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Ziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.redakcijas 

publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem (to vērā ņemšanu vai noraidīšanu). 
Informācijai:  

- Attiecībā uz saņemto ierosinājumu un iebildumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu pašvaldība nav lēmusi pēc būtības, jo saskaņā ar darba 

grupā lemto TPG netiek virzīts apstiprināšanai vai pilnveidošanai, bet tiek pārtraukta tā izstrāde. 

- Tabulas 2.kolonnā norādītais Nr. ir iesnieguma reģistrācijas numurs Mārupes novada domes lietvedībā.  
  

Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

Ierosinājumi par zonējuma maiņu 

 
1. 
  

Fiziska persona  
1/2-2/162 

Nepieļaut funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz jauktu 
centru apbūves teritoriju JC3 īpašumā ar kadastra Nr.  80760030119 un Nr. 
80760031202, kas robežojas ar īpašumā esošu īpašumu.  

  

 

80760030119 
80760031202 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
 

Fiziska persona  
Kolektīvs 
iesniegums ar 115 
parakstiem  
1/2-2/161 

Fiziska persona  
1/2-2/163 

Fiziska persona  
1/2-2/144 
un  
1/2-2/164 

Fiziska persona  
1/2-2/165 

Fiziska persona  
1/2-2/166 

Fiziska persona  
1/2-2/167 

Fiziskas personas 
1/2-2/263 
Kolektīvs 
iesniegums ar 38 
parakstiem  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

2. Fiziskas personas 
MND Nr.  
1/2-2/278  
1/2-2/306;  
1/2-2/293;  
1/2-2/298;  
1/2-2/354;  
1/2-2/355;  
1/2-2/379;  
 

Saglabāt Teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam spēkā esošo funkcionālo 
zonējumu – privātmāju apbūve (DzS1) attiecīgajos nekustamajos īpašumos  

 
3. Fiziska persona 

1/2-2/262 
 
Fiziska persona 
1/2-2/299 
1/2-2/310 

Nepieļaut funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz jauktu 
centru apbūves teritoriju JC3 īpašumā ar kadastra Nr.  80760030119 un Nr., kas 
robežojas ar īpašumā esošu īpašumu. Nepiekrīt, ka tiek mainīts f/z uz JC3 arī 
īpašumos ar kadastra Nr.  80760031056, 80760031148, 80760031147, 
80760030372. 

 

80760030119 
80760031056 
80760031148 
80760031147 
80760030372 
 
 
 
 

4. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/401 

Nemainīt funkcionālo zonējumu uz JC3. Saglabāt Teritorijas plānojumā 2014.-
2026.gadam spēkā esošo funkcionālo zonējumu – privātmāju apbūve (DzS1) 
nekustamajos īpašumos ar adresēm “Lambertu iela 35”, “Lambertu iela 37”, 
“Kantora iela 107”, 

80760031148 
80760031147 
80760030372  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Fiziska persona: 

Iesniegts TAPIS 
sistēmā 
Identifikatora Nr.: 
2784 un 2779 
 
 
 

nepiekrītu zonējuma maiņai uz JC3 no DzS1 iezīmētai teritorijai, jo tas ir pretrunā 
ar Mārupes novada ilgtspējīgai stratēģijai 2013. - 2026. gadam, kur minēts : 
1.Kā primāro dzīvojamās apbūves veidu atbalstāt savrupmāju apbūvi. 
2.Daudzdzīvokļu dzīvojamā apbūvi izvietot vietās, kur jau tā uzsākta. Jaunas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas ir veidojamas tuvināti Kārļa Ulmaņa gatvei. 
 
3. Apdzīvotās vietās veicināt vienota vizuālā tēla veidošanos (14. lpp). 
Tostarp nav izvērtēti sociālekonomiskie faktori (pirmsskolas, skolas pieejamība, 
transporta intensitāte, veselības u.c.) un to ietekme uz apkaimi. Līdz ar to neredzu 
pamatojumu funkcionālā zonējuma maiņu iezīmētā teritorijā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Fiziska persona 
MND Nr.  
1/2-2/337;  
1/2-2/340;  
1/2-2/338;  
1/2-2/339;  
1/2-2/336;  

Mainīt teritorijas plānojuma grozījumos paredzēto funkcionālo zonējumu no JC3 
uz DzS1 - attiecīgajos nekustamajos īpašumos. 
 
 
 
 
 

80760032166 
80760030624 
80760031148 
80760031147 
80760030372 
80760031056 
80760030119  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16739
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

1/2-2/335;  
1/2-2/334;  
1/2-2/333;  
1/2-2/332;  
1/2-2/331;  
1/2-2/330;  
1/2-2/329;  
1/2-2/328;  
1/2-2/327;  
1/2-2/337;  
1/2-2/326;  
1/2-2/325;  
1/2-2/324;  
1/2-2/320;  
1/2-2/341;  
1/2-2/337; 
1/2-2/323;  
1/2-2/322;  
1/2-2/318;  
1/2-2/319;   
1/2-2/321 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 

 

 
 

7. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/375 
 
Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/352 
Kolektīvais 
iesniegums   ar 
101 parakstu 
 
Fiziska persona 
1/2-2/294 

Iesniegumā, kas adresēts domei un tās deputātiem, analizēta Teritorijas 
plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskās apspriešanas gaita un pašvaldības 
speciālistu rīcība, kā arī sniegti sekojoši priekšlikumi 

- Mainīt teritorijas plānojuma grozījumos paredzēto funkcionālo zonējumu 
no JC3 uz DzS1. Saglabāt šobrīd spēkā esošo zonējumu – savrupmāju 
apbūve.  

- Nodrošināt, lai attiecīgajos nekustamajos īpašumos netiktu veikta 
būvniecība saskaņā ar 2001. gadā apstriprināti detālplānojumu “Mārupes 
pagasta teritorijas daļas starp K. Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, 
Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālais plānojums”, lemt par tā 
atcelšanu. 

- Iekļaut  TIAN 333. punktu “Jauktas centra teritorijas ir izvietojamas 
Mārupes novada centrā, Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves krustojuma 
tuvumā un izstrādātā Bieriņu purva teritorijā” 

- Atstāt spēkā pašreizējo Apbūves noteikumu (TIAN) 313.1 punktā noteikto 
attāluma  starp daudzdzīvokļu mājām regulējumu. , tādējādi grozot  TP 
grozījumos paredzēto 134.1. punktu, nosakot, ka “attālumi starp 
daudzzīvokļu dzīvojamo māju fasādēm, neatkarīgi no stāvu augstuma, ir 
ne mazāk kā 30 m” vai arī papildinot 134.6. punktu, nosakot, ka 
“Teritorijās, kas robežojas ar DzS1 dauddzīvokļu māju attālumi starp 
daudzzīvokļu dzīvojamo māju fasādēm ir ne mazāk kā 30 m” 

80760030119 
80760031202  
 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai. 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

- Papildināt TIAN jauno redakciju, nosakot, ka, ja JC3 zonējums robežojas 
ar DzS1, tad , neatkarīgi no plānotā izmantošanas veida, ir nepieciešama 
JC3 teritorijā plānotās būvniecības ieceres publiskā apspriešana un 
detālplānojuma izstrāde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Fiziska persona 

1/2-2/265 
Iegādājos nekustamo īpašumu (zemi) Smiltnieku ielā 5, Mārupē ar kadastra Nr. 8076 
003 1214. Zemes iegādes brīdī tās atļautais funkcionālais lietojums, pēc spēkā esošā 
detālplānojuma, bija jauktā apbūve. 
Tas ir stūra zemes gabals, kuram rietumu pusē, pāri Smiltnieku ielai, atrodas   
uzņēmumi - Baltic Industrial SIA un SIA Prolux, ziemeļu pusē – bijušais auto serviss, 
tagad metālapstrādes uzņēmums. Zemes Smiltnieku ielā 5 atrašanās vieta ir vairāk 
piemērota neliela biroja būvniecībai, nekā privātmājai. Tieši ar mērķi uzbūvēt biroju 
šī zeme tika iegādāta. 
Lūdzu, ar savu lēmumu nesamaziniet manas zemes izmantošanas funkcionalitāti un 
tās vērtību. 
Ņemot vērā  iepriekš minēto, lūdzu,  izskatot un apstiprinot jauno Mārupes novada 
Teritorijas plānojumu 2014.-2026. gadam, saglabāt nekustamajam īpašumam  
Smiltnieku iela 5, Mārupe, kadastra Nr. 8076 003 1214 funkcionālo zonējumu – jauktā 
apbūve. 
 

80760031214 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.   
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
9. Fiziska persona 

Nr. 1/2-2/404 
 
Fiziskas personas  
Nr.1/2-2/381 
Kolektīvais 
iesniegums ar 24 
parakstiem 
 
Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/315 

Mainīt teritorijas plānojuma grozījumos paredzēto funkcionālo zonējumu no DzS1 
uz JC3 – attiecīgajā Kantora ielas posmā (no Smiltnieku ielas līdz Lambertu ielai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kantora ielas 
posmā no 
Smiltnieku 
ielas līdz 
Lambertu ielai 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai. 

10. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/301 

Paredzēt attiecīgajos nekustamajos īpašumos  jaukta centra apbūves teritoriju – 
JC3. tādā veidā grozot šobrīd spēkā esošo savrupmāju zonējumu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760031202 
80760031200 
80760031056  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

11. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/295 
 
Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/357 
Kolektīvais 
iesniegums ar 37 
parakstiem 

Nemainīt funkcionālo zonējumu uz JC3. Saglabāt Teritorijas plānojumā 2014.-
2026.gadam spēkā esošo funkcionālo zonējumu – privātmāju apbūve (DzS1) 
nekustamajos īpašumos ar adresēm Vārpu iela 17a, Lielā iela, 22, 20, 18, 14, 12, 
12a, 10, 8, Daibes iela 42, 42a, 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760030699 
80760031289 
80760030329 
80760030394 
80760030258 
80760031911 
80760031909 
80760031910 
80760031908 
80760031907 
80760031082 
80760032320 
80760032321 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai. 

12. Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/400 

Mainīt attiecīgo nekustamo īpašumu atļauto izmantošanu (no DzS) , nosakot tiem 
JC4 – jauktas centra apbūves teritorija 
 
“Šķēles” un “Kalvīši” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80760120311 
80760120326  

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai. 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
13. 

Fiziskas personas 
1/2-2/398 
1/2-2/317;  
1/2-2/353;  
1/2-2/354;  
1/2-2/355;  
1/2-2/344;  
1/2-2/355;  
1/2-2/347;  
1/2-2/348;  
1/2-2/349;  
1/2-2/350;  
1/2-2/351;  
1/2-2/353;   
1/2-2/360;  
1/2-2/361;  
1/2-2/363;  
1/2-2/364;  
1/2-2/365;  
1/2-2/366;  
1/2-2/367;  
1/2-2/368;  
1/2-2/369;  
1/2-2/370;  
1/2-2/371;   
1/2-2/372;  
1/2-2/373;  
1/2-2/374;  
1/2-2/389 ;  
1/2-2/403 

Mainīt teritorijas plānojuma grozījumos paredzēto funkcionālo zonējumu no M1 
uz DA1 , lai Jaunmārupes ciema tuvumā būtu mūsdienu prasībām atbilstoša 
rekreācijas zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760110640  Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai. 

14. Fiziskas personas 
Nr.1/2-2/235 
Kolektīvais 
iesniegums no 7 
personām 
 

Lūdz nemainīt DzSM zonējumu. Atstāt mazsaimniecībās.  
 

80760110204 
80760110082 
80760110081 
80760110349 
80760110384 
80760111022 
80760110908 
80760110193 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.   
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
15. Fiziska persona 

Nr. 1/2-2/382 
 

Paredzēt attiecīgā nekustamajā īpašumā funkcionālo zonējumu no 
Lauksaimniecības teritorijas (L2) uz atļauto izmantošanu, kas paredz zemes 
dalīšanu  sīkākās vienībās.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760110797 
 

16. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/383 
 

80760110382  
 

17. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/384 
Nr. 1/2-2/385 

80760111245 
un 
80760111244 
 
Iesniegumā 
neprecīzā 
informācija par 
kadastra Nr. 
īpašums 
Jaunbirzes ir 
80760110377, 
kurā 2 no 3 z.v ir 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

mazsaimniecība
s (L2) 

18. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/386 
 

80760110106  
Tikai daļa 
īpašuma ir  
mazsaimniecīb
a (daļa ir 
mežs)   

19. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/387 
Nr. 1/2-2/388 

80760111117  

20. Juridiska persona  
Nr. 1/2-2/273 

Lūdz mainīt nekustamā īpašumā “Ērģelnieki” funkcionālo zonējumu no 
Lauksaimniecības teritorijas uz Savrupmāju apbūves teritoriju, pamatojot, ka 
nebija iespējams sadalīt zemi ar ZIP, un detālplānojuma izstrāde netika īstenota, 
jo nebija iespējams vienoties ar kaimiņu par servitūta ceļa izmantošanu. (nosacīti 
saistāms ar iesniegumu Nr. 1-2-2-261) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760120837 
 

21 Fiziska persona 
1/2-2/227 

Gribu informēt, ka mans īpašums robežojas ar īpašumiem, kam izmantošanas veids 
ir “Savrupmāju apbūves teritorija”, saīsinātais nosaukums DZS, proti, ar iespēju 
sadalīt zemi apbūves gabalos ar minimālo platību 1200 kvadrātmetru. Savukārt, otrs 
pieguļošais īpašums pēc izmantošanas veida ir “Mazsaimniecību apbūve ārpus 
ciemiem” ar saīsināto nosaukumu DzSM. Līdz ar to manam īpašumam pieguļošajos 
īpašumos ir iespējas sadalīt zemi apbūves gabalos un es domāju, ka zeme ar iespēju 
sadalīt zemi apbūves gabalos ir daudz vērtīgāka nekā Lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme, uz ko plānojat mainīt mana īpašuma izmantošanas veidu. 
Tā kā esmu nākotnē plānojis sev piederošo īpašumu “Vasaras” sadalīt apbūves 
gabalos un apbūvēt vai realizēt, lūdzu ņemt vērā apsvērumus: 

80760120095 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.   
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

1) Kategoriski nepiekrītu mana īpašuma izmantošanas veida nomaiņai uz 
Lauksaimniecības teritoriju – L2 
2) Vienlaicīgi lūdzu rast iespēju, publiskās apspriešanas plānojuma ietvaros, nomainīt 
zemes izmantošanas veidu manam zemes gabalam Vasaras, kadastra numurs 
80760120095 no “Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem” DzSM uz “Savrupmāju 
apbūves teritorija” DZS. 

 
22. Fiziska persona 

Nr. 1/2-2/346 
 

Paredzēt attiecīgā nekustamajā īpašumā “Klajumi” funkcionālo zonējumu P1 
(esošā P2) vietā. Iesniedzējs to pamato ar īpašuma atrašanos ciema teritorijā, 
blakus ūdenskrātuvei un salīdzinājumu ar īpašumu “Ezerkrasti”, kur ir paredzēta 
dzīvojamā apbūve saskaņā ar detālplānojumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760110150  Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 



12 

 

Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

23. Fiziska persona 
Nr.1/2-2/308  

Mainīt funkcionālo zonējumu nekustamajā īpašumā “Papardes1” no JC1 uz L1 un 
no DA1 uz M. Neiekļaut Bieriņu purvu ciema vai pilsētas sastāvā 
Papildus iesnieguma sniedzējs atsauc iesniegumu par lokālplānojuma izstrādi 
attiecīgajā teritorijā.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80760060012 
No JC1 uz L1. 
No DA1 uz M 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

24. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/296 

Veikt izmaiņas esošajā teritorijas plānojumā un nekustamajam īpašumam 
"Kabiles" Mārupes novadā ar kadastra apzīmējumu 80760060011 daļai mainīt 
izmantošanas veidu no "Jauktas centra apbūves" uz "Lauksaimniecības teritoriju" 
L1. 
Īpašuma ziemeļu daļai, kur noteikta "Savrupmāju apbūves teritorija" DzS3 - 
saglabāt teritorijas to pašu izmantošanas veidu "Savrupmāju apbūves teritorija" 
DzS3. 
 
(attēls iepriekš) 

80760060011 
No JC1 uz L1 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

25. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/377 
 

Mainīt teritorijas plānojuma grozījumos paredzēto funkcionālo zonējumu no 
Jauktas centra apbūves (JC1) uz Lauksaimniecības teritoriju. Priekšlikums ir 
pamatots ar to, ka attiecīgie nekustamie īpašumi tika izveidoti kā 
mazsaimniecības, kā arī Bieriņu purva attīstības tendences neliecina , ka šajā 
plānošanas periodā varētu notikt būtiskas teritorijas izmantošanas . 
 
(attēls iepriekš) 

80760060305 
80760060304 
80760060003  
 
No JC1 uz L1 

26. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/397 
Kolektīvs 
iesniegums ar 3 
parakstiem 

Neparedzēt  detalizētas plānošanas teritorijas TIN14 attiecināšanu uz 
attiecīgajiem nekustamajiem īpašumiem. Noteikt teritorijas plānojuma grozījumu 
1. redakcijā noteiktos un uz īpašumiem attiecināmos apbūves noteikumus. 
 
 

80760060250 
80760060238 
80760060240 
80760060239 
80760060090 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760060094 
80760060485 
80760060251 
80760060187 
80760060162 
80760060157 
80760060141 
80760060008 
 

 

27. Fiziska persona 
1/2-2/108 

Atgriezt sākotnējo funkcionālo zonējumu īpašumam ar Nr. 80760111024 - Darījumu 
un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve. 
Jo apkārt iepriekšējā plānojumā bija šāds zonējums.   
 

 

80760111024 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Stārpatbildē  23.04.2020 MND Nr. 1/2-
2/101 sniegts skaidrojums) 
  
 

28. Juridiska persona 
1/2-2/110 

SIA “LANATA”, reģ, Nr. 40103214284, kā nekustamā īpašuma „Bulduri-1”, kadastra 
numurs 80760030255, īpašnieks vēlas veikt izmaiņas Mārupes novada Teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotajā 3.redakcijā, sakarā ar ko, 
paskaidro sekojošo: 
1. Lūdzam Mārupes teritorijas plānojuma grozījumos paredzēt zemes gabalam 
“Bulduri-1” (kadastra nr.: 80760030255) zonējuma maiņu uz Jauktas centra apbūves 
teritoriju JC3. 
Tas atbilst spēkā esošajam Detālplānojumam (apstiprinātu 26.06.2008, Nr.31).  

80760030255 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Stārpatbildē 24.04.2020 MND Nr. 1/2-
2/103  sniegts skaidrojums) 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

Saistošie noteikumi paredz, ka, ja teritorijai ir izstrādāts Detālplānojums, 
izmantošanu un apbūvi nosaka detālplānojumā paredzētie noteikumi un konkrētajā 
īpašuma teritorijā ir paredzēta darījumu iestāžu apbūves teritoriju zonējums. 
Teritorijas plānojuma grozījumi ir paredzēti ar mērķi integrēt izmaiņas, tai skaita 
izstrādāto detālplānojumu iekļaušanu kopējā plānā. Pašreiz spēkā esošais teritorijas 
plānojums paredz savrupmāju apbūvi un tāpēc, lai  apvienotu abos dokumentos 
(Detālplānojuma un Teritorijas plānojuma) atļauto izmantošanu vēlamies veikt 
maiņu uz JC3.  
Šādas izmaiņas ļautu atjaunot/integrēt Teritorijas plānojumā izstrādāto 
detālplānojumu, ka arī daudz vairāk atbilstu apkārtējo iedzīvotāju interesēm, ja ņem 
vērā pašreizējo izmantošanas veidu pēc Detālplānojuma. Līdzīga situācija Mārupes 
pagastā jau ir un šādu ieceri Pašvaldība ir apstiprinājusi un atbalsta. 
Zeltiņa iela ir maģistrāla iela un pēc rekonstrukcijas darbiem plānotajiem uz tās būs 
strauja transporta plūsmas palielināšanās (līdzīgi kā paralēli esošajai Kantora ielai). 
2. Kā arī paziņojam, ka nevēlamies, lai tiktu atcelts spēkā esošais 
Detālplānojums īpašumam „Bulduri-1” bez īpašnieka ziņas un piekrišanas, jo tas 
radītu īpašniekam tiešus zaudējumus attīstības iecerei un samazinātu nekustamā 
īpašuma tirgus vērtību. 

 
29. Fiziskas personas 

1/2-2/264 
Atstāt zemes izmantošanas veidu īpašumā “Atvasaras” kā lauksaimnieciskā ražošana, 
jo piena/gaļas ražošana ir galvenais iztikas avots.  

80760030090 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
30. Fiziska persona 

Nr. 1/2-2/303 
Nodrošināt, lai Īpašuma atļautā izmantošana arī turpmāk nav pretrunā izsniegtajai 
un spēkā esošajai Būvatļaujai, t.sk. veicot nepieciešamo derīgo izrakteņu ieguvi, 
lai izveidotu dīķi; 
Nosakot, ka prasība par detālplānojuma izstrādi (jaunas derīgo izrakteņu 
teritorijas interpretācijas gadījumā) neattiecas uz Īpašumu, īstenojot projektu 
saskaņā ar jau iepriekš (pirms stājas spēkā Mārupes novada teritorijas plānojuma 
grozījumi) izdoto un spēkā esošu Būvatļauju Aktīvās atpūtas centra būvniecībai, 
pie nosacījuma, ja tiek veikts Ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši spēkā esošam 
VVD Lēmumam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760090035 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

31. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/357  
Kolektīvs 
iesniegums ar 9 
parakstiem  
 
Fiziskas personas 
Nr.1/2-2/312 
Kolektīvs 
iesniegums ar 10 
parakstiem 
 

Saglabāt Teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam spēkā esošo funkcionālo 
zonējumu – privātmāju apbūve (DzS1) nekustamajos īpašumos ar adresēm 
Mauriņu iela 32,34,36,38, Mazā Zemturu iela 17, 19, Pētera iela 
11,13,15,17,19,18,20,22,24,26,28, “Rasmas”, “Reviņas A”, “Dravnieki”, Ūdru iela 
24, 35, Mazā Ūdru iela 13. 
Kā arī zemes vienībās Nr. 80760080168, 80760080238, 80760070017. 
Iesniegums pamatots ar neatbilstošu transporta infrastruktūru un iebildumiem 
pret papildus auto plūsmu pa ielām, kas pieguļ iesniedzēju īpašumiem. Norādīts 
uz argumentu, ka tiks samazināta īpašumu vērtība.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

32. Fiziskas personas 
 
Iesniegts TAPIS 
sistēmā 
Identifikatora Nr.: 
2788, 2787, 
2786,  2785  

 
Lejaszeltiņu ielas 3 4, 5 īpašnieki (iedzīvotāji) lūdzu saglabāt līdzšinējo funkcionālo 
zonējumu “Savrupmāju apbūves teritorija” Mārupē, Lejaszeltiņu ielas apkārtnē.  
Lūgums pamatots ar to, ka ir nodotas ekspluatācijā un ir būvniecības stadijā 
vairākas savrupmājas šajā apkārtnē. Zonējuma maiņa radītu iespējas celt 
daudzdzīvokļu mājas, kas samazinās esošo īpašumu vērtību radot zaudējumus 
īpašniekiem.  
Minēto īpašumu īpašnieki ir pret savrupmāju un daudzdzīvokļu ēku 
 apbūvi vienā teritorijā.  
 
(attēls iepriekš) 

33. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/307 
Kolektīvs 
iesniegums ar 18 
parakstiem 

Nemainīt spēkā esošo funkcionālo zonējumu ap ceļa posmu C16 “Noras- Dumpji- 
Rutki” -  no DzS1 uz JC4.  
Iesniegumā norādīts, ja zonējums JC4 neparedz savrupmāju apbūvi, taču 
īpašumos tā bijusi uzsākta, rēķinoties ka apkārt ir dzīvojamās un lauksaimniecības 
teritorijas. 
Iesniegumā lūgts nepalielināt zonējuma apjomus ar R1 zonējumu, kas pēc būtības 
atļauj rūpniecību, un paredzams, ka nakotnē pieļaus arī smago rūpniecību. 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16739
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

Nodrošināt tiesības esošajiem privātmāju īpašniekiem attīstīt, labiekārtot un 
papildināt savu īpašumu teritoriju ar piekritīgām būvēm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34. Fiziska persona 

Nr. 1/2-2/313 
Mainīt Savrupmāju apbūves teritorijas zonējumu nekustamajam īpašumam (kad. 
nr. 80760120526) no DzS2 uz DzS1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760120526 
80760120107 
No DzS2 uz 
DzD1 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

35. Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/396 
 
 

SIA “Nordichem” lūdz papildināt apbūves noteikumu 4.6.1.2. sadaļu (R1 
apakšzona – vieglās ražošanas teritorijas) ar atļauto izmantošanu, kas paredz  
ķīmisko palīgproduktu uzglabāšanu un ražošanu, vai tam līdzīgu formulējumu, kas 
atbilstu teritorijas plānojumam un SIA “Nordichem  Europe” veicamajai 

Iesniegums 
attiecas uz 
īpašumu 
“Ceļinieki” 
80760120030 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

saimnieciskajai darbībai – atdalošās smērvielas uzglabāšana un ražošana 
attiecīgajai nozarei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

36. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/358 

Jaunmārupes “Dabas parkā” privāto zemes īpašnieku zemes gabaliem mainīt 
zonējumu no  DA1 (dabas un apstādījumu teritorija) uz DZS1 (savrupmāju apbūves 
teritorija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8076 011 0090 
No DA1 uz 
DzS1 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

37. Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/393 

Mainīt attiecīgo nekustamo īpašumu funkcionālo zonējumu no Savrupmāju 
apbūves teritorijas (DzS1) uz Jauktas centra apbūves teritoriju (JC4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760070872 
80760071471 
No DzS1 uz JC4 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

38. Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/400 

Īpašuma viena daļa ir neapbūvēta (iesniedzēja ieskatā parka un apstādījumu 
teritorija), otra īpašuma daļa ir savrupmāju un individuāli apdzīvojamo māju 
apbūves teritorija. Iesniedzējs lūdz piešķirt saskaņā ar Mārupes novada teritoriālā 
plāna grozījumiem zemes izmantošanas mērķi JC3 pielikumā norādītajā teritorijā. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

80760070229 
Uz JC3 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

39. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/311 
Kolektīvs 
iesniegums ar 25 
parakstiem 

Mainīt funkcionālo zonējumu zemes vienībai, kas atrodas starp dzīvojamajām mājām – no 
Tehniskās apbūves teritorijas (TA1) uz Dabas un apstādījumu teritoriju (DA1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760080200  
 
No TA1 uz DA1 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

40. Fiziska persona 
Iesniegts TAPIS 
sistēmā 
Identifikatora 
Nr.2777  

Zemes gabalam starp Tīraines 8 un Tīraines 11 mājām ir ieplānota T1 tehniskās 
būves teritorija. Ierosinu to mainīt uz DA1 un saglabāt kā dabas un apstādījumu 
teritoriju. Tā kā dzīvojamajām mājām turpmāk netiks apkurei izmantota malka, 
esošais malkas šķūnis būtu jānojauc, tam nav turpmāka pielietojuma. Dzīvojamā 
māja Tīraines ielā 11 pāriet uz gāzes apkuri, Tīraines 8juz granulu apkuri un 
granulas uzglabās savās telpās. 
 

Daļa no 
īpašuma 
80760080200 
 
No TA1 uz DA1 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16739
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ierosinājumi par ceļiem un sarkanām līnijām 

41. Fiziska persona  
1/2-2/106 

Sakarā ar to, ka manā zemes īpašumā ar kad.Nr. 80760070371 radies lietošanas 
tiesību aprobežojums (iezīmēta sarkanā līnija), lūdzu to novērst, jo nav bijis 
saskaņots. 

 
 

80760070371 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Sarkanās līnijas ir spēkā esošas, 
noteiktas ar Teritorijas plānojumu 2014.-
2026.gadam un nostiprinātas ar 
Lokālplānojumu sarkano līniju precizēšanai 
Mārupes un Tīraines ciemos.  Stārpatbildēs 
23.04.2020 MND Nr. 1/2-2/102., atbilde uz 
atkārtotu iesniegumu 06.07..2020 MND Nr. 1/2-
2/178, sniegts skaidrojums) 
 
 

Atkārtots tās pašas 
personas 
iesniegums.  
1/2-2/207 

42. Fiziskas personas 
  
1/2-2/286;  
1/2-2/300;  
1/2-2/302 

Iesniegumos norādīts, ka nepiekrīt ceļa izveidošanai savos īpašumos, taču 
neiebilst daļai citā teritorijā. 
Neparedzēt sarkano līniju un potenciālas ielas konfigurāciju pie Ošu ielas , 
Jaunmārupē, kā tas ir noteikts teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijā.  
 

Atbilstoši 
attēlam 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

1/2-2/304  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

43. Fiziskas personas 
1-2-2-125 
 

Lūdzam grozīt Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam grozījumu 
pilnveidoto redakciju daļā un izņemot ārā no Nekustamā īpašuma “Zeltrīti A”, 
Mārupē, Mārupes novadā, zemes kadastra Nr. 8076 008 0428, un no nekustamā 
īpašuma “Zeltrīti C”, Mārupē, Mārupes novadā, zemes kadastra Nr. 8076 008 0091, 
(zemes kadastra apzīmējums Nr. 8076 008 0483) teritorijas iezīmēto C IV kategorijas 
ielu ar ielu sarkanajām līnijām. Pretējā gadījumā būsim spiesti saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 27.panta 1.daļu divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies 
spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums iesniegt par teritorijas attīstības plānošanu Vides aizsardzības un 
reģionālās  attīstības ministrijai iesniegumu par vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu. Nepieciešamības gadījumā vērsīsimies Satversmes tiesā iesniedzot 
konstitucionālo sūdzību par pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību augstāka 
juridiskā spēka normām. 

Gadījumā, ja Mārupes novada dome līdz Mārupes novada Teritorijas plānojuma 
2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas beigām, 
neuzsāks ar Nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma Zeltrīti C īpašniekiem risināt 
jautājumu, vienoties par Nekustamā īpašuma un nekustamā īpašuma Zeltrīti C daļas 
atsavināšanu, C IV kategorijas ielas (Gaujas ielas turpinājuma) izveidei, tad Mārupes 
novada domes bezdarbība apliecinās, ka Mārupes novada domei iela (Gaujas ielas 

80760080428 
80760080091 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Sarkanās līnijas ir spēkā esošas, 
noteiktas ar Teritorijas plānojumu 2014.-
2026.gadam un nostiprinātas ar 
Lokālplānojumu sarkano līniju precizēšanai 
Mārupes un Tīraines ciemos. Skaidrojums 
sniegts 30.04.2020 MND Nr. 1/2-2/109) 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
MND  

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Priekšlikums par atbalstīšanu vai noraidīšanu, 
ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

turpinājums) ar sarkanajām līnijām nav nepieciešama, lai nodrošinātu vienotu 
pašvaldības ielu tīkla izveidi un Gaujas ielas savienojuma izveidi ar Lapiņu dambi. 

 

 

44. Fiziskas personas 
1-2-2-261 

Sarkano līniju  novietojums skar privātīpašumu un uzbūvētās ēkas. Nav saprotams 
risinājums. Lūdzu mainīt, paredzot ceļu pa blakus īpašuma (Ērģelnieki) teritoriju. 
(saistīts arī ar iesniegumu Nr.1/2-2/273 un 1/2-2/274) 

 

80760120226 
80760120254 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
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izstrāde tiek izbeigta 

45.  Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/345 
 

Neparedzēt teritorijas plānojuma grozījumos  TIN73 teritoriju nekustamajā 
īpašumā “Ķurbes-1”. Noteikt sarkano līniju konfigurāciju, kā tas ir norādīts 
iesnieguma  pielikumā. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80760060024 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

46. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/314 

Neparedzēt sarkanās līnijas starp nekustamajiem īpašumiem Smiltnieku iela 1 un 
Smiltnieku iela 3. 
 

80760031286 
80760031268 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
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Iesniedzējs, 
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izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Sarkanās līnijas ir spēkā esošas, 
noteiktas ar 2004.gadā apstiprinātu 
detālplānojumu “Stīpnieki”) 
 
 

47. Juridiska persona  
1/2-2/186 
 

1. Teritorija gar pašvaldības autoceļu C-19 “Ainavas - Vecinkas” strauji attīstās, jau 
tagad tur atrodas pludmales centrs “Ruukki”, uzņēmumi “DHL Latvia” un “Inter Cars 
Latvija”, biznesa parks “Lidostas parks” un papildus tam projektēšanas stadijā ir vēl 
viens biznesa parks ar apbūves laukumu ~ 25 tūkstošiem m². Sniegto pakalpojumu 
klāsts teritorijā daudzveidīgs – ēdināšana, sports un atpūta, tirdzniecība, loģistika, 
biroji, noliktavas, vieglā ražošana, laboratorijas, pētniecība u.c. Kopējais darbinieku, 
apmeklētāju un klientu skaits ir virs tūkstotim. 

2. Pašvaldības autoceļš C-19 “Ainavas - Vecinkas” pievienots Valsts reģionālajam 
autoceļam P-133 Lidostas “Rīga” pievedceļš, tādejādi nodrošinot tiešu piekļuvi 
Lidostai “Rīga”, kas ir būtiski gandrīz visiem teritorijā sniegtajiem pakalpojumiem. 
Kamēr netiks izbūvēts perspektīvais ceļš (grafiskajā kartē atzīmēts ar violetu raustītu 
līniju), tikmēr pašvaldības autoceļš C-19 “Ainavas - Vecinkas” būs primārais ceļš no / 
līdz Lidostai “Rīga”. 

3. Teritorijai attīstoties, strauji palielinās tranporta un cilvēku plūsma, līdz ar to ceļa 
posmu no Dzirnieku ielas līdz ceļam V-16 (K. Ulmaņa gatve – Silenieki) plānots 
pārbūvēt, paredzot apvienoto gājēju un velosipēdu ceļu (normālprofilu veidojot 
atbilstoši perspektīvajai satiksmes intensitātei). Tā kā plānots pārbūvēt arī C-19 ceļu 
posmu (līdz autoceļam V-16 Plieņciema iela), kuram noteikta augstāka ceļa kategorija 
- CIII, rodas jautājums vai viss pārbūvējamais ceļa posms nav klasificējams kā vienas 
kategorijas ceļš. 

C-19 “Ainavas - 
Vecinkas” 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Starpatbilde sniegta 
18.06.2020.vēstulē Nr.1/2-2/165) 
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Priekšlik
uma Nr. 

Iesniedzējs, 
iesnieguma 
reģistrācijas Nr. 
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ietverot pamatojumu - Saskaņā ar darba grupas 
lemto, netiek izskatīts pēc būtības, jo TPG 
izstrāde tiek izbeigta 

Lūgums ņemt vērā visu iepriekš minēto un izvērtēt vai pašvaldības autoceļš C-19 
“Ainavas - Vecinkas” neatbilst augstākai ceļa kategorijai (CIII – iekšējos vidējos centrus 
savienojoša iela). 

 
Juridiska persona 
Nr. 1/2-2/380 

Veikt izmaiņas teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijas 3. pielikumā – Ceļu un 
ielu kategorijas (shēma), nosakot pašvaldības autoceļam C-19 (no Dzirnieku ielas 
līdz Plieņciema ielai) CIII ceļa kategoriju.  
 
(attēls iepriekš) 

 

48. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/376 
 

Priekšlikumā lūgts likvidēt iecerēto ceļa loku, kurš savienotu C19 ar to pašu ceļu 
C19 (Dzirnieku iela) gar meža (kāpas) malu (ja tiek plānojumā paredzēta lēngaitas 
josla gar P133) un nekavējoties uzsākot lēngaitas joslas (Priežkalni/ Rūdas) 
projektēšanu un izbūvi ceļam P 133.  
 
Kā pamatojums norādīts, ka ceļš kļūst lieks, ja tiek izbūvēta lēngaitas josla gar 
P133, kas nodrošinātu piekļuvi visiem īpašumiem; ceļš tiktu izbūvēts fragmentāli, 
līdz ar to ilgstoši būtu strupceļš; kā arī nevajadzīgi nodalītu īpašumus no meža 
liedzot tam tiešu pieejamību un pietuvinot piesārņojuma avotu meža zonai. Tiek 
norādīts, ka veidotos papildu krustojums, kas apdraudēs gājēju drošību.  

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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49. Fiziska persona 
1/2-2/152 

Uz mūsu teritorijas atrodas vairāki ozoli, kur sarkano līniju esamība ir neapšaubāma, 
bet šobrīd bildē norādītā sarkanā līnija ir bezjēdzīga un bez sabiedriskā labuma 
ierobežo manas īpašumtiesības. 

Šobrīd šis trijstūris ne tikai nekādā veidā sabiedrības vajadzībām netiek izmantots, bet 
faktiski ir novadam un apkārtējai videi estētiski nepievilcīgs, jo šajā vietā ilgstoši tiek 
novietotas man nezināmas automašīnas, tādā veidā manu teritoriju izmantojot savu 
interešu nodrošināšanai, kā rezultātā teritorija nav apzaļumota, tā ir izbraukāta, kas 
noteikti neatbilst novada interesēm, kā arī man nav droša, jo nakts stundās uz mana 
īpašuma teritorijas atrodas sveši transportlīdzekļi, kā rezultātā mani ģimenes locekļi 
nav tikt novēroti. 

Aizsargjoslu likuma 1. pantā 13. daļā noteikts, ka sarkanā līnija ir līnija, kas norobežo 
ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo 
teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās. 

Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumi nosaka, ka ielu 
sarkanās līnijas robežas nosaka atbilstoši katras ielas un ceļa kategorijai, 
inženiertehniskās apgādes un apzaļumojama prasībām.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, ka ierobežot īpašumtiesības ar sarkanām līnijām var tikai 
ievērojot normatīvos regulējumos paredzēto mērķi, manuprāt, šobrīd Ledaiņu ielā 
14, Mārupē noteiktā sarkanā līnija nepamatoti ierobežo manas īpašumtiesības, tāpēc 

Ledaiņu iela 
80760071744 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: skaidrojums sniegts 27.05.2020. MND 
vēstulē Nr. 1/2-2/123) 
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lūdz Jūs izskatīt jautājumu par sarkano līniju grozīšanu Ledaiņu ielā 14, Mārupē, 
paredzot sarkano līniju tieši gar Ledaiņu ielu un iebrauktuvi. 

 
50. Fiziska persona 

1/2-2/200 
Lūdzu paskaidrot kādas ir noteiktas sarkanās līnijas gar īpašumu un vai tās 
skar/neskar ēku.  

80760080084 Sniegts skaidrojums 10.07.2020. vēstule Nr.1/2-
2/184. Sarkanās līnijas norādītajā teritorijā nav 
mainītas kopš Sarkano līniju lokālplānojuma.  

51. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/399 

Iesniegumā sniegtas atsauces uz apstiprinātu zemes ierīcības projektu, uz kā 
pamata veikta īpašuma “Klagatiņas” sadale, paredzot piekļuvi pa servitūta ceļu, 
kas uzskatāms par piebraucamo ceļu. Iesniegumā arī norādīts, ka plānojumā 
paredzētais ceļš ar sarkanajām līnijām nav nepieciešams, jo dublē servitūtu, kas 
tiek izmantots piekļuvei un kur izbūvētas komunikācijas, kā arī minēts, ka sarkanās 
līnijas nepamatoti apgrūtina īpašuma izmantošanu, padarot to neapbūvējamu, jo 
bez SL īpašums apgrūtināts arī ar augstsprieguma elektrolīnijām. Ņemot vērā 
norādītos apstākļus, iesniegumā prasīts: 
1. Izslēgt no publiskajai apspriešanai nodotā Mārupes novada Teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu Grafiskās daļas “Aizsargjoslas un 
apgrūtinājumi” Nekustamajā īpašumā noteiktās sarkanās līnijas. 
2. Ja sarkano līniju noteikšana piebraucamajos ceļos ir nepieciešama saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, noteikt sarkanās līnijas servitūta ceļa (nekustamo īpašumu 
pēc adreses Penkules 51, Penkules 49, Penkules 47) robežās. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760030193 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Sarkanās līnijas ir spēkā esošas, 
noteiktas ar Lokālplānojumu sarkano līniju 
precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos) 
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52. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/352   
(3 paraksti) 

Iesniegumā pausts viedoklis, ka teritorijas plānojuma grozījumu saturs un 
pamatojums nav pietiekami izklāstīts, nav skaidrota terminoloģija (piemēram ceļu 
kategoriju nozīme), kā arī norāda, ka no pielikumiem (ceļu kategoriju karte) nav 
pietiekami detalizēti saprotami noteiktie ierobežojumi. 
Iesniegumā izteikts iebildums par Cepļu ielas un Skaņā kalna ielas savienojumu, ko 
faktiski “pārtrauc” īpašums Cepļu iela 10, tai skaitā apšauba ielu savienojuma 
nepieciešamību, salīdzinot to ar situāciju, kad ticis likvidēts Skaņā kalna ielas un 
Olgas ielas savienojums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

80760070463 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: Sarkanās līnijas ir spēkā esošas, 
noteiktas ar Teritorijas plānojumu 2014.-
2026.gadam un nostiprinātas ar 
Lokālplānojumu sarkano līniju precizēšanai 
Mārupes un Tīraines ciemos) 
 
 

Ierosinājumi par kailcirti 

53. Fiziska persona Nr 
1/2-3/1103 
un  
Nr. 1/2-3/1249 

Iesniegums – Prasība Nepieļaut kailcirtes īpašumos ar kadastra Nr.  80760090045, 
80760090046, 80760110639. ar aicinājumu sabiedrībai sniegt prasību Mārupes 
novada domei 
iesniegums – iepriekš minētā prasība, papildināta ar Kultūras pieminekļu aspektu, 
iesnieguma pielikumā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes 31.03.2020. vēstule 
Nr. 05-01/1641 par viedokli saistībā ar ierakumiem, kurā izteikts atbalsts iespējai 
izvērtēt un noteikt ierobežojumus teritorijās, kur saglabājušies ierakumi. 
 

80760090045 
80760090046 
80760110639 
 

Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
(piezīme: skaidrojums sniegts starpatbildē 
29.04.2020 vēstule Nr. 1/2-3/729. un 
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starpatbilde uz sākotnējo iesniegumu MND 
25.03.2020.Nr.1/2-3/557) 

54. Fiziska persona 
Iesniegts TAPIS 
sistēmā 
Identifikatora Nr.: 
2628  

Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu: "Visos pārējos mežos Mārupes 
novadā iespējama tikai tāda saimnieciska darbība, kas saistīta ar rekreācijas 
funkcijas nodrošināšanu vai arī nepieciešama Mārupes novada infrastruktūras 
nodrošināšanai, kā arī pieļaujamas kopšanas cirtes, izlases cirtes un sanitārās 
cirtes." Saskaņā ar šo likuma punktu kailcirtes nav pieļaujamas. Taču reāli Mārupes 
novadā kailcirtes tiek veiktas un šis likums tiek pārkāpts. Mans ierosinājums: 
Ierakstīt konkrētu papildus teikumu: "Kailcirtes Mārupes novada mežos ir 
aizliegtas" 

55. Fiziska persona 
1/2-3/1121 
(kopumā šāda 
satura iesniegumi 
vēl no 12 
adresātiem) 

Nepieļaut kailcirtes īpašumos ar kadastra Nr.  80760090045, 80760090046, 
80760110639. 

(attēls iepriekš) 

 

Ierosinājumi par Apbūves parametriem 

56. Fiziska persona 
1/2-2/234 

Iesniegumā norādīts uz nepamatotu prasību TIAN, paredzēt caurbraucama ceļa vai 
ielas izbūvi pirms īpašuma apbūves, lai nodrošinātu iespēju pa to pārvietoties citam 

80760110063 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16739
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personām, konkretizējot situāciju nekustmajā īpašumā “Smiltāji”, kurā noteikta valsts 
autoceļa P132 lēngaitas joslas. 
Iesniedzējs iebilst: 

- Pret TPG projektā paredzētās lēngaitas joslas (koplietošanas ceļa) 
noteikšanu īpašuma teritorijā, lūdzot to izslēgt no plānojuma grafiskās 
daļas; 

- iebilstu pret TIAN 881.punktu, kas uzliek par pienākumu savā īpašumā 
izbūvēt ceļu, ja īpašnieks vēlas sākt īpašuma apbūvi.  

 

izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 
 
 

57. Juridiska persona  
1/2-2/187 
 

Saistībā ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gada grozījumu 3. 
redakcijas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, aicinājums izvērtēt un 
rast iespēju grozīt jauktas centra apbūves teritorijas (JC4) apbūves parametru 25. un 
26. piezīmi. 

Apbūves parametru 25. un 26. piezīme paredz, ka vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūvēm iespējams palielināt apbūves blīvumu uz 60%, samazināt brīvās zaļās 
teritorijas rādītāju uz 15%, ja īpašumam nodrošināta nepastarpināta piekļuve no CIII 
vai augstākās kategorijas ielas. Papētot grafiski tiek secināts, ka lielākoties jauktas 
centra apbūves teritorijām (JC4) nodrošināta piekļuve no CIII vai augstākas 
kategorijas ielas. Perspektīvi apbūvējamas JC4 teritorijas gar CIV kategorijas ielu ir 
tikai pāris nelielas zemes vienības, kuru platība vidēji variē no 0,65 – 2,86 ha, atskaitot 
zemes vienību “Lielmaņi” (kad. apz. 8076 003 2162), kura platība ir 5,9 ha. Ja pārējām 
nelielajām platībām apbūves parametru 25. un 26. piezīme nekādi neietekmē, tad 
mums kā biznesu parku attīstītājiem šīs piezīmes strikti ierobežo. Kā arī jāņem vēra, 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
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ka uz doto brīdi spēkā esošajos noteikumos darījumu un apkalpes objektu apbūves 
teritorijām (PD), kuras jaunajos grozījumos tiek definētas, ka jauktas centra apbūves 
teritorijas, apbūves parametri noteikti sekojoši: maksimālais apbūves blīvums 60%, 
minimālā brīvā teritorija 20%. Pēc šādiem rādītājiem ir izbūvēts “Lidostas parks” un 
“DHL Latvia” (Plieņciema iela 35), tādēļ nav saprotams kādēļ atbilstoši jaunajiem 
grozījumiem tām pašām zemes vienībām tiek ierobežoti apbūves parametri. Konkrēti 
“Lielmaņi” zemes vienībai tagad samazinās zemes īpašuma cena, tādēļ ka pirms 
zemes iegādes bijām reķinājušies, ka apbūves parametri būs atbilstoši darījumu un 
apkalpes objektu apbūves teritorijām. 

Ņemot vērā visu augstāk minēto, lūgums rast iespēju grozīt jauktas centra apbūves 
teritorijas (JC4) apbūves parametru 25. un 26. piezīmes, nosakot, ka vieglās 
rūpniecības uzņēmumu apbūvēm iespējams palielināt apbūves blīvumu uz 60%, 
samazināt brīvās zaļās teritorijas rādītāju uz 15%, ja īpašumam nodrošināta 
nepastarpināta piekļuve no CIV vai augstākas kategorijas ielas. 

58. Fiziska persona, 
pārstāv biedrību 
“Mārupes jaunā 
centra attīstībai” 
Nr. 1/2-2/378 
 

Atbilstoši Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.18. punktam tiek 
lietots termins „meliorācijas būves ekspluatācijas josla". Kā noprotams no 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 42.2. un 42.3. punktiem, tad 
meliorācijas būves ekspluatācijas josla tiek lietota citādā nozīmē, nevis kā tas ir 
noteikts Aizsargioslu likumā. Minētais pieņēmums izriet ne tikai no Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu 7.18. punktā teiktā, bet arī no 42.2. un 42.3. 
punktu redakcijām, kurās meliorācijas būvju ekspluatācijas joslas tiek nodalītas kā 
atsevišķas vienības no aizsargjoslām ap meliorācijas būvēm. Ņemot vērā šādu 
jaunu termina - meliorācijas būves ekspluatācijas josla- lietošanu, ir nepieciešams 
norādīt, ka Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 242. punktā ietvertie 
noteikumi (kas ir Identiski 7.18. punktam) ierobežo īpašnieku tiesības, jo uzliek 
jaunus pienākumus un īpašuma izmantošanas ierobežojumus. 
Skaidrot  pašvaldības ielu/ ceļu veidu un statusu noteikšanas principus un 
terminus – koplietošanas ceļš, pašvaldības nozīmes iela/ autoceļš, tajā skaitā 
statusa maiņai Sildegu ielai.  
Lūgts sniegt Biedrībai informāciju, par pašvaldības veiktajiem pasākumiem 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai Bieriņu purva 
teritorijā – publiskas apbūves teritorija ar atpūtas un izklaides iespējām, lai vērtētu 
mērķa atbilstību faktiskajai situācijai. 
 
 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

Atkārtojas 
no sadaļas 
par 
Zonējumu 

Fiziska persona 
(daļa no 
iesnieguma 
Nr.1/2-2/375 ) 

- Iekļaut  TIAN 333. punktu “Jauktas centra teritorijas ir izvietojamas 
Mārupes novada centrā, Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves krustojuma 
tuvumā un izstrādātā Bieriņu purva teritorijā” 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
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- Atstāt spēkā pašreizējo Apbūves noteikumu (TIAN) 313.1 punktā noteikto 
attāluma  starp daudzdzīvokļu mājām regulējumu. , tādējādi grozot  TP 
grozījumos paredzēto 134.1. punktu, nosakot, kā “attālumi starp 
daudzzīvokļu dzīvojamo māju fasādēm, neatkarīgi no stāvu augstuma, ir 
ne mazāk kā 30 m” vai arī papildinot 134.6. punktu, nosakot, ka 
“Teritorijās, kas robežojas ar DzS1 dauddzīvokļu māju, attālumi starp 
daudzzīvokļu dzīvojamo māju fasādēm ir ne mazāk kā 30 m” 

- Papildināt TIAN jauno redakciju, nosakot, ka, ja JC3 zonējums robežojas 
ar DzS1, tad , neatkarīgi no plānotā izmantošanas veida, ir nepieciešama 
JC3 teritorijā plānotās būvniecības ieceres publiskā apspriešana un 
detālplānojuma izstrāde 

 
 

izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
 

Ierosinājumi par detļplānojumiem 

59. Fiziskas personas 
1/2-2/202 
Kolektīvais 
iesniegums ar 3 
parakstiem 

Lūdzu atcelt detālplānojumu “Rožkalni” ar mērķi nodrošināt iespēju ierīkot īpašumā 
Dravnieku iela 2 privāto pirmskolas izglītības iestādi.  

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta.  
Viedoklis pieņemts zināšanai. 
(piezīme: Sniegta starpatbilde 8.06.2020.MND 
vēstulē Nr. 1/2-3/977, norādot, ka Realizācijā 
esošu detālplānojumu iespējams atcelt, ja to 
ierosina visi īpašnieki vai ja tas tiek atcelts ar 
saistošajiem noteikumiem ar ko apstiprina TP vai 
LP.)  

Citi ierosinājumi 

60. Fiziskas personas 
Nr. 1/2-2/381 
 
Kolektīvais 
iesniegums ar 10 
parakstiem  

Mainīt teritorijas ar īpašiem noteikumiem “VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" 
attīstībai nepieciešamās teritorijas” (TIN 74) robežas konfigurāciju, to paredzot gar 
plānoto Rail Baltica dzelzceļa līniju  (TIN 71).  
 
 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  
(piezīme: VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" 
attīstībai nepieciešamā teritorija ir noteikta ar  
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.535. tas ir 
nacionālo interešu objekts, tā robežu vai statusa 
maiņa nav novada pašvaldības kompetencē.) 
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61. Fiziska persona 
Nr. 1/2-2/391 

1. Atkārtoti izvērtēt spēkā esošos detālplānojumus, tos ieklaujot Teritorijas 
plānojuma funkcionālajā kartē .  
2. lzvērtēt teritorijas izmantošanas un publiskās apbūves noteikumus — spēkā 
esošos un kāpēc nepieciešami tik būtiski grozījumi kopā ar Mārupes būvvaldi u.c. 
speciālistiem.  
3. lzvērtēt Mārupes teritorijas izmantošanas un publiskās apbūves noteikumus 
kopsakarā ar Babītes novada teritorijas izmantošanas un publiskās apbūves 
noteikumiem. Vienkāršot Mārupes noteikumus, jo tie ir sarežģīti, iekļauts daudz 
birokrātisku prasību, iejaucoties būvniecības procesos.  
4. lzvērtēt nepieciešamību īpašajiem "Pagalmu noteikumiem" (4.pielikums), 
sarežģīti.  
5. Izvērtēt "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 
precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai", labojot iedzīvotāju un būvvaldes norādītās klūdas.  
6. Izvērtēt 8. pielikumu — ielu un ceju šķērsprofili. Vienkāršot prasības profiliem. 
Vai ir nepieciešams paredzēt ielas, kur katrā braukšanas virzienā ir 2 transporta 
joslas.  
7. Nepalielināt teritorijas ar daudzdzīvokļu māju apbūvi. Šāda veida būvniecību 
turpināt, kur tā uzsākta un kur izstrādāti un spēkā esoši plānojumi.  
8. Pašvaldība līdz 2026.gadam nav plānojusi attīstīt savu teritoriju Bierinu purvā, 
līdz ar to neplānot Mārupes ciema/pilsētas veidošanu šajā teritorijā, pārskatīt 
Bierinu purva attīstības priekšlikumu.  
9. lzvērtēt mežu kā dabas aizsardzības teritoriju nepieciešamību (pašvaldība šajās 
teritorijās vēlas veidot parkus?) mainot zonējumu uz mežu teritorijām.  
10. Nepaplašināt Mārupes ciema teritoriju. Veikt iedzīvotāju aptauju par Mārupes 
ciema- pilsētas robežām.  
11. Izvērtēt pēc būtības iedzīvotāju iesniegumus par izmaiņām teritorijas 
plānojumā, kuri saņemti 3.publiskās apspriešanas laikā (neatkarTgi kāds bijis 
iepriekšējo redakciju publiskās apspriešanas rezultāts. ). Veikt Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 4. publisko apspriešanu 
 

 Saskaņā ar darba grupas lemto, netiek izskatīts 
pēc būtības, jo Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrāde tiek izbeigta. Viedoklis pieņemts 
zināšanai.  

 

 
 
 
 

28.08.2020.  

 

Izstrādes vadītājs    Dace Žīgure, Mārupes novada teritorijas plānotāja 
 


