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IEVADS 
 

Lokālplānojuma izstrāde tiek veikta pamatojoties uz Mārupes novada domes 2021. gada 27. janvāra 

lēmumu Nr. 26 (protokols Nr.1, pielikums Nr. 26) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma "Valteri", Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes 

uzsākšanu” un apstiprināto darba uzdevumu Nr. 1/3-6/2-2021. 

Lokālplānojumu sagatavojis uzņēmums SIA “Grupa93”, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar teritorijas 

attīstītāju SIA “DEKO ALTER ENERGY”, sadarbībā ar attīstītāja piesaistītajiem arhitektiem SIA “ADS 

geometrical”, transporta jomas speciālistiem no uzņēmuma SIA “IE.LA inženieri”, sertificētu eksperti sugu 

un biotopu aizsardzības jomā Egitu Grolli, meliorācijas jomā sertificētu speciālistu – inženieri – 

hidrotehniķi Eināru Punduru u.c. piesaistītajiem ekspertiem. 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes 

novadā (kadastra Nr.80760030363) teritorijā (platība – 4,24 ha), lai radītu priekšnosacījumus loģistikas 

centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no 

Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), uz zonējumu, 

kas pieļautu minēto apbūvi.  

Lokālplānojums ir izstrādāts saskaņā ar Mārupes   novada   ilgtspējīgas   attīstības   stratēģiju   2013.-2026. 

gadam un spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.gadam, atbilstoši 

lokālplānojuma izstrādes mērķim, ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likumā, Aizsargjoslu likumā, 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie 

teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citos normatīvajos aktos noteiktās 

prasības, pašvaldības izsniegto darba uzdevumu un ņemot vērā institūciju nosacījumus lokālplānojuma 

izstrādei. 

Lokālplānojuma saturs sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Darba uzdevumā 

noteiktajam: 

 I DAĻA. PASKAIDROJUMA RAKSTS ietver lokālplānojuma izstrādes pamatojumu, risinājuma 

aprakstu un tā saistību ar piegulošajām teritorijām, kā arī atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai un citu nepieciešamo informāciju atbilstoši darba uzdevumam un institūciju 

nosacījumiem; 

 II DAĻA. GRAFISKĀ DAĻA, kas ietver šādas kartes – “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas 

esošie izmantošanas aprobežojumi”, “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi”, “Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”, 

“Savietotais inženiertīklu plāns”. 

 III DAĻA. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI ietver detalizētas prasības 

teritorijas plānotajai funkcionālajai izmantošanai, apbūves parametriem, prasības transporta 

infrastruktūrai, vides risku mazināšanai, teritorijas labiekārtojumam u.c.; 

 IV DAĻA. PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI, kas ietver lokālplānojuma izstrādes 

procesa atspoguļojumu, ietverot Mārupes novada Domes lēmumu kopijas, institūciju sniegtos 

nosacījumu kopijas un ziņojumu par to ievērošanu vai noraidīšanu, kā arī citu nepieciešamo 

dokumentāciju. 

Lokālplānojuma risinājumu sagatavošanai veiktas papildus izpētes un analīzes, kuras ietvertas sadaļā 

IZPĒTES: Sugu un biotopu izpēte (sertificēta sugu un biotopu eksperte Egita Grolle); Esošās un prognozētās 

transporta plūsmas analīze – “Transporta infrastruktūras novērtējums lokālplānojumam nekustamajā 
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īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā” (SIA “IE.LA inženieri”); Meliorācijas sistēmas novērtējums (Einārs 

Pundurs, būvprakses sertifikāta Nr. 3-02066). 

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas posmā veiktas konsultācijas par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma (SIVN) nepieciešamību un 2021.gada 19. aprīlī saņemts Vides pārraudzības valsts biroja 

lēmums Nr.4-02/35 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu" (lēmuma 

kopija pievienota IV sējumā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”). 
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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

LP - lokālplānojums 

LVĢMC – VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 

Mārupes novada IAS – Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026. gadam 

Mārupes novada TP – Mārupes novada teritorijas plānojums 2014. – 2026. gadam (apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 18.06.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, pielikums Nr.7) „Par saistošo 

noteikumu „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu.” 

TP – teritorijas plānojums 

VVD – valsts vides dienests 

ZMNĪ - VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
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1. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMU PAMATOJUMS UN TERITORIJAS 

TURPMĀKĀS IZMANTOŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI – FUNKCIONĀLI 

TELPISKĀ ANALĪZE 
1.1. TERITORIJAS NOVIETOJUMS, ESOŠĀ IZMANTOŠANA UN APKĀRTNES 

KONTEKSTS 

Lokālplānojuma teritorija atrodas jaunizveidotā Mārupes novada austrumu daļā starp lidostu “Rīga” un 

Mārupes ciemu, tajā ietilpst zemes vienība “Valteri”, kad. Nr. 80760030363 ar kopplatību 4,24ha (1. attēls, 

2. attēls un 1. tabula).  

Lokālplānojuma teritorija rietumu pusē robežojas ar pašvaldības autoceļu C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” 

(asfaltēts autoceļš) un dienvidu pusē ar pašvaldības autoceļu C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki” (bez seguma). 

Lokālplānojuma teritorija atrodas plašā lauksaimniecības zemju rajonā, kas pakāpeniski tiek apbūvētas. 

Teritorijas apkārtnē, ņemot vērā lidostas tuvumu, ir realizēti / vai realizācijas stadijā vairāki liela mēroga 

attīstības projekti – SIA PICHE industriālais biznesa centrs “Green Park [Lidosta]” uz rietumiem no 

lokālplānojuma teritorijas, otrpus autoceļam C-16 ar jaunizbūvētām noliktavām, ražošanas un biroju 

telpām ~55 000 m² platībā (“Green Park 1” ar platību ~26 493 m² (kad. apz. 8076 006 0065 004) un Green 

Park 2 ar platību ~28 591 m² (kad.apz. 8076 006 0334 006)), kā arī uz ziemeļrietumiem no lokālplānojuma 

teritorijas, pieguļošajās zemes vienībās atrodas gan esoša biznesa centra/noliktavu apbūve (Dzirnieku iela 

16 un 18), gan ir uzsākti būvniecības darbi pie MDL noliktavas/biroju ēkas ~ 10 000 m² platībā (kad.apz. 

8076 003 0293) (Dzirnieku ielā 20).  

Lokālplānojuma teritorija līdzšinējā laikā nav bijusi apbūvēta, vēsturiski lielākā teritorijas daļa izmantota 

lauksaimniecībai, faktiskajā situācijā – lauksaimniecības zeme – atmata. Teritorijas reljefs lielākoties 

līdzens. Teritorijas austrumu daļā 0,5ha platībā atrodas mežs - reģistrētas priežu un bērzu mežaudzes, 

kuras aug uz nelieliem kāpu vaļņiem. Mikroreljefu kāpu zonā veido kara laika ierakumi, ierīkots celiņš, kas 

sadala kāpas valni. 

1. attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums 
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1. tabula. Informācija par lokālplānojuma teritorijā ietilpstošo zemes vienību 

Adrese “Valteri”, Mārupes nov., LV-2167 

Kadastra Nr. 80760030363 (kad. apz. 80760032283) 

Platība 4,24ha 

Piederība Juridiska persona 

NĪLM kods, 
nosaukums, 

platība 

0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
42400 m² 

 

Lokālplānojuma teritorijai 

pieguļ 7 fiziskām personām 

piederīgi nekustamie 

īpašumi no kuriem četros ir 

realizēta savrupmāju 

apbūve – divi no šiem 

īpašumiem atrodas otrpus 

lokālplānojuma teritorijas 

austrumu daļā esošajai 

mežaudzei, kas kalpo kā 

dabīga buferzona, savukārt 

2 īpašumi – “Rutki” un 

“Cildas” atrodas uz DR un ZA 

no lokālplānojuma 

teritorijas. Ar nekustamā 

īpašuma “Rutki” īpašnieci ir 

noslēgta vienošanās par 

konkrētu attālumu, kādā no 

“Cildas” 

“Rutki” 

3. attēls. Lokālplānojuma teritorijai piegulošo nekustamo īpašumu 
piederība 

2. attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums tuvākās apkārtnes kontekstā 
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zemes vienības robežas drīkst atrasties plānotā būve, kā arī, kā dabīgā buferzona kalpo nekustamajā 

īpašumā “Rutki” augošo koku rindas. Gan pret nekustamo īpašumu “Cildas”, gan pret nekustamo īpašumu 

“Rutki” lokālplānojuma risinājumos tiek paredzēts veidot norobežojošas stādījumu joslas, buferzonas 

nodrošināšanai starp īpašumiem. Atbilstoši Mārupes novada spēkā esošajam teritorijas plānojumam, 

lokālplānojuma  teritorijai piegulošajās platībās uz austrumiem un dienvidaustrumiem noteikts zonējums 

“Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM)”, savukārt uz ziemeļiem un rietumiem esošajiem 

īpašumiem noteikts zonējums “Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (RD)” ar jau realizētu 

apbūvi. 

 

 

  
4. attēls. Lokālplānojuma teritorija skatā no 

pašvaldības autoceļa C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” 
(rietumu) puses 

5. attēls. Lokālplānojuma teritorija skatā no austrumu 
puses pirms teritorijā esošās mežaudzes 

  
6. attēls. Lokālplānojuma teritorija virzienā no 

pašvaldības autoceļa C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki” 
(dienvidu) puses 

7. attēls. Mežaudze lokālplānojuma teritorijas 
austrumu daļā 
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1.2. TRANSPORTA SITUĀCIJA UN INŽENIERTEHNISKĀ APGĀDE 

Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai ir iespējams organizēt no piegulošajiem pašvaldības autoceļiem C-16 

“Noras-Dumpji-Rutki” (teritorijas dienvidrietumu daļa robežojas ar pašvaldības autoceļu C-16 apm. 60 m 

garā posmā), kur ceļa rekonstrukcijas ietvaros ir izbūvēta nobrauktuve, nodrošinot piekļuvi 

lokālplānojuma teritorijai, kā arī no C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki”. Piekļuve teritorijai ar smagajiem 

transportlīdzekļiem organizējama no C-16, piekļuve no C-18 organizējama tikai operatīvajam u.tml. 

transportam, kā arī nepieciešamības gadījumā, vieglajiem transportlīdzekļiem. Iespējami izņēmumi, 

būvniecības procesa nodrošināšanai u.c. gadījumos, saskaņojot ar pašvaldību. 2018. gadā ir veikta 

autoceļa C-16 pārbūve – izbūvēts asfaltēts ceļš ar ietvi un apgaismojumu. Pašvaldības autoceļš C-18 ir bez 

seguma. Apm. 170 m attālumā no teritorijas atrodas Dzirnieku iela, kas pēc 500 m virzienā uz ziemeļiem 

pieslēdzas Valsts reģionālajam autoceļam P133 “Lidostas “Rīga” pievedceļš”. Pašvaldības autoceļš C-16 

dienvidu virzienā pieslēdzas Silnieku un Robežnieku ielām. 

Objekta tuvumā, uz pašvaldības autoceļa C-16, Dzirnieku un Robežnieku ielām brauktuves platums ir 

robežas no 6 – 7 m, kas ir piemērots arī kravas transporta kustībai. Gājēju un velosipēdistu zonas ir 

nodalītas no brauktuves ar zaļās zonas joslām vai paaugstinātām brauktuves apmalēm. 

Tuvumā esošajām zemes vienībām ir izbūvētas nobrauktuves ar nostiprinātu nomales zonu. Kā arī vairākās 

vietās ir paredzētas pazeminātās ielas apmales, veidojot vietu perspektīvām gājēju pārejām. 

  

8. attēls. Pašvaldības autoceļš C-16 “Noras-Dumpji-
Rutki” pie lokālplānojuma teritorijas 

9. attēls. Pašvaldības autoceļš C-18 “Saltupi-Turaidas-
Rutki” pie lokālplānojuma teritorijas 

Esošo un plānoto transporta plūsmu analīzi pilnā apjomā skatīt lokālplānojuma sadaļā “IZPĒTES”, kā arī 

skat. paskaidrojuma raksta nodaļu “2.1.4. Transporta infrastruktūras risinājumi”. 

Lokālplānojuma teritoriju ZR – DA virzienā šķērso 0,4kV un 6-20kV kabeļu līnijas (AS “Sadales tīkls”), ko 

būs nepieciešams pārvietot, lai būtu iespējams realizēt attīstības ieceri.  

Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem Lokālplānojuma teritorija atrodas meliorācijas 

objekta "z. gab. Ainavas meliorācija, 1976.gads" platībā. Lokālplānojuma izstrādes teritorijā atrodas 

meliorācijas sistēmas un būves - drenāža, tai skaitā, drenas, drenu kolektori. 

Atbilstoši AS „Mārupes komunālie pakalpojumi" sniegtajai informācijai, tuvākais AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ūdensvads atrodas pretī nekustamajam īpašumam “Rotas” Mārupe, Mārupes novads D110 

un tuvākais AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” maģistrālais sadzīves kanalizācijas vads atrodas pretī 

nekustamajam īpašumam “Rotas”, Mārupe, Mārupes novads D400, taču lokālplānojuma izstrādes laikā 

realizēta tīklu izbūve arī teritorijai pieguļošā C-16 sarkano līniju teritorijā. 
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Inženierkomunikāciju pieejamība apkārtnes kontekstā gan grafiski, gan tekstuāli sīkāk raksturota 

apakšnodaļā 2.2. “Inženiertehniskās apgādes risinājumi” 

1.2.1. Sabiedriskā transporta pieejamība 

Esošajā situācijā lokālplānojuma teritorijai tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta ir “Priežkalni” uz ZA 

no lokālplānojuma teritorijas, uz autoceļa P133 – kājāmiešanas attālums pa izbūvēto ceļu tīklu ~950 m 

(apm. 10 min.). No sabiedriskā transporta pieturvietas “Priežkalni” 3-4 reizes stundā kursē 22. autobuss 

“Lidosta – Abrenes iela”, kā arī agrāk kursēja mikroautobusi Nr.322 “Lidosta Rīga – Centrālā stacija”  un 

Nr.341 “Lidosta Rīga - Esplanāde”. No 2021. gada 18. janvāra mikroautobusu Nr.322 un Nr.341 maršruti 

slēgti pamatojoties uz valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa vīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai noteikto 

ierobežojumu rezultātā būtiski sarukušo pasažieru skaitu1. Prognozējams, ka normalizējoties situācijai 

minētie mikroautobusi atsāks kursēt. 

 
1 https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/butiski-samazinoties-pasazieru-skaitam-tiks-veiktas-izmainas-
sabiedriska-transporta-
sarakstos/?fbclid=IwAR0ON5Q9p1YBM5AXO5uuvpoq9SHQDE2Q7pDebnktcNxRjceFTbNoMAST6sY  

10. attēls. Esošie un perspektīvie sabiedriskā transporta maršruti lokālplānojuma teritorijas tuvumā 

https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/butiski-samazinoties-pasazieru-skaitam-tiks-veiktas-izmainas-sabiedriska-transporta-sarakstos/?fbclid=IwAR0ON5Q9p1YBM5AXO5uuvpoq9SHQDE2Q7pDebnktcNxRjceFTbNoMAST6sY
https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/butiski-samazinoties-pasazieru-skaitam-tiks-veiktas-izmainas-sabiedriska-transporta-sarakstos/?fbclid=IwAR0ON5Q9p1YBM5AXO5uuvpoq9SHQDE2Q7pDebnktcNxRjceFTbNoMAST6sY
https://www.rigassatiksme.lv/lv/aktualitates/butiski-samazinoties-pasazieru-skaitam-tiks-veiktas-izmainas-sabiedriska-transporta-sarakstos/?fbclid=IwAR0ON5Q9p1YBM5AXO5uuvpoq9SHQDE2Q7pDebnktcNxRjceFTbNoMAST6sY
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Otra tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta ir “Noras” uz DA no lokālplānojuma teritorijas, uz Stīpnieku 

ceļa – kājāmiešanas attālums pa izbūvēto ceļu tīklu ~1,3km (apm. 15 min). No šīs pieturas reizi stundā 

kursē 55. autobuss “Abrenes iela - Jaunmārupe”.  

Perspektīvā iespējama 7. autobusa maršruta “Abrenes iela - Stīpnieki” pagarināšana līdz lidostai “Rīga” 

(pašvaldības priekšlikums maršrutam sadarbībā ar lidostu “Rīga”), tādejādi nodrošinot sabiedriskā 

transporta pieejamību tiešā lokālplānojuma teritorijas tuvumā (10. attēls). 

 

1.3. AIZSARGJOSLAS U.C. TERITORIJAS IZMANTOŠANAS APROBEŽOJUMI 

Lokālplānojuma teritorijas galvenie aprobežojumi noteikti un attēloti grafiskās daļas kartē “Teritorijas 

esošā izmantošana un teritorijas esošie izmantošanas aprobežojumi”. Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas 

aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas un inženiertīklu izbūves gaitā, atbilstoši inženiertīklu 

faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un izpilduzmērījumiem.  

Atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumam un Aizsargjoslu likumam, Lokālplānojuma teritorijā ir 

šādi aprobežojumi (skat. grafiskās daļas karti “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie 

izmantošanas aprobežojumi”): 

Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem 

• 7312010101 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru 

dziļumam – 3.0m 

• 7312010201 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu, kas atrodas līdz 2 

metru dziļumam – 3.0m 

• 7312010300 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu – 3.0m  

• 7312010400 –  Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem 

Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem  

• 7312030100 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija  

• 7312030303 – Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 
autoceļiem lauku apvidos – 30.0m 

Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem un stacionārajiem radiomonitoringa punktiem 

• 7312040100 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju 
un kabeļu kanalizāciju – 1.0m 

Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem 

• 7312050201 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 1.0m 

• 7312050300 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu – 1.0m 

Aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem 

• 7312070201 - Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli aviācijas gaisa 

kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai 

Visa lokālplānojuma teritorija ietilpst vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes 

ūdens ņemšanas vietu (7311090900) (VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pazemes ūdens atradnes 

"Lidosta" (ūdensapgādes urbumi Nr.21446, 25133 un 1052)) un Navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas 

gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zonā (7312070202). 

Lokālplānojuma teritorijā neatrodas valsts vai vietējās nozīmes ģeodēziskā tīkla punkti un teritoriju neskar 

to aizsargjoslas. 
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1.4. VIETAS DABISKIE APSTĀKĻI, DABAS VĒRTĪBAS 

1.4.1. Reljefs, ģeoloģiskie apstākļi, hidrogrāfiskais tīkls, virszemes un pazemes 

ūdeņi 

Lokālplānojuma teritorija Mārupes novadā atrodas Piejūras ģeobotāniskajā rajonā Piejūras zemienes 

Rīgas smiltāju līdzenumā2.  

Lokālplānojuma teritorijas lielākās daļas reljefs ir līdzens. Virsmas augstuma atzīmes ir robežās no 10,90 

m līdz 11.70 m vjl. Teritorijas austrumu malā atrodas ar neliela, ar kokiem apaugusi kāpa. Virsmas 

augstuma atzīmes šajā daļā ir 12,00 m līdz 14,17 m vjl.3. Mikroreljefu kāpu zonā veido kara laika ierakumi, 

ierīkots celiņš, kas sadala kāpas valni.4 

Lokālplānojuma teritorijas ģeoloģiskie apstākļi detalizēti nav pētīti5. Ģeoloģiskā griezuma augšējo, izpētīto 

daļu Mārupes novada teritorijā veido Kvartāra nogulumi un Devona nogulumi. Kvartāra segas biezums 

novada ir robežās no 15 – 30 m. Tās virsējo kārtu veido augsne, zem tās  ieguļ  Baltijas  ledus  ezera  

nogulumi,  kurus  pārsvarā  veido  smalkgraudaina,  nereti putekļaina  vai  mālaina  smilts, aleirīts  un  māls. 

Kvartāra segas pamatni veido Latvijas apledojuma morēnas mālsmilts6.  

Lokālplānojuma teritorijā neatrodas tādi hidrogrāfiskā tīkla elementi kā upes vai grāvji. Teritorija ir 

meliorēta. Tajā atrodas meliorācijas sistēmas un būves: drenāža, tai skaitā, drenas, drenu kolektori. 

Meliorācijas sistēma iekļaujas Neriņas (Neriņa no iztekas līdz Dzilnupei) sateces baseinā (kods 3812223)7.  

Tā savukārt ir Lielupes upju baseina apgabala virszemes ūdensobjekta VŪO Babītes ezers (E032SP)) tiešā 

sateces baseinā8  daļa. 

Paplašināts meliorācijas sistēmas darbības novērtējums ir iekļauts lokālplānojuma sadaļā “IZPĒTES”. 

Saskaņā ar LVĢMC plūdu riska un plūdu draudu kartes9  un Mārupes novada teritorijas plānojuma  

grafiskās daļas10 informāciju lokālplānojuma teritorija nav applūstoša. 

Visa Lokālplānojuma teritorija  atrodas VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” pazemes ūdeņu atradnes 

“Lidosta” (ūdensapgādes urbumi Nr.21446, Nr. 25133 un Nr.105211) vides un dabas resursu ķīmiskās 

aizsargjoslas teritorijā (skatīt grafiskās daļas karti “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie 

izmantošanas aprobežojumi”). Atradnē ūdens tiek iegūts no Augšdevona Gaujas ūdens horizonta, kas ir 

droši aizsargāts no virszemes piesārņojuma. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu 

Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā 

“Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi” noteiktajam paredzētās darbības īstenošanai 

ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām ir jāsaņem no VVD tehniskie noteikumi. 

 
2 Nacionālā enciklopēdija. Pieejams: https://enciklopedija.lv/skirklis/26548-Latvijas-reljefs 
3 Lokālplānojuma topogrāfiskās kartes M 1:1000 informācija  
4 Grolle E. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr.33/21, 2021.gada 6.maijs 
5 Lokālplānojuma teritorijas ģeotehniskā izpēte ir veicama būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā. 
6 Gavena I. Mārupes novada ģeoloģisko apstākļu, derīgo izrakteņu un to ieguves apstākļu raksturojums un 
rekomendācijas vides aizsardzības prasību nodrošināšanai ieguves vietās, 2018. 
7 https://www.melioracija.lv  
8 Iedalījums virszemes ūdensobjektos atbilstoši MK noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 
raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” (19.10.2004.) prasībām 
9https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&exte
nt=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100  
10 https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums  
11 Numerācijas atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes “Urbumi” informācijai 
https://www.meteo.lv/apex/f?p=117:4:769627865591801:clear:NO:RP,4,6 

https://www.melioracija.lv/
https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&extent=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100
https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&extent=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums
https://www.meteo.lv/apex/f?p=117:4:769627865591801:clear:NO:RP,4,6


Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363)  
Paskaidrojuma raksts 

 

 
SIA “Grupa93”, 2021. gads 

13 

1.4.2. Dabas vērtības 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu informācijas sistēmas “Ozols”12 informāciju  

lokālplānojuma teritorijā vai tās tiešā tuvumā neatrodas mikroliegumi un  īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamas dabas (NATURA 2000) teritorijas.  

Lokālplānojuma izstrādes laikā ir veikts teritorijas bioloģiskās daudzveidības novērtējums13. Apsekojot 

teritoriju secināts, ka daļēji dabiskas platības veido ~ 93%, bet dabiskas ~ 7% no kopējās īpašuma platības. 

Teritorijā ir sastopamas divas biotopu grupas: atmatas (3,96 ha) – lauksaimniecības zemes un mežs (0,55 

ha) -  divi sausieņu meža nogabali, kas atrodas teritorijas daļā ar kāpu vaļņiem. Tajos koku stāvā dominē 

parastā priede Pinus sylvestris, piemistrojumā bieži sastopams āra bērzs Betula pendula, krūmu stāvs 

diezgan blīvs.  

Meža nogabali atbilst Eiropas Savienības 

nozīmes biotopa “2180 Mežainas piejūras 

kāpas” kritērijiem. Biotops saglabājies 

nelielā platībā (skat. 11. attēlu). 

Sinantropizācijas14 rezultātā plaši 

ieviesusies kļava. Biotopa kvalitāte vidēja. 

Meža kvalitāte neatbilst Ministru kabineta 

2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr.350 

“Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu 

veidu sarakstu” kritērijiem, līdz ar to 

biotops neatbilst Latvijā īpaši 

aizsargājamam biotopam. 

Biotopu ietekmē dabiskā reljefa 

norakšana, izmainīšana, ierīkojot 

ierakumus, sinantropizācija eitrofikācijas 

procesa rezultātā, izmainot meža dabisko 

struktūru un veģetāciju, kā arī teritorijas 

piegružošana.  

Biotopa labvēlīga aizsardzības statusa 

nodrošināšanai nepieciešama regulāra 

kļavas un apses izciršana, izvācot nocirstās 

koku daļas.   

Lai nepasliktinātu biotopa “2180 Mežainas 

piejūras kāpas” kvalitāti, Lokālpānojuma 

TIAN iekļautas prasības kļavas un apses izciršanai biotopā, kā arī apstādījumu ierīkošanai attiecībā uz 

apstādījumu veidu, sugu sastāvu un mēslojuma lietošanas ierobežošanu.  

Nav sagaidāms, ka lokālplānojuma teritorijas attīstības ieceres īstenošanas rezultātā varētu veidoties 

nelabvēlīga ietekme uz tuvumā esošajām dabas vērtībām. 

1.4.3. Vides kvalitāte 

Saskaņā ar LVĢMC tīmekļa vietnē15 pieejamo informāciju Mārupes novadā gaisa kvalitātes novērojumi 

netiek veikti. Izvērtējot pieejamo informāciju par autotransporta intensitāti un stacionārajiem objektiem 

 
12 https://ozols.gov.lv/pub/  
13 Grolle E. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums Nr.33/21, 2021.gada 6.maijs 
14 Jaunu, biotopam neraksturīgu augu sugu ieviešanās. Sinantropizāciju    izraisa    cilvēku    darbības    ietekmes 

pastiprināšanās  mežos  un  to  pastiprina  vides  piesārņojums. 
15 https://videscentrs.lvgmc.lv/gaiss  

11. attēls. Eiropas Savienības nozīmes biotops 2180 
Mežainas piejūras kāpas lokālplānojuma teritorijā 

https://ozols.gov.lv/pub/
https://videscentrs.lvgmc.lv/gaiss
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salīdzinājumā ar Latvijas pilsētu pašvaldībām, kurās gaisa kvalitāte tiek kontrolēta vai ir veikti gaisa mobilo 

un stacionāro gaisa piesārņojuma avotu radīto piesārņojošo vielu koncentrāciju un to izplatības aprēķini 

(modelēšana), var secināt, ka galvenais gaisa piesārņojuma avots ir autotransports pa valsts reģionālo 

autoceļu P133, kas savieno autoceļu A10 (Kārļa Ulmaņa gatvi) Rīgā ar Lidostu “Rīga”, kā arī - pa Dzirnieku 

ielu.  

Autotransporta radītajās emisijās galvenās piesārņojošas vielas ir slāpekļa oksīdi, daļiņas PM10, PM2,5, 

oglekļa oksīds, oglekļa dioksīds un ogļūdeņraži (benzols, toluols, ksilols). Ņemot vērā, ka Lokālplānojuma 

teritorija tieši nerobežojas ar reģionālo autoceļu un Dzirnieku ielu, var secināt, ka visticamāk teritorijas 

gaisa kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām16.  

Galvenie trokšņa avoti Lokālplānojuma teritorijas apkārtnē ir VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””17 un 

autotransports. Taču VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ietekmes zona nav vērsta uz Lokālplānojuma 

teritoriju. Teritorijas attīstības iecerē plānotajai teritorijas izmantošanai (loģistikas centra un/vai vieglās 

ražošanas objektu apbūve)  vides trokšņa robežlielumi Ministru kabineta 2014. gada 24. janvāra 

noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” nav noteikti. Lokālplānojuma risinājumi 

neietver dzīvojamās apbūves plānošanu. Sagaidāms, ka plānotā apbūves attīstība neradīs nozīmīgas 

izmaiņas vides trokšņa situācijā. 

Saskaņā ar LVĢMC piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra18 informāciju Lokālplānojuma 

teritorijā un tās tiešā tuvumā neatrodas piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. Lokālplānojuma 

teritorijas tiešā tuvumā neatrodas rūpniecisko avāriju risku objekti19 un paaugstinātas bīstamības 

objekti20, kuru ietekmes zonas  būtu uzskatāmas par būtiskiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem.  

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānā 2016.-2021. gadam, balstoties uz 2009. – 2014.g. 

monitoringa datiem, novērtēts, ka  ūdensobjekta VŪO Babītes ezers (E032SP)) ekoloģiskais potenciāls ir 

slikts, ķīmiskai kvalitātei nav veikti prioritāro vielu novērojumi. Lokālplānojuma teritorijas attīstība būtiski 

neietekmēs ūdensobjekta stāvokli. Taču, lai nepasliktinātu virszemes ūdeņu stāvokli, sadzīves notekūdeņu 

savākšana un attīrīšana Lokālplānojuma teritorijā ir plānota ierīkojot pieslēgumu Mārupes ciema sadzīves 

notekūdeņu centralizētajai sistēmai.  

1.5. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS KONTEKSTS MĀRUPES NOVADA PLĀNOTAJĀ 

ATTĪSTĪBĀ  

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026. gadam 

Saskaņā ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2026. gadam (turpmāk – Mārupes 

novada IAS) definēto Mārupes novada telpisko perspektīvu, lokālplānojuma teritorija atrodas zonā, kurā 

attīstāmi Darījumu un ražošanas objekti. Mārupes novada IAS uzsvērts arī tas, ka darījumu vide ir viens no 

telpiskās uzbūves pamatelementiem, lokālplānojuma teritorija raksturota kā vieta, kur attīstāma 

galvenokārt loģistikas uzņēmumu apbūve (12. attēls). Viena no Mārupes novada IAS definētajām darījumu 

vides attīstības vadlīnijām ir “Attīstīt darījumu un loģistikas teritorijas starptautiskās lidostas „Rīga” 

tuvumā”, kas tiešā mērā sakrīt ar plānoto attīstību lokālplānojuma teritorijā, kas paredz loģistikas centra 

ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvi. 

 

 
16 Nosaka Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
17 https://www.riga-airport.com/par-lidostu/vide/vides-troksnis/troksna-strategiska-karte 
18 http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view 
19 Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumi Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska 
samazināšanas pasākumi”, objektu saraksts - http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts   
20 Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 568 “Paaugstinātas bīstamības objektu saraksts” 

http://parissrv.lvgmc.lv/#viewType=home_view
http://www.vpvb.gov.lv/lv/avariju-risks/objektu-saraksts
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LOKĀLPLĀNOJUMA 

TERITORIJAS NOVIETOJUMS  

LOKĀLPLĀNOJUMA 

TERITORIJAS NOVIETOJUMS  

12. attēls. Lokālplānojuma teritorijas novietojums Mārupes novada telpiskajā perspektīvā un Mārupes novada 
darījumu vidē, IAS 2013. – 2026. gadam 
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Mārupes novada teritorijas plānojums 2014. – 2026. gadam 

Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. - 2026. gadam, īpašums “Valteri” 

atrodas ārpus ciema teritorijā un tajā noteikti šādi funkcionālā zonējuma veidi:  

• Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzona Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) ~3,5 

ha platībā, kas paredzēta savrupmāju (t.sk. dvīņu māju, rindu māju) un to pakārtoto saimniecības 

ēku būvniecībai, taču šī izmantošana teritorijā nav īstenota; 

• Dabas un apstādījumu teritorijas apakšzona Publiskas labiekārtotas ārtelpas (DA) ~ 0,5 ha platībā 

teritorijas ZA stūrī, kas paredzēta publiskai ārtelpai bez labiekārtojuma vai labiekārtotai publiskai 

ārtelpai; 

• kā arī daļa (~0,24 ha) teritorijas iekļaujas Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas 

zonējumā (TR) (pašvaldības autoceļa C-16 Noras-Dumpji-Rutki un pašvaldības autoceļa C-18 

Saltupi-Turaidas-Rutki teritorija), kas paredzēts Transporta infrastruktūras objektu apbūvei un 

inženiertehniskās infrastruktūras objektu apbūvei. 

Plānotā teritorijas attīstība ir saskaņā ar spēkā esošajā teritorijas plānojumā definētajiem attīstības 

virzieniem, kas nosaka to, ka “svarīga un strauji augoša nozare ir transporta infrastruktūra ar nozīmīgu 

transporta mezglu – starptautisko lidostu „Rīga” un nozīmīgiem sauszemes transporta savienojumiem, ar 

ko cieši saistīti loģistikas objekti, kas izvietojami gar valsts autoceļiem un lidostas tuvumā”. Atbilstoši spēkā 

13. attēls. Lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē noteiktais funkcionālais zonējums 
atbilstoši spēkā esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014. – 2026. gadam 
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esošajam teritorijas plānojumam lokālplānojuma teritorija piekļaujas teritorijām, kurās noteikts 

funkcionālais zonējums Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD), kur jau tiek 

realizēta loģistikas un vieglās ražošanas objektu apbūve, kā arī teritorijas novietojums attiecībā pret 

transporta tīklu (pieslēgums pašvaldības autoceļam C-16 Noras-Dumpji-Rutki, tuvumā esošie autoceļi 

P133 un A10) ir piemērots plānotās attīstības ieceres – loģistikas centra ar noliktavām apbūves un vieglās 

rūpniecības, realizācijai, līdz ar to funkcionālā zonējuma maiņa lokālplānojuma teritorijā un atļautās 

izmantošanas kaimiņu teritorijās savstarpēji nekonfliktēs. Attiecībā uz Mazsaimniecību apbūves 

teritorijām (DzSM) otrpus ceļam C-18 – daļā teritorijas atrodas mežs, pārējā teritorijas daļa nav realizēta 

apbūve. 

Neapstiprinātie Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumi 

Atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 3. redakcijai, kura netika apstiprināta 

(Mārupes novada Domes 2020. gada 2. septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.8 par Mārupes novada 

Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes izbeigšanu), attīstības ieceres teritorijā bija 

plānots Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R1) funkcionālais zonējums, kas pieļauj gan vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūvi, gan loģistikas centra ar noliktavām apbūvi, kā arī DA1 funkcionālais zonējums 

teritorijas ziemeļaustrumu daļā esošajās dabas teritorijās un TR1 zonējums pašvaldības autoceļu 

teritorijās. 

 

14. attēls. Lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē noteiktais funkcionālais zonējums atbilstoši 
neapstiprinātajiem Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumiem 
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Administratīvi teritoriālās reformas konteksts 

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros (atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumam), Mārupes novads ir paplašināts, apvienojot to ar Babītes novada teritoriju (jaunais 

administratīvais iedalījums stājies spēkā 2021. gada 1. jūlijā). Jaunajā Mārupes novadā ietilpst Babītes 

pagasts, Mārupes pagasts, Mārupes pilsēta (stāsies spēkā 01.07.2022, līdz tam – Mārupes ciems), Salas 

pagasts. Līdz ar to, lokālplānojuma īstenošana faktiski sekos jaunizveidotā novada ietvaros. 

 

Attēls 15. Lokālplānojuma teritorijas novietojums jaunajā Mārupes novadā 
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2. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI 

Ar šo lokālplānojumu tiek radīti priekšnosacījumi turpmākai teritorijas sabalansētai attīstībai. 

Lokālplānojuma risinājumi sagatavoti atbilstoši Mārupes novada domes izsniegtajam darba uzdevumam 

lokālplānojuma izstrādei, kā arī atbilstoši iesaistīto institūciju sniegtajiem nosacījumiem, balstoties uz 

teritorijas funkcionāli telpisko analīzi, kuras ietvaros izvērtēta gan esošā teritorijas izmantošana, gan 

pieguļošo teritoriju izmantošana, kā arī lokālplānojuma izstrādes ietvaros veiktajām papildus izpētēm – 

sugu un biotopu izpēti, esošo un prognozēto transporta plūsmu izpēti, kā arī meliorācijas sistēmas 

novērtējumu. Lokālplānojuma risinājumi tiks precizēti būvprojektēšanas stadijā. 

2.1. TERITORIJAS PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA UN RISINĀJUMI  

2.1.1. Plānotais funkcionālais zonējums 

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN) attiecībā uz funkcionālo zonējumu, 

atļauto izmantošanu un apbūves parametriem, ir izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 

30. aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 

un valstī ieviesto vienoto funkcionālo zonu klasifikāciju. Paskaidrojuma raksta 1. pielikumā ir ietverts 

salīdzinājums starp Mārupes novada spēkā esošajā teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, 

atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem un apbūves parametriem lokālplānojuma teritorijā, starp  

neapstiprinātajiem Mārupes novada TP grozījumiem, kā arī starp atļautajiem teritorijas izmantošanas 

veidiem, kas ietverti MK noteikumos Nr.240 un attiecīgi lokālplānojuma teritorijai izvēlēta vispiemērotākā 

funkcionālā zona, kas sakrīt ar lokālplānojuma izstrādes mērķi un plānoto attīstības ieceri. 

Lokālplānojuma risinājumi, atbilstoši plānotajai attīstības iecerei, kas paredz loģistikas centra ar 

noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvi, paredz grozīt funkcionālo zonējumu zemes vienībā 

“Valteri” no Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz funkcionālo zonu Rūpnieciskās apbūves 

teritorija (R2). Ņemot vērā 

apkārtnes kontekstu un 

dzīvojamās apbūves 

tuvumu R2 teritorijā ir 

atļauta vieglās rūpniecības 

uzņēmumu apbūve un 

izslēgta iespēja veidot ar 

smago rūpniecību saistītu 

apbūvi. Atbilstoši Mārupes 

novada pašvaldības darba 

uzdevumam 

lokālplānojuma izstrādei, 

teritorijas austrumu daļā 

tiek nodrošināta dabiskās 

kāpas un meža teritorijas 

saglabāšana, nosakot tajā 

funkcionālo zonējumu 

Dabas un apstādījumu 

teritorija (DA7) pat lielākā 

platībā, kā spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā (spēkā 

esošajā TP 5238m², LP 

risinājumos 7226m²). 
16. attēls. Plānotais funkcionālais zonējums lokālplānojuma teritorijā 
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Lokālplānojuma teritorijā esošajām pašvaldības ceļu C-16 un C-18 teritorijām noteikts funkcionālais 

zonējums Transporta infrastruktūras teritorija (TR3). 

2. tabula. Funkcionālā zonējuma bilance 

 

Papildus skatīt grafiskās daļas saistošo karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi” M 1:1000 noteiktībā. 

2.1.2. Attīstības iecere un labiekārtojuma risinājumi  

Sagatavotais perspektīvās apbūves priekšlikums nav saistošs, tas ir precizējams un koriģējams turpmākās 

būvprojektēšanas laikā. Priekšlikums ir sagatavots, lai ieskicētu orientējošu priekšstatu par to, kā varētu 

tikt virzīta turpmākā teritorijas attīstība. Teritorijas izmantošanu regulē lokālplānojuma saistošās sadaļas 

- teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskās daļas karte “Teritorijas funkcionālais 

zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi”, par konkrētiem risinājumiem tiek lemts 

turpmākajā būvprojektēšanas procesā. 

Attīstības iecere attīstāmās teritorijas daļā, kam noteikts funkcionālais zonējums Rūpnieciskās apbūves 

teritorija (R2), paredz izvietot loģistikas centru ar noliktavām un ar tām saistītajām funkcijām ~14 000 m² 

apjomā, funkcionāli nepieciešamajiem laukumiem un piebraucamajiem ceļiem, kā arī izveidot 

norobežojošas stādījumu joslas pret nekustamā īpašuma “Cildas” teritoriju (ne mazāk kā 4m plata 

divpakāpju stādījumu josla) un autoceļiem (liela auguma kokaugu rinda gar C-16, norobežojoša 

apstādījumu josla gar C-18). Būvprojektā paredzama vieta norobežojošai stādījumu joslai arī pret 

nekustamo īpašumu “Rutki”, taču, joslas platumu ir atļauts samazināt, ja tiek saņemts rakstisks 

saskaņojums no kaimiņu zemes vienības īpašnieka, kā arī, papildus noteikts, ka tās faktiskā ierīkošana var 

tikt atlikta, kamēr šo funkciju pilda šobrīd jau esošie stādījumi kaimiņa zemes vienībā, pie nosacījuma, ja 

būvprojekta izstrādes laikā tiek saņemts rakstisks saskaņojums no zemes vienības īpašnieka. Šādi 

nosacījumi veidoti pamatojoties uz to, ka dabā jau faktiski ir esoša blīva stādījumu josla nekustamā 

īpašuma “Rutki” teritorijā, kā arī papildus noslēgto vienošanās par minimālo apbūves attālumu  (8 m) no 

zemes vienības robežas līdz apbūvei (vienošanās kopija pievienota IV sadaļā “Pārskats par lokālplānojuma 

izstrādi”). 

Apbūves izvietojums attīstāmajā teritorijā tiek plānots, ņemot vērā zemes gabala konfigurāciju un 

piekļuves iespēju no autoceļa C-16 “Noras-Dumpji-Rutki”. “Aktīvā” fasāde ar piekļuvēm loģistikas 

transportam un laukumi manevrēšanai tiek plānoti teritorijas ZR pusē, kas robežojas ar Darījumu un 

vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD), kur jau šobrīd tiek realizēta loģistikas un vieglās 

ražošanas izmantošana. Teritorijas ZA daļā starp plānoto ēku un dabas teritoriju tiek plānota vieglo 

transportlīdzekļu novietošana, gar kaimiņos esošo nekustamo īpašumu “Cildas” 4m platumā veidojot 

divpakāpju stādījumus, tādejādi veidojot norobežojumu starp īpašumiem (skat. 17. attēlu un grafiskās 

Funkcionālais zonējums (FZ) 
FZ platība spēkā 
esošajā Mārupes 

novada TP, m² 

FZ platība 
neapstiprinātajos 

Mārupes novada TP 
grozījumos, m² 

FZ platība 
lokālplānojuma 
risinājumos, m² 

Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) 34684   

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2)  32752 32088 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA7) 
(Spēkā esošajā TP – Publiska labiekārtota ārtelpa (DA) 

5238 7394 7226 

Transporta infrastruktūras teritorija (TR3) 
(Spēkā esošajā TP - Autotransporta infrastruktūras 
objekti (TR)) 

2481 2258 3098 

Kopplatība, m² 42403 42403 42403 
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daļas karti “Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”). TIAN iestrādāta prasība arī 

attiecībā uz plānotās apbūves augstumu, nosakot, ka 50 m attālumā no esošajām dzīvojamām mājām un 

15 m no dzīvojamās apbūves funkcionālās zonas robežas, ēkas augstums nepārsniedz 3 stāvus (11 m). 

Papildus, atbilstoši sugu un biotopu ekspertes ieteikumiem, TIAN tiek noteikts, ka Eiropas Savienības 

nozīmes biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas tuvumā (biotopa teritorija iekļaujas Dabas un apstādījumu 

(DA7) teritorijā, precīzas robežas skat. grafiskās daļas kartēs “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas 

esošie izmantošanas aprobežojumi” un “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas 

izmantošanas aprobežojumi”, kā arī paskaidrojuma raksta nodaļā “1.4.2. Dabas vērtības”) apstādījumos 

neizmanto sugas ar ekspansīvu un nekontrolējamu izplatīšanās spēju (piemēram, spirejas, ciesas, plūškoki 

u.tml.), kas var ieviesties biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas platībā, nomācot dabiski augošos augus.  

2.1.3. Gājēju un velo infrastruktūra 

Lokālplānojuma teritorija no gājēju un velosipēdu infrastruktūras perspektīvas ir samērā labi savienota ar 

Mārupes ciema ziemeļu daļu. Viscaur gar pašvaldības autoceļu C-16 stiepjas asfaltēta gājēju ietve, kas 

apvienota ar veloceļu, kas tālāk ar gājēju pāreju pieslēdzas Stīpnieku ceļa ietvei un tālāk Kantora ielas 

ietvei (virzienā uz Lielo ielu, Rīgu).  

17. attēls. Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums 
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Virzienā uz lidostu/P133 primāri iztrūkst gājēju ietve nelielā Dzirnieku ielas posmā – starp Piestātnes ielas 

pieslēgumu un DUS “Viada”. Nozīmīgi tas ir sabiedriskā transporta lietotājiem, izkāpjot pieturā 

“Priežkalni” (respektīvi, dodoties uz darbu). Dodoties pretējā virzienā, lidostas pietura ir vienādā attālumā 

ar pieturu “Priežkalni”. Pieturas “Priežkalni” sasniedzamību apgrūtina gar C-19 izbūvētās gājēju ietves 

posma kvalitāte (18. attēls). 

Atbilstoši lokālplānojuma izstrādes ietvaros SIA “IE.LA” inženieru veiktās izpētes “Transporta 

infrastruktūras novērtējums lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā” (skat. 

sadaļā “Izpētes”) secinājumiem attiecībā uz gājēju un velo infrastruktūru, Dzirnieku ielas posmā no 

autoceļa C-19 līdz autoceļam C-16 esošā gājēju intensitāte ir robežās no 10 – 20 cilvēkiem stundā. 

Attīstoties lokālplānojuma teritorijai un arī blakus esošajiem īpašumiem gājēju intensitāte populārākajos 

maršrutos var pārsniegt 50 gājējus stundā. Kā piemērs jāmin abi maršruti līdz tuvākajām sabiedriskā 

transporta pieturām uz autoceļa P133, kā arī Robežnieku ielas un Stīpnieku ceļa krustojumā. 

18. attēls. Gājēju un velo infrastruktūra LP teritorijas tuvumā 



Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363)  
Paskaidrojuma raksts 

 

 
SIA “Grupa93”, 2021. gads 

23 

Pašvaldības autoceļa C-16 un Dzirnieku ielas krustojumā automašīnu skaits maksimumstundā sasniedz 

625 transporta vienības. Pie 50 gājējiem stundā, atbilstoši LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas 

noteikumi”, būtu jāparedz regulējama gājēju pāreja. Tā kā prognozētais gājēju intensitātes pieaugums 

būtiski nepārsniedz 50 gājējus stundā, tad kā optimālākais variants rekomendējama neregulēta gājēju 

pāreja ar atbilstošu aprīkojumu. Līdzīgi gājēju intensitātes pieauguma gadījumā vēlams nodrošināt 

neregulējamu gājēju pāreju autoceļu C-16 un C-18 krustojumā, lai uzlabotu drošību un nodrošinātu gājēju 

infrastruktūras savienojumu. 

2.1.4. Transporta infrastruktūras risinājumi 

Atbilstoši VAS “Latvijas valsts ceļi” 25.02.2021. nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei Nr. 4.3.1/2432, 

piekļuve lokālplānojuma teritorijai organizējama no esošā ielu tīkla, respektējot piegulošo ielu satiksmes 

organizāciju, to parametrus un aprīkojumu, blakus esošo īpašumu nobrauktuvju novietojumu un tehniskos 

parametrus, kā arī nepieciešams nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonās atbilstoši standarta 

LVS 190-3 “Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām. Iekškvartāla ceļu un ielu platumus un segas konstrukcijas 

izvēlēties atbilstoši iebraucošā transporta sastāvam un kustības intensitātei. Autostāvvietu novietojumu 

un tehniskos risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7 “Vienlīmeņu autostāvvietu 

projektēšanas noteikumi” prasībām. 

Lokālplānojuma risinājumi paredz izmantot jau esošo, izbūvēto pieslēgumu pie autoceļa C-16 “Noras-

Dumpji-Rutki”, pārbūvējot to tādā platumā, lai varētu nodrošināt divvirzienu transporta kustību.  Piekļuve 

smagajam transportam tiek organizēta tikai no C-16 puses, savukārt uz C-18 paredzēta tikai evakuācijas 

izbrauktuve ar iespēju to pārbūvēt par vieglā transporta izbrauktuvi pēc C-18 pārbūves. Teritorijas iekšējās 

transporta organizācijas plānotais perspektīvā iespējamais risinājums attēlots grafiskās daļas kartē 

“Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”. Tiek paredzēts vieglā transporta 

novietošanu organizēt zemes vienības austrumu daļā, starp plānotu ēku un meža teritoriju, savukārt 

piekļuves loģistikas transportam un laukumi manevrēšanai  tiek plānoti teritorijas ZR daļā (skat. arī 17. 

attēlu un grafiskās daļas kartes “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi” un “Teritorijas attīstības un satiksmes organizācijas priekšlikums”). 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros ir veikta izpēte “Transporta infrastruktūras novērtējums 

lokālplānojumam nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā” (SIA “IE.LA inženieri”, pilnā apjomā 

skat. sadaļā “IZPĒTES”), kuras ietvaros veikta esošās un prognozētās transporta plūsmas analīze 

lokālplānojuma teritorijas tuvumā esošajos ceļu krustojumos, kā arī novērtēta satiksmes pieauguma 

ietekme uz apkārtējām teritorijām, vērtējot satiksmes drošību un satiksmes režīmu. 
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2021. gada 25. maijā tika 

veikta satiksmes plūsmas 

skaitīšana vakara 

maksimumstundā.  

Esošo satiksmes plūsmu 

uzskaite veikta (19. attēls): 

• autoceļu C-16 un C-18 

krustojumā; 

• autoceļa C-16 un Dzirnieku 

ielas krustojumā; 

• autoceļa C-16 un 

Robežnieku ielas 

krustojumā; 

• Dzirnieku ielas un autoceļa 

P133 krustojumā. 

 

 

 

 

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, kas pilnā apjomā apskatāmi lokālplānojuma sadaļā “IZPĒTES”, kā arī 

lokālplānojuma teritorijā plānotās attīstības ieceres mērogu (perspektīvās ēkas platība ~14 000m², ~70 

stāvvietām vieglajam transportam, ~8 kravas transportlīdzekļu stāvvietas, ~4 doki preču saņemšanai un 

iekraušanai – apjomi tiks precizēti būvprojektēšanas stadijā) - objekta papildus piesaistītā satiksmes 

intensitāte maksimumstundā ir salīdzinoši neliela. Pieņemot, ka maksimumstundā teritorijā iebrauc vai 

izbrauc 70% no kopējās transportlīdzekļu kapacitātes, apkārtējo ielu un ceļu tīkla satiksmes intensitāte 

palielinās par 55 transporta vienībām. Tā kā plānotais objekts nav publisks, būtisks satiksmes intensitātes 

pieaugums dienas laikā netiek prognozēts.  

Perspektīvais satiksmes intensitātes pieaugums attiecībā pret esošo diennakts satiksmes intensitāti 

tuvākajos ceļu mezglos sastāda vidēji 2%, bet maksimumstundā tiek radīta papildus noslodze 7% apmērā. 

Lokālplānojuma teritorijas radītā satiksmes intensitāte diennakts griezumā nerada negatīvu ietekmi, 

satiksmes intensitātes pieaugums ir zemāks par 5% un uzskatāms par nenozīmīgu. Līdz ar to 

nepasliktinās tuvāko krustojumu caurlaidspēja. 

Rail Baltica 

Perspektīvās Rail Baltica dzelzceļa trases posmā no autoceļa A5 (Salaspils – Babīte) un P132 (Rīga – 

Jaunmārupe) ir paredzēts izbūvēt arī jaunu pašvaldības autoceļu C-40. Autoceļa novietojums paredzēts 

paralēli dzelzceļa trasei, austrumu pusē.  

Paredzot tiešu autoceļa A5 savienojumu ar Dzirnieku ielu, prognozējums, ka satiksmes intensitāte uz 

pašvaldības autoceļiem C-13 un C-16 samazināsies un procentuāli mazāk autovadītājiem būs nepieciešams 

izmantot Mārupes iekšējo ielu tīklu.  

19. attēls. Plūsmu skaitīšanas vietas 
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Rail Baltica infrastruktūra un autoceļa C-40 būvniecība var palielināt satiksmes intensitāti uz Dzirnieku 

ielas. Ja ceļu tīkla attīstība un intensitātes pieaugums pasliktina uzbraukšanas iespējas no mazākas 

nozīmes ceļu un ielu pieslēgumiem, kā arī palielina gaidīšanas laikus Dzirnieku ielas pieslēgumos, tad 

perspektīvās attīstības projektu ietvaros būtu jāparedz risinājumi, kas šāda veida riskus izslēdz. 

 

Rekomendācijas kopējai satiksmes drošības un kvalitātes uzlabošanai 

Nekustamā īpašuma “Valteri” attīstības rezultātā nav paredzams, ka satiksmes plūsma Dzirnieku ielā 

varētu pārsniegt vidējās transporta intensitātes vērtības, kas radītu pamatojumu luksofora uzstādīšanas 

nepieciešamībai C-16 un Dzirnieku ielas krustojumā. Atbilstoši LVS 370 “Ceļu satiksmes regulēšanas 

luksofori” plānotajā teritorijas attīstības stadijā autoceļa C-16 un Dzirnieku ielas krustojumā luksofora 

objekts šobrīd nav nepieciešams. 

Ņemot vērā intensīvo apbūves pieaugumu apkārtējās teritorijās, nākotnē ir iespējams sasniegt 

nosacījumus, kas radītu nepieciešamību veikt uzlabojumus C-16 un Dzirnieku ielas krustojumā. Ja 

perspektīvās teritoriju un ceļu tīkla attīstības ietvaros palielinātos satiksmes intensitāte pašvaldības 

autoceļa C-16 un Dzirnieku ielas krustojumā, tad nepieciešams izvērtēt luksofora objekta vai rotācijas apļa 

ieviešanas nepieciešamību. Pēc satiksmes skaitīšanas datiem šobrīd maksimumstundas intensitāte 

Dzirnieku ielā ir 506 automašīnas un uz autoceļa C-16 166 automašīnas. 

Pašvaldības autoceļa C-16 un Dzirnieku ielas krustojuma caurlaidspēju un satiksmes drošības līmeni ir 

iespējams uzlabot ar rotācijas apļa palīdzību. Satiksmes intensitāte autoceļa C-16 pievienojumā sastāda 

ap 20% no kopējās satiksmes mezgla intensitātes. Atbilstoši LVS 190-3 “Vienlīmeņa ceļu mezgli” esošās 

satiksmes intensitātes būtu piemērotas vienjoslas rotācijas aplim un šāds risinājums var nodrošināt 

optimālu mezgla caurlaidspēju līdz 20000 a/24h, kā arī ievērojami uzlabotu satiksmes drošību. Ņemot 

Lokālplānojuma 

teritorija 

20. attēls. Perspektīvā Rail Baltica dzelzsceļa līnija un pašvaldības autoceļa C-40 trase posmā no 
valsts galvenā autoceļa A5 (Salaspils – Babīte) līdz Dzirnieku ielas pieslēgumam 
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vērā, ka satiksmes sastāvu veido kravas transports, rotācijas apļa parametri jāpielāgo atbilstoši 

nepieciešamajam aprēķina transportlīdzeklim, lai mezgls būtu ērti izbraucam jebkuram transportlīdzeklim 

un neveidotos gaidīšanas rindas pie uzbrauktuvēm. 

Ņemot vērā, ka Mārupes teritorijas ziemeļu daļā, pie Lidostas “Rīga” tiek attīstīti vairāki jauni loģistikas 

centri, kā arī cita veida apbūves, ielu tīkla attīstība jāizskata kompleksi, atbilstoši Mārupes pašvaldības 

teritorijas plānojumam.  

Lai uzlabotu teritorijas pieejamību, tālākas teritorijas attīstību ietvaros būtu nepieciešams uzlabot 

sabiedriskā transporta maršrutu pārklājumu. Tā nodrošinot sabiedriskā transporta pieturu izvietojumu 

gājējiem pieejamā attālumā visā Mārupes ziemeļu daļā (IE.LA inženieri, 2021). 

2.1.5. Teritorijas izmantošanas aprobežojumi 

Lokālplānojuma teritorijā aizsargjoslas un citi aprobežojumi ir noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un 

citu normatīvo aktu prasībām, atbilstoši lokālplānojuma risinājumiem. Lokālplānojuma teritorijas galvenie 

aprobežojumi noteikti un attēloti grafiskās daļas kartēs “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas esošie 

izmantošanas aprobežojumi” un “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”. Plānoto inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas nosaka turpmākās projektēšanas un 

inženiertīklu izbūves gaitā, atbilstoši inženiertīklu faktiskajam izvietojumam, saskaņā ar būvprojektu un 

izpilduzmērījumiem (skat. arī nodaļu 1.3. “Aizsargjoslas u.c. teritorijas izmantošanas aprobežojumi”). 

Pie lokālplānojuma teritorijas rietumu robežas ir esošā Mārupes ciema teritorijas robeža (gar pašvaldības 

autoceļu C-16 “Noras-Dumpji-Rutki”, līdz ar to autoceļam C-16 ir noteiktas sarkanās līnijas, ar platumu 

30m un attiecīgi noteikta būvlaide (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei) – 6m (skat. 

grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”)21. 

Spēkā esošajā Mārupes novada teritorijas plānojumā ir noteikts, ka ārpus apdzīvotām vietām būvlaide 

sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu (ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību 

autoceļiem lauku apvidos), kas pašvaldības autoceļa C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki” gadījumā ir 30.0m no 

ceļa ass uz katru pusi. Taču, teritorijas plānojuma 50. punkts paredz, ka būvlaides iespējams precizēt ar 

lokālplānojumu vai detālplānojumu. Ņemot vērā zemes vienības “Valteri” izstiepto konfigurāciju ZA-DR 

virzienā un novietojumu attiecībā pret pašvaldības autoceļiem – galveno autotransporta iekļuvi teritorijā 

ir plānots organizēt izmantojot jau esošo pieslēgumu pašvaldības autoceļam C-16 “Noras-Dumpji-Rutki”. 

No tā izriet arī iekšējā transporta organizācija teritorijā un ēkas novietojums attiecībā pret autoceļu C-18, 

vienlaicīgi nodrošinot to, lai ēka tiktu pēc iespējas vairāk atvirzīta no nekustamā īpašuma “Cildas” (kad. 

apz. 80760030274) zemes vienības robežas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, apbūves līnija (perspektīvā 

– būvlaide) pašvaldības autoceļam C-18 tiek noteikta 6m no plānotās autoceļa nodalījuma joslas. 

Perspektīvā ir iespējama Mārupes ciema teritorijas paplašināšana, tajā iekļaujot arī lokālplānojuma 

teritoriju, šādā gadījumā, autoceļa C-18 nodalījuma joslas robežas (ciema teritorijas paplašināšanas 

gadījumā) aizstājamas ar ielu sarkanajām līnijām. Plānotās autoceļa nodalījuma joslas platums noteikts 

19m, t.i., 9,5m no ceļa ass uz katru pusi (šķērsprofilus skat. grafiskās daļas kartē “Savietotais inženiertīklu 

plāns”). Papildus, paredzēta iespēja veidot norobežojošu apstādījumu joslu pret pašvaldības autoceļu C-

18 “Saltupi-Turaidas-Rutki”, ņemot vērā funkcionālo zonējumu, kas noteikts teritorijā otrpus C-18 (skat. 

17. attēlu un grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 

aprobežojumi”). 

 
21 Atbilstoši “Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus 
atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem 
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2.2. INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES RISINĀJUMI 

Inženiertehniskās apgādes principiālie risinājumi izstrādāti, balstoties uz institūciju – inženierkomunikāciju 

turētāju sniegtajiem nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei, tie telpiski attēloti principiālās shēmās un 

konkretizējami turpmākās būvprojektēšanas gaitā. Risinājumus skatīt kontekstā ar grafiskās daļas karti 

“Savietotais inženiertīklu plāns”. 

2.2.1. Elektroapgāde un ielu apgaismojums 

Atbilstoši AS “Sadales tīkls” 17.02.2021. nosacījumiem Nr. 30AT00-05/TN-19534, lokālplānojuma 

aptverošajā teritorijā atrodas AS „Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti – 0,23 –20 kV 

elektropārvades līnijas, a./st., TP u.c. elektroietaises, kas attēloti principālā shēmā zemāk (21. attēls), kā 

arī esošo tīklu aizsargjoslas attēlotas grafiskās daļas kartē “Teritorijas esošā izmantošana un teritorijas 

esošie izmantošanas aprobežojumi”. 

Lokālplānojuma teritoriju DA-ZR virzienā šķērso esoša 0,4 kV (zemsprieguma) un 20 kV (vidējsprieguma) 

kabeļu līnijas. Lai būtu iespējams izbūvēt ēku plānotajā konfigurācijā, nepieciešama zemes vienību 

“Valteri” šķērsojošās 20 kV kabeļu līnijas pārvietošana un  0,4 kV kabeļu līnijas demontēšana (risinājums 

tiek piedāvāts, pamatojoties uz 2021. gada augustā saņemtajā projektēšanas uzdevumā Nr. 30AT00-

04/TN-27240 sniegto informāciju). Lokālplānojums paredz izbūvēt (pārcelt) 20 kV kabeļu līniju 

(3x240AL+35CU) starp T20477 un T-7422, trasējot to gar autoceļu C-16 ielas sarkanajās līnijās un gar 

zemes vienības “Valteri” ziemeļrietumu robežu. 0,4 kV kabeļu līnija demontējama posmā no komutācijas 

sadalnes KS-0477-2-3 (pie autoceļa C-18 pretī lokālplānojuma teritorijai) līdz transformatoru apakšstacijai 

T-7422. Elektroietaišu pārvietošanas principālais risinājums attēlots shēmā zemāk (21. attēls). Pēc 

pieejamās informācijas, lokālplānojuma teritorijas elektroapgādei kā potenciālā pieslēguma vieta 

iespējama teritorijas ZR daļā esošā transformatoru apakšstacija T-7422 (630 kVA) (ja plānotā funkcija būs 

noliktavas un loģistika bez ražošanas funkcijas), savukārt, ja perspektīvā tiek plānots realizēt arī vieglās 

ražošanas funkciju, tad, visticamāk, esošās jaudas būs nepietiekamas, radot nepieciešamību būvēt jaunu 

transformatoru apakšstaciju. Pieslēguma vietas, elektroietaišu pārvietošanas u.c. risinājumi precizējami 

būvprojektēšanas gaitā, pieprasot tehniskos noteikumus AS “Sadales tīkls”. 
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21. attēls. Esošie un plānotie elektroapgādes objekti lokālplānojuma teritorijā un tās apkārtnē 

 

Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” nosacījumiem, LP īstenošanā, veicot būvprojektēšanu un būvniecību jāņem 

vērā arī šādas vispārējas prasības:  

− Elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; 

− Plānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums". Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem 

jānodrošina ērta piekļūšana AS "Sadales tīkls" personālam, autotransportam u.c. to tehnikai; 

− Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas 

noteikti Aizsargjoslu likumā (īpaši 35. un 45. panta prasības); 

− Jāievēro elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko 

nosaka MK noteikumi Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas 

metodika" – 3.,8. – 11. punkts; 

− Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un 

elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas 

piegādē un lietošanā nosaka MK noteikumi Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi"; 
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− Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu "Sistēmas 

pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem"; 

− Jāievēro Enerģētikas likuma 19., 191,23. un 24. pantā noteiktās prasības; 

− Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie 

jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku. 

 

Ielu apgaismojums 

Lokālplānojuma risinājumi neparedz izmaiņas esošajā ielu apgaismes infrastruktūrā. Autoceļā C-16 

“Noras-Dumpji-Rutki” ir izbūvēta apgaismes līnija, tā darbojas pilnvērtīgi. Autoceļš C-18 “Saltupi-Turaidas-

Rutki” nav apgaismots, bet lokālplānojums neparedz šī šobrīd ceļa bez seguma pārbūvi (22. attēls). 

Lokālplānojuma teritorijas iekšējo apgaismojumu nodrošina no abonenta tīkla, to risina būvprojektēšanas 

laikā. 

 

22. attēls. LP teritorijai tuvumā esošās ielu apgaismes kabeļu vai gaisvadu līnijas 
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2.2.2. Ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija 

Ūdensapgāde 

Atbilstoši AS „Mārupes komunālie pakalpojumi" 23.02.2021. izsniegtajiem nosacījumiem un informācijai 

Nr.2-11/181, tuvākais AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdensvads (D110) atrodas pretī 

nekustamajam īpašumam “Rotas” (pieslēgties būs iespējams 2022. gadā), uz austrumiem no 

lokālplānojuma teritorijas pa pašvaldības autoceļu C-18. Lokālplānojuma risinājums paredz paturpināt 

ūdensvadu pa C-18 līdz plānotajai pieslēguma vietai zemes vienībai “Valteri” (skat. 23. attēlu un grafiskās 

daļas karti “Savietotais inženiertīklu plāns”). Plānotais ūdens patēriņš: 300m³/mēnesī. 

23. attēls. Esošie un plānotie ūdensapgādes tīkli lokālplānojuma teritorijā 
 

Atbilstoši nosacījumiem ūdensvadu teritorijā jāprojektē D110. Ūdensvada ievadus ēkā/ēkās jāprojektē ar 

ūdensvada cauruli PN16D32/63, nodrošinot iespēju pievienoties teritorijā izbūvētajai ūdensvada 

maģistrālei. Atzarā no ūdensvada maģistrāles jāprojektē pazemes servisa aizbīdni sarkano līniju robežā; 

īpašumā (īpašnieka teritorijā) ūdensvada ievadā līdz 1,5m no žoga uzstādīt komercuzskaites mēraparāta 

mezglu (siltinātā aka/šahta), kur uzstādīt komercuzskaites mēraparātu (ūdens caurteces mērītāju) 

atbilstoši LR MK Nr. 174 noteikumiem. Ūdensvadu ieguldīt ar dziļumu 1,7m zem virszemes slāņa. Šķērsojot 



Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363)  
Paskaidrojuma raksts 

 

 
SIA “Grupa93”, 2021. gads 

31 

ceļu ar dziļumu 1.8m. Ūdensvada maģistrālē nodrošināt spiedienu līdz 5.0 bar. Tehnisko projektu izstrādāt 

saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts standartiem un saistošu, spēkā esošu normatīvo 

aktu prasībām, saskaņojot projektu noteiktajā kārtībā. 

Atbilstoši pieejamai informācijai, paralēli lokālplānojuma izstrādei izbūvēts ūdensvads D110 pa 

pašvaldības autoceļu C-16, gar zemes vienību “Valteri”, virzienā uz ziemeļiem no C-17 (Silenieku ielas) un 

to plānots nodot pašvaldībai. Pieslēguma veidošana šim tīklam izskatāma kā iespējamais otrais variants 

lokālplānojuma teritorijas ūdensapgādei. No lidostas puses nākošie ūdensapgādes tīkli perspektīvā 

demontējami. 

Pieslēguma vietas un risinājumi precizējami būvprojektēšanas stadijā atbilstoši atbildīgo institūciju 

tehniskajiem noteikumiem.  

Sadzīves kanalizācija 

Atbilstoši AS „Mārupes komunālie pakalpojumi" 23.02.2021. izsniegtajiem nosacījumiem un informācijai 

Nr.2-11/181, tuvākais AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” maģistrālais sadzīves kanalizācijas vads D400 

atrodas pretī nekustamajam īpašumam “Rotas” (pieslēgties būs iespējams 2022. gadā), uz austrumiem no 

lokālplānojuma teritorijas pa pašvaldības autoceļu C-18. Lokālplānojuma risinājums paredz paturpināt 

sadzīves kanalizācijas pašteces vadu pa C-18 (blakus plānotajam ūdensvadam) līdz plānotajai pieslēguma 

vietai no zemes vienības “Valteri” (skat. 24. attēlu un grafiskās daļas karti “Savietotais inženiertīklu plāns”). 

Plānotais novadāmo notekūdeņu daudzums: 300 m³/mēnesī. 

24. attēls. Esošie un plānotie sadzīves kanalizācijas tīkli lokālplānojuma teritorijā 
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Līdzīgi kā ar ūdensapgādes tīkliem, pēc pieejamās informācijas, pa pašvaldības autoceļu C-16 gar zemes 

vienību “Valteri” lokālplānojuma izstrādes laikā izbūvēts arī sadzīves kanalizācijas vads D200, virzienā uz 

C-17 (Silenieku ielu), ko paredzēts nodot pašvaldībai. Pieslēguma veidošana šim sadzīves kanalizācijas 

tīklam izskatāma kā otrais variants lokālplānojuma teritorijas nodrošināšanai ar sadzīves notekūdeņu 

novadi. No lidostas puses nākošie sadzīves kanalizācijas tīkli perspektīvā demontējami. 

Pieslēguma vietas un risinājumi precizējami būvprojektēšanas stadijā atbilstoši atbildīgo institūciju 

tehniskajiem noteikumiem. 

2.2.3. Ugunsdzēsības ūdensapgāde 

Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 19.02.2021. nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei 

Nr.22/8-1.6.1/345, lokālplānojuma teritorijā jāparedz ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Ugunsdzēsības 

vajadzībām nepieciešamo ārējās ugunsdzēsības apgādes hidrantu un ugunsdzēsības dīķu vai rezervuāru 

potenciālais izvietojums piedāvāts ievērojot normatīvo aktu prasības. Gan esošo, gan plānoto hidrantu  un 

ugunsdzēsības dīķu/rezervuāru novietojumu skatīt grafiskās daļas kartē “Savietotais inženiertīklu plāns” 

un 23. attēlā. Ārējai un iekšējai ugunsdzēsības ūdens apgādei nepieciešamais ūdens apjoms nosakāms 

būvprojektēšanas stadijā, atbilstoši attīstības ieceres mērogam. 

Ugunsdrošības atstarpes starp ēkām un ugunsdzēsības piebrauktuves pie būvēm jāprojektē atbilstoši 

spēkā esošiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem un ugunsdrošības prasībām. 

Priekšlikumi turpmākai projektēšanai, atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  

nosacījumiem: 

− Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, 

augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai 

apzīmē ar drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas standartu LVS 

446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kā arī 

ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 

„Ceļu satiksmes noteikumi”.  

− Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jāparedz  saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 

"Ūdensapgādes būves" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem 

Nr.326) un to izpildei piemērojamiem standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma 

ar cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm jāparedz aizvarus vai aizbīdņus atsevišķo posmu 

atvienošanai, gaisa vārstus ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. 

Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret sasalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus 

ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no vismaz 

diviem hidrantiem un vismaz trīs stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 222-15 

"Ūdensapgādes būves" minētos gadījumus). Jāņem vērā nepieciešamie ūdens patēriņi ārējai un 

iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. 

− Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē saskaņā ar standartiem LVS 187:2020 „Ugunsdzēsības hidrantu 

nacionālās prasības”, LVS EN 14384:2007 L „Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS EN 

14339:2007 L „Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”. Ūdens ņemšanas atrašanas vietas, kā arī 

piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar standartu LVS 446 

„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”. 

Apakšzemes ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes  ugunsdzēsības hidrantus krāso 

sarkanā (piemēram, RAL-3001) krāsā. 
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2.2.4. Meliorācija  

Atbilstoši VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) 12.02.2021. sniegtajai 

informācijai Nr. Z-1-9/163, atbilstoši Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem lokālplānojuma 

teritorija atrodas meliorācijas objekta "z. gab. Ainavas meliorācija, 1976.gads" platībā. Lokālplānojuma 

teritorijā (kad. Nr. 80760030363) atrodas meliorācijas sistēmas un būves – drenāža, tai skaitā drenas un 

drenu kolektori. Lokālplānojuma teritorijā neatrodas tādi hidrogrāfiskā tīkla elementi kā upes vai grāvji. 

Atbilstoši ZMNĪ digitālā meliorācijas kadastra informācijas sistēmā www.melioracija.lv publicētajai 

informācijai, nekustamais īpašums “Valteri” atrodas Neriņas (Neriņa no iztekas līdz Dzilnupei) sateces 

baseinā (kods 3812223)22. Tā, savukārt, ir Lielupes upju baseina apgabala virszemes ūdensobjekta VŪO 

Babītes ezers (E032SP)) tiešā sateces baseinā daļa23.  

Lokālplānojuma teritorijas lielākās daļas reljefs ir līdzens. Virsmas augstuma atzīmes ir robežās no 10,90 

m līdz 11.70 m vjl. Teritorijas austrumu malā atrodas neliela, ar kokiem apaugusi kāpa. Virsmas augstuma 

atzīmes šajā daļā ir 12,00 m līdz 14,17 m vjl.24 

Saskaņā ar LVĢMC plūdu riska un plūdu draudu kartes25  un Mārupes novada teritorijas plānojuma  

grafiskās daļas26 informāciju lokālplānojuma teritorija nav applūstoša. 

Atbilstoši ZMNĪ nosacījumiem, projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās un meliorācijas sistēmas pārbūve veicama pirms teritorijas 

apbūves. Esošās meliorācijas sistēmas novērtējums, ko veicis sertificēts speciālists – inženieris-

hidrotehniķis Einārs Pundurs – pievienots lokālplānojuma sadaļā “IZPĒTES”. Atbilstoši novērtējumam, 

lokālplānojuma teritorijā ir 1. kārtas drenāžas caurules ar iekšējo diametru (ID) 5 cm, māla. Esošās 

drenāžas sistēmas, kods 002 tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, nosusinātā platība necieš no virsūdens. 

Apsekošanā nav konstatēti DR sistēmas 002 redzami bojājumi. Esošā drenāžas sistēma 002 ir bijusi 

paredzēta lauksaimniecības platību nosusināšanai. Attīstības iecere paredz citu šīs teritorijas platību 

apsaimniekošanas veidu, attiecīgi ir jāparedz esošās drenāžas sistēmas tīklu (DT) pārbūvēšana, saglabājot 

esošos drenu vadus, un jāpārbūvē vai jādemontē tos, kas nav vajadzīgi jaunajai attīstības iecerei atbilstoši 

spēkā esošajiem būvnoteikumiem, standartiem. DT pārbūvi var apvienot ar attīrītajiem lietus ūdens 

kanalizācijas tīkliem. 

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavots principālais risinājums teritorijā esošās meliorācijas 

sistēmas pārbūvei, atbilstoši plānotajai attīstības iecerei (skat. 25. attēlu un grafiskās daļas karti 

“Savietotais inženiertīklu plāns”). Piedāvātais perspektīvais risinājums paredz meliorācijas sistēmas 

pārvietošanu pa ēkas perimetru un divus pieslēguma variantus lokālplānojuma teritorijas DR daļā – vai nu 

pie esošajiem drenāžas tīkliem, vai arī pie esošā pašteces lietusūdeņu kanalizācijas vada. Risinājums 

precizējams būvprojektēšanas ietvaros, pieprasot tehniskos noteikumus ZMNĪ Meliorācijas departamenta 

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 

Atbilstoši PA "Pašvaldības īpašumu pārvalde" 12.02.2021. sniegtajiem nosacījumiem un informācijai Nr. 

5/3/23, nepieciešamības gadījumā, drenāžas īpašniekiem vienojoties, iespējams sagatavot dokumentāciju 

drenāžas sistēmas norakstīšanai un lūgt VSIA “ZMNĪ” izņemt no meliorācijas kadastra vai arī attiecīgi veikt 

meliorācijas sistēmas izmaiņu reģistrāciju meliorācijas kadastrā. Paredzot būvniecību platībā, kurā atrodas 

 
22 https://www.melioracija.lv 
23 Iedalījums virszemes ūdensobjektos atbilstoši MK noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu 
raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” (19.10.2004.) prasībām 
24 Lokālplānojuma topogrāfiskās kartes M 1:1000 informācija  
25https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&ext
ent=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100  
26 https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums  

http://www.melioracija.lv/
https://www.melioracija.lv/
https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&extent=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100
https://geodata.lvgmc.lv/portal/apps/webappviewer/index.html?id=284244e6dc5346e3bb989d35ba6ef5c8&extent=2112913.7274%2C7477364.7554%2C3288209.4743%2C8009977.9685%2C102100
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums
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koplietošanas drenāžas sistēma, būvniecības ieceres dokumentācijā ir jāietver drenāžas tīkla pārbūves 

tehniskais risinājums. 

 

25. attēls. Plānotie meliorācijas sistēmas risinājumi lokālplānojuma teritorijā 

 

Turpmākajā LP īstenošanā, būvprojektēšanas un būvniecības procesā jāņem vērā: 

− projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam 

pieguļošajās platībās; 

− būvprojektā jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no 

būvobjektiem tehniskais risinājums; 

− jāpiesaista meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā sertificēts būvspeciālists, kas izvērtē esošo 

meliorācijas sistēmu tehnisko stāvokli un atbilstību plānotajai apbūvei, kā arī izstrādā plānotās 

meliorācijas sistēmas izvietojuma shēmu; 

− ja esošā drenu sistēma tiek atzīta par neatbilstošu un to nav plānots pārbūvēt, jāveic meliorācijas 

sistēmu inventarizācija un attiecīgā drenu sistēma vai tās daļa jāizņem no Meliorācijas kadastra 

informācijas sistēmas saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumi Nr. 128 

"Meliorācijas kadastra noteikumi" prasībām, 
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− Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu atjaunošanu vai pārbūvi, to veic pirms teritorijas 

apbūves, 

− plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem aktuāli tehniskie noteikumi ZMNĪ.  

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti:  

− 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums;  

− LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi";  

− 2015.gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves"".  

Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos risinājumus saskaņo Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.  

 

2.2.5. Lietus ūdeņu kanalizācija 

PA "Pašvaldības īpašumu pārvalde" 12.02.2021. sniegusi nosacījumus lokālplānojuma izstrādei Nr. 5/3/23, 

nosakot, ka jānodrošina lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana no naftas produktiem pirms to ievadīšanas 

kopējā sistēmā, kas ir ņemts vērā, izstrādājot lokālplānojuma risinājumus. Lokālplānojuma risinājumi 

paredz noteci no attīstāmās teritorijas ūdens necaurlaidīgajiem segumiem (brauktuvēm un 

stāvlaukumiem) pa lietusūdeņu pašteces vadiem (vēlams ar uzkrāšanas funkciju, kas intensīvu lietusgāžu 

laikā nodrošinātu to, ka ūdenstilpes tik ātri nepiepildās  to precizē būvprojektā) virzīt uz jaunveidojamām 

lietusūdeņu uzkrāšanas un ugunsdzēsības ūdenstilpēm, pirms tām ierīkojot lietusūdeņu kanalizācijas 

naftas produktu atdalītājus. No ēkas jumta plūstošajiem noteces ūdeņiem naftas produktu atdalīšana nav 

nepieciešama, taču ir iespējams pielietot dažādus Ilgtspējīgas lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumus 

(piemēram, apsverami zaļie jumti), kā arī, ņemot vērā jumta platību, jāparedz sadalīt plūsmas un 

samazināt plūsmu noteces ātrumu. No ūdenstilpēm tiek piedāvāts veidot pārplūdi uz tuvumā esošajiem 

lietusūdeņu kanalizācijas vadiem pie C-16 (privāti tīkli) un teritorijas centrālajā ZR pusē. Ir iespējams plānot 

lietus ūdeņu apsaimniekošanu, kombinējot konvencionālos ar ilgtspējīgajiem lietus ūdeņu 

apsaimniekošanas risinājumiem. Principālos lietus ūdeņu kanalizācijas risinājumus skat. 26. attēlā un 

grafiskās daļas kartē “Savietotais inženiertīklu plāns”. Pieslēgumu vietas un risinājumi precizējami 

būvprojektēšanas ietvaros, pieprasot tehniskos noteikumus atbildīgajām institūcijām. 

Turpmākajā LP īstenošanā, būvprojektēšanas un būvniecības procesā jāņem vērā: 

− Projektējot lietus ūdens kanalizācijas (turpmāk tekstā-LKT) novadīšanas sistēmu pieprasīt un 

saņemt Tehniskos noteikumus no Mārupes komunāliem pakalpojumiem.  

− LKT dokumentāciju izstrādāt atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 “Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 “Kanalizācijas būves””.  

− Paredzot vairāk kā desmit automašīnu stāvvietu ierīkot smilšu ķērājus un naftas produktu filtrus.  

− Jānodrošina lietus ūdeņu savākšana un attīrīšana no naftas produktiem pirms to ievadīšanas 

kopējā sistēmā.  

− Būvniecības ieceres LKT risinājumu saskaņot ar Mārupes komunāliem pakalpojumiem. 
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26. attēls. Plānotie lietus ūdeņu kanalizācijas risinājumi lokālplānojuma teritorijā  

  

 

2.2.6. Gāzes apgāde 

Atbilstoši AS „Gaso" 03.03.2021. sniegtajiem nosacījumiem un informācijai Nr.15.1-2/786, lokālplānojuma 

teritorijā gāzes apgāde iespējama no esošā augstā spiediena sadales gāzesvada d88.9 ar spiedienu līdz 1,2 

MPa, kas izbūvēts Dzirnieku ielā. Taču, ņemot vērā to, ka vairākas citas inženierkomunikācijas prioritāri 

tiek piedāvāts pieslēgt no austrumu pusē esošajiem tīkliem pa pašvaldības autoceļu C-18, kā arī to, ka C-

16 joprojām atrodas garantijas periodā, lokālplānojuma risinājumi piedāvā veidot gāzapgādes pieslēgumu 

pie austrumu virzienā esošā vidēja spiediena gāzes vada d125, kas atrodas pie autoceļa C-18, pret īpašumu 

“Turaidas” (skat. 27. attēlu un grafiskās daļas karti “Savietotais inženiertīklu plāns”). Pieslēguma vietas un 

risinājumi precizējami būvprojektēšanas stadijā, pieprasot tehniskos noteikumus AS “Gaso”. 
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27. attēls. Esošie un plānotie gāzapgādes tīkli lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā 

 

 

2.2.7. Elektronisko sakaru apgāde 

Atbilstoši SIA „Tet" 01.03.2021. sniegtajiem nosacījumiem Nr. PN-128693, lokālplānojuma teritorijas 

tuvumā atrodas elektronisko sakaru tīkli, pie kuriem ir iespējams veidot pieslēgumu. Lokālplānojuma 

risinājumi paredz veidot pieslēgumu pie SIA “Tet” sakaru kabeļu kanalizācijas, kas ieguldīta gar pašvaldības 

autoceļu C-18 (skat. 28. attēlu un grafiskās daļas karti “Savietotais inženiertīklu plāns”). Posmos, kur esošā 

sakaru kabeļu kanalizācija var traucēt attīstības iecerei, t.sk. norobežojošās apstādījumu joslas 

izveidošanai gar autoceļu C-18, sakaru kabeļu kanalizācija pārliekama. 

Autoceļa C-16 sarkanajās līnijās atrodas gan SIA “Tet” sakaru kabeļu kanalizācija, gan SIA “Tet” vara sakaru 

kabelis, kas nedarbojas. Nedarbojošais vara sakaru kabelis nepieciešamības gadījumā – lai atbrīvotu vietu 

citām inženierkomunikācijām – demontējams (t.sk. tikai atsevišķā posmā/posmos). 

Pieslēguma vietas un risinājumi precizējami būvprojektēšanas stadijā, pieprasot tehniskos noteikumus SIA 

“Tet”. 
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28. attēls. Esošie un plānotie elektronisko sakaru tīkli lokālplānojuma teritorijā 

 

2.3. LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANA 
 

Lokālplānojumu īsteno, izstrādājot konkrētus tālākos būvprojektus. Lokālplānojumā nenosaka apbūves 

kārtas – ēku un būvju būvniecību īsteno būvprojektā noteiktā secībā. Lokālplānojuma teritorijā nav 

nepieciešams izstrādāt atsevišķu teritoriju detālplānojumus, ja tiek ievēroti Lokālplānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi. 

Lokālplānojuma īstenošana var tikt veikta pa kārtām, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktā secībā. 

Lokālplānojuma teritorijā ēku, inženierbūvju un inženiertīklu izbūves secība tiks precizēta izstrādājot 

būvprojektu/-s, saskaņā ar katra konkrētā inženiertīkla turētāja tehniskajiem noteikumiem. 

 

2.4. LOKĀLPLĀNOJUMA ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAI U.C. KRITĒRIJIEM, T.SK., POTENCIĀLO KONFLIKTSITUĀCIJU 

RISINĀJUMI  (KOPSAVILKUMS) 

Lokālplānojuma risinājums pilnībā atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2026. 

gadam (IAS) definētajiem mērķiem un pamatnostādnēm. Atbilstoši stratēģijai, lokālplānojuma teritorija 

atrodas zonā, kurā attīstāmi Darījumu un ražošanas objekti. Mārupes novada IAS uzsvērts arī tas, ka 

darījumu vide ir viens no telpiskās uzbūves pamatelementiem, lokālplānojuma teritorija raksturota kā 

vieta, kur attīstāma galvenokārt loģistikas uzņēmumu apbūve. Viena no Mārupes novada IAS definētajām 
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darījumu vides attīstības vadlīnijām ir “Attīstīt darījumu un loģistikas teritorijas starptautiskās lidostas 

„Rīga” tuvumā”, kas tiešā mērā sakrīt ar plānoto attīstību lokālplānojuma teritorijā, kas paredz loģistikas 

centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvi. 

Lokālplānojuma risinājumi atbilst teritorijas transportģeogrāfiskajam novietojumam un iekļaujas 

apkārtnes kontekstā – apkārtnē īstenoto vai īstenošanas stadijā esošo citu jauno objektu apbūves 

mērogam un teritorijas attīstības tendencēm. Ņemot vērā lidostas tuvumu, blakus esošajos īpašumos 

izvietoti un vēl turpina attīstīties dažādi uzņēmumi, kas saistīti ar loģistiku, transportu u.c.  

Lokālplānojuma risinājumi nemazina (tieši pretēji – palielina) funkcionālo zonu “Dabas un apstādījumu 

teritorijas” īpatsvaru Mārupes novadā, tādejādi arī nodrošinot buferzonu starp dzīvojamo apbūvi, kas 

izvietojusies otrpus meža teritorijai austrumu virzienā. 

Lokālplānojuma īstenošanai nav prognozējama negatīva ietekme uz vidi, t.sk. dzīves vides kvalitāti 

apkārtējos nekustamajos īpašumos, ko regulē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos definētās 

prasības. Lokālplānojuma risinājumos iekļauti pasākumi blakus esošās un dzīvojamās apbūves teritoriju 

aizsardzībai un iespējamo ietekmju mazināšanai, piemēram, lokālplānojuma teritorijas austrumu daļā 

noteikts Dabas un apstādījumu (DA7) funkcionālais zonējums, tādejādi veidojot dabīgu buferjoslu starp 

otrpus mežam esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām, nodrošinot arī teritorijā esošo dabas vērtību 

saglabāšanu. Attiecībā uz dzīvojamās apbūves teritorijām, kuras tiešā veidā robežojas ar Rūpnieciskās 

apbūves teritorijas (R2) funkcionālo zonējumu – nekustamie īpašumi “Cildas” un “Rutki”, noteiktas 

prasības par norobežojošu stādījumu joslu izveides nepieciešamību:  

[43. punkts ] Uzsākot apbūvi, gar Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) robežu ar dzīvojamās apbūves zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760030274 un 80760030108, ierīko blīvu norobežojošu koku un 

krūmu stādījumu joslu vismaz 4 m platumā no zemes vienības robežas. Būvprojektā var paredzēt 

norobežojošo stādījumu joslas gar zemes vienības 80760030108 robežu izveides atlikšanu, kamēr šo 

funkciju pilda zemes vienībā esošie stādījumi, kā arī paredzēt stādījumu joslas platuma samazināšanu, ja 

par minētajām atkāpēm saņemts rakstisks saskaņojums no zemes vienības īpašnieka. 

Papildus definētas prasības attiecībā uz minimālo autonovietņu attālumu no zemes vienību robežām ar 

esošu dzīvojamo apbūvi (4m), noteikts, ka 50 m attālumā no esošām dzīvojamām mājām un 15 m attālumā 

no dzīvojamās apbūves funkcionālās zona robežas ēkas augstums nepārsniedz 3 stāvus (11m). Pret 

īpašumu “Rutki” noteikta būvlaide (ēku minimālais attālums no robežas) 8m. Noteikts, ka nevienā ēkas 

punktā tās augstums nedrīkst pārsniegt pusotru (1,5) attālumu starp šī punkta projekciju uz zemes un 

robežu ar kaimiņa zemes vienību. Noteiktas prasības arī insolācijas ievērošanai un citas prasības, ar kurām 

sīkāk var iepazīties teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN). 

Sagaidāms, ka plānotā apbūves attīstība neradīs nozīmīgas izmaiņas arī vides trokšņa situācijā. Īstenojot 

lokālplānojumu, plānotais objekts tiks nodrošināts ar atbilstošu infrastruktūru, attālumiem no dzīvojamās 

apbūves, kā arī apstādījumu buferzonām un smagā transporta piekļuve objektam tiks organizēta no 

atbilstošas kategorijas ceļa (šajā gadījumā C-16). Lokālplānojuma teritorijā atļautas darbības, kas 

nepasliktina vides kvalitāti, un darbības rezultātā vides trokšņa līmeņa rādītāji un darbības radītais gaisa 

piesārņojuma līmenis (kopā ar fonu) nepārsniedz normatīvajos aktos teritorijas un tai blakus esošo 

teritoriju lietošanas funkcijām noteiktos robežlielumus. Ja tiek paredzēts, ka plānotās darbības rezultātā 

varētu veidoties vides trokšņa vai gaisa kvalitātes robežlielumu pārsniegumi, būvprojektēšanas ietvaros 

izvērtē un dokumentācijā iekļauj piemērotākos risinājumus trokšņa ietekmes mazināšanai (piemēram, 

troksni slāpējošas barjeras, stādījumu joslas, ēku arhitektoniskos un citus risinājumus) vai pasākumus 

gaisa kvalitātes uzlabošanai. 
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Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas posmā veikta to īpašumu, kas atrodas funkcionālā zonējuma 

Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciemiem teritorijā un robežojas ar lokālplānojuma teritoriju, 

īpašnieku informēšana par lokālplānojuma izstrādi un paredzēto risinājumu, tai skaitā paziņojumā 

īpašnieki ir aicināti izteikt viedokli un iebildumus. Saņemtās atbildes apkopotā veidā pieejamas 

lokālplānojuma IV sadaļā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi” nodaļā “1.4. Ziņojums par lokālplānojuma 

izstrādes laikā saņemtajiem fizisko personu iesniegumiem” un ir ņemtas vērā lokālplānojuma izstrādes 

gaitā. Kopsavelkot, saņemtas divu fizisku personu kopīgs iesniegums (pārstāvētie īpašumi “Ošlejas-2” un 

“Ošlejas”), kurā izteikts iebildums pret funkcionālā zonējuma maiņu un lokālplānojuma izstrādi kopumā 

ar bažām par to, ka varētu tikt skarta meža teritorija, taču tā tiek saglabāta nosakot funkcionālo zonējumu 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA7), kā arī saņemta atbildes reakcija no nekustamā īpašuma “Cildas” 

īpašnieces, kura norādīja, ka neiebilst pret plānoto attīstības ieceri (detalizētāku aprakstu un atbildes gan 

no pašvaldības, gan izstrādātāja puses skatīt IV sadaļā “Pārskats par lokālplānojuma izstrādi”). Papildus 

priekšlikumi un viedokļi par lokālplānojuma risinājumiem sagaidāmi publiskās apspriešanas ietvaros. 

Lokālplānojuma risinājumi nodrošinās līdzšinējā laikā neapbūvētas, ekstensīvi izmantotas teritorijas 

efektīvu un tehniski ekonomiski pamatotu izmantošanu, nodrošinot jaunas darba vietas un sniedzot 

būtisku pienesumu nodokļu ienākumos pašvaldības budžetā. Nepastāv būtiski šķēršļi teritorijas 

nodrošināšanai ar inženiertehnisko apgādi.  
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PIELIKUMI 
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1. Pielikums. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu izvērtējums 

DzSM -> R2 

Regulējums 
Spēkā esošais zonējums atbilstoši Mārupes 

novada TP 
Zonējums atbilstoši neapstiprinātajiem Mārupes 

novada TP grozījumiem 
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi (VAN) 
Lokālplānojuma nosacījumi atbilstoši VAN 

 

Funkcionālā zona 
Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem 

(DzSM) 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2) 

Apzīmējums 

 

   

 

Teritorijas atļautā 
izmantošana 

− Savrupmājas (vienas vai divu ģimeņu), 

− Lauksaimnieciskā izmantošana, 

− Tūrisma un atpūtas objekti. 

Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

− Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001). 

− Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 
(13003): apbūve tikai ārpus ciemiem. 

− Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes 
uzņēmumu apbūve (13005): funkcionālajā zonā 
atļauto objektu darbības rezultātā radīto vai uzkrāto 
atkritumu (piemēram, izlietotais iepakojums vai 
pārstrādei paredzēto nebīstamo atkritumu 
savākšanas punkti). 

Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

− Inženiertehniskā infrastruktūra (14001). 

− Transporta lineārā infrastruktūra (14002). 

− Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003). 

− Noliktavu apbūve (14004): apbūve, ko veido 
noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un 
citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, 
pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā, 
izņemot noliktavas, kuras pēc uzglabājamo vielu 
apjomiem atbilst paaugstinātas bīstamības objektu 
kritērijiem, kā arī loģistikas centri. 

− Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006). 

Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001) 
- Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve 

(13002) 
- Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003) 
- Derīgo izrakteņu ieguve (13004) 
- Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu 

apbūve (13005) 
Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) 
- Transporta lineārā infrastruktūra (14002) 
- Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 
- Noliktavu apbūve (14004) 
- Lidostu un ostu apbūve (14005) 
- Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006) 

 
  

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 
Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001) 

 
Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) 
- Transporta lineārā infrastruktūra (14002) 
- Noliktavu apbūve (14004): ko veido noliktavu ēkas, kas 

paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai, 
iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai 
uzglabāšanai vairumā (izņemot noliktavas, kuras pēc 
uzglabājamo vielu apjomiem atbilst paaugstinātas 
bīstamības objektu kritērijiem), kā arī loģistikas centri, 
preču stacijas un līdzīga rakstura būves. 

Papildizmantošana − Vietējas nozīmes tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti, 

− Tūrisma un atpūtas iestādes, 

− Pirmsskolas izglītības iestādes, 

− Veselības aizsardzības iestādes, 

− Sociālās aprūpes iestādes, 

− Sporta būves, 

− Labiekārtotas publiskas ārtelpas. 
Pirms papildizmantošanas objektu būvniecības 
savrupmāju apbūves teritorijās ir jāveic paredzētās būves 
publiskās apspriešanas process 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

− Biroju ēku apbūve (12001). 

− Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve 
(12002). 

− Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006). 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Biroju ēku apbūve (12001) 
- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) 
- Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006) 

 

Teritorijas papildizmantošanas veidi: 
Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Biroju ēku apbūve (12001) 
- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): 

Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, izņemot 
degvielas uzpildes stacijas. 

Palīgizmantošana − Saimniecības ēkas, 

− Siltumnīcas, 

− Neliels apkalpes objekts, 

− Lauksaimnieciskā izmantošana 

− Inženiertehniskās apgādes tīkli un būves, 

− Objekti, kas nepieciešami teritorijas 
apkalpei un izvietojami atsevišķā zemes 
vienībā vai esošā dzīvojamā ēkā vai 
palīgēkā, ja šo objektu ekspluatācija 
nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves 
apstākļus. 

   

Violets 
RGB 195 155 215 
 

Violets 
RGB 195 155 215 
 

Violets 
RGB 195 155 215 
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Citi noteikumi  

− Zemes vienības frontes minimālais platums 40m. 

− Zemes vienībā atļauts izvietot vēja ģeneratorus ar 
maksimālo jaudu līdz 20kW, ja attālums no vēja 
ģeneratora balsta līdz kaimiņu zemes vienības 
robežai ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja ģeneratora 
balsta augstums. Ja šos nosacījumus nav iespējams 
ievērot, vēja ģeneratoru atļauts izvietot, ja ir saņemta 
blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana, 
kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta 
attiecīgo īpašumu zemesgrāmatās. 

− Pasākumus apkārtējo teritoriju pasargāšanai no 
iespējamiem negatīviem vides ietekmes faktoriem 
veic zemes vienībā, kurā atrodas objekts, kas var radīt 
negatīvu ietekmi uz vidi. 

− Minimālais attālums no lauksaimnieciskās ražošanas 
ēkām līdz blakus zemes vienībā izvietotai dzīvojamai 
ēkai ir 100m. 

− Paredzot apbūvi zemes vienībās, kas robežojas ar 
dzīvojamās apbūves funkcionālo zonu (DzS, DzM un 
DzD), ierīko blīvu norobežojošu koku un krūmu 
stādījumu joslu vismaz 4m platumā no zemes 
vienības robežas. 

− Paredzot apbūvi zemes vienībās, kas robežojas ar 
zemes vienībām, kurās ir jau esoša dzīvojamā māja, 
paredz atkāpi būvju novietojumam vismaz 20m no 
esošas dzīvojamās mājas un ierīko blīvu 
norobežojošu koku un krūmu stādījumu joslu vismaz 
6m platumā no zemes vienības robežas. 

− Ārpustelpu uzglabāšanas teritorijas (laukumus) 
nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu. 

− Tirdzniecības vai pakalpojumu objekta galveno 
(apmeklētāju) ieeju izbūvē ielas vai ceļa pusē. 

 

− Uzsākot apbūvi, gar Rūpniecības apbūves teritorijas (R2) 
robežu ar dzīvojamās apbūves zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 80760030274 un 80760030108, ierīko blīvu 
norobežojošu koku un krūmu stādījumu joslu vismaz 4 m 
platumā no zemes vienības robežas. Būvprojektā var 
paredzēt norobežojošo stādījumu joslas gar zemes vienības 
80760030108 robežu izveides atlikšanu, kamēr šo funkciju 
pilda zemes vienībā esošie stādījumi, kā arī paredzēt 
stādījumu joslas platuma samazināšanu, ja par minētajām 
atkāpēm saņemts rakstisks saskaņojums no zemes vienības 
īpašnieka. 

− Būvējot un ierīkojot autonovietnes R2 teritorijā, ievēro 
minimālo attālumu 4m no plānotās būves līdz zemes 
vienības robežai, kurā ir esoša dzīvojamā apbūve, izņemot, 
ja būvniecības ieceres laikā ir saņemts saskaņojums no 
blakus esošās zemes vienības īpašnieka. 

− Paredzot apbūvi zemes vienības daļā, kas robežojas ar 
biotopa 2180 Mežainas piejūras kāpas,  kura robežas 
attēlotas grafiskās daļas kartē “Teritorijas funkcionālais 
zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas 
aprobežojumi”, teritoriju, nepieciešamības gadījumā ierīko 
zemos stādījumus, izmantojot sugas, kas piemērotas 
oligotrofām augsnēm (piemēram, virši, sīkkrūmi, kadiķi, 
mārsils, laimiņi, silpurenes u.tml.). 5m platā joslā gar biotopa 
teritoriju nelieto augu mēslošanas līdzekļus.  

− Objekta fasādēm pret C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” un C-18 
“Saltupi-Turaidas-Rutki” nodrošina augstvērtīgu 
arhitektonisko risinājumu. 

− Teritoriju atļauts nožogot, žoga novietojumu un 
arhitektonisko risinājumu nosaka būvniecības ieceres 
dokumentācijā, atbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai un 
Mārupes novada teritorijas plānojumā noteiktajām 
prasībām. Žogus pret autoceļiem C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” 
un C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki” veido ar minimālo 
caurredzamību 50%. 

− Neparedz ārpustelpu uzglabāšanu pret autoceļiem C-16 
“Noras-Dumpji-Rutki” un C-18 “Saltupi-Turaidas-Rutki”.  

− Apbūves izvietojums: 

− Būvlaide, kas nosaka ēku minimālo attālumu no 
sarkanās līnijas pret pašvaldības autoceļu C-16 “Noras-
Dumpji-Rutki” – 6m; 

− Būvlaide, kas nosaka ēku minimālo attālumu no 
autoceļa nodalījuma joslas pret pašvaldības autoceļu C-
18 “Saltupi-Turaidas-Rutki” – 6m, ceļa nodalījuma 
joslas platums – 9,5m no ceļa ass; 

− Paredzot apbūvi zemes vienības daļā, kas robežojas ar 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760030108, 
minimālais būves attālums no zemes vienības robežas 
ir 8m, pamatojoties uz noslēgto vienošanos ar zemes 
vienības īpašnieci. 
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Apbūves parametri, kas noteikti saskaņā ar teritorijas plānojumu un to salīdzinājums ar Lokālplānojuma risinājumiem  

Minimālā jaunizv. zemes 
gabala platība 

3000m² 

1ha, izņemot: 

− Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei – 
2ha 

Nereglamentē 1ha 

Maksimālais apbūves 
augstums (stāvu skaits) 

2 

Atbilstoši tehnoloģiskajai specifikai, ievērojot 
nosacījumus par augstuma un attāluma nosacījumiem uz 
robežām ar dzīvojamo un publisko apbūvi, izņemot: 

− Biroju ēku apbūve – līdz 5; 

− Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve – 
līdz 5; 

− Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve – līdz 5. 
 

Nereglamentē 

Atbilstoši tehnoloģiskajai specifikai, ievērojot nosacījumus par 
augstuma un attāluma nosacījumiem uz robežām ar dzīvojamo 
apbūvi, izņemot: 

− Biroju ēku apbūve – līdz 527; 

− Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve – līdz 527. 

Apbūves augstums (m)   Nereglamentē 1528 

Maksimālais apbūves 
blīvums (%) 

20% 60% Nereglamentē 60%29 

Minimālais brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs (%) 

60% 10% Nereglamentē 10%30 

Dzīvojamo ēku skaits 
vienā zemes vienībā 

1  Nereglamentē  

Būvlaide 

Ārpus apdzīvotām vietām būvlaide sakrīt ar 
autoceļa aizsargjoslu, t.i., pašvaldības 
autoceļiem C-16 un C-18, atbilstoši 
aizsargjoslu likumam tie ir 30m no ceļa ass uz 
katru pusi 

Apbūves teritorijās, izvietojot jaunu apbūvi ievēro 
būvlaidi 6m attālumā no ielas sarkanās līnijas. 

Nereglamentē 

− Būvlaide, kas nosaka ēku minimālo attālumu no sarkanās 
līnijas pret pašvaldības autoceļu C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” 
– 6m; 

− Būvlaide, kas nosaka ēku minimālo attālumu no autoceļa 
nodalījuma joslas pret pašvaldības autoceļu C-18 “Saltupi-
Turaidas-Rutki” – 6m, ceļa nodalījuma joslas platums – 9,5m 
no ceļa ass; 

− Paredzot apbūvi zemes vienības daļā, kas robežojas ar zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 80760030108, minimālais 
būves attālums no zemes vienības robežas ir 8m, 
pamatojoties uz noslēgto vienošanos ar zemes vienības 
īpašnieci. 

 

 

DA -> DA7 

Regulējums 
Spēkā esošais zonējums atbilstoši Mārupes 

novada TP 
Zonējums atbilstoši neapstiprinātajiem Mārupes 

novada TP grozījumiem 
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi (VAN) 
Lokālplānojuma nosacījumi atbilstoši VAN 

     

Funkcionālā zona Publiska labiekārtota ārtelpa  (DA) Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) Dabas un apstādījumu teritorija (DA) Dabas un apstādījumu teritorija (DA7) 

Apzīmējums 

  

  

     

Teritorijas atļautā 
izmantošana 

− Labiekārtota ārtelpa, 

− Sporta un atpūtas būves, 

− Kultūras iestādes. 

Publiskā vai privātā ārtelpa: 

− Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). 

− Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 
 

Publiskā vai privātā ārtelpa: 

− Labiekārtota ārtelpa (24001). 

− Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 

Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana: 

− Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002); 
  

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 
Publiskā vai privātā ārtelpa: 

− Labiekārtota ārtelpa (24001): ko veido apstādījumi, 
labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra 
(tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves) iedzīvotāju atpūtas, 
izziņas un fizisko aktivitāšu funkciju nodrošināšanai. 

− Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002). 
 

 
27 50 m attālumā no esošajām dzīvojamām mājām un 15 m no dzīvojamās apbūves funkcionālās zonas robežas, ēkas augstums nepārsniedz 3 stāvus. 
28 50 m attālumā no esošajām dzīvojamām mājām un 15 m no dzīvojamās apbūves funkcionālās zonas robežas, ēkas augstums nepārsniedz 11 m. 
29 Maksimālā apbūves blīvuma aprēķinā atļauts pieskaitīt arī apbūvējamo platību kas atrodas dabas un apstādījumu teritorijas (DA7) teritorijā (10%) bez turpmākām tiesībām šo teritorijas daļu nodalīt kā atsevišķu īpašumu. 
30 Brīvās teritorijas platībā var ietvert dabas un apstādījumu teritorijas (DA7) neapbūvēto daļu, ja DA7 iekļaujas tās pašas zemes vienības robežās bez turpmākām tiesībām šo teritorijas daļu nodalīt kā atsevišķu īpašumu. 

Spilgti zaļš 
RGB 170 255 45 
 

Spilgti zaļš 
RGB 170 255 45 
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Papildizmantošana − Tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, 

− Tūrisma objekti. 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

− Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve 
(12002): tirdzniecības kioski, paviljoni, stendi, veikali 
ar maksimālo stāvu platību 300m², kafejnīcas. 

− Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): 
viesnīcas, viesu mājas, pansijas, kempingi. 

− Kultūras iestāžu apbūve (12004): brīvdabas estrādes, 
izstāžu paviljoni, koncertzāles. 

− Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

− Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) 

− Kultūras iestāžu apbūve (12004) 

− Sporta ēku un būvju apbūve (12005) 

− Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003) 
Lauksaimnieciska teritorijas izmantošana: 

− Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002) 

Teritorijas papildizmantošanas veidi: 
Nenosaka 

Palīgizmantošana 
− Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 

− Objekti, kas nepieciešami teritorijas 
apkalpei. 

   

Citi noteikumi 

− Parkos un skvēros jāveido gājēju celiņu 
tīkls ar celiņa minimālo platību 1m. 
Jānodrošina pārvietošanās iespējas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

− Ja tiek veidoti kempingi, ir jāparedz 
teritorijas labiekārtošana un 
nodrošināšana ar ūdensapgādi, 
kanalizāciju un elektroapgādi. 

− Atļauts veidot mežaparkus. 

− Gājēju celiņu minimālais platums parkos un skvēros 
1,5m. 

− Veidojot kempingu, tajā ierīko labiekārtojumu, 
kempinga teritoriju un būves nodrošina ar 
ūdensapgādi, sadzīves kanalizāciju un elektroapgādi. 

− Autonovietni, velonovietni un palīgēku var paredzēt 
arī kā vienīgo (vienīgos) izmantošanas veidu (veidus) 
atsevišķā zemes vienībā kā funkcionālajā zonā DA1 
noteikto galveno vai papildizmantošanas veidu 
apkalpojošo infrastruktūru. 

− Papildizmantošanas veidu īstenošanai pašvaldība var 
lemt par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 
piemērošanu. 

− Gadījumos, kad DA1 funkcionālajā apakšzonā 
paredzēta jauna publiski nozīmīga būve, kas noteikta 
novada attīstības plānošanas dokumentos un esošā 
DA1 teritorijas zemes vienības platība ir 
nepietiekama publiski nozīmīga objekta realizācijas 
iecerei, apbūves blīvumu var palielināt līdz 20%, 
risinājumu pamatojot detālplānojumā. 

− Mežu izmanto saskaņā ar Meža likuma un uz tā 
pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu 
prasībām. Kailcirtes maksimālā platība mežā ir 1ha. 
Kailcirtes veido neregulārās (ainaviskās) formās. 

 

− Teritorijā saglabā publisko pieejamību un to neiežogo. 

− Dabas un apstādījumu teritorijas (DA7) daļa nav nodalāma 
kā atsevišķa zemes vienība, ja piemērots apbūves 
nosacījumu noteikums par maksimālā apbūves blīvuma 
aprēķinu R2 teritorijas daļai, pieskaitot arī DA7 zonas 
apbūvējamo platību. 

− Dabas un apstādījumu teritorijā (DA7) biotopa 2180 
Mežainas piejūras kāpas aizņemtajā teritorijā: 

− saglabā dabisko reljefu, zemsedzi un koku (priežu) 
stāvu; 

− biotopa labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai 
veic regulāru kļavas un apses izciršanu, izvācot 
nocirstās koku daļas; 

− atļauts tikai šāds labiekārtojums: celiņi, laipas, 
norādes, funkcionāli un dekoratīvi vides dizaina 
elementi, ārtelpas mēbeles, informācijas zīmes un 
stendi, norobežojumi apmeklētāju plūsmu 
organizēšanai u.tml.. 

Apbūves parametri, kas noteikti saskaņā ar teritorijas plānojumu un to salīdzinājums ar Lokālplānojuma risinājumiem 

Minimālā jaunizv. zemes 
gabala platība 

2ha 1ha Nereglamentē 
 

Maksimālais apbūves 
augstums (stāvu skaits) 

2 stāvi, izņemot dekoratīvus labiekārtojuma 
elementus 

Līdz 2, izņemot skatu torņus u.tml. konstrukcijas. Sporta 
ēku un būvju apbūve (12005) un Kultūras iestāžu apbūve 

(12004) pēc funkcionālās nepieciešamības. 
Nereglamentē līdz 1 

Apbūves augstums (m)   Nereglamentē  

Maksimālais apbūves 
blīvums (%) 

10% 10% Nereglamentē 10% 

Minimālais brīvās zaļās 
teritorijas rādītājs (%) 

80% 80% Nereglamentē 80% 

Būvlaide 

Ārpus apdzīvotām vietām būvlaide sakrīt ar 
autoceļa aizsargjoslu, t.i., pašvaldības 
autoceļam C-18, atbilstoši aizsargjoslu 
likumam tie ir 30m no ceļa ass uz katru pusi 

Apbūves teritorijās, izvietojot jaunu apbūvi ievēro 
būvlaidi 6m attālumā no ielas sarkanās līnijas. 

Nereglamentē  

 

TR -> TR3 
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Regulējums 
Spēkā esošais zonējums atbilstoši Mārupes 

novada TP 
Zonējums atbilstoši neapstiprinātajiem Mārupes 

novada TP grozījumiem 
Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi (VAN) 
Lokālplānojuma nosacījumi atbilstoši VAN 

     

Funkcionālā zona 
Autotransporta infrastruktūras objektu 

teritorijas (TR) 
Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) Transporta infrastruktūras teritorija (TR) Transporta infrastruktūras teritorija (TR3) 

Apzīmējums 

 

   

     

Teritorijas atļautā 
izmantošana 

- Valsts autoceļi un to elementi, 

- Pašvaldības ielas un ceļi , 

- Komersantu ceļi, 

- Piebrauktuves, 

- Laukumi, 

- Veloceliņi, 

- Gājēju ielas un ceļi, 

- Meliorācijas sistēmas elementi, 

- Visu transporta veidu pasažieru stacijas. 

- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) 

- Transporta lineārā infrastruktūra (14002): autoceļi, 

ielas un citas kompleksas transporta inženierbūves, 

tai skaitā tilti, estakādes, tuneļi un citas līdzīgas 

būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru. 

- Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas 

sauszemes satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, 

tai skaitā atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, 

stāvparki, daudzstāvu stāvvietas, sabiedriskā 

transporta maršrutu galapunktu būves. 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 
- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) 

- Transporta lineārā infrastruktūra (14002) 

- Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003) 

- Lidostu un ostu apbūve (14005)  

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 
Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Inženiertehniskā infrastruktūra (14001) 
- Transporta lineārā infrastruktūra (14002) 

Papildizmantošana - Tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, 

- Degvielas uzpildes stacijas. 

- Biroju ēku apbūve (12001). 

- Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve 

(12002): apbūve, ko veido sezonas rakstura 

tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības 

kioski un segtie tirdzniecības stendi) un degvielas, un 

gāzes uzpildes stacijas, izņemot vietas, kas robežojas 

ar funkcionālajam zonām, kurās nav atļauta degvielas 

un gāzes uzpildes staciju būvniecība. 

- Noliktavu apbūve (14004). 

Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006) 

- Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) 

- Biroju ēku apbūve (12001) 

Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 
- Noliktavu apbūve (14004) 

Teritorijas papildizmantošanas veidi 
Nenosaka 

Palīgizmantošana - Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti, 

- Objekti, kas nepieciešami teritorijas 

apkalpei, ja šo objektu ekspluatācija 

nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves 

apstākļus. 

  Nenosaka 

Citi noteikumi 

Autotransporta infrastruktūras objektu 
teritorijas apbūves nosacījumi: 
- Paredzētajām darbībām, kas atbilst likuma 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
nosacījumiem, jāveic ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā. 

- Jaunu pašvaldības ielu un ceļu parametri ir 
precizējami lokālplānojumā vai 
detālplānojumā, bet ne mazāki kā 

• Maģistrālajām ielām 20m, 

• Vietējām ielām 15m, 

• Iekškvartālu ielām 10m, 

• Pašvaldības ceļiem un komersantu 
ceļiem ,kas ir kā pašvaldības ceļu 
turpinājums 20m, 

• Komersantu ceļiem 10m. 
- Ciemos ielas ir jāveido ar cieto segumu, 

tām jābūt nodrošinātām ar lietus 
savākšanas sistēmu, jābūt izveidotai ietvei, 
jāparedz ielu apgaismojums. 

- Apbūves parametrus papildizmantošanas būvēm 

nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā. 

- Atsevišķi iekārtotas atklātas autostāvvietas, 

stāvparkus, daudzzstāvu stāvvietas, sabiedriskā 

transporta maršrutu galapunktu būves un 

papildizmantošanas būves atļauts ierīkot tikai ārpus 

ielas sarkanajām līnijām un ceļu nodalījuma joslas 

teritorijas. 

- Šajos noteikumos paredzētajos gadījumos ielas 

teritorijā starp sarkanajām līnijām atļauts ierīkot 

atklātu autonovietni vai atsevišķi iekārtotu atklātu 

autostāvvietu, ja tas saskaņots ielas vai laukuma 

būvniecības, tostarp, pārbūves, ieceres 

dokumentācijā. 

- Izstrādājot detālplānojumu un būvniecības ieceres 

dokumentāciju, ielu un ceļu šķērsprofilos uzrāda 

esošās inženierkomunikācijas un paredz vietu 

perspektīvajām inženierkomunikācijās 

(ūdensapgādei, kanalizācijai, lietus ūdeņu 

kanalizācijai, elektroapgādei, gāzes apgādei, 

 

- Gar autoceļu C-16 “Noras-Dumpji-Rutki” paredzēt liela 
auguma kokaugu rindu ar stādīšanas attālumu 6m. 

- Ielas veido ar cieto segumu, izbūvējot arī gājēju ietves un 
veloinfrastruktūru, kā arī paredz ielu apgaismojumu. 

 

Gaiši pelēks 
RGB 225 225 225 
 

Gaiši pelēks 
RGB 225 225 225 
 

Gaiši pelēks 
RGB 225 225 225 
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- Paralēli valsts autoceļa A5 trasei tiks 
noteikta Nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai nepieciešamās 
teritorijas. Teritorijā tiks atļauts pabeigt 
pirms plānojuma apstiprināšanas uzsākto 
likumīgo darbību. Netiks atļauts veikt 
saimniecisko darbību vai uzsākt tādu jaunu 
izmantošanu, kas var traucēt satiksmes 
infrastruktūras attīstību un būvniecību. 
Teritorijā tiks atļauta attīstība pagaidu 
statusā (īslaicīgas lietošanas būves), tas ir, 
līdz transporta infrastruktūras objekta 
būvniecības uzsākšanai un tikai tad, ja 
nekustamā īpašuma īpašnieks piekrīt, ka 
netiks kompensēti līdzekļi, kas ieguldīti 
teritorijas attīstībā, kā arī teritorija tiks 
atbrīvota no būvēm par nekustamā 
īpašuma īpašnieka līdzekļiem. 

telekomunikācijām u.c. pēc nepieciešamības) tā, lai 

nodrošinātu visu nekustamo īpašumu pieslēgšanas 

iespējas. 

- Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot labiekārtojumu 

(apstādījumus, soliņus, vides reklāmas u.tml.) un 

autostāvvietas, saskaņojot tā novietojumu būvvaldē. 

Apbūves parametri, kas noteikti saskaņā ar teritorijas plānojumu un to salīdzinājums ar Lokālplānojuma risinājumiem 

Maksimālais apbūves 
augstums (stāvu skaits) 

 

līdz 2, izņemot: 
- Inženiertehniskā infrastruktūra un transporta 

apkalpojošā infrastruktūra - Atbilstoši tehnoloģiskajai 
specifikai, ievērojot nosacījumus par augstuma un 
attāluma nosacījumiem uz robežām ar dzīvojamo un 
publisko apbūvi. 

Nereglamentē 
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2. Pielikums. Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators 

3.pielikums 
Ministru kabineta 

2013.gada 30.aprīļa 
noteikumiem Nr.240 

16.10.2020. redakcija 
Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators 

(Pielikums MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 630 redakcijā) 

Grupas 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas veida 
grupas nosaukums 

Veida 
kods 

Teritorijas 
izmantošanas veida 

nosaukums 
Teritorijas izmantošanas veida apraksts 

1 2 3 4 5 

1. Apbūvēta teritorija 

11 Dzīvojamā apbūve 
un teritorijas 
izmantošana 

11001 Savrupmāju apbūve Dzīvojamā apbūve, ko veido savrupmājas (brīvi 
stāvošas vai divas bloķētas individuālās dzīvojamās 
mājas), ietverot nepieciešamās palīgbūves un 
labiekārtojumu 

11002 Vasarnīcu apbūve Apbūve, ko veido sezonas rakstura apdzīvošanai 
paredzētas individuālas dzīvojamās ēkas otrā 
mājokļa statusā, ārpus pastāvīgās dzīvesvietas, ar 
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu 

11003 Dārza māju apbūve Apbūve, ko veido sakņu un augļu dārziņi 
mājsaimniecību vajadzībām, ar būvēm, kas 
paredzētas tikai sezonas rakstura izmantošanai, tai 
skaitā dzīvošanai 

11004 Viensētu apbūve Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai 
vairākas individuālās dzīvojamās ēkas ar 
saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas 
nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai 
saimnieciskai darbībai 

11005 Rindu māju apbūve Dzīvojamā apbūve, ko veido trīs un vairāk lineāri 
bloķētas individuālās dzīvojamās mājas ar 
nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu 

11006 Daudzdzīvokļu māju 
apbūve 

Dzīvojamā apbūve, ko veido daudzdzīvokļu mājas 
ar nepieciešamajām palīgbūvēm un labiekārtojumu 

11007 Dzīvojamā apbūve uz 
ūdens 

Apbūve, ko veido peldbūves, kas pielāgotas mājokļa 
funkcijai, vai dzīvojamās ēkas, kas nostiprinātas uz 
pāļiem 

12 Publiskā apbūve un 
teritorijas 
izmantošana 

12001 Biroju ēku apbūve Apbūve, ko veido bankas, diplomātiskie dienesti, 
konferenču un kongresu centri, pašvaldības 
iestādes, valsts pārvaldes iestādes, tiesu nami, 
sakaru nodaļas, pasta, radiostaciju un televīzijas 
centri, studijas un citi uzņēmumi, organizācijas un 
iestādes 

12002 Tirdzniecības vai 
pakalpojumu objektu 
apbūve 

Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā 
veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri (tai skaitā 
autotirdzniecības centri ar servisu), tirgi, tirgus 
paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura 

https://likumi.lv/ta/id/317952-grozijumi-ministru-kabineta-2013-gada-30-aprila-noteikumos-nr-240-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-not...
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tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, 
spēļu nami, kazino, kā arī sadzīves un citu 
pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes 
stacijas, minimāla transporta apkopes servisa 
objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās 
automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas) 

12003 Tūrisma un atpūtas 
iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta 
viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita 
veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, 
pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un 
citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai 
nepieciešamie objekti un infrastruktūra, ietverot 
kempingus, laukumus atpūtas transportlīdzekļiem 
un apdzīvojamām autopiekabēm 

12004 Kultūras iestāžu 
apbūve 

Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem 
izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, 
apjumtas vasaras estrādes, kultūras nami, cirka 
ēkas, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, plašsaziņas 
līdzekļu centri, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides 
un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie objekti un infrastruktūra 

12005 Sporta būvju apbūve Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un 
sporta pasākumiem (piemēram, arēnas, sporta 
manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie 
sporta laukumi), sporta un atpūtas būves 
(piemēram, sporta laukumi, tai skaitā golfa laukumi 
un laukumi jāšanas sportam, trases ar cieto vai 
mīksto segumu, stadioni, velotreki, atklātie 
peldbaseini, ūdenssporta būves) 

12006 Aizsardzības un 
drošības iestāžu 
apbūve 

Apbūve, ko veido brīvības atņemšanas iestādes, 
aizsardzības spēku, policijas, ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesti un ugunsdzēsēju depo, 
kazarmas un citas valsts aizsardzības un drošības 
iestādes un to funkcijām nepieciešamās ēkas un 
būves 

12007 Izglītības un zinātnes 
iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido jebkura līmeņa izglītības iestāžu 
(pirmsskolas aprūpes un izglītības, pamata un 
vidējās izglītības, profesionālās ievirzes, speciālās, 
interešu izglītības, augstākās, pieaugušo un 
tālākizglītības) vai zinātniskās pētniecības iestāžu, 
tai skaitā zinātniski pētniecisko institūtu, 
meteoroloģisko staciju, darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie objekti un infrastruktūra 

12008 Veselības aizsardzības 
iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido ārstu prakses, slimnīcas un 
veselības centri, sanatorijas un citi ārstniecības 
nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā 
infrastruktūra 

12009 Sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti, dienas 
centri, krīzes centri, patversmes un citi līdzīgi 
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objekti, kā arī to darbības nodrošināšanai 
nepieciešamie objekti un infrastruktūra 

12010 Dzīvnieku aprūpes 
iestāžu apbūve 

Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses 
iestādes dzīvnieku aprūpei, dzīvnieku viesnīcas un 
patversmes, izņemot lauksaimniecības dzīvnieku 
vai savvaļas dzīvnieku turēšanai vai audzēšanai 
paredzētas būves 

12011 Reliģisko organizāciju 
ēku apbūve 

Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta 
celtnes, tai skaitā baznīcas, klosteri, kā arī to 
apbūves kompleksā ietvertas reliģijas izglītības 
iestādes, darbinieku dzīvojamās ēkas un sociālo 
pakalpojumu ēkas 

13 Rūpnieciskā apbūve 
un teritorijas 
izmantošana 

13001 Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūve 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu 
ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, 
poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku, 
kokapstrādes un citu vieglās rūpniecības 
uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) 
darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un 
infrastruktūra 

13002 Smagās rūpniecības un 
pirmapstrādes 
uzņēmumu apbūve 

Metālapstrādes un mašīnbūves, derīgo izrakteņu 
pārstrādes (ārpus derīgo izrakteņu ieguves vietām), 
gumijas rūpniecības, ādas, koksnes pārstrādes un 
celulozes ražošanas, būvmateriālu un 
sanitārtehnisko iekārtu ražošanas, kā arī ķīmiskās 
rūpniecības uzņēmumu, atkritumu pārstrādes 
uzņēmumu (ārpus atkritumu apglabāšanas 
poligoniem) un līdzīgu uzņēmumu (tai skaitā 
uzņēmumu, kuru darbība var radīt būtisku 
piesārņojumu) apbūve un infrastruktūra (tai skaitā 
noliktavas, pievedceļi u. tml.) 

13003 Lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumu 
apbūve 

Lauksaimnieciskās ražošanas un ar to saistīto 
uzņēmumu apbūve un infrastruktūra, ietverot 
servisa uzņēmumus, mehāniskās darbnīcas, kaltes, 
pagrabus, noliktavas, saldētavas, kautuves, 
siltumnīcu kompleksus, akvakultūras ražošanas 
būves un tamlīdzīgus objektus 

13004 Derīgo izrakteņu 
ieguve 

Derīgo izrakteņu ieguves karjeru ierīkošana un 
izmantošana, ieguves rūpniecības uzņēmumi, 
noliktavas un cita derīgo izrakteņu ieguves darbības 
nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un 
infrastruktūra 

13005 Atkritumu 
apsaimniekošanas un 
pārstrādes uzņēmumu 
apbūve 

Atkritumu (tai skaitā sadzīves, ražošanas un 
bīstamo atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, 
šķirošanas, uzglabāšanas, pārstrādes, reģenerācijas 
un apglabāšanas vietu apbūve un nepieciešamā 
infrastruktūra 

14 Tehniskā apbūve un 
teritorijas 
izmantošana 

14001 Inženiertehniskā 
infrastruktūra 

Virszemes, pazemes un zemūdens inženiertīkli, 
hidrobūves (piemēram, moli, dambji, viļņlauži), 
siltumenerģijas, elektroenerģijas, gāzes, 
elektronisko sakaru, ūdens, naftas produktu un citu 
resursu pārvadei, uzglabāšanai, sadalei un pievadei 
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nepieciešamās būves, ietverot aprīkojumu, 
iekārtas, ierīces (piemēram, cauruļvadus, kabeļus, 
urbumus u. tml.) 

14002 Transporta lineārā 
infrastruktūra 

Autoceļi, ielas, dzelzceļi un citas kompleksas 
transporta inženierbūves, tai skaitā tilti, estakādes, 
tuneļi un citas līdzīgas būves, kas veido lineāru 
transporta infrastruktūru 

14003 Transporta 
apkalpojošā 
infrastruktūra 

Būves sauszemes, gaisa un ūdens satiksmes 
pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā dzelzceļa 
pasažieru stacijas, autoostas, lidostas, ostas, 
garāžas, depo, termināļi, atsevišķi iekārtotas 
atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu 
autostāvvietas, autotransporta apkopes objekti – 
autoservisi, speciālās mazgātavas u. tml. 

14004 Noliktavu apbūve Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, 
kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču 
komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu 
uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot 
jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un 
rūpniecības uzņēmumu teritorijā esošās 
noliktavas), iepakojumu un videi nekaitīgu 
atkritumu (kas nerada ietekmi uz vidi vai draudus 
cilvēku veselībai) uzglabāšanai, kā arī loģistikas 
centri, termināļi, preču stacijas un līdzīga rakstura 
būves 

14005 Lidostu un ostu 
apbūve 

Apbūve, ko veido lidostu, ostu termināļi un ar tiem 
saistītā infrastruktūra, tai skaitā hidrotehniskās 
būves, piestātnes, navigācijas iekārtas un ierīces 
lidostā un ostā, upju kuģu piestātnes un līdzīga 
rakstura būves 

14006 Energoapgādes 
uzņēmumu apbūve 

Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu 
(piemēram, hidroelektrostacijas, koģenerācijas 
stacijas, vēja elektrostacijas un vēja parki un līdzīga 
rakstura objekti) apbūve 

2. Neapbūvēta teritorija 

21 Mežsaimnieciska 
teritorijas 
izmantošana 

21001 Mežsaimnieciska 
izmantošana 

Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, 
aizsardzībai nepieciešamā meža un medību 
infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus, 
savvaļas dzīvnieku dārzus, malkas meža, celulozes 
meža un lietaskoku, Ziemassvētku eglīšu un citu 
meža produktu audzēšanu un ciršanu 

21002 Mežs īpaši 
aizsargājamās dabas 
teritorijās 

Meža apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

22 Lauksaimnieciska 
teritorijas 
izmantošana 

22001 Lauksaimnieciska 
izmantošana 

Augkopība, lopkopība (ietverot specializētos 
lopkopības kompleksus), dārzeņkopība (ietverot 
dārzniecības un siltumnīcu kompleksus ar būvēm to 
darbības nodrošināšanai), dārzkopība (tai skaitā 
sakņu un augļu dārzi bez apbūves), dīķsaimniecība 
un cita lauksaimnieciskā darbība, kā arī alternatīvie 
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saimniekošanas veidi (piemēram, sēņu audzēšana, 
akvakultūru audzēšana, enerģētisko kultūru 
audzēšana, lauku tūrisms) 

22002 Lauksaimnieciska 
izmantošana pilsētās 
un ciemos 

Sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas 
mazdārziņi, dārzniecības, siltumnīcu kompleksi 

23 Ūdenssaimnieciska 
teritorijas 
izmantošana 

23001 Ūdenssaimnieciska 
izmantošana 

Dabiskas vai mākslīgas izcelsmes akvatorijas, tai 
skaitā kanāli un dīķi (uz zemes ierīkotas, mākslīgi 
raktas ūdenstilpes, kas var būt ierobežotas ar 
dambjiem vai aizsprostiem), kuras tiek izmantotas 
zivsaimniecībai, zvejniecībai, enerģētikai, 
rekreācijai un citiem ūdenssaimniecības veidiem 

24 Publiskā vai privātā 
ārtelpa 

24001 Labiekārtota ārtelpa Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas 
parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, 
kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, 
kolumbārijus un tiem funkcionāli līdzīgas būves), 
dzīvnieku kapsētas, pludmales, krastmalas, 
laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, 
labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā 
infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, 
dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, 
fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju 
nodrošināšanai 

24002 Ārtelpa bez 
labiekārtojuma 

Dabas teritorijas bez apbūves un labiekārtojuma 
infrastruktūras (piemēram, dabiskas palieņu pļavas, 
pludmales, ūdensmalas, mežs) 

24003 Ūdens telpas publiskā 
izmantošana 

Akvatorijas izmantošana publiskiem mērķiem un 
pasākumiem (pakalpojumiem, atpūtai, sportam) un 
to nodrošināšanai nepieciešamā infrastruktūra un 
būves, tai skaitā peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas 
būves 

 


