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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 
PAR  MĀRUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2026. GADAM 

GROZĪJUMU APSTIPRINĀŠANU 

 

Mārupes novada dome 2019. gada 25. septembra domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 “Par 

Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam grozījumu apstiprināšanu”  (protokols 

Nr.12, pielikums Nr.11; turpmāk tekstā – Plānojuma grozījumi) un  saistošos noteikumus Nr.19/2019 

“Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Teritorijas plānojuma grozījumos saskaņā ar darba uzdevumu ir risināts jautājums par spēkā esošā 

teritorijas plānojuma saskaņošanu ar Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām, kā arī iekļauti 

plānojuma grozījumi pēc detālplānojumu, Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciāla un derīgo 

izrakteņu ieguves un dīķu izveides iespējamās ietekmes izvērtējuma rezultātiem, ņemot vērā 

iedzīvotāju un zemes īpašnieku priekšlikumus par nepieciešamību mainīt funkcionālo zonējumu un citi, 

kā arī Plānojuma grozījumos integrēta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūrai Rail Baltica akceptētā alternatīva. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra 

noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 8. 

punktā noteiktajam plānošanas dokumenta izstrāde un publicēšana veikta Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 
09.novembra lēmumu Nr.49 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, 
kas pieņemts, izvērtējot plānošanas dokumenta atbilstību LR likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu”, 4.panta (3)daļas 1)punkta, 23.2 panta (1)punkta a), b) un d)apakšpunkta un 2)punkta 
a) un b)apakšpunkta, kā arī  3.panta 1)punkta nosacījumiem, Plānojuma grozījumiem ir veikts ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums. Tā ietvaros ir sagatavots Vides pārskats, kuram vienlaikus ar 
Plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas 1.redakciju ir veikta sabiedriskā apspriešana. Vides 
pārraudzības valsts birojs 2019. gada 27. augustā par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026. gadam grozījumu Vides pārskata stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu ir 
izsniedzis atzinumu Nr. 4-03/14.  

Vides apsvērumu integrēšana Plānojuma grozījumos 

Lai integrētu vides tēmas Plānojuma grozījumos, to izstrādes procesā:   

1) izvērtēts iespējamais izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciāls, novada zaļā 

tīklojuma priekšlikums un zemes īpašnieku intereses, par tām vairākkārtīgi diskutēts  

tematiskajās sanāksmēs, publiskās apspriešanas procesā un individuālās tikšanās reizēs. 

Plānojuma grozījumos ietverts funkcionālais zonējums un TIAN prasības, par kurām pašvaldība 

Plānojuma grozījumu izstrādes procesā ir panākusi vienošanos ar zemes īpašniekiem, teritorijā 

nosakot Jauktas centra apbūves, Publiskās apbūves, Savrupmāju apbūves, Mazstāvu apbūves 

teritoriju, kā arī Dabas un apstādījumu teritoriju funkcionālo zonējumu. Plānojumā Bieriņu 

purva teritorija ietverta kā Detalizētas plānošanas teritorija (TIN14), kurā teritorijas sadales un 

apbūves uzsākšanai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu vai lokālplānojumu ar mērķi 

detalizēt vai precizēt teritorijas atļautās izmantošanas veidus, apbūves parametrus, apbūves, 

publiskās ārtelpas, transporta infrastruktūras un inženiertīklu izvietojumu un citus 

nosacījumus teritorijas izmantošanai un apbūvei.  
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2) īpaša uzmanība pievērsta derīgo izrakteņu ieguves un dīķu izveides ietekmei uz apkārtējiem 

īpašumiem, dzīvojamo apbūvi, gruntsūdeņu līmeni, meliorācijas sistēmām un vides kvalitātes 

aspektiem (trokšņa līmeni, gaisa piesārņojumu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 

piesārņojumu), kā arī ieguves un rekultivācijas nosacījumiem, lai derīga izrakteņa izstrādes 

rezultātā tiktu izveidots arī ūdens objekts atbilstoši izsniegtajām būvatļaujām. Plānojuma 

grozījumu izstrādes laikā ir sagatavots pārskats “Mārupes novada ģeoloģisko apstākļu, derīgo 

izrakteņu un to ieguves vietu apstākļu raksturojums un rekomendācijas vides aizsardzības 

prasību nodrošināšanai ieguves vietās” (eksperte I.Gavena, 2018.). Plānojuma grozījumu 

izstrādes procesā ir notikušas diskusijas gan speciālistu, gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju vidū par 

pieņemamākajiem nosacījumiem TIAN. TIAN Lauksaimniecības teritorijā (L1) kā 

papildizmantošana ir atļauta Derīgo izrakteņu ieguve (13004): derīgo izrakteņu ieguves karjeru 

ierīkošana ar mērķi izveidot dīķsaimniecību un TIAN noteikts, ka  jaunas derīgo izrakteņu 

ieguves teritorijas izveidei un izmantošanai ir jāveic detālplānojums. TIAN arī noteikts, ka 

detaļplānojuma izstādē tiek izstrādāti konkrēti risinājumi vides trokšņa un gaisa piesārņojuma 

mazināšanai. TIAN ari iekļautas detalizētas prasības ūdenstilpju (dīķu) ierīkošanai.  

3) ir apkopota pieejamā  informācija par vides trokšņa kartēšanas rezultātiem starptautiskajai 

lidostai “Rīga”, valsts autoceļu A5 un autoceļa P133 posmiem novada teritorijā. Balstoties uz 

šo informāciju teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk tekstā – TIAN) 

iekļauti nosacījumi  trokšņa robežlielumu ievērošanai telpās dzīvojamās apbūves teritorijās, 

kur konstatēti pieļaujamā vides trokšņa līmeņa pārsniegumi. TIAN ietverti arī nosacījumi 

attiecībā uz gaisa kvalitāti un vides trokšņa līmeni jaunu ražošanas uzņēmumu būvniecībai un 

esošu ražošanas uzņēmumu pārbūvei. Trokšņa pārsniegumu zonās nav plānotas jaunas 

dzīvojamās apbūves teritorijas. 

4) ievērojot to, ka iedzīvotāju skaitam ir tendence pieaugt, attīstās salīdzinoši blīva dzīvojamā 

apbūve, pieaug arī nepieciešamība pēc rekreācijas teritorijām, Plānojuma grozījumu izstrādē 

plānotas jaunas Dabas un apstādījumu teritorijas – kopumā 162 ha platībā t.sk. Medema purvā 

un pie Dzilnupes. Dabas un apstādījumu teritorijās TIAN atļauts plašs ar rekreāciju saistītu 

izmantošanas veidu spektrs. Tajā ietvertas labiekārtotās un nelabiekārtotās dabas un 

apstādījumu teritorijas, kurās paredzētas iespējas veidot jaunus mežaparkus, parkus, skvērus 

un citas labiekārtotas teritorijas. 
5) nosakot Medema purva funkcionālo zonējumu, ir ņemts vērā teritorijas ekoloģiskais, 

bioloģiskās daudzveidības un rekreācijas potenciāls, t.sk.  pētījumā “Rekreatīvā tūrisma 

attīstības iespēju izvērtēšana Medema purvā un tam pieguļošajās meža teritorijās” (J. 

Smaļinskis, 2015.) identificētais. Medema purva teritorija plānota  kā Meža teritorija (M1), 

derīgo izrakteņu ieguves licenču laukumu  robežās – kā Meža teritorija (M2), kā arī purva 

teritorijā noteikta Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) un Ūdeņu teritorija (Ū1).  Ieviešot 

plānojumu sagaidāms, ka Dabas un apstādījumu teritorija un Ūdeņu teritorija saskaņā ar TIAN 

atļauto izmantošanu būs izmantojamas sabiedrības vides izglītības un rekreācijas vajadzībām. 

6) pārskatītas un precizētas pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un to 

aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Pārskatītas meža aizsargjoslas ap pilsētām 

teritorijas, aktualizēta informācija par aizsargjoslām ap ūdens ņemšanas vietām 

7) Plānojuma grozījumos, ieviešot Ministru kabineta 2013. gada 30.aprīļa noteikumu Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” nosacījumus par 

rūpniecības objektu iedalījumu smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūves 

objektos  un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves objektos, smagās rūpniecības un 

pirmapstrādes uzņēmumu apbūves objekti iekļauti Rūpnieciskās apbūves teritorijās (R2) kā 

galvenā izmantošana, vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves objekti - Rūpnieciskās apbūves 

teritorijās (R1) kā galvenā izmantošana un Jaukta centra apbūves teritorijās (JC4 un JC5) - kā 

papildizmantošana. 
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Plānojuma grozījumos ir ietverti arī citi ar vides tēmu saistīti risinājumi, piemēram, attiecībā uz 

teritorijas meliorāciju, teritorijas labiekārtošanu, tostarp apstādījumiem, sadzīves atkritumu 

savākšanu, teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu, grunts piesārņojumu un citiem vides 

jautājumiem.  

Plānojuma grozījumu izstrādes gaitā attiecībā uz teritorijas potenciālo attīstību ir apsvērti dažādi 

risinājumi un alternatīvas. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā ietverts  alternatīvu 

salīdzinājums.  

Vides pārskata, institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrēšana teritorijas 
plānojumā 

Vides pārskata izstrāde notika vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, tādēļ jau 

plānošanas procesā tika izvērtēti nepieciešamie pasākumi tās ietekmes mazināšanai un iestrādāti 

Plānojuma grozījumu risinājumos.  

Veselības inspekciju atzinumos par Plānojuma grozījumiem ir secinājusi, ka Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un  pilnveidotās redakcijas, kā arī Vides pārskata 

projekta risinājumi atbilst higiēnas prasībām. Atzinumos nav izteiktas rekomendācijas.  

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija atzinumā ir norādījusi, ka  

Administrācijas  nosacījumi  ir  ņemti  vērā samērīgi. Administrācijai nav iebildumu par sagatavoto Vides 

pārskata projektu. 

Vides valsts dienesta reģionālā vides pārvalde par Plānojuma pilnveidoto (2.0) redakciju Pārvalde ir 

secinājusi, ka Pārvaldei nav konceptuālu iebildumu par izstrādāto pilnveidoto Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam. Savukārt par Plānojuma grozījumu 1. redakciju Pārvalde ir 

izteikusi priekšlikumus par Bieriņu purva turpmāko izmantošanu, vieglās rūpniecības apbūves 

uzņēmumu, smagās rūpniecības uzņēmumu un pirmapstrādes uzņēmumu jēdzienu detalizāciju, 

detālplānojuma izstrādes nepieciešamību derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, apbūves nosacījumiem 

piesārņotajās un potenciāli piesārņotajās vietās un citiem jautājumiem. Izstrādājot Plānojuma 

grozījumu pilnveidoto (2.0) redakciju, reģionālās vides pārvaldes ieteikumi ņemti vērā vai arī skaidrots 

Plānojuma grozījumu risinājumu pamatojums.  

Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmēs saistībā ar vides jomu 

diskutēts par vieglās ražošanas uzņēmumu iespējamo attīstību Jaukta centra apbūves teritorijās 

attiecībā uz esošajiem ražotājiem, kuru saimnieciskā darbība atbilst smagās ražošanas apbūves 

kritērijiem, izskatot iespēju šajās teritorijās plānot Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R2), par Jaukta 

centra apbūves teritoriju (JC4, atļauta vieglā ražošanu) plānošanu bijušajās jauktas darījumu apbūves 

teritorijas, kur dominē dzīvojamā apbūve, par plānotās kūdras ieguves atļaušanu vai aizliegšanu Cenas 

tīrelī pie Jaunmārupes, par Bieriņu purva teritorijas plānošanu pēc kūdras ieguves, saņemot iebildumus  

no zemes īpašniekiem par Dabas un apstādījumu teritoriju (DA1) plānošanu privātajos īpašumos, par 

dīksaimniecību izveidi un nosacījumiem nepieciešamai derīgo izrakteņu (smilts) ieguvei, t.sk. vides 

aspektiem (troksnis, gaisa piesārņojums ar daļiņām), kā arī labiekārtotu dabas un apstādījumu 

teritoriju nepieciešamību novadā un konkrētām vietām to plānošanai, kā arī citiem jautājumiem.  

Rakstiski par teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju no sabiedrības pārstāvjiem saņemti vairāk 

par 370 iesniegumiem, kā arī atzinumi no institūcijām (28 institūcijas), kas bija sniegušas nosacījumus 

plānošanas dokumenta izstrādei.  

Visvairāk privātpersonu iebildumu Plānojuma grozījumu apspriešanas laikā saņemti jautājumā par 

iespējamo kūdras ieguvi purva teritorijā pie Olaines novada robežas, iebildumi pret daudzfunkcionālas 
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apbūves veidošanu Vētras ciemā, kā arī par lidostai piegulošās teritorijas Mārupes ciema pusē 

paredzēto attīstību, kur jau šobrīd intensīvi norit darījumu un vieglās ražošanas objektu apbūve, un 

nepieciešami risinājumi esošās dzīvojamās apbūves respektēšanai. Būtiskākie iebildumi no institūcijām 

saņemti jautājumos par transporta plānojumu, mežu teritoriju izmantošanu un Lidostas teritorijas 

attīstību. 

Lai meklētu labākos risinājumus, pašvaldība organizēja tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 

institūcijām par jautājumiem, par kuriem saņemti lielākie iebildumi, tai skaitā par izstrādātā Bieriņu 

purva precizēto teritorijas attīstības priekšlikumu, par pievienojumu valsts autoceļiem izvērtējumu, par 

iespējamo rekreācijas teritoriju veidošanu SIA “Rīgas meži” īpašumos, par projektētās Rail Baltica līnijas 

pievedceļu risinājumiem un atļauto izmantošanu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijā un citiem 

būtiskākajiem jautājumiem. 

Izstrādājot Plānojuma grozījumu pilnveidoto (2.0) redakciju, ir ņemti vērā Plānojuma grozījumu 

publiskās apspriešanās laikā saņemtie priekšlikumi, pārskatot Bieriņu purva teritorijas funkcionālo 

zonējumu, tajā plānoto (atļauto) izmantošanu, neplānojot derīgo izrakteņu ieguves iespējas Cenas 

tīreli, precizējot ražošanas uzņēmumu apbūves teritorijas attiecībā uz vietām, kur jau pašlaik darbojās 

ražošanas uzņēmumi, pārskatot Dabas un apstādījumu teritoriju plānojumu mežos un citus 

risinājumus. Apkopojumu par saņemtajiem priekšlikumiem  un to ņemšanu vērā Plānojuma grozījumu 

izstrādē skatīt “Pārskatā par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi” (atsevišķs teritorijas plānojuma 

grozījumu dokuments). 

Kopumā jāatzīmē, ka visā plānošanas procesā risināmās teritorijas izmantošanas problēmas, t.sk. vides 

un dabas aizsardzības jomas jautājumi, ir  padziļināti izvērtēti un apspriesti ar iedzīvotājiem, nekustamo 

īpašumu īpašniekiem un  citiem interesentiem tematiskajās sanāksmēs, Plānojuma grozījumu izstrādes 

darba grupā un individuālās konsultācijās un iespēju robežās rasti savstarpēji pieņemami risinājumi. 

Vides pārraudzības valsts birojs  2019. gada 27. augusta atzinumā Nr. 4-03/14 “Par Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 2018. gada grozījumu Vides pārskatu” ir secinājis, ka Mārupes 

novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumu Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo 

aktu prasībām, tomēr atbilstoši atzinumā norādītajam tajā veicami papildinājumi, atbilstīgi papildinot 

arī pašu plānošanas dokumentu.  Birojs atzinumā ir secinājis arī, ka Vides pārskata sabiedriskās 

apspriešanas laikā sniegtie ieteikumi un konsultāciju rezultāti kopumā ir ņemti vērā, pilnveidojot 

plānošanas dokumentu. 

Pirms teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas Mārupes novada pašvaldībā ir izvērtētas Vides 
pārraudzības valsts biroja (turpmāk arī – Birojs) 2019. gada 27. augusta atzinumā Nr. 4-03/14  
rekomendācijas un pieņemti sekojoši risinājumi to izpildei: 

Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas Risinājums 

1. Birojs norāda, ka Vides pārskatā nav aplūkots nulles scenārijs – 
Teritorijas plānojuma neīstenošanas scenārijs, ja plānošanas 
dokumenta grozījumi netiktu izstrādāti. 

Ieteikums ņemts vērā.  

Vides pārskatā iekļauta nodaļa  
“5.6. Iespējamās izmaiņas, ja 
plānošanas dokuments netiktu 
īstenots”. 

2. Vides pārskata 4. nodaļā un Kopsavilkumā jāprecizē Mārupes 
novada ciemi, kuriem tiek paplašinātas robežas, jāveic 
redakcionāli labojumi attiecībā uz atsaucēm uz attēliem.  

Ieteikums ņemts vērā. 

Vides pārskatā veikti redakcionāli 
labojumi.  
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Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas Risinājums 

3. Salīdzinot ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, Teritorijas plānojuma 
grozījumi precizē vispārējās prasības ūdenstilpju (dīķu) izveidei, TIAN 
185. punktā nosakot, ka vispārējais nosacījums, kas pieļauj dīķu 
izveidi visās teritorijās, ir apjoma ziņā aprobežots (tās platībai jābūt 
mazākai par 1000 m2). Vienlaikus Birojs secina, ka TIAN 187. punkts 
šī ierobežojuma efektivitāti mazina, jo faktiski jebkādas platības dīķi 
visās funkcionālajās zonās pieļauj, ja dīķa ierīkošanai tiek izstrādāta 
būvniecības ieceres dokumentācija un dīķa risinājums tiek saskaņots 
būvvaldē (apakšzonās DzS1, DzS2 un DzS3, DzM, DzD papildus 
noteikts, ka nepieciešama būvniecības ieceres sabiedriskā 
apspriešana). Turpretim TIAN 189. punkts pašreizējā Teritorijas 
plānojuma grozījumu redakcijā noteic, ka ūdenstilpes izveides gaitā 
derīgos izrakteņus var iegūt tikai teritorijās (funkcionālajās zonās), 
kur tā ir noteikta kā atļautā izmantošana. Pirmkārt, šāds TIAN 189. 
punkta regulējums nonāk pretrunā gan TIAN 185. punktā, gan TIAN 
187. punktā noteiktajam, jo neņem vērā, ka derīgo izrakteņu ieguve 
ir to atdalīšana no dabiskās vides (likuma “Par zemes dzīlēm” 1. panta 
6. punkts). Tādēļ – arī tad, ja derīgie izrakteņi tiek atdalīti no dabiskās 
vides, lai ierīkotu ūdenskrātuvi – tiek veikta derīgo izrakteņu ieguve, 
turklāt to nemaina nedz nodoms (darbība veikšanas norādītais 
mērķis), nedz tas, vai derīgos izrakteņus paredzēts realizēt/izmantot 
sava īpašuma robežās. Tā rezultātā TIAN 187. punkts pēc būtības visās 
teritorijās (izņemot īpaši tam paredzētās funkcionālās zonas) aizliedz 
arī ūdenskrātuves ierīkošanu, jo bez derīgo izrakteņu ieguves tā 
kopumā nav iespējama. Otrkārt, Birojs uzskata, ka ar TIAN 3.3.9. 
nodaļas normām faktiski tiktu turpinātas līdzšinējās plānošanas 
kļūdas, jo tās radīs situāciju, ka slēptā veidā derīgo izrakteņu ieguvi 
neierobežotā platībā pašvaldība būs atkārtoti atļāvusi visās novada 
funkcionālajās zonās (piemēram, ja dīķus paredzēts veidot kā 
meliorācijas risinājumu ar meliorācijas projektu, kā sporta būvi 
aktīvai atpūtai saskaņā ar būvprojektu., kā ainavu dīķi vai zivju dīķi 
u.tml.). Ņemot vērā minēto un saprotot pašvaldības nodomu 
noregulēt jautājumus, kas saistīti ar ūdenstilpju ierīkošanu, Birojs 
uzskata, ka piemērotākais un nepieciešamais risinājums ir ierobežot 
visās teritorijās atļautās ūdenstilpnes lielumu (arī papildus paredzēto 
saskaņojumu gadījumā), tādējādi atzīstot, ka pie noteiktas platības to 
ierīkošanas ietekme ir būtiska un tāpēc pieļaujama konkrētās tam 
paredzētās funkcionālajās zonās. Minētais neliegs atsevišķos 
gadījumos (ja tādi tiešām praksē tiks konstatēti) mainīt kādai 
teritorijai šos nosacījumus ar lokālplānojuma izstrādi (ja maiņai būs 
atbilstīgs pamatojums), vienlaikus tas neradīs situāciju, ka slēptā 
veidā derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta jebkur un nepadarīs notikušo 
plānošanas procesu (teritoriju noteikšanu, kur derīgo izrakteņu 
ieguve atļautais izmantošanas veids) par bezjēdzīgu. 

Ieteikums ņemts vērā.  

Precizēta teritorijas plānojuma 
grozījumu TIAN nodaļa 3.3.9. 
Prasības ūdenstilpju (dīķu) 
ierīkošanai un atbilstoši precizēta 
arī Vides pārskata 7.2.2. nodaļa. 

4. Vides pārskata vērtējumu attiecībā uz prasībām aizsardzībai 
pret gaisa un trokšņa piesārņojumu, tomēr, izvērtējot 
plānošanas dokumentu un tā redakcijas, secināms, ka 
konkrētās prasības attiecināmas uz Teritorijas plānošanas 
grozījumu 1. redakciju, bet 2. redakcijā tās iekļautas tikai daļēji. 
Tā kā Vides pārskats jāsniedz vērtējums par aktuālo Teritorijas 
plānošanas dokumenta redakciju, tad Biroja ieskatā vērtējumu 
par konkrētajiem risinājumiem nepieciešams aktualizēt, Vides 
pārskatā veicot attiecīgus labojumus. 

Ieteikums ņemts vērā. 

Precizēta Vides pārskata 7.2.3. 
nodaļa. 
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5. Birojs aicina monitoringu veikt un datus uzkrāt veidā, kas 
sniedz iespēju ilgtermiņā iespējami efektīvi sekot līdzi vides 
stāvokļa izmaiņām un izmantot uzkrātos datus lēmumu 
pieņemšanā, tostarp tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz 
novērtējumu par veikto ietekmes uz vidi mazināšanas 
pasākumu pietiekamību. 

Biroja viedoklis iekļauts Vides 
pārskata 11.nodaļā. 

 

Pieņemtā plānošanas dokumenta pamatojums 

Plānošanas procesā izstrādātas un izvērtētas vairākas turpmākās attīstības alternatīvas ciemu robežu 

izmaiņām, dabas teritoriju plānošanai Bieriņu purva turpmākai izmantošanai, Cenas tīreļa IVN plānotās 

kūdras ieguves teritorijas turpmākai plānošanai, funkcionālajam zonējumam Dzirnieku ielā un 

starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā, funkcionālajam zonējumam golfa kluba “Viesturi” teritorijā un 

teritorijā Dzilnupes krastā, kā arī citas alternatīvas.  

Kopumā, ņemot vērā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā ietverto vērtējumu, 

ieviešanai ir rekomendēta Plānojuma grozījumu pilnveidotā (2.0) redakcija ar tajā ietvertajām 

alternatīvām, jo tās risinājumi atbilst Mārupes novada ilgtermiņa attīstības stratēģijai, novada telpiskās 

attīstības perspektīvai, valsts vides institūciju nosacījumiem Plānojuma grozījumu izstrādei un par šiem 

risinājumiem Plānojuma grozījumu izstrādes procesā ir panākta vienošanās starp zemes īpašniekiem 

un pašvaldību. 

Teritorijas plānojuma grozījumu stratēģiskais ietekmes un vidi novērtējuma procesā nav konstatēti 

limitējoši faktori Plānojuma grozījumu ieviešanai, Plānojuma grozījumu gala redakcija ir precizēta 

atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijām.   

Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai 

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2019. gada 27. augusta atzinumā Nr. 4-03/14 “Par Mārupes 

novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 2018. gada grozījumu Vides pārskatu” noteiktajam, 

lai konstatētu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumu īstenošanas 

radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, Mārupes novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides 

monitoringa un citus pieejamos datus, divas reizes plānošanas periodā (2024. un 2031. gadā) jāizstrādā 

monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Birojā. Minētais neaizstāj iepriekšējā 

plānošanas periodā noteikto, ka 2019. gadā Birojā iesniedzams monitoringa ziņojums par Mārupes 

novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam īstenošanu. 

 


