Saskaņā ar
Mārupes novada pašvaldības
2022.gada 26.janvāra
Sēdes protokola Nr.1 lēmumu Nr.11

Administrat vais l gums Nr. 1/4-4/10-2022
par nekustam pašuma “Kirmeļi”, Spu ciem , Salas pagast , M rupes novad ,
kadastra Nr. 8088 005 0034, det lpl nojuma realiz ciju pa daļ m
Mārup ,

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga pievienošanas datums

M rupes novada pašvald ba, re istrācijas Nr. 90000012827, juridiskā adrese:
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Mārupes novada pašvald bas
izpilddirektora Kristapa Loča personā, kurš r kojas saskaņā ar Mārupes novada pašvald bas
nolikumu, turpmāk saukts – Pašvald ba, no vienas puses, un
Ģirts J kabsons, personas kods 201190-11072, turpmāk saukts – Detālplānojuma
stenotājs, no otras puses, turpmāk tekstā visi kopā L dz ji,
pamatojoties uz Teritorijas att st bas plānošanas likuma 31. panta pirmo un otro daļu un
Mārupes novada pašvald bas domes 2022.gada 26.janvāra l mumu Nr.11 „Par nekustamā
pašuma “Kirmeļi” (kad.Nr. 8088 005 0034) detālplānojuma realizāciju pa daļām”,
nosl dz šāda satura administrat vo l gumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām
(turpmāk – L gums):
1. APZ M JUMI:
1.1. „Līdzēji” – noz m Pašvald bu un Detālplānojuma stenotāju.
1.2. „Līgums” – noz m šo L dz ju parakst to L gumu, ieskaitot visus tā pielikumus, kā
ar jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo L gumu vai tā pielikumus.
1.3. „Detālplānojums” – nekustamā pašuma “Kirmeļi”, Spuņciemā, Salas pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8088 005 0034, detālplānojums, pārapstiprināts ar Bab tes
novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.134 “Par detālplānojuma
nekustamajam pašumam „Kirmeļi”, kad. Nr. 8088 005 0034, apstiprināšanu” (protokols Nr.
7,6.§).
1.4. ,,Apbūves noteikumi” – Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves
nosac jumi.
1.5. „Detālplānojuma teritorija” – nekustamā pašuma “Kirmeļi”, Spuņciemā, Salas
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8088 005 0034), zemes vien ba ar kadastra apz m jumu
8088 005 0034, 1.88 ha plat bā.
1.6. „Detālplānojuma īstenotājs” – nekustamā pašuma “Kirmeļi”, Spuņciemā, Salas
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8088 005 0034) pašnieks irts J kabsons, personas
kods 201190-11072.
2. L GUMA PRIEKŠMETS
2.1.
L dz ji vienojas par Detālplānojuma stenošanas kārt bu, izbūves termiņiem,
detālplānojuma sp ka zaud šanas gad jumiem, kā ar pras bām attiec bā uz detālplānojuma
teritorijas un publiskās infrastruktūras apsaimniekošanu, izbūves kārtām un to sec bu.
2.2.
Detālplānojuma stenotājs steno Detālplānojumu saskaņā ar š L guma
noteikumiem, š l guma Pielikumā pievienoto sh mu „Detālplānojuma realizācijas pa kārtām
sh ma”, Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu,

un iev rojot normat vos aktus, kas regul būvniec bu, vides aizsardz bu, zemes ier c bu, kā ar
sp kā esošo Bab tes novada teritorijas plānojumu, ciktāl tas nenonāk pretrunā ar
Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
3. DET LPL NOJUMA REALIZ CIJAS K RT BA UN TERMI I
3.1. Detālplānojuma stenošana tiek nodrošināta pa kārtām:
3.1.1. Pirmaj k rt , 1 (viena) gada laikā p c l guma parakst šanas tiek nodal tas zemes
vien bas un nostiprinātas Zemesgrāmatā Nr. 2, 3 un 8, (šeit un turpmāk, plānoto zemes
vienību numerācija atbilstoši Detālplānojuma grafiskajai daļai un šī līguma Pielikumā
pievienotajai shēmai);
3.1.2. Otraj k rt , 5 (piecu) gadu laikā no l guma parakst šanas br ža tiek veikts:
3.1.2.1.izbūv jams piebraucamais ceļš zemes vien bā Nr.7, pirmajā posmā pieļaujot
izbūvi zemes klātnes l men ar šķembu segumu un lietus ūdens drenāža plānoto
ielu sarkanajās l nijās, nododot to ekspluatācijā atbilstoši izstrādātam
tehniskajam projektam;
3.1.2.2.ar vienota ceļa risinājumu saist tā meliorācijas sist mas pārkārtošana, ja
nepieciešams;
3.1.2.3.p c zemes vien bas Nr.7 pirmā posmā noteiktā izpildes, nodalāmas zemes
vien bas Nr.4., 5. un 6. pie nosac juma, ja ir nodrošināta fiziska un juridiska
piekļuve l dz katram no nodalāmajām zemes vien bām;
3.1.2.4.tiek izbūv ta elektroapgādes sist ma, nepieciešam bas gad jumā, p c projekta
tiek izbūv ta jauna transformatoru apakšstacija;
3.2. Piesl guma izbūve ciema centraliz tai ūdens apgādes sist mai un piesl guma izbūve
ciema centraliz tam kanalizācijas t klam tiek nodrošināta 2 (divu) gadu laikā p c tam,
kad šādas sist mas pieejamas ~50 m attālumā no detālplānojuma teritorijas robežām,
vai tuvāk;
3.3. Ceļu izbūves otro posmu - asfalta klājums un ielu apgaismojums zemes vien bās Nr.7.
un Nr.8, steno jaunie zemes vien bu pašnieki savstarp ji vienojoties,
3.4. Gāzes apgādes, sakaru t klu izbūvi ielu sarkano l niju teritorijā atbilstoši attiec go
pakalpojumu sniedz ju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un saskaņā ar
normat vajos aktos paredz tā kārt bā izstrādātiem tehniskajiem projektiem, p c
nepieciešam bas realiz jaunizveidoto zemes vien bu pašnieki katrs atsevišķi vai
savstarp ji vienojoties.
3.4. Zemes vien bu sadales nosac jumi:
3.4.1. Zemes vien bu sadale un pašuma nostiprināšana zemesgrāmatā Detālplānojuma
Pirmās kārtas ietvaros var tikt veikta p c š L guma sp kā stāšanās;
3.4.2. Zemes vien bu sadale un pašumu nostiprināšana zemesgrāmatā Detālplānojuma
Otrās kārtas ietvaros var tikt veikta p c L guma 3.1.2.1. punktā norād tā izpildes, paredzot, ka
zemes vien ba Nr.7 izbūv ta vismaz šķembu seguma l men , ko apliecina normat vajos aktos
noteiktā kārt bā sastād tie akti par attiec go būvju pieņemšanu ekspluatācijā.
3.4.3. zemes vien bu nodal šana nav pieļaujama, ja l dz zemes vien bai nav
nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve visā piebraucamā ceļa posmā l dz pašvald bas vai
pašvald bas noz mes ielai.
3.5. Detālplānojuma stenotājs nodrošina projekt to zemes vien bu kadastrālo
uzm r šanu, zemes lietošanas veidu aktualizāciju, re istrāciju nekustamā pašuma valsts
kadastra informācijas sist mā un ierakst šanu zemesgrāmatā kā patstāv gu nekustamā pašuma
objektu.

3.6. ku būvniec ba detālplānojuma teritorijā var tikt uzsākta p c tam, kad konkr tajai
zemes vien bai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūv tu un ekspluatācijā nodotu
ceļu (tai skaitā izpild ts l guma 4.2.2.punkts).
3.7. Elektroapgādes t klu projekt šanu un izbūvi Detālplānojuma stenotājs nodrošina
pirms tam, kad izveidota atsevišķā zemes vien ba Nr.7.
3.9.
L dz centraliz tas kanalizācijas un ūdensapgādes sist mas izbūvei jaunie zemes
vien bu pašnieki, saskaņā ar normat vajos aktos paredz tā kārt bā izstrādātiem tehniskajiem
projektiem, ier ko lokālās ūdensapgādes un notekūdeņu ietaises katrs savā zemes vien bā.
3.10. Kad centraliz tie ūdensapgādes kanalizācijas t kli l dz detālplānojuma teritorijai
ir izbūv ti, ir obligāti izbūv jami pievienojumi centraliz tai sist mai, likvid jot individuālos
risinājumus. Jauni individuālie notekūdeņu savākšanas risinājumi tad vairs nav pieļaujami.

4. DET LPL NOJUMA STENOT JA PIEN KUMI UN TIES BAS
4.1.
Detālplānojuma stenotājs nodrošina Detālplānojuma realizācijās kārt bas 3.1.,
3.2., 3.5. un 3.7.punktos noteikto darb bu stenošanu un apmaksā visus ar detālplānojuma
stenošanu saist tos izdevumus, izņemot gad jumus, ja par konkr to darb bu stenošanu ir
nosl gta atsevišķa rakstiska vienošanās, ar kuru šo pienākumu uzņemas trešā persona (tai skaitā,
bet ne tikai, pārjaunojuma l gums ar personu, kura iegūst pašuma ties bas uz jebkuru
Detālplānojumā ietverto Nekustamo pašumu L guma darb bas laikā).
4.2.
Detālplānojuma stenotājiem ir pienākums:
4.2.1. inform t nākamos zemes vien bu pašniekus par L guma esam bu un to, ka
L guma nosac jumi ir saistoši ar nākamajiem Detālplānojuma teritorijas pašniekiem, tai skaitā
inform jot par apbūves uzsākšanas nosac jumiem, un nepieciešam bu nosl gt ar Pašvald bu
pārjaunojuma l gumu par detālplānojuma stenošanu;
4.2.2. Detālplānojuma stenotājam, nododot pašuma ties bas, ir pienākums inform t
to potenciālos ieguv jus par nepieciešam bu nosl gt servitūta l gumus, kas re istr ti visu
saist to pašumu zemesgrāmatās, l dz pašvald bas noz mes ielas statusa noteikšanai plānotām
ielām sarkanajās l nijās, vai nodošanai Pašvald bas pašumā;
4.3.
Detālplānojuma stenotājam ir pienākums apsaimniekot un uztur t par saviem
finanšu l dzekļiem detālplānojuma stenošanas ietvaros izbūv tās inženierkomunikācijas un
ielas, l dz to nodošanai pašvald bai vai inženierkomunikāciju tur tājiem;
4.4.
Detālplānojuma stenotājam ir ties bas:
4.4.1. Veikt detālplānojumā paredz to zemes vien bu sadali atbilstoši Detālplānojuma
risinājumiem, iev rojot š L guma 3.4. punktā noteikto kārt bu.
4.4.2. P c ielas un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā, atsavināt
Pašvald bai zemes vien bas Nr.7. un Nr.8 (Iela - l nijbūvju apbūves teritorija).
Ierosināt nodot pašvald bas pašumā var tikai tādu ielu, kura vienlaikus atbilst
visām pras bām:
4.4.2.1.tās ir izdal tas kā atsevišķas zemes vien bas, kurai vismaz ir piešķirts
kadastra apz m juma numurs un veikta kadastrālā uzm r šana;
4.4.2.2.tās ir izbūv tas un nodotas ekspluatācijā atbilstoši Detālplānojumā
paredz tajam tehniskajam risinājumam vismaz ar šķembu segumu;
4.4.2.3.tās nav kop pašums.
4.4.3. P c zemes vien bu Nr.7 un Nr.8 izdal šanas atsevišķos pašumos, atsavināt tās
Pašvald bai, vienojoties par atsavināšanas nosac jumiem.

5. PAŠVALD BAS PIEN KUMI UN TIES BAS
5.1.
Pašvald ba pieņem normat vajos aktos paredz tos l mumus par atdalāmajām
projekt jamām zemes vien bām, ja izpild ti L guma 3.4. punkta nosac jumi, kas attiecināmi uz
konkr to nodalāmo zemes vien bu.
5.2. Pašvald bai ir saistoši š L guma noteikumi, tai skaitā L guma 3.6.punkta
nosac jumi, izsniedzot attiec gās atļaujas būvniec bai Detālplānojuma teritorijā.
5.3. Pašvald ba apņemas nosl gt pārjaunojuma l gumu ar ikvienu personu, kura ir
pārņ musi Detālplānojuma realizācijas kārt bā noteikto pasākumu stenošanu.
5.4. Pašvald bas var lemt par administrat vā akta izdošanu par pašvald bas noz mes
ielas statusa noteikšanu projekt tajām ielām, kas nodrošina piekļuvi pie plānotajām zemes
vien bām p c to atsavināšanas pašvald bai.

6. NEP RVARAMA VARA
6.1.
L dz ji ir atbr voti no atbild bas par L guma piln gu vai daļ ju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārt ja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darb ba
sākusies p c L guma nosl gšanas un kuru nevar ja iepriekš ne paredz t, ne nov rst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārt ja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas,
epid mijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju r c ba, normat vo aktu, kas būtiski ierobežo
un aizskar L dz ju ties bas un ietekm uzņemtās saist bas, pieņemšana un stāšanās sp kā.
6.2.
L dz jam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārt ja rakstura apstākļu
darb bu, nekav joties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram l dz jam. Ziņojumā
jānorāda, kādā termiņā, p c viņa uzskata, ir iesp jama un paredzama viņa L gumā paredz to
saist bu izpilde, un p c piepras juma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un, kura satur ārkārt jo apstākļu darb bas apstiprinājumu un to
raksturojumu.

7. L GUMA SP K ST ŠAN S UN CITI NOTEIKUMI
7.1.
L gums ir sp kā no l guma nosl gšanas br ža un l dz L gumā noteikto saist bu
piln gai stenošanai vai L guma izbeigšanai.
7.2.
L gums ir saistošs L dz jiem un to saist bu pārņ m jiem.
7.3.
L gums ir uzskatāms par stenotu p c galveno inženierkomunikāciju
(ūdensapgāde, kanalizācija un elektroapgāde) un ielu nodošanas ekspluatācijā, zemesgabalu
piln gas sadales, un apbūves, un zemes vien bu Nr.7 un Nr.8 atsavināšanas pašvald bai.
7.4.
Ja Detālplānojuma stenotāji neiev ro L guma nosac jumus vai ir beidzies
detālplānojuma stenošanai noteiktais termiņš, Pašvald bai ir ties bas no Detālplānojuma
stenotājiem piepras t paskaidrojumus un p c paskaidrojuma izv rt šanas izskat t jautājumu par
apstiprinātā detālplānojuma atz šanu par sp ku zaud jušu bez materiālo zaud jumu
atl dzināšanas Detālplānojuma stenotājam. Ar br di, kad Detālplānojums tiek atz ts par sp ku
zaud jušu š punkta kārt bā, tiek aptur ti visi saskaņā ar šo L gumu uzsāktie un nepabeigtie
būvdarbi, kā ar tiek aizliegta jebkādu citu būvdarbu uzsākšana Detālplānojuma teritorijā l dz
jauna Detālplānojuma sp kā stāšanās br dim.
7.5.
L gums ir pārjaunojams ar ikvienu personu, kura iegūst pašuma ties bas uz
jebkuru detālplānojumā ietverto nekustamo pašumu L guma darb bas laikā. Ja L gums netiek
pārjaunots, un tas būtiski ietekm turpmāko Detālplānojuma realizāciju, Pašvald bai ir ties bas
aptur t Detālplānojuma stenošanu un izskat t jautājumu par tā atz šanu par sp ku zaud jušu
saskaņā ar L guma 7.4.punktu;

7.6.
Str di, kas rodas l guma neizpildes gad jumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gad jumā,
ja L dz ji nesp j vienoties savstarp jo sarunu ceļā, str di risināmi tiesā atbilstoši Latvijas
Republikā sp kā esošajos normat vajos aktos noteiktai kārt bai.
7.7.
Jebkuri L guma groz jumi un papildinājumi noform jami rakstveidā, jāparaksta
abiem L dz jiem, jāpievieno L gumam un tie uzskatāmi par L guma neatņemamu sastāvdaļu.
7.8.
L gums ir izstrādāts un noform ts uz 6 (sešām) lapām, Pielikumu ieskaitot, un
parakst ts elektroniski.
7.9.
L gumam ir Pielikums – „Detālplānojuma realizācijas pa kārtām sh ma”.
L dz ji
Pašvald ba:
Mārupes novada pašvald ba,
re istrācijas Nr. 90000012827,
juridiskā adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Det lpl nojuma stenot js:
Ģirts J kabsons,
personas kods 201190-11072
Adrese: Skolas iela 34-24,
Jūrmala, LV-2016
(paraksts)

(paraksts)
________________
Izpilddirektors K. Ločs

_________________

DOKUMENTS PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA Z MOGU

Administrat v l guma Nr. 1/4-4/10-2022
Pielikums
Det lpl nojuma realiz cijas pa k rt m sh ma.
“Kirmeļi”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā detālplānojums
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