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1. KOPSAVILKUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDES PROCESU 

Ar Mārupes novada domes 28.08.2019. lēmumu Nr.3 (protokola Nr.3) “Par nekustamā 
īpašuma Kursīšu iela 27 („Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760070535), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” pieņemts lēmums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un izdots darba uzdevums Nr. 1/3-6/4-2019. Ar Mārupes novada domes 
21.07.2021. lēmumu Nr.7 (protokola Nr.6 pielikums) “Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 
(„Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535) 
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu” darba uzdevuma derīguma 
termiņš noteikts 28.08.2022. 

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Mārupes novada Attīstības nodaļas teritorijas 
plānotāja Dace Žīgure. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu tika ievietota publikācija Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv 
(16.09.20219., 17.08.2021.) un publicēts informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” 
(2019.gada septembra izdevums).  

Detālplānojuma izstrādei ir saņemti nosacījumi un informācija no darba uzdevumā 
minētajām valsts un pašvaldību institūcijām. 

Detālplānojuma izstrādei saņemts viens fiziskas personas iesniegums/priekšlikums.  

2. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA 
ATBILSTĪBU VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA PRASĪBĀM 

Detālplānojums nekustamajam īpašumam Kuršīšu ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā 
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760070535) izstrādāts saskaņā ar Mārupes novada 
domes 18.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 
(turpmāk – TIAN) un 30.08.2017. Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2017 „Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciema tīklu un sarkano līniju precizēšanai, 
ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”.  

Detālplānojums izstrādāts saskaņā ar "Teritorijas attīstības plānošanas likums”, 
“Aizsargjoslu likums”, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un ņemot vērā  30.04.2013. MK 
noteikumus Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
un citus Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 
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3. LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU 
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4. ĪPAŠUMA TIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI  
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5. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA 
IZSTRĀDEI  

 

 

 

 
  

Nr. 
p.k

. 
Institūcija Saņemšanas datums, Nr. Saņemšanas datums, Nr. 

1. 
Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālā pārvalde 

- 
18.10.2021. Nr.11.2/7545/RI/2
021 

2. LR VM Veselības inspekcija - 22.09.2021. Nr.4.5.-
4./31296/155 

3. AS “Sadales tīkls” 29.10.2019. Nr. 30AT00-
05/TN-2662 

28.09.2021. Nr. 30AT00-
05/TN-30111 

02.12.2021. elektroietaišu 
ierīkošanas  tehniskie 
noteikumi Nr. 137596212 

4. SIA „Tet” - 07.10.2021.Nr. PN-167987 

5. AS „Gaso” 15.11.2019. Nr.15.1-2/4410 23.09.2021. Nr.15.1-2/3630 

6. AS „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” 

19.11.2019. Nr.2-6/810 24.11.2021. Nr.2-11/1147 

7. VAS „Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi” 

28.10.2019. Nr. Z-1-12/1568 30.10.2021. Nr. Z-1-9/1192 

8. Pašvaldības aģentūra „Pašvaldības 
īpašumu pārvalde” 

11.11.2019. Nr.. 5/3/18 05.10.2021. Nr. 5/3/152 
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6. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI IZSNIEGOT NOSACĪJUMU 
IEVĒROŠANU 

Atbilstoši Darba uzdevumam ir saņemti visi institūciju nosacījumi: 

Institūciju nosacījumi Izpilde Piezīmes 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes 18.10.2021. nosacījumi Nr.11.2/7545/RI/2021 

1. Uzrādīt vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus tajās, 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām. Izpildīts 

Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

2. Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu detālplānojuma teritorijā. Izpildīts 
Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

3. Izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt piebraucamos ceļus detālplānojuma teritorijā. Izpildīts 
Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

4. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju shēmu, paredzot pieslēgumu pie AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Izpildīts 

Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

5. Lai novērstu iespējamo īpaši aizsargājamo sugu atradņu un biotopu ietekmēšanu, veikt sugu un biotopu izpēti 
veģetācijas laikā visā detālplānojuma izstrādes teritorijā un iezīmēt īpaši aizsargājamo sugu atradnes un biotopus. 
Ekspertu atzinumam jāatbilst Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumiem Nr.925 ,,Sugu un biotopu 
aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”. Apbūvi plānot ārpus īpaši 
aizsargājamo dabas vērtību aizņemtajām platībām vai saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu par 
detālplānojumā paredzētajiem risinājumiem. Detālplānojumā ņemt vērā eksperta izpētes rezultātus un iekļaut Dabas 
aizsardzības pārvaldes izvirzītās prasības. 

Ņemts vērā 

Atbilstoši dabas datu 
pārvaldības sistēmā 
Ozols 
https://ozols.gov.lv/pub  
reģistrētajiem datiem 
detālplānojuma teritorijā 
neatrodas kāda īpaši 
aizsargājama dabas 
teritorija, turklāt 
teritorija līdz šim daļēji 
tikusi izmantota kā 
lauksaimniecības zeme. 
Līdz ar to 
detālplānojuma teritorijā 
veikta zālāju biotopu 
izpēte, kuras ietvaros 
netika konstatēts kāds 
aizsarg;ajams biotops. 
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Veselības inspekcijas 22.09.2021. nosacījumi Nr. 4.5.-4./31296/155 
Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1.  Detālplānojuma izstrādāšanu, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 
„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības. 

Ņemts vērā 

 

2.  1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu. Ņemts vērā  

3.  Objektu izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības normatīviem un Mārupes novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem.  Izpildīts 

Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma rakstu un 
grafisko daļu 

4.  Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ar perspektīvo būvju pieslēgumiem centralizētajiem pašvaldības 
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Izpildīts 

Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma rakstu un 
grafisko daļu 

5.  Ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērojot LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” un LBN 223- 15 
„Kanalizācijas būves”. Ņemts vērā 

Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
realizācijas laikā 

6. Inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 574 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums". Ņemts vērā 

Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
realizācijas laikā 

7. Teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, automašīnu stāvvietas, gājēju un veloceliņu 
ierīkošanu, saskaņā ar Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Izpildīts 

Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma rakstu un 
grafisko daļu 

AS “Sadales tīkls” 29.10.2019. nosacījumi Nr. 30AT00-05/TN-2662, 28.09.2021. nosacījumi Nr.30AT00-05/TN-30111 
1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV 

elektropārvades līnijas u. c. objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās 
attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ar esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā); 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu, kas 
izstrādāta uz aktuāla 
augstas detalizācijas 
topogrāfiskās 
informācijas plāna 
(aktualizēts 08.11.2021.) 

2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā atrodas esošās AS „Sadales tīkls” piederošie elektroapgādes objekti 
(0,23 –20) kV elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises); 

Ņemts vērā  

3. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai funkcionēšanai atbilstoši noteiktajam/plānotajam lietošanas 
mērķim, un precizētu pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu “Pieteikums elektrotīkla 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
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pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, kas prasīta veidlapā. 
Pieteikumam nepieciešams pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju 
izvietojumu un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu un pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas 
var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, vai arī AS “Sadales tīkls” pa pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, LV-1006, kā arī 
pieteikumu var aizpildīt AS „Sadales tīkls” klientu apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc pieteikuma saņemšanas tiks 
izstrādāti tehniskie noteikumi plānotajam objekta slodzes pieslēgumam un informācija par iespējamajām elektrotīkla 
pieslēguma ierīkošanas izmaksām; 

realizācijas laikā 

4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura jāveic saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr. 573 „ Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”; 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma daļu 

5. 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; 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā; Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma  un 
grafisko daļu 

7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 
45. panta prasībām); 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma daļu 

8. Plānojumā ietvert prasības par 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; 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma daļu 

9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, 
noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu 
pārvietošanai. Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka 
prasības veic par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu; 

Ņemts vērā Saskaņā ar 02.12.2021. 
tehniskajiem 
noteikumiem Nr. 
137596212 
elektroietaišu ierīkošanai 
projektētajā teritorijā 
esošās elektroietaises 
(gaisvadu līnija uz 
robežas ar īpašumu 
Avotu ielā 47) pārvietot 
netiek paredzēts. 

10. 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”; 

Ņemts vērā  

11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek saskaņā ar Sabiedrisko Ņemts vērā  
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pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 
dalībniekiem”; 

12. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. pants; 
 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma daļu 

13. Veicot jebkādus darbus/darbības aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar 
attiecīgā objekta īpašnieku; 

Ņemts vērā  

14. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: Detālplānojumu izstrādei izmantot aktualizētu (ne vecāku par gadu) 
topogrāfisko plānu (LKS 92-TM koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000; 

Ņemts vērā  

15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes 
tehnisko risinājumu jāiesniedz saskaņošanai AS “Sadales tīkls” vai sūtot e-pastu uz st@sadalestikls.lv. Plānojuma 
atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma saņemšanas; 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
publiskās apspiešanas 
laikā 

SIA „Tet” 07.10.2021. nosacījumi Nr. PN-167987 

 1.  Detālplānojuma projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiska materiāla, atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 “Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, LR Aizsargjoslu likumam un LR 
Elektronisko sakaru likuma prasībām, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu izvietojums” prasības. 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

2.  Saglabāt esošās SIA Tet komunikācijas nodrošinot to aizsardzību , nepārtrauktu darbību un piekļuvi uzturēšanas un 
remonta darbu veikšanai. 

Ņemts vērā  

3.  Veidojot vienotu ceļu/ ielu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus, ievērot SIA Tet elektronisko sakaru tīkla attīstības 
iespēju, projekta risinājumos paredzot vietu/ inženierkomunikāciju koridoru perspektīvā iespējamam SIA Tet elektronisko 
sakaru kabeļu kanalizācijas trases izvietojumam, pa projektējamo ielu un pievadceļiem īpašuma teritorijā, ar iespēju 
pieslēgties SIA “Tet” esošajiem komunikācijām Kursīšu un vai Avotu ielām, uzradot apakšzemes komunikāciju trašu 
izvietojumu ielu / pievadceļu šķērsgriezumos, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu izvietojums”. 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

4. Paredzēt vietas sakaru kabeļu kanalizācijas pievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas trases līdz katrai plānotajai 
zemes vienībai/ apbūvei. 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
realizācijas laikā 

5. Projekta risinājumos paredzēt lai esošās sakaru tīkls (akas) un projektējamās kabeļu kanalizācijas trases/ akas/pievadi 
atrastos ārpus ielu un piebraucamo ceļu braucamās daļas, zaļajā zonā vai zem gājēju ietves, uzradot apakšzemes 
komunikāciju trašu izvietojumu ielu, pievedceļu šķērsgriezumos. Projekta risinājumus saskaņot projektēšanas gaitā. 

Ņemts vērā Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

6.  Ja nepieciešams, paredzēt vietas sadales skapim (sadales punktiem) detālā plānojuma izstrādes teritorijā, ekspluatācijai 
ērti pieejamās vietās. 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
realizācijas laikā 
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7.  Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējo tīklu ir tiesības tikai elektronisko sakaru jomā sertificētajām specialistiem, 
kas saņēmuši sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
detālplānojuma 
realizācijas laikā 

8.  Inženierkomunikāciju trases projektēt ārpus sakaru komunikāciju aizsardzības joslas. Ņemts vērā Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

9.  Pirms tehniska projekta izstrādes uzsākšanas pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA Tet. Ņemts vērā  

10.  Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus pieprasīt 
atsevišķi. 

Ņemts vērā  

11.  Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc 
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

Ņemts vērā  

12.  DP nosacījumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas. Ņemts vērā  

AS „Gaso” 15.11.2019. nosacījumi Nr.15.1-2/4410, 23.09.2021. nosacījumi Nr.15.1-2/3630 
1. paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar spiedienu 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai 

inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 
008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām; 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma  
grafisko daļu 

2. paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 
 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

3. izstrādātā detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma shēma, 
ielu šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg formātā) iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās 
attīstības daļā atzinuma saņemšanai; 

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
publiskās apspiešanas 
laikā 

4. tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Sabiedrības  Gāzapgādes attīstības 
departamenta, Jauno pieslēgumu daļā, pēc detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā. 

Ņemts vērā  

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 19.11.2019. nosacījumi Nr.2-6/810, 24.11.2021. nosacījumi Nr. 2-11/1147 
1. Tuvākais AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdensvads atrodas pretī Kursīšu iela 27 d110 Avotu ielā. Ņemts vērā  
2. Maģistrālo ūdensvadu teritorijā projektēt d110. Ūdensvada ievadus ēkā/ēkās projektēt ar ūdensvada cauruli PN16d32/63, 

nodrošinot iespēju pievienoties teritorijā izbūvētajai ūdensvada maģistrālei. 
Ņemts vērā Prasība izpildāma 

būvprojekta izstrādes 
laikā 

3. Atzarā no ūdensvada maģistrāles projektēt pazemes servisa aizbīdni pirms katra privātīpašuma/dzīvokļa/ēkas sarkano 
līniju robežās, īpašumā (īpašnieka teritorijā) ūdensvada ievadā līdz 1.7 m žoga uzstādīt komercuzskaites mēraparāta 
mezglu (siltināta aka/šahta), kur uzstādīt komercuzskaites mēraparātu (ūdens caurteces mērītāju) atbilstoši LR MK 
Nr.174 noteikumiem.  

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
būvprojekta izstrādes 
laikā 

4. Ūdensvadu ieguldīt ar dziļumu 1.7, zem virszemes slāņa. Šķērsojot ceļu ar dziļumu 1.8m. ūdensvada maģistrālē Ņemts vērā Prasība izpildāma 
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nodrošināt spiedienu līdz 5.0 bar.  būvprojekta izstrādes 
laikā 

5. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts standartiem un saistošu, spēkā 
esošu normatīvo aktu prasūbām, saskaņojot projektu noteiktā kārtībā.  

Ņemts vērā Prasība izpildāma 
būvprojekta izstrādes 
laikā 

6. Tuvākais AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” maģistrālais sadzīves kanalizācijas vads atrodas avotu ielā d200 t 
8.67m Latvijas augstumu sistēmā.  

Ņemts vērā  

VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 28.10.2019. nosacījumi Nr. Z-1-12/1568, 30.10.2021. nosacījumi Nr. Z-1-9/1192 
1. Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam pieguļošajās platībās. Ņemts vērā Skatīt detālplānojuma 

paskaidrojuma rakstu un 
grafisko daļu 

2. Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem tehniskais risinājums Ņemts vērā  

3. Plānojot būvniecību, jāizņem ZMNĪ tehniskie noteikumi. Ņemts vērā Prasība izpildāma 
būvprojekta izstrādes 
laikā 

4.   Paredzēt lokālas lietusūdeņu savākšanas un akumulācijas būves, ja nav iespējams pieslēgties pie esošajiem lietusūdeņu 
tīkliem vai ja nav paredzētas centralizētas lietusūdeņu savākšanas sistēmas.  

Ņemts vērā Skatīt detālplānojuma 
paskaidrojuma rakstu un 
grafisko daļu 

5.   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 un 
teritorijas nosusināšanas nepieciešamību. 

Ņemts vērā  

6.   Detālplānojuma grafiskajā daļā jāattēlo plānoto meliorācijas sistēmu izvietojuma shēma, ievērojot, ka apdzīvotās vietās 
susinātājgrāvjus vai drenāžu pieņemts projektēt pa gruntsgabalu robežām. 

Ņemts vērā  

7.   Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu izbūvi, atjaunošanu vai pārbūvi, to veic pirms teritorijas apbūves, saņemot 
tehniskos noteikumus no Nodaļas. 

Ņemts vērā  

Pašvaldības aģentūra „Pašvaldības īpašumu pārvalde” 11.11.2019. nosacījumi Nr.. 5/3/18 
1. Detālplānojums jāizstrādā saskaņā ar Mārupes novada domes izsniegto darba uzdevumu Nr. 1/3-6/4-2019 un būvniecību 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 
“Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, kā arī esošo projektēšanas un būvniecības normu noteikumu prasībām (ievērojot LVS 
190 grupas standartu prasības). 

Izpildīts  

2. Piekļuves iespējas detālplānojuma teritorijai paredzēt no esošā un perspektīvā pašvaldības ielu tīkla, ievērojot 
“pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai ielu tīklam, veidojot jaunus krustojumus pretī esošajiem vai ievērojot 
“Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības piekļūšanas nodrošināšanai un prasības satiksmes 
infrastruktūras nodrošināšanai, nodrošinot piekļuves iespējas blakus esošajiem īpašumiem. 

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 
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3. Detālplānojuma teritorijas ielu platumus un konstruktīvos segas slāņa biezumus pieņemt atbilstoši plānotajām transporta 
sastāvam, tā slodzēm un ģeoloģijas izpētes datiem, kā arī esošām ielām un nepieciešamības gadījumā plānot veikt to 
pārbūvi. Divvirzienu kustībai min., brauktuves platums 5.5m.  

Izpildīts Skatīt detālplānojuma 
grafisko daļu 

4. Autostāvvietu izbūvi paredzēt ārpus ielu sarkanajām līnijām. Ņemts vērā  
5. Ielu sarkano līniju robežās neapgrūtināt un nodrošināt virszemes ūdens atvadi no plānotās un esošās brauktuves. Izpildīts Skatīt detālplānojuma 

grafisko daļu 
6. Teritorijā nodrošināt meliorācijas sistēmu darbību, lai grunts nekļūtu pārmitrināta, tai skaitā esošo un perspektīvo ielu 

brauktuves seguma konstrukcija. 
Izpildīts Skatīt detālplānojuma 

grafisko daļu 
7. Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonā un pievedceļu robežās. Izpildīts Skatīt detālplānojuma 

grafisko daļu 
8. Detālplānojumā jāiekļauj noteikums par pienākumu objekta izbūves laikā darbu veikšanā izmantoto pievedceļu 

uzturēšanu, nepasliktinot to tehnisko stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek pasliktināts pievedceļu tehniskais 
stāvoklis, būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem. 

Ņemts vērā  

9. Detālplānojumu saskaņot Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē. Ņemts vērā  
10. Objektam izstrādājot būvprojektu pieprasīt tehniskos noteikumus Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē.  Prasība izpildāma 

būvprojekta izstrādes 
laikā 

 

 

 

  
  



7. FIZISKAS PERSONAS PRIEKŠLIKUMI 
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĒ 

 



57 

 



58 

 

  



59 

 

 



60 

 

 



61 

 



62 

 



63 

 

 

 

  



8. ZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI IESNIEGTO FIZISKĀS PERSONAS 
PRIEKŠLIKUMA IEVĒROŠANU 

Priekšlikums Izpilde Piezīmes 

1. Paredzētajā detālplānojumā netiek ievērotas cilvēku labturības prasības un klimata pārmaiņu 
novēršanas pasākumi:  

1.1. Apbūvei paredzēta pārāk blīva , neiekļausies esošo savrupmāju arhitektoniskā ainavā, tā vairā 
atgādina padomju laika celtniecības stilu – ciemats ciematā. Mārupe pakāpeniski pārvēršas par 
piepilsētas „guļas vagona” teritoriju; 

1.2. Ierosinu samazināt ēku sakaitu vismaz par 3. 
1.3. Nelielo zemes gabalu esamība veido videi nedraudzīgu ekosistēmu, jo zaļie mauriņi bez kokiem ir 

nedzīvas dabas veidojumi, kur nenotiek gāzu apmaiņa CO2-O2; 
1.4. Globālās sasilšanas mazināšanai būtu vēlams pēc iespējas vairāk atteikties no dabasgāzes 

lietošanas, nomainot ar ekoloģiski draudzīgākām – siltumsistēmu lietošanu, saules baterijām 
(vasarā); 

1.5. Nelielu apbūves gabalu īpašniekiem ir tendence ģimenes autotransportu „parkot” uz ielas 
braucamās daļas, apgrūtinot kustību (Avotu iela nav izņēmums).  

Daļēji ņemts 
vērā 

Saskaņā ar TIAN Savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS) atļauts veidot zemes vienības 
1200 kv.m. platībā. Ir pieļaujama  atsevišķu 
zemes vienību platības samazināšana, bet ne 
vairāk kā 5% par minimālo pieļaujamo zemes 
vienību lielumu. 
Arī zemes vienībās, kuru platība ir 1200 kv.m 
ir iespējams veidot apstādījumus.  
Detālplānojuma teritorijā plānotās apbūves 
siltumapgādes nodrošinājuma veidu katrs 
īpašnieks izvēlās individuāli. 
Saskaņā ar TIAN un Detālplānojuma 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
nosacījumiem - autostāvvietas jāizvieto uz tā 
paša zemesgabala, kuras apkalpošanai tās 
nepieciešamas. 

2. Neveiksmīgs ir mēģinājums savienot Avotu un Kurmenes ielas:  
2.1. Nekustamam īpašumam nav tieša saskare ar Kurmenes ielu – robežas ir aiz esošās Kurmenes ielas 

sarkanās līnijas; 
2.2. Sasaistes ceļš tiek veidot ar līkumu 90 grādiem, kas ir neērts un nedrošs autotransporta kustībai, 

būs apgrūtināta cēla apsaimniekošana; 
2.3. Ja tiek plānots 14m plats ceļš, veidosies izteikts sašaurinājums novadgrāvja otrā pusē, jo esošā 

Kurmenes iela ir ~9.5m plata, paplašināšanas iespējas praktiski minimālas; 
2.4. Domāju, ka ir iespējams atrast labāku risinājumu, ar tālredzīgu skatu nākotnē, nodrošinot drošu un 

ērtu transporta kustību, neaizmirstot, ka nekustamais īpašums ir daļa no kopīpašuma Kursīšu iela 
27.  

Ņemts vērā 

Kurmenes ielas savienojuma ar Avotu ielu ir 
iekļauts Mārupes novada teritorijas plānojumā. 
Savienojuma iespēja ir izvirzīta kā viens no 
Darba uzdevumiem lēmumā par 
Detālplānojuma izstrādi.  
Ņemot vērā izteikto priekšlikumu 
Detālplānojums paredz veidot strupceļu 
Detālplānojuma Z daļā (pie novadgrāvja) un 
perspektīvē paredzot plānotās Kurmenes ielas 
savienojumu ar Kursīšu ielu.  

 

 



9. PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES 
UZSĀKŠANU 
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Pieejams: www.marupe.lv 
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Pieejams: „Mārupes Vēstis” 2019.gada septembra izdevumā 
  



68 

 

PIELIKUMI 
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TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS 
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ATZINUMS PAR ZĀLĀJU BIOTOPU 
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SERTIFIKĀTS ZEMES IERĪCĪBAS DARBU VEIKŠANAI  
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LĪGUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN 
FINANSĒŠANU
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