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LOKĀLPLĀNOJUM IZSTRĀDES GAITAS APRAKSTS  
  

Lokālplānojum izstrādes uzsākšana  

  

Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Mārupes novada domē pieņemts 2020.gada 4.augustā.  
  

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādi publicēts:  

  
Informācijas avots  

  

  
Publicēšanas laiks  

  
Mārupes novada domes mājas lapa 
www.kekava.lv  
  

2020.gada 24.augustā  

  
Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv   
  

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18261  

  
Mārupes novada informatīvajā izdevumā  
„Mārupes Vēstis”  
  

2020.gada septembra mēneša numurā  

   

Iedzīvotājiem un interesentiem papildus informācija bija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un 

Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.  
  

Lokālplānojuma teritorija robežojas ar šādiem nekustamajiem īpašumiem:  

Adrese  Kadastra 
numurs  

Kadastra 
apzīmējums  

Īpašnieks  

Zeltiņu iela 126  80760031681  80760031676  valsts  

Kabiles  80760060011  80760060011  fiziska persona  

Ganiņi  80760060117  80760060250  juridiska persona  

Zeltiņu iela 110  80760030603  80760030603  juridiska persona  

Zeltiņu iela 114  80760030149  80760030149  juridiska persona  

  

2021.gada 3.martā kaimiņu nekustamo īpašumu īpašniekiem nosūtīti uz e-pastiem lokālplānojuma izstrādātāja 

elektroniski parakstīti paziņojumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  
  

Laika posmā līdz lokālplānojuma projekta sagatavošanai nav saņemts neviens fiziskas vai juridiskas personas 

iesniegums.   
  

Institūciju nosacījumi pieprasīti un saņemti:  

N.p.k.  

  
Institūcija  

  

Pieprasīts 
atzinums  

Nosacījumi 
izsniegti  

Nosacījumu 
derīguma 
termiņš  

1.  Valsts vides dienests, Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde  

14.09.2020.  13.10.2020.  nav norādīts  

http://www.rpbv.lv/
http://www.rpbv.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18815
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18815
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2.  Veselības inspekcija  14.09.2020.  24.09.2020.  nav norādīts  

3.  Dabas aizsardzības pārvalde, Pierīgas 
reģionālās administrācijas birojs  

14.09.2020.  29.09.2020.  nav norādīts  

4.  AS “Sadales tīkls”  15.09.2020.  15.09.2020.  2 gadi  

5.  AS “Augstsprieguma tīkls”  14.09.2020.  29.09.2020.  nav norādīts  

6.  SIA “Tet”  14.09.2020.  30.09.2020.  1 gads  

7.  AS “Gaso”  14.09.2020.  24.09.2020.  nav norādīts  

8.  AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  14.09.2020.  13.10.2020.  1 gads  

9.  VSIA “Zemkopības ministrijas 
nekustamie īpašumi”  

14.09.2020.  16.09.2020.  nav norādīts  

10.  Mārupes novada Pašvaldības īpašumu 
pārvalde  

14.09.2020.  15.09.2020.  nav norādīts  

11.  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra  

14.09.2020.  16.09.2020.  nav norādīts  

12.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests  

14.09.2020.  25.09.2020.  nav norādīts  

13.  Rīgas plānošanas reģions  14.09.2020.  05.10.2020.  nav norādīts  
  

Sagatavojot lokālplānojuma projektu, ir ņemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi.  
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PAZIŅOJUMS VALSTS VIENOTAJĀ ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLĀ WWW.GEOLATVIJA.LV   
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PAZIŅOJUMS MĀJAS LAPĀ  
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PAZIŅOJUMS INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ „MĀRUPES VĒSTIS”  
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INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI  
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ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM  
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM  

  

Paziņojumi par  lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietoti Mārupes novada mājas lapā 

www.marupe.lv, www.geolatvija.lv, Mārupes novada informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” septembra 

mēnesī.   

Nekustamo īpašumu „Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112 kaimiņiem 03.03.2021. un 26.10.2021. nosūtītas  

elektroniski parakstīti paziņojumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  
  

Nekustamā 
īpašuma  

nosaukums, 
kadastra numurs  

Zemes vienības 
adrese un  
kadastra 

apzīmējums  

Īpašnieks  Paziņojuma 
nosūtīšanas 

datums  

Paziņojuma veids  Saņemtais 
priekšlikums  

Zeltiņu iela,  
80760030524  

80760030524  pašvaldība  ņemot vērā, ka 
īpašnieks ir 
pašvaldība, 
nosacījumi 
detālplānojuma 
izstrādei atsevišķi 
pieprasīti, 
pieņemot, ka 
nosacījumi iekļauti 
detālplānojuma 
darba uzdevumā  
un Mārupes 
novada 
pašvaldības 
Īpašumu pārvaldes 
nosacījumos  

-  -  

„Dūjas-1” , 
80760030149  

Zeltiņu iela 114, 
Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 
novads,  
80760030149  

EHRLE SP.Z O.O  
KRS, reģistrācijas  
numurs Polijā 
0000216112  

26.10.2021.  e-pastā, 
elektroniski 
parakstīts 
paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu  

  

80760030603  Zeltiņu iela 110, 
Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 
novads,  
80760030603  

SIA „CMB Housing  
Solutions”  

03.03.2021.  e-pastā, 
elektroniski 
parakstīts 
paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu  

Zeltiņu iela 110 
īpašnieki ir 
sazinājušies ar  
lokālplānojuma  
teritorijas 
īpašnieku par ceļa 
servitūta līguma 
noslēgšanu  

80760060117  „Ganiņi”, Mārupe,  
Mārupes pagasts,  
Mārupes novads,  
80760060250  

SIA „CMB Housing  
Solutions”  

03.03.2021.  e-pastā, 
elektroniski 
parakstīts 
paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu  

-  

„Kabiles” ,  
80760060011  

„Kabiles”, Mārupe,  
Mārupes pagasts,  
Mārupes novads,  
80760060011  

Valdis Zariņš  03.03.2021.  e-pastā, 
elektroniski 
parakstīts 
paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu  

īpašnieks 
sazinājās 
telefoniski, lai 
konkretizētu 
plānotās izmaiņas, 
īpašnieks tika 
informēts, ka 
publiskās 
apspriešanas gaitā 
viņam tiks nosūtīts  
atkārtoti  
paziņojums  
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80760031681  Zeltiņu iela 126, 
Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 
novads,  
80760031676  

LR Ekonomikas  
ministrija  

03.03.2021.  e-pastā, 
elektroniski 
parakstīts 
paziņojums par 
lokālplānojuma 
izstrādes  

-  

    uzsākšanu   

  

Paziņojuma teksts visiem kaimiņiem bija identisks, tikai mainījās adresāts.  
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Kopš detālplānojuma izstrādes uzsākšanas (04.08.2020.) nav saņemts neviens fiziskas vai juridiskas 

personas priekšlikums detālplānojuma izstrādei.  
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 PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM UN TO IEKĻAUŠANU LOKĀLPLĀNOJUMĀ   
  

Nr.  Institūcija  Nosacījumi  Atsauce par ievērošanu  
  

1. SIA „Tet”  1. Lokālplānojuma 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, ievērot Latvijas 
Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” 
prasības.   

2. Saglabāt esošās SIA „Tet” komunikācijas projekta izstrādes 
piegulošajā teritorijā, nodrošinot to aizsardzību , nepārtrauktu 
darbību un piekļuvi uzturēšanas un remonta darbu veikšanai.   

3. Paredzēt vietu perspektīvā iespējamam elektronisko sakaru 
tīklu izvietojumam lokālplānojuma izstrādes teritorijā pa 
projektējamajiem ielām un pievadceļiem ar iespēju 
pievienoties esošajam SIA „Tet” komunikācijām Zeltiņu ielā 
un vai zemes īpašumā ar kad. apz. 8076 003 0605.  

4. Projekta risinājumos paredzēt lai esošās sakaru tīkls 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, pievadceļu 
šķērsgriezumos.  

5. Projektēt un būvēt elektronisko sakaru tīklu atļauts tikai 
elektronisko sakaru jomā sertificētajām specialistiem, kas 
saņēmuši sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6. Inženierkomunikāciju trases projektēt ārpus sakaru 
komunikāciju aizsardzības joslas.  

7. Pirms tehniska projekta izstrādes uzsākšanas pieprasīt 
tehniskos noteikumus no SIA „Tet”.  

8. Gadījumā, ja projekta risinājums skars SIA “Tet” tīklu, 
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.  

9. Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas 
dienas.   

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Inženierkomunikāciju 
plāns” , Paskaidrojuma 
raksta 2.6.nodaļu 
„Inženiertehniskā 
infrastruktūra” apakšnodaļu 
„Elektroniskie sakaru tīkli” 
un 3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļu „Elektroniskie 
sakari” un Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu (turpmāk – TIAN)  
2.3.nodaļu „Inženiertehniskā 
sagatavošana” un 
3.2.nodaļu „Prasības 
inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem”.  
  

2.  AS „Gaso”  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.  

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

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

4. Tehniskos noteikumus objektu gāzes apgādei patērētājam 
pieprasīt Sabiedrības  Gāzapgādes departamentā, pēc 
lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.  

 

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Inženierkomunikāciju 
plāns” , Paskaidrojuma 
raksta 2.6.nodaļu 
„Inženiertehniskā 
infrastruktūra” apakšnodaļu 
„„Gāzesapgāde” un 
3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļas 
„Gāzesapgāde”, 
„Siltumapgāde” un TIAN  
2.3.nodaļu „Inženiertehniskā 
sagatavošana” un 
3.2.nodaļu „Prasības 
inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem”. 
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3.  AS „Sadales tīkls”  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).  

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

3. 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”.  

4. 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.  

5. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem 
tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu likuma 16. Pantā.  

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

7. 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.  

8. 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”.  

9. 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”.  

10. Plānojuma paskaidrojošā daļā lūdzam iekļaut informāciju, ko 
nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. Pants.  

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

12. Lokālplānojumiem izmantot Latvijas ģeodēziskajā koordinātu 
sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku 
par pieciem gadiem ar mēroga nenoteiktību 1:2000 līdz 
1:10000).  

13. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai apspriešanai un tā 
augšupielādes TAPIS sistēmā, plānojumu ar elektroapgādes 
tehnisko risinājumu  
elektroniskā formātā iesniegt portālā saskano.sadalestikls.lv.  

14. Plānojuma atzinums tiks sagatavots pēc pieprasījuma 
iesnieguma saņemšanas.  

15. Nosacījumi derīgi divus gadus no to apstiprināšanas dienas.  

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Inženierkomunikāciju 
plāns”, Paskaidrojuma 
raksta 2.6.nodaļu 
„Inženiertehniskā 
infrastruktūra” apakšnodaļu 
„Elektroapgāde” un 
3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļu 
„Elektroapgāde” un TIAN  
2.3.nodaļu „Inženiertehniskā 
sagatavošana” un 
3.2.nodaļu „Prasības 
inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem”.  
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4.  Valsts vides 
dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides 
pārvalde  

1. Uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, nosakot 
saimnieciskās darbības aprobežojumus atbilstoši 
Aizsargjoslu likumam.  

2. Uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu lokālplānojuma 
teritorijā, piebraucamos ceļus, ielas, noteikt prasības 
autonovietnēm.  

3. Izvērtēt transporta plūsmas izmaiņas un ietekmi uz vidi 
lokālplānojuma īstenošanas rezultātā.  

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

5. Noteikt prasības lietusūdeņu novadīšanas risinājumiem.  

6. Izvērtēt lokālplānojuma teritorijā plānotās attīstības ietekmi 
uz netālu esošajām un plānotajām dzīvojamās un 
publiskās apbūves teritorijām, rodot risinājumus iespējamo 
negatīvo ietekmju (troksnis, smakas, gaisa piesārņojums, 
transporta plūsmas u.c.) mazināšanai vai novēršanai.  

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Funkcionālā 
zonējuma plāns”, 
„Inženierkomunikāciju 
plāns”, „Transporta shēma”, 
Paskaidrojuma raksta 
2.3.nodaļu „Lokālplānojuma 
teritorijas un tai blakus 
esošo teritoriju 
izmantošana”, 3.6.nodaļu 
„Satiksmes organizācijas 
risinājumi”, 3.7.nodaļu 
„Inženiertīklu apgādes 
risinājumi”, 3.9.nodaļu 
„Pasākumi iespējamās  
negatīvās ietekmes uz vidi 
samazināšanai” 3.10.nodaļu 
„Priekšlikumi iespējamo 
konfliktu novēršanai”, 
Kopsavilkumam pievienota 
Transporta izpētes 
materiāli.  

5.  SIA „Mārupes 
komunālie 
pakalpojumi”  

1. Tuvākais ūdensvads atrodas Zeltiņu ielā Ø160 pretī 
īpašumam „Lamberti-1”.  

2. Maģistrālo ūdensvadu projektēt Ø110. Ūdensvada ievadus 
ēkā/ ēkās projektēt ar ūdensvada cauruli PN16Ø32/63, 
nodrošinot iespēju pievienoties teritorijā uzbūvētajai 
ūdensvada maģistrālei.  

3. Atzarā no ūdensvada maģistrāles projektēt pazemes 
servisa aizbīdni pirms katra privātīpašuma/dzīvokļa/ēkas 
sarkano līniju robežās; īpašumā (īpašnieka teritorijā) 
ūdensvada ievadā  līdz 1.5 m no žoga uzstādīt 
komercuzskaites mēraparāta mezglu (siltinātā aka/šahta), 
kur uzstādīt komercuzskaites mēraparātu (ūdens caurteces 
mērītāju) atbilstoši LR MK Nr.174 noteikumiem.  

4. Ūdensvadu ieguldīt ar dziļumu 1.7 m zem virszemes slāņa. 
Šķērsojot ceļu ar dziļumu 1.8 m. Ūdensvada maģistrālē 
nodrošināt spiedienu līdz 5.0 bar.  

5. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts standartiem un 
saistošu, spēkā esošu normatīvi aktu prasībām, saskaņojot 
projektu noteiktajā kārtībā.  

6. Tuvākais maģistrālais sadzīves kanalizācijas vads atrodas 
pretim īpašumam „Lamberti-1”. Centrālās kanalizācijas 
teknes atzīme t9.69 m Latvijas augstuma sistēmā.  

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Inženierkomunikāciju 
plāns” , Paskaidrojuma 
raksta2.6.nodaļu 
„Inženiertehniskā 
infrastruktūra” apakšnodaļu 
„Ūdensapgāde, sadzīves 
notekūdeņu kanalizācija un 
lietus ūdeņu kanalizācija” un 
3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļu 
„Ūdensapgāde, sadzīves 
notekūdeņu kanalizācija un 
lietus ūdeņu kanalizācija” un 
TIAN 2.3.nodaļu 
„Inženiertehniskā 
sagatavošana” un 
3.2.nodaļu „Prasības 
inženiertehniskās apgādes 
tīkliem un objektiem”.  

6.  Veselības inspekcija  Lokālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt:  

1. lokālplānojuma 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;  

2. 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma ievērošanu;  

3. plānojot teritorijas apbūvi un infrastruktūras attīstību 
lokālplānojumā teritorijā, paredzēt pasākumus radīta trokšņa 
izplatīšanos novēršanai, ievērojot 07.01.2014. MK noteikumu 
Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un  
LBN 01615 „Būvakustika” prasības un   kaitīgās ietekmes uz 
cilvēku dzīves apstākļiem un apkārtējo vidi novēršanai, 
ievērojot 2001. gada 15. marta likuma „Par piesārņojumu”;  

4. objektu izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības 
normatīviem un Mārupes novada teritorijas izmantošanas un 

Ievērots, skatīt 
Paskaidrojuma rakstu, 
Grafisko daļu un TIAN.  
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apbūves noteikumiem;  

būvju pieslēgšanu centralizētajiem pilsētas ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem; laika  posmā līdz centralizēto 
komunikāciju izbūvei, vietējā ūdens avota ierīkošanu un 
kanalizācijas sistēmu - atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīviem:   

a. vietējo ūdens ņemšanas vietu ierīkošanas 
gadījumā nodrošināt aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietu atbilstoši 2004. gada 20. 
janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 
“Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām 
noteikšanas metodika”;  

b. lokālās kanalizācijas sistēmu ierīkošanas 
gadījumā, nodrošināt aizsargjoslas platumu 
ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm atkarībā 
no izmantotās tehnoloģijas un ietaises 
tehniskā raksturojuma- atbilstoši Aizsargjoslu 
likuma 28 . un 55. p. prasībām;  

6. ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, ievērojot LBN 
222-15 „Ūdensapgādes būves” un LBN 223- 15 
„Kanalizācijas būves”; inženierkomunikācijas tīklu 
projektēšanu ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 30. 
septembra noteikumus Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";  

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

8.   Veselības inspekcija iesaka detālplānojuma risinājumu 
izvērtēt Sabiedrības veselības  departamenta Higiēnas 
novērtēšanas nodaļā. 

7.  VSIA „Zemkopības 
ministrijas 
nekustami īpašumi”  

1. Pēc meliorācijas kadastra datiem īpašumi Lamberti1 un 
Zeltiņu iela 112 robežojas ar pašvaldības nozīmes 
ūdensnoteku, ŪSIK kods 3812223:26. Par vēlāk veiktiem 
meliorācijas sistēmu pārkārtošanas darbiem un meliorācijas 
sistēmu kvalitatīvo stāvokli meliorācijas kadastra materiālos 
datu nav.  

2. Īpašumi Lamberti-1 un Zeltiņu iela 112 atrodas valsts 
nozīmes ūdensnotekas Daugava, ŪSIK kods 4:01, sateces 
baseinā.   

3. Veicot īpašumu Lamberti-1 un Zeltiņu iela 112 
lokālplānojuma izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:   

- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama 
melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam 
pieguļošajās platībās.  

- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, 
savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem 
tehniskais risinājums.  

-  Plānojot būvniecību, jāizņem ZMNĪ tehniskie 

noteikumi.  
4. Lai nodrošinātu iepriekšminēto, jāņem vērā sekojoši 

normatīvie 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”.  

5. Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos risinājumus saskaņot 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.  

Ievērots, skatīt Grafiskās 
daļas „Funkcionālā 
zonējuma plāns”, 
Paskaidrojuma raksta 
2.5.nodaļu „Meliorācijas 
sistēmas”, 2.7.nodaļu 
„Aizsargjoslas u.c. teritorijas 
izmantošanas 
aprobežojumi”, 3.8.nodaļa 
„Meliorācijas sistēmas” un 
3.11.punkts „Aizsargjoslas 
un apgrūtinājumi” 
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8.  Dabas aizsardzības 
pārvaldes Pierīgas 
reģionālā 
administrācija  

1. Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” iekļauto 
informāciju Lokālplānojuma teritorija neatrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā un tajā nav 
reģistrētas īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi.  

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2014. 
gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 53. 
punktu, kā arī 56.1. un 56.2. apakšpunktu, un Ministru 
kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 “Dabas 
aizsardzības pārvaldes nolikums” (turpmāk – MK  
noteikumi Nr. 507) 3.11. apakšpunktu,  
Administrācija neizvirza nosacījumus  
Lokālplānojuma izstrādei un vienlaikus norāda, ka nav 
nepieciešams sūtīt Administrācijai izstrādāto Lokālplānojuma 
redakciju atzinuma saņemšanai.  

3. Atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu 
Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 5. punktu kā arī MK noteikumu Nr. 507 3.11 un 
5.2. apakšpunktu, Administrācija uzskata, ka 
Lokālplānojumam nav nepieciešams stratēģiskais ietekmi uz 
vidi novērtējums. Šobrīd izstrādē esošajiem Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumiem ir 
piemērots stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un 
Lokālplānojuma iecere sakrīt ar šiem teritorijas plānojuma 
grozījumiem.  

Nosacījumi netiek noteikti.  

9.  Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta 
Rīgas reģiona 
pārvalde  

Pārvalde informē, ka lokālplānojumam jāsatur informācija, kura 
raksturo:  
1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus 

un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 
201-15 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2015.gada  
30.jūnija noteikumiem Nr.333). Apbūves teritorijas ēkām un 
būvēm nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. Strupceļos ierīko 
vismaz 12x12 metrus lielus laukumus vai lokus ar minimālo 
diametru 16 metri, ugunsdzēsības automobiļu apgriešanai. 
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 Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 
noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – 
Ugunsdrošības noteikumi) un 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”.  

2.   Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada  
30.jūnija noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem 
standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar 
cilpveida tīkliem. Uz ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus 
vai aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus 
cauruļvadu atgaisošanai un vārstus cauruļvadu iztukšošanai. 
Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret 
sasalšanu.  
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). Ugunsdzēsības hidrantus izbūvē 
saskaņā ar LVS 187:2020 „ Nacionālās prasības 
ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai 

Ievērots, skatīt 
Paskaidrojuma raksta 
3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļu 
„Ugunsdrošība”.   
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ekspluatācijā un ekspluatācijai”. Jāņem vērā nepieciešamie 
ūdens patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī 
saimnieciskām un sadzīves vajadzībām. Pie upēm, ezeriem 
un citām ūdenskrātuvēm, kuras paredzētas ugunsdzēsības 
ūdens ņemšanai ugunsdzēsības vajadzībām, izbūvē vismaz 
3,5 m platus piebraucamos ceļus un 12x12 metrus laukumus 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai ar atbilstošas 
kvalitātes cieto segumu. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 
vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni 
jebkurā gadalaikā un tām jānodrošina ugunsgrēka dzēšana 
vismaz trīs stundu laikā. Ūdens ņemšanas atrašanas vietas, 
kā arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma 
zīmēm saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu un Latvijas 
standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai 
lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām.  

3.   Vēršam Jūsu uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas 
fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un 
sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas 
nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi 
Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”. 

10.  Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 
aģentūra  

Aģentūra sniedz sekojošus nosacījumus:  

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz 
ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma 
grafiskās daļas izstrādei:  

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. 
oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi) 7. 
punktam pašvaldības teritorijas plānojuma 
izstrādei jāizmanto aktuālāko  
topogrāfisko pamatni atbilstoši 
nepieciešamajam mērogam. Kā 
palīgmateriālu var izmantot pieejamo 
Aģentūra uzturēto ortofotokarti. Informējam, 
ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas 
sistēmā, kuras pārzinis ir Aģentūra, 
lokālplānojuma teritorijai ir pieejamas 2018. 
gadā sagatavotā topogrāfiskā karte mērogā 
1:10 000 un ortofotokarte ar 0,25 m 
izšķirtspēju, kas  
sagatavota no 2016.gada aerofotografēšanas 
materiāliem;  

1.2. Atbilstoši Noteikumu 57. punktam un saskaņā 
ar 59. punktu plānošanas dokumentu 
izstrādātājam jānodrošina institūcijas 
izsniegto datu nemainību, par 
nepieciešamajām izmaiņām informējot un 
saskaņojot tās ar datu turētāju.  

2. Atbilstoši Noteikumu 6. punktam lokālplānojuma grafiskās 
daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par 
dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot 
koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, 
kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja 
tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos 
apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādātāju.Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 25. pantam ģeotelpiskā informācija, tajā 
skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti 
teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir 
autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma 
grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, 
kura dati izmantoti. 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr. 392 

Ievērots, Grafiskā daļa 
sagatavota, izmantojot 
augstas detalizācijas 
topogrāfisko plānu mērogā 
1:500, Paskaidrojuma 
raksta 2.7.nodaļu 
„Aizsargjoslas u.c. teritorijas 
izmantošanas 
aprobežojumi”. 
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“Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas 
noteikumi” IV daļas 29. punktā un V daļas 40. un 41.1. punktā un 
saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20., 35. un 49. pantu 
lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts ģeodēziskā tīkla 
punktiem:  

3.1. Lokālplānojuma teksta daļā norādīt 
plānojuma teritorijā esošo valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu skaitu un pievienot valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu sarakstu, norādot 
informācijas avotu un datumu. 
Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot valsts 
ģeodēziskā tīkla punktus un, ja plāna 
grafiskā noteiktība atļauj, attēlot valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslas (50 un 
5 m). Valsts ģeodēziskā tīkla iedalījumu 
nosaka 2011. gada 15. novembra MK 
noteikumu Nr. 879 „Ģeodēziskās atskaites 
sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas 
noteikumi” 25.punkts.Valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā 
tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā 
informācija par valsts ģeodēziskā tīkla 
punktiem. Tā kā informācija datubāzē 
regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi 
izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla 
datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv  
vai Aģentūras pakalpojumu lapas 
http://map.lgia.gov.lv sadaļā 
Ģeodēzija/Ģeodēziskā tīkla informācijas 
sistēma/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze.  

3.2. Lokālplānojuma teksta daļā par 
aizsargjoslām Ekspluatācijas aizsargjoslu 
uzskaitījumā minēt valsts ģeodēziskā tīkla 
punktus. Norādīt, ka veicot plānojuma 
teritorijā jebkura veida būvniecību, tai 
skaitā esošo ēku renovāciju un 
rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu 
un tiltu būvniecību, teritorijas 
labiekārtošanu un citu saimniecisko 
darbību, kas skar valsts ģeodēziskā tīkla 
punkta aizsargjoslu, šo darbu 
projektētājiem ir jāveic saskaņojums 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā 
par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu 
aizsargjoslā.   

4. Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā uz 16.09.2020. nav 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu. Lokālplānojuma paskaidrojuma 
rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā nav 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu. 
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11.  Rīgas plānošanas 
reģions  

1.    Izstrādājot nekustamā īpašuma “Lamberti -1” un Zeltiņu iela 
112, Mārupes novada teritorijas lokālplānojumu, lūgums 
ņemt vērā 18.09.2015. apstiprinātās RPR Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam Rekomendācijas 
telpiskās attīstības plānošanai, īpaši attiecībā uz 
perspektīvo apdzīvojuma telpisko struktūru, ievērojot 
noteiktās vadlīnijas (sadaļa 9.2., 18.-22.lpp.), īpašu 
uzmanību pievērst arī specializētajām vadlīnijām 
apdzīvojuma telpu plānošanai: Rīga un Pierīga, un ievērot 
rekomendētās Mobilitātes vadlīnijas – gan vispārējās, gan 
specializētās – konkrēti Pierīgas telpām (21.-26.lpp). 
Lūgums ņemt vērā arī Nozīmīgāko vēsturisko, kultūras un 
ainavu telpu dalījumam (26.lpp), kurā Mārupes novads 
ietilpst Urbanizētā Pierīgas telpā (28.lpp).  

2. 2020.gada 10.janvārī RPR Attīstības padome ir 
apstiprinājusi Rīcības plānu Rīgas metropoles areāla 
attīstībai (turpmāk – Rīcības plāns). Ņemot vērā Rīgas 
metropoles areāla funkcionālās telpas specifiku, Rīcības 
plānā ietverti tematiski un teritoriāli integrēti risinājumi 
metropoles iekšējai telpai, metropoles ārējai telpai un 
metropoles tiešas funkcionālās ietekmes areālam. Rīcības 
plānā noteiktās attīstības prioritātes un risinājumi, kā arī 
attīstības vajadzības un ieguldījumu virzieni metropoles 
iekšējai telpai ir pilnībā lokālplānojuma ieceri atbalstoši, un 
ar tiem saistītie nosacījumi ir ietverti Mārupes novada 
domes apstiprinātajā darba uzdevumā lokālplānojuma 
izstrādei.  

3. Izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, mainot teritorijai 
noteikto atļauto izmantošanu, lūdzam izvērtēt un ņemt vērā 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2026.gadam definēto novada telpiskās struktūras vēlamo 
attīstību.   

Ievērots, skatīt 
Paskaidrojuma raksta  
3.2.nodaļu „Plānotā 
lokālplānojuma teritorijas 
izmantošana” un 3.4.nodaļu 
„Lokālplānojuma risinājumu 
atbilstība Mārupes novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai”. 
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12.  Mārupes novada 
Pašvaldības 
īpašumu pārvalde  

Pārvalde izvirza sekojošus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei:  
1. Piekļuves iespējas lokālplānojuma teritorijai paredzēt no 

Zeltiņu ielas - pašvaldības ielu tīkla, ievērojot 
“pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai ielu tīklam, 
paredzēt 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. Ņemt vērā esošo 
apbūvi un nepasliktināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

2. Lokālplānojuma izstrādes gaitā ņemt vērā, ka tiek izstrādāts 
detālplānojums - “Detālplānojuma izstrāde nekustamā 
īpašumā Zeltiņu iela 108A (kadastra Nr.80760031290), 
Zeltiņu iela 110 (kadastra Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 
110A (kadastra Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes 
novadā”, kas jāsavieto ar šo lokālplānojuma risinājumu un 
jāveido kopējs piekļuves veids, kā arī jāparedz izstrādāt 
perspektīvais autoceļa C-32 ielas brauktuves plāns un 
gājēju, velosipēdistu plāns (posmā no Zeltiņu ielas līdz 
īpašumam “Maldari”, “Ganiņi”).   

3. Lokālplānojuma teritorijas ielas - ceļa platumu un 
konstruktīvos segas slāņa biezumus pieņemt atbilstoši 
plānotajām transporta sastāvam, tā slodzēm un ģeoloģijas 
izpētes datiem. Izvērtēt transporta plūsmas izmaiņas 
pieguļošajās ielās un ceļos. Divvirzienu kustībai min., 
brauktuves platums 5.5m, vienvirziena kustībai ne mazāks 
par 3,5m.  

4. Nodrošināt gājēju un velosipēdu piekļuvi lokālplānojuma 
teritorijai, celiņu, ietvju platumus pieņemt atbilstoši LVS 190-
9, “Velobūvju projektēšanas noteikumi”.  

5. Nodrošināt redzamības brīvlaukus, redzamības trīstūri un 
pievedceļu robežās atbilstoši standartam LVS 109-3, 
“Vienlīmeņa ceļu mezgli”. Paredzēt satiksmes organizācijas 
tehnisko līdzekļus.   

6. Ielu sarkano līniju robežās neapgrūtināt un nodrošināt 
virszemes ūdens atvadi no plānotās un esošās brauktuves.  

7. Teritorijā nodrošināt meliorācijas sistēmu darbību, paredzēt 
jaunu grāvju vai slēgtā tipa sistēmas, lai grunts nekļūtu 
pārmitrināta, tai skaitā esošo un perspektīvo ielu - ceļu 
brauktuves seguma konstrukcija.  

8. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju plānu, paredzot 
visu inženierkomunikāciju perspektīvo trasējuma vietu.  

9. Lokālplānojumā 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.  

10. Lokālplānojumu saskaņot Mārupes novada Pašvaldības 
īpašumu pārvaldē. 

11.  Veicot turpmāku teritorijas attīstību, uzsākot projektēšanas 
darbus pieprasīt Mārupes novada Pašvaldības īpašumu 
pārvaldei tehniskos noteikumus. 
 

Ievērots, skatīt 
Paskaidrojuma rakstu, 
Grafisko daļu un TIAN.  

13.  AS „Augstsprieguma 
tīkls”  

Informējam, ka teritorijai blakus esošajā Zeltiņu ielā un gar 
piebraucamo ceļu pārvades tīkla apakšstacijai "Stīpnieki", Zeltiņu 
ielā 126, (80760031676), ierīkotas divas pārvades tīkla 110kV 
pazemes kabeļu elektrolīnijas (katra no elektrolīnijām ierīkota 3 
aizsargcaurulēs ar diametru 250 mm), blakus tām ierīkota AS 
"Latvenergo" optisko sakaru kabeļu līnija aizsargcaurulē ar 
diametru 40 mm. Sagatavojot lokālplānojumu paredzēt 
risinājumus cilvēku drošībai, elektrolīniju sakaru līnijas 
aizsardzībai, ievērot "Aizsargjoslu likuma" (1997.g.) 16., 35. un 

Ievērots, skatīt 
Paskaidrojuma raksta 
2.6.nodaļu „Inženiertehniskā 
infrastruktūra” apakšnodaļu 
„Elektroapgāde” un 
3.7.nodaļu „Inženiertīklu 
apgādes risinājumi” 
apakšnodaļu 
„Elektroapgāde”.  
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45.panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 "Enerģētikas 
infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika" 
(2006.g.), Latvijas būvnormatīva  LBN 00814 "Inženiertīklu 
izvietojums" (2014.g.), elektroiekārtu, citu inženiertīklu un būvju 
būvniecības noteikumu prasības, tai skaitā:  
1. Plānojot ielu, ceļu, piebraucamo ceļu un ar tiem saistīto 

objektu, kā arī citu būvju, inženiertīklu novietojumu paralēli, 
šķērsojumā vai tuvinājumā 110kV pazemes kabeļu 
elektrolīnijām un sakaru līnijai, ievērot savstarpējos 
minimālos horizontālos un vertikālos attālumus saskaņā ar 
Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums" prasībām.  

2. Būves, ugunsdzēsības hidrantus, apgaismes, ceļazīmju, 
luksoforu un citu būvju balstus, materiālu noliktavas un koku 
stādījumus paredzēt ārpus pazemes kabeļu aizsargjoslām.  

3. Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlot kabeļus un norādīt 
attālumus no tiem līdz plānotajiem inženiertīkliem un citām 
būvēm.  

4. Lokālplānojuma teksta daļā iekļaut šādus nosacījumus:  

- Būvprojektu izstrādāšanai teritorijās, kas atrodas 
110kV elektrolīniju aizsargjoslās, saņemt 
tehniskos noteikumus AS "Augstsprieguma tīkls" 
būvniecības informācijas sistēmā (BIS).  

- Būvdarbiem 110kV elektrolīniju tuvumā izstrādāt 
un saskaņot ar AS  

"Augstsprieguma tīkls" darbu izpildes projektu. 
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Esošās meliorācijas sistēmas tehniskais stāvoklis un nosacījumi turpmākai meliorācijas 

sistēmu plānošanai un attīstībai lokālplānojuma izstrādes teritorijā  

  
Skaidrojošs apraksts 

Nekustamo īpašumu "Lamberti-1", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0440) un 

Zeltiņu ielā 112, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0604) lokālplānojuma 

paskaidrojuma raksta nodaļās Nr.2.5. un 3.8. precizēts apraksts par esošo meliorācijas sistēmu 

tehnisko stāvokli un funkciju, kā arī doti nosacījumi turpmākai meliorācijas sistēmu plānošanai un 

attīstībai lokālplānojuma izstrādes teritorijā. 

2.5. Meliorācijas sistēma 

Saskaņā ar meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem Lokālplānojuma izstrādes teritorija D 

daļā robežojas ar pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku, meliorācijas kadastra 

Nr. 3812223:26. Ūdensnotekas gultne ir piesērējusi, ir biežas šķērsprofila deformācijas, tās nogāzes 

stipri aizaugušas ar kokiem. Ūdensnotekas uzturēšanas darbi nav veikti regulāri. 

Teritorija Z daļā robežojas ar koplietošanas novadgrāvi (Zeltiņu ielas ceļa grāvis), kas nav reģistrēts 

meliorācijas kadastra informācijas sistēmā. Novadgrāvja nogāzēs atsevišķi augoši bērzi, kas netraucē 

ūdens novadi un grāvja uzturēšanas darbu veikšanu. Gultne atsevišķos posmos aizaugusi ar 

zālaugiem un krūmiem, kas veicina tās piesērēšanu. Novadgrāvja uzturēšanas darbi nav veikti 

regulāri, taču tā tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 

Attēls Nr.17 

Novadgrāvi gar Zeltiņu ielu rekomendēts inventarizēt un reģistrēt meliorācijas kadastra informācijas 

sistēmā saskaņā ar Ministru kabineta 26.032019. noteikumos Nr. 128 "Meliorācijas kadastra 

noteikumi" noteikto kārtību. Inventarizācijas darbi veicami neatkarīgi no lokālplānojuma realizācijas. 

Abi lokālplānojuma teritorijai pieguļošie grāvji ir obligāti saglabājami, un tiem veicami uzturēšanas 

darbi Ministru kabineta 03.08.2010 noteikumos Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 

uzturēšanas noteikumi" noteiktajā kārtībā. 

Zeltiņu ielas grāvim aizsargjosla būtu jāpiemēro 10 m, jo tas uzskatāms par koplietošanas grāvi. 

Bieriņu ielas būve pašreiz ir definējama, kā ievalka, kas ir pakārtota ielai pieguļoša būve un 

meliorācijas aizsargjosla tādai netiek paredzēta. 

3.8. Meliorācijas sistēmas 
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Atbilstoši VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" 16.09.2020. izsniegtajiem 

nosacījumiem Nr. Z-1-12/1211 pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes jāparedz virszemes 

noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas no būvobjekta tehniskais risinājums. 

Plānoto ceļu, laukumu un ēku projektēšanā jāpiesaista meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā 

sertificēts būvspeciālists, kas izstrādā teritorijas lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas risinājumu, 

kā arī pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas atjaunošanas risinājumu, ja tas nepieciešams 

lietus ūdeņu noteces novadīšanai. 

Projektējot jaunu iebrauktuvi un caurteku pār Zeltiņu ielas novadgrāvi jāpiesaista atbilstošā 

projektēšanas jomā sertificēts būvspeciālists. 

Meliorācijas sistēmas pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas tehniskie risinājumi nedrīkst 

pasliktināt hidromelioratīvo stāvokli blakus esošajās zemes vienībās. 

Pie turpmākās projektēšanas un būvniecības jāievēro Meliorācijas likums (14.01.2010.), 16.09.2014. 

MK noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, 30.06.2015. MK 

noteikumi Nr.329 “Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās 

būves"". 

Plānojot būvniecību, jāizņem VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" tehniskie 

noteikumi un meliorāciju sistēmu būvniecības tehniskos risinājumus jāsaskaņo Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļā. Lokālplānojuma īstenošanas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā un 

hidroloģiskā stāvokļa pasliktināšana tai piegulošās platībās. 

 

Būvspeciālists M.Cēsnieks, sertifikāta Nr. 3-02158 
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