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IEVADS

Lokā� lplā�nojumā izstrā�de, ār kuru grozā Mā� rupes novādā teritorijās plā�nojumu 2014.-
2026. gādām nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems”, kādāstrā Nr. 8076 012 0122, zemes vienī�bā�  ār
kādāstrā  āpzī�me� jumu  8076  012  0122,  Mā� rupe� ,  Mā� rupes  pāgāstā� ,  Mā� rupes  novādā�
(turpmā�k- lokā� lpā�nojums), uzsā�ktā sāskān* ā�  ār Mā�rupes novādā domes 25.11.2020. le�mumu
Nr.  25  “Pār  lokā� lplā�nojumā,  ār  kuru  grozā  teritorijās  plā�nojumu  nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”,  Mā� rupe� ,  Mā� rupes  novādā�  (kādāstrā  Nr.  8076 012 0122)  teritorijā� ,  izstrā�des
uzsā�ks ānu”, protokols Nr. 21.

Lokā� lplā�nojumā izstrā�des vādī�tā� jā- Mā� rupes novādā pās vāldī�bās Attī�stī�bās nodāl*ās 
Teritorijās plā�notā� jā Dace Žīgure.

Lokā� lplā�nojumu izstrā�dā� jā:
SIA “Delta Kompānija”
Reg1 . Nr. 40103411129
Jur. Adrese: Senc u ielā 6-1, LV-1012
Telpiskā� s āttī�stī�bās plā�notā� jā: Inga Griezne
Kārtogrā� fs: Ieva Mežiniece

Lokā� lplā�nojumā izstrā�de veiktā ieve�rojot:
 Teritorijās āttī�stī�bās plā�nos ānās likumu;
 Aizsārgjoslu likumu;
 Ministru kābinetā 30.04.2013. noteikumus Nr. 240 “Vispā� rī�gie teritorijās plā�nos ānās, 

izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumi”;
 Ministru kābinetā 14.10.2014. noteikumus Nr. 628 “Noteikumi pār pās vāldī�bās 

teritorijās āttī�stī�bās plā�nos ānās dokumentiem”;
 Mā�rupes novādā ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g1 iju 2022.-2034. gādām, kās āpstiprinā� tā

ār Mā� rupes novādā domes 26.01.2022. le�mumu Nr. 23;
 Mā�rupes  novādā  domes  30.08.2017.  sāistos os  noteikumus  Nr.  24/2017

“Lokā� lplā�nojums  Mā� rupes  un  Tī�rāines  ciemu  ielu  un  sārkāno  lī�niju  precize�s ānāi,
ietverot prieks likumus ātsevis k* u zemes vienī�bu funkcionā� lā�  zone� jumā grozī�s ānāi”;

 Mā�rupes novādā domes 18.06.2013. sāistos os noteikumus Nr. 11 “Mā�rupes novādā 
teritorijās plā�nojumā 2014.-2026. gādām Teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves 
noteikumi un Grāfiskā�  dāl*ā”;

 Ar Mā�rupes novādā pās vāldī�bās domes 25.11.2020. le�mumu, protokols Nr. 21,25, 
āpstiprinā� to dārbā uzdevumu Nr. 1/3-6/20-2020.

 Sādārbī�bās institu� ciju sniegtos nosācī�jumus lokā� lplā�nojumā izstrā�dei;
 un citus spe�kā�  esos os normātī�vos āktus un dokumentus, ciktā� l tie āttiecinā�mu uz 

lokā� lplā�nojumā izstrā�di.

LOKA> LPLA> NOJUMA IZSTRA> DEI SAN* EMTI SADARBI>BAS INSTITU> CIJU NOSACI>JUMI UN 
INFORMA> CIJA
1) Vālsts vides dienestā Lielrī�gās reg1 ionā� lā�  vides pā� rvālde, 05.01.2021., Nr. 

11.2/50/RI/2021;
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2) Veselī�bās inspekcijā, 09.12.2021., Nr.4.5.-4./30127/150;
3) Dābās āizsārdzī�bās pā� rvālde, 04.01.2021., Nr. 4.8/8/2021-N;
4) Rī�gās plā�nos ānās reg1 ions, 06.01.2021. Nr.8.2.2/2021/1/N;
5) Lātvijās G* eotelpiskā� s informā� cijās āg1 entu� rā, 14.12.2020., Nr. 835/7/1-15;
6) VSIA “Zemkopī�bās ministrijās nekustāmie ī�pās umi”, 11.12.2020., Nr. Z/1-12/1667;
7) AS “Sādāles tī�kls”, 14.12.2020., Nr. 30AT00-05/TN-17063;
8) AS “Mā� rupes komunā� lie pākālpojumi”, 09.12.2020. Nr. 2-6/1669;
9) AS “Gāso” 10.12.2020., Nr. 15.1-2/4645;
10) SIA “Tet”, 28.12.2020., Nr.PN-1200686;
11) PA “Pās vāldī�bās ī�pās umu pā� rvālde”, 16.12.2020., Nr. 5/3/208;
12) Vālsts mez ā dienests 18.12.2020., Nr.VM5.7-7/1269;
13) SIA “Rī�gās mez i”, 07.01.2021., Nr.SRM-21-6nd.

Lokā� lplā�nojums sāstā�v no:
 PASKAIDROJUMA RAKSTA,
 GRAFISKA> S DAL* AS,
 TERITORIJAS IZMANTOSGANAS UN APBU> VES NOTEIKUMIEM.

Pā� rskāts pār lokā� lplā�nojumā izstrā�di,  kā�  ārī�  lokā� lplā�nojumā izstrā�de�  izmāntotie māteriā� li,
āpkopoti se� jumā�  AR LOKA> LPLA> NOJUMA IZSTRA> DI SAISTI>TIE MATERIA> LI.  Un gālvenie no
tiem ir:
- Lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu.  

Uzsā�kot  lokā� lplā�nojumā  izstrā�di   Vālsts  vides  dienestā  Lielrī�gās  reg1 ionā� lāi  vides
pā� rvāldei, Dābās āizsārdzī�bās pā� rvāldei un Veselī�bās inspekcijāi tikā lu� gts sniegt viedokli pār
strāte�g1 iskā�  ietekmes  uz  vidi  nove�rte� jumā  procedu� rās  pieme�ros ānās  nepiecies āmī�bu
lokā� lplā�nojumām.  Visās  iesāistī�tā� s  institu� cijās  pāudā  viedokli,  kā  lokā� lplā�nojumām  nāv
nepiecies āms  izstrā�dā� t  strāte�g1 iskā� s  ietekmes  uz  vidi  nove�rte� jumu,  ieve�rojot,  kā  plā�notā�
dārbī�bā nepāredz bu� tisku ietekmi uz vidi.

Vides  pā� rrāudzī�bās  vālsts  birojs  11.02.2021.  pien* e�mā  le�mumu  Nr.  4-02/9  “Pār
strāte�g1 iskā�  ietekmes uz vidi nove�rte� jumā procedu� rās nepieme�ros ānu”.
- Eksperta atzinums par zālāju biotopiem un vaskulārajām augu sugām.

Lokā� lplā�nojumā sāgātāvos ānās ietvāros 2020.gādā 30. decembrī� sān* emts sertifice� tās
vāskulā� ro  āugu,  k*e� rpju,  mez u  un  virsā� ju,  purvu,  zā� lā� ju,  ju� rās  piekrāstes  biotopu,  tekos o
sāldu� den* u  ekspertes  Ingās  Strāupes  (Dābās  āizsārdzī�bās  pā� rvāldes  izsniegtā�  sertifikā� tā
Nr.022.)  ātzinums  “Pār  mez u,  zā� lā� ju  biotopiem  un  vāskulā� ro  āugu  sugā�m  nekustāmā�
ī�pās umā “Mez ciems” (kādāstrā nr.  8076 012 0122,  plātī�bā 10,975 hā) teritorijā�  Mā� rupes
novādā�”.
- Būvinženiera atzinums par lokālplānojuma teritorijā esošajām būvēm.

29.10.2021. bu� vinz enieris Jā�nis Lāgzdin* s  (sert. Nr. 3-01285) pe�c bu� vju āpsekos ānās
sāgātāvojā bu� vju tehniskā� s āpsekos ānās ātzinumu, kurā�  ietverti ieteikumi bu� vju demotā� z ā�m,
kās ieve�rojāmi, lāi demontā�z ās brī�dī� neāpdrāude�tu ātlikus o bu� vju dāl*u mehā�nisko stiprī�bu
un stābilitā� ti, tā�de� jā�di minimize� jot nelāimes gādī�jumu riskus demontā� z ās dārbu gāitā� .
- Melioratorācijas sistēmu izvērtējums.

20.10.2021.  inz enieris  hidrotehnik* is  Ainā� rs  Gors kovs  (sert.  Nr.  3-00079)  veicā
lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āpsekos ānu  un  22.10.2021.  sāgātāvojā  meliorātī�vā�  un
hidrolog1 iskā�  stā�vokl*ā izve�rte� jumu.
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- Satiksmes kvalitātes novērtējums.
Lokā� lplā�nojumā  izstrā�des  lāikā�  tikā  SIA  “ProViā”  veicā  sātiksmes  kvālitā� tes

nove�rte� jums Roz u ielās un pās vāldī�bās cel*ā C-30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s  un Roz u ielās
un  pās vāldī�bās  cel*ā  C-23  Vecāis  Mā� rupes  cel*s  Mez ciems  krustojumiem,  Vālsts  reg1 ionā� lā�
āutocel*ā  P132-  Jāunmā� rupe  un  pās vāldī�bās  cel*ā  C-30  Vizmās-  Vecāis  Mā�rupes  cel*s 
krustojumām, kā�  ārī�  Mā� rupī�tes gātves un Roz u ielās krustojumām. Sātiksmes nove�rte� jumā�
izmāntoti  2021.  gādā�  veiktie  skāitī�s ānās  dāti,  kās  rāksturo  esos o  situā� ciju  un  modele� tā
situā� cijā ār āutotrānsportā pieāugumu ī�stenojot āpbu� vi lokā�plā�nojumā teritorijā� .
- Ģeotehniskās izpētes pārskats

Lāikā periodā�  no 2019. gādā 12. ju� lijā lī�dz 6. āugustām lokā� lplā�nojumā teritorijā�  tikā
veikti  g1eotehniskā� s  un  g1eolog1 iskā� s  izpe� tes  dārbi.  Dārbu  me�rk* is  bijā  noteikt  grunts
rāksturlielumus, gruntsu� dens lī�meni, kā�  ārī� veikt grunts un gruntsu� dens k* ī�miskā� s ānālī�zes.
Izpe� tes  dārbi  tikā  veikti  sertifice� tā  g1 eotehnik* ā  M.  Bu� dniekā  (sert.  Nr.  2-00025)  vādī�bā�
ātbilstos i  spe�kā�  esos o  normātī�vo  āktu  prāsī�bā�m  un  stāndārtiem,  bet  grunts  pārāugu
non* ems ānā un to k* ī�miskā�  ānālī�ze tikā veiktā SIA “AND Resources” lāborātorijās vādī�tā� jā M.
Lāzn* ikā vādī�bā� , ātbilstos i ākredite� tā�m metode� , sāskān* ā�  ār normātī�vo āktu prāsī�bā�m. Iegu� tie
dāti pievienoti g1eotehniskā� s izpe� tes pā� rskātām.
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1. LOKĀPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS, MĒRĶI UN UZDEVUMI

1.1. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN MĒRĶIS

Atbilstos i Teritorijās āttī�stī�bās plā�nos ānās likumā 1. pāntā devī�tājām āpāks punktām,
lokā� lplā�nojums  ir  viete� jā� s  pās vāldī�bās  ilgtermin* ā  teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos ānās
dokuments, kuru izstrā�dā�  vālstpilse� tās dāl*āi, novādā pilse� tāi vāi tā� s dāl*āi, ciemām vāi tā�  dāl*āi
vāi lāuku teritorijās dāl*āi kā�dā plā�nos ānās uzdevumā risinā� s ānāi vāi teritorijās plā�nojumā
detālize�s ānāi vāi grozī�s ānāi.

Sāskān* ā�  ār  Teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos ānās  likumā  24.  pāntā  pirmo  dāl*u,
lokā� lplā�nojumu  viete� jā�  pās vāldī�bā  izstrā�dā�  pe�c  sāvās  iniciātī�vās  un  izmānto  pār  pāmātu
turpmā�kāi plā�nos ānāi, kā�  ārī� bu� vprojekte�s ānāi. Sāvukā� rt s ī� pās ā pāntā otrā�  dāl*ā nosākā, kā
pe�c viete� jā� s pās vāldī�bās ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g1 ijās spe�kā�  stā� s ānā� s lokā� lplā�nojumā�  vār
grozī�t  viete� jā� s  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumu,  ciktā� l  lokā� lplā�nojums  nāv  pretrunā�  ār
viete� jā� s pās vāldī�bās ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g1 iju.

Ministru  kābinetā  14.10.2014.  noteikumu  Nr.  628  “Noteikumi  pār  pās vāldī�bu
teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos ānās  dokumentiem”  33.  punkts  nosākā,  kā  lokā� lplā�nojumu
izstrā�dā�  teritoriā� li  vienotāi  teritorijāi,  pāmātojoties  uz  pās vāldī�bās  ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās
strāte�g1 iju,  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumu  un  n* emot  ve�rā�  normātī�vājos  āktos  pār
teritorijās plā�nos ānu, izmāntos ānu un āpbu� vi noteiktā� s prāsī�bās, kā�  ārī�  blākus pās vāldī�bu
plā�nos ānās dokumentus.

Atbilstos i ār Mā�rupes novādā domes 25.11.2020. le�mumu Nr.25  “Pār lokā� lplā�nojumā,
ār  kuru  grozā  teritorijās  plā�nojumu  nekustāmā�  ī�pās umā  “Mez ciems”  Mā�rupe� ,  Mā� rupes
novādā�  (kādāstrā Nr. 8076 012 0122) teritorijā� , izstrā�des uzsā�ks ānu”, protokols Nr. 21, un
āpstiprinā� to  dārbā  uzdevumu  Nr.1/3-6/20-2020  Lokā� lplā�nojumā  izstrā�dei,
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:

Grozīt  Mārupes  novada  Domes  18.06.2013.  saistošos  noteikumus  Nr.11  „Mārupes  novada
teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
Grafiskā daļa” Lokālplānojuma teritorijā, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas
savrupmāju apbūves teritorijas ciemos (DZS1) un Autotransporta infrastruktūras objekti (TR)
apbūves  statusu  uz  Jaukta  centra  apbūves  teritoriju  (JC),  lai  radītu  priekšnoteikumus
mazstāvu  daudzdzīvokļu  dzīvojamās,  publisko  pakalpojumu  un  darījumu  apbūves  kā  arī
publiskās ārtelpas (sporta un rekreācijas) attīstības iespējām. 

Lī�dz ār to, ār s o teritorijās plā�nos ānās dokumentu tiek izstrā�dā� ts lokā� lplā�nojums, lāi
grozī�tu  spe�kā�  esos ājā�  viete� jā� s  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumā�  noteikto  funkcionā� lo
zone� jumu uz funkcionā� lājiem zone� jumiem, kās rādī�tu prieks noteikumus jāuktās dzī�vojāmā� s
un publiskā� s āpbu� ves kā�  ārī� publiskā� s ā� rtelpās āttī�stī�bāi. 

Sāskān* ā�  ār  lokā� lplā�nojumā  uzsā�ks ānās  brī�dī�  spe�kā�  esos ājā�  Mā� rupes  novādā
ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās  strāte�g1 ijā�  2013.-2026.gādām  iekl*āuto  novādā  telpisko  perspektī�vu,
lokā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  zonā� ,  kās  pāredze� tā  ekstensī�vāi  dzī�vojāmāi  āpbu� vei
(sāvrupmā� jā�m).  Sāskān* ā�  ār  telpisko  perspektī�vu,  ī�pās umā  “Mez ciems”  āpkā� rtne�  nāv
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pāredze�ts  āttī�stī�bās  centrs  vāi  dārī�jumu  teritorijās.  Strāte�g1 ijā�  ietvertā� s  āpdzī�vojumā
struktu� rās vādlī�nijās citā stārpā�  pāredz, kā: Mā� rupes novādā�  sāglābā� jāmi un āttī�stā�mi esos ie
āttī�stī�bās centri, nodros inot ār sociā� lājiem pākālpojumiem, izglī�tī�bās iestā�de�m un ikdienās
pākālpojumiem;  kā  veidojāmā  jāunā  blī�vi  āpdzī�votā  vietā  „Ve� trās”;  sāvukā� rt  jāunā
dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā�  āpbu� ve izvietojāmā vietā� s,  kur  jāu tā�  uzsā�ktā.  Fāktiski  lī�dz  s im
Ve� trās ciemā�  nāv izveidojusies āttī�stī�bās centrām ātbilstos ā āpbu� ve, kās nodros inā� tu viete� jās
nozī�mes  pākālpojumus,  āpkā� rtne�  āttī�stā� s  pāmātā�  tikāi  sāvrupmā� ju  āpbu� ve.  N* emot  ve�rā�
mine� to, secinā�ms, kā lokā� lplā�nojumā izstā�des prieks likums nāv ties ā�  veidā�  ātbilstos s novādā
ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g1 ijā�  noteiktājāi telpiskā� s āttī�stī�bās perspektī�vāi un āpdzī�vojumā
struktu� rās vādlī�nijā�m, tāc u prieks likums pe�c bu� tī�bās ārī�  nāv pretrunā�  ār strāte�g1 iju, jo tās
veicinā� tu  jāunā  āttī�stī�bās  centrā  veidos ānos  Ve� trās  ciemā  tuvumā� ,  pie  nosācī�jumā,  jā
teritorijā�  tiek pāredze�tā ārī� viete� jās nozī�mes pākālpojumu un dārī�jumu objektu āpbu� ve. Pie
tām, prieks likums nodros inā� tu lī�dz s im degrāde�tās teritorijās āttī�stī�bu.  

1.2. LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZDEVUMI

Sāskān* ā�  ār  Mā� rupes  novādā  domes 25.11.2020.  āpstiprinā� to  Dārbā  uzdevumu Nr.
1/3-6/20-2020, protokols Nr. 21, 25, lokā� lplā�nojumā izstrā�dei izvirzī�ti sekojos o uzdevumi
un nosācī�jumi:

1. Veikt  teritorijās  funkcionā� lu  telpisko  ānālī�zi  tuvā�kā� s  āpkāimes esos ā� s  un  plā�notā� s
āpbu� ves  kontekstā� ,  un  pāmātot  āttī�stī�bās  ieceres  ātbilstī�bu  Mā� rupes  novādā
ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g1 ijāi 2013.-2026. gādām;

2. Izstrā�dā� t  teritorijās  pilse� tbu� vnieciskā� s  kompozī�cijās  koncepciju,  tāi  skāitā�  āpbu� ves
telpisko  model*u,  funkcionā� lā� s  orgānizā� cijās  prieks likumu  (sātiksmes  orgānizā� cijā,
inz enierkomunikā� cijās, āpstā�dī�jumi, publiskā�  ā� rtelpā) un āpbu� ves vizuālizā� ciju;

3. Identifice� t potenciā� lā� s āttī�stī�bās ieceres un esos ā� s izmāntos ānās iespe� jāmo konfliktu
teritorijās un piedā�vā� t risinā� jumus to māzinā� s ānāi;

4. Prognoze� t  plā�notājāi teritorijās izmāntos ānāi piesāistī�to āutotrānsportā plu� smu un
izstrā�dā� t  Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  un  tuvā�kā� s  āpkā� rtnes  sātiksmes  orgānizā� cijās
she�mu, plā�nojot gālvenā� s iebrāuktuves lokā� lplā�nojumā teritorijā� , n* emot ve�rā�  plā�noto
Bās e�nu cel*ā un Lāpin* u dāmbjā sāvienojumā ietekmi.

5. Izstrā�dā� t  perspektī�vos  trānsportā  infrāstruktu� rās,  tāi  skāitā�  āutostā�vvietu
risinā� jumus lokā� lplā�nojumā teritorijā� ,  plā�nojot  piekl*uvi  ī�pās umiem pā pās vāldī�bās
nozī�mes ielā�m. Noteikt ielu kātegorijās un sārkāno lī�niju plātumu ātbilstos i plā�notājāi
sātiksmes  intensitā� tei  un  teritorijās  kompozicionā� lājām  āpbu� ves  risinā� jumām,
sāglābā� jot ār sārkāno lī�niju lokā� lplā�nojumu noteiktos ielu sāvienojumus.

6. Izstrā�dā� t gā� je� ju celin* us, velocelin* us un sābiedriskā�  trānsportā (nosāukt pāredzāmos
trānsportā veidus) pieejāmī�bās she�mās tuvā�kājā�  āpkā� rtne� - lokā� lplā�nojumā teritorijā�
un  tāi  piegul*os ājā�  teritorijā� ,  norā�dī�t  projekte� jāmā�s  piekl*uves  lokā� lplā�nojumā
teritorijāi un sāsāisti ār blākus esos ājiem ī�pās umiem.

7. Izve�rte� t esos ā� s inz eniertehniskā� s infrāstruktu� rās nodros inā� jumā ātbilstī�bu teritorijās
perspektī�vājāi  āttī�stī�bāi  un  izstrā�dā� t  nosācī�jumus  perspektī�vo  inz eniertehniskā� s
āpgā�des tī�klu un bu� vju nodros inā� jumām; 

8. Sniegt ī�pās umā�  esos o degrāde�to teritoriju un bu� vju nove�rte� jumu (tāi skāitā�  reljefā
struktu� ru  dros umu)  un  pāredze�t  pāsā�kumus  degrāde�tā� s  teritorijās  sākā� rtos ānāi,
teritorijās potenciā� lā izmāntos ānāi lābiekā� rtotās ā� rtelpās veidos ānāi;
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9. Izve�rte� t lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos os dābās fāktorus, mez ā zemju stātusu, āināvās
elementus un izstrā�dā� t teritorijās lābiekā� rtojumā koncepciju;

10.  Izstrā�dā� t lokā� lplā�nojumā teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumus, nosākot 
konkre� tās ātl*āutā� s izmāntos ānās un āpbu� ves pārāmetrus un ietverot sekojos ās (bet 
ne tikāi) prāsī�bās:
- teritorijās inz eniertehniskāi sāgātāvos ānāi;
- ātmez os ānāi  (nosākot  ārī�  ātmez ojāmā� s  teritorijās  minimā� lo  āttā� lumu  no

projekte� jāmo  bu� vju  ā� rsienās  un piebrāucāmājiem cel*iem)  un  ve�rtī�gā�ko  koku
sāglābā� s ānāi; 

- viete� jās  nozī�mes  publisko  pākālpojumu  un  dārī�jumu  āpbu� ves  veidos ānāi,
pāredzot  ne  māzā�k  kā�  20%  (neskāitot  trānsportā  teritorijās)  no  āpbu� ves
teritorijās s ā�diem me�rk* iem;

- pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  nodros inā� jumām,  tāi  skāitā�  pāredzot,  kā  tā�dā
veidojāmā  obligā� ti,  jā  teritorijā�  tiek  āttī�stī�tā  āpbu� ve  vāirā�k  kā�  100
mā� jsāimniecī�bā�m;

- publiskā� s  āpbu� ves  bu� vju  novietojumām,  āttā� lumiem lī�dz  dzī�vojāmāi  āpbu� vei,
āutostā�vvietu nodros inā� jumām (izve�rte� jot iespe� ju pāredze� t vienotus stā�vvietu
risinā� jumu lokā� lplā�nojumā teritorijā�  pāredze� tājāi āpbu� vei);  

- prāsī�bās dāudzdzī�vokl*u mā� ju teritoriju lābiekā� rtojumām, pāredzot, kā āpbu� ves
teritorijā� s  uz  kātru  3  dāudzdzī�vokl*u  vāi  rindu  mā� ju  grupu  vāi  15  un  vāirā�k
dzī�vokl*iem ierī�kojāmā kopī�gā (vāi ātsevis k* ās) lābiekā� rtotā teritorijā (tāi skāitā� ,
rotāl*u  lāukumi,  mierī�gā� s  ātpu� tās  zonās pieāugus ājiem, āktī�vā� s  ātpu� tās  zonu),
kās ir brī�vi pieejāmā sābiedrī�bāi, nosākot tā� s proporciju vāi āpjomu;

- prāsī�bās āpbu� ves kompozī�cijās plā�nos ānāi;
- prāsī�bās  ilgtspe� jī�gu  lietus  u� den* u  sāvā�ks ānās  un  meliorā� cijās  risinā� jumu

pieme�ros ānāi, integre� jot tos vienotā�  dābās teritoriju un āpstā�dī�jumus siste�mā� ;
- prāsī�bās āpbu� ves āugstumā rā�dī�tā� jiem, nepā� rsniedzot 3 stā�vus;

11.  Veikt nove�rte� jumu pār teritorijā�  un tā� s āpkā� rtne�  izveidoto meliorā� cijās novādgrā�vju
tī�klu  un  tā�  dārbī�bu  (vismāz  norā�dot  novādgrā�vju  shemātisku  izvietojumu  un
pievienojumus  kope� jāi  meliorā� cijās  siste�māi)  un  izstrā�dā� t  nosācī�jumus  teritorijās
lietus u� den* u novādī�s ānāi;

12. Noteikt  āpgru� tinā� jumus  un  citus  teritorijās  izmāntos ānās  āprobez ojumus
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā� ,  tāi  skāitā�  ātte� lojot  tos  grāfiski  ātbilstos i  normātī�vājām
regule� jumām.

13. Izstrā�dā� t  lokā� lplā�nojumā  projektā  redākcijās  ātbilstos i  pās vāldī�bās  domes
pien* emtājiem le�mumiem, institu� cijā�m nosācī�jumiem un ātzinumiem.

14. Sāgātāvot pā� rskātu pār lokā� lplā�nojumā izstrā�des procesu. Pā� rskātu sāgātāvot kātrā�
no lokā� lplā�nojumā izstrā�des posmiem ātbilstos i fāktiski notikus ājā�m dārbī�bā�m.

15. Veikt  sābiedrī�bās lī�dzdālī�bās nodros inā� s ānās  pāsā�kumus ātbilstos i  normātī�vo āktu
prāsī�bā�m, izskātī�t privā� tpersonu iesniegumus, orgānize�t un protokole�t sābiedriskā� s
āpspriedes un citās dārbā gāitā�  nepiecies āmā� s sānā�ksmes ār iedzī�votā� jiem, āpkopot
to rezultā� tus un ātbilstos i precize�t lokā� lplā�nojumu.

16. Pirms  lokā� lplā�nojumā  redākcijās  izstrā�des  veikt  normātī�vājos  āktos  pāredze� tā� s
konsultā� cijās ār institu� cijā�m un Vides pā� rrāudzī�bās vālsts biroju, lāi sān* emtu le�mumu
pār  Strāte�g1 iskā�  ietekmes  uz  vidi  nove�rte� jumā  pieme�ros ānu  vāi  nepieme�ros ānu
lokā� lplā�nojumā  izstrā�dei.  Jā  pien* emts  le�mums  pār  Strāte�g1 iskā�  ietekmes  uz  vidi
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nove�rte� jumā  pieme�ros ānu,  nodros inā� t  Vides  pā� rskātā  izstrā�di  un  sāgātāvot
lokā� lplā�nojumu ātbilstos i  Vides  pā� rskātā�  ietvertājiem ieteikumiem.  Vides  pā� rskātā
publisko āpspries ānu āpvienot ār lokā� lplā�nojumā 1.redākcijās publisko āpspries ānu.

17. Iesniegt lokā� lplā�nojumā projektā gālī�gā� s redākcijās grāfisko māteriā� lu digitā� lā�  veidā�
Mā� rupes novādā pās vāldī�bās dātu bā� zes uzture�tā� jām SIA „Me�rniecī�bās dātu centrs”,
sān* emot ātbilstos u sāskān* ojumu uz lokā� lplā�nojumā grāfiskā� s dāl*ās;

18. Lokā� lplā�nojumu  izstrā�dā� t,  ieve�rojot  normātī�vājos  āktos  pār  teritorijās  āttī�stī�bās
plā�nos ānās informā�cijās siste�mu noteiktā� s prāsī�bās. 

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes 
novadā teritorijā                                              11



2. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJA UN TĀS TUVĀKĀ APKĀRTNE

2.1. VISPĀRĪGS LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS UN TĀS TUVĀKĀS TERITORIJAS 
RAKSTUROJUMS

Lokā� lplā�nojumā teritorijā ietver nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems”, kādāstrā Nr. 8076
012  0122,  zemes  vienī�bu  10.975  hā  plātī�bā�  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu  8076  012  0122
(turpmā�k  tekstā� -  lokā� lplā�nojumā  teritorijā).   Uzsā�kot  Lokā� lplā�nojumā  izstrā�di
lokā� lplā�nojumā teritorijās ziemel*āustrumu dāl*ā  ietilpā Mā� rupes ciemā teritorijā� ,  sāvukā� rt
māzā  teritorijās  dāl*ā  dienvidu  puse� -  Ve� trās  ciemā� ,  Mā� rupes  pāgāstā� ,  Mā� rupes  novādā� .
Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā� , ār Mā�rupes novādā pās vāldī�bās domes 25.05.2022. le�mumu
“Pār  Mā� rupes  novādā  Mā� rupes  pilse� tās  robez ās  noteiks ānu”,  protokols  Nr.10,  36.p.,
Lokā� lplā�nojumā teritorijā iekl*āutā Mā�rupes pilse� tās teritorijā� .

Lokā� lplā�nojumā teritorijās rietumu robez ā piekl*āujās urbānize�tāi Mā� rupes teritorijāi,
sāvukā� rt āustrumu mālā- SIA “Rī�gās Mez i” vāldī�jumā�  esos ājā�m mez ā teritorijā�m.

Piekl*u� s ānā lokā� lplā�nojumā teritorijāi iespe� jāmā no Roz u ielās pā pās vāldī�bās cel*u C-
23 Vecāis Mā�rupes cel*s - Mez ciems.
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1.ātte� ls. Lokā� lplā�nojumā teritorijā. (ātte� lā fonā�  izmāntotās krā� sāinā� s ortofotokārtes 2016.-2018.g. (6.cikls), 
uzture� tā� js:Lātvijās G* eotelpiskā� s informā� cijās āg1entu� rā)



Lokā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  mez ā  zonā� ,  kurā�  ātrodās  pāmestā  ārmijās  bā� ze,
kurās teritorijā�  izvietotās vāirā�kās bijus ā� s  ārmijās bu� ves un ārmijās vājādzī�bā�m izveidots
uzbe�rums- kālns, kurā dāl*ā ātrodās ārī� SIA “Rī�gās Mez i” vāldī�jumā�  esos ā�  zemes vienī�bā�  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0005.

Lokā� lplā�nojumā teritorijās tuvā�kie publiskie, dārī�jumu vāi pākālpojumu objekti:
 pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�de “Mā� rzemī�te” Roz u ielā�  135, Mā� rupe� - ātrodās āptuveni

890 metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās, me�rot pā esos ājā�m ielā�m/ cel*iem;
 SIA “Kreiss” Be�rzlāpās ielā�  5,  Mā�rupe� -  ātrodās āptuveni 1100 metru āttā� lumā�  no

lokā� lplā�nojumā teritorijās, me�rot pā esos ājā�m ielā�m/ cel*iem; 
 SIA  “Skā� rdā  jumti”,  “Skā� rdnieki”,  Ve�trās,  Mā� rupes  novāds-ātrodās  āptuveni  980

metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās, me�rot pā esos ājā�m ielā�m/ cel*iem;
 SIA “Beweship  Lātviā”  Asārī�s i  3,  Ve� trās,  Mā�rupes  novāds-  ātrodās  āptuveni  2000

metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās, me�rot pā esos ājā�m ielā�m/ cel*iem;
 Aktī�vā� s ātpu� tās pārks “JIP Mā� rupī�te” (kā�dreize� jāis kārjers “Ez in* i”) - ātrodās āptuveni

960 metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā robez ojās ār:
 nekustāmā�  ī�pās umā  “Mez ciems”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0126,  zemes  vienī�bu  ār

kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0126;
 nekustāmā�  ī�pās umā “Rī�gās pilse� tās mez ā fonds”, kādāstrā Nr. 8076 012 0001, zemes

vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 015 0005;
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2.ātte� ls. Pierobez nieki. (ātte� lā fonā�  izmāntots izkope� jums no VZD 
kādāstrā kārtes. Info uz 28.02.2022.)



 nekustāmā�  ī�pās umā  “Kāmpās  1”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0120,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0993;

 nekustāmā�  ī�pās umā  “Kāmpās  1”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0120,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0992;

 nekustāmā�  ī�pās umā “C-11 Lāgātās- Muiz nieki- Mez māl*i”, kādāstrā Nr. 8076 012 0145,
zemes vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0614;

 nekustāmā�  ī�pās umā  “Jāunvī�toli”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0012,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0895;

 nekustāmā�  ī�pās umā  “Mez vī�ni”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0071,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0071;

 nekustāmā�  ī�pās umā “C-23 Vecāis  Mā� rupes  cel*s  Mez ciems”,  kādāstrā  Nr.  8076 012
147, zemes vienī�bu ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0147;

 nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems- 5”,  kādāstrā Nr.  8076 012 0135, zemes vienī�bu ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 80076 012 0135;

 nekustāmā�  ī�pās umā “Pe�rles”,  kādāstrā āpzī�me� jums 8076 012 0223, zemes vienī�bu ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0223;

 nekustāmā�  ī�pās umā  “Smārāgdi”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0222,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0222;

 nekustāmā�  ī�pās umā  “Lāuvin* ās”,  kādāstrā  Nr.  8076  012  0149,  zemes  vienī�bu  ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 80760120534.
Ve�rte� jot  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi  tuvā�ko  esos o  āpbu� vi-  tā�  ir  Mā� rupei  rāksturī�gā�

sāvrupmā� ju  āpbu� ve  ār  e�ku  stā�vu  skāitu  lī�dz  3  stā�viem.  Mā� rupes  puse�  zemes  vienī�bās
rāksturojāmās ār minimā� lo plātī�bu 2000 m2, bet Ve� trās ciemā puse�- 1200 m2. Tuvā�kā�  esos ā�
dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā�  mā� jā  ātrodās  uz  ziemel*iem  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās,  āiz
nelielās mez āudzes, āptuveni 177 metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās robez ās. Tā�
ir divu stā�vu dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmā�  mā� jā.

Ziemel*os  un  rietumos  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ātrodās  s obrī�d  neāpbu� ve� tās
pl*āvās,  kurā�m  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumā�  noteikts  funkcionā� lāis  zone� jums
Sāvrupmā� ju  āpbu� ves  teritorijā  –  Retinā� tā  sāvrupmā� ju  āpbu� ve  ciemos  (DzS1),  pāredzot
jāunveidojāmā�s  zemes  vienī�bās  minimā� lo  plātī�bu  2000  m2,  āpbu� ves  blī�vumu  30%  un
māksimā� lo āpbu� ves stā�vu skāitu 3 stā�vi. Tā�pāt ziemel*rietumos ātrodās esos ās sāvrupmā� ju
teritorijās, kās piegul* ābpus Pākāvin* u ielāi.

Dienvidrietumos,   āiz  esos ā�  cel*ā  C11 Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i  posmā,  ātrodās
dāl*e� ji  āpbu� ve�tā  sāvrupmā� ju  teritorijā,  kās  izveidotā  sāskān* ā�  ār  detā� lplā�nojumu
nekustāmājiem  ī�pās umiem  “Jāunvī�toli-2”  un  “Jāunvī�toli-A”,  kās  āpstiprinā� ts  ār  Mā� rupes
pāgāstā pādomes 25.10.2006. izdotājiem sāistos ājiem noteikumiem Nr. 31. Detā� lplā�nojumā
risinā� jumi pāredze� jā  trī�s zemes vienī�bās ār plātī�bā�m nedāudz virs 5000 m2, pie Roz u ielās,
nodālī�t dārī�jumu iestā�dei, tirdzniecī�bās un pākālpojumu objektā izveidei vāi dzī�vojāmā�  nāmā
bu� vniecī�bāi. Vienā�  zemes vienī�bā�  jāu ir ī�stenotā un vienā�  zemes vienī�bā�  s obrī�d tiek ī�stenotā
dzī�vojāmo mā� ju bu� vniecī�bā. Pā� re� jā� s divdesmit trī�s zemes vienī�bās pāredze� tās sāvrupmā� ju
bu� vniecī�bāi,  kur  zemes  vienī�bās  noteiktās  ār  plātī�bu  no  1229  m2 lī�dz  2767  m2.  Zemes
vienī�bā� s ātl*āuts ī�stenot āpbu� vi lī�dz 3 stā�viem, tome�r, gālvenokā� rt teritorijā�  ātrodās bu� ves ār
1 vāi 2 stā�viem.
 Dienvidos  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās,  ties i  piegul*os ā�  ī�pās umā�  s obrī�d  ir
neāpbu� ve� tā pl*āvā, kurāi ir izstrā�dā� ts detā� lplā�nojums, kās āpstiprinā� ts ār Mā� rupes novādā
domes  25.11.2015.  le�mumu  Nr.  6,  protokols  Nr.  19.  Detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  teritorijā�
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pāredz lī�dz 3 stā�vu sāvrupmā� ju āpbu� vi divdesmit zemes vienī�bā� s ār plātī�bā�m no 1966 m2

lī�dz 3478 m2.. Zemes vienī�bā�m noteiktā pāpildizmāntos ānā- viete� jās nozī�mes tirdzniecī�bās
un  pākālpojumu  objekts,  tu� rismā  un  ātpu� tās  iestā�de,  sportā  bu� ves.   Pirms  kā�dās  no
pāpildizmāntos ānās ī�stenos ānās teritorijā�  jā�veic  pāredze�tā� s  bu� ves publiskā� s  āpspries ānās
process.  Vienā  zemes  vienī�bā,  628  m2  plātī�bā� ,  kās  piegul*  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi,
pāredze�tā publiskās lābiekā� rtotās ā� rtelpās ierī�kos ānāi.

2.2. DABAS VIDES RAKSTUROJUMS

Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  lielā�ko
dāl*u  veido  āntropoge�ni  ietekme�tās
mez ā  teritorijās.   Kopumā�  plā�notā�
teritorijā  ir  sālī�dzinos i  lī�dzenā-  kur
āugstumā  ātzī�mes  vārie�  robez ā� s  no
āptuveni  9.80  m.v.j.l.,  teritorijās
dienvidrietumu  mālā� ,  lī�dz  āptuveni
11.18. m.v.j.l, teritorijās ziemel*āustrumu
mālā� .  Ieve�rojot  teritorijās  ve�sturisko
izmāntos ānu,  teritoriju  s k* e� rso  rāktās
trāns ejās,  kā�  ārī�  teritorijās
dienvidāustrumu mālā�  ātrodās  uzbe�rts
kālns  ār  virsotnes  āugstumā  ātzī�mi,
āptuveni 26.4 m.v.j.l. Uz lokā� lplā�nojumā
teritorijās  ziemel*rietumu  un  dienvidu

robez ās ātrodās grā�vji, kās pāpildus esos ājiem cel*iem nodālā teritoriju no blākus esos ājā�m
āpbu� ves teritorijā�m.

Lokā�plā�nojumā izstrā�des ietvāros 2020. gādā 10 septembrī�  vāskulā� ro āugu, k*e� rpju,
mez u  un  virsā� ju,  purvu,  zā� lā� ju,  ju� rās  piekrāstes  biotopu eksperte  Ingā  Strāupe  āpsekojā
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4.ātte� ls. Skāts uz lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos ājā�m trāns ejā�m. (Foto: Sānitā Hofmāne, 23.09.2021.)

3.ātte� ls. Skāts uz lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos o kālnu. 
(Foto: Sānitā Hofmāne, 30.11.2021)



lokā� lplā�nojumā  teritoriju.  Sāskān* ā�  ār   30.12.20202.  sāgātāvoto  ātzinumu  lokā� lplā�nojumā
teritorijā�  konstāte� ti sekojos i biotopu un sugās:

1) biotopu grupās L. Pilsētu un apdzīvotu ietu apbūve, ko veido degrāde� tās, pāmestās
e�kās un to drupās, kā�  ārī� nelieli pāgālmi āp tā�m;

2) biotopu grupās K. Ruderāli biotopu āpāks grupās biotops K.2. Nezālienes. Nezā� lienes
ir veidojus ā� s nostumtā� s āugsnes rezultā� tā�  pāgālmu dāl*ā� s āp e�kā�m un vietā� s, kur nāv
citā  veg1 etā� cijā.  Atmātu  dāl*ā�  domine�  pārāstā�  kāmolzā� le  Dactylis  glomerata,  mez ā
sun* burks k* is  Anthriscus  sylvestris,  podāgrās  gā� rsā  Aegopodium  podagraria,  slotin* u
ciesā Calamagrostis epigeios u.c.
Nezā� lienes ir āntropoge�ni ietekme�ti biotopu, un tājā� s nāv konstāte� tās dābiskās pl*āvās
biotopā pāzī�mes;

3) biotopu grupās  F.  Meži āpāks grupās  F.1 Sausieņu meži,  F.1.1.  Priežu sausieņu meži
biotops F1.1.2.  Priežu  mētrāji,  kurā�  domine�  pārāstā�  priede  Pinus  sylvestris
piemistrojumā�  ār  ā� rā  be�rzu  Betula  pendula.  Rāksturī�gs  l*oti  biezs  kru� mu  stā�vs
(pārāstāis  kru� klis  Frangula  alnus,  pārāstāis  pī�lā�dzis  Sorbus  aucuparia u.c.)  un
nerāksturī�gā, ruderā� lā zemsedze;

4) biotopu grupās  F.  Meži āpāks grupās  F.1 Sausieņu meži,  F.1.8.  Jauktu koku sausieņu
meži biotops  F.1.8.1.  Jauktu  koku  damakšņi,  kurā�  sāstopāms  ā� rā  be�rzs
piemistrojumā�  ār pārāsto āpsi Populus tremula un pārāsto priedi. Kru� mu stā�vs biezs
(pārāstāis kru� klis, pārāstāis pī�lā�dzis, kā� rkli  Salix spp. u.c.) un āntropoge�ni ietekme�tā
zemsedze;

5) biotopu  grupās  F.  Meži āpāks grupās  biotops  F.6.  Krūmāji,  kās  veido  biotopu
kompleksu  ār  nezā� liene�m  un  pā� rstā�ve� ts  plātī�bā�  nelielu  un  lielā�ku  puduru  veidā�
(domine�  gālvenokā� rt kā� rkli).
Visā� s mez āudze�s veiktā mez sāimnieciskā�  dārbī�bā, un tā� s ir āntropoge�ni ietekme�tās.
Mez ā  un  kru� mā� ju  plātī�bā�  nāv  konstāte�tās  retā� s  un  ī�pās u  āizsārgā� jāmā� s  vāskulā� ro

āugu sugās  un vāskulā� ro  āugu sugās,  kurā�m veidojāmi mikroliegumi,  kā�  ārī�  Lātvijā�  ī�pās i
āizsārgā� jāmie biotopi un Eiropās Sāvienī�bās nozī�mes āizsārgā� jāmie biotopi.
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5.ātte� ls. Lokā� lplā�nojumā teritorijās mez ā tipi un 
nogābālu mez āudzes sāstā�vs (dāti: “Mez ciems, 
Mez ā inventārizā� cijās dāti. Sāgātāvots 08.01.2021 )



Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  esos ājām  mez ām  2021.  gādā  jānvā� rī�  tikā  veiktā
inventārizā� cijā.  Pe�de� jā� s  cirsmās teritorijā�  ī�stenotās 2011.  gādā� .  Atbilstos i  inventārizā� cijās
dātiem, teritorijā sādālī�tā 9 nogābālos un tājā� s ir izdālī�ti divi mez ā tipi- lā�ns un s āurlāpu
ā� renis.  Mez āudzes  I  stā�vā�  domine�  priede,  bet  sāstopāmi  be�rzi  un  āpses.  Vāldos ā� s  sugās
vecum vārie�  robez ā� s  no 48 lī�dz  98 gādiem.  Mez āudzes  II  stā�vu  gālvenokā� rt  veido be�rzi,
sāstopāmās ārī� egles un ozols. 

2.3. ESOŠĀ APBŪVE

Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  dāl*ā�  no
centrā  uz  ziemel*iem,  sāskān* ā�  ār
vālsts kādāstrā informā�cijās siste�mās
dātiem  (skātī�ts  uz  01.02.2022.),
ātrodās  12  bu� ves.  Bu� ves  ieskāuj
pāgālmi.  Sāvstārpe� ji  tā� s  sāvieno
sābrukus i  cel*i  un  teritorijā�  ātrodās
ārī�  inz enierkomunikā� cijās.  Viss
ieprieks  mine� tāis s eit sāglābā� jies no
Pādomju  ārmijās  bā� zes  lāikiem.
Lielā�kā�  dāl*ā  bu� vju  ir  āvā� rijās
stā�voklī�. 

1. tābulā. Bu� ves lokā� lplā�nojumā teritorijā�
Nr.p.k. APRAKSTS FOTOFIKSĀCIJA

1.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122001 ir bijusī� pirts. 
Vienstā�vā k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kā�  ātbilstos i tā� s lietos ānās veidām 
ātrodās bāseinā vietā. E> kās konstrukcijās 
bez logiem un durvī�m, kā�  ārī� ātbilstos ā 
jumtā segumā ātmosfe� rās nokris n* u 
ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās ieks telpās 
un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā.
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6.ātte� ls. Bu� vju izvietojumā she�mā. (ātte� lā 
fonā�  izmāntots izkope� jums no VZD 
kādāstrā kārtes. Info uz 28.02.2022.)



2. 

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122002 ir bijusī� kātlu mā� jā. 
Divstā�vu k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār dzelzsbetonā 
pāmātiem un pā� rsegumiem. E> kās 
konstrukcijās bez logiem un durvī�m, kā�  ārī� 
ātbilstos ā jumtā segumā ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā.

3.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122003 ir bijusī� kopmī�tne. 
Vienstā�vu k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kās konstrukcijās bez logiem un durvī�m, 
kā�  ārī� ātbilstos ā jumtā segumā ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā. 
E> kāi vietā�m iebrukusi grī�dā.

4.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122004 ir bijusī� sārgā mā� jā. 
Vienstā�vā k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kās konstrukcijās bez logiem un durvī�m, 
kā�  ārī� ātbilstos ā jumtā segumā ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā.

5.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu 
80760120122005 ir bijusī� āngā� rā bu� ve. 
Divstā�vu dzelzsbetonā e�kā ār dzelzsbetonā
pāmātiem un pā� rsegumiem. E> kās 
konstrukcijās bez durvī�m ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā. 
E> kās āngā� rā prieks e� jā�  dāl*ā kā�  ātve�rts 
vienstā�vu āpjoms, bet dzil*ā� k āpjoms 
sādālī�ts divos stā�vos. E> kāi no sā�niem ieejā 
pāzemes pusstā�vā� , no kurā pā kā�pne�m 
iespe� jāms piekl*u� t 2. stā�vām.

6.

bu� ve ār kādāstrā āpz. 80760120122006 
ir bijusī� āngā� rā bu� ve. Dzelzsbetonā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem 
nāv sāglābā� jusies. Bijusi ties i sāvienotā ār 
e�ku Nr. 5 un 7. 

7. bu� ve ār kādāstrā āpz. 80760120122007 
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ir bijusī� āngā� rā bu� ve. Dzelzsbetonā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem 
nāv sāglābā� jusies. Bijusi ties i sāvienotā ār 
e�ku Nr. 5 un 6.

8.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu 
80760120122008 ir bijusī� āngā� rā bu� ve. 
Vienstā�vu dzelzsbetonā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kās konstrukcijās bez durvī�m ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā. 
Ties i sāvienotā ār e�ku Nr. 9 .

9.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu 
80760120122009 ir bijusī� āngā� rā bu� ve. 
Vienstā�vu dzelzsbetonā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kās konstrukcijās bez durvī�m ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā. 
Ties i sāvienotā ār e�ku Nr. 8.

10.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122010 ir bijusī� tuālete. 
Vienstā�vu k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
No e�kās pālikus ās tikāi drupās.

11.

bu� ve ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122011 ir bijus āis s k*u� nis. 
Vienstā�vu k* ieg1 el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un 
pā� rsegumiem. E> kās konstrukcijās bez 
logiem un durvī�m, kā�  ārī� ātbilstos ā jumtā
segumā ātmosfe�rās nokris n* u ietekme�  
degrāde� jus ā� s un e�kās ieks telpās un 
ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā.
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12.

e�kā ār kādāstrā āpzī�me� jumu  
80760120122012 ir bijusī� sāimniecī�bās 
e�kā. Vienstā�vu k* ieg1el*u mu� rā e�kā ār 
dzelzsbetonā  pāmātiem un pā� rsegumiem. 
E> kās konstrukcijās bez logiem un durvī�m, 
kā�  ārī� ātbilstos ā jumtā segumā ātmosfe� rās 
nokris n* u ietekme�  degrāde� jus ā� s un e�kās 
ieks telpās un ieks e� jā�  āpdāre izdemole� tā.

29.10.2021. bu� vinz enieris Jā�nis Lāgzdin* s  (sert. Nr. 3-01285) pe�c bu� vju āpsekos ānās
sāgātāvojā  bu� vju  tehniskā� s  āpsekos ānās  ātzinumu,  kurā�  ietverti  ieteikumi  bu� vju
demontā� z ā�m,  kās  ieve�rojāmi,  lāi  demontā�z ās  brī�dī�  neāpdrāude� tu  ātlikus o  bu� vju  dāl*u
mehā�nisko  stiprī�bu  un  stābilitā� ti,  tā�de� jā�di  minimize� jot  nelāimes  gādī�jumu  riskus
demontā� z ās dārbu gāitā� . Atbilstos i Ministru kābinetā 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “E> ku
bu� vnoteikumi” 23.1. punktām bu� vniecī�bās ieceres dokumentā� cijās skāidrojos ā�  āprākstā� , citā
stārpā�  tiek  ietvertā  informā� cijā  pār  pāredze� to  nojāuks ānās  metodi,  e�kāi  nojāucāmājiem
inz eniertī�kliem,  bu� vniecī�bā�  rādus os  ātkritumu  āpsāimniekos ānu,  vides  āizsārdzī�bās
pāsā�kumiem un teritorijās sākā� rtos ānu pe�c nojāuks ānās dārbiem. Pāpildus tām, sāskān* ā�  ār
s o  pās u  Ministru kābinetā  noteikumu 23.4.4.  punktu bu� vniecī�bās  ieceres  dokumentā�cijāi
pievienojāms dārbu orgānize�s ānās  projekts.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos o bu� vju nojāuks ānās process  ir uzsā�kts- 20.09.2022.
bu� vju  nojāuks ānās  Pāskāidrojumā  rākstā�  (BIS-BL-654436-8416)  ir  veiktā  ātzī�me  pār
projekte�s ānās nosācī�jumu izpildi.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ātrodās  uzbe�rums-  kālns,  kās  kālpojis  militā� rā�m
vājādzī�bā�m. Tās nāv reg1 istre� ts kā�  bu� ve, bet tās ir veidots mā�kslī�gi.  SGobrī�d uzbe�rumā virsotne
ir āugstā�kāis punkts Mā� rupes pāgāstā teritorijā�  un tās pācel*ās āptuveni  26.4 m.v.j.l.  2019.
gādā� ,  lāikā  posmā�  no  12.  ju� lijā  lī�dz  6.  āugustām  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  tikā  veiktā
g1 eotehniskā�  un g1 eolog1 iskā�  izpe�te,  kurās ietvāros viens  urbums tikā  ierī�kots  ārī�  teritorijā�
esos ā�  uzbe�rumā� .  G* eolog1 isko griezumu s eit  lī�dz  9 m dzil*umām veido tehnoge�nā� s  gruntis-
virskā� rtā�  dolomī�tā  s k* embās  0.20  m  biezumā� ,  bet  dzil*ā� k  pā� rrākstā  smilts  ār  māinī�gu
orgānisko vielu sāturu. Gruntsu� dens uzbe�rumā�  nāv konstāte� ts. N* emot ve�rā� , kā viens urbums
nevār sniegt  pilnī�gu uzbe�rumā g1 eolog1 isko rāksturojumu,  jā�pien* em,  kā tehnoge�nā� s  grunts
slā�n* ā  biezums,  sāstā�vs  un  sāblī�ve� tī�bās  pākā�pe  vār  bu� t  māinī�gā.  Ieve�rojot,  kā   uzbe�rumu
plā�nots pā� rveidot, to pāzeminot pār āptuveni 5- 6 metriem, izveidojot plās ā� ku izmāntojāmo
plātī�bu,  izbu� ve� jot  lābiekā� rtojumu un,  nodros inot  uzbe�rumā  nogā�z u  pā� rveidi,  pādārot  tā� s
le�znā�kās,  dros ā� kās  āpmekle� tā� jiem,  pirms  bu� vprojekte�s ānās  stādijā�  veicāmā  pādzil*inā� tā
uzbe�rumā g1 eotehniskā�  izpe� te.

2.4. ESOŠĀ TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRA

Piekl*u� s ānā lokā� lplā�nojumā teritorijāi iespe� jāmā no Roz u ielās pā pās vāldī�bās cel*u C-
23 Vecāis Mā�rupes cel*s - Mez ciems. Pie lokā� lplā�nojumā teritorijās rietumu robez ās ātrodās
pās vāldī�bās  cel*s  C-11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i,  kās  ātrodās  uz  privā� tī�pās umā�  esos ā
nekustāmā�  ī�pās umā  un,  kās  sāvienojās  ār  ieprieks  mine�to  pās vāldī�bās  cel*u  C-23  Vecāis
Mā�rupes  cel*s  –  Mez ciems.  Pās vāldī�bās  cel*ā  C-11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i  nā�kotnes
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trāses pāgārinā� jums skār ārī� lokā� lplā�nojumā teritoriju sāskān* ā�  ār  Lokā� lplā�nojumu sārkāno
lī�niju precize�s ānāi Mā�rupes un Tī�rāines ciemos, kās āpstiprinā� ts ār Mā�rupes novādā  domes
30.08.2017. sāistos ājiem noteikumiem Nr. 24/2017 “Lokā� lplā�nojumā Mā�rupes un Tī�rāines
ciemu  ielu  tī�klā  un  sārkāno  lī�niju  precize�s ānāi,  ietverot  prieks likumus  ātsevis k* u
zemesvienī�bu  funkcionā� lā�  zone� jumā  grozī�s ānāi,  Teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves
noteikumi  un  Grāfiskā�  dāl*ā”  (  turpmā�k  s ājā�  nodāl*ā� -  Lokā� lplā�nojums  sārkāno  lī�niju
precize�s ānāi Mā�rupes un Tī�rāines ciemos).
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7.ātte� ls. Esos ā�  trānsportā infrāstruktu� rā.



Lokā� lplā�nojumā teritorijāi tuvā�kāis izbu� ve� tāis gā� je� ju un velosipe�du cel*s  ātrodās Roz u
ielās sārkāno lī�niju teritorijā� .

Pās vāldī�bās cel*s  C-11 Lāgātās-Muiz nieki-Mez māl*i ir D IV kātegorijās cel*s  Ve� trās ciemā
un Mā� rupes teritorijā� , kās sākrī�t ār Ve�trās ciemā dienvidāustrumu robez u un ties i robez ojās
ār lokā� lplā�nojumā teritoriju. Sāvukā� rt pās vāldī�bās cel*s  C-23 Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems
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8.ātte� ls. Trānsportā kustī�bās orgānizā� cijā lokā� lplā�nojumā teritorijās āpkā� rtne�



ir  D IV kātegorijās cel*s ,  kās sāvieno pās vāldī�bās cel*u  C-11 Lāgātās-Muiz nieki-Mez māl*i  ār
Roz u ielu (C III kātegorijās un Ve� trās ciemā māg1 istrā� lā�  ielā).

Ieprieks  mine�tā� s  esos ā� s  ielu  un  cel*u  kātegorijās  ātbilst  Mā� rupes  novādā  Domes
18.06.2013.  sāistos iem noteikumiem Nr.11 „Mā�rupes novādā teritorijās plā�nojumā 2014.-
2026.gādām  Teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumi  un  Grāfiskā�  dāl*ā”  un
Lokā� lplā�nojumām sārkāno lī�niju precize�s ānāi Mā� rupes un Tī�rāines ciemos.

Pās vāldī�bās cel*ām C-11  Lāgātās-Muiz nieki-Mez māl*i  noteiktās  sārkānā�s  lī�nijās  18m
plātumā� , cel*s  ir viete� jā� s nozī�mes ielā ār grānts segumu. 

Pās vāldī�bās  cel*ām  C-23  noteiktā  sārkānā�s  lī�nijās  18m   plātumā� ,  cel*s  ir  viete� jās
nozī�mes ielā ār grānts segumu. Cel*u izmānto māz gā� je� ju, velosipe�distu un vieglo āuto, uz cel*ā
nenotiek krāvās āuto plu� smā un pā cel*u nekurse�  sābiedriskāis trānsports.

Atl*āutāis  brāuks ānās  ā� trums  pā  cel*u  C-11,  C-23  un  Roz u  ielu  ir   50   km/h.  Uz
pās vāldī�bās  cel*ā  C-23  Roz u  ielās  krustojumā�  kā�  ārī�  uz  C-30  krustojumā�  ār  Roz u  ielu  ir
uzstā�dī�tā prieks rocī�bās zī�me “Dodiet cel*u”. Uz grānts cel*iem ties ā�  lokā� lplā�nojumā teritorijās
tuvumā�  cel*ā zī�mju nāv, tikāi pie iebrāuks ānās uz cel*ā C-23 no Roz u ielās ir uzstā�dī�tā cel*ā zī�me
nr. 312 “Māsās ierobez ojums” 12t. 

SGobrī�d  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  uz  Rī�gu  vāi  Jāunmā� rupi  iespe� jāms  nokl*u� t  ār
mikroāutobusu Nr. 5433, kās  pā� rvietojās divās reizes stundā�  pī�k* ā stundu lāikā�  (no 6:30 lī�dz
11:00 un no 15:00 lī�dz 19:00), pā� re� jā�  lāikā�  vienu reizi stundā� . Mikroāutobuss pā� rvietojās pā
Roz u  ielu.  Tuvā�kā� s  pieturvietās  no lokā� lplā�nojumā teritorijās  robez ās,  me�rot  pā  esos iem
cel*iem, ātrodās āptuveni 590 metru āttā� lumā� - sāsniedzāmī�bā 5- 7 minu� s u lāikā� .

Sātiksmi lī�dzī�gā�  mārs rutā� ,  kās ārī� sāvieno Rī�gu un Jāunmā� rupi, nodros inā āutobuss
Nr.  10,  kās  pā� rvietojās  pār  vālsts  reg1 ionā� lo  āutocel*u  P132  Rī�gā-  Jāunmā�rupe.  Autobuss
pieejāms reizi  stundā� .  No lokā� lplā�nojumā teritorijās  lī�dz  tuvā�kāi  āutobusā pieturvietāi  ir
āptuveni 1260 metri. Nokl*u� s ānā lī�dz s āi pieturāi nāv dros ā, tā�  kā�  jā�me�ro cel*s  pā pās vāldī�bās
cel*ā C30- Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  nomāli.

Sābiedriskā�  trānsportā kvālitā� tes pāmātelementi ir  kurse�s ānās biez ums, precizitā� te,
ā� trums,  izmāksās,  tī�rī�bā,  dros ī�bā,  pieturvietu  izvietojums,  kā�  ārī�  tā�  sāvietojāmī�bā  ār  citu
mārs rutu  sābiedriskājiem  trānsportiem.  SGobrī�d  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi  pieejāmāis
sābiedriskāis  trānsports  neveicinā ve� lmi  to izve� le� ties  kā�  pā� rvietos ānā� s  lī�dzekli  ikdienā� .  Jā
āttā� lums  lī�dz  tuvā�kāi  pieturvietāi  ir  pā� rvārāms  s k*e� rslis,  tād,  jā  netiek  nodros inā� ts  tā�
kurse�s ānās  biez ums  un  sāvietojāmī�bā  ār  kustī�bu  citos  virzienos,  tās  neveicinā  tā�
izmāntos ānu.

Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā� , 2021.  gādā� , SIA “PRO VIA” veicā Sātiksmes kvālitā� tes
nove�rte� jums, kurā ietvāros tikā izve�rte� tā esos ā�  situā�cijā krustojumā�  stārp pās vāldī�bās cel*u
C23  Vecāis  Mā�rupes  cel*s -  Mez ciems,  Roz u  ielu  un  pās vāldī�bās  cel*u  C30  Vizmās-  Vecāis
Mā�rupes cel*s ,  kā�  ārī�  pās vāldī�bās cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  un vālsts reg1 ionā� lā�
āutocel*ā P132 Rī�gā- Jāunmā�rupe krustojumā�  un Roz u ielās un Mā�rupī�tes gātves krustojumā� .
 Sātiksme ve�rte� tā lāikā periodos no 07:00 lī�dz 09:00 un no 17:00 lī�dz 19:00.

Krustojumu stārp pās vāldī�bās cel*u C23 Vecāis Mā�rupes cel*s - Mez ciems, Roz u ielu un
pās vāldī�bās cel*u C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  nove�rte� ts ār e�rtī�bās lī�meni A, kās ir l*oti lābi
sātiksmes āpstā�kl*i, brī�vā plu� smā, zemā intensitā� te.

Pās vāldī�bās cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  un vālsts reg1 ionā� lā�  āutocel*ā P132
Rī�gā- Jāunmā�rupe krustojumā�  lābie pāgriezieni nove�rte� ti  ār e�rtī�bās lī�meni A.  Sāvukā� rt  pā
kreisi  veicāmie  mānevri  nove�rte� ti  ār  e�rtī�bās  lī�meni  C,  kās  nozī�me� ,  stābili  āpstā�kl*i,
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trānsportlī�dzekl*u kustī�bā ierobez otā lielā�kās sātiksmes intensitā� tes de� l*. Lāi veiktu mānevrus,
krustojumos jā�gāidā 10- 15 sekundes.

Roz u  ielās  un  Mā� rupī�tes  gātves  krustojumā�  mānevri  no  Mā� rupī�tes  gātves
nove� rte� ti ār e� rtī�bās lī�meni A, sāvukā� rt mānevri no Roz u ielās- ār e� rtī�bās lī�meni C, kur,
lāi veiktu mānevru jā� gāidā lī�dz 25 sekunde� m.

2.5. MELIORĀCIJAS SISTĒMA 

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  vālsts  nozī�mes  u� densnotekās  Lielupe  sāteces
bāseinā�  (U> SIK kods 38:01). Sāskān* ā�  ār meliorā� cijās kādāstrā dātiem nekustāmāis ī�pās ums
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9.ātte� ls. Meliorā� cijās grā�vju siste�mā lokā� lplā�nojumā teritorijās tuvumā� . Avots: VSIA “Zemkopī�bās 
ministrijās nekustāmie ī�pās umi” Meliorā� cijās kādāstrā kārte, www.meliorācijā.lv



“Mez ciems”  robez ojās  ār  pās vāldī�bās  nozī�mes  koplietos ānās  u� densnoteku  (  teritorijās
rietumu robez ā), meliorā� cijās kādāstrā Nr. 3812223:27, kurās kope� jāis sāteces bāseins ir ~
447  hā.  Kā�  promnotekā  u� dnesnotekāi  kālpo  vālsts  nozī�mes  u� densnotekā  Nerin* ā  U> SIK
381222:01.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā nāv meliore�tā.
20.10.2021.  inz enieris  hidrotehnik* is  Ainā� rs  Gors kovs  (sert.  Nr.  3-00079)  veicā

lokā� lplā�nojumā teritorijās āpsekos ānu un 22.10.2021. sāgātāvojā meliorātī�vā�  un hidrolog1 iskā�
stā�vokl*ā izve�rte� jumu.

Sāskān* ā�  ār ieprieks  mine�to izve�rte� jumu u� densnotekās U> SIK 3812223:27 stā�voklis gār
ī�pās umā robez u ir āpmierinos ā�  stā�voklī�. Gār pās vāldī�bās āutocel*u grā�vjā nogā�ze ir āttī�rī�tā no
āpāugumā, lokā� lplā�nojumā teritorijās puse�  ir kru� mu āizāugums kā�  ārī� pielu� z n* ojums, bet tās
neietekme�  u� dens novādes spe� ju.  Grā�vjā posms no nobrāuktuves uz ī�pās umu lī�dz ī�pās umā
robez āi, skātoties uz grā�vjā āugs teci, ir ār kru� mu un zā� l*u āizāugumu. Gār ī�pās umā rietumu
robez u ir susinā� tā� jgrā�vis, kās ietek koplietos ānās novādgrā�vī�. Zem nobrāuktuves uz ī�pās umu
ātrodās  dzelzsbetonā  cāurtekā  ār  diāmetru  ⌀1500.  Cāurtekās  gāli  ieplu� de�  un  izplu� de�  ir
āpmierinos ā�  stā�voklī�.  Cāurtekās  cāurule  ir  sliktā�  stā�voklī�,  cāurulei  ir  ātsegts  stiegrojums,
sāmāzinot stiprī�bu.

U> densnotekās U> SIK 3812223:27 un VNU>  Nerin* ā U> SIK 381222:01 stā�voklis sā�kot no
cāurtekās zem pās vāldī�bās āutocel*ā “C-11 Lāgātās- Muiz nieki_ mez māl*i” lī�dz cāurtekāi zem
vālsts  gālvenā�  āutocel*ā  A5  Rī�gās  āpvedcel*s  (Sālāspils-  Bābī�te)  ir  neāpmierinos ā�  stā�voklī�,
grā�vjos ir pāāugstinā� ts u� dens lī�menis, cāurtekās ir āpplu� dus ās.

2.6. ĢEOTEHNISKIE UN HIDROLOĢISKIE APSTĀKĻI

2019. gādā vāsārā�  nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems” zemes vienī�bā�  SIA “Vides un G* eo
projekti” veicā g1 eotehniskā� s un g1 eolog1 iskā� s izpe�tes dārbus.

Teritorijā�  ierī�koti c etri izpe�tes urbumi no 3.00 .. 9.00 m dzil*umām no zemes virsmās. 
Gruntsu� dens  tikā  sāsniegts  trī�s  izpe�tes  punktos,  kur  tās  pieme�rī�ts  0.50  ...  2.00  m

dzil*umā�  no zemes virsmās. Izpe�tes urbumā� , kās ierī�kots teritorijā�  esos ā�  kālnā�  gruntsu� dens
lī�menis  lī�dz  9.0 m dzil*umām netikā  konstāte�ts.  Māksimā� lāis  prognoze� jāmāis  gruntsu� dens
lī�menis izpe�tes punktu vietā� s ir āptuveni pār 0.5 m āugstā�ks pār gruntsu� dens lī�meni kā�ds ir
konstāte�s izpe�tes dārbu veiks ānās lāikā� . No  gruntsu� dens  lāborātorisko  pā� rbāuz u
rezultā� tiem  izriet  kā  izpe�tes  urbumos  non* emtājos  gruntsu� dens  pārāugos  neviens  no
ānālize� tājiem pārāmetriem nepā� rsniedz piesā� rn* ojumā robez ve�rtī�bu,  gruntsu� dens  kvālitā� te
urbumā vietā� s ve�rte� jāmā kā�  lābā.

Izpe�tes teritorijā�  tikā ātsegtās sekojos ās vā� jās nestspe� jās gruntis:
 Augsne. Atsegtā divos izpe�tes punktos (Nr. 1 un Nr. 2), kur tā�  veido 0.3 m biezu slā�ni

g1 eolog1 iskā�  griezumā virskā� rtā� .
 Tehnoge�nā�  grunts- ātsegtās visos izpe�tes punktos, izn* emot Nr. 2, un tā� s veido pā� rrāktā

smilts ār orgāniskājā�m vielā�m, vietā�m ār sī�kiem bu�vgruz iem. Izpe�tes punktos Nr. 2 un
Nr. 3 tehnoge�nā� s grunts slā�nis iegul* lī�dz 0.8 m un 0.4 m dzil*umām no zemes virsmās,
bet izpe�tes urbumā�  Nr. 4 tās iegul*  lī�dz 9.0 m dzil*umām no zemes virsmās. Izpe�tes
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teritorijā kopumā�  ir plās ā un tehnoge�nā� s grunts slā�n* ā biezums, sāstā�vs un sāblī�ve� tī�bās
pākā�pe vār bu� t l*oti māinī�gā.

 Smilts smālkā, irdenā ku� drāinā vāi orgāniskājā�m vielā�m (G* TE Nr.1). Atsegtā izpe� tes
punktā�  Nr.  1 zem 0.3 m biezās āugsnes kā� rtās un tā�  iegul*  lī�dz 0.7 m dzil*umām un
izpe�tes punktā�  Nr. 2 intervā� lā�  no 1.4... 2.00 m dzil*umām no zemes virsmās.

 Du� n* ās, mī�ksti plāstiskās (G* TE Nr.2). Atsegtās izpe�tes punktā�  Nr. 2 intervā� lā�  no 2.7...
3.00 m dzil*umā�  no zemes virsmās.
No grunts lāborātorisko pā� rbāuz u rezultā� tiem izriet kā izpe�tes urbumos non* emtājos
grunts  pārāugos neviens no ānālize�tājiem pārāmetriem nepā� rsniedz piesā� rn* ojumā
robez ve�rtī�bu, grunts kvālitā� te urbumā vietā� s ve�rte� jāmā kā�  lābā.

Kopumā�  g1 eotehniskie āpstā�kl*u izpe�tes punktu Nr. 1 un Nr. 2 vietā� s ve�rte� jāmi kā�  vide� ji
sārez g1 ī�ti.  Lāi  gān izpe�tes  punktā  Nr.  1  vietā�  vā� jās  nestspe� jās  gruntis  iegul*  tikāi  griezumā
āugs e� jā�  dāl*ā�  lī�dz 0.7 m dzil*umām, tāc u g1eotehniskos āpstā�kl*us sārez g1 ī� āugstāis gruntsu� dens
lī�menis.  Sāvukā� rt,  izpe�tes  punktā  Nr.2  vietā�  griezumā  āugs e� jā�  dāl*ā�  lī�dz  3.0  m dzil*umām
konstāte�tās  vā� jās  nestspe� jās  grunts  stārpkā� rtās.  Izpe�tes  punktu  Nr.  3  un  Nr.  4  netikā
izmāntotās g1eotehniskā� s izpe�tes metodes, lāi noteiktu nestspe� jās rā�dī�tā� jus.
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10.ātte� ls. Urbumu veiks ānās vietās.



Lokā� lplā�nojumā teritorijās āpbu� ves tehniskā�  projektā izstrā�des lāikā�  jā�veic pāpildus
g1eotehniskā� s  izpe�tes  dārbi,  izmāntojot  gān  zonde�s ānās,  gān  urbs ānās,  gān  lāborātorisko
pā� rbāuz u metodes.

2.7. ESOŠĀ INŽENIERTEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

ELEKTROAPGĀDE  
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  neātrodās  AS  "Sādāles  tī�kls"  elektropā� rvādes  lī�nijās. Tuvā�kā�
elektrolī�nijā 20kV kābel*lī�nijā ātrodās uz Roz u ielās un tuve� jos privā� tmā� ju rājonos ātrodās 0,4
kV kābel*lī�nijās.
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11.ātte� ls. Esos ie elektroāpgā�des objekti. Avots: www.topogrāfijā.lv 

http://www.topografija.lv/


ŪDENSAPGĀDE, SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJA UN LIETUS ŪDEŅU 
KANALIZĀCIJA

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  nāv  izbu�ve� tu  u� densāpgā�des,  sādzī�ves  noteku� den* u
kānālizā� cijās un lietus u� den* u kānālizā� cijās tī�klu.

Roz u ielā�  izbu� ve� ts  AS „Mā�rupes komunā� lie pākālpojumi"  māg1 istrā� lāis u� densvāds ār
diāmetru 160 mm (Ø160) un sādzī�ves noteku� den* u kānālizā� cijās vāds  ār diāmetru 200 mm
(Ø200).  U> densvāds un  sādzī�ves noteku� den* u kānālizā� cijās  vāds ātrodās pās vāldī�bās zemes
vienī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0144. 
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12.ātte� ls. Esos ie u� densāpgā�des objekti. Avots: www.topogrāfijā.lv



Lietus u� dens ātvāde Roz u ielā�  risinā� tā ār drenā� z ās tī�klu, sāvukā� rt pās vāldī�bās cel*ā
C23- Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems teritorijā� - ār vāl*e� ju grā�vi.

GĀZES APGĀDE
Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  neātrodās AS “Gāso” gā�zesvādi. Tuvā�kāis gā�zes vāds ātrodās

uz Idās ielās fiziskāi personāi piederos ā�  ī�pās umā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012 0896. Lāi
lokā� lplā�nojumā teritorijāi pievilktu gā�zes vādu jā� s k* e�rso vismāz ve� l viens ī�pās ums ār kād. āpz.
80760120895. 

Gā�zes  vāds  ir  pieejāmās  ārī�  Mez māl*u  ielās  gālā� .  Lāi  pievilktu  gā�zi  lokā� lplā�nojumā
teritorijāi no tā� ,  jā� s k* e�rso vismāz viens privā� tpersonā�m piederos s  nekustāmāis ī�pās ums ār
kādāstrā āpzī�me� jumu 80760120126.
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13.ātte� ls. Esos ie sādzī�ves kānālizā� cijās objekti. Avots: www.topogrāfijā.lv



Abos gādī�jumos piekl*uve gā�zes vādām ir ielu sārkāno lī�niju teritorijā� s un  to izbu� ve iespe� jāmā
ielu sārkāno lī�niju teritorijā� , nes k*e�rsojot āpbu� ves gābālus.

SAKARU TĪKLI
Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  neātrodās sākāru tī�kli. Tuvā�kie sākāru tī�kli ātrodās uz Roz u

ielās pie ādreses “Asārī�s i  3”,  Ve�trās,  Mā�rupes novāds (SIA “Beweship Lātviā”)  ār kād. āpz.
80760120172, kā�  ārī� pie pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des “Mā�rzemī�te” Roz u ielās sārkāno lī�niju
teritorijā� .
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14.ātte� ls. Esos ie gā� zes āpgā� des tī�kli. Avots: www.topogrāfijā.lv



2.8. ESOŠIE APGRŪTINĀJUMI
Grāfiski lokā�plā�nojumā teritorijā�  esos ie āpgru� tinā� jumi norā�dī�ti Grāfiskā� s dāl*ās kārte�

“Teritorijās esos ā�  izmāntos ānā un teritorijās esos ie izmāntos ānās āpgru� tinā� jumi”.

Sāskān* ā�  ār  Vālsts  G* eotelpiskā� s  informā� cijās  āg1entu� rās  uzture�tā� s  Vālsts  g1eode�ziskā�
tī�klā dātubā� zes (pieejāms:  VG* TDB (lgiā.gov.lv)) informā�ciju uz 28.02.2022., lokā� lplā�nojumā
teritorijā�  neātrodās vālsts g1eode�ziskā�  tī�klā punkti.
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15.ātte� ls. Esos ie sākārus tī�kli. Avots: www.topogrāfijā.lv

https://geodezija.lgia.gov.lv/VGT/


Lokā� lplā�nojumā teritorijā ir āpgru� tinā� tā ār:
 ekspluātā� cijās  āizsārgjoslās  teritoriju  gār  ielu  vāi  cel*u-  sārkānā�  lī�nijā  (kods:

7312030100). Ko pāmātā�  veido sārkānā�s lī�nijās, kās noteiktās ār nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”detā� lplā�nojumu (skatīt sīkāk 3.3. nodaļu), kā�  ārī� plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās-
Vecāis  Mā�rupes cel*s   sārkānā�s  lī�nijās,  kās noteiktās ār Mā�rupes novādā teritorijās
plā�nojumu 2014.-2026. gādām. 

 ekspluātā� cijās  āizsārgjoslās  teritorijā  mez ā  zeme�s  gār  u� densnotekā�m  (u� denstec u
regule�tā  posmā un speciā� li  rāktās gultnes),  kā�  ārī�  uz  tā�m esos ā�m hidrotehniskā�m
bu�ve�m  un  ierī�ce�m  (kods  7311040900),  ko  veido  āizsārgjoslā  gār  lokā� lplā�nojumā
teritorijās  rietumu  robez u  esos o  pās vāldī�bās  koplietos ānās  u� densnoteku
(meliorā� cijās  kādāstrā  Nr.   3812223:27)  un  āizsārgjoslās  teritorijā,  gār  teritorijās
dienvidu robez u esos āi privā� tāi u� densnotekāi.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ātrodās  nedārbojos ies  inz eniertī�kli,  kuriem  sāskān* ā�  ār
Aizsārgjoslu likumā 33. pāntā sesto dāl*u, āizsārgjoslās nāv jā�uzrā�dā.
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3. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

3.1. MĀRUPES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2014.-2026. GADAM RISINĀJUMI 

Sāskān* ā�  ār  Mā� rupes  novādā domes 18.06.2013.  izdoto Sāistos o  noteikumu Nr.  11
“Mā�rupes  novādā  teritorijās  plā�nojumā  2014.-2026.  gādām  Teritorijās  izmāntos ānās  un
āpbu� ves  noteikumi  un  grāfiskā�  dāl*ā”  (turpmā�k  s ājā�  nodāl*ā� -  Mā� rupes  pāgāstā  Teritorijās
plā�nojums)  Funkcionā� lā�  zone� jumā  kārtei,  lokā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  Retinā� tās
sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā�  (DzS1) un Autotrānsportā infrāstruktu� rās objektu teritorijā�
(TR).

2. tābulā.  Teritorijās ātl*āutā�  izmāntos ānā un āpbu� ves pārāmetri

Funkcionālais zonējums Retināta  savrupmāju  apbūve  ciemos
(DzS1)

Autotransporta  infrastruktūras
objektu teritorijas (TR)

Atļautā izmantošana - Sāvrupmā� jās (vienā vāi divu g1 imen* u);
- Dvī�n* u mā� jās;
- Rindu mā� jās;
- Vāsārnī�cās.

- Vālsts āutocel*u un to elementi;
- Pās vāldī�bās ielās un cel*i;
- Komersāntu cel*i;
- Piebrāuktuves;
- Lāukumi;
- Velocelin* i;
- Gā� je� ju ielās un cel*i;
- Meliorā� cijās siste�mās elementi;
- Visu trānsportā veidu pāsāz ieru 
stācijās.
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16.ātte� ls. Izkope� jums no 
Mā� rupes novādā teritorijās 
plā�nojumā 2014.-2026. 
gādām funkcionā� lā�  zone� jumā 
kārtes.



Papildizmantošana - Viete� jās nozī�mes tirdzniecī�bās vāi 
pākālpojumu objekti;
- Tu� rismā un ātpu� tās iestā�des;
- Pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des;
- Veselī�bās āizsārdzī�bās iestā�des;
- Sociā� lā� s āpru� pes iestā�des;
- Sportā bu� ves;
- Lābiekā� rtotās publiskās ā� rtelpās.

- Tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu 
objekti;
- Degvielās uzpildes stācijās.

Palīgizmantošana - Sāimniecī�bās e�kās;
- Siltumnī�cās;
- Neliels āpkālpes objekts;
- Lāuksāimnieciskā�  izmāntos ānā;
- Inz eniertehniskā� s āpgā�des tī�kli un bu� ves;
-  Objekti,  kās  nepiecies āmi  teritorijās
āpkālpei  un  izvietojāmi  ātsevis k* ā�  zemes
vienī�bā�  vāi  esos ā�  dzī�vojāmā�  e�kā�  vāi
pālī�ge�kā� ,  jā  s o  objektu  ekspluātā� cijā
nepāsliktinā  āpkā� rte� jo  iedzī�votā� ju  dzī�ves
āpstā�kl*us.

- Inz eniertehniskā� s āpgā�des tī�kli un 
objekti;
- Objekti, kās nepiecies āmi 
teritorijās āpkālpei, jā s o objektu 
ekspluātā� cijā nepāsliktinā āpkā� rte� jo
iedzī�votā� ju dzī�ves āpstā�kl*us.

Minimālā platība 0.2 hā, rindu e�ku vienāi sekcijāi- 500m2 nenosaka

Maksimālais apbūves 
blīvums

30% nenosaka

Minimālā brīvā teritorija 60% nenosaka

Dzīvojamo ēku skaits 
zemes vienībā

1 nenosaka

Maksimālais apbūves 
stāvu skaits

3 stā�vi nenosaka

3.2. LOKĀLPLĀNOJUMS MĀRUPES UN TĪRAINES CIEMU IELU UN SARKANO LĪNIJU 
PRECIZĒŠANAI, IETVEROT PRIEKŠLIKUMUS ATSEVIŠĶI ZEMES VIENĪBU 
FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA GROZĪŠANAI

Ar  Mā�rupes  novādā  domes  30.08.2017.  izdotājiem  sāistos ājiem  noteikumiem  Nr.
24/2017 āpstiprinā� ts lokā� lplā�nojums Mā�rupes un Tī�rāines ciemu ielu tī�klā un sārkāno lī�niju
precize�s ānāi,  ietverot  prieks likumus  ātsevis k* u  zemes  vienī�bu  funkcionā� lā�  zone� jumā
grozī�s ānāi (turpmā�k s ājā�  nodāl*ā� - Lokā� lplā�nojums ielu un sārkāno lī�niju precize�s ānāi).

Lokā� lplā�nojumā  ielu  un  sārkāno  lī�niju  precize�s ānāi  risinā� jumos  iekl*āutās  ār
nekustāmā�  ī�pās umā  “Mez ciems”  detā� lplā�nojumu,  kās  āpstiprinā� ts  ār  Mā�rupes  pāgāstā
pādomes 28.09.2005. izdotājiem sāistos ājiem noteikumiem Nr.  20,  noteiktā� s  ielu sārkānā�s
lī�nijās,  kā�  ārī�  ār  Mā�rupes  novādā  teritorijās  plā�nojumā  2014.-2026.  gādām risinā� jumiem
noteiktā� s plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  sārkānā�s lī�nijās. Ar Lokā� lplā�nojumu
ielu un sārkāno lī�niju precize�s ānāi ir noteiktās sārkānā�s lī�nijās cel*ā C11Lāgātās- Muiz nieki-
Mez māl*i turpinā� jumām, kās skār ārī� nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems” zemes vienī�bās ziemel*u
dāl*u.
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Sāskān* ā�  ār   Lokā� lplā�nojumā  ielu  un  sārkāno  lī�niju  precize�s ānāi  Teritorijās
izmāntos ānās un āpbu�ves noteikumiem, plā�notājām cel*ām C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s ,
noteiktā  CIII  kātegorijā.  Cel*ām  C-11  Lāgātes-  Muiz nieki-  Mez māl*i  un  tā�  plā�notājām
turpinā� jumām noteiktā  DIV kātegorijā.  Sāvukā� rt  pā� re� jā�m nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems”
teritorijā�  plā�notājā�m ielā�m noteiktā EV kātegorijā.

Atbilstos i Lokā� lplā�nojumā ielu un sārkāno lī�niju precize�s ānāi Teritorijās izmāntos ānās
un āpbu� ves noteikumu 9. punktām, CIII kātegorijās ielās plātums stārp sārkānājā�m lī�nijā�m ir
noteikts ne māzā�ks kā�  25 metri, bet brāuktuves minimā� lāis plātums- 7 metri. DIV kātegorijās
ielās  plātums  stārp  ielu  sārkānājā�m  lī�nijā�m  ne  māzā�ks  kā�  18  metri,  bet  brāuktuves
minimā� lāis plātums 5.5 metri. Sāvukā� rt EV kātegorijās ielās plātums stārp ielu sārkānājā�m
lī�nijā�m ir ne māzā�ks kā�  12 metri, bet brāuktuves minimā� lāis plātums 5.5 metri. 
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17.ātte� ls. Izkope� jums no Lokā� lplā�nojumā Mā� rupes un Tī�rāines ciemu tī�klā un sārkāno lī�niju 
precize�s ānāi, ietverot prieks likumus ātsevis k* u zemes vienī�bu funkcionā� lā�  zone� jumā grozī�s ānāi, 
grāfiskā� s dāl*ās Plā�noto sārkāno lī�niju she�mās.



Kā�  redzāms 17. ātte� lā� , sāskān* ā�  ār Lokā� lplā�nojumā ielu un sārkāno lī�niju precize�s ānāi
grāfiskājā�  dāl*ā�  noteiktājām, plā�notājām cel*ām C30 Vizmās-  Vecāis  Mā�rupes cel*s  sārkānā�s
lī�nijās noteiktās 30 metru plātumā� .

3.3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “MEŽCIEMS” DETĀLPLĀNOJUMS

Ar Mā�rupes pāgāstā pādomes 28.09.2005. izdotājiem sāistos ājiem noteikumiem Nr.
20  tikā  āpstiprinā� ts  Mā� rupes  pāgāstā  sāimniecī�bu  “Mez ciems”,  detā� lplā�nojums.
Detā� lplā�nojums lokā� lplā�nojumā izstrā�des brī�dī� bijā spe�kā�  esos s.

Sāskān* ā�  ār  detā� lplā�nojumā  “Pārcelā� cijās  un  āizsārgjoslu  plā�nu”,  detā� lplā�nojumā
teritorijā�  tikā noteiktās trī�s  funkcionā� lā� s  zonās- Sāvrupmā� ju teritorijās (SDz), Dāudzstā�vu
dzī�vojāmā� s teritorijās (DDZ) un Jāuktās dzī�vojāmā� s un dārī�jumu teritorijās (J).

Dāudzstā�vu  dzī�vojāmā� s  āpbu� ves  teritorijās  tikā  plā�notās  detā� lplā�nojumā  dienvidu
mālā� ,  trī�s  pārcele�s.  Jāuktās  dzī�vojāmā� s  un  dārī�jumu  teritorijās  tikā  plā�notās   teritorijās
centrā� ,  rietumu  puse� ,  piecā� s  pārcele�s.  Sāvukā� rt  pā� re� jā�  teritorijās  dāl*ā�  tikā  plā�notā
sāvrupmā� ju teritorijā- c etrdesmit divā� s pārcele�s.

Sāskān* ā�  ār  detā� lplā�nojumā  Teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumiem,
detā� lplā�nojumā teritorijā�  tikā ātl*āutā āpbu� ve ār stā�vu skāitu: 

 Sāvrupmā� ju teritorijā�  (SDz)- 3 stā�vi;
  Jāuktās dzī�vojāmā� s un dārī�jumu teritorijās (J)- 3 stā�vi;
  Dāudzstā�vu dzī�vojāmā�  teritorijā�  (DDZ)- 5 stā�vi
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18. ātte� ls. Izkope� jums no Lokā� lplā�nojumā Mā� rupes un Tī�rāines ciemu tī�klā un sārkāno lī�niju precize�s ānāi, 
ietverot prieks likumus ātsevis k* u zemes vienī�bu funkcionā� lā�  zone� jumā grozī�s ānāi, grāfiskā� s dāl*ās Ielu 
kātegoriju she�mās.
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19.ātte� ls. Izkope� jums no nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems” detā� lplā�nojumā “Pārcelā� cijās un āizsārgjoslu 
plā�nā”. Detā� lplā� nojumā māteriā� li pieejāmi: https://geolātvijā.lv/geo/tāpis#document_9988 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9988


3. tābulā. Teritorijās ātl*āutā�  izmāntos ānā un āpbu� ves pārāmetri
sāskān* ā�  ār detā� lplā�nojumā risinā� jumiem

Funkcionālais zonējums Savrupmāju teritorija 
(SDz)

Jauktas dzīvojamās un 
darījumu teritorijas (J)

Daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija (DDZ)

Procenti no teritorijas 66% 16% 18%

Atļautā izmantošana - Sāvrupmā� jā;
- Dvī�n* u mā� jā;
- Māzstā�vu ī�res e�kā;
- Individuā� lāis dārbs;
- Privā� tā gārā� z ā;
- Apkālpes objekts.

- Dārī�jumu iestā�de;
- Tirdzniecī�bās un 
pākālpojumu objekts;
- Dzī�vojāmāis nāms;
- Individuā� lāis dārbs;
- Auto tirdzniecī�bās 
iestā�de;
- Vieglā� s rāz os ānās 
uzn* e�mums.

- Dāudzstā�vu 
dāudzdzī�vokl*u mā� jā;
- Māzstā�vu dāudzdzī�vokl*u 
mā� jā;
- Rindu mā� jā;
- Sāvrupmā� jā;
- Komunā� lā� s sāimniecī�bās 
objekts;
- Veco l*āuz u pānsionā� ts;
- Individuā� lāis dārbs;
- Apkālpes objekts;
- Tirdzniecī�bās objekts;
- Gārā� z ās;
- Autostā�vvietā.

Minimālā platība 0.12 hā;
rindu e�ku vienāi sekcijāi-

500 m2.

0.2 hā;
rindu e�ku vienāi sekcijāi-

500 m2.
0.12 hā

Maksimālais apbūves 
blīvums

30% 60% 60%

Minimālā brīvā 
teritorija

60% 30% 30%

Maksimālais stāvu 
skaits

3 stā�vi 3 stā�vi  5 stā�vi

3.4.  MĀRUPES  NOVADA  TERITORIJAS  PLĀNOJUMA  GROZĪJUMU  IZSTRĀDES  POSMU
RISINĀJUMU VERSIJAS ATTIECĪBĀ UZ LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJU

Ar  Mā� rupes  novādā  domes  26.04.2017.  le�mumu  Nr.  8  “Pār  Mā� rupes  novādā
Teritorijās plā�nojumā 2014.-2026 gādām grozī�jumu izstrā�di”, tikā uzsā�kts dārbs pie Mā�rupes
novādā Teritorijās plā�nojumā 2014.-2026. gādām grozī�jumu izstrā�des. Teritorijās plā�nojumā
grozī�jumu izstrā�des gāitā�  tikā sāgātāvotās trī�s redākcijās. Tome�r, ār Mā� rupes novādā domes
02.09.2020. le�mumu Nr. 8 “Pār Mā� rupes novādā Teritorijās plā�nojumā 2014.-2026. gādām
grozī�jumu izstrā�des izbeigs ānu”, teritorijās plā�nojumā grozī�jumu izstrā�de tikā izbeigtā.

Teritorijās  plā�nojumā  grozī�jumu  1.  redākcijā  pāredze� jā  nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”  teritorijāi  noteikt   funkcionā� lo  zone� jumu  Mā�rupes  ciemā  teritorijās  puse� -
Publiskā� s  āpbu� ves  teritorijā  (P1),  sāvukā� rt  Ve� trās  ciemā  teritorijās  dāl*ā� -  Sāvrupmā� ju
āpbu� ves teritorijā (DzS2). Abus funkcionā� los zone� jumus nos k* ī�rā plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās-
Vecāis Mā� rupes cel*s  trāse, kām tikā noteikts Trānsportā infrāstruktu� rās (TR) funkcionā� lāis
zone� jums.
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Atbilstos i  Teritorijās
plā�nojumā  grozī�jumu  1.  redākcijās
Teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves
noteikumu  4.4.1.  nodāl*āi,  kās  noteicā
teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves
noteikumus Publiskā� s āpbu� ves teritorijāi
(P1),  s ī�  zone� jumā  teritorijā�  tikā  ātl*āuts
izvietot  bu� ves  ātbilstos i  noteiktājiem
gālvenājiem  un  pāpildizmāntos ānās
veidiem  lī�dz  5  stā�viem,  nosākot
māksimā� lo  āpbu� ves  blī�vumu  60%  un
brī�vā� s  zāl*ā� s  teritorijās  rā�dī�tā� ju-  20%.
Sāvukā� rt,  ātbilstos i  s o  pās u  noteikumu
4.1.2.  nodāl*āi,  kās  noteicā  ātl*āuto
izmāntos ānu  Sāvrupmā� ju  āpbu� ves
teritorijāi  (DzS2),  s ī�  zone� jumā teritorijā�
tikā  ātl*āuts  izvietot  bu� ves  ātbilstos i
noteiktājiem  gālvenājiem  un
pāpildizmāntos ānās  veidiem  lī�dz  3
stā�viem,  nosākot  māksimā� lo  āpbu� ves
blī�vumu 30% un brī�vā� s  zāl*ā� s  teritorijās
rā�dī�tā� ju- 60%.

Pe�c  pirmā� s  publiskā� s  āpspries ānās
beigā�m,  tā�  brī�z ā  nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”  ī�pās nieks  iesniedzā
pās vāldī�bāi iesniegumu ār lu� gumu māinī�t
teritorijāi  noteikto  funkcionā� lo
zone� jumu,  sāglābā� jot  teritorijāi
izstrā�dā� to  detā� lplā�nojumu  un  pe�c
iespe� jās  sāglābā� t  esos o  zone� jumu

Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā (DzS2), nepiecies āmī�bās gādī�jumā�  dāl*e� ji māinot to uz Mez ā
pārku āpbu� ves teritoriju (DzS3). 

Teritorijās plā�nojumā grozī�jumu otrā� s redākcijās risinā� jumos tikā iekl*āuts nekustāmā�
ī�pās umā  “Mez ciems”  ī�pās niekā  ve� lāmāis  risinā� jums  nosākot  funkcionā� lo  zone� jumu
teritorijās dāl*āi, kur izvietotās esos ā� s bu� ves, Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā (DzS3), pā� re� jā�
teritorijās dāl*ā�  Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā (DzS2), sāglābā� jot plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās-
Vecāis Mā� rupes cel*s  kā�  Trānsportā infrāstruktu� rās teritoriju (T).
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20.ātte� ls. Izkope� jums no Teritorijās plā� nojumā grozī�jumu 
1. redākcijās funkcionā� lā�  zone� jumā kārtes. Pieejāms: 
https://geolātvijā.lv/geo/tāpis#document_8381 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8381


Atbilstos i  Teritorijās  plā�nojumā
grozī�jumu  2.  redākcijās  Teritorijās
izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumu
4.1.2.  nodāl*āi,  kās  noteicā  teritorijās
izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumus
Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijāi (DzS2), s ī�
zone� jumā  teritorijā�  tikā  ātl*āuts  izvietot
bu� ves ātbilstos i noteiktājiem gālvenājiem
pāpildizmāntos ānās  veidiem  lī�dz   3
stā�viem,  nosākot  māksimā� lo  āpbu� ves
blī�vumu  30%  un  brī�vā� s  zāl*ā� s  teritorijās
rā�dī�tā� ju-  60%.  Sāvukā� rt,  ātbilstos i  s o
pās u  noteikumu   4.1.2.  nodāl*āi,  kās
noteicā  teritorijās  izmāntos ānās  un
āpbu� ves  noteikumus  Sāvrupmā� ju
āpbu� ves  teritorijāi  (DzS3),  s ī�  zone� jumā
teritorijā�  tikā  ātl*āuts  izvietot  bu� ves
ātbilstos i  noteiktājiem  gālvenājiem  un
pāpildizmāntos ānās  veidiem  lī�dz  2
stā�viem,  nosākot  māksimā� lo  āpbu� ves
blī�vumu 20%, bet  brī�vā� s zāl*ā� s teritorijās
rā�dī�tā� ju- 70%. 

Teritorijās  plā�nojumā  2.  redākcijās
publiskā� s  āpspries ānās  lāikā�  norisinā� jā� s
nekustāmā�  ī�pās umā  “Mez ciems”
ī�pās umtiesī�bu  māin* ās  process,  kā�
rezultā� tā�  tikā iesniegts jāuns prieks likums
nekustāmā�  ī�pās umā  zone� jumā
risinā� jumām,  lu� dzot  sāglābā� t  ī�pās umām
izstrā�dā� to  detā� lplā�nojumu.  Kā�  teritorijās

āttī�stī�bās  me�rk* i  minot  jāunā�  ī�pās niekā  ve� lmi  reālize�t  detā� lplā�nojumā�  pāredze� to  āpbu� vi
Sāvrupmā� ju  dzī�vojāmo  teritoriju  (DzS)  un  Dāudzdzī�vokl*u  āpbu� ves  teritoriju  (DDz).
Iesniegumā�  norā�dī�ts,  kā  ī�pās nieks  neiebilst  pret  pās vāldī�bās  cel*ā  C-30  s k* e�rsojumu  pā� r
nekustāmo ī�pās umu “Mez ciems”,  tome�r  norā�dā, kā plā�notāis cel*s  ietekme�  detā� lplā�nojumā�
pāredze�to  risinā� jumu,  jo  s k* e�rso  teritorijās  dāl*u,  kur  tikā  plā�notā  dāudzdzī�vokl*u  mā� ju
āpbu� ve. Tā�pe�c, lāi pe�c iespe� jās sāglābā� tu detā� lplā�nojumā risinā� jumus āttiecī�bā�  uz plā�notā� s
āpbu� ves  funkcionā� lo  sādālī�jumu  tikā  piedā�vā� ts  jāuns  funkcionā� lā�  zone� jumā  risinā� jums.
Risinā� jums  iekl*ā�vā  Teritorijās  plā�nojumā  grozī�jumu  1.  redākcijās  risinā� jumu  nekustāmā�
ī�pās umā “Mez ciems” teritorijāi, kās pāredze� jā Publiskā� s āpbu� ves teritorijās (P1) noteiks ānu,
kurā�  ātl*āutā 5 stā�vu āpbu� vei,  tāi skāitā�  dāudzdzī�vokl*u e�ku āpbu� ve kā�  pāpildizmāntos ānā.
Teritorijās  āttī�stī�bās  me�rk* is  bijā  dāl*ā�  teritorijās  veidot  Dāudzdzī�vokl*u  āpbu� vi  (DDz),
pāredzot zemu āpbu� ves blī�vumu, plās u zāl*o un rekreā� cijās teritoriju un pe�c bu� tī�bās veidojot
Dāudzdzī�vokl*u  pārkā  āpbu� vi,  māksimā� li  sāglābā� jot  priez u  āpstā�dī�jumus.  Tikā  plā�nots
izbu� ve� t  be�rnu lāukumus, veidot plās u āktī�vā� s un pāsī�vā� s ā� rā ātpu� tās un sportā teritoriju,
integre� jot tājā�  teritorijā�  esos o kālnu iedzī�votā� ju ātpu� tāi.

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes 
novadā teritorijā                                              40

21.ātte� ls. Izkope� jums no Teritorijās plā�nojumā 
grozī�jumu 2. redākcijās funkcionā� lā�  zone� jumā kārtes. 
Pieejāms: 
https://geolātvijā.lv/geo/tāpis#document_13589 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13589


Precize� jot  pirmājā�  iesniegumā�
izteikto  ve� lmi,  tikā  iesniegts  ve� l  viens
iesniegums,  kurā�  tikā  lu� gts  nekustāmā�
ī�pās umā  “Mez ciems”  teritorijāi  noteikt
funkcionā� lo zone� jumu Publiskā� s āpbu� ves
teritorijā  (P1)  un  dāl*ā�  teritorijās
pāredze�t  ārī�  Sāvrupmā� ju  āpbu� ves
teritorijās (DzS1) zone� jumu.

Pās vāldī�bā  ātbālstī�jā  funkcionā� lā�
zone� jumā  māin* u  uz  Publiskā� s  āpbu� ves
teritoriju  (P1),  sāglābā� jot  Teritorijās
plā�nojumā  grozī�jumu  1.  redākcijā�
plā�noto  risinā� jumu  pret  kuru  ieprieks 
iebildumus  izteicis  vienī�gi  teritorijās
ī�pās nieks.  Attiecī�bā�  uz  sāvrupmā� ju
āpbu� ves  teritoriju,  tikā  sāglābā� tā
Sāvrupmā� ju  āpbu� ves  teritorijās  (DzS3)
zone� jums,  kā�  Teritorijās  plā�nojumā
grozī�jumu  2.  redākcijās  risinā� jumā� ,
n* emot ve�rā�  dābā�  esos o situā� ciju ār mez ā
āpāugumu. 

Kā�  jāu nodāl*ās  sā�kumā�  tikā mine� ts,
Teritorijās plā�nojumā grozī�jumu izstrā�de
tikā  izbeigtā,  lī�dz  ār  to  s ājā�  nodāl*ā�
āprākstī�tie  nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”  risinā� jumi  ir  bijus i  noteikti
Teritorijās  plā�nojumu  grozī�jumu  dārbu
vāriāntos.  Tome�r  s eit  jā�min,  kā  visās
Teritorijās  plā�nojumā  grozī�jumu
redākcijās izgā� jā publiskā� s āpspries ānās
procedu� ru  un  pār  teritorijās  āttī�stī�bās
risinā� jumu  konkre�tājām  ī�pās umām
iebildumus izteicā vienī�gi ī�pās nieks.
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22.ātte� ls. Izkope� jums no Teritorijās plā� nojumā grozī�jumu 
3. redākcijās funkcionā� lā�  zone� jumā kārtes. Pieejāms: 
https://geolātvijā.lv/geo/tāpis#document_16739



4. LOKĀLPLĀNOJUMA IECERE UN TĀS ATBILSTĪBA PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI

4.1. LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�nots  āttī�stī�t  dāz ā�du,  funkcionā� li  sāistī�tu  teritoriju
izmāntos ānu, kās kālpotu ne tikāi lokā� lplā�nojumā teritorijās iedzī�votā� ju, bet ārī�  āpkā� rte� jo
teritoriju iedzī�votā� jiem.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  pāmātā�  pāredze� ts veidot dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmo āpbu� vi,
kuru pirmājos stā�vos pāredze�tā iespe� jā veidot telpās publisko pākālpojumu vāi tirdzniecī�bās
objektu izvietos ānāi. Teritorijā�  ir pāredze�tās c etrās ātsevis k* ās teritorijās, kurā� s veidojāmās
tikāi  bu� ves  publisko  pākālpojumu  vāi  tirdzniecī�bās  objektu  izvietos ānāi.  SGājā� s  teritorijā� s
dzī�vojāmā�  funkcijā nebu� s ātl*āutā. 

Lokā� lplā�nojumā teritorijā ātrodās degrāde� tā�  teritorijā� , bet vienlāikus mez ā teritorijā� ,
kā�  ārī� teritorijā� , kuru nā�kotne�  s k* e� rsos māg1 istrā� lāis cel*s . Teritorijās vide no vienās puses ir
pievilcī�gā, bet no otrās puses dzī�ves kvālitā� te tājā�  vār tikt pāsliktinā� tā izbu� ve� jot māg1 istrā� lo
cel*u- cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s  turpinā� jumu. Dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmā� s āpbu� ves
risinā� jums  teritorijāi  l*āuj  sābālānse� t  s ī�s  divās  puses.  Dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā�s  āpbu� ves
risinā� jums ār tirdzniecī�bās un pākālpojumu objektiem tājos,  sāglābā�  teritorijās ātve�rtī�bu,
kur vienlāidus  sāplu� st  gān privā� tā� s  teritorijās,  gān publiskā� s  ā� rtelpās teritorijās.  Tās l*āuj
izcelt un sāglābā� t  teritorijās pievilcī�go ātve�rto mez āpārkā vidi,  un sāglābā�  tā� s  pieejāmī�bu
(gān vizuā� lu, gān tāktilu).
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23.ātte� ls. Plā�notā� s āpbu� ves vizuālizā� cijā



Vienlāikus dzī�vojot dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmā�s mā� jā� s personā re�k* inā� s ār sādzī�vos ānu
kāut  vāi  tikāi  vienās  mā� jās  kopienā� .  Lī�dz  ār  to  biez i  prāsī�bās  pret  troks n* iem  un  citā�m
sādzī�ves  rādī�tā�m  izpāusme�m  ir  zemā�kā  nekā�  tā�  bu� tu  privā� tmā� ju  āpbu� ves  teritorijā� .
Dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmo  mā� ju  izvietojums  teritorijā�  pāmātots  ārī�  ār  ieprieks e� jos
plā�nos ānās dokumentos iekl*āutiem risinā� jumiem, kur dāl*u teritorijās bijā ātl*āuts veidot kā�
dāudzdzī�vokl*u mā� ju āpbu� ves teritoriju.

Pāpildus  dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā�m  mā� jā�m,  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notā
pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bā,  kuru  plā�nots  izvietot  pie  teritorijā�  esos ā�
uzbe�rumā-  kālnā,  ties i  sāsāistot  publiskā� s  ā� rtelpās  teritoriju  ār  pirmsskolās  izglī�tī�bās
iestā�des teritoriju, rādot iespe� ju orgānize� t dros u pā� rvietos ānos stārp ābā�m s ī�m teritorijā�m,
pāstāigu un citu āktivitā� s u orgānize�s ānāi ā� rpus pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des teritorijās.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�nots  nodros inā� t  iespe� ju  izbu� ve� t  ve� l  citās  publiskā� s
infrāstruktu� rās nodros inā� jumām nepiecies āmā�s bu� ves, kās vār ietvert gān tirdzniecī�bās un
pākālpojumu objektu, gān ā� rstu prāksi vāi veselī�bās centru,  pānsionā� tu, gān biroju e�ku vāi
e�ku sportā nodārbī�bā�m / pāsā�kumiem. Ieprieks  mine� tā� s izmāntos ānās vār tik orgānize� tās
ārī� dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmo mā� ju telpā� s, dāz ā�dojot teritorijās izmāntos ānu.

Ir  plā�nots,  kā  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  pievilcī�bu  pāpildinā� s  brī�vi  pieejāmās
publiskā� s ā� rtelpās teritorijās, kurā� s iekl*āusies ārī�  teritorijā�  esos āis  uzbe�rums- kālns. Kālnā
gālveno ātpu� tās zonu pāredze�ts ī�stenot lokā� lplā�nojumā teritorijā� , kurā�  ietilpst lielā�kā�  kālnā
dāl*ā. Vienā kālnā nogā�zes dāl*ā ietilpst SIA “Rī�gās mez i” teritorijā� , pār kurās sākā� rtos ānu un
iespe� jāmu  izmāntos ānu  nā�kotne�  tikā  veiktās  pā� rrunās  ārī�  ār  uzn* e�mumu,  tome�r   esos ā�
situā� cijā�  nāv ātrāsts sāvstārpe� ji izdevī�gs risinā� jums, lāi nodros inā� tu ne vien kālnā pā� rveidi,
bet  ārī�  publisko teritoriju nodos ānu pās vāldī�bāi bez ilgtermin* ā  sāistī�bā�m.  N* emot ve�rā�  s o
āpstā�kli, ir izve�rte� tā iespe� jā kālnā pā� rbu� vi veikt tikāi lokā� lplā�nojumā teritorijās ietvāros un
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24.ātte� ls. Plā�notā� s āpbu� ves vizuālizā� cijā



n* emot  ve�rā�  kālnā  reljefu  un  āugstumu  ātzī�mes,  konstāte�ts,  kā  kālnā  pā� rbu� ve  ir  brī�vi
ī�stenojāmā tikāi lokā� lplā�nojumā teritorijā� . 

Kālnā  pāmātnes  āugstumā  ātzī�me  ir  10  metri.  Kālnā  āugstā�kāis  punkts  sāsniedz
āugstumā ātzī�mi 26.4 metri. Pie zemes vienī�bu robez ā�m kālnā āugstumā ātzī�mes sāsniedz
16 metrus. Kopumā�  kālnu ir plā�nots pā� rprofile� t, sāmāzinot pār āpme�rām 5-6 metriem, tās ir,
kālnā  virsotne  ātrādī�sies  vismāz 20 metru āugstumā� .  Lī�dz  kāimin* u  zemes vienī�bā�  esos o
āugstumu ātzī�me�m pāliek 4 metri pā vertikā� li un āptuveni 4 metri pā horizontā� li.

Atbilstos i  Ministru  kābinetā  30.04.2013.  noteikumu  Nr.  240  “Vispā� rī�gie  teritorijās
plā�nos ānās,  izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumi”  195.  punktām,  veicot  zemes  lī�men* ā
pāzeminā� s ānu vāi  pāāugstinā� s ānu vāirā�k  pār  0.5  metriem,  kā�  bu� vprojektā  vāi  teritorijās
lābiekā� rtos ānās  projektā  dāl*u  izstrā�dā�  teritorijās  vertikā� lo  plā�nojumu.  Nogā� zes  slī�pumā
sā�kums nevār ātrāsties tuvā�k pār 1 metru no blākus esos ā� s zemes vienī�bās robez ās, izn* emot
gādī�jumu, jā ir sān* emts blākus esos ā�  zemes vienī�bās ī�pās niekā sāskān* ojums.

Pāzemot  kālnā  virsotni  tiks  iegu� tās  plātī�bās  teritorijās  lābiekā� rtos ānāi  un  lielā�kā
āpmekle� tā� ju skāitā uzn* ems ānāi.

 Neskātoties  uz  visiem  plā�notājiem  dārbiem,  kālns  joprojā�m  kālpos  kā�  teritorijās
ākcents  un  orientieris,  tājā�  pās ā�  lāikā�  plā�nots,  kā  tās  nodros inā� s  ārī�  sportā  un  ātpu� tās
funkciju, pulce� jot cilve�kus.  

Bez  kālnā,  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  centrā� ,  plā�notā  publiski  pieejāmā  sportā
lāukumā bu� vniecī�bā. Lokā� lplā�nojumā izstrā�des stādijā�  plā�nots, kā tās vāre� tu bu� t skeitpārks,
kās kālpotu tuvā�kā� s āpkā� rtnes jāunies iem pār tiks ānās un kopā�  bu� s ānās vietu.

Kā�  jāu ieprieks  tikā mine� ts, publiskā� s ā� rtelpās teritorijās nāv plā�nots speciā� li nos k* irt
no dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmo mā� ju pāgālmu teritorijā�m, sāglābā� jot iespe� ju pā� rvietoties tājā� s
un izmāntojot ārī� tājā� s izbu� ve� tos rotāl*u un ātpu� tās lāukumus.
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25.ātte� ls. Lokā� lplā� nojumā teritorijā�  esos ā�  kālnā lābiekā� rtojumā prieks likumā vizuālizā� cijā



Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�bās  vī�zijā�  iekl*āutāis  āpbu� ves,  gālvenokā� rt
dāudzdzī�vokl*u mā� ju āpbu� ves risinā� jums pāmātojāms gān ār ieprieks  teritorijāi noteiktiem
un  pās vāldī�bās  ātbālstī�tiem  āpbu� ves  pārāmetriem,  gān  ār  ekonomiskiem  āpsve�rumiem,
ieve�rojot  detā� lplā�nojumā  teritorijās  esos o  stā�vokli  un  nepiecies āmos  ieguldī�jumus  tā�
sākā� rtos ānāi  un infrāstruktu� rās izbu� vei. Izstrā� dā� jot lokā� lplā� nojumu nekustāmā�  ī�pās umā
“Mez ciems”  teritorijāi,  kā�  ārī�  jebkurā�  citā�  gādī�jumā�  āttī�stot  teritoriju,  āttī�stī�tā� jā
intereses  ir  sāme� rot  ieguldā� mos lī�dzekl*us  teritorijās  sākā� rtos ānā�  un  infrāstruktu� rās
izbu� ve�  ār iespe� ju ātgu� t lī�dzekl*us reālize� jot nekustāmos ī�pās umus teritorijā� . Lī�dz ār to
ieve� rojāmā  dāl*ā  teritorijās  ir  pāredze� tā  dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā� s  āpbu� ves
ī�stenos ānāi,  kās  nomāinā  ieprieks  plā� noto  sāvrupmā� ju  teritoriju.  Bet  vienlāikus
nozī�mī�gā  teritorijās  dāl*ā  pāredze� tā  ārī�  publiskā� s  infrāstruktu� rās  bu� vniecī�bāi,  tāi
skāitā�  publiskā� s ā� rtelpās- rekreā� cijās teritoriju nodros inā� s ānāi.
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27.ātte� ls. Plā�notā� s publiskā� s ā� rtelpās vizuālizā� cijā



27.ātte� ls. Teritorijās āttī�stī�bās koncepcijā



4.2. LOKĀLPLĀNOJUMA IECERES ATBILSTĪBA MĀRUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAI 2022.-2034. GADAM.

Mā� rupes novādā ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte� g1 ijā�  divi no strāte� g1 iskājiem me� rk* iem
noteikti:

 SM1 (Sabiedrība)-  zinoša,  atbildīga,  mūsdienīga,  ģimeniska un aktīva sabiedrība.
Me� rk* i  citā  stārpā�  rāksturo  āttī�stī�bā  viete� jā�  sociā� lā�  infrāstruktu� rā  un  publiskā�
telpā,  ko āktī�vi  izmānto dāz ā� dās  sābiedrī�bās  me� rk* grupās,  lī�dzdārbojoties  sāvās
dzī�ves  vides  un  sābiedrī�bās  prāsmju  pilnveidos ānā� .   Me� rk* is  pāredz  piedā� vā� t
kātrām  iedzī�votā� jām  kvālitātī�vu  un  pieejāmu  publisko  pākālpojumu
nodros inā� jumu,  kās  sekme� s  dāudzveidī�gu  izglī�tī�bu,  plās ās  sportā  centru
piedā� vā� tā� s iespe� jās, mu� sdienī�gus kultu� rās pākālpojumus, un iedzī�votā� ju profilām
ātbilstos us sociā� los, veselī�bās un dros ī�bās pākālpojumus.

 SM2 (Vide)-  kvalitatīva,  droša un daudzveidīga vide,  ilgtspējīgai  dzīves un darba
telpai. Me� rk* is  citā  stārpā�  pāredz  veidot  hārmonisku  un  kvālitātī�vu  dzī�ves  vidi,
nodros inot  pākālpojumu  pieejāmī�bu  un  brī�vā�  lāikā  pāvādī�s ānās  iespe� jās
dzī�vesvietā�  vāi  orgānize� jot  to  sāsniedzāmī�bu izmāntojot  sābiedriskā�  trānsportā
vāi  mikromobilitā� tes  risinā� jumus.  Me� rk* is  ietver  modernās  un  efektī�vās
inz enierinfrāstruktu� rās  izveidi,  viedo  risinā� jumu  pieme� ros ānu  un
klimātneitrālitā� tes  me� rk* u  sāsniegs ānu,  vides  piesā� rn* ojumā  māzinā� s ānu  uz
u� denstilpne� m  un  ī�pās i  āizsārgā� jāmā� m  dābās  teritorijā� m.  Novādā  resursu
ilgtspe� jī�gā  izmāntos ānā  nodros inā  ekosiste� mu  pākālpojumu  piedā� vā� jumu  un
veicinā tu� rismā jomās āttī�stī�bu novādā� .

Strāte� g1 isko me� rk* u sāsniegs ānāi noteiktās āttiecī�gās ilgtermin* ā prioritā� tes:
Stratēģiskais mērķis SM1 (Sabiedrība)- zinoša, atbildīga, 

mūsdienīga, ģimeniska un aktīva 
sabiedrība.

SM2 (Vide)- kvalitatīva, droša un 
daudzveidīga vide, ilgtspējīgai 
dzīves un darba telpai

Ilgtermiņa 
prioritāte, kās 
ātbilst 
lokā� lplā�nojumā 
iecerei

Aktī�vā sābiedriskā�  dzī�ve un telpā novādā� Klimātneitrālitā� tes  veicinā� s ānā  un
dābās potenciā� lā sāglābā� s ānā

Prioritā� te ī�stenojāmā
ātbālstot

- Dzīvesvides uzlabošana- augsta 
pakalpojumu (izglītības iespējas, 
veselības aprūpe, kultūra, sports, sociālie 
pakalpojumi) kvalitāte un piedāvājums, 
droša vide un kvalitatīvs infrastruktūras 
nodrošinājums

-  Dabas  potenciāla  izmantošanu,
veidojot  rekreācijas  telpas,  ietverot  ar
sportu un aktīvo atpūtu saistītu objektu
un  atpūtas  zonu  veidošanu,  tai  skaitā
starptautiskā līmenī.

-  Kvalitatīvas  un  pieejamas  publiskās
ārtelpas  attīstīšanu  vienotā  dabas
teritoriju tīklojuma nodrošināšanai.

-  Energoefektīvu  un  daudzfunkcionālu
apdzīvojuma  struktūru  attīstība,  kas
samazina  ietekmi  uz  klimata
pārmaiņām un vides kvalitāti.
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Ilgtermiņa 
prioritāte, kās 
ātbilst 
lokā� lplā�nojumā 
iecerei

Dāudzveidī�gs izglī�tī�bās pieejāmī�bā Augstā  mobilitā� te  un  pākālpojumu
pieejāmī�bā

Prioritā� te ī�stenojāmā
ātbālstot

-Pirmsskolas izglītības nodrošināšana pēc
iespējas tuvāk dzīves vietai

-  Drošība  uz  ceļiem  un  saprotams
hierarhiskais  dalījums  transporta
prioritātes un gājēju prioritātes zonās.

Sāskān* ā�  ār  Mā� rupes  novādā  ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās  strāte�g1 ijās  Telpiskā� s  āttī�stī�bās
perspektī�vu,  lokā� lplā�nojumā  teritorijā  ātrodās  urbā�nā�  telpā� ,  kur  pār  principu  izvirzā�mā
centrālize� tu pākālpojumu nodros inā� s ānā un pā� rvietos ānā� s  ār privā� to trānsportu vājādzī�bās
māzinā� s ānā (āttī�stot izglī�tī�bās iestā�des, pākālpojumu un dārī�jumu objektus uz vietās). Kātrā�
no  āpdzī�vojumā  centriem  nodros inā�mā  ilgtspe� jī�gā  āpdzī�vojumā  struktu� rā-  potenciā� lājām
iedzī�votā� ju  skāitām  ātbilstos ās  dzī�vojāmā�s  āpbu� ves  teritorijās,  rekreā� cijās  teritorijās,
infrāstruktu� rās un komercpākālpojumu āpbu� ves teritorijās, jā�nodros inā iespe� jās dārbā vietā�m
un kopienās ikdienās āktivitā� te�m, māzinot pā� rvietos ānā� s nepiecies āmī�bu. Urbānize�tāi Pierī�gās
telpāi  rāksturī�gās  ties ās  funkcionā� lā� s  sāites  ār  Rī�gās  pilse� tu  un  kur  āpdzī�vojumā  blī�vums
strāuji pālielinā� s komunā� lā� s infrāstruktu� rās un pākālpojumu pieejāmī�bās ietekme� . 

SG ī�  novādā dāl*ā  ārī�  turpmā�k āttī�stī�sies  kā�  dināmiskā,  e�rtā  un kvālitātī�vā  dzī�ves vietā
desmitiem tu� kstos u g1 imen* u. Teritorijā�  sāglābā� jāmā novādām rāksturī�gā�  dzī�vojāmā�s āpbu� ves
dāz ā�dī�bā (sāvrupmā� ju,  dāudzdzī�vokl*u,  rindu mā� ju  āpbu� ve),  ierobez ojot  vienlāidus āpbu� ves
veidos ānos, veicinot āpbu� ves intensifice�s ānu un stiprinot publiskā� s ā� rtelpās un konceptuā� li
vienotu āpbu� ves risinā� jumu nozī�mi kope� jā� s āpbu� ves struktu� rā� . 

Pierī�gās  urbānize� tājā�  telpā� ,  kā�  ātsevis k* s  āpbu� ves  struktu� rās  elements  citā  stārpā�
izdālī�tā  pāāugstinā� tās  intensitā� tes  āpbu� ve  (dāudzstā�vu  dzī�vojāmā�  āpbu� ve,  dārī�jumu  un
publisko objektu āpbu� ve), kās veidojāmā pākā� rtoti lokā� lājiem āpdzī�vojumā un pākālpojumu
centriem teritorijā� s,  kur jāu ir  dāudzstā�vu āpbu� ve,  mobilitā� tes punktu āpkā� rtne� ,  intensī�vās
sātiksmes zonā�s, kur ir jāu izveidojies vāi āttī�stā�ms pietiekāms pākālpojumu, izglī�tī�bās iestā� z u
un dārbāvietu nodros inā� jumus.

Vādlī�nijās āpdzī�vojumā struktu� rās plā�nos ānāi pāredz, kā:
 Dāudzstā�vu āpbu� ve koncentre� jāmā esos ājā� s  teritorijā� s  un pie mobilitā� tes  punktiem,

nodros inot sābiedriskā�  trānsportā un pākālpojumu pieejāmī�bu, pirmsskolās izglī�tī�bās
un nodārbinā� tī�bās iespe� jās uz vietās;

 Jāunās āpbu� ves teritorijās āttī�stā�mās ieve�rojot āpkā� rte� jā� s āpbu� ves telpisko struktu� ru
un rāksturu, veidojot vienotu publisko cel*u tī�klu ciemā vāi pilse� tās dāl*ās robez ā� s ;

 Kātrā�  āpdzī�vojumā  struktu� rā�  vāi  lielā�kā  me�rogā  āttī�stī�bās  projektā� ,  nodros inā�mās
lābiekā� rtotās dābās teritorijās iedzī�votā� ju ikdienās rekreā� cijāi;

 Ciemos  ī�stenojāmā  gā� je� jā  prioritā� tes  principā  ieve�ros ānā,  ātbilstos i  orgānize� jot
sātiksmi.  Dzī�vojāmo  teritoriju  ieks kvārtā� lu  telpā  veidojāmā  kā�  “dzī�vojāmā�  zonā”,
plā�nojot  ātbilstos u  sātiksmes  risinā� jumu  (pieme�rām,  veidojot  vienvirzienā  ielās  vāi
ievies ot  sātiksmes  le�ninā� s ānās  objektus),  kās  nepāsliktinā  ciemā  un novādā  kope� jo
trānsportā situā� ciju.
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Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  teritorijā�  veidot  kvālitātī�vu  publisko  ā� rtelpu,  kās
kālpos pār tiks ānā� s  un kopā�  bu� s ānās vietu tuvā�kā� s  āpkā� rtnes teritorijās ietvārā� .  Publiskā� s
ā� rtelpās teritorijā�  plā�nots integre� t  teritorijā�  esos o uzbe�rumu. Publiski  pieejāmā� s  teritorijā� s
plā�nots ierī�kot ārī�  teritoriju sportā āktivitā� te�m  un lokā� lplā�nojums pāredz sāglābā� t  gādiem
izveidoto  sāvienojumu  ār  piegul*os o  mez ā  teritoriju,  ko  āpkā� rtnes  iedzī�votā� ji  izmānto
pāstāigā�m un āktī�vā� s ātpu� tās ī�stenos ānāi, gān skrienot, gān pā� rvietojoties ār velosipe�diem. 

Minētais lokālplānojuma risinājums atbilst ilgtermiņa prioritātes Klimatneitralitātes veicināšana
un  dabas  potenciāla  saglabāšana,  atbalstāmām  rīcībām:  dabas  potenciāla  izmantošanai,  veidojot
rekreācijas telpas, ietverot ar sportu un aktīvo atpūtu saistītu objektu un atpūtas zonu veidošanu. Kā arī
kvalitatīvas un pieejama publiskās ārtelpas attīstīšanu vienotā dabas teritoriju tīklojuma nodrošināšanai.

 Iespe� jāi pā� rvietoties ār velosipe�du vāi citu nemotorize�tu trānsportlī�dzekli ārī� ir ve�rstā
uzmānī�bā  lokā� lplā�nojumā  risinā� jumos,  pāredzot  āpvienoto  gā� je� ju  un  velosipe�du  cel*u
sāvienojumā�  ār  jebkuru  objektu  teritorijā� .  Bez  āpvienotā�  gā� je� ju  un  velosipe�du  cel*ā,  ielu
teritorijā� , ielās otrā�  puse� , ir plā�notās ārī� ātsevis k* ās gā� je� ju ietves. Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi
pāredz skāidru ielās teritoriju dālī�jumu.
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Minētais  lokālplānojuma  risinājums  atbilst  ilgtermiņa  prioritātes  Augsta  mobilitāte  un
pakalpojumu pieejamība atbalstāmai rīcībai:   Drošība uz ceļiem un saprotams hierarhiskais dalījums
transporta prioritātes un gājēju prioritātes zonās.

Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāstārpinā� ti rādā iespe� ju lokā� lplā�nojumā teritorijā�  izveidot
sābiedriskā�  trānsportā-  āutobusā  vāi  mikroāutobusā  pieturu,  pie  iebrāuks ānās
lokā� lplā�nojumā teritorijā� , pās vāldī�bās cel*ā C23 Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems pāgārinā� jumā
dāl*ā� ,  veidojot  s eit  pāplās inā� jumu,  kā�  ārī�  pāredz  iespe� ju  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�noto
āutonovietn* u teritorijā� s izveidot elektrotrānsportlī�dzekl*u uzlā�des punktus. 

Siltumāpgā�des  nodros inā� s ānāi  primā� ri  pielietojāmi  risinā� jumi,  kās  nerādā  vāi  rādā
minimā� lās izmes u emisijās gāisā� , pieme�rām, siltumsu� kn* us, sāules pānel*us, tājā�  skāitā�  sāules
bāterijās, sāules kolektorus, elektroenerg1 iju un gā� zveidā kurinā�mo.  Aizliegts izbu� ve� t iekā� rtās,
kās izmānto s k* idro kurinā�mo, kā�  dī�zel*degvielu  un cieto kurinā�mo, kā�  mālku, ku� dru, briketes,
ogles.

Minētais lokālplānojuma risinājums atbilst ilgtermiņa prioritātes Klimatneitralitātes veicināšana
un dabas potenciāla saglabāšana atbalstāmai rīcībai:  Energoefektīvu un daudzfunkcionālu apdzīvojuma
struktūru attīstība, kas samazina ietekmi uz klimata pārmaiņām un vides kvalitāti.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  pāredzāmā dzī�vojāmā� s āpbu� ves ī�stenos ānā un pākā� rtoti tāi
tiek  plā�notā  ārī�  pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bā,  nodros inot  tā�  pieejāmī�bu  gān
lokā� lplā�nojumā teritorijāi, gān tuvā�kāi āpkāimei.

Minētais  lokālplānojuma  risinājums  atbilst  ilgtermiņa  prioritātes  Daudzveidīgs  izglītības
pieejamība atbalstāmai rīcībai:  Pirmsskolas izglītības nodrošināšana pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.

Visi  iepriekš  minētie  lokālplānojuma  risinājumi  atbilst  arī  ilgtermiņa  prioritātes   Aktīva
sabiedriskā dzīve un telpa novadā  atbalstāmai rīcībai:  Dzīvesvides  uzlabošana- augsta pakalpojumu
(izglītības  iespējas,  veselības  aprūpe,  kultūra,  sports,  sociālie  pakalpojumi)  kvalitāte  un  piedāvājums,
droša vide un kvalitatīvs infrastruktūras nodrošinājums.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir pāredze� tās teritorijās, kurā� s ir iespe� jāms ī�stenot ārī�  citu
publisko pākālpojumu vāi dārī�jumu āpbu� ves veidos ānās vietās.

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  ātbilst  Mā� rupes  novādā  ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās   strāte�g1 ijā�
2022.-2034.  gādām  izvirzī�tāi  teritorijās  āttī�stī�bāi,  kā�  teritorijāi,  kās  iekl*āujās  Pierī�gās
urbānize� tājā�  telpā� . Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz  ietvert vādlī�nijā� s iekl*āutos nosācī�jumus
teritorijās infrāstruktu� rās un āpbu� ves ī�stenos ānāi. 
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5. LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMI

5.1. TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀS UN TELPISKĀS IZMANTOŠANAS PRIEKŠLIKUMS UN TĀ
SAISTĪBA AR PIEGUĻOŠAJĀM TERITORIJĀM

Atbilstos i  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�bās  iecerei,  kās  āprākstī�tā  4.1.  nodāl*ā� ,
lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  gān  dzī�vojāmo  funkciju,  gān
publisko infrāstruktu� ru, kās kālpos ne tikāi lokā� lplā�nojumā teritorijāi, bet ārī� tāi piegul*os ājā�m
teritorijā�m.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā  ātrodās Mā�rupes pilse� tās teritorijā�  un robez ojās ār Ve�trās
ciemu,  kā�  ārī�  Mā� rupes  pāgāstā  lāuku  teritoriju,  kur  piegul*os ājā�  ī�pās umā�  ātrodās  mez s.
Lokā�plā�nojumā  teritoriju  pāpildus  s k* e� rso  plā�notā�  cel*ā  C30  Vizmās-  Vecāis  Mā� rupes  cel*s 
posms, kās iecere� tā kā�  māg1 istrā� lā�  ielā, pāredzot sātiksmes plu� smās intensifice�s ānos. Un no
āpbu� ves  teritorijā�m dienvidos,  dienvidrietumos un ziemel*os,  lokā� lplā�nojumā teritoriju s k* ir
gān esos ā� , gān plā�notā�  cel*ā C11 Lāgātās- Muiz nieki- Mez māl*i trāse.  

Ve�rte� jot  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi  tuvā�ko  esos o  āpbu� vi-  tā�  ir  Mā� rupei  rāksturī�gā�
sāvrupmā� ju  āpbu� ve  ār  e�ku  stā�vu  skāitu  lī�dz  3  stā�viem.  Mā� rupes  puse�  zemes  vienī�bās
rāksturojāmās ār minimā� lo plātī�bu 2000 m2, bet Ve� trās ciemā puse�- 1200 m2. Tuvā�kā�  esos ā�
dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā�  mā� jā  ātrodās  uz  ziemel*iem  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās,  āiz
nelielās mez āudzes, āptuveni 177 metru āttā� lumā�  no lokā� lplā�nojumā teritorijās robez ās. Tā�  ir
divu stā�vu dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmā�  mā� jā.

Arī� tuvā�kā� s neāpbu� ve�tā� s teritorijās ir pāredze�tās gālvenokā� rt sāvrupmā� ju bu� vniecī�bāi.
Tā�  ziemel*os un rietumos, āiz gān esos ā� ,  gān plā�notā�  cel*ā C11 Lāgātās- Muiz nieki- Mez māl*i
posmiem,  ātrodās  s obrī�d  neāpbu� ve� tās  pl*āvās,  kurā�m  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumā�
noteikts funkcionā� lāis zone� jums Sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijā – Retinā� tā sāvrupmā� ju āpbu� ve
ciemos (DzS1), pāredzot  jāunveidojāmā�s zemes vienī�bās minimā� lo plātī�bu 2000 m2, āpbu� ves
blī�vumu 30% un māksimā� lo āpbu� ves stā�vu skāitu 3 stā�vi.  Sāvukā� rt  uz dienvidiem- s obrī�d
neāpbu� ve� tā  pl*āvā,  kurāi  ir  izstrā�dā� ts  detā� lplā�nojums,  kās  āpstiprinā� ts  ār  Mā�rupes  novādā
domes  25.11.2015.  le�mumu  Nr.  6,  protokols  Nr.  19,  detā� lplā�nojumā  risinā� jumi  teritorijā�
pāredz lī�dz 3 stā�vu sāvrupmā� ju āpbu� vi divdesmit zemes vienī�bā� s ār plātī�bā�m no 1966 m2 lī�dz
3478  m2..  Zemes  vienī�bā�m  noteiktā  pāpildizmāntos ānā-  viete� jās  nozī�mes  tirdzniecī�bās  un
pākālpojumu  objekts,  tu� rismā  un  ātpu� tās  iestā�de,  sportā  bu� ves.   Pirms  kā�dās  no
pāpildizmāntos ānās  ī�stenos ānās  teritorijā�  jā�veic  pāredze�tā� s  bu� ves  publiskā� s  āpspries ānās
process.  Pāpildus  tām,  vienā  zemes  vienī�bā,  628  m2  plātī�bā� ,  kās  piegul*  lokā� lplā�nojumā
teritorijāi, pāredze�tā publiskās lābiekā� rtotās ā� rtelpās ierī�kos ānāi. 

Publiskā� s āpbu� ves ī�stenos ānā lokā� lplā�nojumā teritorijās tuvumā�  nāv bijusi pieprāsī�tā.
Tā�  dienvidrietumos  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ātrodās  nekustāmo  ī�pās umu  “Jāunvī�toli-
2”un  “Jāunvī�toli-A”  detā� lplā�nojumā  teritorijā,  kur  trī�s  zemes  vienī�bā� s  pie  Roz u  ielās  tikā
noteiktā ātl*āutā�  izmāntos ānā dārī�jumu iestā�de, tirdzniecī�bās un pākālpojumu objektā izveide
vāi dzī�vojāmā�  nāmā bu� vniecī�bā. Vienā�  zemes vienī�bā�  jāu ir ī�stenotā un vienā�  zemes vienī�bā�
s obrī�d tiek ī�stenotā dzī�vojāmo mā� ju bu� vniecī�bā. SGobrī�d neāpbu� ve�tā ir no trim zemes vienī�bā�m
vide� jā� , un māzā iespe� jā, kā zemes vienī�bā� , kurāi piekl*u� s ānā ir no ieks e� jā� s ielās, tiks ī�stenotā
tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu objektā bu� vniecī�bā.

Tuvā�kā�  esos ā�  publiskā�  bu� ve�  ir pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�de “Mā�rzemī�te”, kās ātrodās
āptuveni  933  metru  āttā� lumā�  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās,  āttā� lumu  me�rot  pā  esos iem
cel*iem.  Publiskā� s  āpbu� ves  ī�stenos ānāi,  sāskān* ā�  ār  pās vāldī�bās  teritorijās  plā�nojumu  ir
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pāredze�tā  nekustāmā�  ī�pās umā “Krā� ces”  zemes vienī�bā  ār  kādāstrā  āpzī�me� jumu 8076 012
0005,  kās  ātrodās  Ve� trās  ciemā�  pie  pās vāldī�bās  cel*ā  C11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i,
āptuveni  558  metru  āttā� lumā�  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās.  SGobrī�d  zemes  vienī�bā  nāv
āpbu� ve�tā un sāskān* ā�  ār Bu� vniecī�bās informā�cijās siste�mās dātiem (uz 27.26.2022.), tājā�  nāv
uzsā�kts neviens bu� vniecī�bās process.

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi,  ātbilstos i  teritorijās  āttī�stī�tā� jā  iecerei,  pāredz  teritorijā�
dāudzdzī�vokl*u  mā� ju  bu� vniecī�bu,  iekl*āujot  tājā� s  ārī�  dārī�jumu  un pākālpojumu  funkciju,  un
nodros inot s ī�s  funkcijās izvietos ānu ārī�  ātsevis k* ā� s  bu� ve�s.  Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�notā
pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bā  un publiski  pieejāmā  sportā  vāi  āktī�vā� s  ātpu� tās
lāukumā izbu� vi, kā�  ārī� pāredze� tās teritorijās citās publiskā� s infrāstruktu� rās nodros inā� jumām
nepiecies āmo bu� vju bu� vniecī�bāi,  kās vār ietvert gān tirdzniecī�bās un pākālpojumu objektu,
gān ā� rstu prāksi vāi veselī�bās centru,  pānsionā� tu, gān biroju e�ku vāi e�ku sportā nodārbī�bā�m /
pāsā�kumiem.  Teritorijās  dāl*ā  ātve� le� tā  publiski  pieejāmu  rekreā� cijās  teritoriju
nodros inā� jumām,  kurā�  iekl*āusies  ārī�  teritorijā�  esos āis  uzbe�rums-  kālns.  Lokā�plā�nojumā
teritorijās izmāntos ānās spektrs plā�nots, nodros inot iespe� ju teritorijāi āttī�stī�ties kā�  āpkā� rtnes
centrām, kās nodros inā� tu ikdienās nepiecies āmo pākālpojumu pieejāmī�bu. Tome�r, teritorijās
āttī�stī�bā un pākālpojumu objektu izvietojums ir ātkārī�gs no pieprāsī�jumā āpjomā, lī�dz ār to
teritorijās  izmāntos ānās  iespe� jās  lokā� lplā�nojumā  risinā� jumos  ir  dāz ā�dotās,  lāi  ātbilstos i
situā� cijāi vāre� tu pielā� got kā�  telpu izmāntos ānāi, tā�  ārī� bu� vju pāmātfunkciju noteiks ānāi. 

Pāredzāms,  kā  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  tiks  izbu� ve� tās  dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmā� s
mā� jās ār kope� jo dzī�vokl*u skāitu- 366. N* emot ve�rā�  Centrā� lā� s stātistikās pā� rvāldes  āpkopotos
dātus  pār  vide� jo  mā� jsāimniecī�bu  lielumu  Mā� rupes  novādā�  pe�de� jo  c etru  gādu  griezumā�
(www.dātā.stāt.gov.lv),  pāredzāmāis  kope� jāis  iedzī�votā� ju  skāits  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ir
1094.

4. tābulā. Mā� jsāimniecī�bu lielums Mā� rupes novādā teritorijā�  
Novads 2018 2019 2020 2021

Mārupes novads 2.97 2.97 3.0 2.99

Oriente� jos ās  plātī�bās,  kās  tiks  izmāntotās  dārī�jumu  un  pākālpojumu  objektu
izvietojumām ir 4165 m2, mine� tāis rā�dī�tā� js norā�dā telpu plātī�bās. SGeit netiek re�k* inā� ti dārī�jumu
un pākālpojumu objekti, kās vār tikt ī�stenoti publiskā� s ā� rtelpās teritorijā�  pie uzbe�rumā- kālnā.

Abi mine� tie rā�dī�tā� ji vār māinī�ties, ieve�rojot, kā dāudzdzī�vokl*u dzī�vojāmā� s e�kās vietā�  vār
tikt ī�stenots ārī� dārī�jumu un pākālpojumu objekts.

5.2. TERITORIJAS FUNKCIONĀLĀ ZONĒJUMA UN APBŪVES PARAMETRU RISINĀJUMS

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  ietver  prieks likumu  grozī�t  Mā� rupes  novādā  teritorijās
plā�nojumā 2014.-2026. gādām funkcionā� lo zone� jumu nekustāmā�  ī�pās umā “Mez ciems” zemes
vienī�bās ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 012  0122 teritorijā� .

Funkcionā� lie zone� jumi lokā� lplā�nojumā teritorijāi noteikti sāskān* ā�  ār Ministru kābinetā
30.04.2013. noteikumu Nr. 240 “Vispā� rī�gie teritorijās plā�nos ānās, izmāntos ānās un āpbu� ves
noteikumi” prāsī�bā�m, ātbilstos i teritorijās āttī�stī�bās iecerei.

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  noteikt  sekojos us
funkcionā� los zone� jumus:
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 Publiskās apbūves teritorija (P12)- funkcionā� lā�  zonā, ko nosākā, lāi nodros inā� tu gān
komerciā� lu,  gān  nekomerciā� lu  publiskā  rāksturā  iestā� z u  un  objektu  izvietos ānu,
pāredzot ātbilstos i infrāstruktu� ru.

 Publiskās  apbūves  teritorija  (P13)-  funkcionā� lā�  zonā,  ko  nosākā,  lāi  nodros inā� tu
pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des izvietos ānu, pāredzot ātbilstos u infrāstruktu� ru.

 Publiskās apbūves teritorija (P14)-  ir funkcionā� lā�  zonā, ko nosākā, lāi nodros inā� tu
publiski pieejāmās sportā un āktī�vā� s ātpu� tās teritorijās izvietos ānu.

 Jauktas centra apbūves teritorija (JC4)- ir funkcionā� lā�  zonā, kurā�  plā�nots izveidot
āpbu� vi ār jāuktu izmāntos ānu.

 Dabas  un  apstādījumu  teritorija  (DA9)-  ir  funkcionā� lā�  zonā,  ko  nosākā,  lāi
nodros inā� tu  rekreā� cijās,  sportā,  tu� rismā,  kvālitātī�vās  dābās  un  kultu� rvides  u.tml.
funkciju ī�stenos ānu dābās vāi dāl*e� ji pā� rveidotā� s dābās teritorijā� s, ietverot ār āttiecī�go
funkciju sāistī�tā� s e�kās un inz enierbu� ves.

 Transporta  infrastruktūras  teritorija  (TR8)-  ir  funkcionā� lā�  zonā,  ko  nosākā,  lāi
nodros inā� tu  visu  veidu  trānsportlī�dzekl*u  un  gā� je� ju  sātiksmei  nepiecies āmo
infrāstruktu� ru un āttī�stī�bāi nepiecies āmo teritorijās orgānizā� ciju un inz eniertehnisko
āpgā�di.

 Kātrā plā�notā�  funkcionā� lā�  zone� jumā teritorijā�  noteikti gālvenie un pāpildizmāntos ānās veidi,
kās āpkopoti 5. tābulā� .

5. tābulā Ar lokā� lplā�nojumu noteiktie funkcionā� lie zone� jumi un  tājā� s ātl*āutā�  izmāntos ānā
ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

FUNKCIONĀLAIS
ZONĒJUMS

GALVENIE IZMANTOŠANAS VEIDI PAPILDIZMANTOŠANAS VEIDI

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P12)

- Biroju e�ku āpbu� ve (12001) 
- Tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu 
objektu āpbu� ve (12002)1

- Kultu� rās iestā� z u āpbu� ve (12004)2

- Sportā bu� vju āpbu� ve (12005) 3

- Veselī�bās āizsārdzī�bās iestā� z u 
āpbu� ve (12008)4

- Sociā� lā� s āpru� pes iestā� z u āpbu� ve 
(12009)5

- Lābiekā� rtotā ā� rtelpā (24001)6

nenosākā

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P13)

- Izglī�tī�bās un zinā� tnes iestā� z u āpbu� ve
(12007) 7

nenosākā

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P14)

- Sportā bu� vju āpbu� ve (12005)8

- Tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu 
objektu āpbu� ve (12002)9

nenosākā

JAUKTAS CENTRA
APBŪVES TERITORIJA

(JC4)

- Dāudzdzī�vokl*u mā� ju āpbu� ve (11006)
- Biroju e�ku āpbu� ve (12001) 
- Tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu 
objektu āpbu� ve (12002) 10

- Kultu� rās iestā� z u āpbu� ve (12004) 2

- Sportā bu� vju āpbu� ve (12005) 11

- Izglī�tī�bās un zinā� tnes iestā� z u āpbu� ve 
(12007)12

nenosākā
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- Veselī�bās āizsārdzī�bās iestā� z u 
āpbu� ve (12008) 4

- Sociā� lā� s āpru� pes iestā� z u āpbu� ve 
(12009)5

- Lābiekā� rtotā ā� rtelpā (24001) 13

DABAS UN APSTĀDĪJUMU
TERITORIJA (DA9)

- Lābiekā� rtotā ā� rtelpā (2401)14

- A> rtelpā bez lābiekā� rtojumā (24002)
- Tirdzniecī�bās vāi pākālpojumā 
objektu āpbu� ve (12002) 9

- Sportā bu� vju āpbu� ve (12005) 8

TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS
TERITORIJA (TR8)

Inz eniertehniskā�  infrāstruktu� rā 
(14001)
Trānsportā lineā� rā�  infrāstruktu� rā 
(14002)

nenosākā

1 āpbu� ve, ko veido veikāli ār bu� ves telpu kope� jo plātī�bu lī�dz 2000 m2, āptiekās (tāi skāitā�  veterinā� rā� s 
āptiekās), sābiedriskā� s e�dinā� s ānās uzn* e�mumi, kā�  ārī� sādzī�ves pākālpojumu objekti, izn* emot degvielās 
uzpildes stācijās.
2 kās ietver bibliote�ku, izstā� z u zā� li.
3 āpbu� ve, ko veido e�kās sportā nodārbī�bā�m un sportā pāsā�kumiem ār bu� ves telpu kope� jo plātī�bu lī�dz 2000 
m2.
4 kās ietver ā� rstu prāksi, veselī�bās centru.
5 kās ietver pānsionā� tu, dienās centru.
6 kās ietver e�ku pāgālmus, kā�  ārī� āpstā�dī�jumus, lābiekā� rtojumu un funkcionā� li nepiecies āmo infrāstruktu� ru 
(tāi skāitā�  nedzī�vojāmā�s e�kās, bu� ves un citi objekti) iedzī�votā� ju ātpu� tās, fizisko āktivitā� s u un citu publiskā� s 
ā� rtelpās  funkciju nodros inā� s ānāi.
7 kās ietver pirmsskolās āpru� pes un izglī�tī�bās iestā�di.
8 kās ietver ātklā� tās sportā un ātpu� tās bu� ves (pieme�rām, sportā lāukumi, tāi skāitā�  mini golfā lāukumi, 
skeitpārki, bāsketbolā lāukumi, trāses ār cieto vāi mī�ksto segumu), inventā� rā nomās punktus.
9 kās ietver kioskus, segtos stendus, sezonās rāksturā tirdzniecī�bās vāi pākālpojumu objektus, kāfejnī�cu.
10 āpbu� ve,  ko veido veikāli  ār bu� ves telpu kope� jo  plātī�bu  lī�dz  5000 m2,  āptiekās (tāi  skāitā�  veterinā� rā� s
klī�nikās),  sābiedriskā� s  e�dinā� s ānās  uzn* e�mumi,  kioski,  segtie  stendi,  sezonās  rāksturā  tirdzniecī�bās  vāi
pākālpojumu objekti, kā�  ārī� sādzī�ves pākālpojumu objekti, izn* emot degvielās uzpildes stācijās.
11  āpbu� ve, ko veido e�kās sportā nodārbī�bā�m un sportā pāsā�kumiem ār bu� ves telpu kope� jo plātī�bu lī�dz 5000
m2

12 kās ietver pirmsskolās āpru� pes un izglī�tī�bās, profesionā� lā� s ievirzes, interes u izglī�tī�bās, pieāugus o 
tā� lā�kizglī�tī�bās iestā�des.
13 kās ietver publisko e�ku pāgālmus, kā�  ārī� āpstā�dī�jumus, lābiekā� rtojumu un funkcionā� li nepiecies āmo 
infrāstruktu� ru iedzī�votā� ju ātpu� tās, fizisko āktivitā� s u un citu publiskā� s ā� rtelpās funkciju nodros inā� s ānāi.
14 lābiekā� rtoti pārki, kā�  ārī� āpstā�dī�jumi, lābiekā� rtojums un funkcionā� lo nepiecies āmā�  infrāstruktu� rā (tāi 
skāitā�  nedzī�vojāmā�s e�kās, bu� ves, u.c. objekti) iedzī�votā� ju ātpu� tās, fizisko āktivitā� s u un citu publisko ā� rtelpās
funkciju nodros inā� s ānāi.

Lokā� lplā�nojumā izstrā�des dārbā uzdevumā�  tikā noteikts,  kā 20% no lokā� lplā�nojumā
teritorijās jā�pāredz viete� jo publisko pākālpojumu un dārī�jumu objektu āpbu� ves veidos ānāi. No
kope� jā�  funkcionā� lā�  zone� jumā sādālī�jumā�  secinā�ms, kā neskāitot teritorijās, kurā� s ir iespe� jāmā
ārī� dzī�vojā� s āpbu� ves bu� vniecī�bā, publisko un dārī�jumu objektu izvietojumām ir nodālī�tās 19%
teritorijās.  Tājā� s  ietilpst sābiedrī�bāi brī�vi  pieejāmās publiskā� s  ā� rtelpās teritorijās,  tāi skāitā�
teritorijā sportā lāukumā bu� vniecī�bāi, kās piekrī�t vienāi no Publiskā� s āpbu� ves zemes vienī�bā�m
un pāpildus ārī� publiski pieejāmā�s ā� rtelpās teritorijā� s ir pāredze� tā iespe� jā ī�stenot me�rogām
ātbilstos us dārī�jumu objektus, kās ve�rsti un s o teritoriju āpmekle�tā� ju vājādzī�bā�m, pieme�rām,
ā� rā kāfejnī�cās, inventā� rā nomās punkti, u.tml. Kopumā�  publiskā� s ā� rtelpās nodros inā� s ānāi no
teritorijās ātve� le� ti  8%. Sāvukā� rt  11% no teritorijās ir pāredze� ti tā�du publisko un dārī�jumu

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes 
novadā teritorijā    54



objektu  izvietojumām,  kās  pāmātā�  pāredz  e�ku  bu� vniecī�bu.  Pāpildus  ieprieks  mine�tājām
publisko un dārī�jumu e�ku bu� vniecī�bā ir ātl*āutā ārī� Jāuktā centrā āpbu� ves teritorijā� , Teritorijās
izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumos pāredzot ārī�  pāpildus prāsī�bās,  lāi  vāre� tu ī�stenot to
izvietojumu  dāudzdzī�vokl*u  dzī�vojāmo  mā� ju  pirmājos  stā�vos,  pieme�rām,  ī�stenojot
dāudzdzī�vokl*u mā� ju āpbu� vi, e�ku pirmo stā�vu telpā� s, kās izvietotās gār ielā�m, pāredz ātbilstos u
āugstumu un ārhitektonisko risinā� jumu, lāi nodros inā� tu iespe� ju izvietot publiskā� s funkcijās,
kās oriente� tās uz ā� rtelpās kvālitā� ti un pieejāmī�bu no publiskā� s ā� rtelpās. 

Jāuktā  centrā  āpbu� ves  teritorijā�  ir  ārī�  ātl*āuts  ī�stenot  publisko  un dārī�jumu objektu
bu� vniecī�bu, nepāredzot tājā�  dzī�vojāmā� s āpbu� ves funkciju.

N* emot  ve�rā�  ieprieks  mine�to,  uzskātā�ms,  kā  dārbā  uzdevumā�  izvirzī�tā�  prāsī�bā
nodros inā� t 20% no lokā� lplā�nojumā teritorijās viete� jo publisko un dārī�jumu  āpbu� ves objektu
izvietojumām ir ieve�rotā.

6. tābulā. Plā�notie āpbu� ves pārāmetri
Zemes 
vienības 
minimālā 
platība (m2)

Maksimālais 
apbūves blīvums

Maksimālais 
stāvu skaits

Minimālais 
brīvās zaļās 
teritorijas 
rādītājs (%)

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P12)

1500

- 50%
- Lābiekā� rtotāi 
publiskāi ā� rtelpāi 
10%

- Lī�dz 3
-Lābiekā� rtotāi 
publiskāi 
ā� rtelpāi lī�dz 2

- 20%
- Lābiekā� rtotāi 
publiskāi ā� rtelpāi 
40%

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P13)

3000 50% Lī�dz 3 20%

PUBLISKĀS APBŪVES
TERITORIJA (P14)

3000 60% Lī�dz 1 20%
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29.ātte� ls. Lokā� lplā� nojumā teritorijā�  plā�noto funkcionā� lo zone� jumu sādālī�jums procentos.



JAUKTAS CENTRA APBŪVES
TERITORIJA (JC4)

- 5000
- Lābiekā� rtotāi
publiskāi 
ā� rtelpāi 500 
m2

- 40
- Lābiekā� rtotāi 
publiskāi ā� rtelpāi 
10%

Lī�dz 4 (E> kās 
ceturtā�  stā�vā 
āpbu� ves plātī�bā 
nedrī�kst 
pā� rsniegt 50% 
no pirmā�  stā�vā 
plātī�bās.)

- 30
- Lābiekā� rtotāi 
publiskāi ā� rtelpāi 
70%

DABAS UN APSTĀDĪJUMU
TERITORIJA (DA9)

3000 10 Lī�dz 2 80

TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS
TERITORIJA (TR8)

nenosākā nenosākā nenosākā nenosākā

Atl*āutie  āpbu� ves  veidi  un  pārāmetri  izve� le� ti  ātbilstos i  lokā� lplā�nojumā  teritorijās
āttī�stī�bās vī�zijā�  noteiktāi  āttī�stī�bās iecerei,  kā�  ārī�  ī�stenojot  lokā� lplā�nojumā izstrā�des Dārbā
uzdevumā�  mine�tā� s  prāsī�bās  āttiecī�bā�  uz  publisko  un  dārī�jumu  funkciju  nodros inā� s ānu
lokā� lplā�nojumā teritorijā� .

Atkā�pjoties  no  lokā�plānojumā  izstrā�des  Dārbā  uzdevumā�  noteiktā� s  prāsī�bās  veidot
āpbu� vi lī�dz trī�s stā�viem, lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz Jāuktās centrā āpbu� ves teritorijā�
veidot āpbu� vi lī�dz c etriem stā�viem, nosākot, kā e�kās ceturtā�  stā�vā āpbu� ves plātī�bā  nedrī�kst
pā� rsniegt 50% no pirmā�  stā�vā plātī�bās. SGā� ds risinā� jums pāmātots ār citos teritorijās āttī�stī�bās
plā�nos ānās dokumentos, kās āpkopoti 3. nodāl*ā� , jāu ieprieks  piel*āutājiem āpbu� ves āugstumā
pārāmetriem, vienlāikus tos āpjomā�  māzinot un prāsot veidot pe�de� jā�  stā�vā�  terāse� jumu, kās
kopumā�  e�ku  pādārī�tu  proporcionā� lu  vietās  me�rogām,  bet  bu� tiski  vizuā� li  nepā� rsniedzot
āpkā� rte� jā� s teritorijā� s ātl*āutā�  stā�vā āugstumu. Pāpildus Teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves
noteikumos ir  noteiktās āpbu� ves izvietojumā prāsī�bās bu� ve�m ār c etriem stā�viem, āttiecī�bā�
pret  esos ā�m  sāvrupmā� jā�m  un  teritorijā�m,  kur  to  bu� vniecī�bā  ir  ātl*āutā,  bet  kās  ve� l  nāv
āpbu� ve�tās. 

5.3. NOSACĪJUMI ZEMES VIENĪBU IZVEIDEI

Zemes  vienī�bu  izdālī�s ānāi  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi,  ātbilstos i  normātī�vo  āktu
prāsī�bā�m,  izstrā�dā� jāms  zemes  ierī�cī�bās  projekts,  kurā�  ieve�rojāms  ār  s o  lokā� lplā�nojumu
noteiktāis  funkcionā� lāis  zone� jums  un  āpbu� ves  pārāmetri.  N* emot  ve�rā� ,  kā  lokā� lplā�nojumā
teritorijās  āttī�stī�bā  ir  ātkārī�gā  no  āttī�stī�bās  brī�dī�  pieejāmā�m  investī�cijā�m,  lokā� lplā�nojumā
teritoriju  iespe� jāms  āttī�stī�t  kā� rtā� s,  ār  to  sāprotot  sāvstārpe� ji  sāvienotās  lokā� lplā�nojumā
teritorijās dāl*ās. 

Ieve�rojot,  kā  zemes  vienī�bu  izdālī�s ānā  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ir  ātl*āutā  tikāi
brī�dī�, kād lī�dz ātdālā�mājā�m zemes vienī�bā�m ir izbu� ve� ts cel*s  vismāz ār sāistvielā�m nesāistī�tā�
konstruktī�vā�  kā� rtā�  un māg1 istrā� lā� s inz enierkomunikā� cijās, vismāz centrālize�tie u� densāpgā�des
un sādzī�ves kānālizā� cijās tī�kli,  ā� re� jā�  ugunsdze�sī�bās u� densāpgā�de,  lietus ātvādes siste�mā un
elektrī�bā, teritorijāi izstrā�dā� jāmi vāirā�ki zemes ierī�cī�bās projekti. Un n* emot ve�rā�  s o āpstā�kli, jā
ielās un ā� re� jā� s inz enierkomunikā� cijās bu� vprojektos tiek risinā� tās visāi teritorijāi kopumā� , tād
kātru  reizi  reg1 istre� jot  jāuni  ātdālī�tā� s  zemes  vienī�bās  ielu  un  ā� re� jo  inz enierkomunikā� ciju
bu� vprojektos un bu� vātl*āujā� s veicāmās izmāin* ās ātbilstos i izmāin* ā�m ī�pās umā sāstā�vā� .
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Lokā� lplā�nojumā teritorijās āttī�stī�bās koncepcijā�  iekl*āutāis zemes vienī�bu dālī�jums, kās
ātte� lots  4.1.  nodāl*ās 27.  ātte� lā� ,  ir  lokā� lplā�nojumā izstrā�des brī�dī�  lokā� lplā�nojumā teritorijās
ī�pās niekā ākcepte� tā teritorijās āttī�stī�bās iecere, kās ī�stenojot lokā� lplā�nojumu vār māinī�ties. 

5.4. PLĀNOTĀS APBŪVES UN PUBLISKĀS ĀRTELPAS VIENOTĀ VIZUĀLĀ RISINĀJUMA 
IZVEIDES KONCEPCIJA

Ar  Lokā� lplā�nojumā  projektu  nāv  izstrā�dā� ts  vienots  Lokā� lplā�nojumā  teritorijās
lābiekā� rtojumā  projekts,  kās  izstrā�dā� jāms  pirms  āpbu� ves  ī�stenos ānās  Lokā� lplā�nojumā
teritorijā� .  Vispā� rī�gā�  teritorijās lābiekā� rtojumā projektā�  ir ietverāmi vienoti  universā� lā�  dizāinā
pāmātprincipi,  kās  āttiecinā�mi  uz  visā�m  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  izdālā�mājā�m zemes
vienī�bā�m  neātkārī�gi  no  to  piederī�bās  un  plā�notā� s  izmāntos ānās.  Lābiekā� rtojumā  plā�nā�
iekl*āujāmā informā� cijā pār teritorijās lābiekā� rtojumā�  izmāntojāmiem māteriā� liem, tāi skāitā� ,
jā nepiecies āms,  brug1ā rākstus, kā�  ārī� prāsī�bās ārhitektu� rās māzā�m formā�m, ielu āpstā�dī�jumu
risinā� jumi,  norā�dot  visā�  teritorijā�  obligā� ti  sāglābā� jāmos  kokus,  un  nosākot  kokāugus,  kās
izmāntojāmi  veidojot  pāmātstā�dī�jumus  visā�  teritorijā� .  Kātrās  ātsevis k* ās  zemes  vienī�bās
lābiekā� rtojumā projekts izstrā�dā� jāms ātsevis k* i, konkre� tā�  bu� vniecī�bās ieceres  dokumentā� cijā� ,
ietverot  vispā� rī�gājā�  lābiekā� rtojumā  projektā�  noteiktos  risinā� jumus  un  pāpildinot  tos  pe�c
individuā� lā� s  nepiecies āmī�bās,  sāglābā� jot  kope� jo  teritorijās  lābiekā� rtojumā  risinā� jumā
stilistiku.

Lokā� lplā�nojums  sniedz  kope� jo  koncepciju-  vādlī�nijās,  kās  ieve�rojāmās  izstrā�dā� jot
vispā� rī�go teritorijās lābiekā� rtojumā projektu.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā  jā�veido  kā�  kompleksā  publiskā� s  āpbu� ves,  dzī�vojāmā�s
āpbu� ves un rekreā� cijās teritorijā. Teritorijās vienā no svārī�gājā�m iezī�me�m- publiskā� s ā� rtelpās
teritorijās, kurā� s ietilpst ārī�  dābās un āpstā�dī�jumu, sportā un rekreā� cijās teritorijās un, kās
izvietotās  ties ā�  tuvumā�  publiskājā�m  un  dzī�vojāmā�m  teritorijā�m  un  turpinā� s  no  teritorijās
dienvidu  dāl*ās  teritorijās  ziemel*u  dāl*ā�  kā�  “zāl*āis  koridors”  dzī�vojāmā�s  āpbu� ves  zonā� ,  lāi
nodros inā� tu āpmekle� tā� ju pā� rvietos ānos lābiekā� rtotā�  un āpzāl*umotā�  dābās vide� .

Lokā� lplā�nojumā teritoriju plā�nots veidot ātve�rtu, kur teritorijās perimetrā� lā iez ogos ānā
ātl*āutā  tikāi  tā�m zemes  vienī�bā�m,  kurās  iekl*āujās  Publiskā� s  āpbu� ves  teritorijā� s,  tāi  skāitā�
pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des teritorijās norobez os ānāi. Attiecī�bā�  uz plā�noto publisko sportā
lāukumu,  kās  ārī�  plā�nots  vienā�  no  Publiskā� s  āpbu� ves  teritorijās  zemes  vienī�bā�m,
lokā� lplā�nojumā risinā� jumi  pāredz  iespe� ju  s im objektām z ogu izvietot  ārī�  pe�c  funkcionā� lā� s
nepiecies āmī�bās, nodros inot āpkā� rte� jo teritoriju dros ī�bu sportā lāukumā ekspluātā� cijās lāikā� ,
vāi ārī� ierobez ojot iedzī�votā� ju kustī�bu tājā�  nākts stundā�s.

Pā� re� jā�  teritorijā�  z ogu  lietos ānā  primā� ri  pāredzāmā  tikāi  sāimnieciskā� s  zonās
nodālī�s ānāi,  vāi  sportā  lāukumu  iez ogos ānāi,  lāi  nodros inā� tu  āpkā� rte� jo  teritoriju  dros u
izmāntos ānu sportā lāukumā ekspluātā� cijās lāikā� . Lī�dz ār to, netiek pāredze�tā zemes vienī�bu
pilnī�gā norobez os ānā no āpkā� rte� jā� s teritorijās. Lāi vizuā� li mī�kstinā� tu  teritoriju norobez os ānu
z ogu  vietā�  iespe� jāms  veidot  dzī�vz ogus.  Pieme�rām,  ār  dzī�vz ogiem  ātl*āuts  ierobez ot  tā� s
teritorijās pie dzī�vojāmā�m mā� jā�m, kās teritorijās pirmā�  stā�vā dzī�vokl*iem, kās ieskāitī�tās ā� rā
teritorijās  plātī�bā� s  ātbilstos i  e�ku  bu� vprojektiem,  dzī�vz ogā  āugstums  nedrī�kst  pā� rsniegt  1
metru.

Zemes vāl*n* us  ātl*āuts  veidot kā�  prettroks n* ā  objektu teritorijā�  pret  plā�noto cel*u  C30
Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s .
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N* emot  ve�rā�  ieprieks  mine� to,  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  pievilcī�bā  nodros inā�mā,
veidojot  sāistī�tu  publisko  ā� rtelpu,  kās  pāredze� tā  dābās  un  āpstā�dī�jumu  teritorijā� s  ār  tā�m
publiskā� s ā� rtelpās teritorijā�m, kās izvietosies pie dzī�vojāmā�m mā� jā�m un publiskā� s āpbu� ves
teritorijā� s.

Publiskā� s ā� rtelpās teritorijās veidojāmās ār sāvstārpe� ji sāvienotu gā� je� ju cel*u tī�klu, kās
sāvieno  ielu  teritoriju  ār  piegul*os ājiem  ī�pās umiem  un  objektiem  tājos,  nodros inot
iedzī�votā� jiem un teritorijās āpmekle�tā� jiem piekl*uves no āutomās ī�nu stā�vvietā�m vāi e�kā�m lī�dz
lābiekā� rtotā�m  ātpu� tās  un  sportā  teritorijā�m.  Tās  pāpildinā�ms  ār  bāgā� tī�gā�m  āugu  grupā�m.
Augu grupu ielokos izvietojāmās ātpu� tās vietās, ā� rā trenāz ieri un publiski sportā un rotāl*u
lāukumi,  piknikā  vietās. Apstā�dī�jumu  izveidei  izmāntojāmi  teritorijās  klimātiskājiem
āpstā�kl*iem ātbilstos ās āugu sugās, prieks roku dodot lokā� lplā�nojumā teritorijā�  rāksturī�gājiem
mez ā biotopu zemsedzes āugiem un kokāugiem. Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  sāglābā� jāmie koki
integre� jāmi kope� jā�  āpstā�dī�jumu struktu� rā� .

Lokā� lplā�nojumā teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumos ietvertās minimā� lā� s
prāsī�bās  teritorijās  ātmez os ānāi,  nosākot,  kā  veicot  ātmez os ānu  bu� vniecī�bāi,  ātmez ojāmā� s
plātī�bās robez u nosākā ne māzā�k kā�  5 metru āttā� lumā�  no bu� ves ā� rsienās un ne māzā�kā�  kā�  2
metru  āttā� lumā�  no  piebrāucāmo  cel*u,  cel*u  vāi  ielu  brāuktuve�m,  kā�  ārī�  sportā  un  ātpu� tās
lāukumiem.  Tome�r,  plā�nojot  mez ā  zemes  ātmez os ānu  ir  izve�rte� jāmā  mez ā  zemsedzes
sāglābā� s ānās iespe� jā.   Jā teritorijā�  plā�notā zā� lienā vāi āpstā�dī�jumu ierī�kos ānā,  mez ā zemes
ātmez os ānā  s ājā� s  teritorijā� s  ir  obligā� ti  veicāmā.  Mez ā  zemes  ātmez os ānā  neietver  sevī�
nepiecies āmī�bu  likvide� t visus teritorijā�  esos os kokus, lī�dz ār to ve�rtī�gā�kie koki un to grupās
teritorijā�  ir  sāglābā� jāmās,  bet,  lāi brī�vi  rī�kotos ār zemessedzi ir  āpsverāmā nepiecies āmī�bā
ātmez ot to visā�  āpbu� vei pāredze�to zemes vienī�bu plātī�bā� .

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  jā�nodros inā vides pieejāmī�bā. Teritorijā jā�veido āpgāismotā.
Apgāismes k* ermen* i  izvietojāmi tā� ,  lāi tie netrāuce�tu āutosātiksmei,  gā� je� ju un velosipe�distu
kustī�bāi. Apgāismojumu āpstā�dī�jumu un gā� je� ju cel*u joslā�  iespe� jāms ierī�kot no ielu teritorijās
āts k* irī�gā�  dizāinā�  un gāismās intensitā� te� .

Gā� je� ju  cel*iem  izmāntojāmi  dābās  vides  kontekstām  ātbilstos s  ciets  (ākmens
brug1ākmens vāi plā�ksnes, kokā de� l*i) vāi berāms (grāntsmā� lā māisī�jums) māteriā� ls, ātbilstos i
celin* ā vāi lāukumā funkcijāi.

Ve� lāms visā�  Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  pielietot vienotā dizāinā ā� rtelpās elementus un
āttī�stī�tā� jām ieteicāms izstrā�dā� t vienotu teritorijās lābiekā� rtojumā plā�nu, kās sāistos s visiem
ātsevis k* u zemes vienī�bu āttī�stī�tā� jiem un nomniekiem.

5.5. NOSACĪJUMI ĒKU BŪVNIECĪBAI

Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz ātsevis k* us nosācī�jumus e�ku bu� vniecī�bāi, no kuriem
vieni  sāistī�ti  ār  s o  e�ku  ekspluātā� cijāi  nepiecies āmā� s  infrāstruktu� rās  izbu� vi,  otri  sāistī�ti  ār
publisko  pākālpojumu  objektu  bu� vniecī�bās  ī�stenos ānu  teritorijā� ,  bet  tres ie-  ār  vienotās
ārhitektu� rās stilistikās nodros inā� jumu teritorijā� .

Infrāstruktu� rās  izbu� ves  nodros inā� s ānāi,  plā�noto  e�ku  un  bu� vju  projekte�s ānu  ātl*āuts
uzsā�kt  pe�c  zemes  ierī�cī�bās  projektā/-u  āpstiprinā� s ānās  un  jāunveidoto  zemes  vienī�bu
reg1 istrā� cijās Vālsts zemes dienestā� , un ierākstī�s ānās zemesgrā�mātā� . Sāvukā� rt zemes ierī�cī�bās
projektā/-u  izstrā�di  ātl*āuts  ierosinā� t  uz  tā�m  ātdālā�mājā�m  zemes  vienī�bā�m,  lī�dz  kurā�m  ir
nodros inā� tā  fiziskā  piekl*u� s ānā-  vismāz  izbu� ve� tā  ielā  sāistvielā�m  nesāistī�tā�  cel*ā  segumā
konstruktī�vā�  kā� rtā� ,  kā�  ārī�  lī�dz  kurā�m  ir  izbu� ve� ti  māg1 istrā� lie  u� densāpgā�des  un  sādzī�ves
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kānālizā� cijās  tī�kli,  ā� re� jā�  ugunsdze�sī�bās  u� densāpgā�de,  lietus  ātvādes  siste�mā,  un
elektroāpgā�des tī�kli, tāi skāitā�  ārī�  ielu un piekl*uves cel*u āpgāismojumā elektroāpgā�des tī�kli.
Lokā� lplā�nojumā Teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumos iekl*āuts punkts, kās pāredz
māg1 istrā� lo elektroāpgā�des tī�klu projekte�s ānās un izbu� ves lāikā� ,  ielu sārkāno lī�niju teritorijā�
izbu� ve� t  pāpildus  cāuruli  elektrokābel*u  tī�klu  izvietos ānāi  elektrotrānsportā  uzlā�des  stāciju
izbu� ves ī�stenos ānāi.

Ielā  vāi  tā� s  posms  ār  sāistvielā�m  sāistī�tā�  segumā  konstruktī�vā�  kā� rtā� ,  tāi  skāitā�  ār
plā�noto  ielās  lābiekā� rtojumu,  izbu� ve� jāmā  un  nododāmā  ekspluātā� cijā�  ne  ve� lā� k  pirms
ekspluātā� cijā�  tiek  nodotā  pe�de� jā�  e�kā,  kās  plā�notā  kātrās  lokā� lplā�nojumā  teritorijās
ī�stenos ānās  kā� rtā� .  Plā�notā� s  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ī�stenos ānās  kā� rtās  ir  ātte� lotās  32.
ātte� lā� , kās iekl*āuts nodāl*ā� , kurā�  āprākstī�ti visi nosācī�jumi lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānāi.

Kā�  nozī�mī�gs  teritorijās  dāl*ās  āttī�stī�bās  ierobez ojums  ir  teritorijā�  esos āis  uzbe�rums,
kuru  plā�nots  pāzeminā� t  un  ir  zinā�ms,  kā  ārī�  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  puse� ,  tām  tiks
pā� rprofile� tās nogā�zes. Lī�dz ār to, teritorijās dāl*āi, kās piekl*āujās pie uzbe�rumā, un konkre� ti
plā�notā� s pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des bu� vniecī�bās uzsā�ks ānāi ir noteikts ierobez ojums, kās
nosākā,  kā  sā�kotne� ji  ir  pābeidzāmi  uzbe�rumā pā� rbu� ves  (zemes)  dārbi  un tikāi  tād vār  tik
ī�stenotā pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des bu� vniecī�bā. 

Nodros inot  publisko  pākālpojumu  objektu  bu� vniecī�bu  lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānās
kā� rtī�bā nosākā, kā, jā lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir izdotās bu� vātl*āujās e�kā�m ār kope� jo dzī�vokl*u
skāitu lī�dz 250,  jāunās bu� vātl*āujās dāudzdzī�vokl*u mā� ju bu� vniecī�bāi netiek izsniegtās pirms
nāv ekspluātā� cijā�  nodotā pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�de. Kā�  ārī�, jā lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir
izdotās bu� vātl*āujās e�kā�m ār kope� jo dzī�vokl*u skāitu lī�dz 250, jāunās bu�vātl*āujās dāudzdzī�vokl*u
mā� ju bu� vniecī�bāi netiek izsniegtās pirms nāv nodotā ekspluātā� cijā�   vienā�  no lokā� lplā�nojumā
teritorijā�  noteiktājā�m Jāuktās centrā āpbu� ves vāi Publiskā� s āpbu� ves teritorijā�m tirdzniecī�bās
vāi pākālpojumu objekts, birojā e�kā, veselī�bās āizsārdzī�bās iestā�de. Bu� ve nevār tikt ī�stenotā kā�
ī�slāicī�gās lietos ānās un/ vāi sezonās e�kā. 

Attiecī�bā�  uz  dzī�vokl*u  skāitu,  ko  ātl*āuts  ī�stenot  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  lī�dz
pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bāi,  Lokā� lplā�nojumā  izstrā�des  dārbā  uzdevumā�
noteikts  uzdevums,  izstrā�dā� t  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves
noteikumus,  nosākot  konkre� tās  ātl*āutā� s  izmāntos ānās  un  āpbu� ves  pārāmetrus  ietverot
prāsī�bās,  kur  citā  stārpā�  norā�dī�ts,  kā  pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�de  veidojāmā  obligā� ti,  jā
teritorijā�  tiek āttī�stī�bā āpbu� ve vāirā�k kā�  100 mā� jsāimniecī�bā�m. 

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bu
lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās tres ā� s kā� rtās ietvāros, kād pāredzāms, kā teritorijā�  tiks
izbu� ve� tā āpbu� ve lī�dz 250 mā� jsāimniecī�bā�m un veikti ieprieks  āprākstī�tie uzbe�rumā pā� rbu� ves
dārbi.  Pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bās  lāikā  noteiks ānā  ir  sāistī�tā  gān  ār
finānse� jumā  gu� s ānās  tempu  āttī�stī�bās  teritorijā� ,  gān  ār  infrāstruktu� rās  izbu� ves  lāiku.
Pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  bu� vniecī�bā  sāistī�tā  ār  teritorijās  pirms  tā� s  izbu� vi,
inz enierkomunikā� ciju un piekl*uves nodros inā� jumām.

Sāvukā� rt  dārī�jumu  un  pākālpojumā  objektā  ī�stenos ānā  iespe� jāmā  lokā� lplā�nojumā
teritorijās ī�stenos ānās pirmā�s vāi otrā� s kā� rtās ietvāros, kās ārī� nosedz s ājā� s teritorijā� s plā�noto
mā� jsāimniecī�bu izbu� ves lāiku.

Lāi  nodros inā� tu,  kā  no ielās  teritorijās  vienlāicī�gi  uztverāmo e�ku projekte�s ānā�  tiktu
pielietoti vienoti stilistiskie risinā� jumi, sāskānī�gi āpdāres māteriā� li un fāsā� z u krā� su risinā� jumi,
uzsā�kot pirmā�s/-o e�ku bu� vniecī�bās ieceres dokumentā� cijās izstrā�di kātrā�  no lokā� lplā�nojumā
teritorijās  ī�stenos ānās  kā� rtās  teritorijā�m,  kās  norā�dī�tās  32.  ātte� lā� ,  Pās vāldī�bā�  ākcepte�s ānāi
jā� iesniedz āttiecī�gājā�  kā� rtā�  plā�noto e�ku ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās, kās pāmātotās ār
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e�ku novietojumā g1 enerā� lplā�nu, kās vār tikt precize� ts tā� lā� kā�  projekte�s ānās gāitā�  un no ielās
teritorijās  vienlāicī�gi  uztverāmo  e�ku  grupās  metus.  Izstrā�dā� jot  kātrās  nā�kāmā� s
lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānās kā� rtās ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās, tā�m jā�bu� t sāskānī�gā�m
ār  ieprieks e� jā�  kā� rtā�  noteiktā�m  ārhitektu� rās  risinā� jumā  vādlī�nijā�m.  Izstrā�dā� jot  kātrā  e�kās
bu� vprojektu, jā� ieve�ro Pās vāldī�bā�  ākcepte� tā� s ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās.

5.6. SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS RISINĀJUMI

5.6.1. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA LOKĀLPLĀNOJUMA UN TUVĒJĀ TERITORIJĀ

Piekl*uve  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi  plā�notā  no  Roz u  ielās  pā  pās vāldī�bās  cel*u  C-23
Vecāis  Mā� rupes  cel*s -  Mez ciems,  kā�  ārī�  no  cel*ā  C11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i.
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notā  ieks e� jo  ielu  izbu� ve,  nodros inot  piekl*u� s ānu  teritorijā�
plā�notāi āpbu� vei.  Sātiksmes infrāstruktu� rā lokā� lplā�nojumā teritorijāi ātte� lotā Grāfiskā� s dāl*ās
kārte�  “Plā�notā�  sātiksmes infrāstruktu� rā”.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir plā�nots izbu� ve� t ielās ār āutostā�vvietā�m un ietve�m, kā�  ārī�
āpvienotājiem  gā� je� ju  un  velosipe�du  cel*iem,  nodros inot  vietu  ārī�  ielu  āpstā�dī�jumu
izvietojumām.

Lokā� lplā�nojumā teritoriju s k* e�rso plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes sārkānā� s
lī�nijās,  kās  iekl*āutās  lokā� lplā�nojumā  ielu  tī�klā  risinā� jumā� .  Nā�kotne�  ī�stenojot  s o  cel*u,
lokā� lplā�nojumā  teritorijās  dienvidu  dāl*u  s k* e�rsos  māg1 istrā� lāis  cel*s ,  kurā  mālā�  ir  plā�nots
izbu� ve� t velocel*u.

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  nepāredz  plā�notā�  cel*ā  C30 Vizmās-  Vecāis  Mā� rupes  cel*s 
posmā izbu� vi tā�dā�  āpjomā� , kās ātbilstu s ī� cel*ā funkcijāi, kā�dāi tā�  tiek pāredze� tā pildot Bās e�nu
cel*ā  un  Lāpin* u  dāmbjā  sāvienojos o  funkciju,  bet  tā�  vietā� ,  kā�  pāgāidu  risinā� jumu,  pāredz
izbu� ve� t cel*u piekl*u� s ānās nodros inā� s ānāi pie plā�notājā�m zemes vienī�bā�m, ār gā� je� ju ietvi vienā�
ielās puse�  un āpvienoto gā� je� ju un velocel*u, otrā�  ielās puse� .

Ielu kātegorijās un pārāmetri noteikti sāskān* ā�  ār  Lokā� lplā�nojumā Mā� rupes un Tī�rāines
ciemu ielu tī�klā un sārkāno lī�niju precize�s ānāi, ietverot prieks likumus ātsevis k* u zemes vienī�bu
funkcionā� lā�  zone� jumā  grozī�s ānāi,  kās  āpstiprinā� ts  ār Mā�rupes  novādā  domes  30.08.2017.
izdotājiem sāistos ājiem noteikumiem Nr. 24/2017:

 Plā�notās   cel*s  C30  Vizmās-  Vecāis  Mā�rupes  cel*s  -  CIII  kātegorijās  ār  sārkāno  lī�niju
plātumu 30 metri, bet brāuktuves minimā� lāis plātums- 7 metri.

 C11 Lāgātās - Muiz nieki- Mez māl*i -DIV kātegorijās ār sārkāno lī�niju plātumu  18 metri,
bet brāuktuves minimā� lo plātumu 5.5. metri.

 Ieks e� jā� s ielās- EV kātegorijās ielās ār sārkāno lī�niju plātumu 12 metri, bet brāuktuves
minimā� lo plātumu 5.5 metri.
Ar  s o  lokā� lplā�nojumu,  gā� je� ju  ietve�m  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  noteikts  minimā� lāis

plātums  1.5 metri, bet āpvienotājiem gā� je� ju un velosipe�du cel*iem- 3 metri. 
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ielu  ieteicāmie  s k* e�rsprofili  ātte� loti  Grāfiskā� s  dāl*ās  she�mā�

“Ielu s k* e�rsprofilu griezumi”
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  sātiksmes  regule�s ānu  plā�nots  nodros inā� t  ār  prieks rocī�bās

zī�me�m. Ielā�m ve� lāms noteikt dzī�vojāmā�s zonās stātusu ierobez ojot brāuks ānās ā� trumus un/vāi
pielietot  sātiksmes  mierinā� s ānās  pāsā�kumus,  pieme�rām,  gā� je� ju  pā� rejās  un  plā�noto  ielu  un
piebrāucāmo cel*u  zemes vienī�bā�m krustojumus veidot  pācelti  virs  kope� jā�  ielās  lī�men* ā,  vāi
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ā� trumvāl*n* u izveide, bet kopumā�  ielu pārāmetri ir veidoti tā� , lāi tie bu� tu e�rti izmāntojāmi ārī� bez
sātiksmes ierobez ojumiem. Mierinā� s ānās pāsā�kumi ieteicāmi ielās troks n* u māzinā� s ānāi, kā�  ārī�
dros ī�bās  uz  ielās  nodros inā� s ānāi  vismāz  pie  pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�des  un  publiski
pieejāmā�  āktī�vā� s ātpu� tās lāukumā, kur pāredzāmā lielā�kā cilve�ku koncentre�s ānā� s.

Se� jumā�  “Ar lokā� lplā�nojumā izstrā�di sāistī�tie māteriā� li” pievienots Sātiksmes kvālitā� tes
nove�rte� jums,  ko  2021.   gādā�  izstrā�dā� jā  SIA  “PRO  VIA”,  kurā�  izve�rte� tā  situā�cijā  gālvenājos
sātiksmes mezglos ī�stenojot lokā� lplā�nojumu. 

Kope� jāis  āutomās ī�nu  skāits  uz  lokā� lplā�nojumā  teritoriju  tikā  āpre�k* inā� ts-  709
āutomās ī�nās. Sātiksmes  kvālitā� tes  nove�rte� jumā�  ātte� lotās  divās  situā�cijās-  kād  āpbu� ve
lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ī�stenotā  70%  āpjomā�  un  100%  āpjomā� .  Situā� cijā  ve�rte� tā  trī�s
krustojumos:

 krustojumā�  stārp pās vāldī�bās cel*u C23 Vecāis Mā�rupes cel*s -  Mez ciems, Roz u ielu un
pās vāldī�bās cel*u C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s ;

 pās vāldī�bās cel*ā  C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  un vālsts reg1 ionā� lā�  āutocel*ā  P132
Rī�gā- Jāunmā�rupe krustojumā� ;

 Roz u ielās un Mā�rupī�tes gātves krustojumā� .

Izve�rte� jumā secinā� jumiem izmāntoti āpzī�me� jumi ses iem sātiksmes e�rtī�bās lī�men* iem, kur:
 A lī�menis – l*oti lābi sātiksmes āpstā�kl*i, brī�vā plu� smā, zemā intensitā� te, 
 B lī�menis – stābilā sātiksmes plu� smā, āizkāve�s ānā� s minimā� lā, 
 C  lī�menis-  stābili  āpstā�kl*i,  trānsportlī�dzekl*u  kustī�bā  nedāudz  ierobez otā  lielā�kās

sātiksmes intensitā� tes de� l*,
 D  lī�menis-  cel*u  mezglā  noslodze  sāsniedz  prāktiski  piel*āujāmo  lī�meni.  Sātiksmes

dālī�bniekiem  jā� re�k* inā� s  ār  lāikā  zudumiem,  jo  sāmāzinā�s  brāuks ānās  ā� trums,  sā�k
veidoties trānsportlī�dzekl*u rindās. 

 E  lī�menis-  s is  sātiksmes  kvālitā� tes  lī�menis  rāksturo  cel*u  mezglā  cāurlāides  spe� jās
lielumu,  trānsportlī�dzekl*i  cies i  seko  viens  otrām.  Sātiksmes  kvālitā� tes  lī�menis
uzskātā�ms pār  vā� ju,  jo  ir  gāri  gāidī�s ānās  lāiku un jā� re�k* inā� s  ār  vāirā�kā�m āpstā� s ānā� s
reize�m.

 F lī�menis- ār s o lī�meni tiek āprākstī�tās visās sātiksmes norises situā�cijās, kād sātiksmes
kvālitā� te tiek uzskātī�tā pār nepien* emāmi zemu. Cel*u mezglām pieplu� stos ā�  trānsportā
plu� smā pā� rsniedz tā�  cāurlāides spe� ju.  Veidojās gārās rindās un jā� re�k* inā� s  ār  ilgstos u
gāidī�s ānu. Sāstre�gums izbeidzās tikāi pe�c tām, kād sāmāzinā�s cel*u mezglām pieplu� stos ā�
intensitā� te.

Krustojumā�  stārp pās vāldī�bās cel*u C23 Vecāis Mā�rupes cel*s -  Mez ciems, Roz u ielu un
pās vāldī�bās cel*u C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  esos ā�  sātiksmes intensitā� te ve�rte� tā ār A un
B lī�meni, kur B lī�menis pies k* irts pāgriezieniem no pās vāldī�bās cel*ā C23 Vecāis Mā�rupes cel*s -
Mez ciems uz Roz u ielu.

Pe�c  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�s ānās,  sātiksmes  intensitā� te  pieāugs  un
krustojumos pāvādī�tāis lāiks pieāugs pār pā� ris sekunde�m, kās neietekme�s sātiksmes e�rtī�bās
lī�meni.  Pieāugums  prognoze�ts  ābos  izve�rte� jumā�  iekl*āutājos  krustojumos  un  prognoze�tā�
sātiksmes intensitā� te nove�rte� tā ār sātiksmes e�rtī�bās lī�meni A vāi B.
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Esos ā�  sātiksmes  intensitā� te  uz  vālsts  reg1 ionā� lā�  āutocel*ā  P132  Rī�gā-  Jāunmā�rupe
nove�rte� tā ār āugstā�ko sātiksmes e�rtī�bās lī�meni- A. Sāvukā� rt uz pās vāldī�bās cel*ā C30 Vizmās-
Vecāis Mā�rupes cel*s - ār C lī�meni.

Izve�rte� jumā�  secinā� ts,  kā  pe�c  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�s ānās  un  sātiksmes
intensitā� tes  pieāugumā,  sātiksmes  e�rtī�bās  lī�menis  nemāinā�s  nevienā�  scenā� rijā� .  Nedāudz
pālielinā� s gāidī�s ānās lāiks, kās pieāug pār pā� ris sekunde�m un bu� tiski nepāsliktinā situā� ciju
esos ājā�  sātiksmes mezglā� .

Rī�tā un vākārā puse�  pās vāldī�bās cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  pievienojumā�
krustojumām  ielu  sātiksmes  e�rtī�bās  lī�menis  sāglābā� jās  C  lī�menī�,  bet  tome�r  pietuvojās  D
lī�menim.  Sātiksmes  dālī�bniekiem  bu� s  jā� re�k* inā� s  ār  nebu� tiskiem  lāikā  zudumiem,  jo
sāmāzinā�sies brāuks ānās ā� trums un vār veidoties nelielās trānsportlī�dzekl*u rindās.

Izve�rte� jumā�  ieteikts,  lāi  nā�kotne�  uzlābotu sātiksmes  mezglā  cāurlāides  spe� ju,  n* emot
ve�rā� , kā s obrī�d uz vālsts reg1 ionā� lā�  āutocel*ā P132 Rī�gā- Jāunmā�rupe jāu ir ierī�kotās kreisā� s
nobrāuks ānās  joslās,  pāpildus  mezglu  āprī�kot  ār  ātsevis k* ā�m  lābājā�m  nobrāuks ānās  un
lābājā�m uzbrāuks ānās joslā�m (ā� trumā māin* ās joslā).

Roz u  ielās  un  Mā�rupī�tes  gātves  krustojumā� ,  esos ā�  sātiksmes  intensitā� te  Mā�rupī�tes
gātves joslā�  nove�rte� tā ār āugstā�ko sātiksmes e�rtī�bās lī�meni- A. Roz u ielās joslā�  rī�tā scenā� rijā�
nove�rte� tā ār C lī�meni, tāc u vākārā�  ār D lī�meni.

Pe�c  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�s ānās  un  sātiksmes  intensitā� tes  pieāugumā,
sātiksmes e�rtī�bās lī�menis māinī�sies, pieāugot gāidī�s ānās lāikām mānevrām no Roz u ielās pā
kreisi- no rī�tā pār 0.7  sekunde�m, vākārā�  pār 2.59 sekunde�m.  Kopumā�  pālielinā� s gāidī�s ānās
lāiks, kās bu� tiski nepāsliktinā situā�ciju esos ājā�  sātiksmes mezglā� . Roz u ielās sātiksmes e�rtī�bās
lī�menis  ir  nove�rte� ts  ār  D lī�meni,  kur  cel*u  mezglā  noslodze  sāsniedz  prāktiski  piel*āujāmo
lī�meni  un  sātiksmes  dālī�bniekiem jā� re�k* inā� s  ār  lāikā  zudumiem,  jo  sāmāzinā�s  brāuks ānās
ā� trums, sā�k veidoties trānsportlī�dzekl*u rindās.

Lāi  nā�kotne�  uzlābotu  sātiksmes  mezglā  cāurlāides  spe� ju,  krustojumu  nepiecies āms
āprī�kot  ār  luksoforiem, tā�de� jā�di  ne tikāi  sāmāzinot gāidī�s ānās lāiku uz Roz u  ielās,  bet  ārī�
uzlābojot sātiksmes dros ī�bu krustojumā�

5.6.2. GĀJĒJU UN VELOSIPĒDISTU KUSTĪBA LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ UN TAI 
PIEGUĻOŠĀS TERITORIJĀS

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  veidoti  tā� ,  lāi  tiktu  veicinā� tā  lokā� lplā�nojumā  teritorijās
iedzī�votā� ju  un  āpmekle� tā� ju  pā� rvietos ānā� s  kā� jā�m,  velosipe�diem  un  citiem  nemotorize�tiem
trānsportā lī�dzekl*iem. Ielu teritorijā� s  ir pāredze� tās vietās gān ietvju izbu� vei,  gān āpvienoto
gā� je� ju un velosipe�du cel*u izbu� vei. Velosipe�du cel*i lokā� lplā�nojumā teritorijā�  veidoti tā� , lāi bu� tu
sāsniedzāmā  kātrā  bu� ve  teritorijā� ,  tāi  skāitā�  ārī�  pirmsskolās  izglī�tī�bās  iestā�de  un  publiski
pieejāmā� s sportā un ātpu� tās teritorijās. 

Tuvā�k  esos ā�  gā� je� ju un velosipe�du infrāstruktu� rā  pieejāmā Roz u ielā� ,  kur vienā�  ielās
puse�  ir izbu� ve� ts āpvienotāis gā� je� ju un velosipe�du cel*s . 

Esos ā�  cel*ā C23 Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems plātums nenodros inā kvālitātī�vās gān
brāuktuves  gān  āpvienoto  gā� je� ju  un  velosipe�du  cel*u  izvietojumu,  lī�dz  ār  to  dros ās
velosātiksmes nodros inā� s ānāi ir bu� tiski izbu� ve� t ārī� pās vāldī�bās cel*ā C11 Lāgātās- Muiz nieki-
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Mez ciems  posmu  uz  ziemel*iem,  kur  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ir  pāredze� ts  gā� je� ju  un
velosipe�du cel*ā sāvienojums ār Pākāvin* u ielu, cāur kuru iespe� jāms nokl*u� t uz Roz u ielās.

SGobrī�d gālvenāis gā� je� ju un velosipe�distu kustī�bu mārs ruts pāredzāms no rietumu puse�
esos ā� s Roz u ielās uz lokā� lplā�nojumā teritoriju vedos o pās vāldī�bās cel*u C- 23 Vecāis Mā� rupes
cel*s -  Mez ciems.  Otrs  svārī�gs  gā� je� ju  un  velosipe�distu  pā� rvietos ānā� s  mārs ruts  ir  pie
lokā� lplā�nojumā āustrumā robez ās esos āis mez s, kurā virzienā�  ārī� ir plā�nots orgānize� t publisku
piekl*u� s ānās  iespe� ju.  Izbu� ve� jot  pās vāldī�bās  cel*u  C11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez ciems  uz
ziemel*iem,  gā� je� ju  un  velosātiksmes  plu� smā  novirzī�tos  uz  to,  kā�  ī�sā� ko  cel*u,  lāi  sāsniegtu
Mā�rupes centru, skolās.

5.6.3. AUTONOVIETNES UN VELONOVIETNES LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  nepiecies āmā� s āutonovietnes  un velonovietnes izbu� ve� jāmās
pie  kātrās  bu� ves  ātsevis k* i,  kur  stā�vvietu  skāits  precize� jāmās  bu� vniecī�bās  ieceres
dokumentā� cijās ietvāros, ieve�rojot normātī�vo āktu un Lātvijās vālsts stāndārtu prāsī�bās, kā�  ārī�
Vādlī�nijās  velosipe�du  novietn* u  izveidos ānāi  (pieejāms:
http://www.divritenis.lv/box/files/91347573vādlnijāsvelosipdunovietuizveidoānāi.pdf).  

E> kās un bu� ves ār āutonovietne�m un velonovietne�m jā�nodros inā pirms to nodos ānās
ekspluātā� cijā� .

Lokā� lplā�nojumā teritorijā� , sārkāno lī�niju robez ā� s plā�nots izbu� ve� t ī�slāicī�gās āpstā� s ānā� s
āutostā�vvietās,  nodros inot  pāpildus  āuto  novietos ānās  iespe� jās  lokā� lplā�nojumā  teritorijās
āpmekle� tā� jiem. Stā�vvietās pāredze� ts izvietot vienā�  ielās puse� , pārāle� li brāuktuvei, veidojot tā� s
kā�  pāpildus  joslās  cel*ā  brāucāmāi  dāl*āi,  netrāuce� jot  sātiksmei  uz  cel*ā.  Stā�vvietās  vār  tiks
izvietotās pāmī�s us  pā ielās posmiem, kur vienā�  ielās posmā�  tā� s pāredzāmās vienā�  ielās puse� ,
bet nā�kāmājā�  ielās posmā� , prete� jā�  ielās puse� .  Stā�vvietās ielās teritorijā�  pāredze� tās kā�  ī�slāicī�gi
lietojāmās  stā�vvietās,  nosākot  to  lietos ānās  lāikā  ierobez ojumus.   Tā� s  izmāntojāmās  gān
viesiem,  gān  publisko  objektu  āpmekle� tā� jiem,  kā�  ārī�,  un  gālvenokā� rt,  publisko  teritoriju
āpmekle� tā� jiem, tāi skāitā�  ārī� cilve�kiem, kās nā�kotne�  vāre�tu ve� le� ties iziet pāstāigā�  piegul*os ājā�
mez ā teritorijā� .

5.6.4. SABIEDRISKĀ TRANSPORTA NODROŠINĀJUMS

Lokā� lplā�nojumā  teritoriju  nā�kotne�  iespe� jāms  nodros inā� t  ār  sābiedrisko  trānsportu,
pāgārinot sābiedriskā�  mikroāutobusā trānsportā kustī�bās mārs rutu, kās pā� rvietojās pā Roz u
ielu, lī�dz lokā� lplā�nojumā teritorijāi.

Sābiedriskā�  trānsportā mārs rutu plā�nos ānā nāv s ī� lokā� lplā�nojumā izstrā�des uzdevums,
lī�dz ār to tās veicāms ā� rpus s ī� lokā� lplā�nojumā. Tome�r, Mā� rupes un Ve�trās ciemā iedzī�votā� jiem,
kā�  ārī� lokā� lplā�nojumā teritorijās iedzī�votā� jiem un lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�noto publisko
objektu āpmekle�tā� jiem, lokā� lplā�nojumā risinā� jumu prieks likums ietver vāriāntu pieturvietās
izvietojumām  pie  iebrāuks ānās  vietās  lokā� lplā�nojumā  teritorijāi,  pās vāldī�bās  cel*u  C11
Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i  un  C23  Vecāis  Mā�rupes  cel*s -  Mez ciems  krustojumā� ,  kur  ir
plā�notā plātā�kā brāuktuve.
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5.7. INŽENIERTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Visu lokā� lplā�nojumā teritorijās āttī�stī�bāi nepiecies āmo inz enierkomunikā� ciju tehniskie
risinā� jumi precize� jāmi bu� vprojektos, ātbilstos i  ātbildī�go institu� ciju sniegtājiem tehniskājiem
noteikumiem un ieve�rojot normātī�vo āktu prāsī�bās.

Plā�noto  inz enierkomunikā� ciju  izvietojumām  jā� ieve�ro  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu  Nr.  574  “Noteikumi  pār  Lātvijās  bu� vnormātī�vu  LBN  008-14  “Inz eniertī�klu
izvietojums”” prāsī�bā�m.

Lokā� lplā�nojumā  teritoriju  plā�nots  nodros inā� t  ār  visā  veidā  nepiecies āmājiem
inz eniertī�kliem - centrālize� to u� densāpgā�di un sādzī�ves noteku� den* u kānālizā� ciju, lietus u� dens
kānālizā� ciju  (pe�c  nepiecies āmī�bās),  elektroāpgā�di,  gā� zes  āpgā�di,  siltumāpgā�di  un
elektroniskājiem sākāriem (pe�c nepiecies āmī�bās), veidojot piesle�gumus tuvumā�  esos ājiem.

Esos os nedārbojos os inz eniertī�klus lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�nots demonte� t, kā�  ārī�
bu� ve� t  no  jāunā,  n* emot  ve�rā�  plā�notā� s  āpbu� ves  izvietojumu  un  āttī�stī�bās  secī�bu,  kās  tiks
precize�tā bu� vprojekte�s ānās posmā� . 

Gālveno māg1 istrā� lo tī�klu ievādus lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�nots izbu� ve� t pās vāldī�bās
cel*ā C-23 Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems sārkāno lī�niju robez ā� s.

Grāfiski  inz enierkomunikā� ciju  izvietojumā  she�mā  ātte� lotā  Grāfiskā� s  dāl*ās  kārte�
“Inz enierkomunikā� ciju plā�ns”.

5.7.1. ŪDENSAPGĀDE UN SADZĪVES NOTEKŪDEŅU KANALIZĀCIJA
Teritorijās  u� densāpgā�des,  sādzī�ves  noteku� den* u  kānālizā� cijās  un  lietus  u� dens

kānālizā� cijās  risinā� jumi izstrā�dā� ti sāskān* ā�  ār Vālsts vides dienestā Lielrī�gās reg1 ionā� lā� s vides
pā� rvāldes 05.01.2021. nosācī�jumiem Nr.11.2/50/RI/2021, Veselī�bās inspekcijās 09.12.2021.
nosācī�jumiem Nr.4.5.-4./30127/150 un SIA  „Mā�rupes  komunā� lie  pākālpojumi”  09.12.2020.
nosācī�jumiem Nr.2-6/1669, kā�  ārī� n* emot ve�rā�  esos o inz eniertī�klu pieejāmī�bu teritorijā�  vāi tā� s
tuvumā� .

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notā� s  e�kās  pāredze� ts  piesle�gt  AS  „Mā� rupes  komunā� lie
pākālpojumi"  centrālize�tājiem u� densāpgā�des  un  sādzī�ves  noteku� den* u  kānālizā� cijās  tī�kliem,
kās izbu� ve� ti  uz Roz u ielās un nekustāmā�  ī�pās umā ār kād. Nr. 8076 012 0147 krustojumā� . 

Lokā� lpā�nojumā izstrā�des posmā�  prognoze� tā� s u� densāpgā�des jāudās: 300 m3/me�nesī�,
novādā�mo sādzī�ves noteku� den* u dāudzums 300m3/me�nesī� .

Atbilstos i  SIA  „Mā�rupes  komunā� lie  pākālpojumi”  izsniegtājiem  nosācī�jumiem,
māg1 istrā� lo  u� densvādu lokā� lplā�nojumā teritorijā�  jā�pāredz ār diāmetru 160 mm. U> densvādā
ievādus e�kā� s jā�projekte�  ār u� densvādā cāuruli PN16⌀32/63, nodros inot iespe� ju pievienoties
teritorijā�  izbu� ve� tājāi  u� densvādā  māg1 istrā� lei.  Atzārā�  no  u� densvādā  māg1 istrā� les  jā�projekte�
pāzemes  servisā  āizbī�dni  pirms  kātrās  e�kās  sārkāno  lī�niju  robez ā� s. Jāunveidotājā� s  zemes
vienī�bā� s u� densvādā ievādā� ,  jā zemes vienī�bu plā�nots iez ogot- lī�dz 1,5 m no z ogā, jā�uzstā�dā
komercuzskāites  me�rāpārā� tā  mezglu  (siltinā� tā�  ākā/s āhtā),  kur  uzstā�dī�t  komercuzskāites
me�rāpārā� tu (u� dens cāurteces me�rī�tā� ju) ātbilstos i  Ministru kābinetā 01.04.2016. noteikumu
Nr.174 “Noteikumi pār sābiedrisko u� denssāimniecī�bās pākālpojumu sniegs ānu un lietos ānu”
prāsī�bā�m.  U> densvādu  jā� ieguldā  ār  dzil*umu  1,7  m  zem  virszemes  slā�n* ā,  s k* e� rsojot  cel*u  ār
dzil*umu 1,8 m. U> densvādā māg1 istrā� le�  jā�nodros inā spiedienu lī�dz 5.0 bār. 

Detālize�ti  risinā� jumi jā�nosākā bu� vniecī�bās ieceres  dokumentā� cijā� ,  ieve�rojot  Ministru
kābinetā 30.06.2015. noteikumu Nr.326 “Noteikumi pār Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 222-15
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"U> densāpgā�des bu� ves"” un Ministru kābinetā 30.06.2015. noteikumu Nr.327 “Noteikumi pār
Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 223-15 “Kānālizā� cijās bu� ves”” prāsī�bās.

5.7.2. UGUNSDROŠĪBAS NODROŠINĀJUMS
I>stenojot  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�bās  ieceri,  jā�nodros inā  normātī�vājos  āktos

noteiktā� s  ugunsdros ī�bās  prāsī�bās.  A> re� jo  ugunsdze�sī�bās  u� densāpgā�di  nodros inā  sāskān* ā�  ār
Ministru  kābinetā  30.06.2015.  noteikumiem Nr.333  “Noteikumi  pār  Lātvijās  bu� vnormātī�vu
LBN  201-15  "Bu� vju  ugunsdros ī�bā"”,  Ministru  kābinetā  30.06.2015.  noteikumiem  Nr.326
“Noteikumi pār Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 222-15 "U> densāpgā�des bu� ves"” un citu normātī�vo
āktu prāsī�bā�m.

Teritorijā�  jā�pāredz e�ku un bu� vju izvietojums, ieve�rojot ugunsdros ī�bās prāsī�bās. N* emot
ve�rā� , kā teritorijā�  obligā� ti izbu� ve� jāms centrālize� tā� s u� densāpgā�des tī�kls ār piesle�gumu kope� jāi
centrālize� tāi u� densāpgā�des siste�māi, teritorijā�  pie u� densāpgā�des tī�kliem izbu� ve� jāmi hidrānti.
Tome�r,  jā  tehnisku iemeslu  de� l*,  kurus  nāv iespe� jāms  nove�rst,  hidrāntus  pie  u� densāpgā�des
tī�kliem  nāv  iespe� jāms  izbu� ve� t,  teritorijā�  ir  jā�pāredz  cits  risinā� jums,  ātbilstos s  plā�notājām
āpbu� ves blī�vumām un objektu ugunsdros ī�bās prāsī�bā�m.

A> re� jāi ugunsdze�sī�bās u� densāpgā�dei ir jā�bu� t izbu� ve� tāi un nodotāi ekspluātā� cijā�  pirms
jāunveidoto zemes vienī�bu izdālī�s ānās un bu� vniecī�bās uzsā�ks ānās tājā� s.

5.7.3. SILTUMAPGĀDE
Bu� vju  siltumāpgā�de  precize� jāmā  bu� vprojekte�s ānās  stādijā� ,  izve�rte� jot  risinā� jumu

ekonomiskos  un  ekolog1 iskos  fāktorus,  tāi  skāitā�  izve�rte� jot  izve� le� tā�  e�kās  āpkures  veidā
ilgtermin* ā  dārbī�bās  efektivitā� ti  un  iespe� jāmos  riskus,  tāi  skāitā�  sāistī�bā�  ār  izmāntojāmā�
energoresursā  pieejāmī�bās  nodros inā� jumu.  Siltumāpgā�de  risinā�mā  vienotā  e�kāi  vāi  e�ku
grupāi.  Siltumāpgā�des  nodros inā� s ānāi  primā� ri  pielietojāmi risinā� jumi,  kās  nerādā vāi  rādā
minimā� lās izmes u emisijās gāisā� , pieme�rām, siltumsu� kn* us, sāules pānel*us, tājā�  skāitā�  sāules
bāterijās, sāules kolektorus, elektroenerg1 iju un gā� zveidā kurinā�mo.  Aizliegts izbu� ve� t iekā� rtās,
kās izmānto s k* idro kurinā�mo, kā�  dī�zel*degvielu  un cieto kurinā�mo, kā�  mālku, ku� dru, briketes,
ogles.

5.7.4. ELEKTROAPGĀDE
Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  elektroāpgā�de  sāskān* ā�  ār  AS  “Sādāles  tī�kls”  14.12.2020.

nosācī�jumiem Nr.30AT00-05/TN-17063 iespe� jāmā no AS "Sādāles tī�kls" 20kV lī�nijās uz Roz u
ielās. 

Elektroāpgā�des  projekte�s ānā  un bu� vniecī�bā,  kā�  ārī�  pā� rbu� ve  un  uzture�s ānā,  veicāmā
ātbilstos i  Energ1 e� tikās  likumā  19.,  19.1,  23.  un  24.  pāntā,  Ministru  kābinetā  30.09.2014.
noteikumu Nr.  573 “Elektroenerg1 ijās  rāz os ānās,  pā� rvādes  un sādāles  bu� vju  bu� vnoteikumi”,
Aizsārgjoslu  likumā,  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “Energ1e� tikās
infrāstruktu� rās objektu āizsārgjoslu noteiks ānās metodikā”, kā�  ārī� citu spe�kā�  esos o normātī�vo
āktu, kās regule�  elektrisko tī�klu projekte�s ānu, bu� vniecī�bu un uzture�s ānu, prāsī�bā�m.

Atbilstos i  Ministru  kābinetā  05.12.2006.  noteikumu  Nr.  986  “Energ1e� tikās
infrāstruktu� rās objektu āizsārgjoslu noteiks ānās metodikā” 2.2. nodāl*ās prāsī�bā�m, vides un
cilve�ku āizsārdzī�bāi noteikti pāpildus nosācī�jumi, kās ieve�rojāmi lokā� lplā�nojumā teritorijā� :

1) Jā, veicot zemes dārbus, juridiskā� s vāi fiziskā� s personās konstāte�  kābeli, kurs  nāv
norā�dī�ts dārbu veiks ānās tehniskājā�  dokumentā� cijā� , tā� s pā� rtrāuc zemes dārbus un nodros inā
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kābel*ā sāglābā�s ānu, kā�  ārī� nekāve� joties zin* o pār to elektrisko tī�klu ī�pās niekām vāi vāldī�tā� jām
un viete� jāi pās vāldī�bāi. 

2) Neātkārī�gi  no noteiktā�  āizsārgjoslu plātumā dārbus ār cels ānās mehā�nismiem 30
metru joslā�  no gāisvādu elektrolī�nijās māle� jā�  vādā pirms dārbā sā�ks ānās sāskān* o ār āttiecī�go
elektrisko tī�klu ī�pās nieku vāi vāldī�tā� ju.

3)  Elektrisko  tī�klu  āizsārgjoslā� s  pāpildus  Aizsārgjoslu  likumā  35.  un  45.  pāntā�
mine� tājiem āprobez ojumiem āizliegts:

-  ātrāsties  elektrisko  tī�klu  bu� vju  teritorijā�  un  telpā� s,  ātve�rt  elektroietāis u  durvis,
noz ogojumus un lu� kās, pievienoties elektriskājiem tī�kliem un dārbinā� t komutā� cijās āpārā� tus;

- mest uz vādiem un bālstiem, kā�  ārī� tuvinā� t tiem jebkā�dus prieks metus;
-  kā�pt  uz  elektrisko  tī�klu  konstrukcijā�m,  piesliet,  novietot  vāi  nostiprinā� t  uz  tā�m

prieks metus;
- lāist gāisā pu� k* us, lidāpārā� tu sportā model*us un citus lidojos us prieks metus.
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5.7.5. GĀZES APGĀDE
Sāskān* ā�  ār AS „Gāso” 10.12.2020. izdotājiem nosācī�jumiem Lokā� lplā�nojumā izstrā�dei

Nr. 15.1-2/4645, lokā� lplā�nojumā teritorijās gā� zes āpgā�de  iespe� jāmā no sādāles gā�zesvādā ār
spiedienu lī�dz 0.4 MPā, kās izbu� ve� ts cel*ā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 8076 003 2147. 

Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz perspektī�vā�  sādāles gā�zesvādā ār spiedienu 0.4 MPā
novietni  projekte� jāmo  ielu  sārkānājā� s  lī�nijā� s  vāi  inz enierkomunikā� ciju  koridoros  ātbilstos i
Lātvijās stāndārtu (LVS),  Aizsārgjoslu likumā,  Ministru kābinetā 30.09.2014. noteikumu Nr.
574 “Noteikumi pār Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 008-14 “Inz eniertī�klu izvietojums””  un citu
spe�kā�  esos o normātī�vo dokumentu prāsī�bā�m, nodros inot iespe� jās gā� zes pievādā ār spiedienu
lī�dz 0.4 MPā izbu� vei kātrām pāte�re� tā� jām ātsevis k* i.

Tehniskos  noteikumus  konkre� tā�  objektā  gā� zes  āpgā�dei  pāte�re� tā� jām  jā�pieprāsā  AS
“Gāso”  Gā� zāpgā�des  āttī�stī�bās  depārtāmentā  Jāuno  piesle�gumu  dāl*ā� ,  pe�c  Lokā� lplā�nojumā
stā� s ānā� s spe�kā� .
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5.7.6. ELEKTRONISKO SAKARU NODROŠINĀJUMS
Sāskān* ā�  ār SIA „TET” 28.12.2020. izdotājiem nosācī�jumiem Lokā� lplā�nojumā izstrā�dei

Nr.  PN-1200686,  Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  iespe� ju  piesle�gties  esos āi  sākāru
kānālizā� cijāi uz Roz u ielās.

Detālize�tus sākāru komunikā� ciju risinā� jums pāredz bu� vniecī�bās ieceres dokumentā� cijā� .
Izstrā�dā� jot  bu� vniecī�bās  ieceres  dokumentā� ciju,  projekte� jāmā� s  sākāru  komunikā� ciju  trāses
jā�pāredz  zāl*ājā�  zonā�  vāi  zem  trotuā� rā,  kā�  ārī�  jā�pāredz  komunikā� ciju  ievādus  uz  visā�m
projekte� jāmājā�m e�kā�m no projekte� jāmājā�m komunikā� ciju trāse�m. Jā�pāredz vietu(ās) sākāru
sādāles punktu ierī�kos ānāi pie projekte� jāmājā�m sākāru trāse�m ekspluātā� cijāi pieme�rotā�  vietā� .

Projekte�s ānās un izbu� ves dārbi veicāmi sāskān* ā�  ār elektronisko sākāru tī�klu  ī�pās niekā
sniegtājiem tehniskājiem stāndārtiem.

5.7.7. MELIORĀCIJA UN VIRSZEMES ŪDEŅU NOVADĪŠANA
Atbilstos i  VSIA  “Zemkopī�bās  ministrijās  nekustāmie  ī�pās umi”  11.12.2020.

izsniegtājiem  nosācī�jumiem  Nr.  Z/1-12/1667  pie  bu� vniecī�bās  ieceres  dokumentā� cijās
izstrā�des jā�pāredz virszemes noteces uztvers ānās, sāvā�ks ānās un novādī�s ānās no bu� vobjektā
tehniskāis risinā� jums.

Plā�noto cel*u, lāukumu un e�ku  projekte�s ānās stādijā�  jā�veic esos ā� s meliorā� cijās siste�mās
tehnisko  izpe� ti,  piesāistot  sertifice� ts  meliorā� cijās  siste�mu  projekte�s ānās  speciā� listu,  un
nepiecies āmī�bās gādī�jumā� , pāmātojoties uz to, jā�veic esos ā� s meliorā� cijās siste�mās pā� rbu� vi vāi
pā� rkā� rtos ānu. Meliorā� cijās siste�mās pā� rbu� ves bu� vniecī�bās ieceres dokumentā�cijās tehniskie
risinā� jumi nedrī�kst pāsliktinā� t hidromeliorātī�vo stā�vokli blākus esos ājā� s zemes vienī�bā� s. 

Nāv  piel*āujāmās  dārbī�bās,  kuru  de� l*  tiktu  trāuce� ts  pās vāldī�bās  koplietos ānās
u� densnotekās dārbī�bās rez ī�ms.

Pie  turpmā�kā� s  projekte�s ānās  un  bu� vniecī�bās  jā� ieve�ro  Meliorā� cijās  likums,  Ministru
kābinetā 16.09.2014. noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorā� cijās bu� vju bu� vnoteikumi”,
Ministru  kābinetā  30.06.2015.  noteikumi  Nr.329  “Pār  Lātvijās  bu� vnormātī�vu  LBN  224-15
“Meliorā� cijās siste�mās un hidrotehniskā� s bu� ves””.

Plā�nojot  bu� vniecī�bu,  jā� izn* em  VSIA  “Zemkopī�bās  ministrijās  nekustāmie  ī�pās umi”
tehniskie  noteikumi  un  Meliorā� cijās  siste�mu  izbu� ves  tehniskos  risinā� jumus  jā� sāskān* o
Zemgāles reg1 ionā meliorā� cijās nodāl*ā� .

Lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānās  rezultā� tā�  nāv  piel*āujāmā  meliorātī�vā�  un  hidrolog1 iskā�
stā�vokl*ā pāsliktinā� s ānā tāi piegulos ā� s plātī�bā� s. 

Lietusu� dens novādī�s ānā iespe� jāmā esos ājā�  pās vāldī�bās koplietos ānās u� densnotekā�  un
privā� tā�  u� densnotekā�  pie zemesgābālā dienvidu robez ās, kā�  ārī� lokā� li lokā� lplā�nojumā teritorijā� .

Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  lietusu� dens  novādī�s ānu  no  ielu  klā� tne�m  un
āutonovietne�m  sle�gtā�  lietus  u� dens  sāvā�ks ānās  siste�mā� ,  pāredzot  lietus  u� den* u  āttī�rī�s ānu
(nāftās k*e� rā� jus) pirms ievādī�s ānās meliorā� cijās siste�mā� . Sāvukā� rt lietus u� den* u sāvā�ks ānu un
novādī�s ānu  no  piekl*uves  cel*iem  nodros inā�mā  vāl*e� jā�  un  sle�gtā�  lietus  sāvā�ks ānās  siste�mā�
(filtre� jos ā� s  joslās,  ievālkās,  bioievālkās,  lietus u� dens kānālizā� cijās tī�kli).  Risinā� jumā�  primā� ri
pāredzāmā lietus u� dens infiltrā� cijā teritorijā�

Lietus u� den* us no  āpbu� ves e�ku jumtiem pāredze� ts ātl*āut novādī�t vide�  neāttī�rot. Primā� ri
s eit pāredzāmā lietus u� den* u infiltrā� cijā teritorijā� . Jā pāredzāms, kā lietus u� dens āpjoms bu� tiski
pā� rsniedz tā�  infiltrā� cijās un novādī�s ānās iespe� jās lielu lietāvu lāikā� , teritorijā�  bu� tu pāredzāmā
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lietus  u� den* u  uzkrā� jos o  risinā� jumu  pieme�ros ānā,  pieme�rām,  lietus  dā� rzi  teritorijās
āpstā�dī�jumu zonā�s, lāi ātvieglotu sle�gto lietus u� dens kānālizā� cijās tī�klu dārbī�bu.

Detālize�ts  lietusu� dens  novādī�s ānās  risinā� jums  nosākā�ms  bu� vniecī�bās  ieceres
dokumentā� cijā� . 

Bu� vprojektā  ietvāros  jā� risinā  āugsto  gruntsu� den* u  situā� cijā  lokā� lplā�nojumā  dienvidu
zonā� .

5.8. APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS UN OBJEKTI

Lokā� lplā�nojumā grāfiskā� s dāl*ās kārte�  “Funkcionā� lāis zone� jums un gālvenie teritorijās
izmāntos ānās āprobez ojumi” ātte� lotās lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos ā� s āizsārgjoslās. 

Atbilstos i lokā� lplā�nojumā risinā� jumiem, tiek māinī�ts plā�noto ielu  izvietojums, lī�dz ār to
māinot ielu sārkāno lī�niju izvietojumu. Pā� re� jiem objektiem noteiktā�m āizsārgjoslā�m pāliekot
nemāinī�gā�m.

Ar lokā� lplā�nojumā projektu noteiktā� s āpgru� tinā� tā� s teritorijās un objekti:
 Ielu sārkānā� s lī�nijās- ekspluātā� cijās āizsārgjoslās gār ielā�m, āutocel*iem un dzelzcel*iem:

plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s  sārkānā� s lī�nijās (30m), pās vāldī�bās cel*ā
C-11  “Lāgātās-Muiz nieki-Mez māl*i” sārkānā�s  lī�nijās  (18m)  gār  teritorijās  rietumu
robez u, jāunveidojāmā� s ielās lokā� lplā�nojumā teritorijā�  (12m un 22m).

Teritorijā�  esos ā� s āizsārgjoslās:
 10 metri gār pās vāldī�bās koplietos ānās u� densnoteku;
 5 metri gār susinā� tā� jgrā�vjiem.

7. tābulā. Apgru� tinā� to teritoriju klāsifikā� cijās kodi

APGRŪTINĀJUMA
KODS

APGRŪTINĀTĀS TERITORIJAS NOSAUKUMS

7311040900
Ekspluātā� cijās  āizsārgjoslās  teritorijā  mez ā  zeme�s  gār  u� densnotekā�m
(u� denstec u regule� tā posmā un speciā� li rāktās gultnes), kā�  ārī� uz tā�m esos ā� m
hidrotehniskā�m bu� ve�m un ierī�ce�m 

7312030100 Ekspluātā� cijās āizsārgjoslās teritorijā gār ielu vāi cel*u- sārkānā�  lī�nijā

Sāimniecisko dārbī�bu āprobez ojumi āizsārgjoslu teritorijā�  noteikti Aizsārgjoslu likumā� .
Izstrā�dā� jot  teritorijās  plā�nos ānās  vāi  bu� vniecī�bās  projektus,  visās  āizsārgjoslās

izve�rte� jāmās ātkā� rtoti.
Pie inz enierkomunikā� ciju objektu demontā� z ās vāi pā� rvietos ānās, tiek likvide� tā vāi ārī�

āttiecī�gi pā� rvietotā āizsārgjoslā.
Ierosinot tā�du objektu bu� vniecī�bu, kuriem sāskān* ā�  ār Aizsārgjoslu likumu nosākā�mā

āizsārgjoslā,  izve�rte� jāmā  āizsārgjoslās  teritorijās  skārtā�  plātī�bā.  Jā  tā�  skār  tres ā� s  personās
nekustāmo ī�pās umu,  to  āpgru� tinot,  sān* emāms sāskān* ojums no skārtā�  nekustāmā�  ī�pās umā
ī�pās niekā vāi tiesiskā�  vāldī�tā� jā.

Apgru� tinā� to teritoriju plātī�bās tiks precize� tās pie zemes vienī�bu Apgru� tinā� jumu plā�nu
izstrā�des.
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5.9.  IESPĒJAMO KONFLIKTSITUĀCIJU NOVĒRTĒŠANA

APBŪVE
Lokā� lplā�nojumā teritorijās ziemel*rietumu un dienvidu robez ā robez ojās ār teritorijā�m

kurā� s jāu ir izbu� ve� tās vāi tājā� s vār tikt izbu� ve� tās sāvrupmā� jās. Lokā� lplā�nojumā teritoriju no
sāvrupmā� ju  esos ā� s  un  plā�notā� s  teritorijās  norobez o  esos s  pās vāldī�bās  cel*s   C11  Lāgātās-
Muiz nieki-  Mez māl*i un  tā�  plā�notā�  turpinā� jumā  teritorijā,  kā�  ārī�  gār  lokā� lplā�nojumā
ziemel*rietumu robez u esos ā�  pās vāldī�bās nozī�mes koplietos ānās novādgrā�vjā teritorijā. 

Apkā� rte� jā�  teritorijā�  ir  ātl*āuts  izbu� ve� t  sāvrupmā� jās  lī�dz  3  stā�viem,  sāvukā� rt
lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir plā�nots izbu� ve� t uz e�kā�m 4 stā�vu, kās ir uz pusi māzā�kā�  plātī�bā�
nekā�  pirmāis stā�vs. Lī�dz ār to, lāi lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�notā�  āpbu� ve nebu� tu nomā�cos ā
āpkā� rte� jā�m teritorijā�m, teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves noteikumos iekl*āuts punkts, kās
nosākā,  kā  teritorijā� s,  kur  piekl*āujās  sāvrupmā� ju  dzī�vojāmā�  āpbu� ve,  35  m  plātā�  joslā�  no
sāvrupmā� ju  āpbu� ves  teritorijās  (funkcionā� lā� s  zonās)  robez ās  vāi  50  m  joslā�  no  esos ās
sāvrupmā� jās, e�ku stā�vu skāits vāi āttiecī�gāis āpbu� ves āugstums nedrī�kst pā� rsniegt trī�s stā�vus.

Pās ā�  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  āttā� lumi  stārp  bu� ve�m  pien* emāmi  ātbilstos i
ugunsdros ī�bās un insolā� cijās prāsī�bā�m, kās izve�rte� jāmi bu� vprojekte�s ānās stādijā� . 

N* emot ve�rā�  ieprieks  mine�to, reālize� jot āpbu� vi lokā� lplā�nojumā teritorijā� , nāv pāredzāmā
sādzī�ves āpstā�kl*u pāsliktinā� s ānā� s.

TRANSPORTS
Piekl*uve lokā� lplā�nojumā teritorijāi orgānize�tā no  Roz u ielās pā pās vāldī�bās cel*u C-23

Vecāis Mā� rupes cel*s - Mez ciems, kā�  ārī�  pās vāldī�bās cel*ā C-11 Lāgātās- Muiz nieki- Mez māl*i. 
Lokā� lplā�nojumā teritoriju s k* e�rso  perspektī�vā�  cel*ā  C30 Vizmās-  Vecāis  Mā� rupes  cel*s 

sārkānā�s lī�nijās, kās veidos jāunu piekl*uves koridoru, kād s is āutocel*s  tiks uzbu� ve� ts. Lī�dz s ī�
cel*ā  izbu� vei,  iespe� jāmā�  trānsportā  ietekme  uz  blākus  esos ājā�m  dzī�vojāmā�s   āpbu� ves
teritorijā�m ve�rte� jāmā kā�  nebu� tiskā.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āttī�stī�bā  rādī�s  izmāin* ās  sātiksmes  intensitā� te�
lokā� lplā�nojumā teritorijāi piegul*os o ielu un cel*u posmos. Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā�  tikā
veikts sātiksmes kvālitā� tes nove�rte� jums Roz u ielās un pās vāldī�bās cel*ā C-30 Vizmās- Vecāis
Mā�rupes  cel*s  un  Roz u  ielās  un  pās vāldī�bās  cel*ā  C-23  Vecāis  Mā� rupes  cel*s -  Mez ciems
krustojumiem, Vālsts reg1 ionā� lā�  āutocel*ā P132- Jāunmā� rupe un pās vāldī�bās cel*ā C-30 Vizmās-
Vecāis Mā�rupes cel*s  krustojumām, kā�  ārī�  Mā� rupī�tes gātves un Roz u ielās krustojumām, kās
sevī�  ietve�rā  ārī�  sātiksmes  kvālitā� tes  izve�rte� jumu,  iekl*āujot  sātiksmes  plu� smās  pieāugumu
ī�stenojot lokā� lplā�nojumu. Atbilstos i izve�rte� jumām, Roz u ielās un pās vāldī�bās cel*ā C- 23 Vecāis
Mā�rupes cel*s - Mez ciems krustojumā�  sātiksmes e�rtī�bās lī�menis pe�c lokā� lplā�nojumā teritorijā�
plā�notā� s  āpbu� ves  ī�stenos ānās  un  pirms  C30  Vizmās-  Vecāis  Mā�rupes  cel*s  izbu� ves,  bu� s
joprojā�m pien* emāms- A lī�menis un divu mānevru veiks ānāi- B lī�menis. Pe�de� jāis nozī�me� ,  kā
mānevrā veiks ānāi vāre�tu bu� t nepiecies āms uzgāidī�t 15 sekundes. 

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  iespe� jāms  bu� s  veikt  sātiksmes  mierinā� s ānās  pāsā�kumus-
visu  teritoriju  vāi  teritorijās  dāl*u  nosākot  kā�  dzī�vojāmo  zonu,  kur  pāredzāmi  ā� trumā
ierobez ojumi.  SGā� di pāsā�kumi vār tikt āttiecinā�mi uz visu lokā� lplā�nojumā teritoriju izn* emot
plā�notā�  cel*ā  C30  Vizmās-  Vecāis  Mā�rupes  cel*s  sāvienojos ā�  cel*ā  posmu.  Sātiksmes
mierinā� s ānās pāsā�kumi vār māzinā� t āuto rādī�to troksni pār 3-5 dB.

Kopumā� ,  lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānās  rezultā� tā�  nāv  pāredzāms  bu� tisks  sātiksmes
plu� smās pieāugumus gālvenājos kustī�bu virzienos lokā� lplā�nojumām piegul*os ājā�  teritorijā� , bet
tā�  iekl*āusies kope� jā�  trānsportā plu� smā� .
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GAISA KVALITĀTE 
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  neātrodās  un  netiek  plā�noti  objekti,  kās  vāre� tu  ietekme�t

gāisā kvālitā� ti. 
Gāisā kvālitā� tes tī�rī�bās nodros inā� s ānāi, lokā� lplā�nojumā teritorijā�  esos o bu� vju āpkurei

plā�nots  pielietot  siltumsu� kn* us,  kās  nerādā  emisijās  gāisā� .  Pās ā�  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�
plā�nots  gān  sāglābā� t  ve�rtī�gā�kos  kokus  un  koku  grupās,  gān  veidot  jāunus  āpstā�dī�jumus.
Apstā�dī�jumiem  ir  ne  vien  este� tiskā�  ve�rtī�bā,  bet  ārī�  pāpildus  citās,  dāudz  nozī�mī�gā�kās
pātī�kāmās  pilse� tvides  nodros inā� s ānāi-  tie  ne  tikāi  pāsārgā�  teritoriju  no  ve� jā,  putekl*iem,
troks n* iem un regule�  temperātu� rās rez ī�mu un gāisā mitrumu, bet ārī� āttī�rā gāisu.

Veicot  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  āpbu� vi,  jā�pāredz  pāsā�kumi  gāisā  kvālitā� tes
nepāsliktinā� s ānāi sāskān* ā�  Ministru kābinetā  03.11.2009. noteikumi Nr.1290 “Noteikumi pār
gāisā kvālitā� ti” prāsī�bā�m.

Gāisā kvālitā� tes nodros inā� s ānāi bu� tiskā�kāis tru� kums, kās ārī� rādī�tu vislielā�ko ietekmi
uz piegul*os ājām teritorijā�m ir pās vāldī�bās cel*ā C23  Vecāis Mā�rupes cel*s - Mez ciems segums.
SGobrī�d  tās  ir  grānts  cel*s ,  kurā  segums  ir  māinā�ms  uz  cieto  segumu,  bu� tiski  māzinot  tā�
pute�s ānu.

Automās ī�nu pā� rvietos ānā� s sāmāzinā�s ānāi lokā� lplā�nojumā teritorijā�  tiek rādī�tā vide, lāi
cilve�kiem  bu� tu  e�rti  pā� rvietoties  ār  velosipe�diem  un  citiem  nemotorize� tiem  trānsportā
lī�dzekl*iem.   Velocel*i  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  veidoti  tā� ,  lāi  bu� tu  sāsniedzāmā  kātrā  bu� ve
teritorijā� , tāi skāitā�  ārī� pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�de un publiski pieejāmā� s sportā un ātpu� tās
teritorijās. Protāms, lāi velosipe�ds vāi cits āutomās ī�nāi ālternātī�vs pā� rvietos ānā� s lī�dzeklis bu� tu
ikdienās pā� rvietos ānā� s lī�dzeklis ir nepiecies āms veidot sāistī�tus velocel*us, nodros inot dros ās
pā� rvietos ānā� s iespe� jās.

DABAS VIDE
Lokā� lplā�nojumā  teritoriju  veido  āntropoge�ni  ietekme�tās  teritorijās  ār  degrāde� tā�m

bu� ve�m,  kās  izvietotā  mez ā  teritorijā� .  Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  esos o  koku
sāglābā� s ānu.  Lāi  sāglābā� tu  āināviski  pievilcī�gu  un  mez āpārkām  rāksturī�gu  vidi,  pirms
bu� vprojekte�s ānās uzsā�ks ānās, teritorijā�  ā� rpus plā�noto ielu zonās, izve�rte� jāmi teritorijā�  esos ie
koki,  nosākot  āugtspe� jī�gā� kos  kokus  un koku  grupās,  kās  māksimā� li  sāglābā� jāmās  plā�nojot
āpbu� ves izvietojumu.

Lāi Lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānā neātstā� tu bu� tisku, nelābve� lī�gu ietekmi uz esos o dābās
vidi,  piekl*uves  cel*i  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�noti  pe�c  iespe� jās  esos o  cel*u  trāse�s.
Bu� vniecī�bās  orgānize�s ānāi  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  iespe� jāms  izmāntot  esos us  āsfālte� tus
lāukumus, tā�de� jā�di nerādot pāpildus slodzi uz teritorijā�  esos o mez ā zemi.

Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  pāredze� ts sāglābā� t esos u ~17m āugsto kālnu, kuru plā�nots
pā� rprofile� t,  tāi  skāitā�  ārī�  sāmāzinā� t,  rādot  iespe� ju  dros i  uzn* emt  vāirā�k  āpmekle� tā� ju  un
lābiekā� rtot, pādārot plās ā� kā un dros ā� ku dāz ā�du rekreā� cijās pāsā�kumu ī�stenos ānāi.

Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi ārī� sāglābā�  iespe� ju āpkā� rte� jo teritoriju iedzī�votā� jiem nokl*u� t
piegul*os ā�  mez ā teritorijā� , kās ir iecienī�ts gān pāstāigu, gān sportisko āktivitā� s u ī�stenos ānāi.

GRUNTS UN GRUNTSŪDEŅU PIESĀRŅOJUMA RISKS
Sāskān* ā�  ār Lātvijās Vides, g1eolog1 ijās un meteorolog1 ijās centrā uzture�to Piesā� rn* oto un

potenciā� li  piesā� rn* oto  vietu  reg1 istru,  lokā� lplā�nojumā  teritorijā  vāi  tā� s  tuvā�kā�  āpkā� rtne
neātrodās piesā� rn* otā�  vāi potenciā� li piesā� rn* otā�  vietā� . 

Veicot grunts un gruntsu� den* u ānālī�zes teritorijā�  nāv konstāte� tās potenciā� li  bī�stāmās
vielās. 
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Lāi  nove�rstu  āugsnes  un  gruntsu� den* u  piesā� rn* ojumu,  veicot  sāimniecisko  dārbī�bu
lokā� lplā�nojumā  teritorijā� ,  ieve�rojāmi  normātī�vie  ākti  pār  virszemes  un  pāzemes  u� den* u
kvālitā� ti un noteikumi pār āugsnes un grunts kvālitā� tes normātī�viem.

Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notā� s  bu� ves  ir  obligā� ti  piesle�dzāmās  centrālize�tājiem
u� densāpgā�des un sādzī�ves kānālizā� cijās tī�kliem.

VIDES TROKSNIS
Lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  nāv  ātl*āuti  tā�di  izmāntos ānās  veidi,  kuru  rezultā� tā�  rodās

bu� tisks piesā� rn* ojums, tājā�  skāitā�  vides troksnis, kās pā� rsniedz normātī�vājos āktos noteiktos
robez lielumus.  Reālize� jot  plā�noto  teritorijās  āpbu� vi,  nāv  prognoze�tā  troks n* ā  robez lielumu
pā�rsniegs ānā,  kās  noteiktā  Ministru  kābinetā  07.01.2014.   noteikumos  Nr.16  “Troks n* ā
nove�rte�s ānās un pā� rvāldī�bās kā� rtī�bā”.

Kā�  pāredzāmie troks n* ā āvoti iespe� jāmā āutotrānsportā kustī�bā. Autotrānsportā kope� jo
troks n* ā  emisijās  lī�meni  veido trī�s  gālvenā� s  komponentes-  vilces  siste�mās rādī�tāis  troksnis
(rāksturī�gs krāvās āutomās ī�nā�m), gā� zu izplu� des siste�mās rādī�tāis troksnis (rāksturī�gs vecā�kā
izlāidumā  āutomās ī�nā�m),  kā�  ārī�  riepu  sāk*eres  ār  cel*ā  segumu  rādī�tāis  troksnis.  Kātrās
komponentes nozī�me ir māinī�gā un ātkārī�gā no trānsportlī�dzekl*ā veidā, uzbu� ves, āprī�kojumā,
kustī�bās ā� trumā, cel*ā segumā un citiem fāktoriem. Kātrā ātsevis k* ā trānsportlī�dzekl*ā kontekstā�
bu� tiskā  ietekme  uz  rādī�to  troks n* ā  emisijās  lī�meni  ir  ārī�  trānsportlī�dzekl*ā  tehniskājām
stā�voklim un tā�  vādī�s ānās rāksturām.

Lāi māzinā� tu troks n* ā  lī�meni,  lokā� lplā�nojumā teritoriju plā�nots noteikt  kā�  dzī�vojāmo
zonu, lī�dz plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s  izbu� vei (ātbilstos i izbu� ve� jot s o cel*ā
posmu, tās netiks iekl*āuts dzī�vojāmā�  zonā� ). Iespe� jāmāis troks n* ā lī�menis  pie zemes vienī�bās
robez ā�m nepā� rsniegs  55 dB(A). Plā�notāis cel*s  C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  vāre� tu rādī�t
lielā�ku āutotrānsportā troksni,  tād s ī�  cel*ā  projekte�s ānā�  jā�veic  troks n* u  izpe�te/ modele�s ānā,
ātbilstos i pāredzot pāsā�kumus - troks n* u sāmāzinā� s ānāi.

8. tābulā Vides troks n* ā robez lielumi.

Nr.p.
k. Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija

Trokšņa robežlielumi

Ldiena
(dB(A))

Lvakars
(dB(A))

Lnakts
(dB(A))

1. Individuā� lo  (sāvrupmā� ju,  māzstā�vu  vāi  viense� tu)  dzī�vojāmo mā� ju,
be�rnu iestā� z u,  ā� rstniecī�bās,  veselī�bās  un  sociā� lā� s  āpru� pes  iestā� z u
āpbu� ves teritorijā.

55 50 45

2. Dāudzstā�vu dzī�vojāmā�s āpbu� ves teritorijā 60 55 50

3. Publiskā� s āpbu� ves teritorijā (sābiedrisko un pā� rvāldes objektu 
teritorijā, tāi skāitā�  kultu� rās iestā� z u, izglī�tī�bās un zinā� tnes iestā� z u, 
vālsts un pās vāldī�bu pā� rvāldes iestā� z u un viesnī�cu teritorijā) (ār 
dzī�vojāmo āpbu� vi)

60 55 55

4. Jāuktās āpbu� ves teritorijā, tāi skāitā�  tirdzniecī�bās un pākālpojumu 
bu� vju teritorijā (ār dzī�vojāmo āpbu� vi)

65 60 55

5. Klusie rājoni āpdzī�votā� s vietā� s 50 45 40
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Plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel*s  nāv plā�notā lokālplā�nojumā ī�stenos ānās
gāitā� . Lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānās ietvāros pāredze�ts izbu� ve� t tikāi divu joslu cel*u (vismāz ār
grānts segumu), lāi nodros inā� tu piekl*uves sāvienojumu lokā� lplā�nojumā teritorijāi.

Lokā� lplā�nojumā teritorijās ziemel*u dāl*ā�  plā�notā�  sportā lāukumā ekspluātā� cijā, jā tājā�
tiek  ī�stenotā  skeitpārkā  bu� vniecī�bā,  vāre�tu  bu� t  pāpildus  troks n* ā  āvots  dienās  lāikā� ,  bet,
ieve�rojot,  kā  tās  izvietosies  stārp  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  plā�notājā�m  bu� ve�m  un
lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ir  sāglābā� ti  un  izveidoti  jāuni  koku  un  kru� mu  stā�dī�jumi,  nāv
pāredzāms, kā troksnis vāre� tu izplātī�ties tā� lā� k pār lokā� lplā�nojumā teritoriju.

Gādī�jumā� , jā veicot objektā ekspluātā� ciju rādī�tāis vides troksnis blākus esos ājā� s zemes
vienī�bā� s s k* ietāmi pā� rsniedz normātī�vājos āktos noteiktos robez lielumus, veic troks n* ā lī�men* ā
izpe� ti. Pāmātojoties uz troks n* ā lī�men* ā izpe� ti, izstrā�dā�  prettroks n* ā risinā� jumus, kās vār ietvert
teritorijās  lābiekā� rtojumā  elementus,  āpstā�dī�jumu  joslu,  troksni  slā�pe� jos u  bārjeru,  grunts
vālni, e�ku ārhitektu� ru vāi citus risinā� jumus. Nepiecies āmo prettroks n* ā risinā� jumu, tā�  āpjomu
un veidu iekl*āuj bu� vniecī�bās ieceres dokumentā� cijā� .

SMAKAS
Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  smāku emisijās pāredze�tā� s āpbu� ves teritorijā� s neveidosies.

Plā�nojot  teritorijās  āpbu� vi,  izve�rte�  Ministru  kābinetā  25.11.2014.  noteikumu  Nr.724
“Noteikumi pār piesā� rn* ojos ās dārbī�bās izrāisī�to smāku noteiks ānās metode�m, kā�  ārī� kā� rtī�bu,
kā�dā�  ierobez o s o smāku izplātī�s ānos” prāsī�bās.

5.10. NOSACĪJUMI LOKĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAI

Lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānā tiek uzsā�ktā pe�c tā�  āpstiprinā� s ānās pās vāldī�bā�  un stā� s ānā� s
spe�kā� .  Lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānās kā� rtī�bā ir noteiktā Teritorijās izmāntos ānās un āpbu� ves
noteikumu 6. nodāl*ā� .

Lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānu  plā�nots  orgānize�t  ātsevis k* ā� s,  bet  sāvstārpe� ji  sāistī�tā� s
lokā� lplā�nojumā  teritorijās  dāl*ā� s-  kā� rtā� s.  Lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ī�stenos ānās  kā� rtu
dālī�jums  norā�dī�tās 32. ātte� lā� . Attiecī�bā�  uz inz enierkomunikā� ciju un ielu bu� vprojekte�s ānu un
bu� vniecī�bu secī�gā� s teritorijās kā� rtās vār tikt āpvienotās, bet bu� vju bu� vniecī�bāi ir ierobez ojumi
kā� rtu ietvāros, kās sī�kā�k skāidrots tekstā�  tā� lā�k,  sā�kotne� ji āprākstot pirmā� s rī�cī�bās ī�stenojot
lokā� lplā�nojumu.

Uzsā�kot  lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānu  ir  pāredze� tā  teritorijā�  esos o  bu� vju  un
inz enierkomunikā� ciju demontā�z ā visā�  lokā� lplā�nojumā teritorijā� .

Lokā� lplā�nojumā  Teritorijās  izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumi  pāredz
lokā� lplā�nojumā  teritorijāi  izstrā�dā� t   vispā� rī�gu  lābiekā� rtojumā  projektu,  kās  sāskān* ojām ār
Pās vāldī�bās  ī�pās umu  pā� rvāldi.  Pāredze� ts,  kā  projektā�  jā� ietver  vienoti  universā� lā�  dizāinā
pāmātrisinā� jumi,  nosākot  kopī�gos  teritorijās  lābiekā� rtojumā�  izmāntojāmos  māteriā� lus,
māteriā� lu  kombinā� ciju  vāriāntus,  jā  nepiecies āms,  norā�dot  teritorijā�  pielietojāmos  brug1ā
rākstus,  kā�  ārī�  jā� ietver  prāsī�bās  ārhitektu� rās  māzājā�m  formā�m,  ā� re� jā�  āpgāismojumā
nodros inā� jumām kā�  publiskā� s ā� rtelpās teritorijā� s, tāi skāitā�  ielu teritorijā� s, tā�  pāgālmiem, ielu
un pāgālmu āpstā�dī�jumu risinā� jumus, norā�dot visā�  teritorijā�  obligā� ti sāglābā� jāmos kokus un
nosākos  kokāugus,  kās  izmāntojāmi  veidojot  pāmātstā�dī�jumus  visā�  teritorijā� .  Vispā� rī�gs
lābiekā� rtojumā  projekts  izstrā�dā� jāms  un  sāskān* ojāms  pirms  bu� vniecī�bās  ieceres
dokumentā� cijās  ākcepte�s ānās  Pās vāldī�bā�   lokā� lplā�nojumā  teritorijās  pirmā� s  kā� rtās

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes 
novadā teritorijā    73



ī�stenos ānāi.  Ierobez ojums  neāttiecās  uz  inz enierkomunikā� ciju  izbu� ves  bu� vniecī�bās  ieceres
dokumentā� cijā�m.

Atbilstos i  ieprieks  mine� tājām  vispā� rī�gāis  lābiekā� rtojumā  projekts  ir  vādlī�niju
dokuments,  kās  izstrā�dā� jām  ve� l  pirms  ielu  bu� vprojekte�s ānās  uzsā�ks ānās.  Veicot
bu� vprojekte�s ānu kātrāi ātsevis k* āi bu� vei vāi bu� vju grupāi lābiekā� rtojumā projekts izstrā�dā� jāms
ātsevis k* i, iekl*āujot un pielietojot vispā� rī�gā�  lābiekā� rtojumā projektā risinā� jumus.

Plā�noto  e�ku  un  bu� vju  projekte�s ānu  ātl*āuts  uzsā�kt  pe�c  zemes  ierī�cī�bās  projektā
āpstiprinā� s ānās  un  jāunveidoto  zemes  vienī�bu  reg1 istrā� cijās  Vālsts  zemes  dienestā� ,  un
ierākstī�s ānās zemesgrā�mātā� . Sāvukā� rt zemes ierī�cī�bās projektā/-u izstrā�di ātl*āuts ierosinā� t uz
tā�m  ātdālā�mājā�m  zemes  vienī�bā�m,  lī�dz  kurā�m  ir  nodros inā� tā  fiziskā  piekl*u� s ānā-  vismāz
izbu� ve� tā  ielā  sāistvielā�m  nesāistī�tā�  cel*ā  segumā  konstruktī�vā�  kā� rtā� ,  kā�  ārī�  lī�dz  kurā�m  ir
izbu� ve� ti  centrālize� tie  u� densāpgā�des  un  sādzī�ves  kānālizā� cijās  tī�kli,  ā� re� jā�  ugunsdze�sī�bās
u� densāpgā�de, lietus ātvādes siste�mā un elektrī�bā.

N* emot ve�rā�  mine� to:
 kātrās lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās kā� rtās teritorijā�  ātsevis k* i vāi āpvienojot

divās  vāi  vāirā�kās  ī�stenos ānās  kā� rtu  teritorijās,  jā�veic  hidrolog1 iskā�  stā�vokl*ā
uzlābos ānās pāsā�kumi;

 kātrās lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās kā� rtās teritorijā�  ātsevis k* i vāi āpvienojot
divās vāi vāirā�kās ī�stenos ānās kā� rtu teritorijās veic māg1 istrā� lo inz eniertī�klu izbu� ve ielu
sārkāno lī�niju teritorijā�  ār ievādiem āpbu� ves zemes vienī�bā� s. Lokā� lplā�nojumā teritorijā�
izbu� ve� jāmi  māg1 istrā� lie  u� densāpgā�des  un  sādzī�ves  kānālizā� cijās  tī�kli,  ā� re� jā�
ugunsdze�sī�bās u� densāpgā�de, lietus ātvādes siste�mā, un elektroāpgā�des tī�kli, kā�  ārī� ielu
un  piekl*uves  cel*u  āpgāismojumā  elektroāpgā�des  tī�kli.  Lokā� lplā�nojumā  Teritorijās
izmāntos ānās  un  āpbu� ves  noteikumos  iekl*āuts  punkts,  kās  pāredz  māg1 istrā� lo
elektroāpgā�des  tī�klu  projekte�s ānās  un  izbu� ves  lāikā� ,  ielu  sārkāno  lī�niju  teritorijā�
izbu� ve� t  pāpildus  cāuruli  elektrokābel*u  tī�klu  izvietos ānāi  elektrotrānsportā  uzlā�des
stāciju izbu� ves ī�stenos ānāi.

 kātrās lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās kā� rtās teritorijā�  ātsevis k* i vāi āpvienojot
divās  vāi  vāirā�kās  ī�stenos ānās  kā� rtu  teritorijās  veic  ielu  izbu� vi  ielu  sārkāno  lī�niju
teritorijā� s un āttiecī�gā� s ī�stenos ānās kā� rtās ietvāros ārī�  piekl*u� s ānās cel*u izbu� vi. Uz s ī�
punktā ī�stenos ānās brī�di teritorijāi ir jā�bu� t  izstrā�dā� tām un sāskān* otām vispā� rī�gājām
lābiekā� rtojumā projektām:

› ielu  bu� vniecī�bu  ātl*āuts  pāredze� t  vāirā�kā� s  bu� vniecī�bās  kā� rtā� s,  kās
precize� jāmās  bu� vniecī�bās  ieceres  dokumentā�cijā� ,  kur  pirmājā�  kā� rtā�  ātl*āuts
veikt ielās izbu� vi ār sāistvielā�m nesāistī�tā�  segumā konstruktī�vā�  kā� rtā� . Ielā vāi
tā� s  posms  ār  sāistvielā�m  sāistī�tā�  segumā  konstruktī�vā�  kā� rtā� ,  tāi  skāitā�  ār
plā�noto ielās lābiekā� rtojumu, izbu� ve� jāmā un nododāmā ekspluātā� cijā�  ne ve� lā� k
pirms ekspluātā� cijā�  tiek nodotā pe�de� jā�  e�kā, kās plā�notā kātrās lokā� lplā�nojumā
teritorijās ī�stenos ānās kā� rtā� .
› piekl*uves  cel*ā,  kās  novietots  pret  plā�noto  cel*u  C-11  Lāgātās-  Muiz nieki-
Mez māl*i,  bu� vniecī�bu  ī�steno  lokā� lplā�nojumā  teritorijās  ī�stenos ānās  pirmā� s
kā� rtās ietvāros.  Piekl*uves cel*ā  izbu� vi  ātl*āuts veikt divā� s  bu� vniecī�bās kā� rtā� s,
kur  pirmājā�  kā� rtā�  cel*s  izbu� ve� jāms  ār  sāistvielā�m  nesāistī�tā�  segumā
konstruktī�vā�  kā� rtā�  un otrājā�  kā� rtā�  ār sāistvielā�m sāistī�tā�  segumā konstruktī�vā�
kā� rtā�  izbu� ve� jot plā�noto ā� re� jo āpgāismojumu. Ar sāistvielā�m sāistī�tā�  segumā
konstruktī�vā�  kā� rtā�  piekl*uves cel*s  izbu� ve� jāms ne ve� lā� k  kā�  s ā� dā�  segumā�  tiek
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izbu� ve� tā piegul*os ā�  ielā lokā� lplā�nojumā teritorijā� . Cel*ā s k* e� rsojums pā� ri grā�vim
izbu� ve� jāms  ve� lā� kāis  pe�c  plā�notā�  cel*ā  C-11  Lāgātās-  Muiz nieki-  Mez māl*i
izbu� ves.
› piekl*uves  cel*ā,  kās  sāvieno  ieks e� ji  ielu  ār  piegul*os o  mez ā  teritoriju,
bu� vniecī�bu ī�steno lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās otrā� s kā� rtās ietvāros.
Piekl*uves  cel*ā  izbu� vi  ī�steno  vienā�  bu� vniecī�bās  kā� rtā�  ār  grānts  vāi  s k* embu
segumu.
› plā�notā�  cel*ā C30 Vizmās- Vecāis Mā�rupes cel*s  izbu� ve, ātbilstos i plā�notājiem
māg1 istrā� lā�  cel*ā  pārāmetriem,  ir  cel*ā  projektā  āttī�stī�tā� jā  pienā�kums.
Lokā� lplā�nojumā teritorijās āttī�stī�tā� jām ir tiesī�bās lī�dz cel*ā C30 Vizmās- Vecāis
Mā� rupes  cel*s  izbu� vei,  s ī�  cel*ā  sārkāno  lī�niju  robez ā� s  izbu� ve� t  pāgāidu  cel*u
ātbilstos i lokā� lplā�nojumā risinā� jumiem, kās ātte� lotā lokā� lplā�nojumā Grāfiskā� s
dāl*ās  plā�nos  “Plā�notā�  sātiksmes  infrāstruktu� rā”  un  “Ielu  s k* e�rsporfilu
griezumi”,  nodros inot piekl*u� s ānu plā�notājā�m zemes vienī�bā�m un sāvienojot
lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�noto ielu tī�klu ār pās vāldī�bās cel*u C11 Lāgātās -
Muiz nieki- Mez māl*i. 

 Pirms zemes vienī�bu izdālī�s ānās un bu� vniecī�bās ieceres dokumentā� cijās sāskān* os ānās
bu� ve�m,  kās  pāredze� tās  lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānās  tres ā� s  kā� rtās  teritorijā� ,  pāpildus
ieprieks  mine�tājiem inz eniertehniskājiem sāgātāvos ānās dārbiem ir ī�stenojāmā esos ā�
uzbe�rumā, kās iekl*āujās Uzbe�rumā pā� rbu� ves ietekmes teritorijā�  (TIN19), pā� rbu� ve.

Uzsā�kot  pirmā� s/-o  e�ku  bu� vniecī�bās  ieceres  dokumentā� cijās  izstrā�di  kātrā�  no
lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās kā� rtās teritorijā� ,  kās norā�dī�tās  32.  ātte� lā� ,  Pās vāldī�bā�
ākcepte�s ānāi jā� iesniedz āttiecī�gājā�  kā� rtā�  plā�noto e�ku ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās, kās
pāmātotās ār e�ku novietojumā g1 enerā� lplā�nu, kās vār tikt precize� ts tā� lā� kā�  projekte�s ānās gāitā�
un no ielās teritorijās vienlāicī�gi  uztverāmo e�ku grupās metus.  Izstrā�dā� jot  kātrās nā�kāmā�s
lokā� lplā�nojumā ī�stenos ānās kā� rtās ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās, tā�m jā�bu� t sāskānī�gā�m
ār  ieprieks e� jā�  kā� rtā�  noteiktā�m  ārhitektu� rās  risinā� jumā  vādlī�nijā�m.  Izstrā�dā� jot  kātrā  e�kās
bu� vprojektu, jā� ieve�ro Pās vāldī�bā�  ākcepte� tā� s ārhitektu� rās risinā� jumā vādlī�nijās.

Pāpildus  ieprieks  mine�tājām,  lokā� lplā�nojumā  ī�stenos ānās  kā� rtī�bā  nosākā,  kā,  jā
lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  ir  izdotās  bu� vātl*āujās  e�kā�m  ār  kope� jo  dzī�vokl*u  skāitu  lī�dz  250,
jāunās bu� vātl*āujās dāudzdzī�vokl*u mā� ju bu� vniecī�bāi netiek izsniegtās pirms nāv ekspluātā� cijā�
nodotā pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�de. Kā�  ārī�, jā lokā� lplā�nojumā teritorijā�  ir izdotās bu� vātl*āujās
e�kā�m ār kope� jo dzī�vokl*u skāitu lī�dz 250, jāunās bu� vātl*āujās dāudzdzī�vokl*u mā� ju bu� vniecī�bāi
netiek  izsniegtās  pirms  nāv  nodotā  ekspluātā� cijā�   vienā�  no  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�
noteiktājā�m  Jāuktās  centrā  āpbu� ves  vāi  Publiskā� s  āpbu� ves  teritorijā�m  tirdzniecī�bās  vāi
pākālpojumu objekts, birojā e�kā, veselī�bās āizsārdzī�bās iestā�de. Bu� ve nevār tikt ī�stenotā kā�
ī�slāicī�gās lietos ānās un/ vāi sezonās e�kā.
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32.ātte� ls. Lokā� lplā�nojumā teritorijās ī�stenos ānās kā� rtu dālī�jumā she�mā
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