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Nr. 
Iesniedzējs,  

reģ. Nr. MND 
Priekšlikums Kadastra Nr. Atzīme par iekļaušanu 

1.  Juridiska persona, 

30.06.2017., Nr. 

2017_3004, Rīgā 

 
  

Biedrība “Vides aizsardzības klubs” (VAK) lūdz neatļaut Mārupes novadā esošo valsts un 
pašvaldības, t.sk. SIA “Rīgas Meži” valdījumā esošo meža zemju atmežošanu apbūvei kā arī 
derīgo izrakteņu ieguvei, vienlaikus neatļaujot arī derīgo izrakteņu ieguvi uzsākt jaunās 
teritorijās purvos, platībās, kuras līdz šim nav izmantotas derīgo izrakteņu (kūdra, grants, 
dolomīts) ieguvei. 
Savu lūgumu pamatojam ar nesen SIA “Rīgas Meži” izvērstajām aktivitātēm, cenšoties 
paplašināt būtiski kūdras ieguves teritorijas Olaines un Mārupes novados, kas būtiski 
negatīvi ietekmētu aizsargājamus biotopus  - neskartus augstos purvus, degradētus augstos 
purvus, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, vecus un dabiskus purvainos 
mežus. 
Vienlaikus VAK vērš uzmanību, ka Mārupes novadam kā Rīgas apkaimes teritorijai īpaši 
svarīgi saglabāt ekoloģiski augstvērtīgus mežus kā rekreācijas un zaļās buferzonas platības, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības uz dzīvi kvalitatīvā vidē, kā arī nodrošinātu mežu 
teritoriju ilgtspējīgu pastāvēšanu augstas antropogēnās slodzes apstākļos. 

 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ietvaros ir pārskatīta darbība mežu 
teritorijā un noteikti dažādi 
funkcionālā zonējuma 
apakšzonējumi, tai skaitā daļēji 
ierobežojot derīgo izrakteņu ieguvi. 
Daļā teritoriju noteikts zonējums DA, 
paredzot iespēju veidot mežaparkus. 
 
AS “Olaines kūdra” plānotajā kūdras 
ieguves laukumā zonējums pieļauj 
kūdras ieguvi tikai daļā no IVN 
paredzētās ieguves teritorijas, 
vienlaikus daļā pārējā īpašuma 
noteikta dabas un apstādījumu 
teritorija, kas veicinās rekreācijas 
iespējas. 

2.  Juridiska persona, 
“Upesgrīvas iela 3”,  
Nr.2-3-837 

Mainīt atļauto izmantošanu Upesgrīvas iela 3, kad. Nr. 80760030540 uz atļauto 
izmantošanu Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana. Uz minētās teritorijas atrodas 
gāzes uzpildes stacija no 1998.g. un plānots uzbūvēt auto mazgāšanas punktu un 
elektroauto uzlādes staciju.  

80760030540 Ņemt vērā. 
Zonējums mainīts uz publisko apbūvi 
(P2), kas pieļauj iesniegumā norādīto 
plānoto izmantošanu.  

3.  Fiziska persona, 

28.06.2017.,  

“Baltrozes”, Nr.2-3-

940 

Arī turpmāk nepieļaut zemes dzīļu ieguvi Mārupes novada mežu un purvu teritorijās. 
1. Mārupes novadā ir īpaši jāsaudzē atlikušās mežu un purvu teritorijas, lai kompensētu 
Rīgas tuvuma radīto antropogēno slodzi uz vidi. Mārupe ir novads ar strauji augošu 
iedzīvotāju skaitu, tāpēc dabas teritorijām būs īpaša pieaugoša vērtība nākamajām 
paaudzēm. Zemes dzīļu ieguve varētu būt pieļaujama tikai jau degradētās teritorijās, kuru 
re-naturalizācija ir praktiski neiespējama, kā piemēram, Medema vai Bīriņu purva daļēji vai 
pilnībā izstrādātajos kūdras ieguves laukos. 
2. Noteikt reģionālas nozīmes rekreācijas teritorijas statusu teritorijai, kura pielikumā 
pievienotajās kartēs ir atzīmēta kā "A1". Šajā teritorijā atrodas Mārupes novadā vienīgais 
palikušais cilvēka darbības vēl neskartais augstais sūnu purvs, kurš nav iekļauts dabas 
lieguma teritorijā (kā Cenas tīrelis) un ir cilvēkiem viegli pieejams aktīvai atpūtai un dabas 
izziņai. Purvs sākas mazāk kā kilometra attālumā no Loka ceļa Jaunmārupē un ir vistuvākā 
šāda dabas teritorija Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem. Šī teritorija ir unikāla ar tajā 

80760110870 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ietvaros ir pārskatīta darbība mežu 
teritorijā un noteikti dažādi 
funkcionālā zonējuma 
apakšzonējumi, tai skaitā daļēji 
ierobežojot derīgo izrakteņu ieguvi.  
Ir paplašinātas Dabas un apstādījumu 
teritorijas (DA1), paredzot iespēju 
veidot mežaparkus. 
AS “Olaines kūdra” plānotajā kūdras 
ieguves laukumā zonējums pieļauj 
kūdras ieguvi tikai daļā no IVN 
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sastopamo Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kompleksu, tā ir viegli caurstaigājama pa 
veco 1. Pasaules kara ceļu vai pa Mārupes-Olaines novadu robežstigu. Purvs nav pastaigām 
bīstams (tajā nav lāmu vai slīkšņu). Šai teritorijai ir augsts rekreācijas potenciāls, ko 
iespējams attīstīt vēl vairāk, piemēram, ja takas tiktu nomarķētas un tiktu izveidota 
informatīva karte, kas gājējiem, nūjotājiem, skrējējiem un jātniekiem parādītu dažādus 
maršrutus. Minēto teritoriju ir iecienījuši motosportisti, kuri mežā pie starp purvu un Loka 
ceļu ir patvaļīgi ierīkojuši mototrasi. Arī šī aktivitāte būtu jāsakārto. Minētās teritorijas 
labiekārtošana būtu jāveic sadarbībā ar Olaines novadu, jo daļa purva atrodas Olaines 
novadā. Visa šī teritorija ir viena īpašnieka - SIA Rīgas Meži īpašums (kad.nr. 80760110640). 
3. Noteikt ierobežojumus dīķsaimniecību izveidošanai lauksaimniecības zemēs. 
Progresējošā dīķsaimniecību (pēc būtības - melnzemes un smilts ieguves karjeru un 
attiecīgu ražošanas un pakalpojumu saimnieciskā darbība) lauksaimniecības zemēs notiek 
bez ietekmes uz vidi (IVN) novērtējuma, jo katra atsevišķa "dīķa" lielums netiek projektēts 
lielāks par 5 ha. Taču dīķi tiek rakti blakus esošos zemes gabalos un to summārā ietekme 
uz vidi pārsniedz ar likumu noteikto 5 ha robežu. Pašvaldībai ir jāatrod veids kā šādos 
gadījumos pieprasīt IVN procedūru un jāiestrādā šī norma teritorijas plānojumā. Bez tam, 
izdodot būvatļaujas šādu dīķu ierīkošanai ir jāizvērtē un jānovērš dīķu ierīkošanas procesa 
iespējamā negatīvā ietekme uz novada iedzīvotāju  dzīves  apstākļiem. Apjomīga zemes 
dzīļu  ieguve,  uzglabāšana,  pārstrāde un transportēšana cilvēku dzīves vietu tuvumā nav 
pieļaujama, jo rada troksni, putekļus un vibrācijas. Iedzīvotāju interešu aizsargāšanas 
nolūkos dīķsaimniecību-karjeru darbībai ir jānosaka noteikumi, kā piemēram: a) lielāku par 0,5 
ha dīķu rakšana nav pieļaujama tuvāk par 500 m no dzīvojamām mājām, izņemot, ja saņemta šo 
māju iedzīvotāju rakstiska piekrišana; b) zemes dzīļu transportēšana tuvāk par 100 m no 
dzīvojamām mājām pieļaujama tikai tad, ja šis ceļš ir asfaltēts; c) ja rakšanas, pārstrādes un 
transportēšanas darbi tiek veikti tuvāk par 500 m no dzīvojamām mājām, tad tas ir pieļaujams 
tikai darba dienās un darba laikā no 8:00 rītā līdz 18:00 vakarā. Šīs normas ir iespēju robežās 
jāiestrādā teritorijas plānojumā un tām jābūt saistošām izdodot būvatļaujas dīķu, kas lielāki 
par 0,5 ha, izbūvei. 
 

paredzētās ieguves teritorijas, 
vienlaikus daļā pārējā īpašuma 
noteikta dabas un apstādījumu 
teritorija, kas veicinās rekreācijas 
iespējas. 
Ir izvērtētas derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas un ar TIAN grozījumiem 
veidots regulējums derīgo izrakteņu 
ieguvei, kas lauksaimniecības zemēs 
pieļauj ieguvi tikai dīķsaimniecību 
veidošanai, pie tam izrakteņu ieguves 
gadījumā jāizstrādā detālplānojums, 
kurā nosakāmi pasākumi apkārtējo 
teritoriju pasargāšanai, kā arī jāslēdz 
administratīvais līgums ar pašvaldību 
par detālplānojuma īstenošanu. 

4.   Fiziska persona, 
“Dzīles”, 20.06.2017., 
Nr.2-3-947 

Lūdzu veikt grozījumus 2014. - 2026. teritorijas plānojumā, par teritorijas izmantošanu un 
apbūves noteikumiem. Lūdzu turpmāk noteikt meža teritorijas (6.11.) zemes gabala 
minimālo platību (406.1.) 1,00 hektāra apmērā (patlaban 2,00 hektāri). 
Savu lūgumu pamatoju ar to, ka man piederošā īpašuma "Dzīles" zemes platība ir 2,3 ha, 
mani bērni ir pieauguši un viens no viņiem vēlas pastāvīgi dzīvot Mārupē. Tādēļ lūdzu 
noteikt minimālo zemes platību 1,00 hektāru platībā, lai varu dāvināt zemes gabalu savai 
meitai ģimenes mājas būvei. 

80760090011 Nav ņemts vērā. 
Noteikts funkcionālais zonējums 
Mežu teritorija (M1). Saskaņā ar 
normatīvo regulējumu (MK 
noteikumi Nr.240), ārpus ciemiem 
zemes vienības nav atļauts dalīt 
mazāk par 2ha.   
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5.  Fiziska persona, 
29.06.2017.,  Nr. 2-3-
952 
 

Priekšlikums: neveidot Lielās ielas un Mārupītes gatves savienojumu (Lielās ielas 
pagarinājumu). 
Lielās ielas pagarinājums - savienojums ar Mārupītes gatvi radītu lieku piesārņojumu 
dzīvojamās zonas teritorijai tai pat laikā - nedodot īpašus ieguvumus Mārupes iedzīvotājiem. 
Papildus informācija vēstulē.  

 Nav ņemts vērā. 
Lielā iela un Mārupītes gatve ir CIII 
kategorijas ielas, kas veido Mārupes 
ciema galveno ielu tīklu, nodrošinot 
nepieciešamos satiksmes 
savienojumus un transporta plūsmu 
organizāciju, līdz ar to nav pieļaujams 
samazināt šo ielu sarkano līniju 
platumu, kas ļautu perspektīvē 
saglabāt iespēju izbūvēt ielu.  
Jautājums tika lemts Sarkano līniju 
lokālplānojuma izstrādes gaitā 
(Lokālplānojums sarkano līniju 

precizēšanai apstiprināts ar 
Saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2017), lēmums atspoguļots 
ziņojumā par izvērtētajiem 
priekšlikumiem. 
 

6.  Fiziska persona, 
27.06.2017., Grantiņu 
iela 12, Nr. 2-3-953 

Daru Jums zināmu, ka iebilstu pret Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014-2016 gadam 
grozījumu izstrādi. 
Vēlos Jūs informēt, ka sakarā ar to, ka patreiz veicu nekustamā īpašuma Mārupē, Grantiņu ielā 
12, kadastra Nr.80760080187, privātmājas projektēšanu, lūdzu negrozīt šī nekustamā 
īpašuma funkcionālo zonējumu. 
 

80760080187 Nav ņemts vērā. 
Likumīgi uzsāktu būvniecību (ir spēkā 
esoša būvatļauja zemes vienības 
apbūvei, kurā izdarīta vismaz  atzīme 
par projektēšanas nosacījumu izpildi 
un nav beidzies termiņš nākamās 
atzīmes veikšanai) ir atļauts pabeigt 
arī ja būve neatbilst funkcionālajā 
zonējumā noteiktajai atļautai 
izmantošanai. Funkcionālais 
zonējums mainīts uz Publiskās 
apbūves teritoriju (P1). 
 

7.  Fiziska persona, 
30.06.2017., Nr. 2-3-
961  

Šī vēstule ir par zemes gabalu ar kadastra nr. 80760110640 - teritorija, kura bija plānota 
kūdras ieguves lauku paplašināšanai. 2017. gada 24. maija Mārupes domes sēdē puse no 
balstiesīgajiem balsoja "par" šīs teritorijas neakceptēšanu kūdras ieguvei. Mans priekšlikums 

80760110640 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ietvaros ir pārskatīta darbība mežu 
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ir saglabāt šo teritoriju un nemainīt zonējuma veidu, kas neatļauj veikt derīgo izrakteņu 
iegūšanas iespēju. 
Mārupes novadā atrodas vēl citi purvi - daļa no Medema purva un Bieriņu purvs. Diemžēl 
šīs teritorijas bioloģiski neskaitās purvi, jo tie ir susināti visā teritorijā, virskārta nofrēzēta, 
veikta kūdras ieguve utt. Šādām degradētām teritorijām nav vērtības - purvu, kas veidojies 
tūkstošiem gadu, vairs neatgūt. No ainaviskā viedokļa līdzinās tuksnesim. Vai Mārupes 
novadā ir vajadzīgas vēl šādas teritorijas, ja nav zināms kā tās tālāk izmantot- kā tās 
apsaimniekot? Vai tādēļ atļaut iznīcināt vēl teritoriju, ja nav zināma tās turpmākā lietošana 
vai attīstība? Apzinos, ka Pierīga ir blīvi apdzīvota un ceļas aizvien jaunas apbūves. Tomēr 
Mārupes novadā nav kritiska apdzīvotības situācija, lai iznīcinātu katru dabas vērtību. Tieši 
pretēji -jācenšas saglabāt pēc iespējas vairāk dabas bagātību, lai līdzsvarotu urbanizācijas 
līmeni. 
Piekritīšu, ka mans priekšlikums ir ar mazu vērtību Jūsu galējā teritorijas plānojuma 
lēmumā, jo nav tendēts uz cilvēku. Ieteiktu Jums (visiem) veltīt daļu no saspringtās ikdienas 
un apskatīt Medema purva un Bieriņu purva esošo teritoriju Mārupes novadā, lai saprastu, 
vai to Jūs vēlaties vēl redzēt Mārupes novadā. Patieso ainavu ir iespējams novērtēt 
atrodoties dabā nevis "uz papīra". 
 

teritorijā un noteikti dažādi 
funkcionālā zonējuma 
apakšzonējumi, tai skaitā daļēji 
ierobežojot derīgo izrakteņu ieguvi. 
Daļā teritoriju noteikts zonējums DA, 
paredzot iespēju veidot mežaparkus. 
 
AS “Olaines kūdra” plānotajā kūdras 
ieguves laukumā zonējums pieļauj 
kūdras ieguvi tikai daļā no IVN 
paredzētās ieguves teritorijas, 
vienlaikus daļā pārējā īpašuma 
noteikta dabas un apstādījumu 
teritorija, kas veicinās rekreācijas 
iespējas. 

8.  Fiziska persona, 

“Jaunbrīdagi 3”, 

30.06.2017., Nr. 2-3-

964 

Manā īpašumā ir zemesgabals “Jaunbrīdagi 3”, Mārupē. Šim īpašumam, kā arī vairākiem 
citiem, kas robežojas ar manu īpašumu, īpašumiem joprojām ir apgrūtināta piekļuve, 
tādējādi liedzot šos īpašumus pilnvērtīgi izmantot. 
Sakarā ar iepriekšminēto un to, ka ir uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam grozījumu izstrāde, lūdzu rast iespēju veidot vienotu ceļu tīklu šajā teritorijā, 
nodrošinot iespēju piekļūt visiem īpašumiem.  
Kā iespējamo risinājumu piedāvāju atpirkt daļu īpašumu, kur ir paredzēta lēngaitas josla.  
 

80760120060 Ņemts vērā. 
Nekustamajam īpašumam ir 
nodrošināta piekļuves iespēja pa 
plānotu ceļu, kas iezīmēts kā 
autotransporta teritorija. Jautājums 
par ceļu atpirkšanu tiek risināts 
individuāli katrā situācijā.  

9.  Fiziska persona, 
“Zirnīši”, 03.07.2017., 
Nr.2-3-966 

Sakarā ar to, ka manam īpašumam "Zirnīši", Mārupes novadā, kadastra numurs: 
80760060103, 
https://www.kadastrs.lv/map/di?xv=499116.507453572.306159.338142828&z=100  
piegulošo apkārtējo zemes gabalu īpašnieki ir noteikuši savam zemes gabalam darījumu 
apbūves lietošanas mērķi, lūdzu noteikt īpašumam darījuma rakstura apbūves mērķi: 
Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (RD). 
īpašuma "Zirnīši", Mārupes novads, kad. Nr. 80760060103 lietošanas mērķu izmaiņu 
pamatojums: 
a. Lidostas attīstība, pieaugošā lidojumu intensitāte un troksnis šo vietu padara 

nepievilcīgu individuālajai apbūvei un esošajam lietošanas mērķim. 

80760060103 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums daļā īpašuma 
mainīts uz Rūpniecība apbūves 
teritorija R1 (ar vieglās ražošanas 
iespējām), bet daļā saglabāts esošais 
zonējums Mežu teritorija (M1). 
Atļauta darījumu objektu izvietošana 
R1 zonā.  

https://www.kadastrs.lv/map/di?xv=499116.507453572.306159.338142828&z=100
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b. Iepriekšminēto pastiprinās Rail Baltik potenciāli radītais troksnis; 
c. Rail Baltic pienesums, komercdarbības aktivizēšanās konkrētajās teritorijās. 
d. Satiksmes intensitāte tiešā esošās mājas tuvumā rada apdraudējumu, troksni un 

paaugstinātu vibrāciju. 
e. Dzīvojamās ēkas atrašanās autoceļa V-15/Stīpnieku ceļš aizsargjoslā. 
f. Īpašuma platības, bez piegulošās meža teritorijas neatbilst minimālajām noteiktajām 

platībām darījumu apbūvei < 1ha. 
g. Meža teritorijā esošo elektrības gaisa vadu līnijas aizsargjosla < 30m, kas faktiski 

uzliek par pienākumu likvidēt nedaudz mazāk par pusi īpašumam piekrītošā meža 
teritorijas. 

h. Vienots ansamblis ar komercapbūvi, kas novērstu pretrunas lietošanas mērķos ar 
kaimiņu teritorijām. Īpašumam piegulošo un kaimiņu teritoriju izvēlētie lietošanas 
mērķi ar darījumu apbūves raksturu tieši mana īpašuma pusē gar autoceļu V-
15/Stīpnieku ceļš. 

 

10.  Fiziska persona, 
04.07.2017., Nr.2-3-
984 

Lūdzu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gada grozījumos noteikt man 
piederošajiem zemes gabaliem ar kadastra Nr. 80760070112; Nr. 80760070105 statusu – 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme un kartē iezīmēt gaiši pelēkā krāsā, un apzīmēt ar burtu 
L.  
Šī zeme visu laiku no tās iegādes brīža no pašvaldības ir izmantota kā lauksaimniecības 
zeme.  
Lūdzu man piekrītošā jautājuma izlemšanā pieaicināt mani.  
 

80760070112 
80760070105  
 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Lauksaimniecības teritorija (L2).  

11.  Fiziska persona, 
“Trīnīši”, 28.08.2017., 
Nr.2-3-1189 

Lūdzu sakarā ar grozījumiem Mārupes teritorijas plānojumā rast iespēju mainīt atļauto 
izmantošanu man piederošajiem nekustamajiem īpašumiem: “Mežturi” kad. nr. 
80760111141, “Grāviņi” kad.nr. 80760111140, “Trīnīši” kad.nr. 80760110241 no 
mazsaimniecības teritorijām uz rūpnieciskās apbūves teritorijām R. 

80760111141 
80760111140 
80760110241  

 

Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecības apbūves teritorija (R1 – 
vieglās ražošanas uzņēmumu 
apbūve) un ūdeņu teritoriju (Ū)  
atbilstoši faktiskai izmantošanai.  

12.  Fiziska persona, 
“Jaunzālītes”, Nr. 2-3-
1245 

Iesniegums Lokālplānojuma izstrādei - Teritorijas attīstības priekšlikums un realizācijas 
termiņš: 
Nekustamā īpašuma “Jaunzālītes” teritorijas zonējuma maiņa no Savrupmāju apbūves 
teritorijas uz Publiskās apbūves teritoriju (ar iespēju veidot darījumu iestāžu vai vieglās 
ražošanas objektu apbūvi). Realizācijas termiņš - ilgtermiņa. 
 
(iesniegums atkārtots, skatīt arī iesniegumu Nr.39) 

80760030261 Ņemts vērā. 
Zonējuma izmaiņu priekšlikums tika 
iekļauts Lokālplānojumā sarkano 
līniju precizēšanai (apstiprināts ar 
Saistošajiem noteikumiem 
Nr.24/2017), taču ar TP grozījumiem 
vienotā risinājumā ar blakus 
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esošajām teritorijām priekšlikums 
precizēts, paredzot vieglo ražošanu 
kā papildizmantošanu. Ar 
grozījumiem noteikts funkcionālais 
zonējums Jauktu centra apbūves 
teritorija (JC4) 
 

13.  Juridiska persona, 
“Lamberti-1”, 
14.06.2017.,  Nr. 2-7-
2338 

Lūdzam pie teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam Lamberti-1 (kadastra Nr. 8076 003 
0440) paredzēt atļauto izmantošanas veidu "Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūves teritorija". 
Argumenti: 
Pie "Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorija" teritorijas izmantošanas 
veida AS MADARA Cosmetics īpašumā Lamberti-1 nākotnē plāno izbūvēt biroju un ražošanas 
ēku. Uzņēmumam tas būtu saimnieciski izdevīgi, jo īpašums Lamberti-1 atrodas pretim 
esošajai AS MADARA Cosmetics ražotnei Zeltiņu ielā 131. Attiecīgi no šī būtu ieguvums arī 
Mārupes novadam papildus ekonomiskās aktivitātes un nodarbinātības ziņā. 
īpašums Lamberti-1 atrodas pretim AS MADARA Cosmetics ražošanas ēkai Zeltiņu ielā 131 un 
blakus SIA S.B.C. ražošanas ēkai Zeltiņu ielā 130, kur abiem īpašumiem izmantošanas veids 
atbilstoši esošajam Teritorijas plānam ir "Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūves teritorija". Tādējādi Lamberti-1 izmantošanas veids "Darījumu un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūves teritorija" labi iekļautos jau esošajā apkārtējā teritorijas izmantošanā. 

80760030440 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi.  

14.  Juridiska persona, 
“Zeltiņu iela 112”, 
14.06.2018., Nr. 2-7-
2339 

Lūdzam pie teritorijas plānojuma grozījumiem īpašumam Zeltiņu ielā 112, (kadastra Nr. 
80760030604) paredzēt atļauto izmantošanas veidu "Darījumu un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūves teritorija". 
Argumenti: 
1) Uzņēmējdarbības attīstībai esam pieteikušies Eiropas naudas apgūšanas 
programmai jaunu ražošanas telpu būvniecībai - projekta konkursa nosaukums: 
3.1.1.5."Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekostrukcijā", 
projekta nosaukums: "SIA "EHRLE EU" industriālās ēkas būvniecība iznomāšanai ražošanas 
uzņēmumiem", projekta nr. 3.3.3.5/16/A/025, kas veicinās jaunu darba vietu izviedi, kā arī 
uzņemot darbā jaunus speciālistus, priekšroku dosim Mārupes novadā dzīvojošiem 
(deklarētiem) iedzīvotājiem. 
2) Šobrīd esam veikuši ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupē, Zeltiņu ielā 112, 
kopējā tāme sastāda 132 989,06 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti 
astoņdesmit deviņi eiro, 06 eirocenti) ar būvatļaujas numuru 085/05/2016. Paredzēts ka šim 

80760030604  Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 
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ūdens un kanalizācijas tīklan/tuvākajā nākotnē varēs pieslēgties daudzi Zeltiņu ielas un blakus 
esošo ielu iedzīvotāji. 

15.  Fiziskas personas, 
"Zeltrīti A", 
21.06.2017. 
Nr. 2-7-2482 

A
i
v
i
s  

Mums līdzīgās daļās (katram Vi domājamā daļa) pieder nekustamais īpašums (zemes gabals) 
"Zeltrīti A", Mārupē, Mārupes novadā, ar zemes kadastra Nr. 8076 008 0428, ar kopējo 
platību 50000 m2 (piecdesmit tūkstoši kvadrātmetri), (turpmāk tekstā saukts "Nekustamais 
īpašums"). 
Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam atļautā izmantošana 
Nekustamā īpašuma daļai ir noteikta savrupmāju apbūves teritorija un daļai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas apbūves teritorija. Gandrīz pa Nekustamā īpašuma vidu Mārupes novada 
teritorijas plānojumā ir iezīmēta C IV kategorijas iela (Gaujas ielas turpinājums) ar ielu 
sarkanajām līnijām. 
Mārupes novada dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8."Par Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi" un apstiprinājusi darba 
uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, norādot, ka rakstiskus priekšlikumus, kas 
attiecas uz teritorijas plānojuma grozījumiem noteikto mērķi, aicina iesniegt līdz 2017.gada 
30.jūnijam. 
Šobrīd Nekustamajam īpašumam ieplānotā iela ar sarkanajām līnijām ļoti apgrūtina nākotnē 
realizēt daudzfunkcionālu kompleksu apbūvi uz Nekustamā īpašuma. Šāda apjoma Nekustamā 
īpašuma aprobežojums, šobrīd nav racionāls un tas apgrūtina tālāko izmantošanu un apbūvi, 
kā arī realizēt iecerēto projektu. 
Nekustamā īpašuma īpašnieku mērķis nav sadalīt Nekustamo īpašumu, bet gan atstāt to kā 
vienu veselu nekustamo īpašumu, uz kura var realizēt vienu projektu, kā piemēram, izbūvējot 
Multifunkcionālo centru un tam nepieciešamos objektus. 
Nākotnē izstrādājot daudzfunkcionālu kompleksu apbūves projektu, kā piemēram 
Multifunkcionālā centra projektu ar nepieciešamajiem objektiem, tiks izstrādāts Nekustamā 
īpašuma infrastruktūras projekts, tajā skaitā, tiks projektēta transporta līdzekļu iebraukšana, 
izbraukšanu un transporta līdzekļu kustība par Nekustamo īpašumu, ievērojot Nekustamajā 
īpašumā izvietotās ēkas un būves. 
Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam grozīt Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-
2026.gadam daļā un noteikt atļauto izmantošanu Nekustamajam īpašumam - "Zeltrīti A", 
Mārupē, Mārupes novadā, ar zemes kadastra Nr. 8076 008 0428, ar kopējo platību 50000 m2 
(piecdesmit tūkstoši kvadrātmetri) - jauktas centra apbūves teritorija, izņemot ārā no 
Nekustamā īpašuma teritorijas iezīmēto C IV kategorijas ielu ar ielu sarkanajām līnijām. 

80760080428 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu dzīvojamo un publisko 
funkciju, tai skaitā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūvi.  
Gaujas ielas turpinājums īpašuma 
teritorijā netiek likvidēts, jo tas veido 
ciema kopējo ceļu tīklu un 
savienojums ar Lapiņu dambi ir 
jānodrošina. Sarkano līniju 
novietojumu nepieciešamības 
gadījumā var precizēt ar 
detālplānojumu vai lokālplānojumu. 

16.  Juridiska persona, 
30.06.2017.,  
Nr. 2-7-2709 

Saglabāt pašreizējo funkcionālo zonējumu “Mežu teritorijas” un neparedzēt iespēiu šāja 
teritorijā iegūt derīgos izrakteņus. Turpinot   šīs   zemes   vienības   pašreizējo (mežsaimniecisko) 
izmantošanu, tiks ne tikai saglabātas aizsargājamas dabas vērtības bet arī kvalitatīva vide 

80760110640 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ietvaros ir pārskatīta darbība mežu 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 

Pārskats par iesniegumiem, kas saņemti Mārupes novada teritorijas plānojuma  grozījumu izstrādes laikā 

 

8 

 

Nr. 
Iesniedzējs,  

reģ. Nr. MND 
Priekšlikums Kadastra Nr. Atzīme par iekļaušanu 

Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem ar iespēju attīstīt aktivitātes  atpūtai dabā. _  Ieteicams saglabāt 
pašreizējo funkcionālo zonējumu "Mežu teritorija"   nepieļaujot derīgo izrakteņu ieguvi arī 
piegulošajās zemes vienībās ar kad. Nr. 80760110186, 80760110432, 80760110191, 
80760110395, 80760111181, 80760110311, 807601111411, 80760110004, 80760110907, 
80760111134, 80760110985, 80760110708, kas veido vienotu kompleksu ar purva un meža 
biotopiem, kas aizņem zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760110640. 

teritorijā un noteikti dažādi 
funkcionālā zonējuma 
apakšzonējumi, tai skaitā daļēji 
ierobežojot derīgo izrakteņu ieguvi. 
Daļā īpašuma teritorijas noteikts 
zonējums DA, paredzot iespēju 
veidot mežaparkus. 
 
AS “Olaines kūdra” plānotajā kūdras 
ieguves laukumā īpašumā 
80760110640 zonējums pieļauj 
kūdras ieguvi tikai daļā no IVN 
paredzētās ieguves teritorijas, 
vienlaikus daļā pārējā īpašuma 
noteikta dabas un apstādījumu 
teritorija, kas veicinās rekreācijas 
iespējas. 
 
Ir izvērtētas derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas un ar TIAN grozījumiem 
veidots regulējums derīgo izrakteņu 
ieguvei Mežu teritorijās un 
Lauksaimniecības teritorijās, tai 
skaitā Derīgo izrakteņu ieguves 
gadījumā jāizstrādā detālplānojums. 

17.  Juridiska persona, 
Plienciema iela 33, 
30.06.2017., Nr. 2-7-
2719 

Plieņciema iela 33, Mārupe, Mārupes novads, L V-2167, kad. Nr. 80760030177  
zemes gabala mērķis nosakāms/maināms sakarā ar to, ka Latvijā avio transporta 
pārvadājumu īpatsvars atšķirībā pret citiem pārvadājumu veidiem pieaug, ko apliecina: 
1) Ekonomikas ministrijas ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību (2016. gada 

jūnijs) 3.8. tabula (30.-31. lpp); 
2) avio pārvadājumus izmantojošo uzņēmēju pastiprinātā interese par noliktavu telpu 

nomu, lai veiktu sīko sūtījumu pakošanu, preču uzglabāšanu, kā arī vieglo ražošanu; 
3) virkne jau esošu loģistikas centru, kas atrodas un darbojas Rīgas starptautiskās lidostas 

un "Kalniņi A " z.g. tuvumā, piemēram: "TNT Latvia", "RabenLatvia", "DHL Latvia" un 
"Elipse Blc", lūdzu mainīt augstāk minētā z.g. galveno izmantošanu no Darījumu un 

80760030177 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 
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apkalpes objektu apbūves teritorijas PD uz Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu 
apbūves teritoriju RD. 

18.  Fiziska persona, 
03.07.2017., Nr. 2-7-
2711 

1. grozīt Jaunmārupes ciema robežu, paplašinot Jaunmārupe ciema teritoriju atbilstoši 
1.pielikumā ar sarkanu nepārtrauktu līniju iezīmētajai teritorijai uz ziemeļiem no 
Jaunmārupes ciema; 
2. funkcionālās zonas, kurā pašlaik ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 
80760100002 un 80760100043, teritorijas izmantošanas veidu mainīt no "Darījumu un 
vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas RD" uz "Darījumu un apkalpes objektu 
apbūves teritorijas PD" vai izdalīt jaunu funkcionālo zonu ar teritorijas izmantošanas veidu 
"Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas PD" atbilstoši 2.pielikumā ar sarkanu 
nepārtrauktu līniju iezīmētajai teritorijai; 
3. grozīt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu normas (piem., zemes vienības 
minimālā platība, zemes vienības minimālā fronte, ēkas būvtilpums, ēkas apbūves laukums, 
ēkas kopējā platība u.tml.) tā, lai 2.pielikumā norādītajā teritorijā (iespējamajā jaunajā 
funkcionālajā zonā), t.sk. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80760100043 (robežas 
pašlaik ir tikai ierādītas un kadastra kartē tās iezīmētas ar būtisku nobīdi no faktiskās 
atrašanās vietas, ko apliecina arī vienīgais pašreizējais pierobežnieks -zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80760100002 īpašnieks) vai vismaz 3.pielikumā iezīmētajā, no 
aizsargjoslām brīvajā tās daļā, neskarot tur pašlaik augošos kokus, būtu iespējams būvēt 
(vai novietot) arī neliela apjoma (piem., sākot no kādiem 15 m) ēku (tirdzniecības vai 
pakalpojumu objekti, daudzfunkcionālu kompleksu apbūve, biroju ēku apbūve) un tai pakārtotās 
inženierbūves, jo bez koku, kas ir šīs vietas vērā ņemama vērtība, izciršanas pašlaik tur nav 
iespējams būvēt tik lielus objektus, kā tas noteikts spēkā esošajos apbūves noteikumos, un 
šī teritorija jau ilgstoši netiek nekā lietderīgi izmantota. 
Savus priekšlikumus labprāt argumentētu klātienē darba grupai, kas izveidota Mārupes 
novada teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu izstrādei. 
 

80760100002  
80760100043 
 

Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Publiskās apbūves teritoriju (P2), kas 
atļauta ārpus ciemiem un paredz 
biroju, tirdzniecības un pakalpojumu 
un plaša spektra publisko iestāžu 
apbūvi (ietver darījumu un apkalpes 
objektu apbūvi). Minimālā zemes 
vienība noteikta 2ha ārpus ciemu 
teritorijā, taču publiskai apbūvei ar 
akceptētu būvniecības ieceri var 
pamatot mazāku minimālo zemes 
vienības platību.  

19.  Juridiska persona, 
11.08.2017., Nr.2-7-
3362 

Biedrība "Par zaļu Pierīgu"    vakardienas tikšanās , par derīgo izrakteņu ieguvi Jaunmārupē 
sakarā, iesniedz Mārupes Domei sekojošus priekšlikumus: 
1. Lai samazinātu putekļu emisiju smilšu un grants ieguves vietās (tā saucamās 
akvakultūras) noteikt obligātu ieguves vietas norobežojumu ar vēja - putekļu žogu. Noteikt 
to, kā obligātu visam jaunajām ieguves vietām, un papildināt ar šo nosacījumu jau 
izsniegtās būvatļaujas. Kā izskatās, un kā funkcionē vēja-putekļu žogs jūs variet
 iepazīties piemēram šeit https:/Ayww.voutube.comAvatch?v=xAYaGgwui 8 
2. Lai novērstu maksimālā zivju dīķa platības ierobežojumu apiešanu ar kaskādveida 
objektu veidošanu, noteikt maksimālo platības procentu ierobežojumu vienā kadastra 

 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros ir pārskatīti 
nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei 
un ir noteikti ierobežojumi jaunu 
dīķsaimniecību izveidei (pieļaujama 
tikai L1 teritorijās), kā arī ar 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem veidots regulējums 
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vienībā, piemēram dīķu platība nevar pārsniegt 30% no kadastra vienības. Tāpat noteikt 
minimālo attālumu kādā viens dīķis var atrasties no otra, piemēram 100 metri 
3. Izveidot mehānismu, kā kontrolēt to, ka pēc derīgo izrakteņu ieguves, konkrētajā 
objektā patiešām tiek izveidota akvakultūra. 
4. Pārskatīt maksimālās dīķu platības ierobežojumu un samazināt to līdz 3 hektāriem 
(bez IVN veikšanas) 
5. Vienoties ar Jaunmārupes derīgo izrakteņu ieguves uzņēmējiem par regulāras, 
neatkarīgas, sabiedriskas kontroles veikšanu viņu izstrādātajos karjeros (piedodiet, zivju  
dīķos).  Piemēram biedrība "Par zaļu  Pierīgu" kopā  ar Jaunmārupes iedzīvotāju iniciatīvas 
grupu varētu veikt regulārus mērījums karjeros, lai kontrolētu izraktās grunts daudzumu. 
Uzņēmēju dalība šajā procesā būtu, protams , brīvprātīga, jo šādi viņi varētu nodemonstrēt 
savas darbības caurspīdīgumu un vēlmi sadarboties ar iedzīvotājiem, un NVO. Savukārt 
sabiedriskās kontroles esamība atvieglotu Mārupes novada domes darbu. 
6. Lai atvieglotu iedzīvotāju un NVO iespēju sekot līdzi notiekošajam Mārupes novada 
domē, ieviest Domes interneta vietnē www.marupe.lv funkciju "pierakstīties uz 
jaunumiem'1, lai varētu operatīvi saņemt e-pastā informāciju par, piemēram plānotajām 
sabiedriskajām apspriešanām, domes sēžu un komisiju darba kārtību, u.c. iedzīvotājus 
interesējošu informāciju. 

derīgo izrakteņu ieguvei, kas 
lauksaimniecības zemēs pieļauj 
ieguvi tikai dīķsaimniecību 
veidošanai, pie tam izrakteņu ieguves 
gadījumā jāizstrādā detālplānojums, 
kurā nosakāmi pasākumi apkārtējo 
teritoriju pasargāšanai, kā arī jāslēdz 
administratīvais līgums ar pašvaldību 
par detālplānojuma īstenošanu. 
Apbūves noteikumos uzreiz noteikt 
konkrētus ierobežojumu parametrus 
nav racionāli, jo katra situācija var 
atšķirties, pie tam nav iespējams 
prognozēt kādas būs vienlaikus 
uzsāktas apbūves ieceres blakus 
īpašumos. 
Priekšlikums par uzlabotu 
informācijas sniegšanu iedzīvotājiem 
tiek vērtēts ārpus TP grozījumu 
izstrādes.  

20.  Fiziska persona, 
“Medumi”,  
Nr. 2-7-4633 

Izsaku priekšlikumu mainīt esošo teritorijas plānojumu, nosakot minētajai teritorijai šādu 
izmantošanas veidu: Jauktas centra apbūves teritorijas vai Savrupmāju apbūves teritorijas. 
Ņemot vērā teritorijas izvietojuma un vides apstākļus, lūdzu atļaut izmantot šo teritoriju 
kā mežaparku apbūves, savrupmāju apbūves, mazstāvu dzīvojamās apbūves, 
mazsaimniecību apbūves, vasarnīcu apbūves, transporta infrastruktūras un publiskās 
apbūves teritoriju. 
Priekšlikuma iesniedzējs paskaidro, ka piedāvātais plānojuma risinājums sniedz iespēju 
atvērt šobrīd neizmantoto teritoriju publiskai izmantošanai un attīstīt tās rekreatīvo 
potenciālu, kombinējot dabas vidi ar dzīvojamo vidi (daba, sporta iespējas, savrupmājas 
un mazstāvu dzīvojamās mājas, pirmsskolas izglītības iestāde). 
 

80760150002 Daļēji ņemts vērā.  
Ņemot vērā, ka teritorija neiekļaujas 
ciema robežās, nav iespējams 
piemērot JC un DzS zonējumu. 
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Mežu teritorija (M1), kur pieļautas 
viensētas zemes vienībā kas nav 
mazāka par 2 ha, un Dabas un 
apstādījumu teritoriju (DA1), kur 
atļauta ierobežotu pakalpojumu 
objektu izvietošana, ievērojot 
samazinātu apbūves blīvumu. 
Paredzēta ceļu tīkla izveide teritorijā.  

21.  Fiziska persona 
“Alpi” 

Atjaunot teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu nekustamajam īpašuma “Alpi”, 
kadastra apzīmējums 80760060074 uz Lauksaimniecības zeme  

80760060074 Ņemts vērā.  
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Nr. 
Iesniedzējs,  

reģ. Nr. MND 
Priekšlikums Kadastra Nr. Atzīme par iekļaušanu 

9.12.2014., 
Reģ.Būvvaldē 
Nr.1197 
 

Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Lauksaimniecības teritorija (L2) 

22.  Juridiska persona, 
“Bunkas”, 
23.10.2017., Nr. 2-7-
4708 

sakarā ar Mārupes novada Teritoriālā plānojuma grozījumiem, lūdzu paredzēt mums 
piederošajā nekustamajā īpašumā " Bunkas" , Kad. Nr. 8076 003 0318, ar kopējo platību 
5.62 ha, atļauto izmantošanu RD- Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves 
teritorija, kas paredzētu : Biroja ēku apbūvi, loģistikas uzņēmumus, vairumtirdzniecības 
iestādes, vieglās rūpniecības uzņēmumus. 
Sakarā ar to, ka zemes gabalu iegādājoties mēs bijām plānojuši veikt šādu vai līdzīgu cita 
veida projekta izstrādi, un gadījumā, ja RD zonējumu nebūs iespējams piemērot, tad lūdzam 
rast iespēju piemērot JC - Savrupmāju( t.sk. dvīņu māju un rindu māju) apbūve, biroju ēku 
apbūve, tirdzniecības pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un 
būvju apbūve, veselības aizsardzības un sociālās aprūpes objekti, daudzfunkcionāla 
kompleksa apbūve, tūrisma un atpūtas iestāžu objektu apbūve, publiski labiekārtoti 
laukumi, autostāvvietas, garāžas, aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. 

80760030318 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

23.  Fiziska persona, 
„Ainavas-1",  
08.09.2015. 
Nr.3-8/971 
 

Lūdzu atjaunot funkcionālo izmantojumu meža zemei īpašumā „Cildas 1" kāds tas pastāvēja 
teritorijas plānojumā no 2002. - 2014. gadam, ņemot vērā ļoti būtisko zaļās zonas ietekmi 
uz veselību, jo minētā meža zeme atrodas līdzās starptautiskajai lidostai „Rīga" un kalpo par 
barjeru troksnim un noplūdes gāzu ietekmei uz iedzīvotāju veselību. 

80760030098 Ņemts vērā.  
Funkcionālajā zonējumā paredzēta 
Dabas un apstādījumu teritorija 
(DA1) īpašumā Cildas- 1, teritorijā, 
kur faktiski ir mežs. DA teritoriju var 
ietvert brīvās zaļās teritorijas rādītājā 
attiecinot to arī uz apbūves 
funkcionālajām zonām šajā zemes 
vienībā.  

24.  Fiziska persona,  
Efeju iela 5, 
27.09.2017. 
Nr. 2-3-1352  
 

Sarkano līniju pārnešana 
Balstoties uz Latvijas Republikas likumu " Par autoceļiem" 5.pantu "Autoceļu lietošanas 
tiesības" un Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 
precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma 
grozīšanai, Redakcija 2.1. punkts 9.6., lūdzu veikt izmaiņas atstarpei starp sarkanām līnijām 
Efeju ielā 5, samazinot tās no 18 m uz 12 m attālumu 

80760072492 Nav ņemts vērā. 
Starpatbilde sniegta 27.10.2017. 
Nr.2-5/2725. Uzsākot TP grozījumu 
izstrādi nav saņemti saistīto īpašumu 
īpašnieku viedokļi, taču risinājumu 
nav iespējams mainīt viena īpašuma 
robežās, jo tas saistīts ar apbūves 
noteikumiem arī citu īpašumu 
robežās, kā arī ar esošo 
inženierkomunikāciju novietojumu.  
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Priekšlikums Kadastra Nr. Atzīme par iekļaušanu 

25.  Fiziska persona, 
,,Kaivas", 
22.01.2015., 
Nr.3-8/155 
 

Lūdzu izvērtēt iespēju mainīt zonējumu zemes gabalam ,,Kaivas", kadastra nr. 8076-007-
0679, no savrupmāju teritorijas uz darījumu un apkalpes darījumu zonu. 
Augstākminētā teritorija pieguļ Vienības gatves ielai un ir pietiekami ērta neliela apkalpes 
uzņēmuma vajadzībām. 

80760070679 Daļēji ņemts vērā.  
Paredzēts funkcionālais zonējums 
Savrupmāju apbūves teritorija ar 
(DzS1) ar iespēju izveidot ierobežota 
klāsta tirdzniecības un pakalpojumu 
objektu un citu publisku objektu 
apbūvi bez publiskās apspriešanas. 

26.  Fiziska persona 
“Dzelmes”, “Purgaiļi-
1” 
17.09.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.672 

Lūdzu izskatīt iespēju mainīt nekustamajiem īpašumiem “Dzelmes” kad.Nr. 80760031041 
un “Purgaiļi-1” kad.Nr. 80760030161 atļauto  izmantošanu uz darījumu un vieglās 
rūpniecības  apbūves teritoriju 
  

80760031041 
80760030338 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

27.  Fizisku personu 
kolektīvs iesniegums, 
Paleju iela 72 
 

Par Paleju iela 72 
Šogad Paleju ielā 72 pabeidza ēkas būvniecību un reģistrēja un uzsāka komercdarbību 
uzņēmums SIA "VAIROG EU" ar darbības veidu "metāla kalšana, presēšana, štancēšana un 
velmēšana; pulvermetalurģija". Cik saprotam no uzņēmuma mājas lapas (www.vairog.eu), 
tas aktīvi ražo munīcijas elementus (lodes). 
Jā sākotnēji būvniecības procesā domājām, kā būvējamais objekts sniegs noliktavas vai citus 
pakalpojumus, kas atbilst šīs teritorijas zonējumam, tad bijām rūgti vīlušies. Š.g. augustā 
šajā ēkā diennakts maiņās (tātad arī visu nakti, t.sk. arī brīvdienās) praktiski bez apstājas 
sākās aktīvs ražošanas process. Ražošanā tiek izmantota prese, kuras triecieni veido skaļu 
nepārtrauktu sitienu veida troksni (smaga zemfrekvences dobju ritmisku sitienu dunēšana 
līdzīga pāļu dzīšanai). Šī dunēšana (preses triecieni) apkārtējo māju telpās pat pie aizvērtiem 
logiem ļoti izteikti atbalsojas un veido vibrāciju, skapjos mēdz sisties stikla trauki un naktī 
pie šāda trokšņa gulēt nav iespējams. Šis troksnis būtiski pazemina mūsu dzīves kvalitāti 
Mārupes novadā, tas traucē naktsmieru un atpūtu brīvdienās, liekot mums brīvdienas 
pavadīt citur, ārpus mājas, jo šo skaņu vairs nav iespējams izturēt. 
Vairākkārt lūdzām palīdzību Mārupes pašvaldības policijai. Ar telefoniem veicām ierakstus 
naktī, saucām policijas dežūrējošu patruļu. Uz doto brīdi ar strādniekiem angārā Paleju ielā 
72 esam mutiski vienojušies, ka viņi vismaz netraucēs naktsmieru pēc pīkst. 22:00. Taču tas 
regulāri tiek pārkāpts, praktiski katru vakaru kādam no iedzīvotājiem dodoties personiski uz 
ražotni un lūdzot ļaut mums izgulēties. Arī brīvdienās troksnis dzirdams no paša agrā rīta un 
bez apstājas visu dienu. Mūsuprāt, šī situācija neatbilst Mārupes iedzīvotāju tiesībām 
novadā dzīvot normālu cilvēku cienīgu dzīvi. Protams, ir jāatbalsta uzņēmēji, bet firmas nāk 
un iet, bet iedzīvotāji te iesakņojās uz pastāvīgu dzīvi, līdz ar to ir jāatrod visiem pieņemams 
risinājums, neupurējot iedzīvotāju veselību. 

Par Paleju iela 72 Pieņemts zināšanai.  
Funkcionālais zonējums jau esoša TP, 
kā arī TP grozījumos, paredz 
savrupmāju apbūvi nekustamajā 
īpašumā Paleju iela 72. 
Mārupes novada dome ir sniegusi 
atbildes vēstuli 05.10.2017.  Nr.   2-
5/2536 
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Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzam Jūsu atbalstu, vispirms lai steidzami vienotos ar 
uzņēmēju pārcelt šo troksni radošo ražošanas procesu uz vietu, kur ar to pat diennakti 
strādājot, tas netraucētu apkārtējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi (cik saprotam, tāda vieta jau 
šobrīd uzņēmumam ir)! Mūsuprāt, tāda veida smaga ražošana neatbilst teritorijas 
zonējumam (Darījumu un apkalpes objektu teritorija atbilstoši Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem) un mēs 
kā iedzīvotāji jutāmies absolūti bezspēcīgi un pat spiesti domāt par pārcelšanos. 
Papildus, ja situāciju ar konkrētu ražotni, kā mēs ļoti ceram, izdosies pozitīvi atrisināt, nav 
nekādu garantiju kā līdzīga situācija neatkārtosies šajā teritorijā nākotnē. Līdz ar to 
ierosinām izstrādāt atbilstošus grozījumus novada teritoriālajā regulējumā, lai nepieļautu 
blakus dzīvojamo māju teritorijai (kas pie tam jau ir visai blīvi apbūvēta) šāda veida objektu 
būvniecību un darbību nākotnē, t.sk. regulējot pieļauto trokšņu līmeni (kuru pašvaldība 
atbilstoši likumdošanai, ņemot vērā tās teritorijas plānojumu, ir tiesīga noteikt striktāku 
salīdzinot ar valsts pieļaujamajām normām). Mūsuprāt, šāda pieeja nodrošinātu ilgtspējīgu 
un harmonisku Mārupes novada attīstību, vairotu tā iedzīvotāju skaitu un dzīves kvalitāti, 
kā arī nodrošinātu skaidrību attiecībā uz sagaidāmajiem ierobežojumiem noteiktajās 
novada teritorijās uzņēmumiem, kas izvēlas Mārupi par komercdarbības vietu, jau pirms 
zemes iegādes/nomas. 

28.  Fiziska persona, 
“Kurvīši” 
03.09.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.642 

Lūdzu atcelt detālplānojumu “Mākoņi-1”. Vēlamais izmantošanas veids – mazsaimniecību 
teritorija.  

80760060280 Ņemts vērā. 
Paredzēts funkcionālais zonējums 
Savrupmāju apbūves teritorija ar 
apakšzonējumu  (DzS2) ar lielāku 
minimālo zemes vienības platību. 
Teritorija iekļauta Mārupes ciemā.  
Detālplānojumu “Mākoņi-1” 
paredzēts atcelt. 

29.  Fiziska persona, 
“Plieņciema 41”, 
04.08.2014., 
Reģ.Būvvaldē Nr.736 

Lūdzam izskatīt iespēju mainīt nekustamam īpašumam Plieņciema iela 41 atļauto 
izmantošanu no Savrupmāju apbūves teritorijas uz Darījumu teritoriju komercdarbības 
veikšanai.  

80760031280 Ņemts vērā.  
Paredzēts funkcionālais zonējums 
Publiskās apbūves teritorija (P1), kas 
pieļauj publisko un darījumu apbūvi, 
bet, ņemot vērā novietojumu un 
blakus esošo apbūvi, neparedz vieglo 
ražošanu. 

30.  Juridiska persona, 
30.10.2017., Nr. 2-7-
4828 

Tāpat informējam Mārupes novada domi, ka par teritoriju starp Kalnciema ielu, Plieņciema 
ielu un "Lidostu Rīga" pievienošana Mārupes ciema teritorijai kā arī šo teritoriju 
plānojuma/zonējuma maiņa uz zonējumu, kas atļautu Loģistikas, Vieglās ražošanas un ofisu 

 Ņemts vērā.  
Teritorija ir iekļauta Mārupes ciema 
robežās.  
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funkcijas objektu būvniecību kupumā esam runājuši ar 6 zemes gabalu īpašniekiem, kas visi 
ir bijuši ieinteresēti un par augstāk minēto izmaiņu veikšanu. 
Tāpat šo zemesgabalu īpašnieki tuvākajā laikā plāno vērsies Mārupes novada domē ar 
iesniegumiem, lai paustu savu viedokli rakstiski un Mārupes domei veidojot jauno Mārupes 
Teritoriju zonējumu būtu vairāk informācijas zemju īpašnieku plānotajiem zemes gabalu 
attīstības mērķiem un vēlamo teritorijas attīstības virzienu. 
Tāpat vēlamies vēlreiz pieminēt, ka ar šādiem iesniegumiem Mārupes novada domē jau ir 
vērsušies "Kalniņi A" un "Plieņciema ielas 33" zemesgabala īpašnieki. 

31.  Juridiska persona, 
“Silenieki”, 
30.10.2017., Nr. 2-7-
4829 
 

Lūdzu izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu pievienot zemāk minētos 
zemes gabalus Mārupes ciema teritorijai: 
Salenieki. Mārupes novads, LV-2167, kad. Nr. 80760030366 
Mērķis nosakāms saistībā ar: Ņemot vērā augstāk minētā zemesgabala atrašanos starp 
Mārupes ciema teritoriju un Latvijas galveno Lidostu (Lidosta Rīga) vēlamies ieteikt Mārupes 
ciema teritorijā iekļaut arī "Lidostu Rīga " un teritorijas, kas atrodas starp "Lidostu Rīga " un 
patreizējo Mārupes ciema robežu. 
Ņemot vērā, ka minētajā teritorijā attīstās gan Mārupei, gan Latvijai nozīmīgi Biznesa centi 
uzskatam, ka šīs teritorijas iekļaušana Mārupes ciemā ļaus noteikt iedzīvotājiem saprotamu 
adrešu sistēmu. 
Tāpat analizējot šādu Biznesa centu attīstīšanās dinamiku Mārupes novadā 
uzskatam, ka šajā teritorijā tuvāko gadu laikā attīstības dinamika būs ļoti 
dinamiska.  
 
Lūdzu izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu/zonējumu noteikt 
lietošanas mērķi zemesgabalam: 
Salenieki. Mārupes novads, LV-2167. kad. Nr. 80760030366 
Mērķis nosakāms saistībā ar: to, ka Latvijā avio transporta pārvadājumu īpatsvars atšķirībā 
pret citiem pārvadājumu veidiem pieaug, ko apliecina: 
1. Ekonomikas ministrijas ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību (2016. 
gada jūnijs) 3.8. tabula (30.-31. Ipp): 
2. Avio pārvadājumus izmantojošo uzņēmēju pastiprinātā interese par noliktavu 
telpu nomu, lai veiktu sīko sūtījumu pakošanu, preču uzglabāšanu, kā arī vieglo ražošanu: 
3. Virkne jau esošu loģistikas centru, kas atrodas un darbojas Rīgas starptautiskās 
lidostas, piemēram: "TNT Latvia", "Raben Latvia", "DHL Latvia", "Elipse Blc", "Ulmaņa 
Industriālais parks", un citi;  
Lūdzu mainīt augstāk minētā zemesgabala galveno izmantošanu no Darījumu un apkalpes 
objektu apbūves teritorijas PD uz Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves 

80760030366 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. Teritorija iekļauta 
Mārupes ciema robežās.  
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teritoriju RD. Vai gadījumā, ja izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo 
plānojumu/zonējumu mainīsies apbūves teritoriju klasifikācija, tad lūdzam zemesgabalam 
piešķirt zonējumu, kas atļautu Loģistikas, Vieglās ražošanas un ofisu funkcijas objektu 
būvniecību esošajā zemes gabalā. 

32.  Fiziska persona, 
Brīvnieku iela 5, 
 Nr. 2-3-1116 

Lūdzu  Jūs   ieplānot  projektētas   Šteinertu  ielas   sarkanās   līnijas līdz nekustamajam 
īpašumam Brīvnieku iela 5, kadastra Nr.8076 007 1106   lai man tālāk būtu iespēja sadalīt 
manu zemes gabalu  turpmākai  pārdošanai (uz doto brīdi man jau ir pircējs kuram ir 
interese nopirkt šo gabalu). Kā arī man vairāk nav iespējas un veselības tās tālākai apstrādei 

80760071106    Ņemts vērā. 
Sarkanās līnijas un TR1 teritorija 
pagarināta līdz īpašumam Brīvnieku 
iela 5.  

33.  Fiziska persona, 
“Sudmaliņas”, 
31.08.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.626 

Atcelt detālplānojumu “Mākoņi-1”.  
Vēlamais izmantošanas veids – mazsaimniecību teritorija. 

80760060282 Ņemts vērā. 
Paredzēts funkcionālais zonējums 
Savrupmāju apbūves teritorija ar 
apakšzonējumu  (DzS2) ar lielāku 
minimālo zemes vienības platību. 
Teritorija iekļauta Mārupes ciemā.  
Detālplānojumu “Mākoņi-1” 
paredzēts atcelt. 

34.  Juridiska persona 
7.01.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.010 

Iesniegums ATSAUKTS ar 7.01.2015.e-pastu no juridiskās personas valdes locekļa. 
Lūdzam veikt grozījumus teritorijas plānojumā no Daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves 
teritorijas (DZD) uz Savrupmāju apbūves teritoriju(DZS) šādiem īpašumiem: l)„Tulpes"5 
Mārupe, Mārupes nov. (kad.nr.80760080006) 2)"Vazdiķi-B", Mārupes nov.(kad.nr. 
80760080067) 3)Silaputniņu iela 13, Tīraine, Mārupes nov. (kad.nr. 80760080463)  
4)SiIaputniņu iela 30, Tīraine, Mārupes nov. (kad.nr. 80760080459) 
 5)Silaputniņu iela 32, Tīraine, Mārupes nov. (kad.nr. 80760080460) 
 6)Silaputniņu iela 36, Tīraine, Mārupes nov.(kad.nr. 80760080461) 

80760080006 
80760080067 
80760080463 
80760080459 
80760080460 
80760080461 

Pieņemts zināšanai. 
Funkcionālais zonējums noteikts 
Daudzstāvu dzīvojamās apbūves 
teritorija (DzD). Ņemot vērā, ka 
teritorijai ir vairāki īpašnieki, 
teritorijā izstrādāto detālplānojumu 
paredzēts atcelt saglabājot noteikto 
ielu tīklu un sarkanās līnijas. 

35.  Juridiska persona, 
“Vaļinieki”,  
Nr. 2-7-4831 

Mērķis nosakāms saistībā ar: Ņemot vērā augstāk minētā zemesgabala atrašanos starp 
Mārupes ciema teritoriju un Latvijas galveno Lidostu (Lidosta Rīga) vēlamies ieteikt Mārupes 
ciema teritorijā iekļaut arī "Lidostu Rīga " un teritorijas, kas atrodas starp "Lidostu Rīga " un 
patreizējo Mārupes ciema robežu. 
Ņemot vērā, ka minētajā teritorijā attīstās gan Mārupei, gan Latvijai nozīmīgi Biznesa centi 
uzskatam, ka šīs teritorijas iekļaušana Mārupes ciemā (aus noteikt iedzīvotājiem saprotamu 
adrešu sistēmu. 
Tāpat analizējot šādu Biznesa centu attīstīšanās dinamiku Mārupes novadā 
uzskatam, ka šajā teritorijā tuvāko gadu laikā attīstības dinamika būs ļoti 
dinamiska. 
 

80760030367 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. Teritorija iekļauta 
Mārupes ciema robežās.  
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Lūdzu izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu/zonējumu noteikt 
lietošanas mērķi zemesgabalam: 
Vaļinieki 1, Mārupes novads, LV-2167, kad. Nr. 80760030367 
Mērķis nosakāms saistībā ar: to, ka Latvijā avio transporta pārvadājumu īpatsvars atšķirībā 
pret citiem pārvadājumu veidiem pieaug, ko apliecina: 
1. Ekonomikas ministrijas ziņojuma par Latvijas tautsaimniecības attīstību (2016. 
gada jūnijs) 3.8. tabula (30.-31. Ipp); 
2. Avio pārvadājumus izmantojošo uzņēmēju pastiprinātā interese par noliktavu 
telpu nomu, lai veiktu sīko sūtījumu pakošanu, preču uzglabāšanu, kā arī vieglo ražošanu: 
3. Virkne jau esošu loģistikas centru, kas atrodas un darbojas Rīgas starptautiskās 
lidostas, piemēram: "TNT Latvia", "Raben Latvia", "DHL Latvia", "Elipse Blc", "Ulmaņa 
industriālais parks", un citi.;  
Lūdzu mainīt augstāk minētā zemesgabala galveno izmantošanu no Mazsaimniecību 
apbūves teritorijas ārus ciemu teritorijām DZSM uz Darījumu un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūves teritoriju RD (līdz projektēšanas pabeigšanai un būvniecības uzsākšanai 
minētās teritorijas izmantošanas veidu atstājot kā lauksaimniecības zeme). Vai gadījumā, ja 
izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu/zonējumu mainīsies apbūves 
teritoriju klasifikācija, tad lūdzam zemesgabalam piešķirt zonējumu, kas atļautu Loģistikas, 
Vieglās ražošanas un ofisu funkcijas objektu būvniecību esošajā zemes gabalā. 

36.  Juridiska persona, 
21.01.2015., 
Vecozolu iela 20,  
Nr., 3-12/176 

Lūdzu zemes gabalam Vecozolu ielā20 ( kadastra no.80760072393) atjaunot vairākstāvu 
apbūves iespēju, sakarā ar to, ka 2007.-2008. gadā tika izņemts APU, izstrādāts arhitektūras 
projekts skiču stadijā jzstrādāts un saskaņots elektro-apgādes projekts, nodibināta 
kompānija, projekta attīstīšanai. 

80760072393 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Daudzstāvu dzīvojamo apbūvi (DzD) 
ar atļauto maksimālo stāvu skaitu 
pieci stāvi.  

37.  Juridiska persona, 
30.10.2017.,  
Nr. 2-7-4844 

Detālplānojums Vīnkalni 
SIA"AEG projektu birojs" pārstāvot uzņēmuma intereses saistībā ar SIA'Tond Street Center" 
piederošiem īpašumiem Vīnkalnu ielā 12;13;14;15;16;17;19;47;51;55;59; Vaivariņu ielā 7;9; 
11; 13; 15; 17, un īpašumu «Dzilnas" Mārupē, Mārupes novadā, lūdz Mārupes novada domi 
izskatīt sekojošus priekšlikumus Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
grozījumu izstrādes ietvaros: 
1. Ierosinām atcelt spēkā esošo detālo plānojumu teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-

122, Bieriņu purva pievadceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauzemes robeža starp 
saimniecību „Purveglītes" un SIA"Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauzemes robeža 
starp saimniecībām „Vīnkalni", „Bērni" un saimniecību „Kalmes", valsts autoceļš P-132 
(spēkā no 2004.g. 29.septembra); 

Vīnkalnu 12, 13, 
14, 15, ,16, 18, 
19, 47, 51, 55, 59 
- Mazstāvu 
Vaivariņu 7 - 17 JC  

Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums teritorijā 
mainīts, gar Bašēnu ceļu nosakot 
Jauktu centru apbūves teritoriju (JC3)  
ar iespēju veidot dzīvojamo apbūvi, 
tai skaitā savrupmājas, citur paredzot 
Mazstāvu dzīvojamo apbūvi (DzM) 
un Savrupmāju apbūvi (DzS1). 
Detālplānojumu , kura teritorijā 
iekļaujas iesniegumā minētie 
īpašumi, paredzēts atcelt. 
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2. Lūdzam veikt teritorijas funkcionālā zonējuma izmaiņas augstāk minētai teritorijai, 
paredzot: 

a) īpašumiem Vīnkalnu ielā 12;13;14;15;16;17;19;47;51;55;59, Mārupē, Mārupes 
novadā, paredzēt teritorijas funkcionālo zonējumu - Mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve 
(Tajā skaitā ar primāro atļauto izmantošanu - Rindu mājas); 

b) īpašumiem Vaivariņu ielā 7;9;11;13;15;17, un īpašumam „Dzilnas" Mārupē, Mārupes 
novadā, paredzēt teritorijas funkcionālo zonējumu - Jauktas apbūves teritorija ar 
dzīvojamo funkciju teritorijā (Tajā skaitā ar primāro atļauto izmantošanu -
Daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, Rindu mājas, Biroju ēkas). Papildus nepieciešamās 
informācijas gadījumā vai jautājumu precizēšanai lūgums sazināties ar zemāk minēto 
personu. 

38.  Fiziska persona, S.G., 
"Zeltrīti-2",   
Nr. 2-3-999 

Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam grozīt Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-
2026.gadam daļā un noteikt atļauto izmantošanu Nekustamajam īpašumam - "Zeltrīti-2", 
Mārupē, Mārupes novadā, ar zemes kadastra Nr. 8076 008 0091, ar kopējo platību 2,77 ha 
- jauktas centra apbūves teritorija, izņemot ārā no Nekustamā īpašuma teritorijas iezīmēto 
C IV kategorijas ielu ar ielu sarkanajām līnijām. 

80760080091 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu dzīvojamo un publisko 
funkciju, tai skaitā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju apbūvi.  
Gaujas ielas turpinājums īpašuma 
teritorijā netiek likvidēts, jo tas veido 
ciema kopējo ceļu tīklu un 
savienojums ar Lapiņu dambi ir 
jānodrošina. Sarkano līniju 
novietojumu nepieciešamības 
gadījumā var precizēt ar 
detālplānojumu vai lokālplānojumu. 

39.  Fiziska persona, 
“Jaunzālītes”, 
14.01.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.031 

Lūdzu mainīt teritorijas plānojumā atļauto izmantošanu nekustamajā īpašumā “Jaunzālītes” 
uz darījumu un apkalpes objektu apbūves teritoriju. 
 
 

80760030261 Ar grozījumiem noteikts funkcionālais 
zonējums Jauktu centra apbūves 
teritorija (JC4) 
Papildus skatīt atzīmi par iesniegumu 
Nr.12. 

40.  Fiziska persona, 
"Grundmaņi-1”, Nr. 
2-3-64 

Pamatojoties uz Jūsu vēstuli par priekšlikumu funkcionālā zonējuma maiņai īpašumam 
"Grundmaņi-1", Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030838), daru zināmu, ka 
mans iesniegums par funcionālā zonējuma grozījumiem joprojām ir aktuāls un lūdzu iekļaut 
teritorijas plānojuma grozījumos, piemērojot īpašumam funkcionālo zonu "Savrupmāju 
apbūves teritorija" 

80760030838 Ņemts vērā. 
 Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju 
(DzS1).   
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41.  Fiziska persona, 
“Ceri-1”, 
22.01.2016. 
Nr.2-3-86 

Uzsākt LP izstrādi nekustamajā īpašumā “Ceri-1”, kad.Nr.80760100065 (kad. Nr. iesniegumā 
norādīts nepareizi) ar mērķi izveidot dīķsaimniecībai nepieciešamo ūdeņu teritoriju. Mainīt 
īpašuma daļā zonējumu no Mazsaimniecības uz Ūdeņu teritoriju.   
Iesniegumam pievienots grafiskais materiāls par īpašumu “Ceri-1”, kadastra 
Nr.80760100067 

80760100067 Daļēji ņemts vērā. 
Sniegta starpatbilde 22.02.2016. 
Nr.2-5/405. 
Teritorijā ir paredzēts funkcionālais 
zonējums Lauksaimniecības teritorija 
(L1) ar iespēju veidot dīķsaimniecību. 
Dīķsaimniecību izveidi regulē 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktās prasības, tai 
skaitā nepieciešams izstrādāt 
detālplānojumu. 

42.  Fiziska persona, 
“Amatnieki” 
31.03.2017. 
Nr. 2-3-543 

Iesniegumā sniegts viedoklis par pašvaldības tiesībām paredzēt ceļu, kas šķērso īpašumu 
“Amatnieki” un lūgts sniegt informāciju: 

- uz kāda tiesiska pamata (normatīvā akta pants/punkts) pašvaldība, lemjot par 
teritorijas plānojumu, ir tiesīga lemt par citu personu īpašuma tiesību būtisku 
ierobežošanu, iezīmējot ceļu caur īpašumu? 

- kāds leģitīms mērķis ir konkrētā ceļa iezīmēšanai caur īpašumu "Amatnieki" (proti, 
kāda praktiska nozīme uz sabiedriskais labums ir minētā ceļa ierīkošanai)? 

- vai pašvaldības skatījumā minētā ceļa izvietojums ir samērīgs, proti, vai mērķa 
sasniegšanai, kādam ceļš iezīmēts (lai kāds tas arī būtu), nav saudzīgāku risinājumu, 
kas pēc iespējas mazāk ierobežotu personas īpašuma tiesības un šo tiesību 
izmantošanu, kuras garantētas gan Civillikumā, gan Satversmē? 

Iesniegumā lūgts dzēst no plānojuma iezīmēto ceļu vai gadījumā, ja tā izveidošanas mērķis 
izrādītos leģitīms, paredzēt ceļu tā, lai tas pēc iespējas mazāk ierobežotu īpašnieka tiesības 
uz īpašuma pilnvērtīgu izmantošanu. 

80760120085 Nav ņemts vērā. 
Uz iesniegumu sniegta atbilde 
28.04.2017. Nr.2-5/1001, vienlaikus 
informējot Tiesībsarga biroju. 
Ņemot vērā, ka iela teritorijas 
plānojumā noteikta, lai nodrošinātu 
savstarpēji saistītu ielu tīklu, kā arī lai 
radītu iespēju veikt īpašumu sadali, 
nav pieļaujams  likvidēt projektēto 
ceļu savienojumu, tai skaitā jāņem 
vērā, ka projektētajās sarkanajās 
līnijās jau ir iebūvēts elektroapgādes 
kabelis. Īpašnieka 03.07.2017. 
iesniegumā Nr. 2-3-965 (tabulā ar 
Nr.46) pievienotais priekšlikums 
izvērtēts TP grozījumu izstrādes 
ietvaros, taču ņemot vērā, ka tas 
neatbilst apbūves noteikumu 
prasībām, tas nav ietverts Teritorijas 
plānojuma 1.redakcijā. Plānojumā 
saglabāta savienojošā iela, precizējot 
tās novietojumu atbilstoši esošajām 
inženierkomunikācijām. 
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43.  Fizisku personu 
kolektīvs iesniegums, 
Reviņu iela 
18.04.2017. 
Nr. 2-3-818  

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo Mārupes teritorijas plānojumu ir paredzēta Reviņu ielas 
izbūve caur zemesgabaliem, kas pieder privātpersonām un tādējādi tiek paredzēts, ka 
dzīvojamām mājām, kas atrodas Amatas ielā, gar abām pusēm būs intensīvas kustības iela.' 
Ņemot vērā to, ka dzīvojamām mājām, kas atrodas Amatas ielā, ir nodrošināta izbraukšana 
no zemesgabaliem uz Amatas ielu, savukārt Reviņu 9 un Reviņu 11 ir nodrošināta 
izbraukšana uz jau izbūvēto Reviņu ielu, Reviņu 15 nodrošināta izbraukšana uz Gaujas ielu, 
bet Reviņu 13 ir apvienots ar Upleju ielu 14, un piekļuve zemesgabalam ir nodrošināta no 
Upleju ielas 14, lūdzam precizēt Mārupes novada teritorijas plānojumu, paredzot, ka Reviņu 
iela ir tikai esošās izbūvētās ielas garumā un beidzās kā strupceļš pirms Reviņu ielas 9, un 
tās izbūve caur zemesgabaliem Reviņu iela 9, Reviņu iela 11, Reviņu iela 13 un Reviņu iela 
15 netiek paredzēta. 

Reviņu iela 9,11, 
13, 15, Upleju ielu 
14 

Nav ņemts vērā. 
Sniegta atbilde 12.06.2017. Nr.2-
5/1451. 
Nav pamata likvidēt esošu ielas 
savienojumu ar kopējo ielu tīklu un 
veidojot strupceļu vietās, kur ir 
iespējams veidot ielu savienojumu. 
Priekšlikums neatbilst apbūves 
noteikumu prasībām. Sarkanajās 
līnijās jau ir daļēji izbūvētas 
inženierkomunikācijas. 

44.  Fiziska persona, 
Viskalnu 9 
("Purkalni") un 
"Mazmeiri", 
30.05.2017., 
Nr. 2-3-837 

Sakarā ar to, ka: 
1. Mārupes novada apbūve nenotiek tik optimistiski kā to paredzējām 2014. gadā; 
2. ka tuvākajos deviņus gados man nav citi plāni uz man piederošajiem nekustamajiem 

īpašumiem "Mazmeiri" (80760080028) un Viskalnu iela 9 ("Purkalni") (80760080005) kā 
nodarboties ar lauksaimniecību savā z/s "Purkalni" (LV40101003585); 

3. ka arī visu laiku līdz šim un patreiz šajos nekustamajos īpašumos es tikai un vienīgi 
nodarbojos ar Lauksaimniecības produkcijas ražošanu; lūdzu paredzēt funkcionālo 
zonējumu minētajiem nekustamajiem īpašumiem Viskalnu 9 un "Mazmeiri" līdz 2026.g. 
atbilstoši reālajam zemes izmantošanas mērķim: lauksaimniecības teritorija. 

Tajā pašā laikā es akceptēšu loģisku perspektīvo ielu un ceļu tīklu plānošanu, izstrādājot 
detālplānojumus blakus esošajos zemes gabalos, kas nākotnē tiks realizēti nākošajā 
teritorijas plānojuma periodā. 

80760080028 
80760080005 

Ņemts vērā.  
Saglabāta lauksaimnieciska 
izmantošana nosakot funkcionālo 
zonējumu Lauksaimniecības teritorija 
(L2).   

45.  Fiziska persona, A.B., 
“Bejas”,  
29.06.2017., 
Nr. 2-3-946 

Iesniegums par nekustamo īpašumu “Bejas”. 
Lūdzu veikt grozījumus 2014. - 2026. teritorijas plānojumā, par teritorijas izmantošanu un 
apbūves noteikumiem. Lūdzu turpmāk noteikt meža teritorijas (6.11.) zemes gabala 
minimālo platību (406.1.) 1,00 hektāra apmērā (patlaban 2,00 hektāri). 
Savu lūgumu pamatoju ar to, ka mani bērni un mana māsas meita vēlētos dzīvot Bejas. Tādēļ 
lūdzu noteikt minimālo zemes platību 1 ha, lai varu dāvināt zemi apbūvei saviem bērniem 
un māsas meitai. 

80760090032 Nav ņemts vērā. 
Noteikts funkcionālais zonējums 
Mežu teritorija (M1). Saskaņā ar 
normatīvo regulējumu (MK 
noteikumi Nr.240), ārpus ciemiem 
zemes vienības nav atļauts dalīt 
mazāk par 2ha.   

46.  Fiziska persona, 
“Amatnieki”, 
03.07.2017. 
Nr. 2-3-965 

2013. gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada domes 2013.gada 18.jūnija 
saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa", kā arī 2017.gada 26.aprīlī 
ir pieņemts lēmums Nr.8 "Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014,-2026.gadam 
grozījumu izstrādi". 

80760120085 Daļēji ņemts vērā. 
Ņemot vērā, ka iela teritorijas 
plānojumā noteikta, lai nodrošinātu 
savstarpēji saistītu ielu tīklu ciema 
teritorijā, kā arī lai radītu iespēju 
veikt īpašumu sadali, nav pieļaujams  
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Atbilstoši teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma kartei, caur man piederošo īpašumu 
"Amatnieki" (kadastra nr. 8076 012 0085) ir iezīmēts jauns autotransporta infrastruktūras 
objekts - ceļš, kas "Z" burta veidā šķērso un sadala man piederošo īpašumu. 
Plānots, ka iezīmētais ceļš savienos jau eksistējošu ceļu, kas ved no Rožu ielas līdz kaimiņu 
īpašumiem "Liekmaņi" un "Krauķi', ar eksistējošu grants ceļu, kas ved no grantēta ceļa (kas 
savieno Rožu ielu un Daugavas ielu) līdz kaimiņu īpašumam 'Ziemeļnieki" (plānu sk. arī 
www.kadastrs.lv). 
Uzsākot Teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi, lūdzu, ņemt vērā: 
1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Tiesībsarga pausto viedokli 
LR Tiesībsarga vēstulē „Par īpašuma tiesību apgrūtinājumu,, (Nr. 6-2/183,2017.gada 
21.jūnijā), (pielikums nr.l) un 
2. manu priekšlikumu Teritorijas plānojuma grozījumiem un manus plānus 
paredzamā nākotnē attiecībā uz man piederošā īpašuma attīstību, sadali un izmantošanu, 
(pielikums nr.2). 
Lūdzu veikt nepieciešamās darbības situācijas grozīšanai, proti, dzēšot «Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam" plānā iezīmēto ceļu un rast kopēju risinājumu, 
vērtējot to kopsakarā ar Plānojuma grozījumu izstrādei noteiktajiem mērķiem un mana 
īpašuma tiesību nesamērīgam ierobežojumam, kas ierobežo manas tiesības uz īpašuma 
brīvu un pilnvērtīgu izmantošanu. 
Iesniegumam pievienoti 2 Pielikumi 
 

likvidēt projektēto ceļu savienojumu, 
tai skaitā jāņem vērā, ka 
projektētajās sarkanajās līnijās jau ir 
iebūvēts elektroapgādes kabelis.  
Iesniegumā pievienotais priekšlikums 
izvērtēts TP grozījumu izstrādes 
ietvaros, taču ņemot vērā, ka tas 
neatbilst apbūves noteikumu 
prasībām (piekļuvei uz vairāk kā 
diviem īpašumiem ciemu teritorijā 
jāveido iela, veidojamā iela jāizdala 
kā atsevišķa zemes vienība, strupceļš 
nedrīkst pārsniegt 150m) tas nav 
ietverts Teritorijas plānojuma 
1.redakcijā. Plānojumā saglabāta 
savienojošā iela, precizējot tās 
novietojumu atbilstoši esošajām 
inženierkomunikācijām. 
Jautājums par teritorijas plānojumā 
paredzēto koplietošanas ielu un ceļu 
izbūvi un atsavināšanu pašvaldībai 
tiek risināts pakāpeniski esošā 
normatīvā regulējuma ietvaros. 

47.  Fiziska persona, R.V., 

“Zeltiņu iela 115”, Nr. 

2-3-1307 

Lūdzu iekļaut lokālplānojuma kā teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 
funkcionālā zonējuma maiņu man piederošam nekustamam īpašumam Zeltiņu iela 115, 
Mārupes ciemā, Mārupes nov. kadastra Nr. 8076 003 0740 , zemes gabala platība 0,9051 
ha platībā no funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorija uz funkcionālo zonu 
Darījumu un vieglās rūpniecības apbūves teritoriju. 
Funkcionālā zonējuma maiņu lūdzu iekļaut lokālplānojuma, kura izstrādi Mārupes novada 
dome uzsāka 2015.gada 26.augustā ar Mārupes novada domes sēdes protokola Nr.14 
lēmumu Nr.10 "Par Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 
precizēšanai, un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai izstrādi". Lūdzu 
izdarīt izmaiņas lokālplānojuma darba uzdevumā, ja tas nepieciešams, bet spriežot pēc 
pievienotās kartes, mans īpašums ir iekļauts lokālplānojuma izstrādes teritorijā. 
Funkcionālo zonējuma maiņu pamatoju: 

80760030740 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi.  
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1) ar Mārupes novada domes 31.08.2016. sēdes Nr. 9 pieņemto lēmuma norakstu Nr. 
1.4 „Par nekustamā -īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu", kurā visam īpašumam mainīts 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis mērķis uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi 
(kods 1001). 
2) Zonas Darījumu un vieglās rūpniecības apbūves teritorija līdzīgā izvietojumā 
atrodas tālāk uz Zeltiņu ielas blakus Savrupmāju apbūves teritorijai. īpašums atrodas ļoti 
tuvu lidostai. 
3) 20.05.2009. saistošie noteikumi Nr.13 «Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 
2002.-2014.gadam grozījumi" paredzēja īpašumam Jauktas dzīvojamās un darījumu 
apbūves teritoriju un uzskatām, ka 2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes 
novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.ll «Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 
daļa" noteiktā funkcionālā zona Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija neatspoguļo 
manis likumīgi iesākto izmantošanu kā pakalpojuma objektam. 

48.  Fiziskas personas,  
Lambertu iela 3 
17.01.2017. 
Nr.2-5-65 

(Iesniegums ir kā atbilde uz pašvaldības lūgumu apstiprināt 2014.gadā ierosinātos 
grozījumus) 
Pamatojoties uz Jūsu vēstuli par priekšlikumu funkcionālā zonējuma maiņai īpašumam 
Lambertu ielā 3, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.80760030317), darām zināmu, ka 
mūsu iesniegums par funcionālā zonējuma grozījumiem joprojām ir aktuāls un lūdzam 
iekļaut teritorijas plānojuma grozījumos, piemērojot īpašumam funkcionālo zonu 
"Savrupmāju apbūves teritorija”. 

80760030317 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju 
(DzS1).   

49.  Juridiska persona, 
“Valteri”, Nr. 2-7-
1093 

2008.10.07 SIA "Kubera un partneri" Mārupes pagasta padomē saņēma Būvatļauju Nr. 
143/08 ar atļauju sākt būvdarbu pirmo kārtu noliktavu un biroja ēkas kompleksa izbūvei, 
savā īpašumā " Valteri" ar Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 003 0363. Būvniecības 
projekta I kārtas darbu saraksta iekļauti bija: "Ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un lietus 
kanalizācijas izbūve" par kopējo summu Ls 78 499,-un elektroenerģijas pievada izveidošana 
ar jaudas paaugstināšanas iespēju. Minētie darbi tika veikti pilnā apmērā un laikā, par ko 
izsniegts SIA "Rore" reģ. Nr. 40003495384 Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.      
Dažādu apstākļu dēļ, uz nenoteiktu laiku, tika pārtraukta tālāka projekta īstenošana. 
Aizvadītajā laika periodā ir izmanīti būvniecības normatīvi Mārupes novadā un ir izmanīts 
īpašuma zemes status uz Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem, kas neparedz šī projekta 
turpmāku attīstību. 
Lūdzam Jūs izskatīt iespēju veikt izmaiņas īpašuma "Valteri" zemes atļautajai izmantošanai 
- piešķirot tai Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas vai 
Rūpniecības teritorijas statusu. 

80760030363 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi.  
Daļā teritorijas paredzēta Dabas un 
apstādījumu (DA1) teritorija, 
atbilstoši esošajai situācijai. 
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Veiktās izmaiņas ļaus uzņēmumam atsākt projekta tālāku īstenošanu, rezultātā radot jaunas 
darba vietas un sakārtotu vidi, kas savukārt veicinās Mārupes novada kopējo ekonomisko 
izaugsmi. 
 

50.  Fiziska persona, 
“Vārpas B”, Nr. 2-7-
1843 

Lūdzam piešķirt zemesgabalam, kas atrodas 'Vārpas B", Mārupe, Mārupes novads ar 
kadastra numuru 80760030699 „Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas 
funkcionālo zonējumu", sakarā ar to ka uz zemesgabala plānots attīstīt sporta ēkas un 
būves, kā arī blakus esošajam zemesgabalam ar kadastra numuru 80760031435 ir piešķirts 
funkcionālais zonējums ..Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorija" 

80760030699 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar publisko, tai skaitā darījuma 
rakstura apbūvi.  

51.  Fiziska persona, 
“Kalniņi-1”, Nr. 2-7-
3404 

Lūdzu, veicot teritorijas plānojuma grozījumus, izskatīt zemes gabala, kas atrodas "Kalniņi-
1", Mārupes novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 80760030109), pievienošanu 
Mārupes ciema teritorija 

80760030109 Ņemts vērā.  
Teritorija iekļauta Mārupes ciema 
robežās. 

52.  Juridiska persona, 
Gruntes iela 2,  
Nr.2-7-3469 

Plašāks izklāsts iesniegumā. 
Uz īpašuma atrodas būvniecības procesā esoša rindu māju apbūve. Atbilstoši spēkā 
esošajam Mārupes novada teritorijas plānojumam īpašums atrodas savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS). Atļauta izmantošana: savrupmāja, dvīņu māja, rindu māja, vasarnīca. 
Vēlamies savā īpašumā attīstīt mazstāvu dzīvojamo apbūvi līdz 3 stāviem, ar maksimālo 
apbūves blīvumu - 40%, minimālo brīvo teritoriju - 30%. Uzskatām, ka šāda apbūve neradīs 
ietekmi uz blakus esošo apbūvi. 

80760030624 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu dzīvojamo apbūvi, tai 
skaitā rindu māju un daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju būvniecību. 

53.  Juridiska persona, 
Lielā iela 68, 
Nr. 2-7-3550 

Par zemesgabala Lielajā ielā 68 atbilstību Mārupes novada teritorijas plānojumam. 
2013.gadā, izstrādājot Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam, plānos ar 
mums tika skaņots, ka zemesgabals Zeltiņu ielā 43 atradīsies privātmāju apbūves teritorijā, 
kam tas arī šobrīd atbilst, bet zemesgabals Lielajā ielā 68 atradīsies darījumu un apkalpes 
objektu apbūves teritorijā. Tam 23.04.2013.g. saņēmām apstiprinājumu no Mārupes 
būvvaldes Nr.3-10/1286. 
Šī gada 6.oktobrī, izskatot iespējas neliela biroju centra būvei, nejauši atklājām, ka 
zemesgabala Lielajā ielā 68, teritorijas plānojums Mārupes attīstības kartē, iezīmēts kā 
teritorija privātmāju būvēšanai. 
Lūdzam tikt skaidrībā ar jautājumu, vai teritorijas plānojums Lielajā ielā 68 atbilst darījumu 
un apkalpes objektu apbūves teritorijai, vai Mārupes novada teritorijas plānojumā nav 
ieviesusies tehniska rakstura kļūda un, ja tāda ir, cik ātri to var novērst. 
Pielikumā: Mārupes būvvaldes vēstules Nr.3-10/1286, kopija. 

80760031647 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Publiskās apbūves teritoriju (P1) ar 
publisko, tai skaitā darījuma rakstura 
apbūvi.  

54.  Juridiska persona, 
Zeltiņu iela 112 un 
114,  
Nr. 2-7-3605 

Plašāks izklāsts iesniegumā. 
Par cik zemesgabals Zeltiņu ielā 112 un Zeltiņu ielā 114 atbilstoši Mārupes novada teritorijas 
plānojumam atrodas jauktas centra apbūves teritorijā, noteiktais mērķis atšķiras no mūsu 
nākotnes iecerēm attīstīt ražošanas funkciju, tādēļ ir nepieciešams mainīt zemes vienības 

80760030604  
80760030149 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
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lietošanas mērķi uz Rūpniecības apbūves teritoriju (R), kurā pieļaujama Rūpnieciskās 
ražošanas ēku būvniecība. 

ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

55.  Fiziska persona, 
“Priežkalni-1”, 
1.02.2016. 
Nr. 2-3-1413 

Ņemot vērā esošo apbūvi nekustamajā īpašumā “Priežkalni-1” lūgts mainīt atļauto 
izmantošanu uz darījumu un apkalpes objektu izmantošanu 

80760030546  
 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

56.  Fiziska persona, 
“Putnukalni”, 
29.12.2016.,  
Nr. 2-3-1541 

Lūgts mainīt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.80760030158 zonējumu no 
komercapbūves uz privātmāju apbūvi. 

80760030158 
 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju  
DzS1). 

57.  Fiziska persona, 
08.09.2017. 
Nr.2-3/1246 

Iesniegumā iekļauti priekšlikumi novada apbūves veidošanai, ainavas uzlabošanai un 
saglabāšanai. Sniegts priekšlikums neveidot  taisnas ielas. Paredzēt piesaistes punktus 
ainavā. 

Mārupes novada 
kopumā  

Pieņemts zināšanai.  
Priekšlikumi netiek tiešā veidā 
iekļauti apbūves noteikumos vai 
funkcionālajā zonējumā, tomēr 
iespējams minētos principus 
piemērot izstrādājot 
detālplānojumus vai 
lokālplānojumus, tehniskos 
projektus.  

58.  Juridiska persona, 
11.01.2016. 
telefoniski izteikts 
priekšlikums, 
“Ķīvītes”  

Lūgts mainīt zonējumu no savrupmāju apbūves teritorijas uz vieglo ražošanu. 80760030598 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

59.  Fiziska persona, 
“Lielputniņi A”, 
16.10.2014., 
Reģ.Būvvaldē 
Nr.1042 
 

Pārskatīt esošo atļauto izmantošanu – mainīt no mazsaimniecību apbūves ārpus ciemiem 
uz jauktas darījumu centru apbūves teritorijas statusu, kas paredz biroju ēku un noliktavu, 
angāru celtniecību. 

80760120242 Ņemts vērā.  
Mainīts uz funkcionālo zonējumu 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1).  
Atļauta Tirdzniecības vai 
pakalpojumu objektu apbūve., kā arī 
noliktavu apbūve 

60.  Telefoniski izteikts 
priekšlikums, 
Lilliju iela 18A 

Lūgts mainīt uz tādu izmantošanu, kur atļauta komercdarbība bez atsevišķas publiskās 
apspriešanas  

80760070597 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums saglabāts 
Savrupmāju apbūves teritorija  DzS1, 
taču apbūves noteikumos noteiktas 
konkrētas ielas, pie kurām izbūvējot 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 

Pārskats par iesniegumiem, kas saņemti Mārupes novada teritorijas plānojuma  grozījumu izstrādes laikā 

 

24 

 

Nr. 
Iesniedzējs,  

reģ. Nr. MND 
Priekšlikums Kadastra Nr. Atzīme par iekļaušanu 

publisku objektu nav jāveic 
būvniecības ieceres publiskā 
apspriešana. 

61.  Fiziska persona,  
Ošu iela 1, 
17.09.2014., 
Reģ.Būvvaldē Nr.949 
 

Mainīt atļauto izmantošanu nekustamajā īpašumā Ošu iela1, Jaunmārupē, no darījumu un 
vieglās ražošanas uz savrupmāju 

80760110524 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Savrupmāju apbūves teritoriju  DzS1. 

62.  Fiziska persona,  
“Robežnieki”, 
27.04.2015., 
Reģ.Būvvaldē Nr.351 
 

Lūgts atgriezt iepriekš atļauto izmantošanu - mazsaimniecību teritoriju  80760060088 Nav ņemts vērā.  
Teritorija ir iekļauta Mārupes ciema 
teritorijā. Zemes vienība atrodas 
Lidostas trokšņu robežvērtību 
pārsniegumu zonā. Zemes vienībai 
piešķirts funkcionālais zonējums 
Jaukta centra apbūves teritorija (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

63.  Pašvaldības 
ierosinājums, 
Zeltiņu iela 110A 

Tehniski sakārtot zonējumu nekustamajā īpašumā Zeltiņu iela 110A 80760031291 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu darījumu un dzīvojamo 
apbūvi.  

64.  Juridiska persona,  
06.11.2017., Nr. 
2017-06/11 

SIA “AV Apsaimniekotājs” aktīvi nodarbojās ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kas 
ietver sevī, tajā skaitā, bet ne tikai, akvakultūras objektu izveidi, apsaimniekošanu un 
labiekārtošanu. Uzņēmums veicina plānveidīgu Mārupes novadā esošo lauksaimniecības 
nozares - dīķsaimniecību teritoriju attīstību, veicina hidrotehnisko būvju un citu sistēmu 
izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu.  Uzņēmums atbalsta apkārtējās vides sakopšanu, 
uzlabošanu un pilnveidošanu un atvalsta "zaļās" jeb ilgtspējīgās domāšanas ieviešanu.  
SIA AV Apsaimniekotājs viena no pamatdarbības nozarēm ir “Kempingu, atpūtas transporta 
laukumu un apdzīvojamu autopiekabju laukumu darbība” un “Saldūdens akvakultūra” 
akvakultūras objektu apsaimniekošana. Dotajā brīdi SIA AV Apsaimniekotājs 
Lauksaimniecības datu centrā jau ir reģistrējis novietni n.ī. “Buras” vēl viena zivju 
ganāmpulka izveidei, kā arī n.ī. “Viesītes” jau ir reģistrēts zivju ganāmpulks (papildus ir 
augšanas zivju ganāmpulks, kuru paredzēts nogādāt jaunizveidotajos dīķos n.ī. “Buras”, n.ī. 
“Liellauki”, n.ī.  “Jaunviesītes”, n.ī.   “Jaunviesītes 2” un n.ī.   “Lielstraumes” un tml., sk. 
pielikumu).    Nekustāmajā īpašumā “Viesītes”, Mārupes novads jau ir izveidots karpu dīķis, 

Buras 
Viesītes 
Liellauki 
Jaunviesītes 
Jaunviesītes 2   
Lielstraumes 

Ņemts vērā. 
 Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1) ar 
iespēju veikt darbību, kas saistīta ar 
dīķsaimniecību izveidi un 
apsaimniekošanu. 
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kas tiek aktīvi izmantots no Pierīgas iedzīvotāju puses. Turklāt jau ir iesniegti saskaņošanai 
vēl projekti, kas ietver dīķsaimniecības attīstību tādos nekustāmajos īpašumos kā “Buras”, 
“Liellauki”, “Jaunviesītes”, “Jaunviesītes2” un “Lielstraumes” un tml. 

Uzņēmums savus ilgtermiņa plānus ir veidojis vadoties pēc Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam. 

2016. gadā SIA AV Apsaimniekotājs saņēmis Eiropas Savienības fondu (LEADER) 
finansējumu projektu “Kempingu un atpūtas vietas izveidošana Mārupes novadā” 
īstenošanai.  Viens no nozīmīgākajiem uzņēmuma darbības mērķiem ir attīstīt tūrisma 
pakalpojumus un popularizēt VRG teritoriju kā nozīmīgu un interesantu tūrisma galamērķi 
visās sezonās.  Projekts tiek īstenots bērnu, jauniešu un ģimeņu uzņemšanai, organizējot 
interesantus un atraktīvus pasākumus – zivju degustāciju, makšķerēšanas sacensības, 
sporta spēles, u.c. Sava mērķa sasniegšanai uzņēmums tostarp ir iesaistījies pašvaldības 
Tūrisma konsultatīvajā padomē ar mērķi veicināt Tūrisma attīstību novadā. 
 

65.  Fiziska persona, A.S., 
“Misiņi”, 06.11.2017., 
e-pasts 

Nekustamā īpašuma, kas atrodas Mārupes novadā  "Misiņi" (kadastra Nr.8076 011 0349), 
sastāvā esošajiem zemes gabaliem "Maragdi", zemes kadastra apzīmējums 8076 011 1009, 
"Marigoldes" , zemes kadastra apzīmējums 8076 011 1307, kā arī "Emralti", kadastra 
apzīmējums 8076 011 1310, attīstības ieceres šobrīd ir lauksaimnieciskā izmantošana, kā arī 
turpmāk iespējams savrupmāju apbūvei, vai arī tūrisma un atpūtas objektu izveidei. 

80760110349 
80760111009,  
80760111307 
80760111310 
 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1) – 
zemes vienībā ar kad.nr. 
80760110349, ar iespēju veikt 
darbību, kas saistīta ar 
dīķsaimniecību izveidi un 
apsaimniekošanu. 
Zemes vienībās ar kad.Nr. 
80760111009,  80760111307, 
80760111310 noteikts funkcionālais 
zonējums Lauksaimniecības teritorija 
(L2), kas ļauj attīstīt tūrisma  
uzņēmumus.  
 

66.  Juridiska persona,  
06.11.2017., “Buras” 

Kopš 2007 gada es savos īpašumos aktīvi veicu darbību, kas domājama plānveidīgai 
lauksaimniecības nozares – zivju dīķsaimniecības teritoriju – attīstībai un aktīva tūrisma 
pilnveidošanai Mārupes novadā. Iegādājoties nekustāmos īpašumus ar noteiktu 
lauksaimniecības statusu, primāri bija iecerēts lietot šos īpašumus tieši lauksaimniecības 
nozares attīstībai – proti zivju dīķsaimniecībai. 

80760111300 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1) ar 
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Šobrīd manos īpašumos, tādos kā, piemēram, n.ī. “Buras” Lauksaimniecības datu centrā jau 
ir reģistrēta novietne zivju ganāmpulka izveidei. Kā arī notiek aktīvas darbības dīķu 
ierīkošanas būvprojektu realizācijai dabā. Atbilstoši Mārupes novada Domes 2013.gada 
18.jūnija saistošu noteikumiem Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” jau ir saņemti 
nepieciešami saskaņojumi valsts un pašvaldības iestādes, būvatļaujas, licences un tml. 
nepieciešamas atļaujas. Dažos nekustāmajos īpašumos jau ir uzsākti likumā noteiktajā 
kārtībā saskaņoti būvniecības darbi, un zinu ka šiem projektiem jau ir piesaistīts ES fondu 
finansējums. Līdz ar ko, savus ilgtermiņa plānus īpašumu racionālai izmantošanai, kā arī 
visus jau veiktos darbus īpašumos un iecerētos darbus esmu veidojis atbilstoši LR spēkā 
esošiem likumiem, Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam un 
lokālplānojuma noteikumiem. 
Turklāt jāpievērš uzmanību tam, ka iegādājoties zemi ar noteiktu statusu (proti, ar statusu 
“lauksaimniecības zeme”) un uzsākot savu darbību atbilstoši Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014.-2026. gadam noteikumiem īpašniekam ir tiesības paļauties, ka iestādes 
rīcība ir tiesiska un konsekventa un ka iegādāto īpašumu un iecerētos darbus var veikt 
atbilstoši Mārupes novada jau apstiprinātajam teritorijas plānojumam un veikt ilgtermiņa 
ieguldījumus. Iestādes kļūda vai vēlme mainīt jau pieņemtu ilgtermiņa stratēģiju, nedrīkst 
radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas. 
Arī vēlos pievērst uzmanību tam, ka lauksaimniecības nozares, ka arī citu nozaru, attīstībai 
un tūrisma pilnveidošanai ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, kas nepieciešami pašvaldības 
ceļu C22 un C2 uzturēšanai, nodokļu apmaksai, sējas materiālam, algām, maksājumiem utt. 
Nav strīda ka dīķu ierīkošana ir tieši saistīta ar derīgo izrakteņu izstrādi. Viens no apgrozāmo 
līdzekļu saņemšanas veidiem ir tieši iegūto derīgo izrakteņu realizācija. Protams, ka papildus 
piesaistāmi arī ES fondi un Attīstības finanšu institūcijas palīdzība. Taču tieši likuma 
noteiktajā kartībā iegūto derīgo izrakteņu realizācija sniedz stabilitāti ilgtermiņa 
dīķsaimniecības attīstības stratēģijas realizācijai dabā. 
  
Ņemot vērā augstākminēto, uzskatu, ka veicot Mārupes novada domes, iecerētu teritorijas 
plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādi Mārupes novada domei jāpievērš liela 
uzmanība tādu nekustāmo īpašumu īpašnieku interesēm, kuri jau ilgu laiku veic un paredz 
arī pabeigt jau iecerētos projektus (kuri, tostarp jau ir akceptēti no Mārupes novada 
būvvaldes puses). Līdz ar ko lielo zemes īpašnieku vēlmei un turpmāka zemes izmantošanas 
iecerei ir jābūt primārai. 

iespēju veikt darbību, kas saistīta ar 
dīķsaimniecību izveidi un 
apsaimniekošanu. 
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67.  Fiziska persona, A.R., 
"Baltrozes", 
07.11.2017. 

Arī turpmāk nepieļaut zemes dzīļu ieguvi Mārupes novada mežu un purvu teritorijās. 
Mārupes novadā ir īpaši jāsaudzē atlikušās mežu un purvu teritorijas, lai kompensētu Rīgas 
tuvuma radīto antropogēno slodzi uz vidi. Mārupe ir novads ar strauji augošu iedzīvotāju 
skaitu, tāpēc dabas teritorijām būs īpaša pieaugoša vērtība nākamajām paaudzēm. Zemes 
dzīļu ieguve varētu būt pieļaujama tikai jau degradētās teritorijās, kuru re-naturalizācija ir 
praktiski neiespējama, kā piemēram, Medema vai Bīriņu purva daļēji vai pilnībā 
izstrādātajos kūdras ieguves laukos. 
2. Noteikt reģionālas nozīmes rekreācijas teritorijas statusu teritorijai, kura pielikumā 
pievienotajās kartēs ir atzīmēta kā "A1". Šajā teritorijā atrodas Mārupes novadā vienīgais 
palikušais cilvēka darbības vēl neskartais augstais sūnu purvs, kurš nav iekļauts dabas 
lieguma teritorijā (kā Cenas tīrelis) un ir cilvēkiem viegli pieejams aktīvai atpūtai un dabas 
izziņai. 
Purvs sākas mazāk kā kilometra attālumā no Loka ceļa Jaunmārupē un ir vistuvākā šāda 
dabas teritorija Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem. Šī teritorija ir unikāla ar tajā sastopamo 
Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kompleksu, tā ir viegli caurstaigājama pa veco 1. 
Pasaules kara 
ceļu vai pa Mārupes-Olaines novadu robežstigu. Purvs nav pastaigām bīstams (tajā nav lāmu 
vai slīkšņu). Šai teritorijai ir augsts rekreācijas potenciāls, ko iespējams attīstīt vēl vairāk, 
piemēram, ja takas tiktu nomarķētas un tiktu izveidota informatīva karte, kas gājējiem, 
nūjotājiem, skrējējiem un jātniekiem parādītu dažādus maršrutus. Minēto teritoriju ir 
iecienījuši motosportisti, kuri mežā pie starp purvu un Loka ceļu ir patvaļīgi ierīkojuši 
mototrasi. Arī šī aktivitāte būtu jāsakārto. Minētās teritorijas labiekārtošana būtu jāveic 
sadarbībā ar Olaines 
novadu, jo daļa purva atrodas Olaines novadā. Visa šī teritorija ir viena īpašnieka - SIA Rīgas 
Meži īpašums (kad.nr. 80760110640). 
3. Noteikt ierobežojumus dīķsaimniecību izveidošanai lauksaimniecības zemēs. 
Progresējošā dīķsaimniecību (pēc būtības - melnzemes un smilts ieguves karjeru un 
attiecīgu ražošanas un 
pakalpojumu saimnieciskā darbība) lauksaimniecības zemēs notiek bez ietekmes uz vidi 
(IVN) novērtējuma, jo katra atsevišķa "dīķa" lielums netiek projektēts lielāks par 5 ha. Taču 
dīķi tiek rakti blakus esošos zemes gabalos un to summārā ietekme uz vidi pārsniedz ar 
likumu noteikto 
5 ha robežu. Pašvaldībai ir jāatrod veids kā šādos gadījumos pieprasīt IVN procedūru un 
jāiestrādā šī norma teritorijas plānojumā. Bez tam, izdodot būvatļaujas šādu dīķu 
ierīkošanai ir jāizvērtē un jānovērš dīķu ierīkošanas procesa iespējamā negatīvā ietekme uz 
novada iedzīvotāju dzīves apstākļiem. Apjomīga zemes dzīļu ieguve, uzglabāšana, pārstrāde 

 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
ietvaros ir pārskatīta darbība mežu 
teritorijā un noteikti dažādi 
funkcionālā zonējuma 
apakšzonējumi, tai skaitā daļēji 
ierobežojot derīgo izrakteņu ieguvi. 
Daļā teritoriju noteikts zonējums DA, 
paredzot iespēju veidot mežaparkus. 
 
AS “Olaines kūdra” plānotajā kūdras 
ieguves laukumā zonējums pieļauj 
kūdras ieguvi tikai daļā no IVN 
paredzētās ieguves teritorijas, 
vienlaikus daļā pārējā īpašuma 
noteikta dabas un apstādījumu 
teritorija, kas veicinās rekreācijas 
iespējas. 
Ir izvērtētas derīgo izrakteņu ieguves 
teritorijas un ar TIAN grozījumiem 
veidots regulējums derīgo izrakteņu 
ieguvei, kas lauksaimniecības zemēs 
pieļauj ieguvi tikai dīķsaimniecību 
veidošanai, pie tam izrakteņu ieguves 
gadījumā jāizstrādā detālplānojums, 
kurā nosakāmi pasākumi apkārtējo 
teritoriju pasargāšanai, kā arī jāslēdz 
administratīvais līgums ar pašvaldību 
par detālplānojuma īstenošanu. 
 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos ir noteikti ierobežojumi 
dīķsaimniecību veidošanai, vienlaikus 
nav noteikti konkrēti attālumi vai citi 
parametri, bet paredzēta 
detālplānojumu izstrāde, kura 
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un  transportēšana cilvēku dzīves vietu tuvumā nav pieļaujama, jo rada troksni, putekļus un 
vibrācijas. Iedzīvotāju interešu aizsargāšanas nolūkos dīķsaimniecību-karjeru darbībai ir 
jānosaka noteikumi, kā piemēram: a) lielāku par 0,5 ha dīķu rakšana nav pieļaujama tuvāk 
par 
500 m no dzīvojamām mājām, izņemot, ja saņemta šo māju iedzīvotāju rakstiska piekrišana; 
b) zemes dzīļu transportēšana tuvāk par 100 m no dzīvojamām mājām pieļaujama tikai tad, 
ja šis ceļš ir asfaltēts; c) ja rakšanas, pārstrādes un transportēšanas darbi tiek veikti tuvāk 
par 500 m 
no dzīvojamām mājām, tad tas ir pieļaujams tikai darba dienās un darba laikā no 8:00 rītā 
līdz 18:00 vakarā. Šīs normas ir iespēju robežās jāiestrādā teritorijas plānojumā un tām jābūt 
saistošām izdodot būvatļaujas dīķu, kas lielāki par 0,5 ha, izbūvei. 

ietvaros nosakāmi konkrēti 
ierobežojumi rēķinoties ar faktisko 
situāciju un uzsāktajām attīstības 
iecerēm.  
 
 
 

68.  Fiziska persona,  
Ievu iela 8,  
07.12.2017. 
Nr. 2-3/1679 
 

Lūgums paredzēt iespēju būvēt reliģiskās organizācijas ēku īpašumā Ievu iela 8, 
Jaunmārupē. 

80760110313 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Publiskās apbūves teritorija (P2) ar 
iespēju būvēt reliģiskas organizācijas 
ēkas.  

69.  Juridiska persona, 
Ozolkalni 1, 
29.11.2017. 
Nr. 2-7/5400 
 

Ņemt vērā faktisko teritorijas attīstību un mainīt zonējumu z.v. Ozolkalni 1 80760060077 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. Īpašums iekļauts 
ciema teritorijā 

70.  Juridiska persona, 
Viskalnu iela 2a, Nr. 
2-7/4876 

Nomainīt uz privātmāju celtniecība. Viskalnu iela 2a, Tīraine 80760080172 Daļēji ņemts vērā.  
Ņemto vērā Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, 
apkārtējo teritorijas attīstību un 
infrastruktūru, zemes vienībā atļautā 
izmantošana noteikta Mazstāvu 
dzīvojamā apbūve (DzM) ar atļautu 
savrupmāju apbūvi.  

71.  Fiziska persona, 
“Vanderes”,   
Nr. 2-3/1267 
 

Neņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, uzskatu, ka šobrīd, kamēr nav iesniegti 
konkrēti Bieriņu purva attīstības priekšlikumi, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, 
sākotnēji ir nepieciešams noteikt vispārējos kritērijus ielu/ceļu tīkla veidošanai - 
iespējamos esošā Mārupes ciema ielu/ceļu tīkla savienojuma punktus ar Bieriņu purva 
teritoriju, kā arī nosacījumus ielu/ceļu savienojumu veidošanai pašā Bieriņu purva teritorijā, 
šajā teritorijas plānošanas posmā nenosakot ielu/ceļu faktisko izvietojumu. Šādu 

80760060259 Daļēji ņemts vērā. 
Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes ietvaros ir izskatītas un 
izvērtētas Bieriņu purva turamākās 
attīstības iespējas rēķinoties ar 
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nosacījumu esamība ļautu zemes īpašniekiem veiksmīgāk plānot savu īpašumu, t.sk., ceļa 
infrastruktūras attīstību, to koriģējot attīstības gaitā. Līdz ar to attiecīgi ir arī koriģējams 
novada zaļā tīklojuma priekšlikums, kura šī brīža redakcija neatbilst faktiskajai situācijai 
Bieriņu purvā un tā izstrādāšanā nav apzināts zemes īpašnieku, t.sk. mans, viedoklis un 
intereses. 
Kas attiecas uz man piederošo Bieriņu purvā esošo īpašumu tālāko attīstību, tad šis ir 
kompleksi risināms jautājums. Domes iecerētais Sniķeru ielas turpinājums šķērso īpašumu 
„Vanderes", kas atbilstoši iepriekšējam teritorijas plānojumam jau ir pilnībā attīstīts kā 
mazsaimniecība un ko šobrīd neplānoju mainīt. Izveidojot ielu/ceļu īpašuma teritorijā, tiktu 
aizskartas manas intereses, jo piespiedu kārtā tiktu ierobežota likumīgi uzsāktā īpašuma 
izmantošana ar visām no tā izrietošajām sekām. Papildus nepieciešams norādīt, ka 
iela/ceļš Domes plānotajā vietā nerisina jautājumu, kas ir saistīts ar vēl neattīstīto mana 
īpašuma daļu „Dukāti" un ir pretrunā manām īpašumu attīstības un izmantošanas 
interesēm. 
Līdz ar to uzskatu, ka papildus kritēriju noteikšanai iespējamā ielu/ceļu tīkla izveidei 
Bieriņu purva teritorijā, ir nepieciešams turpināt diskusiju starp zemes īpašniekiem, 
t.sk., Domi, apspriežamo jautājumu loku būtiski paplašinot. 

īpašnieku norādītajām attīstības 
iecerēm. 
Teritorijā ceļu tīkls saglabāts kā 
teritorija ar īpašiem noteikumiem, ko 
iespējams detalizēt izstrādājot 
lokālplānojumu vai detālplānojumu. 
Teritorijas plānojumā noteiktas ielu 
kategorijas, tām paredzamais 
sarkano līniju koridors un 
labiekārtojuma nosacījumi. 
Īpašuma “Vanderes” teritorijā 
noteikts funkcionālais zonējums 
Jauktas centru apbūves teritorijas 
(JC3), kur iespējams turpināt gan 
dzīvojamās apbūves attīstību, gan 
publisku objektu apbūvi ņemot vērā 
novada IAS paredzēto Bieriņu purva 
attīstības vīziju. 
Publiskās apspriešanas gaitā 
sagaidāmi priekšlikumi vai iebildumi 
par piedāvāto zonējuma detalizāciju, 
iespējams turpināt diskusijas par ceļu 
tīkla risinājumiem, ja īpašnieki sniegs 
konkrētus priekšlikumus.  

72.  Fiziskas personas, 
“Lapsas”,  
Nr. 2-3-1574 

NĪ Lapsas pievienot Mārupes ciemam un nomainīt adresi uz ielas nosaukumu un Nr.  80760060001 Ņemts vērā.  
Teritorija iekļauta ciema teritorijā un 
funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC4) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

73.  Fiziska persona, 

Ozolu iela 1a,  

Nr.2-3/1539 

Paredzēt ielu sarkanās līnijas savienojot Mežrozīšu un Segliņu ielu (pielikums ir)  80760110176 Ņemts vērā. 
Ielu sarkanās līnijas noteiktas ņemot 
vērā izbūvētās komunikācijas  
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74.  Fiziska persona, 
“Lakstīgalu pļavas”, 
Nr.2-3/15 

Detālplānojuma Lakstīgalu pļavas izstrāde. Lūgums atcelt izstrādātu detālplānojumu un 
noteikt R zonu. 

80760110835 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecības apbūves teritoriju (R1) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

75.  Fiziska persona, 

“Medumi”,  

Nr. 2-7-5122 

Papildināts iesniegums Nr.20 
Noteikt šādu izmantošanas veidu: JC teritorijas, DzS teritorijas. Ņemot vērā teritorijas 
izvietojumu, izmantot kā mežaparku apbūves, savrupmāju apbūves, mazstāvu, 
mazsaimniecību, vasarnīcu, transporta infrastruktūras un publiskās apbūves teritoriju.  
Sniedz iespēju atvērt plašākai izmantošanai šobrīd neizmantotu teritoriju, t.sk. attīstot 
rekreatīvo potenciālu un kombinējot ar publisko apbūvi, t.sk. PII 

80760150002 Daļēji ņemts vērā.  
Ņemot vērā, ka teritorija neiekļaujas 
ciema robežās, nav iespējams 
piemērot JC un DzS zonējumu. 
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Mežu teritorija (M1), kur pieļautas 
viensētas zemes vienībā kas nav 
mazāka par 2 ha, un Dabas un 
apstādījumu teritoriju (DA1), kur 
atļauta ierobežotu pakalpojumu 
objektu izvietošana, ievērojot 
samazinātu apbūves blīvumu. 
Paredzēta ceļu tīkla izveide teritorijā. 
 

76.  Juridiska persona, 
“Valdari”, 
17.11.2017. 
Nr.2-7-5201 

Nekustamajā īpašumā “Valdari” mainīt daļai plānoto zemes vienību atļauto 
izmantošanu uz mazstāvu apbūvi - detālplāņojuma gabaliem Nr. 1,2,3,4,5,6,7.  
Iesniegumam pievienots pielikums. 

80760060096 Ņemts vērā.  
Īpašumā daļā plānotās apbūves 
atļautā izmantošana noteikta 
Mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM) 
ar atļautu savrupmāju apbūvi.  

77.  Fiziskas personas, 
23.11 2017.  
“Arumi”,  
e-pasts 

Atstāt esošā zemes gabala ar nr. 8076-008-0177 funkcionālo zonējumu tādu kāds tas ir 
pašlaik - mežaparka tipa apbūve . 
  

80760080177 Ņemts vērā.  
Šobrīd īpašuma 80760080177 
teritorijā noteikta Mežu teritorija un 
funkcionālajā zonējumā saglabāta 
izmantošana Mežu teritorija (M1). 

78.  Fiziska persona,  

Lielā iela 28,  

Nr. 2-3-1810 

Zemes gabalu plānots sadalīt 2 daļās. Gar Lielo ielu plānots attīstīt vienotā koncepcijā ar 
blakus esošos Lielā 26 (šobrīd darījumu teritorija). Lūdzu piešķirt darījumu teritorijas 
statusu. Pārējam gabalam atstāt DzS.  
Pielikumā pievienots attēls.   

80760031420 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu darījumu apbūvi, kā arī 
iespējama savrupmāju apbūve. 
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79.  Fiziska persona, P.D., 
25.01.2018., 
“Arumi”, 
e-pasts 
 

Nomainīt zemes gabala ar nr. 8076-008-0150 funkcionālo zonējumu uz lauksaimniecības 
zemi, jo arī turpmāk plānoju tur veikt lauksaimniecisko darbību. 
 

80760080150 Ņemts vērā.  
Saglabāta lauksaimnieciska 
izmantošana.  Funkcionālais 
zonējums Lauksaimniecības teritorija 
(L2).   

80.  Juridiska persona, 
“Lielputniņi”,  
Nr. 2-7-5631 

Mainīt īpašuma “Lielputniņi” zemes vienības izmantošanu uz Darījumu un vieglās 
rūpniecības objektu apbūve. Ir izsniegta būvatļauja noliktavas celtniecībai, nav uzsākta,  jo 
augstas izmaksas P132 lēngaitas joslas izbūvei.  

80760120153 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecības apbūves teritoriju (R1) 
ar atļautu vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi. 

81.  Fiziska persona, 

“Saulesceļš”,  

Nr.2-3-877 

Lūgts mainīt nekustamā īpašuma “Saulesceļš” atļauto izmantošanu no publiskas 
labiekārtotas ārtelpas uz Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorija PD.  

80760111409 Daļēji ņemts vērā.  
Ņemot vērā, ka viens no TP 
grozījumu izstrādes mērķiem ir 
veicināt zaļo teritoriju saglabāšanu 
novadā, netiek atbalstīta dabas un 
apstādījumu teritoriju maiņa uz 
apbūves teritorijām. Vienlaikus, 
teritorijā ir noteikts funkcionālais 
zonējums Dabas un apstādījumu 
teritorija (DA1)  ar atļautu publisko 
apbūve un teritorijas izmantošanu: 

- Tirdzniecības vai pakalpojumu 
objektu apbūve 

- Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve 
-  Kultūras iestāžu apbūve 
-  Sporta būvju apbūve 

82.  Fiziska persona, 
“Vējrozes”  

Lūgts mainīt pašreizējo zonējumu uz kādus citu, piemēram: 
1) Jaukta dzīvojamās apbūves un komercapbūves 
2) Komercdarbības teritorijas ar prioritāti vieglās rūpniecības attīstībai 

Nebūtu pretrunā ar apkārtējo vidi, kur šāda izmantošana veidojas.  

80760110398 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1), kas 
pieļauj veikt vieglās ražošanas 
uzņēmumu apbūvi un komercapbūvi.  

83.  VAS Latvijas autoceļu 
uzturētājs 
Ziedkalnu iela 23 

Nekustamais īpašums Ziedkalnu iela 23, Jaunmārupē, tiek izmantota kā materiālu 
uzglabāšanas laukums, tāpēc lūgts mainīt uz noliktavu apbūvi  

80760110746 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
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Nr.2-7-5885 Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1) ar 
iespēju veikt noliktavu apbūvi.  

84.  Juridiska persona, 
Vienības gatve 169A 
un 169B, 08.01.2018. 
 

Lūdzu, zemes gabaliem mainīt plānoto - atļauto izmantošanu no Savrupmāju apbūves 
teritorijas (DZS) uz Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritoriju (PD) vai analoģisku 
izmantošanu topošajā novada teritorijas plānojumā. Jau vēsturiski un šobrīd šie zemes 
gabali tika un tiek izmantoti, darījumiem un pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā Vienības 
gatves tuvumu, zemes gabali ir labi piemēroti sabiedriskai - pakalpojumu un darījumu 
sniegšanas funkcijai. 

80760070937 
80760071914 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju (JC3) 
ar atļautu darījumu un dzīvojamo 
apbūvi. 

85.  Fiziska persona, 
"Kārkliņi", 
09.02.2018, Nr. 01-
02/2018 

Lūdzu noteikt turpmāk īpašumam "Kārkliņi'' Mārupes novada Teritorijas plānojumā plānoto 
izmantošanas mērķi - savrupmāju teritorijas - t.t. noteikt lietošanas mērķi DzS. Lūdzu 
m i n i m āl o  zemes vienības platību šim  zemes gabalam noteikt pēc iespējas mazāku; lūdzu 
Mārupes novada Teritorijas plānojumā un ar to saistītajos dokumentos nemainīt arī c i tus  
tehniskos un juridiskos noteikumus un neieviest jaunus ierobežojumus, kas būtu saistīti ar 
esošo darbību un iepr iekš  minēto plānoto darbību 

80760110363 Nav ņemts vērā.  
Saskaņā ar IAS, Mārupes novadā nav 
paredzēts  paplašināt ciema robežas 
ar mērķi iekļaut neapbūvētas 
teritorijas. Īpašumā noteikta 
funkcionālā zona lauksaimniecības 
teritorijas (L2)  ar iespēju veidot 
viensētas uz zemes vienībām ar 
minimālo platību 2ha.  

86.  Fiziska persona, 
"Mežturi" "'Trīnīši" 
un "'Grāviņi", 
09.02.2018., Nr.01-
02/18 

Papildu informācija iesniegumā. 
Īpašnieks plāno īpašumos "Mežturi" "'Trīnīši" un "'Grāviņi" uzsākt ražošanas procesu - 
uzstādīt iekārtas UN veikt ēku būvniecību laukakmeņu kaltā bruģa rūpnīcas darbības 
uzsākšanai. Uzskata, ka šis darījuma mērķis netraucē apkārtējiem īpašumiem, turklāt 
īpašumi robežojas ar rūpniecības teritoriju, Ievērojot to, ka ir uzsākta Mārupes novada 
Teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam izstrāde un sekojošā apspriešana, vēlos Jums 
norādīt sekojošo: 
- lūdzu noteikt turpmāk īpašumiem "Mežturi". "'Trīnīši" un "'Grāviņi" Mārupes novada 

Teritorijas plānojumā plānoto izmantošanas mērķi - rūpniecības teritorija, t.sk. kas 
pieļauj smago rūpniecību (kaltā bruģa ražošana saistīta ar ievērojamu transporta 
plūsmu. laukakmeņu uzglabāšanu, pārvietošanu, smagās tehnikas izmantošanu ražošanā) 
- t.i. noteikt lietošanas mērķi R2: 

- lūdzu Mārupes novada Teritorijas plānojumā un ar to saistītajos dokumentos nemainīt 
arī citus tehniskos un juridiskos noteikumus un neieviest jaunus ierobežojumus, kas 
būtu saistīti ar esošo darbību un plānoto darbību salīdzinot jau esošos ierobežojumus 
rūpniecības teritorijām ar plānoto izmantošanu. 

80760111141 Daļēji ņemts vērā. 
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecība apbūves teritorija (R1), 
kas nepieļauj smago ražošanu, un uz 
ūdeņu teritoriju (Ū). 
Smagās ražošanas darbībām 
paredzētas atsevišķas teritorijas, kur 
jārēķinās ar iespējamo negatīvo 
ietekmi. Iesniegumā norādīto 
īpašumu tuvumā atrodas teritorijas, 
kurās pieļaujama dzīvojamā apbūve, 
attiecīgi pieļaujama tikai tāda 
ražošana, kas nerada būtisku 
piesārņojumu. Atkarībā no 
paredzētās darbības sagaidāmajām. 
ietekmēm, tā būs atzīstama par 
vieglo vai smago ražošanu.   
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87.   Juridiska persona, 
“Pelītes” 09.02.2018., 
Nr.01-02/18 

Papildu informācija iesniegumā. 
Uz šo brīdi īpašumā “Pelītes” jau atrodas izveidots dīķis, pārējā īpašumā uzskatu, ka 
būtu lietderīgi uzsākt ražošanas procesu - veikt būvniecības preču uzglabāšanu, 
apstrādi, t.sk., kas varētu būtu saistīta ar blakus īpašumos iespējamās kaltā bruģa 
rūpnīcas apkalpošanu. Uzskatu, ka šis darījuma mērķis netraucē apkārtējiem 
īpašumiem, turklāt īpašumā "Pelītes'" esošā dīķa izmantošana c i t ie m mērķiem nav 
iespējama, tā būtu atstājama kā ūdens teritorija. 
Ievērojot to, ka ir uzsākta Mārupes novada Teritorijas plānojums 2014. -
2026.gadam izstrāde un sekojošā apspriešana, vēlos Jums norādīt sekojošo: 

- lūdzu noteikt turpmāk īpašumam "Pelītes" Mārupes novada Teritorijas plānojumā 
plānoto izmantošanas mērķi - dalītu - esošais dīķis un tam pieguļošā ter itor i ja  - 
ūdens teritorija, pārējā īpašuma daļā - rūpniecības teritorija, t.sk. kas pieļauj smago 
rūpniecību - t.i. noteikt lietošanas mērķi R2: 

- lūdzu Mārupes novada Teritorijas plānojumā un ar to saistītajos dokumentos 
nemainīt arī citus  tehniskos un jurid iskos noteikumus un neieviest jaunus 
ierobežojumus, kas būtu saistīti ar esošo darbību un plānoto darbību salīdzinot jau 
esošos ierobežojumus rūpniecības teritorijām ar plānoto izmantošanu. 

 

80760110364 Daļēji ņemts vērā. 
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecība apbūves teritorija (R1), 
kas nepieļauj smago ražošanu, un uz 
ūdeņu teritoriju (Ū). 
Smagās ražošanas darbībām 
paredzētas atsevišķas teritorijas, kur 
jārēķinās ar iespējamo negatīvo 
ietekmi. Iesniegumā norādīto 
īpašumu tuvumā atrodas teritorijas, 
kurās pieļaujama dzīvojamā apbūve, 
attiecīgi pieļaujama tikai tāda 
ražošana, kas nerada būtisku 
piesārņojumu. Atkarībā no 
paredzētās darbības sagaidāmajām 
ietekmēm, tā būs atzīstama par 
vieglo vai smago ražošanu.   

88.  Fiziska persona, A.B., 
“Misiņi-1”, 
09.02.2018., Nr.01-
02/18 

Pašreiz īpašums "Misiņi-1" t iek izmantots ar mērķi dīķsaimniecības izveidošanai saistībā 
ar šo darbību tiek veikta iegūto dabas resursu izvešana no īpašuma. 
Ar šo vēlos apstiprināt, ka vēlos, lai arī turpmāk līdzšinējā darbība nekustamajā īpašumā 
'"Misiņi -l" paliktu nemainīga un netiktu mākslīgi ierobežota -dīķsaimniecības izveidošana. 
Pēc dīķsaimniecības izveidošanas īpašumā plānota vienas vai vairāku privātmāju celtniecība. 
Ievērojot to, ka ir uzsākta Mārupes novada Teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam 
izstrāde un sekojošā apspriešana, vēlos Jums norādīt sekojošo: 

- lūdzu arī turpmāk īpašumam "Mis iņ i - 1"  saglabāt Mārupes novada Teritorijas 
plānojumā plānoto izmantošanas mērķi, kas pieļauj dīķsaimniecības izveidošanu; 
- lūdzu Mārupes novada Teritorijas plānojumā un ar to saistītajos dokumentos 
nemainīt arī citus tehniskos un juridiskos noteikumus un neieviest jaunus ierobežojumus, 
kas būtu saistīti ar esošo darbību par dīķsaimniecības izveidi. 

 

80760110254 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums un atļautā 
izmantošana saglabāta atbilstoši 
Mārupes teritorijas plānojumam – 
Lauksaimniecības teritorija (L1) ar 
iespēju veikt darbību, kas saistīta ar 
dīķsaimniecību izveidi un 
apsaimniekošanu. Ar apbūves 
noteikumiem tiek noteikta prasība 
izstrādāt detālplānojumu derīgo 
izrakteņu ieguves gadījumā. 

89.  Fiziska persona, T.L.,  
“Vīndedži-1”, 
“Vīndedži-2” 
18.01.2018., Nr. 2-
3/93 

Kadastra Nr. 80760070112 un 80760070105 Noteikt izmantošanu 
lauksaimniecības teritorija un noteikt L zonējumu, jo teritorija vēsturiski tiek 
izmantota kā lauksaimniecības teritorija.  

80760070112 
80760070105 

Ņemts vērā.  
Saglabāta lauksaimnieciska 
izmantošana.  Funkcionālais 
zonējums Lauksaimniecības teritorija 
(L2).   
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90.  Fiziska persona, T.Ā., 
“Bridēji”, 
24.01.2018., e-pasts 

Zemes īpašuma "Bridēji", Mārupes novads, kadastra apzīmējums 80760040022, 
īpašnieks, vēršos pie Jums ar lūgumu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam grozījumu izstrādes ietvaros atstāt spēkā pašreizējo funkcionālo zonējumu šim 
īpašumam. 

Pēc Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem tā ir mežaparku apbūves teritorija - DzS2. 

Kā labticīgs ieguvējs, ieguldot resursus un vadoties pēc tiesiskās paļāvības principa, esmu 
rēķinājies ar savām tiesībām šajā laika periodā zemes īpašumu sadalīt, veikt atļauto apbūvi, 
nepieļaut to, ka īpašuma vērtība tiek samazināta, gluži pretēji - palielināt to utt. 

Ja tomēr nav iespējams saglabāt pašreizējo statusu, tad kā alternatīvu lūdzu rast iespēju 
maiņai pret platībai un esošajām apbūves iespējām līdzvērtīgu īpašumu! 

80760040022 Nav ņemts vērā.  
Saglabāta lauksaimnieciska 
izmantošana.  Funkcionālais 
zonējums Lauksaimniecības teritorija 
(L2), kur pieļaujama viensētu apbūve 
un arī tūrisma un atpūtas būves un 
citas publiskas būves.   Saskaņā ar 
Mārupes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju, netiek plānots 
paplašināt Skultes ciemu, kā arī nav 
pamata paredzēt jaunas apbūves 
teritorijas, ņemot vērā ka nav 
plānota atbilstošas infrastruktūras 
izveide, kā arī teritorija atrodas 
Neriņas upes aizsargjoslā. 

91.  Juridiska persona, 
“Skabārži”, 
26.02.2018., Nr. 2-
7/527 

Mainīt zonējumu un atļaut darījumu veikšanu. Galvenā prioritāte – biroja ēkas, 
vairumtirdzniecības iestādes, loģistikas un citu pakalpojumu sniegšana, sekundāri – vieglā 
rūpniecība.  

80760030246 Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Rūpniecība apbūves teritorija (R1) ar 
atļautu vieglo ražošanas uzņēmumu 
apbūvi. Kā papildizmantošana atļauta 
komercobjektu apbūve.  

92.  Fiziska persona, 
“Lukstenieki”, 
27.05.2018., Nr. 2-
3/828 

Pārvietot esošo ceļu ar kadastra Nr. 80760060297 uz īpašumu “Lukstenieki” kadastra Nr. 
80760060029 šķērsojot to uz pusēm pa ass līniju. 

80760060297 Daļēji ņemts vērā.  
Veiktas sarkano līniju izmaiņas, 
tomēr precīzs novietojums 
izstrādājams ar detālplānojumu, 
paredzot apbūves gabalu sadalījumu. 
Nav pieļaujams paredzēt ceļu 
risinājumu, kas liedz piekļuvi pa ielu 
īpašumam 80760060016. 

93.  Fiziska persona, 
“Pakalniņi-A”, 
25.04.2018., Nr. 2-
3/672 

Lūdzu Jūs man piederošajam zemes gabalam ar adresi “Pakaliņi-A” (kad.nr. 8076 008 0056) 
Mārupes novada teritorijas plānojumā mainīt zemes izmantošanas veidu un noteikt to kā 
darījumu objektu apbūves teritoriju. 

80760080056 Ņemts vērā. 
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Publiskās apbūves teritoriju P1.  

94.  Juridiska persona, 
“Bākas-1”, 

Lūdzu izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu pievienot zemāk minētos 
zemes gabalus Mārupes ciema teritorijai: 
“Bākas-1”, Mārupes novads, kad. Nr. 80760030026 

80760030026 Ņemts vērā. 
 Zemes vienība ir iekļauta Mārupes 
ciema robežās.  
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12.03.2018., Nr.2-
7/1206 

 

95.  Juridiska persona, 
“Bākas-1”, 
12.03.2018.,  Nr.2-
7/1205 

Lūdzu izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu/zonējumu noteikt lietošanas 
mērķi zemesgabalam: 
Mārupes novads, kad.Nr. 80760030026 
Lūdzu mainīt augstāk minētā zemesgabala galveno izmantošanu no Darījumu un apkalpes 
objektu apbūves teritorijas PD uz Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves 
teritoriju RD. 
Vai gadījumā, ja izstrādājot jauno Mārupes novada teritoriālo plānojumu/zonējumu 
mainīsies apbūves teritoriju klasifikācija, tad lūdzam zemesgabalam piešķirt zonējumu, kas 
atļautu Loģistikas, Vieglās ražošanas un ofisu funkcijas objektu būvniecību esošajā zemes 
gabalā. 

80760030026 Daļēji ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
Jauktu centra apbūves teritoriju 
(JC4), kurā tai skaitā atļauta arī vieglo 
ražošanas uzņēmumu apbūve.   

96.  Fiziska persona, 
“Dzērvju pļavas”, 
28.03.2018., Nr.2-
3/563 

Par funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajā īpašumā “Dzērvju pļavas”: 
Lūdzu rast iespēju jaunajā Mārupes novada teritorijas plānojumā man piederošā nekustamā 
īpašuma “Dzērvju pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760020062 teritoriju 
iekļaut Tehniskās apbūves funkcionālajā zonā. 

80760020062 Daļēji ņemts vērā.  
Teritorijā piešķirta funkcionālā zona 
L1, kurā atļauta arī komercapbūve, 
tai skaitā noliktavu apbūve.  

97.  Fiziska persona, 
“Lielās Āvas”, 
28.03.2018., Nr.2-
3/497 

Par funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajam īpašumam “Lielās Āvas” 
Lūdzu rast iespēju jaunajā Mārupes novada teritorijas plānojumā man piederošā nekustamā 
īpašuma “Lielās Āvas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760050003 teritoriju 
iekļaut Tehniskās apbūves funkcionālajā zonā. 

80760050003 Nav atbalstīts.  
Nekustamā īpašuma Lielās Āvas 
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 80760050003 saglabāta 
Mežu teritorija (M1) atbilstoši 
esošajam zonējamam, jo TP 
grozījumu mērķis ir saglabāt zaļo 
teritoriju īpatsvaru novadā, 
neparedzot jaunas mežu teritorijas 
apbūvei, kā arī teritorija 
nepieciešama kā buferjosla lidostas 
apbūvei. 

98.  Fiziska persona, 
“Lakstīgalu pļavas”, 
“Dzērvju pļavas” un 
“Pasakainās pļavas”,  
“Pasakainās pļavas A” 
28.03.2018., Nr.2-
3/495 

Par funkcionālā zonējuma maiņu nekustamajiem īpašumiem “Lakstīgalu pļavas”, “Dzērvju 
pļavas” un “Pasakainās pļavas” un “Pasakainās pļavas A”. 
Lūdzu rast iespēju jaunajā Mārupes novada teritorijas plānojumā man piederošā nekustamā 
īpašuma “Dzērvju pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760020062 teritoriju 
un nekustamā īpašuma “Pasakainās pļavas A” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80760111001 teritoriju iekļaut Tehniskās apbūves funkcionālajā zonā, savukārt nekustamā 
īpašuma “Pasakainās pļavas” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760110999 

80760020062 
80760110999 
80760110835 
80760111001 

Ņemts vērā daļēji.  
Funkcionālais zonējums  z.v. ar kad. 
Apz. 80760110835 un kad. Apz.. 
80760110999 
mainīts uz Rūpniecības apbūves 
teritoriju (R1) ar atļautu vieglās 
ražošanas uzņēmumu apbūvi. Zemes 
vienībā ar kad apzīmējumu 
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teritoriju un nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” vienības ar kadastra apzīmējumu 
80760110835 teritoriju iekļaut Rūpnieciskās apbūves funkcionālajā zonā. 

80760020062 piešķirts funkcionālais 
zonējums L1, kur pieļaujama arī 
komercapbūve, savukārt zemes 
vienībā ar kad.apzīmējumu 
80760111001 saglabāts Mežu 
teritorijas (M1) funkcionālais 
zonējums, jo TP grozījumu mērķis ir 
saglabāt zaļo teritoriju īpatsvaru 
novadā, neparedzot jaunas mežu 
teritorijas apbūvei, kā arī teritorija 
nepieciešama kā buferjosla 
ražošanas teritoriju un siltūmnīcu 
gaismas piesārņojuma ietekmes 
mazināšanai. 

99.  Juridiska persona, 
“Putnu ligzdiņas”, 
05.06.2018., Nr. 
TPL13/2018-1 

SIA “TAND PUTNU LIGZDIŅAS” lūdz mainīt plānotās ielas (ceļa), kas šķērso mūsu zemes 
īpašumu “Putnu ligzdiņas”, trajektoriju, lai pilnvērtīgi izmantotu mūsu zemes īpašumu un 
saglabātu pieeju mežam. 
Zemes gabala “Putnu Ligzdiņas” kadastra Nr. 8076 003 0327, zemes gabala “Mežlejas” - 
8076 003 0067. 

80760030327 
80760030067 

Ņemts vērā.  
Grozītas ielas sarkanās līnijas.  

100.  Fiziska persona, 
“Petriņi-1” un 
“Petriņi-2”, 
05.03.2018., Nr. 2-
3/351 

Es, nekustamā īpašuma Petriņi-1 kad. Nr. 80760030359 un Petriņi-2 kad. Nr. 80760030360 
īpašniece lūdzu Mārupes novada teritorijas grozījumos minētajiem īpašumiem atļaut 
(plānoto) izmantošanu lauksaimniecībai. 

80760030359 
80760030360 

Ņemts vērā.  
Funkcionālais zonējums mainīts uz 
lauksaimniecības teritorijas (L2). 

101.  Juridiska persona, 
“Abavas” un 
“Pļavmalas”, 
24.05.2018., Nr. 2-
7/2068 

Lūdzam ar grozījumiem Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026. gadam noteikt 
nekustamajiem īpašumiem “Abavas” un “Pļavmalas” tādu pašu funkcionālo zonējumu, kāds 
tiem ir noteikts šobrīd spēkā esošajā Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014. – 2026. 
gadam, izvērtējot Mārupes pagasta saimniecību “Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojumu 
lietderību. 

80760120041 
80760120127 

Ņemts vērā daļēji.  
Teritorijā saglabātas Mežu teritorijas 
(M1) daļā no platības, kāda tika 
paredzēta ar detālplānojumu, pārējā 
teritorijā noteikts funkcionālais 
zonējums Rūpniecības teritorija (R1). 
Detālplānojumu paredzēts atcelt. 

 


