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1. Pārskats par detālplānojuma izstrādes gaitu 
 

Detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma “„Valdari”, Mārupes novads (kadastra 

Nr.80760060096) 1. zemes vienībai un 2. zemes vienībai ir izstrādāti pamatojoties uz  

- Mārupes novada domes 2020.gada 30. jūnijā lēmumu Nr.10 (prot. Nr.12) “Par 

nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096) 

1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi” un 

saskaņā ar nekustamā īpašuma īpašnieku pasūtījumu par detālplānojuma 

grozījumu  izstrādāšanu ar mērķi pārkārtot transporta infrastruktūras teritoriju 

un attiecīgi pārkārtot savrupmāju apbūves zemes vienību robežas,  

- Darba uzdevumu Nr.1/3-6/6-2020 detālplānojuma izstrādei, 

- nekustamā īpašuma īpašnieku, kas ir arī detālplānojuma grozījumu 

ierosinātāji,  SIA “Kelebra”, Olgas Strazdiņas, SIA “BLV Company”, Daiņa 

Dumarāna pasūtījumu par detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu.  

 

Detālplānojuma grozījumi nekustamā īpašuma “„Valdari”, Mārupes novads (kadastra 

Nr.80760060096) 1. zemes vienībai un 2. zemes vienībai ir izstrādāti kā konsolidēts 

dokuments, Detālplānojumā nekustamā īpašuma “Valdari” Mārupes novads (kadastra 

Nr. 8076 006 0096) 1.zemes vienībai un 2.zemes vienībai, kas apstiprināts ar Mārupes 

novada Domes 31.08.2016 lēmumu Nr8 (sēdes prot. Nr. 9) iestrādājot 2021.gadā 

izstrādātos grozījumus un papildinājumus.  

 

Detālplānojuma grozījumu risinājumi ir izstrādāti saskaņā ar  

- Darba uzdevumu Nr.1/3-6/6-2020 detālplānojuma izstrādei,  

- valsts normatīvo aktu prasībām,  

- institūciju izsniegtajiem nosacījumiem detālplānojuma izstrādei.  

 

Detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšana 

 

Informācija par detālplānojuma grozījumu izstrādi tika publicētā: 

- Pašvaldības interneta vietnē 14.07.2020 https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-

nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-

vieniba, 04.09.2020 https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-

valdari-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu  

- Vietējā laikrakstā “Mārupes Vēstis” 2020.gada Septembris 

https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_septembris_2020-

web2.pdf ,  

- Interneta vietnē geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743 

 

Nosūtīta informācija par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu un nosacījumi 

detālplānojuma izstrādāšanai tika pieprasīta Darba uzdevumā norādītajām 

institūcijām. Tika saņemti un apkopoti 9 institūciju nosacījumi: 
1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 

2. Veselības inspekcija 

3. AS „Sadales tīkls” 

4. SIA „TET”  

5. AS „GASO” 

6. SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

7. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

8. Valsts mežu dienests, 

9. Pašvaldības aģentūra “Pašvaldības īpašumu pārvalde” 

https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vieniba
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vieniba
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vieniba
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_septembris_2020-web2.pdf
https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_septembris_2020-web2.pdf
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17743


 

 

Uzsākot detālplānojuma grozījumus 2020.gada jūlijā tika nosūtīta informācija kaimiņu 

zemes īpašniekiem par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Priekšlikumi no kaimiņu 

zemju īpašniekiem netika saņemti.  

 

Detālplānojuma grozījumu projekta publiskās apspriešanas process 

 

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības Domes 2021.gada 22.decembra sēdes 

lēmumu Nr.21  „Par nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760060096) 1.zemes vienības un 2.zemes vienības 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” 

detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma par detālplānojuma 

uzsākšanu un Darba uzdevuma kopijas  
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Mārupes novada domes lēmuma par detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai kopija 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. Līguma par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu kopija 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

5. Īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas 

 
 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

6. Paziņojumu un publikāciju kopijas par detālplānojuma grozījumu 

izstrādi  

 
Publikācija pašvaldības interneta vietnē 14.07.2020 

https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-

zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas 

 

 

 
 

Publikācija pašvaldības interneta vietnē 04.09.2020 

https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-1-zemes-vienibas-un-

2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu 

 

 

 

https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-marupes-novads-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu
https://www.marupe.lv/lv/zinas/par-nekustama-ipasuma-valdari-1-zemes-vienibas-un-2-zemes-vienibas-detalplanojuma-grozijumu


 

 

 

 

Publikācija laikrakstā “Mārupes vēstis” 2020.gada Septembris 

https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_septembris_2020-web2.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/MV_septembris_2020-web2.pdf


 

 

7. Institūciju nosacījumu apkopojums  
Institūciju nosacījumu pārskats detālplānojuma izstrādei 

nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.80760060096)  

1. zemes vienībai un 2. zemes vienībai  

 

 Institūcija Nosacījumi Rīcība 

1. Valsts vides 

dienesta 

Lielrīgas 

reģionālā 

vides 

pārvalde 

14.01.2021 

Nr.11.2/297 

/RI/2021 

 

Dienests, ņemot vērā Ministru kabineta 2013. gada 

30. aprīļa noteikumus ,,Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 

atbilstoši Ministru kabineta  

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.628)  56.2. un 58.punktam izvirza 

sekojošus nosacījumus detālplānojuma projekta 

izstrādei:  

1. uzrādīt vides un dabas resursu aizsargjoslas, 

nosakot saimnieciskās darbības aprobežojumus 

atbilstoši Aizsargjoslu likumam; 

2. uzrādīt plānotās apbūves izvietojumu 

detālplānojuma teritorijā; 

3. izstrādāt transporta kustības shēmu, uzrādīt 

piebraucamos ceļus un ielas detālplānojuma 

teritorijā; 

4. izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju 

shēmu, paredzot pieslēgumu pie  

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīkliem; 

5. izvērtēt potenciālās kaitīgās ietekmes no 

blakus plānotās rūpnieciskās apbūves teritorijas 

(Darījumu un vieglās ražošanas objektu teritorija 

(RD)), nepieciešamības gadījumā un/vai preventīvi 

paredzēt pasākumus ietekmes mazināšanai; 

6. izvērtēt detālplānojuma teritorijas atrašanos 

valsts reģionālā autoceļa P132 paaugstināta trokšņa 

zonā, t.sk., ņemot vērā transporta plūsmas 

pieauguma tendences, un nodrošināt vides trokšņa 

robežlielumu nepārsniegšanu dzīvojamajā apbūvē 

saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra 

noteikumiem Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība”; 

7. iespēju robežās detālplānojuma teritorijā 

paredzēt esošo koku saglabāšanu. 

 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos  

2. Veselības 

inspekcija 

01.2021 

Nr. 4.5.-

4./31292/ 

Nosacījumi 

Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt: 

1) detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu, ievērojot 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem" un Ministru 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 

„Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” prasības;  

2) 1997. gada 05. februāra Aizsargjoslu likuma 

ievērošanu;  

3) objektu izvietojumu - atbilstoši spēkā esošajiem 

būvniecības normatīviem un Mārupes novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

4) centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu ar perspektīvo būvju pieslēgumiem 

centralizētajiem pašvaldības ūdensvada un 

kanalizācijas tīkliem; laika posmā līdz centralizēto 

tīklu izbūvei, vietēja ūdens avota un vietējas 

kanalizācijas sistēmas ierīkošanu - atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīviem; 

5) aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietu atbilstoši 

2004. gada 20. janvāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas 

vietām noteikšanas metodika”; 

6) ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanu, 

ievērojot LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” un 

LBN 223- 15 „Kanalizācijas būves” ;  

7) inženierkomunikācijas tīklu projektēšanu ievērojot 

Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra 

noteikumus Nr. 574 “ Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu 

izvietojums"; 

8) teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta 

kustības organizēšanu, automašīnu stāvvietas, gājēju 

un veloceliņu ierīkošanu, saskaņā ar Mārupes novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

         Veselības inspekcija iesaka detālplānojuma 

grozījumu risinājumu izvērtēt Sabiedrības veselības 

departamenta Higiēnas novērtēšanas nodaļā 

3. AS “Sadales 

tīkls” 

17.12.2020. 

Nr. 182-

2/539 

OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

1.1. Objekta atrašanās vieta: "Valdari", Mārupes 

nov. (80760060096); 

1.2. Objekta nosaukums: Detālplānojuma 

izstrāde. 

 

NORĀDĪJUMI DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI 

2.1. Plānojumā jāattēlo esošie un plānotie 

elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV apakšstacijas, 

0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u. c. 

objekti), inženierkomunikāciju koridorus, kā arī 

atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot 

noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 

jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) 

ar esošajiem un plānotajiem energoapgādes 

objektiem noteiktā kartes mērogā); 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

2.2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā 

teritorijā neatrodas esošās AS „Sadales tīkls” 

piederošie elektroapgādes objekti (0,23 –20) kV 

elektropārvades līnijas, a./st., TP u .c. 

elektroietaises); 

2.3. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā 

normālai funkcionēšanai atbilstoši 

noteiktajam/plānotajam lietošanas mērķim, un 

precizētu pieslēguma vietu nepieciešams aizpildīt 

pieteikuma veidlapu “Pieteikums elektrotīkla 

pieslēgumam/slodzes izmaiņām”, norādot 

nepieciešamo jaudu, spriegumu un citu informāciju, 

kas prasīta veidlapā. Pieteikumam nepieciešams 

pievienot detalizētu skici/-es ar plānoto/-ajiem 

apbūves risinājumu/-iem, sarkano līniju izvietojumu 

un paredzēto slodžu sadalījumu. Aizpildīto pieteikumu 

un pieteikuma veidlapā norādīto dokumentu kopijas 

var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv, vai arī AS 

“Sadales tīkls” pa pastu uz adresi Šmerļa ielā 1, Rīgā, 

LV-1006, kā arī pieteikumu var aizpildīt AS „Sadales 

tīkls” klientu apkalpošanas portālā e-st.lv. Pēc 

pieteikuma saņemšanas tiks izstrādāti tehniskie 

noteikumi plānotajam objekta slodzes pieslēgumam 

un informācija par iespējamajām elektrotīkla 

pieslēguma ierīkošanas izmaksām; 

2.4. Plānojumā norādīt, ka elektroapgādes 

projektēšana un būvniecība ir īpaša būvniecība, kura 

jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 573 „ 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales 

būvju būvnoteikumi”; 

2.5. Plānojuma teritorijā plānoto 

inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst LBN 

008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. Pie esošajiem un 

plānotajiem energoapgādes objektiem jānodrošina 

ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, 

autotransportam u. c. to tehnikai; 

2.6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas 

gar elektriskajiem tīkliem, ko nosaka Aizsargjoslu 

likuma 16. pantā; 

2.7. Izstrādājot plānojumu, iekļaut prasības par 

aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu 

likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām); 

2.8. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu 

ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un 

cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 

„Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 

noteikšanas metodika” – 3.,8. – 11. punkts; 



 

 

2.9. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu 

pārvietošana, tad paredzēt to pārnešanu atbilstoši 

spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. 

normatīvajiem aktiem. Lai saņemtu tehniskos 

noteikumus, jāiesniedz pieteikums elektroietaišu 

pārvietošanai. Esošo energoapgādes komersantu 

objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā 

īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, 

saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu; 

2.10. Elektroenerģijas lietotāju elektroapgādes 

kārtību, elektroenerģijas tirgotāja un elektroenerģijas 

sistēmas operatora un lietotāja tiesības un 

pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā 

nosaka MK noteikumi Nr. 50 „Elektroenerģijas 

tirdzniecības un lietošanas noteikumi”; 

2.11. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās 

slodzes palielināšana AS “Sadales tīkls” notiek 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma 

noteikumiem elektroenerģijas sistēmas 

dalībniekiem”; 

2.12. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu, 

ko nosaka Enerģētikas likuma 19., 191, 23. un 24. 

pants; 

2.13. Veicot jebkādus darbus/darbības 

aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus 

aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā 

objekta īpašnieku; 

2.14. Plānojumu grafiskās daļas kartes mērogi: 

Detālplānojumu izstrādei izmantot aktualizētu (ne 

vecāku par gadu) topogrāfisko plānu (LKS 92-TM 

koordinātu sistēmā) ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 

1:2000; 

2.15. Pirms plānojuma iesniegšanas publiskajai 

apspriešanai un tā augšupielādes TAPIS sistēmā, 

plānojumu ar elektroapgādes tehnisko risinājumu 

jāiesniedz saskaņošanai AS “Sadales tīkls” vai sūtot 

e-pastu uz st@sadalestikls.lv. Plānojuma atzinums 

tiks sagatavots pēc pieprasījuma iesnieguma 

saņemšanas; 

2.16. Nosacījumi derīgi divus gadus no to 

izsniegšanas dienas. 

4. SIA “TET” 

6.01.2021 

Nr. PN-

121808 

Veicamo darbu apraksts un DP izpildes nosacījumi: 

1. Detālplānojuma projektu izstrādāt uz aktuāla 

topogrāfiskā materiāla, atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, 

LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru 

līkuma prasībām. 

2. Veidojot apbūves zemes vienību robežās un 

transporta teritorijas zonējuma robežas 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

pārkārtošanu un publiskās ārtelpas joslu 

pārcelšanu, ievērot SIA Tet elektronisko sakaru 

tīkla attīstības iespēju, paredzot vietu/ 

inženierkomunikāciju koridoru perspektīvā 

iespējamam elektronisko sakaru kabeļu 

kanalizācijas trases izvietojumam, pa projektējamo 

ielu un pievadceļiem īpašuma teritorijā, uzrādot 

apakšzemes komunikāciju trašu izvietojumu ielu / 

pievedceļu griezumos, ievērojot Latvijas Republikas 

Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 008-14 „ Inženiertīklu 

izvietojums” prasības. 

3. Paredzēt vietas sakaru kabeļu kanalizācijas 

pievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas 

trases/ pievadiem līdz katrai plānotajai zemes 

vienības robežai. 

4. Projekta risinājumos paredzēt lai 

projektējamās kabeļu kanalizācijas trase/ 

akas/pievadi atrastos ārpus ielu un piebraucamo 

ceļu braucamās daļas, zaļajā zonā vai zem gājēju 

ietves. Projekta risinājumus saskaņot projektēšanas 

gaitā. 

5. Ja nepieciešams, paredzēt vietas sadales 

skapim (sadales punktiem) detālā plānojuma 

izstrādes teritorijā, ekspluatācijai ērti pieejamās 

vietās. 

6. Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējo 

tīklu ir atļauts tikai elektronisko sakaru jomā 

sertificētajām specialistiem, kas saņēmuši 

sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7. Inženierkomunikāciju trases, būves un citas 

virszemes / pazemes konstrukcijas/ komunikācijas 

paredzēt ārpus elektronisko sakaru komunikāciju 

aizsardzības joslas. 

8. Pirms tehniska projekta izstrādes uzsākšanas, 

pieprasīt tehniskos noteikumus no SIA Tet. 

9. Gadījumā, ja projekta risinājums skars SIA 

“Tet” tīklu, saskaņā ar LR likumu „Elektronisko 

sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. 

apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības 

pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai 

valdītāja līdzekļiem. 

10. Ja sakarā ar projekta risinājumiem 

nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, 

tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi, 

elektroniski, portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības 

informācijas sistēmā.  

11. DP nosacījumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to 

sagatavošanas dienas 



 

 

5. AS “GASO” 

30.12.2020. 

Nr.15.1-

2/4918 

 

Atbildot uz iesniegumu par nosacījumiem 

detālplānojuma izstrādei nekustamam īpašumam 

„Valdari”,  Mārupes novadā, kadastra numurs 

80760060096, akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk - 

Sabiedrība) informē, ka, izstrādājot detālplānojumu, 

nepieciešams:  

1) paredzēt perspektīvā sadales gāzesvada ar 

spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu 

sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju 

koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), 

Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 

008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā 

esošo normatīvo dokumentu prasībām; 

1) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 

0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi; 

2) detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu 

sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju 

izvietojuma shēma) digitālā veidā (*.dwg 

formātā) iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes 

attīstības departamenta Perspektīvās attīstības 

daļā atzinuma saņemšanai; 

3) tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes 

apgādei patērētājam pieprasīt Sabiedrības  Jauno 

pieslēgumu daļā, pēc detālplānojuma 

saskaņošanas pašvaldībā. 

 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 

6. AS “Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi” 

20.01.2021 

Nr. 2-11/65 

Ūdens patēriņš 70m³/mēnesī; Novadāmo notekūdeņu 

daudzums 70m³/mēnesī 

Ūdensvads 

1. Paziņojam, ka tuvākais AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” ūdensvads atrodas 

Mežkalnu ielā pretī Mežkalnu iela 14, Mārupe, 

Mārupes novads Ø110. 

2. Maģistrālo ūdensvadu teritorijā projektēt 

Ø110. Ūdensvada ievadus ēkā/ēkās projektēt ar 

ūdensvada cauruli PN16 Ø32/63, nodrošinot iespēju 

pievienoties teritorijā izbūvētajai ūdensvada 

maģistrālei. 

3. Atzarā no ūdensvada maģistrāles projektēt 

pazemes servisa aizbīdni pirms katra 

privātīpašuma/dzīvokļa/ ēkas sarkano līniju robežās; 

īpašumā (īpašnieka teritorijā) ūdensvada ievadā līdz 

1,5m no žoga uzstādīt komercuzskaites mēraparāta 

mezglu (siltināta aka/šahta), kur uzstādīt 

komercuzskaites mēraparātu (ūdens caurteces 

mērītāju) atbilstoši LR MK Nr.174 noteikumiem. 

4. Ūdensvadu ieguldīt ar dziļumu 1,7m zem 

virszemes slāņa. Šķērsojot ceļu ar dziļumu 1,8m. 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

Ūdensvada maģistrālē nodrošināt spiedienu līdz 

5,0bar. 

5. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar 

Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas valsts 

standartiem un saistošo, spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām, saskaņojot projektu noteiktajā kārtībā. 

Sadzīves kanalizācija 

6. Paziņojam, ka tuvākais AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” maģistrālais sadzīves 

kanalizācijas vads atrodas Mežkalnu ielā pretī 

Mežkalnu iela 14, Mārupe, Mārupes novads Ø200, 

t.8,83 Latvijas augstumu sistēmā. 

Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu 

 

7. VSIA 

“Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

12.2020 

Nr. Z-1-

12/1754 

 

Saskaņā ar Mārupes novada domes darba 

uzdevumu Nr. 1/3-6/6-20202 sniedzam sekojošu 

informāciju: 

- Meliorācijas kadastra datos nav 

informācijas par īpašuma ,,Valdari”, zemes vienības 

ar kad. Nr. 8076 006 0096, meliorācijas drenāžas 

sistēmām. 

- Pēc meliorācijas kadastra datiem 

nekustamais īpašums ,,Valdari” robežojas ar 

pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku, 

meliorācijas kadastra Nr. 3812223:31 un 

koplietošanas ūdensnoteku, meliorācijas kadastra Nr. 

3812223:98. 

- Nekustamais īpašums ,,Valdari” Mārupē, 

Mārupes novadā atrodas valsts nozīmes ūdensnotekas 

Lielupe, meliorācijas kadastra Nr.38:01, sateces 

baseinā.  

Veicot nekustamā īpašuma ,,Valdari” 

detālplānojuma grozījumu izstrādi, jāievēro sekojoši 

nosacījumi:   

- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama 

melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās objektam 

pieguļošajās platībās. 

- Jāparedz virszemes noteces uztveršanas, 

savākšanas un novadīšanas no būvobjektiem 

tehniskais risinājums. 

- Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēts 

pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas 

un koplietošanas ūdensnotekas hidroloģiskie 

režīmi. 

- Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem 

tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši 

likumdošanas akti: 

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas 

likums; 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

- LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 

,,Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 

būvnoteikumi”; 

- 2015.gada 30. jūnija MK noteikumi Nr.329 „Par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos 

risinājumus saskaņot Zemgales reģiona meliorācijas 

nodaļā. 

8. Valsts mežu 

dienests 

12.2020 

Nr. VM5.7-

7/1278 

Saskaņā ar Meža valsts reģistrā datiem 

nekustamā īpašumā “Valdari”, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8076 006 0096  un zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0392  

atrodas mežs. Meža inventarizācija īpašumā ir veikta 

2016.gadā un atbilstoši Meža likuma prasībām tā ir 

spēkā esoša. Saskaņā ar inventarizāciju mežs zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0096  

sastāda 0,08 hektāru lielu platību un zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8076 012 0392  mežs sastāda 

2,53 hektāru lielu platību. 

Detālplānojuma izstrādē virsmežniecība 

aicina ievērot sekojošus nosacījumus: 

1. veicot īpašuma sadalīšanu, katrai 

jaunizveidotajai zemes vienībai, kurā atrodas mežs, 

uz aktuālā robežplāna īpašniekiem veicama atkārtota 

meža inventarizācija, kā to nosaka 21.06.2016. MK 

noteikumu Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža 

valsts reģistra informācijas aprites noteikumi” 34.1 

punkts; 

2.  plānojot būvniecību un/vai komunikāciju 

izbūvi meža teritorijā, paredzēt atmežošanu atbilstoši  

Meža likuma 41.panta prasībām. Atmežošana 

veicama saskaņā ar 18.12.2012. MK noteikumu 

Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas 

noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību” prasībām; 

3. lai veidotos ainaviski pievilcīga vide, iespēju 

robežās saglabāšanai paredzēt bioloģiski un 

ainaviski vērtīgākos kokus, koku grupas, mežaudzes 

daļas; 

4. kokus saglabāšanai izvēlēties pietiekamā 

(vismaz vainaga projekcijas) attālumā no būvju 

pamatiem, lai būvniecības darbos netraumētu to 

saknes. 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 

9.  Pašvaldības 

aģentūra 

“Pašvaldības 

īpašumu 

pārvalde” 

Tiek izvirzīti sekojoši nosacījumi detālplānojuma 

izstrādei: 

 

1. Piekļuves iespēju detālplānojuma teritorijai 

paredzēt no Mežkalnu ielas, Cieceru ceļa vai 

Nosacījumi 

ievēroti 

detālplānojuma 

risinājumos 



 

 

23.12.2020 

Nr. 5/3/216 

 

paredzēt citu. Ievērojot “pakāpeniskuma” principu 

teritorijas pieslēgšanai ielu tīklam, paredzēt 

veidojot jaunus krustojumus pretī esošajiem vai 

ievērojot “Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” prasības piekļūšanas nodrošināšanai un 

prasības satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai, 

nodrošinot piekļuves iespējas blakus esošajiem 

īpašumiem. Ņemt vērā esošo, perspektīvo apbūvi un 

nepasliktināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

2. Detālplānojuma teritorijas ielas - ceļa 

platumu un konstruktīvos segas slāņa biezumus 

pieņemt atbilstoši plānotajām transporta sastāvam, 

tā slodzēm un ģeoloģijas izpētes datiem. Izvērtēt 

transporta plūsmas izmaiņas pieguļošajās ielās un 

ceļos. Divvirzienu kustībai min., brauktuves platums 

5.5m, vienvirziena kustībai ne mazāks par 3,5m. 

3. Ielas un ceļus kā strupceļus var veidot tikai 

gadījumos, ja tehniski nav iespējami citi risinājumi. 

Strupceļa garums nedrīkst pārsniegt 60 m. Tam 

jānoslēdzas ar apgriešanās laukumu minimāli 12 x 

12 m vai loku ar minimālo diametru 16 m. 

4. Nodrošināt gājēju un velosipēdu piekļuvi 

detālplānojuma teritorijai, celiņu, ietvju platumus 

pieņemt atbilstoši LVS 190-9, “Velobūvju 

projektēšanas noteikumi”.  

5. Izstrādāt detālplānojuma teritorijas un 

tuvākās apkārtnes satiksmes organizācijas shēmu, 

paredzot galvenās iebrauktuves detālplānojuma 

teritorijā, sasaistīt ar blakus esošajiem īpašumiem, 

ielām, ceļiem. 

6. Nodrošināt redzamības brīvlaukus, 

redzamības trīstūri un pievedceļu robežās atbilstoši 

standartam LVS 109-3, “Vienlīmeņa ceļu mezgli”. 

Paredzēt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļus.  

7. Ielu sarkano līniju robežās neapgrūtināt un 

nodrošināt virszemes ūdens atvadi no plānotās un 

esošās brauktuves. Paredzēt koku  un kokaugu 

stādījumus, kas vecina lietus ūdens asimilāciju. 

Apstādījumus ielas koridorā jāsaglabā esošajā 

apjomā. 

8. Izstrādāt teritorijas inženierkomunikāciju 

plānu, paredzot visu inženierkomunikāciju 

perspektīvo trasējuma vietu. 

9. Detālplānojumā jāiekļauj noteikums par 

pienākumu objekta izbūves laikā darbu veikšanā 

izmantoto pievedceļu uzturēšanu, nepasliktinot to 

tehnisko stāvokli. Ja darbu veikšanas rezultātā tiek 

pasliktināts pievedceļu tehniskais stāvoklis, 

būvdarbu veicējam ir pienākums nekavējoties 

novērst radītos bojājumus par saviem līdzekļiem. 



 

 

10. Zemes īpašums ir piekļauts koplietošanas 

ūdens notekai nr.3812223:98. Izstrādājot 

Būvniecības ieceres dokumentācijās ievērot ūdens 

notekas ekspluatācijas aizsargjoslu 10m platumā no 

ūdens notekas krotes. Nav pieļaujamas darbības, 

kuru dēļ tiek traucēts nr.3812223:98 pašvaldības 

nozīmes koplietošanas ūdensnotekas un 

koplietošanas ūdensnotekas hidroloģiskie režīmi. 

Jāparedz tehniskais risinājums virszemes noteces 

uztveršanai, savākšanai un novadīšanai no 

būvobjektiem. Izstrādāt Būvniecības ieceres 

dokumentāciju meliorācijai atbilstoši 16.09.2014. 

MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi” un 30.06.2015., 

MK noteikumiem Nr.329 Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas 

un hidrotehniskās būves”. Būvniecības ieceres 

meliorācijas daļai izstrādāt Darbu organizēšanas 

projektu (turpmāk tekstā-DOP).  

11. Meliorācijas Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādāšanai pieprasīt un saņemt 

Tehniskos noteikumus no “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” Valsts SIA. Izstrādāto tehnisko 

risinājumu saskaņot ar “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” Valsts SIA Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļā. Izstrādāt Būvniecības ieceri 

lietus ūdens kanalizācijai (turpmāk tekstā-LKT)  

atbilstoši 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 

“Kanalizācijas būves””. LKT no automašīnu 

stāvvietām savākto ūdeni paredzēt lokāli attīrīt, 

pirms ievadīšanas ūdens notekā. LKT no apbūves 

ēku jumtiem paredzēt ievadīt ūdens notekā neattīrot. 

LKT Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādāšanai pieprasīt un saņemt Tehniskos 

noteikumus no “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

Izstrādāto LKT tehnisko risinājumu saskaņot ar 

“Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

12. Detālplānojumu saskaņot Mārupes novada 

Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

13. Veicot turpmāku teritorijas attīstību, uzsākot 

projektēšanas darbus pieprasīt Mārupes novada 

pašvaldības īpašumu pārvaldei tehniskos 

noteikumus. 
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8. Institūciju nosacījumu kopijas 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Servitūta līguma par ceļa servitūta nodibināšanu kopija 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


