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1.2. LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI UN ATZINUMU 
SAŅEMŠANAI 

Tiks pievienots pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. 
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2. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMIEM 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde 

Izvirzīti sekojoši nosacījumi: 
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  

detālplānojuma teritorijā; 
4. izstrādāt  teritorijas  inženierkomunikāciju  shēmu,  paredzot  pieslēgumu  

pie  AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. 

5. Dienests informē, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 59.punktu 
atzinuma sniegšanas termiņš varētu būt četras nedēļas.   

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

 

2. Veselības inspekcija Detālplānojuma projektēšanas gaitā paredzēt:  

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

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 attīstību ar 
perspektīvo būvju pieslēgumiem centralizētajiem pašvaldības ūdensvada 
un kanalizācijas tīkliem; 

5. laika posmā līdz centralizēto tīklu izbūvei ir iespējams ierīkot vietējos 
ūdens avotus un vietējās kanalizācijas sistēmas, ievērojot spēkā esošos 
normatīvus: 

 vietējo ūdens ņemšanas vietu ierīkošanas gadījumā nodrošināt 
aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietu atbilstoši  2004.gada 20. janvāra 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Risinājumi, t.sk. visu 
inženiertīklu pieslēgumi, teritorijas attīstības 
ieceres īstenošanai precizējami un 
projektējami turpmākajā plānošanas un 
projektēšanas gaitā, ievērojot detālplānojumā 
noteiktās prasības. 

Plānoto inženiertīklu izvietojums, to 
pieslēgumu vietas attēlotas Grafiskās daļas 
plānā „Plānotie inženiertīkli”. Skatīt arī 
Grafiskajā daļā iekļautos ielu šķērsprofilus. 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

16 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens 
ņemšanas vietām noteikšanas metodika”; 

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

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

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

4. AS „Sadales tīkls” 1. Plānojumā jāattēlo plānotie elektroapgādes objekti ((6-20)/0,4 kV 
apakšstacijas, 0,23 kV līdz 20 kV elektropārvades līnijas u.c. objekti), 
inženierkomunikāciju koridorus, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja 
iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā (pielikumā obligāti 
jāpievieno grafisko attēlu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u.c.) ar esošajiem un 
plānotajiem energoapgādes objektiem noteiktā kartes mērogā). 

2. Izstrādājamā detālplānojuma aptverošajā teritorijā nav esoši AS „Sadales 
tīkls” piederoši elektroapgādes objekti (0,23-20) kV elektropārvades 
līnijas, a./st., TP u .c. elektroietaises). 

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 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

1.-2. Ņemts vērā izstrādājot detālplānojumu. 
 
 
 
 
 
 
3. Tehniskie noteikumi pieprasīti un saņemti 
2020.gada  25.novembrī Nr. 133001206. 
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„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. 

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”. 

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. 

6. Plānojumos norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, ko 
nosaka Aizsargjoslu likuma 16. pantā. 

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

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. 

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. 

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”. 

 
 
 
 
 
 

Nosacījumos izvirzītā prasība par informācijas 
iekļaušanu ir ievērota, to atspoguļojot 
detālplānojuma Paskaidrojuma rakstā, tomēr 
jānorāda, ka saskaņā ar MK 30.04.2013. 
noteikumu Nr. 628 45. punktu, detālplānojuma 
Paskaidrojuma rakstā ietver tā izstrādes 
pamatojumu, risinājumu aprakstu un 
risinājumu saistību ar piegulošajām teritorijām.  
Citu tiesību aktu juridiskais regulējums ir 
jāievēro neatkarīgi no tā, vai teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentā dota norāde 
uz to.  
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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”. 

12. Plānojumā ietvert prasības par elektrotīklu, ko nosaka Enerģētikas likuma 
19., 191, 23. un 24. pants. 

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

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; 

 

 
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. 

16. Nosacījumi derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasība ievērota. Detālplānojuma grafiskās 
daļas plāni un Paskaidrojuma rakstā iekļautās 
kartoshēmas izstrādātas uz 2019. gada 
saskaņotas topogrāfiskā plāna pamatnes 
mērogā 1:500. 

Prasība tiks ievērota pirms lēmuma 
pieņemšanas par detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai. 

 
Informācija pieņemta zināšanai un ņemta vērā 
detālplānojuma izstrādes procesā. 

4. SIA „Tet” 1. Ja objekta īpašniekam ir interese par „Tet” optiskā tīkla pakalpojumiem, 
aicinām aizpildīt un atsūtīt pieteikuma veidlapu uz e-adresi: tet@tet.lv. 
Papildus informācija https://www.tet.lv. Par mums/būvniecības, 
saskaņošana /Tet tīkla pārvietošana vai izbūve objektā/ Sadaļa “Ja vēlies 
izbūvēt”, Objekta pārvaldnieka/īpašnieka pieteikums”. 

2. Detālplānojuma projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiska materiāla, 
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, LR Aizsargjoslu 
likumam un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām. 

3. Projekta risinājumos ievērot SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla attīstības 
iespēju paredzot vietu perspektīvā iespējamam elektronisko sakaru 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Risinājumi, t.sk. visu 
inženiertīklu pieslēgumi, teritorijas attīstības 
ieceres īstenošanai precizējami un 
projektējami turpmākajā plānošanas un 
projektēšanas gaitā, ievērojot detālplānojumā 
noteiktās prasības. 

Plānoto inženiertīklu izvietojums, to 
pieslēgumu vietas attēlotas Grafiskās daļas 
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kabeļu kanalizācijas trases izvietojumam pa projektējamam ielām un 
pievadceļiem projekta izstrādes teritorijā, ar iespēju pieslēgties SIA „Tet” 
esošajam komunikācijām Daugavas ielā (a/c P-132), uzrādot apakšzemes 
komunikāciju trašu izvietojumu ielu/ceļu šķērsgriezumos, ievērojot 
Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 574 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 

4. Paredzēt vietas elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas pievadiem no 
projektējamās kabeļu kanalizācijas trases līdz katrai plānotajai zemes 
vienībai, detālplānojuma teritorijā. 

5. Projektējamās sakaru komunikāciju trases/akas/pievadi paredzēt zaļajā 
zonā vai zem ietvēm, ārpus cieta seguma  braucamās un piebraucamās 
daļas, uzradot apakšzemes komunikāciju trašu izvietojumu ielu, 
pievadceļu šķērsgriezumos. Projekta risinājumus saskaņot projektēšanas 
gaitā. 

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

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

8. Inženierkomunikāciju trases projektēt ārpus sakaru komunikāciju 
aizsardzības joslas. 

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

11. Nosacījumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas. 

plānā „Plānotie inženiertīkli”. Skatīt arī 
Grafiskajā daļā iekļautos ielu šķērsprofilus. 

 

5. AS „Gaso” 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 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 
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būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo 
normatīvo dokumentu prasībām. 

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

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

4. Tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes apgādei patērētājam 
pieprasīt Sabiedrības  Jauno pieslēgumu daļā, pēc detālplānojuma 
saskaņošanas pašvaldībā. 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Risinājumi, t.sk. visu 
inženiertīklu pieslēgumi, teritorijas attīstības 
ieceres īstenošanai precizējami un 
projektējami turpmākajā plānošanas un 
projektēšanas gaitā, ievērojot detālplānojumā 
noteiktās prasības. 

Plānoto inženiertīklu izvietojums, to 
pieslēgumu vietas attēlotas Grafiskās daļas 
plānā „Plānotie inženiertīkli”. Skatīt arī 
Grafiskajā daļā iekļautos ielu šķērsprofilus. 

6. AS „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” 

Ūdensvads 
1. Paziņojam, ka tuvākais AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” ūdensvads 

atrodas uz C-30 ceļa Ø63 pretī īpašumam “Ķinupi”. 

2. Maģistrālo ūdnsvadu teritorijā projektēt Ø63. Ūdensvada ievadus 
ēkā/ēkās projektēt r ūdensvada cauruli PN16Ø32/63, nodrošinot iespēju 
pievienoties teritorijā izbūvētajai ūdensvada maģistrālei. 

3. Atzarā no ūdensvada maģistrāles projektēt pazemes servisa izbīdni pirms 
katra privātīpašuma/dzīvokļa/ēkas sarkano līniju robežā; īpašumā 
(īpašnieka teritorijā) ūdensvada ievadā līdz 1,5m no žoga 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. 

      Ūdensvada maģistrālē nodrošināt spiedienu līdz 5.0 bar. 

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

Sadzīves notekūdeņu kanalizācija 
1. Paziņojam, ka tuvākais AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” maģistrālais 

sadzīves kanalizācijas vads atrodas uz C-30 ceļa Ø160. t 8,02 Latvijas 
augstuma sistēmā. 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 
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7. VAS „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi” 

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

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

4. Jāpiesaista meliorācijas sistēmu projektēšanas speciālists detālplānojuma 
izstrādei. 

5. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek traucēts pašvaldības nozīmes 
koplietošanas ūdensnotekas hidroloģiskais režīms. 

6. Plānojot būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

7. Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši normatīvie akti: 
 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 
 LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas 

būvju būvnoteikumi”; 
 2015. gada 30. jūnija MK noteikumi Nr. 329 „Par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”. 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

Detālplānojuma izstrādes gaitā ir piesaistīts 
meliorācijas sistēmu speciālists, kurš sniedza 
atzinumu par detālplānojuma teritorijas esošo 
melioratīvo stāvokli un ieteikumus turpmākajai 
plānošanai un projektēšanai. 

Detālplānojuma risinājumi paredz meliorācijas 
sistēmu pārkārtošanu, ja tas būs nepieciešams 
plānotās apbūves īstenošanai. 

Detālplānojuma risinājumi izstrādāti, ievērojot 
normatīvo aktu prasības. Risinājumi teritorijas 
attīstības ieceres īstenošanai precizējami un 
projektējami turpmākajā plānošanas un 
projektēšanas gaitā, ievērojot detālplānojumā 
noteiktās prasības. 

8. PA „Pašvaldības 
īpašumu pārvalde” 

1. Piekļuves iespējas Detālplānojuma teritorijai paredzēt no esošā autoceļa 
C-30 (Vizmas – Vecais Mārupes ceļš) – pašvaldības ielu tīkla, ievērojot 
“pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai ielu tīklam, veidojot 
jaunus krustojumus pretī esošajiem vai ievērojot „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” prasības piekļūšanas nodrošināšanai un prasības 
satiksmes infrastruktūras nodrošināšanai, nodrošinot piekļuves iespējas 
blakus esošajiem īpašumiem. Ņemt vērā esošo 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 5.5 m, vienvirziena kustībai ne mazāks par 3,5 m. 

3. Nodrošināt gājēju un velosipēdu piekļuvi detālplānojuma teritorijai, 
celiņu, ietvju platumus pieņemt atbilstoši LVS 190-9, „Velobūvju 
projektēšanas noteikumi”. 

Prasības ievērotas ciktāl tās attiecas uz 
detālplānojumā risināmiem jautājumiem. 

Detālplānojuma izstrādes ietvaros risināts 
piekļuves nodrošinājums, transporta 
infrastruktūras organizācija, meliorācijas 
sistēmu darbība, kā arī izstrādāti nepieciešamie 
grafiskie materiāli, t.sk. Grafiskajā daļā 
iekļautie plāni „Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” un „Plānotie inženiertīkli”. 

Risinājumi teritorijas attīstības ieceres 
īstenošanai precizējami un projektējami 
turpmākajā plānošanas un projektēšanas gaitā, 
ievērojot detālplānojumā noteiktās prasības. 
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4. Nodrošināt redzamības brīvlaukus, redzamības trijstūri. Paredzēt 
satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļus. 

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

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

7. Paredzēt redzamības brīvlaukus krustojumu zonā un pievedceļu robežās 
atbilstoši standartam LVS 109-3, „Vienlīmeņa ceļu mezgli”. 

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. Detālplānojumu saskaņot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

11. Veicot turpmāku teritorijas attīstību, uzsākot projektēšanas darbus 
pieprasīt Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldei tehniskos 
noteikumus. 
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3. ZIŅOJUMS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises. 

 

4. ZIŅOJUMS PAR SAŅEMTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU PRIEKŠLIKUMIEM 

Uzsākot detālplānojuma izstrādi un tā redakcijas izstrādes laikā netika saņemti priekšlikumi. 

Informācija par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem tiks papildināta pēc publiskās 

apspriešanas norises. 

 

5. ZIŅOJUMS PAR INSTITŪCIJU ATZINUMIEM 

Tiks papildināts pēc publiskās apspriešanas norises. 
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1. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI 
 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 26 

  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 27 

 
  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 28 

 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 29 

 

 
  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 30 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 31 

 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 32 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 33 

  
 
 
 
 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 34 

  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 35 

 
  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 36 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 37 

 
  



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 38 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 39 

2. INSTITŪCIJU ATZINUMI 

Tiks pievienoti pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 

 

3. FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU IESNIEGUMI, T.SK. ATBILDES VĒSTULES 

Tiks pievienoti (ja tādi tiks saņemti) pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 

 

4. PAZIŅOJUMI UN PUBLIKĀCIJAS 

4.1. PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
TĪMEKĻA VIETNĒ WWW.MARUPE.LV 
 

 
 
 

 



 Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā 

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI 

 40 

4.2. PAZIŅOJUMS MĀRUPES NOVADA DOMES INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ „MĀRUPES VĒSTIS” PAR 
DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU (13.09.2019.) 

 

 

4.3. PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI MĀRUPES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS TĪMEKĻA VIETNĒ WWW.MARUPE.LV 

Tiks pievienots pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 

 

4.4. PAZIŅOJUMS MĀRUPES NOVADA DOMES INFORMATĪVAJĀ IZDEVUMĀ „MĀRUPES VĒSTIS” PAR 
DETĀLPLĀNOJUMA NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

Tiks pievienots pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 
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5. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 

5.1. INFORMATĪVĀ PLANŠETE DETĀLPLĀNOJUMA TERITORIJĀ 

Tiks pievienots pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 

 
5.2. SANĀKSMES PROTOKOLS 

Tiks pievienots pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 
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6. APLIECINĀJUMI PAR PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANU 

6.1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS POSMĀ 
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 2.tabula. Adresāti paziņojumu izsūtīšanai 
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6.2. DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS UZSĀKŠANAS POSMĀ 

Tiks pievienots pēc detālplānojuma publiskās apspriešanas norises. 
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7. LĪGUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI UN FINANSĒŠANU 
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8. ĪPAŠUMTIESĪBAS APLIECINOŠI DOKUMENTI UN ZEMES ROBEŽU PLĀNS 
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