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1. APSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Lokā� lplā�nojumā, ār kuru grozā teritorijās plā�nojumu nekustāmā�  ī�pās&umā “Mez&ciems”,
kādāstrā Nr. 8076 012 0122, Mā� rupe� ,  Mā� rupes pāgāstā� ,  Mā� rupes novādā� ,  teritorijā�  izstrā�de
uzsā�ktā sāskān2 ā�  ār Mā� rupes novādā domes 25.11.2020. le�mumu Nr. 25 “Pār lokā� lplā�nojumā,
ār kuru grozā teritorijās plā�nojumu nekustāmā�  ī�pās&umā “Mez&ciems” Mā� rupe� , Mā� rupes novādā�
(kādāstrā Nr. 8076 012 012) teritorijā� , izstrā�des uzsā�ks&ānu”, pielikums Nr. 25 un āpstiprinā� to
dārbā uzdevumu Nr. 1/3-6/20-2020.

Uzsā�kot lokā� lplā�nojumā izstrā�di pāzin2 ojums pār lokā� lplā�nojumā izstrā�des uzsā�ks&ānu
tikā ievietots vālsts vienotājā�  g: eotelpiskā� s informā� cijās portā� lā�   www.geolātvijā.lv, 11.12.2020.
Mā� rupes  novādā  pās&vāldī�bās  mā� jās  lāpā�  www.mārupe.lv un  11.12.2020.  Mā�rupes  novādā
informātī�vājā�  izdevumā�  “Mā�rupes Ve�stis”.

No lokā� lplā�nojumā izstrā�des Dārbā uzdevumā�  mine�tājā�m institu� cijā�m tikā pieprāsī�ti un
sān2 emti nosācī�jumi (skātī�t 8. Pielikumu) lokā� lplā�nojumā izstrā�dei.

1.tābulā. Sān2 emtie nosācī�jumi detā� lplā�nojumā izstrā�dei

Nr.p.k. Institūcija
Nosacījumu izdošanas datums un 
numurs

1. Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālā vides pārvalde

05.01.2021. 
Nr. 11.2/50/RI/2021

2. Veselības inspekcija 09.12.2021. 
Nr. 4.5.-4./30127/150

3. Dabas aizsardzības pārvalde 04.01.2021. Nr. 4.8/8/2021-N

4. Rīgas plānošanas reģions 06.01.2021. Nr. 8.2.2/2021/1/N

5. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 14.12.2020. Nr. 835/7/1-5

6. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 11.12.2020. Nr. Z/1-12/1667

7. AS “Sadales tīkls” 14.12.2020. 
Nr. 30ĀT00-05/TN-17063

8. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 09.12.2020. Nr. 2-6/1669

9. AS “Gaso” 10.12.2020. Nr. 15.1-2/4645

10. SIA “Tet” 28.12.2020. Nr. PN-1200686

11. PA “Pašvaldības īpašumu pārvalde” 16.12.2020. Nr. 5/3/208

12. Valsts meža dienests 18.12.2020. Nr. VM5.77/1269

13. SIA “Rīgas meži” 07.01.2021.Nr. SRM-21-6nd

Vides  pā� rrāudzī�bās  vālsts  birojs  11.02.2021.  pien2 e�mā  le�mumu  Nr.  4-02/9  “Pār
strāte�g: iskā�  ietekmes  uz  vidi  nove�rte� jumā  procedu� rās  nepieme�ros&ānu”  lokā� lplā�nojumām
nekustāmājām ī�pās&umām “Mez&ciems” (kādāstrā Nr.  8076 012 0122), Mā� rupes novādā� .
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2.  MĀRUPES NOVADA DOMES LĒMUMS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES
UZSĀKŠANU
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3. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

3.1. MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS MĀJAS LAPA
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3.2. MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS “MĀRUPES VĒSTIS”, 
2020. gada decembris
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3.3. VALSTS VIENOTAIS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS PORTĀLS ĢEOLATVIJA
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4. APKOPOJUMS PAR JURIDISKO UN FIZISKO PERSONU IEBILDUMIEM VAI PRIEKŠLIKUMIEM UZSĀKOT LOKĀLPLĀNOJUMA
IZSTRĀDI 

Nr. 
p.k.

Iesniedzējs,
Iesnieguma 
reģistrācijas 
datums un Nr.

Iebildumu vai ierosinājumi apraksts  Mārupes novada domes sagatavotās atbildes
vēstules saturs

Izstrādātāja viedoklis

1. Ve� trās ciemā 
iedzī�votā� ju 
Kolektī�vāis 
iesniegums

12.01.2021.
Nr. 1/2-2/14

Ve� trās ciemā mā� ju un zemju ī�pās&nieki 
izsākā sāvu viedokli pār Mā� rupes 
novādā domes pāzin2 ojumu “Pār 
lokā� lplā�nojumā, ār kuru grozā 
teritorijās plā�nojumu nekustāmā�  
ī�pās&umā “Mez&ciems” Mā� rupe� , Mā� rupes 
novādā�  (kādāstrā Nr. 8076 012 0122) 
teritorijā� , izstrā�des uzsā�ks&ānu”. 
Zin2 ojumā�  norā�dī�ts, kā Lokā� lplā�nojumā 
izstrā�des me�rk2 is ir grozī�t Teritorijās 
plā�nojumā�  noteikto funkcionā� lo 
zone� jumu- Retinā� tās sāvrupmā� ju 
āpbu� ve ciemos (DzS1), lāi māinī�tu 
ātl2āuto izmāntos&ānu ī�pās&umā 
“Mez&ciems” teritorijāi uz tā�du 
zone� jumu, kās pāredz māzstā�vu 
dāudzdzī�vokl2u mā� ju un publiskā� s 
āpbu� ves (lābiekā� rtotās ā� rtelpās, 
pākālpojumu un dārī�jumu objektu) 
āttī�stī�bās iespe� jās.
Dārā�m zinā�mu, kā Ve� trās ciemā mā� ju 
un zemju ī�pās&nieki s&ā�du funkcionā� lā�  
zone� jumā māin2 u kātegoriski neātbālstā,
pāmātojot to ār sekojos&o:

1. Mu� su g: imenes, kās ir 
āpmetus&ā� s Mā� rupes novādā 

08.03.2021.
Nr. 1/2-2/107
Ātbildot uz prāsī�bu neveikt lokā� lplā�nojumā 
izstrā�di, pās&vāldī�bā norā�dā, kā jāutā� jums pār 
funkcionā� lā�  zone� jumā māin2 u ir ticis vāirā�kkā� rt 
diskute� ts Mā� rupes novādā domes se�de�s, 
detālize� ti izve�rte� ts Mā� rupes novādā domes 
Āttī�stī�bās un vides jāutā� jumu komitejās se�de� , 
izskātot sāgātāvoto le�mumprojektu pār 
lokā� lplā�nojumā izstrā�des uzsā�ks&ānu, kā�  ārī� ir 
ticis ve� rte� ts pie Mā� rupes novādā Teritorijās 
plā�nojumā 2014.-2026.gādām grozī�jumu 
izstrā�des (kās s&obrī�d ir izbeigtā). Ve�rs&u 
uzmānī�bu, kā plā�nojumā grozī�jumu izstrā�des 
ietvāros, rī�kojot izstrā�dā� tā�  grozī�jumu projektā 
trī�s publiskā� s āpspries&ānās, kās ir ties&ā�  veidā�  
pāredze� tās sābiedrī�bās viedokl2ā 
noskāidros&ānāi, netikā sān2 emti sābiedrī�bās 
(iedzī�votā� ju, nevālstisko orgānizā� ciju, uzn2 e�me� ju
u.c.) iebildumi vāi prieks& likumi pār noteikto 
funkcionā� lo zone� jumu ī�pās&umā�  “Mez&ciems”, un 
vienī�gie ierosinā� jumi bijā no ī�pās&umā 
“Mez&ciems” tobrī�de� jā�  ī�pās&niekā, kā�  ārī� ve� lā�k pie 
plā�nojumā grozī�jumu 2.redākcijās publiskā� s 
āpspries&ānās tikā sān2 emts vienots ī�pās&niekā un 
potenciā� lā�  āttī�stī�tā� jā viedoklis un prieks& likums 

Izstrā�dā� tā� js sāvu viedokli sāgātāvojā, 
norobez&ojoties no pās&vāldī�bās domes 
pien2 emtā�  le�mumā pāmātojumā un tā�  
ātbilstī�bās āugstā�k stā�vos&ājiem plā�nos&ānās 
dokumentiem izve�rte� s&ānās. Lī�dz ār to tiek 
sniegts vispā� rī�gs viedoklis, kās ātspogul2o gān 
pāsu� tī�tā� jā viedokli, gān lokā� lplā�nojumā 
risinā� jumus āttiecī�bā�  pret Ve� trās ciemā 
teritoriju.
Lokā� lplā�nojumā teritorijā ir bijusī� militā� rā�  
bā� ze, kurā�  ātrodās pāmestās/ pussābrukus&ās 
bu� ves. Teritorijās sākā� rtos&ānā, neskāitot 
infrāstruktu� rās izbu� vi jebkā�dās bu� vniecī�bās 
ī�stenos&ānāi, prāsā lielus lī�dzekl2us, kās 
neātmāksā� jās retinā� tās sāvrupmā� jās 
ī�stenos&ānās gādī�jumā� .  Teritorijāi sāglābā� jot 
retinā� tās sāvrupmā� ju āpbu� ves teritorijās 
stātusu, to nāv rentābli ne sākā� rtot, ne āttī�stī�t. 
Lī�dz ār to, nemāinot tāi noteikto funkcionā� lo 
zone� jumu uz kā�du no zone� jumiem, kur 
iespe� jāms sālī�dzinos& i ī�sā�  termin2 ā�  ātgu� t 
ieguldī�tos lī�dzekl2us, teritorijā pāliks 
nesākā� rtotā, ār kātru dienu ār vien vāirā�k 
degrāde� joties. No s&ā�dās perspektī�vās rāugoties
ieguve� js nebu� tu ne nekustāmā�  ī�pās&umā 
ī�pās&nieks, ne piegul2os&o teritoriju iedzī�votā� ji, 
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Ve� trā� s, izve� le� jā� s s&o teritoriju kā�  
sāvu mā� jvietu ties& i tā�de� l2, lāi 
ātrāstos tā� lā�k no Dāudzstā�vu 
un Publiskā� s āpbu� ves, tā� lā�k no 
pilse� tu centriem, bet tāi pās&ā�  
lāikā�  pietiekāmi netā� lu no 
skolā�m, be�rnudā� rziem, 
veikāliem un citiem sociā� li 
svārī�giem objektiem, kās mums
ir pieejāmi 5 km (10 minu� s&u) 
āttā� lumā� .
Pāl2āujoties uz Tiesiskā� s 
pāl2ā�vī�bās principiem, me�s visi 
esām pien2 e�mus& i le�mumu 
pā� rcelties uz dzī�vi Ve� trās ciemā� ,
ties& i n2 emot ve�rā�  spe�kā�  esos&o 
Teritorijās plā�nojumu, kur 
domine� jos&ā�  ir ties& i Sāvrupmā� ju 
āpbu� ves teritorijā. Me�s 
priecā� jāmies re�k2 ināmies pār 
kluso āpkā� rtni, tuvājā�m Mez&u 
teritorijā�m, kā�  ārī� sāprotām, kā 
noderī�gās ir cel2ā P132 
piegul2os&ā� s Ru� pnieciskā� s 
āpbu� ves un Publiskā� s āpbu� ves 
teritorijās, kās nā�kotne�  l2āuj 
tājā� s āttī�stī�ties 
uzn2 e�me� jdārbī�bāi, kā�  ārī� 
dāz&ā�dā� m Publiskā� s āpbu� ves 
celtne�m, kās veicinā� tu Mā� rupes
novādā āttī�stī�bu. SA ā�du Ve� trās 
ciemā infrāstruktu� rās plā�nu 
Ve� trās ciemā iedzī�votā� ji ve� lās 
sāglābā� t.

2. Mā� rupes novādā Ilgtspe� jī�gās 

zone� jumā māin2 āi. 

Rāksturojot plā�nojumā grozī�jumu izstrā�des 
lāikā�  publiskāi āpspries&ānāi nodotos 
risinā� jumus s& ī� ī�pās&umā teritorijās āttī�stī�bāi, 
pās&vāldī�bā norā�dā, kā sā�kotne� ji pās&vāldī�bās 
piedā�vā� tājā�  1.redākcijās risinā� jumā�  ī�pās&umā�  
“Mez&ciems” tikā pāredze� tā publiskā� s āpbu� ves 
teritorijā (P1). Pār 1.redākciju tikā sān2 emts 
ī�pās&nieku ierosinā� jums ātstā� t spe�kā�  
detā� lplā�nojumu (kās ietver ārī� dāudzdzī�vokl2u 
un publisko āpbu� vi), bet plā�nojumā�  pāredze� t 
retinā� tās sāvrupmā� ju un mez&āpārkā āpbu� ves 
teritorijās. Sāvukā� rt pie 2.redākcijās publiskā� s 
āpspries&ānās, ātsāucoties uz āttī�stī�tā� jā ieceri, 
ī�pās&nieks lu� dzā māinī�t sāvu prieks& likumu, 
nosākot dāl2ā�  ī�pās&umā Publiskā� s āpbu� ves 
teritoriju (P1), bet dāl2ā�  sāglābā� t mez&āpārkā 
āpbu� ves teritoriju (DzS3). SA ā�dā iecere tikā 
ātbālstī�tā no pās&vāldī�bās puses, tāi skāitā�  tā�de� l2, 
jo ātbildā tā� s sā�kotne� jām prieks& likumām 
pāredze� t teritorijā�  pākālpojumu āpbu� ves 
iespe� ju. Ār iesniegtājiem prieks& likumiem un uz 
tiem sniegtājā�m ātbilde�m joprojā�m iespe� jāms 
iepāzī�ties pās&vāldī�bās mā� jās lāpā�  sādāl2ā�  pie 
informā�cijās pār plā�nojumā grozī�jumu izstrā�di 
(sāite 
https://www.mārupe.lv/lv/pāsvāldibā/āttistib
ā-un-plānosānā/teritorijās-plānojums ). 
Pās&vāldī�bā izve�rte� jot prieks& likumus ir n2 e�musi 
ve� rā�  fāktisko situā� ciju teritorijā� , re�k2 inoties kā 
tājā�  ātrodās vidi degrāde� jos&ās bu� ves un 
teritorijās sākā� rtos&ānā vār prāsī�t bu� tisku 
finānsiā� lu ieguldī�jumu, kā�  ārī� re�k2 inoties ār 
fāktiski iztru� kstos&o pākālpojumu objektu 

kā�  ārī� pās&vāldī�bā.
Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi pāredz teritorijā�  
izbu� ve� t dāudzdzī�vokl2u mā� jās ār iespe� ju to 
pirmājos stā�vos āttī�stī�t pākālpojumu 
sniegs&ānās vietās- veikālus, ā� rstu prākses, 
kāfejnī�cās vāi ko citu. Tā�pāt teritorijā�  ir 
noteiktā vietā pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des 
bu� vniecī�bāi, pāredzot ve� l divās zemes vienī�bās
kurā� s ī�stenojāmā publisko pākālpojumu 
objektā bu� vniecī�bā. Ir sāglābā� tā publiskā 
piekl2uve pie teritorijā�  esos&ā�  kālnā un plā�notā 
ārī� publiski lietojāmā sportā lāukumā 
bu� vniecī�bā.
Lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�noto āpbu� vi tikāi 
nosācī�ti vār sāukt pār dāudzstā�vu āpbu� vi, tā�  kā�
to gālvenie āpjomi plā�noti trī�s stā�vos, sāvukā� rt
ī�stenojot ceturtā�  stā�vā bu� vniecī�bu, tā�  plātī�bā ir
uz pusi māzā�kā pār pirmā�  stā�vā plātī�bu. Lī�dz 
ār to teritorijā�  pāredze� tāis āpbu� ves āugstums 
tikāi pār pusstā�vu pā� rsniedz ātl2āuto āpbu� ves 
āugstumu, kā�ds ir noteikts zemes vienī�bā�m uz 
Ve� trās ciemā pusi.
Pāpildus ārī� jā�min, kā spe�kā�  esos&ā�  Mā� rupes 
novādā (Mā� rupes pāgāstā) Teritorijās 
plā�nojumā risinā� jumi pāredz perspektī�vā�  cel2ā 
C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel2s&  sārkānā� s 
lī�nijās, kās lielā�ko lokā� lplā�nojumā teritorijās 
dāl2u nodālā no Ve� trās ciemā. Teritorijā mine� tā�  
cel2ā bu� vniecī�bāi ir sāglābā� tā ārī� 
lokā� lplā�nojumā risinā� jumos. I�stenojot s& ī� cel2ā 
bu� vniecī�bu, tās dārbosies kā�  bārjerā stārp 
ābā�m teritorijā�m.
Tuvā�kā�  dāudzdzī�vokl2u dzī�vojāmā�  mā� jās pret 
Ve� trās ciemā āpbu� vi plā�notās vismāz 36 metru
āttā� lumā� , izvietojoties āiz cel2ā zonās, tā�  
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āttī�stī�bās strāte�g: ijās 2013.-
2026. gādām Telpiskājā�  
perspektī�vā�  (12.lpp) Ve� trā 
ciemā teritorijā, tājā�  skāitā�  
ī�pās&ums “Mez&ciems”, ātrodās 
zonā� , kās pāredze� tā ekstensī�vāi 
dzī�vojāmāi āpbu� vei 
(sāvrupmā� jā� m). Sāskān2 ā�  ār 
telpisko perspektī�vu ī�pās&umā 
“Mez&ciems” āpkā� rtne�  nāv 
pāredze� ts Āttī�stī�bās centrs vāi 
Dārī�jumu teritorijās. Ve� trās 
iedzī�votā� ji uzstā� j, kā tām tā�  ārī� 
jā�pāliek- Dāudzstā�vu un 
Publiskā�  āpbu� ve pie 
sāvrupmā� jā�m nāv piel2āujāmā.

3. Perspektī�vāis Ve� trās ciemā 
Āttī�stī�bās centrs jāu ir iezī�me� ts 
Mā� rupes novādā Ilgtspe� jī�gās 
āttī�stī�bās strāte�g: ijās 2013.-
2026. gādām āpdzī�vojumā 
struktu� rā�  (13.lpp), kā�  ārī� spe�kā�  
esos&ājā�  Teritorijās plā�nojumā�  
jāu ir iezī�me� tās Publiskā� s 
āpbu� ves teritorijās- Mā� rupes 
novādā pās&vāldī�bāi piederos&ā�  
zemes gābālā� , kur tād ārī� 
izveidosies ātbilstos&ā āpbu� ve, 
kās nodros& inā� s viete� jās 
nozī�me�s pākālpojumus. Ve� trās 
ciemā iedzī�votā� ji uzskātā, kā 
tām tā�  ārī� jā�pāliek, un ciemā 
teritorijā�  neve� lās vāirā�kus 
Āttī�stī�bās centrus un Publiskā� s 
āpbu� ves, ī�pās& i ī�pās&umā 

āpbu� vi Ve� trās ciemā� . Teritorijās plā�nojumā 
grozī�jumu 3.redākcijās publiskā� s āpspries&ānās 
lāikā�  netikā sān2 emti iebildumi pār piedā�vā� to 
zone� jumu, no kā�  izriet secinā�ms, kā sābiedrī�bā 
ātbālstā s&ā�du risinā� jumu. 
 
N2 emot ve�rā�  ieprieks&  mine�to, kā�  ārī� sniegto 
informā�ciju pār pāredzāmo āttī�stī�bās ieceri, 
pās&vāldī�bā le�mā ātbālstī�t lokā� lplā�nojumā 
izstrā�des uzsā�ks&ānu, vienlāikus ietverot 
vāirā�kus nosācī�jumus, kās ir jā� ieve�ro 
lokā� lplā�nojumā izstrā�de� , lāi lī�dzsvārotu 
pās&vāldī�bās un āttī�stī�tā� jā vājādzī�bās un ieve�rotu
iespe� jāmā�s sābiedrī�bās intereses - tāi skāitā�  ir 
noteikts ierobez&ojums stā�vu skāitām (3 stā�vi), 
ietvertā prāsī�bā pār publisko teritoriju izveidi, 
nosācī�jums pirmsskolās izglī�tī�bās iestā�des 
pāredze�s&ānāi un viete� jās nozī�mes pākālpojumu 
pieejāmī�bās nodros& inā� s&ānāi. Pās&vāldī�bā nekād 
nāv ākcepte� jusi s&ājā�  teritorijā�  veidot vienī�gi 
dāudzdzī�vokl2u mā� ju āpbu� vi, bet ir noteikusi pār
me�rk2 i s&ājā�  teritorijā�  āttī�stī�t infrāstruktu� ru, kās 
kālpotu ārī� āpkā� rte� jo teritoriju iedzī�votā� jiem. 
Pās&vāldī�bā neplā�no āpstiprinā� t lokā� lplā�nojumā 
risinā� jumus, kās nenodros& inā s& ī� me�rk2 ā izpildi, 
tāc&u ārī� neuzskātā pār nepiecies&āmu liegt 
turpinā� t lokā� lplā�nojumā izstrā�di ieve�rojot 
izvirzī�tos nosācī�jumus un uzklāusot sābiedrī�bās
viedokli. 

Āugstā�k mine�tie āpsve�rumi n2 emti ve� rā�  un 
ātspogul2oti sāgātāvojot le�mumu pār 
lokā� lplā�nojumā izstrā�des uzsā�ks&ānu, kās ir 
pieejāms publiski gān pās&vāldī�bās mā� jās lāpā�  
www.mārupe.lv , gān vienotājā�  plā�nos&ānās 

nodros& inot pietiekāmu āttā� lumu stārp 
sāvrupmā� ju un dāudzdzī�vokl2u mā� ju āpbu� vi, 
ābos nodros& inot intimitā� ti vienāi no otrās.
Piekļuve lokālplānojuma teritorijai organizēta no 
Roz&u ielās pā pās&vāldī�bās cel2u C-23 Vecāis 
Mā� rupes cel2s& - Mez&ciems, kā�  ārī�  pās&vāldī�bās 
cel2ā C-11 Lāgātās- Muiz&nieki- Mez&māl2i. 
Lokā� lplā�nojumā teritoriju s&k2 e� rso perspektī�vā�  
cel2ā C30 Vizmās- Vecāis Mā� rupes cel2s&  
sārkānā� s lī�nijās, kās veidos jāunu piekl2uves 
koridoru, kād s& is āutocel2s&  tiks uzbu� ve� ts. Lī�dz s& ī�
cel2ā izbu� vei, iespe� jāmā�  trānsportā ietekme uz 
blākus esos&ājā�m dzī�vojāmā�s  āpbu� ves 
teritorijā� m ve�rte� jāmā kā�  nebu� tiskā.
Lokā� lplā�nojumā teritorijās āttī�stī�bā rādī�s 
izmāin2 ās sātiksmes intensitā� te�  lokā� lplā�nojumā
teritorijāi piegul2os&o ielu un cel2u posmos. 
Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā�  tikā veikts 
sātiksmes kvālitā� tes nove� rte� jums Roz&u ielās 
un pās&vāldī�bās cel2ā C-30 Vizmās- Vecāis 
Mā� rupes cel2s&  un Roz&u ielās un pās&vāldī�bās cel2ā
C-23 Vecāis Mā� rupes cel2s& - Mez&ciems 
krustojumiem, Vālsts reg: ionā� lā�  āutocel2ā P132-
Jāunmā� rupe un pās&vāldī�bās cel2ā C-30 Vizmās- 
Vecāis Mā� rupes cel2s&  krustojumām, kā�  ārī� 
Mā� rupī�tes gātves un Roz&u ielās krustojumām, 
kās sevī� ietve�rā ārī� sātiksmes kvālitā� tes 
izve�rte� jumu, iekl2āujot sātiksmes plu� smās 
pieāugumu ī�stenojot lokā� lplā�nojumu. 
Ātbilstos& i izve�rte� jumām, Roz&u ielās un 
pās&vāldī�bās cel2ā C- 23 Vecāis Mā� rupes cel2s& - 
Mez&ciems krustojumā�  sātiksmes e� rtī�bās 
lī�menis pe�c lokā� lplā�nojumā teritorijā�  plā�notā� s 
āpbu� ves ī�stenos&ānās un pirms C30 Vizmās- 
Vecāis Mā� rupes cel2s&  izbu� ves, bu� s joprojā�m 
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“Mez&ciems” teritorijā� , kās 
ātrodās pās&ā�  mez&ā mālā� . Ve� trās 
ciemā�  kā�  domine� jos&ā�  āpbu� ve ir 
sāvrupmā� ju āpbu� ve, un tā�  tā�  ārī�
jā�pāliek.

4. Piel2āujot dāudzstā�vu/ 
dāudzdzī�vokl2u mā� ju āpbu� vi 
Ve� trās ciemā� , ieve�rojāmi 
pālielinā� sies iedzī�votā� ju un 
āutomā� tiski trānsportlī�dzekl2u 
skāits (n2 emot ve�rā�  Mā� rupes 
novādā cel2u infrāstruktu� ru un 
sābiedriskā�  trānsportā 
nepieejāmī�bu, reālitā� te�  vienāi 
mā� jsāimniecī�bāi ār diviem 
pieāugus&ājiem cilve�kiem 
ikdienās gāitā� s ir 
nepiecies&āmās divās 
āutomās&ī�nās). Pie s&ā�dā cilve�ku 
dāudzumā tiks ieve�rojāmi 
trāuce� ts miers un klusums 
Ve� trās ciemā sāvrupmā� ju zonā� , 
sāvukā� rt bu� tiskāis āutomās&ī�nu 
skāitā pālielinā� jums rādī�s ne 
tikāi ieve�rojāmi troksni un 
gāisā piesā� rn2 ojumu, bet ārī� 
sātiksmes sāstre�gumus, ī�pās& i 
rī�tā stundā� s, kād jāu tāgād 
izbrāuks&ānā no Roz&u ielās un 
Dāugāvās ielu Jāunmā�rupes 
virzienā�  ir āpgru� tinā� tā un 
bī�stāmā, nemāz nerunā� jot pār 
Te�rin2 u ielu, kur rī�tā stundā� s 
Rī�gās centrā virzienā�  
āutomās&ī�nās burtiski stā�v uz 

informā�cijās siste�mā�  www.geolātvijā.lv . 
Le�mumā�  ārī� sniegtā informā�cijā pār 
prieks& likumā ātbilstī�bu novādā Ilgtspe� jī�gās 
āttī�stī�bās strāte�g: ijā�  pāredze� tājām teritorijās 
risinā� jumām, un mine� ti āpstā�kl2i, kā�de� l2 
uzskātā�ms, kā iesniegtāis prieks& likums nāv 
pretrunā�  ār strāte�g: ijā�  pāredze� to āttī�stī�bās 
perspektī�vu pe�c bu� tī�bās. 

Sāistī�bā�  ār iesniegumā�  mine� tājiem āpstā�kl2iem 
pār potenciā� lo trāuce� jumu un dzī�vesvides 
kvālitā� tes māzinā� s&ānu pāredzot pākālpojumu 
un dāudzdzī�vokl2u āpbu� ves āttī�stī�bu 
sāvrupmā� jā�m piegulos&ā�  teritorijā� , pās&vāldī�bā 
norā�dā, kā nevār piekrist norā�dī�tājiem 
ārgumentiem pe�c bu� tī�bās, jo neveicinot 
teritorijās izmāntos&ānās dāudzveidī�bu, 
iespe� jāmo dārbāvietu un pākālpojumu 
pieejāmī�bu tuvā�k dzī�vesvietāi, tiktu pā� rkā�pti 
teritorijās ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās principi, tiktu 
kopumā�  veicinā� tā noslodze uz trānsportā 
siste�mu (jo s&ā�dā�  gādī�jumā�  pieāug privā� tā�  
trānsportā izmāntos&ānā ikdienās vājādzī�bā�m, 
ko dāudzfunkcionā� lā�  teritorijā�  vār āizstā� t ār 
sābiedrisko trānsportu, velo un kā� jā�mgā� je� ju 
infrāstruktu� rās āttī�stī�bu pā� rvietojoties ī�sā�kos 
mārs&rutos). Pās&vāldī�bā nevār ārī� piekrist 
ārgumentām pār me�rk2 tiecī�gu dzī�vojāmā�s 
āpbu� ves āttā� linā� s&ānu no ciemā centriem un 
vienveidī�gās āpbu� ves veicinā� s&ānu, uzsverot 
pirmsskolās izglī�tī�bās iestā� z&u un citu sociā� li 
svārī�gu objektu pieejāmī�bu  5 km āttā� lumā� , jo 
uzskātā�m, kā ties& i s&ā�di āpstā�kl2i pāstiprinā 
privā� tā�  trānsportā izmāntos&ānās 
nepiecies&āmī�bu, kās pie tām tā� lā�k iesniegumā�  

pien2 emāms- Ā lī�menis un divu mānevru 
veiks&ānāi- B lī�menis. Pe�de� jāis nozī�me� , kā 
mānevrā veiks&ānāi vāre� tu bu� t nepiecies&āms 
uzgāidī�t 15 sekundes. 
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vietās un cel2ā�  lī�dz Rī�gās 
centrām ir jā� pāvādā vismāz 
1.30 h.

Ve� trās ciemā mā� ju un zemju ī�pās&nieki 
uzskātā, kā s&ā�dā ī�pās&umā “Mez&ciems” 
funkcionā� lā�  zone� jumā māin2 ā neātbilst 
lābās pā� rvāldī�bās principiem un ir 
pretrunā�  ār spe�kā�  esos&ājiem 
normātī�vājiem āktiem un Mā� rupes 
novādā ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g: iju 
2013.-2026. gādā, kur Mā� rupes novādā 
telpiskājā�  perspektī�vā�  Ve� trās ciems 
iezī�me� ts kā�  Ekstensī�vā dzī�vojāmā�s 
āpbu� ves (sāvrupmā� ju) teritorijā un nāv 
nekā�du ātzī�mju pār Intensī�vu 
dzī�vojāmo āpbu� vi (dāudzstā�vu).

N2 emot ve�rā�  visu āugstā�k mine� to, Ve� trās
ciemā mā� ju un zemju ī�pās&nieki 
pieprāsā:
- neveikt lokā� lplā�nojumā, ār kuru grozā 
teritorijās plā�nojumu nekustāmā�  
ī�pās&umā “Mez&ciems” Mā� rupe� , Mā� rupes 
novādā�  (kādāstrā Nr. 8076 012 0122) 
teritorijā� , izstrā�di;
- neveikt ī�pās&umā 
“Mez&ciems”funkcionā� lā�  zone� jumā 
māin2 u, un sāglābā� t to kā�  Retinā� tās 
sāvrupmā� ju āpbu� ves zonu (DzS1), ko 
jāu pāredz spe�kā�  esos&āis Mā� rupes 
novādā teritorijās plā�nojums 2014.- 
2026. gādām;
- 2005. gādā�  āpstiprinā� tājā�  
detā� lplā�nojumā�  veikt izmāin2 ās un 

tiek uzsve�rts kā�  bu� tisks negātī�vāis āpstā�klis 
jāunu dzī�vojāmo teritoriju āttī�stī�bā� . Norā�dot uz 
esos&o situā� ciju ār sāstre�gumiem un noklus&ānu 
lī�dz Rī�gās centrām 1,3 h lāikā� , iesniedze� ji pās& i 
nonā�k pretrunā�  ār norā�dī�to prieks&rocī�bu pār 
pākālpojumu e� rtu sāsniedzāmī�bu 10 minu� s&u 
lāikā� , kās bālstī�tā ties& i uz privā� tā�  trānsportā 
izmāntos&ānu.   

Lāi risinā� tu Ju� su ve�stule�  mine� tos 
proble�mjāutā� jumus pār pieāugos&o sātiksmes 
intensitā� ti, troksni un gāisā piesā� rn2 ojumu, 
dārbā uzdevumā�  ir iekl2āutā prāsī�bā veikt ānālī�zi
pār s& iem fāktoriem un piedā�vā� t risinā� jumus 
ietekmju māzinā� s&ānāi, ko āttiecī�gi gān 
pās&vāldī�bā, gān sābiedrī�bā izve�rte� s iepāzī�stoties
ār lokā� lplā�nojumā risinā� jumu publiskā� s 
āpspries&ānās lāikā� . Tā�pāt ve� rs&ām uzmānī�bu, kā 
jāu esos&ājā�  teritorijās plā�nojumā�  ir projekte� ts 
intensī�vāi sātiksmei pāredze� ts cel2ā sāvienojums
no Lāpin2 u dāmbjā cāur mez&ā teritoriju virzienā�  
uz lidostu (Bās&e�nu cel2ā sāvienojums ār veco 
Jelgāvās cel2u), kās ir sāglābā� jāms 
lokā� lplā�nojumā risinā� jumos, un sāvā�  zin2 ā�  
norobez&o Ve� trās ciemā āpbu� vi no 
lokā� lplā�nojumā�  pāredze� tās āttī�stī�bās ietekme�m.
Uzskātā�m, kā lokā� lplā�nojumā izstrā�des process 
ir instruments, kās l2āuj ātrāst lābā�kos 
risinā� jumus interes&u sāskān2 os&ānāi, vienlāikus 
nodros& inot ārī� zemes ī�pās&niekām (ī�pās&umā 
“Mez&ciems” ī�pās&niekām un āttī�stī�tā� jām) tiesī�bās
izmāntot sāvu ī�pās&umu vienlāikus sākā� rtojot 
degrāde� to teritoriju un dodot ieguldī�jumu 
dzī�ves vides kvālitā� tes uzlābos&ānā� . 
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ī�pās&umu “Mez&ciems”noteikt kā�  
Retinā� tās sāvrupmā� ju āpbu� ves zonu 
(DzS1), tā�de� jā�di ātcelt pās&reize� jo 
detā� lplā�nojum, kās “Mez&ciemā” 
ī�pās&umā�  pāredz Sāvrupmā� ju, 
Dāudzstā�vu dzī�vojāmā�s un Jāuktu 
dzī�vojāmā�s un dārī�jumu teritorijās 
āpbu� vi.

Turpmā� kājā�  lokā� lplā�nojumā izstrā�des procesā�  
āicinu gān lokā� lplā�nojumā ierosinā� tā� ju, gān 
sābiedrī�bās pā� rstā�vjus pieve�rst uzmānī�bu 
lokā� lplā�nojumā āpbu� ves noteikumos 
iekl2āujāmiem ierobez&ojumiem un risinā� jumiem,
lāi māzinā� tu iespe� jāmā�s ietekmes, un sniegt 
rācionā� lus prieks& likumus interes&u 
sāskān2 os&ānāi, sāvukā� rt lokā� lplā�nojumā 
Izstrā�dā� tā� jā uzdevums bu� s sniegt sābiedrī�bāi 
pāmātotus skāidrojumus pār pāredzāmā�m 
ietekme�m un risinā� jumiem, kā�  ārī� veikt 
nepiecies&āmos uzlābojumus lokā� lplā�nojumā 
risinā� jumos. 

2. Kolektī�vāis 
iesniegums no 
dāudzdzī�vokl2u 
mā� jās 
“Mez&ciems”, 
Mā� rupes novāds,
dzī�vokl2u un 
zemes 
ī�pās&niekiem

25.02.2021.
Nr. 1/2-2/119

Sāistī�bā�  ār ī�pās&umā 
“Mez&ciems”(kādāstrā Nr. 8076 012 
0122) lokā� lplā�nojumā izstrā�des 
uzsā�ks&ānu, gribām dārī�t zinā�mu, kā 
nepiekrī�tām gā� je� ju vāi āutocel2u izveidei
gār mu� su privā� tī�pās&umu, kās sāvienotu 
mu� su teritoriju ār “kāzārmu”teritoriju.
Mu� su teritorijāi tuvumā�  nekā�di 
komercpākālpojumi, kuru pieejāmī�bā 
teritorijās “Mez&ciems”potenciā� lājiem 
iedzī�votā� jiem bu� tu nepiecies&āmā, 
netiek sniegti un gribām sāvu teritorijā 
pe�c iespe� jās norobez&ot. Ābiem 
ī�pās&umiem ir izejā uz Roz&u ielu, kuru 
uzskātām pār pietiekāmu, lāi neveidotu 
sāvienojumu ār gā� je� ju vāi āutocel2u. Kā�  
ārī� neve� lāmies nevājādzī�gu 
nepiederos&u personu klā� tbu� tni sāvā�  
tuvu sāvām ī�pās&umām vāi sāvā�  
ī�pās&umā� .

20.04.2021.
Nr. 1/2-2/183
Ātbildot uz iesniegumu, pās&vāldī�bā informe� , kā 
visi sān2 emtie ierosinā� jumi tiek pā� rsu� tī�ti dārbām
Lokā� lplā�nojumā izstrā�dā� tā� jām, kās āttiecī�gi 
izve�rte�  prieks& likumus sāgātāvojot 
lokā� lplā�nojumā risinā� jumu, un nododot 
publiskāi āpspries&ānāi izstrā�dā� to dokumentā 
redākciju pā� rskātā dāl2ā�  tiek sniegtā ārī� 
informā�cijā pār sān2 emtājiem ierosinā� jumiem un
to ve�rā�  n2 ems&ānu vāi norāidī�s&ānu. Ju� su 
iesniegums pā� rsu� tī�ts izstrā�dā� tā� jām un 
teritorijās ī�pās&niekām 2021. gādā 10. mārtā� . 
Vienlāikus norā�dā�m, kā izsniedzot dārbā 
uzdevumu lokā� lplā�nojumā izstrā�dei, jāu tiek 
izvirzī�ti nosācī�jumi sāistī�bā�  ār pāredzāmājā� m 
piekl2uve�m plā�nojāmājāi teritoriju un ielu tī�klā 
risinā� jumiem, n2 emot ve�rā�  gān fāktisko situā� ciju, 
gān spe�kā�  esos&ājiem plā�nos&ānās dokumentiem  
jāu noteikto ielu tī�klu. Dārbā uzdevumā�  
ī�pās&umā “Mez&ciems” lokā� lplā�nojumā izstrā�dei 

Iesniegumā�  tiek mine� ts pās&vāldī�bās cel2ā C-11 
Lāgātās – Muiz&nieki- Mez&māl2i bu� vniecī�bās 
iecere, kās nāv s& ī� lokā� lplā�nojumā risinā� jums, 
bet ir noteikts jāu  30.08.2017. āpstiprinā� tājā�  
Lokā� lplā�nojumā�  Mā� rupes un Tī�rāines ciemu 
ielu tī�klā un sārkāno lī�niju precize�s&ānāi, 
ietverot prieks& likumus ātsevis&k2 u zemes 
vienī�bu funkcionā� lā�  zone� jumā grozī�s&ānāi. 
N2 emot ve�rā� , kā iesniegumā�  norā�dī�tā�  pretenzijā
ir āttiecinā�mā uz citu plā�nos&ānās dokumentu, 
izstrā�dā� tā� js sāvu viedokli nesniedz.

3. Kolektī�vāis Ve� lāmies dārī�t jums zinā� mu, kā 
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iesniegums no 
dāudzdzī�vokl2u 
mā� jās 
“Mez&ciems”

05.05.2021.
Nr. 1/2-2/275

joprojā� m iebilstām gā� je� ju vāi āutocel2u 
izveidos&ānāi, kā�  pie mu� su kopī�pās&umā 
zemes, tā�  ārī� uz mu� su kopī�pās&umā 
zemes, kādāstrā Nr. 80760120126. 
Mu� su kopī�pās&umā�  vār iekl2u� t no Roz&u 
ielās un gribām ve�rst ju� su uzmānī�bu, kā
tā�  ir iebrāuktuve un nāv izbrāuktuves 
citā�  virzienā� . Ātbilstos& i mu� su rī�cī�bā�  
esos&ājāi informā�cijāi, sārkāno lī�niju 
precize�s&ānā�  plā�notājiem cel2iem 
(30.08.2017. Nr.242017) perspektī�vā�  
ielā pāredze� tā ārī� uz mu� su ī�pās&umā�  
esos&ā� s zemes/ teritorijās. To me� s 
vāre� tu uzskātī�t pār āpgru� tinā� jumā 
noteiks&ānu vāi piespiedu ātsāvinā� s&ānu, 
kās bu� tiski pāsliktinā� tu esos&o 
kopī�pās&umā “Mez&ciems”(kādāstrā Nr. 
8076 012 0126) iedzī�votā� ju dzī�ves 
kvālitā� ti un iespe� jāms, sāmāzinā� tu 
kopī�pās&umā nā�kotnes ve�rtī�bu. 
Kopī�pās&umā “Mez&ciems”(kādāstrā Nr. 
8076 012 0126) ī�pās&nieki iebilst pret 
jebkuru dārbī�bu, kās kopī�pās&umu 
āpgru� tinā vāi fāktiski ātsāvinā cel2ā 
ierī�kos&ānās vājādzī�bā�m.
Operātī�vājām un visā veidā citām 
trānsportām ir iespe� jā piekl2u� t mu� su 
kopī�pās&umām no Roz&u ielās puses un 
citus ī�pās&umus uz sāvās neāpbu� ve� tā� s 
kopī�pās&umā zemes neplā�nojām. Pie 
plā�nojāmiem jāuizveidotājiem 
privā� tī�pās&umiem (kādāstrs 8076 012 
0122) trānsportām teritorijās āttī�stī�bās
nepiecies&āmī�bāi un operātī�vājām 
trānsportām ārī� ir brī�vā piekl2uve no jāu 

s&ājā�  kontekstā�  ietvertās sekojos&ās prāsī�bās:
- 2.4. punkts: “Prognoze� t plā�notājāi teritorijās 
izmāntos&ānāi piesāistī�to āutotrānsportā plu� smu
un izstrā�dā� t Lokā� lplā�nojumā teritorijās un 
tuvā�kā� s āpkā� rtnes sātiksmes orgānizā� cijās 
she�mu, plā�nojot gālvenā� s iebrāuktuves 
lokā� lplā�nojumā teritorijā� , n2 emot ve�rā�  plā�noto 
Bās&e�nu cel2ā un Lāpin2 u dāmbjā sāvienojumā 
ietekmi”
- 2.5. punkts: “Izstrā�dā� t perspektī�vos trānsportā
infrāstruktu� rās, tāi skāitā�  āutostā�vvietu, 
risinā� jumus Lokā� lplā�nojumā teritorijā� , plā�nojot 
piekl2uvi ī�pās&umiem pā pās&vāldī�bās nozī�mes 
ielā�m. Noteikt ielu kātegorijās un sārkāno lī�niju 
plātumu ātbilstos& i plā�notājāi sātiksmes 
intensitā� tei un teritorijās kompozicionā� lājām 
āpbu� ves risinā� jumām, sāglābā� jot ār sārkāno 
lī�niju lokā� lplā�nojumu noteiktos ielu 
sāvienojumus”; 
- 2.6. punkts: “Izstrā�dā� t gā� je� ju celin2 u, velocelin2 u 
un sābiedriskā�  trānsportā (nosāukt pāredzāmos
trānsportā veidus) pieejāmī�bās she�mās tuvā�kājā�
āpkā� rtne� - Lokā� lplā�nojumā teritorijā un tāi 
piegul2os&ājā�  teritorijā� , norā�dī�t projekte� tājā� s 
piekl2uves Lokā� lplā�nojumā teritorijāi un sāsāisti 
ār blākus esos&ājiem ī�pās&umiem.”
- 5.1. punktā prāsī�bā�  Pāskāidrojumā rākstā�  
ietvert detā� lplā�nojumā risinā� jumu āprākstu, tāi 
skāitā�  “lokā� lplā�nojumā risinā� jumā āprāksts un 
tā�  sāistī�bā ār piegul2os&ājā�m teritorijā�m, ietverot 
āpstiprinā� to un izstrā�des stādijā�  esos&o 
plā�nos&ānās dokumentu risinā� jumu ānālī�zi”;

Pās&vāldī�bā ve� rs&  uzmānī�bu, kā spe�kā�  esos&ājā�  
lokā� lplā�nojumā� , kurā ietvāros detālize� ti tikā 
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esos&ā� s Roz&u ielās puses. Lu� dzām 
precize� t, kā�  pās&vāldī�bā likumā ietvāros 
vār izskāidrot formule� jumu, kā 
trānsportā piekl2uves risinā� jums nāv 
risinā�ms kātrā individuā� lā�  ī�pās&umā 
robez&ā� s. Tā�pāt lu� dzām izskāidrot, kā�di 
krite� riji izmāntoti me�rot āpkā� rtcel2us, 
nosāucot tos pār gāriem āpkā� rtcel2iem, 
ties& i kā�di cel2i, to gārumi, ir n2 emti ve�rā� ? 
Un ve� lāmies uzsve�rt, kā mu� su 
kopī�pās&umā teritorijā�  netiek sniegti un 
netiek plā�nots sniegt Mā� rupes 
iedzī�votā� jiem nekā� dus 
komercpākālpojumus.

ve�rte� tās nepiecies&āmā�s izmāin2 ās un 
precize� jumu Mā� rupes un Tī�rāines ciemu ielu 
tī�klā�  (Lokā� lplā�nojums Mā� rupes un Tī�rāines 
ciemu ielu tī�klā un sārkāno lī�niju precize�s&ānāi, 
ietverot prieks& likumus ātsevis&k2 u zemes vienī�bu 
funkcionā� lā�  zone� jumā grozī�s&ānāi” (āpstiprinā� ts 
ār 30.08.2017. sāistos&ājiem noteikumiem Nr. 
24/2017.) ir jāu noteiktā perspektī�vā�  ielā, kās 
gār grā�vi sāvieno Lokā� lplā�nojumā teritoriju ār 
iesniedze� ju ī�pās&umā�  esos&o teritoriju, tā�dejā� di 
rādot ārī� iespe� ju veikt piegul2os&o ī�pāsumu sādāli 
āpbu� ves zemes vienī�bā� s. Lokā� lplā�nojumā 
ietvāros ir jā�nodros& inā s& ī� risinā� jumā iespe� jās 
sāglābā� s&ānā, pār jā sāvienojos&āis cel2s&  tuvā�kājā�  
lāikā�  netiks izbu� ve� ts.

Sāistī�bā�  ār iesniegumā�  norā�dī�to ve� lmi 
norobez&oties no pā� re� jā� s ciemā teritorijās, 
nepāredzot iespe� ju veidot ties&u sāvienojumu 
(pāt gā� je� ju), pās&vāldī�bā ve� rs&  uzmānī�bu uz to, kā 
Mā� rupes novāds strāuji āttī�stā� s, tāi skāitā�  
āttī�stī�bās ārī� dzī�vojāmā�  āpbu� ve lī�dz s& im 
neāpbu� ve� tājā� s zeme�s viemu robez&ā� s, un 
sāvstārpe� ji sāistī�ts ielu tī�kls, kās izmāntojāms 
gān piekl2uvei pie jāunizveidotājiem 
privā� tī�pās&umiem, pie iespe� jāmā�m pākālpojumu 
teritorijā� , kā�  ārī� operātī�vā�  trānsportā piekl2uvei 
nepiecies&āmī�bās gādī�jumā� , ir l2oti bu� tiskā 
teritorijās āttī�stī�bās sāstā�vdāl2ā, kās risinā�mā 
plās&ā� kā�  kontekstā�  nevis kātrā individuā� lā 
ī�pās&umā robez&ā� s. Āpstiprinot dārbā uzdevumu 
lokā� lplā�nojumā izstrā�dei, pās&vāldī�bā n2 em ve�rā� , 
kā lokā� lplā�nojumā teritorijā�  tiks veidoti 
āpkā� rte� jā� s teritorijās iedzī�votā� jiem 
nepiecies&āmo pākālpojumu objekti, lī�dz ār to ir 
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jā�pāredz optimā� lā piekl2uves iespe� jā s&āi 
teritorijāi (nevis me�rojot gāru āpkā� rtcel2u cāur 
Roz&u ielu), āttiecī�gi jāu plā�notāis ielās 
sāvienojums ir sāglābā� jāms ārī� pie 
Lokā� lplā�nojumā risinā� jumiem, vienlāikus 
izve� loties pieme�rotā�ko gā� je� ju, velo un 
āutotrānsportā plu� smās ikdienās orgānizā� ciju 
un pievienojumus s&āi ielāi.
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5. PAR INSTITŪCIJU SNIEGTO NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

Nr.p.k. Institūcija Nosacījumu saturs Nosacījumu ievērošana

1. Valsts vides dienests 
Lielrīgas reģionālā vides 
pārvalde
05.01.2021.
Nr. 11.2/50/RI/2021

1.  lokā� lplā�nojumā  risinā� jumus  izve�rte� t  Mā� rupes  novādā
ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās  strāte�g: ijās  kontekstā�  un nodros& inā� t
ātbilstī�bu tāi;

2.  uzrā�dī�t  vides  un  dābās  resursu  āizsārgjoslās,  nosākot
sāimnieciskā� s  dārbī�bās  āprobez&ojumus  ātbilstos& i
Āizsārgjoslu likumām;

3.  uzrā�dī�t  plā�notā� s  āpbu� ves  izvietojumu  lokā� lplā�nojumā
teritorijā� ,  piebrāucāmos  cel2us,  ielās,  noteikt  prāsī�bās
āutonovietne�m;

4. izve�rte� t trānsportā plu� smās izmāin2 ās un ietekmi uz vidi
lokā� lplā�nojumā ī�stenos&ānās rezultā� tā� ;

5.  izstrā�dā� t  teritorijās  inz&enierkomunikā� ciju  she�mu,
pāredzot  u� densāpgā�des  un  sādzī�ves  kānālizā� cijās
risinā� jumus  ātbilstos& i  normātī�vo  āktu  prāsī�bā� m  vides
āizsārdzī�bā� , izve�rte� jot vides riskus un tehniski ekonomisko
pāmātojumu;

1. Lokā� lplā�nojumā risinā� jumi iekl2āuj Telpiskā� s āttī�stī�bās
perspektī�vā�  iekl2āutā� s vādlī�nijās.

2.  Teritorijā�  esos&ās  āizsārgjoslās  grāfiski  norā�dī�tās
“Teritorijās  esos&ā� s  izmāntos&ānās  un  Teritorijās  esos& ie
izmāntos&ānās  āprobez&ojumi”,  kā�  ārī�  “Teritorijās
funkcionā� lāis  zone� jums  un  gālvenie  teritorijās
izmāntos&ānās  āprobez&ojumi”  kārte�s.  Sāimnieciskā� s
dārbī�bās  āprobez&ojumus  tājā� s  nosākā  Āizsārgjoslu
likums.

3. Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārtes “Teritorijās funkcionā� lāis
zone� jums  un  gālvenie  teritorijās  izmāntos&ānās
āprobez&ojumi”, “Sātiksmes un komunikā� ciju plā�ns”, kā�  ārī�
Teritorijās izmāntos&ānās un āpbu� ves noteikumus.

4.  Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā�  tikā SIĀ “ProViā” veicā
sātiksmes  kvālitā� tes  nove�rte� jums  Roz&u  ielās  un
pās&vāldī�bās  cel2ā  C-30  Vizmās-  Vecāis  Mā� rupes  cel2s&  un
Roz&u ielās un pās&vāldī�bās cel2ā C-23 Vecāis Mā� rupes cel2s&
Mez&ciems krustojumiem, Vālsts reg: ionā� lā�  āutocel2ā P132-
Jāunmā�rupe  un  pās&vāldī�bās  cel2ā  C-30  Vizmās-  Vecāis
Mā� rupes  cel2s&  krustojumām,  kā�  ārī�  Mā� rupī�tes  gātves  un
Roz&u  ielās  krustojumām.  Skātī�t  se� jumā  “Ār
lokā� lplā�nojumā izstrā�di sāistī�tie māteriā� li” 7. pielikumu.

5.Skātī�t  Grāfiskā� s  dāl2ās  kārti  “Inz&enierkomunikā� ciju
plā�ns” un Pāskāidrojumā rākstā 5.7. nodāl2u.
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6. noteikt prāsī�bās lietusu� den2 u novādī�s&ānās risinā� jumiem;

7. lāi nove�rstu iespe� jāmo ī�pās& i āizsārgā� jāmo sugu ātrādn2 u 
un biotopu ietekme�s&ānu, veikt sugu un biotopu izpe� ti 
veg:etā� cijās lāikā�  visā�  lokā� lplā�nojumā izstrā�des teritorijā�  un
iezī�me� t ī�pās& i āizsārgā� jāmo sugu ātrādnes un biotopus. Jā 
tiek konstāte� tās ī�pās& i āizsārgā� jāmo sugu ātrādnes un 
biotopi, āpbu� vi plā�not ā� rpus āizsārgā� jāmo dābās ve�rtī�bu 
āizn2 emtājā�m plātī�bā�m. Ekspertu ātzinumām jā�ātbilst 
Ministru kābinetā 2010. gādā 30. septembrā noteikumiem 
Nr.925 ,,Sugu un biotopu āizsārdzī�bās jomās ekspertu 
ātzinumā sāturs un tājā�  ietvertā� s minimā� lā� s prāsī�bās”.

Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7. nodāl2u.

7.  Biotopu  izve�rte� jums  pievienots  se� jumā  “Ār
lokā� lplā�nojumā izstrā�di sāistī�tie māteriā� li” 4. Pielikumā�

2. Veselības inspekcija
09.12.2020.
Nr. 4.5.-4./30127/

Lokā� lplā�nojumā projekte�s&ānās gāitā�  pāredze� t:

1.  lokā� lplā�nojumā izstrā�dā� s&ānu, ieve�rojot Ministru kābinetā 
2014. gādā 14. oktobrā noteikumu Nr. 628 „Noteikumi pār 
pās&vāldī�bu teritorijās āttī�stī�bās plā�nos&ānās dokumentiem" un 
Ministru kābinetā 2013. gādā 30. āprī�l2ā noteikumu Nr. 240 
„Vispā� rī�gie teritorijās plā�nos&ānās, izmāntos&ānās un āpbu� ves 
noteikumi” prāsī�bās;

2. 1997. gādā 05. februā� rā Āizsārgjoslu likumā ieve�ros&ānu,

3. objektu izvietojumu - ātbilstos& i spe�kā�  esos&ājiem bu� vniecī�bās
normātī�viem un Mā� rupes novādā teritorijās izmāntos&ānās un 
āpbu� ves noteikumiem;

4.  centrālize� to u� densāpgā� des un kānālizā� cijās siste�mu ār 
perspektī�vo bu� vju piesle�gumiem centrālize� tājiem pās&vāldī�bās 
u� densvādā un kānālizā� cijās tī�kliem;

5. u� densvādā un kānālizā� cijās siste�mu projekte�s&ānu, ieve�rojot 
LBN 223- 15 „Kānālizā� cijās bu� ves” un LBN 222-15 
„U� densāpgā�des bu� ves” un ātbilstos& i Ministru kābinetā 2013. 
gādā 30. āprī�l2ā noteikumu Nr. 240 „Vispā� rī�gie teritorijās 
plā�nos&ānās, izmāntos&ānās un āpbu� ves noteikumi” 8.1. 
āpāks&dāl2ās („U� densāpgā�de un kānālizā� cijā”) prāsī�bā� m;

1. Ieve�rots.

2. Ieve�rots.

3. Ieve�rots.

4.Skātī�t  Grāfiskā� s  dāl2ās  kārti  “Inz&enierkomunikā� ciju
plā�ns” un Pāskāidrojumā rākstā 5.7. nodāl2u.

5. Ieve�rots.
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6. inz&enierkomunikā� cijās tī�klu projekte�s&ānu ieve�rojot Ministru
kābinetā 2014. gādā 30. septembrā noteikumus Nr. 574 “ 
Noteikumi pār Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 008-14 
"Inz&eniertī�klu izvietojums";

7. teritorijās lābiekā� rtos&ānu, pāredzot āutotrānsportā kustī�bās 
orgānize�s&ānu, āutomās&ī�nu stā�vvietās, gā� je� ju un velocelin2 u 
ierī�kos&ānu, sāskān2 ā�  ār Mā� rupes novādā teritorijās 
izmāntos&ānās un āpbu� ves noteikumiem.

Veselī�bās inspekcijā iesākā lokā� lplā�nojumā risinā� jumu izve�rte� t
Sābiedrī�bās veselī�bās depārtāmentā Higie�nās nove�rte� s&ānās 
nodāl2ā� .

6. Ieve�rots.

8. Skātī�t Teritorijās izmāntos&ānās un āpbu� ves 
noteikumus.

3. Dabas aizsardzības 
pārvalde
04.01.2021.
Nr. 4.8/8/2021-N

Sāskān2 ā�  ār Dābās dātu pā� rvāldī�bās siste�mā�  „Ozols” iekl2āuto 
informā�ciju Lokā� lplā�nojumā teritorijā neātrodās ī�pās& i 
āizsārgā� jāmā�  dābās teritorijā�  vāi mikroliegumā�  un tājā�  nāv 
reg: istre� tās ī�pās& i āizsārgā� jāmās sugās vāi biotopi. 
Lokā� lplā�nojumā teritoriju 09.09.2020. āpsekojusi sertifice� tā 
sugu un biotopu āizsārdzī�bās jomās eksperte Ingā Strāupe.

 Pāmātojoties uz ieprieks&  mine� to un Ministru kābinetā 
2014. gādā 14. oktobrā noteikumu Nr. 628 “Noteikumi pār 
pās&vāldī�bu teritorijās āttī�stī�bās plā�nos&ānās dokumentiem” 
53. punktu, kā�  ārī� 56.1. un 56.2. āpāks&punktu, un Ministru 
kābinetā 2009. gādā 2. ju� nijā noteikumu Nr. 507 “Dābās 
āizsārdzī�bās pā� rvāldes nolikums” (turpmā�k – MK noteikumi 
Nr. 507) 3.11. āpāks&punktu, Ādministrā� cijā neizvirzā 
nosācī�jumus Lokā� lplā�nojumā izstrā�dei un vienlāikus norā�dā, 
kā nāv nepiecies&āms su� tī�t Ādministrā� cijāi izstrā�dā� to 
Lokā� lplā�nojumā redākciju ātzinumā sān2 ems&ānāi.  

Nosacījumi netika izvirzīti. 
Ir norā�dī�ts, kā nav nepieciešams saņemt atzinumu par
izstrādāto redakciju.

4. Rīgas plānošanas reģions
06.01.2021.
Nr. 8.2.2/2021/1N

Izstrā�dā� jot  lokā� lplā�nojumu  nekustāmājām  ī�pās&umām
“Mez&ciems” Mā� rupes novādā� ,  lu� gums n2 emt ve�rā�  18.09.2015.
āpstiprinā� tā� s  RPR  Ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās  strāte�g: ijās  2014.-
2030.gādām  Rekomendā�cijās  telpiskā� s  āttī�stī�bās  plā�nos&ānāi,
ī�pās& i  āttiecī�bā�  uz  Perspektīvo apdzīvojuma telpisko struktūru,
pieve�rs&ot uzmānī�bu vispā� re� jājā� m āpdzī�vojumā vādlī�nijā�m:

1. Izve� rte� t  āpdzī�vojumā  esos&o  struktu� ru  un  ieve�rot 1. Ieve�rot.
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pe�ctecī�bās  principu  –  prioritā� ri  āttī�stot  un
restrukturize� jot  esos&ā� s  āpdzī�votā� s  vietās,  kās
noteiktās  spe�kā�  esos&ājā�  pās&vāldī�bās  teritorijās
plā�nojumā� ;

2. I�stenot  ilgtspe� jī�gās  āttī�stī�bās  principus  un  plā�nojot
n2 emt  ve�rā�  vietās  sociā� los,  ekolog: iskos  fāktorus,
novietojumu,  resursu  ietilpī�bu,  pāredzāmos  vietās
āttī�stī�bās  scenā� rijus.  Ieve�rot  tāupī�gu  resursu
izmāntos&ānu,  veidojot  rācionā� lus,  energoefektī�vus
infrāstruktu� rās  risinā� jumus,  māksimā� li  izmāntojot
bezātkritumu, ātkā� rtotās izmāntos&ānās, zāl2ā� s un citās
videi un cilve�kām drāudzī�gās tehnolog: ijās;

3. Veidojot  jāunās  āpdzī�votās  vietās  un  āttī�stot  esos&o
āpdzī�votu  vietu  infrāstruktu� ru,  jā�pāredz  teritorijās
dzī�vojāmāi āpbu� vei,  publiskājāi infrāstruktu� rāi, dārbā
vietā�m,  rekreā� cijāi,  sābiedriskājām  trānsportām,
nodros& inot ār āpdzī�votāi vietāi ātbilstos&u pākālpojumu
un tehnisko infrāstruktu� ru;

4. Āpdzī�votu  vietu  āttī�stī�bā�  prieks&roku  dot  iedzī�votā� ju
skāitā  un  āpbu� ves  blī�vumā  pāāugstinā� s&ānāi  esos&ājā� s
pilse� tā� s  un  ciemos.  Jāunu  mā� jokl2u,  sociā� lo  un  citu
pākālpojumu  objektu,  dārbā  vietu  āttī�stī�s&ānu  pe�c
iespe� jās  plā�not  esos&ājā� s  āpdzī�votājā� s  vietā� s,
izmāntojot nepilnī�gi izmāntotā� s teritorijās, izvāiroties
no “zāl2o” teritoriju āpbu� ves;

5. Kātrās āpdzī�votās vietās plā�nojumām jā�veicinā dzī�ves
vides  kvālitā� tes  pāāugstinā� s&ānā� s  (uzlābos&ānā� s)  ne
tikāi  dotājā�  pās&vāldī�bā� ,  bet  visā�  reg: ionā  teritorijā� ,
sābālānse� jot  viete� jā� s  un  reg: ionā  āttī�stī�bās  intereses,
ekonomikās  izāugsmes  un  dābās  un  kultu� rvides
āizsārdzī�bās / sāglābā� s&ānās prāsī�bās;

6. Āpdzī�vojumā  siste�mā�  sāglābā� t  lī�dzsvāru  stārp
teritorijā�  izvietoto mā� jokl2u,  dārbā vietu un pieejāmo

2. Ieve�rots.

3. Ieve�rots.

4. Ieve�rots.

5. Ieve�rots.

6. Ieve�rots.
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pākālpojumu dāudzumu un dāudzveidī�bu;
Tā�pāt  uzmānī�bu  pieve�rst  ārī�  speciālize� tājā�m  vādlī�nijā�m
āpdzī�vojumā telpu plā�nos&ānāi: Rīga un Pierīga, kā�  pieme�rām:

- Eiropās  un  nācionā� lā� s  nozī�mes  infrāstruktu� rās
koncentre�s&ānā,  vietu  konceptā  āttī�stī�s&ānā,  centrs,
kultu� rā,  pākālpojumi,  rāz&os&ānās  teritorijās,  ātpu� tās
teritorijās, zilā� s un zāl2ā� s telpās integrā� cijā reg: ionā� ;

- Reg: ionā� lā  trānsportā  risinā� jumi,  reg: ionā� lā
āpdzī�vojumā  plā�nos&ānā,  āpdzī�vojumā  konsolidā� cijā,
humānizā� cijā, vietu āttī�stī�bā, dārbā vietu lokālizā� cijā,
veicinā� s&ānā, vietā ātpu� tāi, rekreā� cijāi, dābās teritoriju
izmāntos&ānās  dāudzveidī�gums,  āttī�stī�bās
koncentre�s&ānā  gār  trānsportā  āsī�m,  āpdzī�vojumā
nesāpludinā� s&ānā;

- iespe� jāmā�s  kānālizā� cijās  bu� vju  un  tī�klu  izvietojumā
vietās;  prognoze� tāis  reg: ionā�  izvietojāmo  mā� jokl2u
skāits  un  to  sādālī�jums  pā  veidiem  (vieng: imenes,
rindu,  dāudzdzī�vokl2u)  un  dāz&ā�dā  veidā  mā� jokl2u
bu� vniecī�bāi rezerve� jāmā�s plātī�bās.

Reg: ionā  me�rogā�  bu� tiskā  ir  Rī�gās  pilse� tās  un  Pierī�gās
integrā� cijā,  kās  veido  ādministrātī�vi  un  sāimnieciski
frāgmente� tu, bet funkcionā� li  vienotu telpu, kur nepiecies&āmā
kope� jā  koordine� tā  āttī�stī�bās  plā�nos&ānā  un  sādārbī�bā.  SA ājā�
teritorijā�  āpdzī�voto  vietu  stātusām  ir  funkcijā�m  pākā� rtots
rāksturs ār tuvumā�  esos&o sāvrupmā� ju āpbu� ves “Ve� trās” ciemu.
Iesākā�m  plā�nojumos  pāredze� t  perspektī�vo  trānsportā  un
infrāstruktu� rās  māg: istrā� lo  trās&u  rezerve�s&ānu,  teritorijās
kā� jā�mgā� je� jiem, pāstāigu un velocelin2 u  tī�klu izveidei,  ietverot
rekomende� tā� s Mobilitātes vadlīnija, konkre� ti Pierī�gās telpā�m.

2020.gādā  10.jānvā� rī�  RPR  Āttī�stī�bās  pādome  ir
āpstiprinā� jusi Rī�cī�bās plā�nu Rī�gās metropoles āreā� lā āttī�stī�bāi
(turpmā�k  –  Rī�cī�bās  plā�ns).  N2 emot  ve�rā�  Rī�gās  metropoles
āreā� lā  funkcionā� lā� s  telpās  specifiku,  Rī�cī�bās  plā�nā�  ietverti
temātiski un teritoriā� li integre� ti risinā� jumi metropoles ieks&e� jāi
telpāi,  metropoles  ā� re� jāi  telpāi  un  metropoles  ties&ās
funkcionā� lā� s  ietekmes  āreā� lām.  Rī�cī�bās  plā�nā�  noteiktā� s
āttī�stī�bās prioritā� tes un risinā� jumi, kā�  ārī� āttī�stī�bās vājādzī�bās
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un ieguldī�jumu  virzieni  metropoles  ieks&e� jāi  telpāi  ir  pilnī�bā�
lokā� lplā�nojumā  ieceri  ātbālstos& i, un  ār  tiem  sāistī�tie
nosācī�jumi  ir  ietverti  Mā� rupes  novādā  domes  āpstiprinā� tājā�
dārbā uzdevumā�  lokā� lplā�nojumā izstrā�dei. 

Izstrā�dā� jot lokā� lplā�nojumu, RPR lu� dz ātbilstos& i pāmātot
lokā� lplā�nojumā risinā� jumus un to sāistī�bu  ār “Ve� trās” ciemā�
plā�noto teritorijās āttī�stī�bu. Māinot teritorijāi noteikto ātl2āuto
izmāntos&ānu, lu� dzām izve�rte� t  un n2 emt ve�rā�  Mā� rupes novādā
spe�kā�  esos&o Ilgtspe� jī�gās āttī�stī�bās strāte�g: ijā�  lī�dz 2026.gādām
define� to novādā telpiskā� s struktu� rās ve� lāmo āttī�stī�bu.  

5. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra
14.12.2020.
Nr. 835/7/1-15

Lātvijās G2 eotelpiskā� s informā�cijās āg:entu� rās (turpmā�k -
Āg:entu� rā) sniedz sekojos&us nosācī�jumus:
1. Nepiecies&āms ieve�rot normātī�vo āktu prāsī�bās āttiecī�bā�  uz

g:eotelpisko  informā�ciju,  kās  izmāntojāmā  lokā� lplā�nojumā
grāfiskā� s dāl2ās izstrā�dei:

1.1. Ātbilstos& i  Ministru  kābinetā  2014.  gādā  14.  oktobrā
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi pār pās&vāldī�bu teritorijās
āttī�stī�bās  plā�nos&ānās  dokumentiem”  (turpmā�k  –
Noteikumi)  7. punktām  pās&vāldī�bās  teritorijās
plā�nojumā  izstrā�dei  jā� izmānto  āktuā� lā�ko  topogrā� fisko
pāmātni  ātbilstos& i  nepiecies&āmājām  me�rogām.  Kā�
pālī�gmāteriā� lu vār izmāntot pieejāmo Āg:entu� rā uzture� to
ortofotokārti.
Informe� jām,  kā  G2 eotelpisko  pāmātdātu  informā�cijās
siste�mā� ,  kurās  pā� rzinis  ir  Āg:entu� rā,  lokā� lplā�nojumā
teritorijāi  ir  pieejāmās  2018.  gādā�  sāgātāvotā�
topogrā� fiskā�  kārte me�rogā�  1:10 000 un ortofotokārte ār
0,25  m  izs&k2 irtspe� ju,  kās  sāgātāvotā  no  2020.gādā
āerofotogrāfe�s&ānās māteriā� liem

1.2. ātbilstos& i  Noteikumu  57.  punktām  un  sāskān2 ā�  ār  59.
punktu  plā�nos&ānās  dokumentu  izstrā�dā� tā� jām
jā�nodros& inā  institu� cijās  izsniegto  dātu  nemāinī�bu,  pār
nepiecies&āmājā�m  izmāin2 ā� m  informe� jot  un  sāskān2 ojot
tā� s ār dātu ture� tā� ju.

2. Ātbilstos& i Noteikumu 6. punktām lokā� lplā�nojumā grāfiskā� s
dāl2ās māteriā� lus noforme� , ieve�rojot normātī�vājos āktos pār

1.1. Lokā� lplā�nojumā izstrā�de�  izmāntotā SIĀ “3MD”, 
sertifice� tā g: eode�zistā Mā�rā Miez&ā (sert. Nr. ĀC0188) 
izgātāvotāis Topogrā� fiskāis plā�ns ār me�rogā noteiktī�bu M 
1:500. Dāti ievādī�ti pās&vāldī�bās ĀDTI dātu bā� ze�  
11.07.2021, Uzme�rī�jumā reg: istrā� cijās Nr. 8076 TP 
211859.

1.2. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

2. Ieve�rots.
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dokumentu  noforme�s&ānu  noteiktā� s  prāsī�bās,  norā�dot
koordinā� tu  siste�mu,  koordinā� tu  tī�klu,  kārtes  nosāukumu,
kārtes pāmātnes me�rogā un izdrukās me�rogā noteiktī�bu (jā
tās  āts&k2 irās  no  kārtes  pāmātnes  me�rogā),  lietotos
āpzī�me� jumus  ār  skāidrojumiem  un  grāfiskā� s  dāl2ās
izstrā�dā� tā� ju.

Vienlāikus norā�dā�m, kā ātbilstos& i G2 eotelpiskā� s informā�cijās
likumā  25.  pāntām  g:eotelpiskā�  informā�cijā,  tājā�  skāitā�
g: eotelpiskā� s  informā� cijās  pāmātdāti,  kās  izmāntoti
teritorijās  lokā� lplā�nojumā  grāfiskā� s  dāl2ās  izstrā�dei,  ir
āutortiesī�bu  objekts  un  teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nojumā
grāfiskājā�  dāl2ā�  ir  nepiecies&āmā  norā�de  uz  dātu  ture� tā� ju,
kurā dāti izmāntoti.

3.  Lāi  izpildī�tu  prāsī�bās,  kā�dās  ir  noteiktās  MK  Noteikumu
Nr. 392  “Teritorijās  āttī�stī�bās  plā�nos&ānās  informā�cijās
siste�mās noteikumi” IV dāl2ās 29. punktā�  un V dāl2ās 40. un
41.1. punktā�  un sāskān2 ā�  ār Āizsārgjoslu likumā 20., 35. un
49.  pāntu lokā� lplā�nojumā�  jā� iekl2āuj  informā� cijā  pār  vālsts
g:eode�ziskā�  tī�klā punktiem:

3.1. Lokā� lplā�nojumā tekstā dāl2ā�  norā�dī�t plā�nojumā teritorijā�
esos&o vālsts g: eode�ziskā�  tī�klā punktu skāitu un pievienot
vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā  punktu  sārākstu,  norā�dot
informā� cijās  āvotu  un  dātumu.  Teritorijās  plā�nojumā
grāfiskājā�  dāl2ā�  ātte� lot  vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā  punktus
un,  jā  plā�nā  grāfiskā�  noteiktī�bā  ātl2āuj,  ātte� lot  vālsts
g:eode�ziskā�  tī�klā punktu āizsārgjoslās (50 un 5 m). 

Vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā  iedālī�jumu  nosākā  2011. gādā
15. novembrā  MK  noteikumu  Nr. 879  „G2 eode�ziskā� s
ātskāites  siste�mās  un  topogrā� fisko  kārs&u  siste�mās
noteikumi” 25. punkts.

Vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā  punktu  sārākstu  vār  iegu� t  Vālsts
g:eode�ziskā�  tī�klā  dātubā�ze� ,  kur  pieejāmā  āktuā� lā�kā�
informā� cijā pār vālsts g: eode�ziskā�  tī�klā punktiem. Tā�  kā�
informā� cijā  dātubā�ze�  regulā� ri  tiek pāpildinā� tā,  lu� dzām
sekot  lī�dzi  izmāin2 ā�m dātubā�ze� .  Vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā
dātubā�zes ādrese: http://geodezijā.lgiā.gov.lv.

3. Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 2.8.nodāl2u.
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3.2. Lokā� lplā�nojumā  tekstā  dāl2ā�  pār  āizsārgjoslā�m
Ekspluātā� cijās  āizsārgjoslu  uzskāitī�jumā�  mine� t  vālsts
g:eode�ziskā�  tī�klā punktus. Norā�dī�t,  kā veicot plā�nojumā
teritorijā�  jebkurā veidā bu� vniecī�bu, tāi skāitā�  esos&o e�ku
renovā� ciju  un  rekonstrukciju,  inz&enierkomunikā� ciju,
cel2u  un  tiltu  bu� vniecī�bu,  teritorijās  lābiekā� rtos&ānu  un
citu  sāimniecisko  dārbī�bu,  kās  skār  vālsts  g: eode�ziskā�
tī�klā  punktā  āizsārgjoslu,  s&o  dārbu  projekte� tā� jiem  ir
jā�veic  sāskān2 ojums  Lātvijās  G2 eotelpiskā� s  informā� cijās
āg:entu� rā�  pār  dārbiem  vālsts  g: eode�ziskā�  tī�klā  punktu
āizsārgjoslā� . 

Informe� jām,  kā  pe�c  10.12.2020.  dātiem  lokā� lplā�nojumā
teritorijā�  nāv vālsts g: eode�ziskā�  tī�klā punktu. 

Lokā� lplā�nojumā  pāskāidrojumā  rākstā�  ār  vienu
teikumu  mine� t,  kā  lokā� lplā�nojumā  teritorijā�  nāv  vālsts
g:eode�ziskā�  tī�klā punktu.

6. VSIA “Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”
11.12.2020.

 Sāskān2 ā�  ār Mā� rupes novādā domes dārbā uzdevumu Nr. 1/3-
6/20-2020 sniedzām sekojos&u informā� ciju:

ā. Meliorā� cijās kādāstrā dātos nāv informā�cijās lokā� lplā�nojumā
teritorijās meliorā� cijās siste�mā�m. Lokā� lplā�nojumā teritorijā 
robez&ojās ār pās&vāldī�bās nozī�mes koplietos&ānās u� densnoteku, 
meliorā� cijās kādāstrā Nr. 3812223:27.

b. Pe�c meliorā� cijās kādāstrā dātiem lokā� lplā�nojumā teritorijā 
novādā�  ātrodās vālsts nozī�mes u� densnotekās Lielupe, 
meliorā� cijās kādāstrā Nr. 28:01, sāteces bāseinā� . 
       
Veicot lokā� lplā�nojumā izstrā�di, jā� ieve�ro sekojos& i nosācī�jumi: 

1. Lokā� lplā�nojumā reālizā� cijās rezultā� tā�  nāv piel2āujāmā 
meliorātī�vā�  stā�vokl2ā pāsliktinā� s&ānā� s objektām piegul2os&ājā� s 
plātī�bā� s.

2. Jā�pāredz virszemes noteces uztvers&ānās, sāvā�ks&ānās un 
novādī�s&ānās no bu� vobjektiem tehniskāis risinā� jums.

3. Nāv piel2āujāmās dārbī�bās, kuru de� l2 tiek trāuce� ts pās&vāldī�bās 

1.  Iekl2āuts Teritorijās izmāntos&ānās un āpbu� ves 
noteikumu 48. punktā� .

2. Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7. nodāl2u.

3. Iekl2āuts Teritorijās izmāntos&ānās un āpbu� ves 
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nozī�mes koplietos&ānās u� densnotekās hidrolog: iskāis rez& ī�ms.

4. Plā�nojot meliorā� cijās siste�mu bu� vniecī�bu, jā� izn2 em tehniskie 
noteikumi ZMNI�.

Lāi nodros& inā� tu ieprieks&mine� to, ieve�rojāmi sekojos& i 
normātī�vie ākti:

- 2010. gādā 14. jānvā� rī� pien2 emtāis Meliorā� cijās 
likums;
- LR MK 16.09.2014. noteikumi 
Nr.550 ,,Hidrotehnisko un meliorā� cijās bu� vju 
bu� vnoteikumi”;
- 2015.gādā 30. ju� nijā MK noteikumi Nr.329 „Pār 
Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 224-15 „Meliorā� cijās 
siste�mās un hidrotehniskā� s bu� ves”.

Meliorā� cijās siste�mu izbu� ves tehniskos risinā� jumus sāskān2 ot 
Zemgāles reg: ionā meliorā� cijās nodāl2ā� .

noteikumu 48. punktā� .

4. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

7. AS Sadales tīkls
14.12.2020.
Nr. 30ĀT00-05/TN-17063

1. Plā�nojumā�  jā� ātte� lo esos& ie un plā�notie elektroāpgā�des 
objekti ((6-20)/0,4 kV āpāks&stācijās, 0,23 kV lī�dz 20 kV 
elektropā� rvādes lī�nijās u. c. objekti), inz&enierkomunikā� ciju 
koridorus, kā�  ārī� ātbilstos&ā� s āizsārgjoslās, jā iespe� jāms tā� s 
ātte� lot noteiktājā�  kārtes me�rogā�  (pielikumā�  obligā� ti jā�pievieno
grāfisko ātte� lu (*.pdf, *.dwg, *.dgn u. c.) ār esos&ājiem un 
plā�notājiem energoāpgā�des objektiem noteiktā�  kārtes 
me�rogā� );

2. Izstrā�dā� jāmā�  lokā� lplā�nojumā āptveros&ājā�  teritorijā�  
neatrodas esos&ā� s ĀS „Sādāles tī�kls” piederos& ie elektroāpgā�des 
objekti (0,23 –20) kV elektropā� rvādes lī�nijās, ā./st., TP u .c. 
elektroietāises);

3. Plā�nojumā�  norā�dī�t, kā elektroāpgā�des projekte�s&ānā un 
bu� vniecī�bā ir ī�pās&ā bu� vniecī�bā, kurā jā�veic sāskān2 ā�  ār MK 
noteikumiem Nr. 573 „ Elektroenerg: ijās rāz&os&ānās, pā� rvādes 
un sādāles bu� vju bu� vnoteikumi”;

4. Plā�nojumā teritorijā�  plā�noto inz&enierkomunikā� ciju 

1. Skātī�t Grāfisko dāl2u.

2. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

3. Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7. nodāl2u.

4. Ieve�rots.
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izvietojumām jā�ātbilst LBN 008-14 „Inz&eniertī�klu izvietojums”.
Pie esos&ājiem un plā�notājiem energoāpgā�des objektiem 
jā�nodros& inā e� rtā piekl2u� s&ānā ĀS „Sādāles tī�kls” personā� lām, 
āutotrānsportām u. c. to tehnikāi.

5. Plā�nojumos norā�dī�t noteiktā� s āizsārgjoslās gār 
elektriskājiem tī�kliem, ko nosākā Āizsārgjoslu likumā 16. 
pāntā� ;

6. Izstrā�dā� jot plā�nojumu, iekl2āut prāsī�bās pār 
āprobez&ojumiem, kās noteikti sāskān2 ā�  ār Āizsārgjoslu likumu 
(ī�pās& i 35. un 45. pāntā prāsī�bā�m);

7. Plā�nojumā�  ietvert prāsī�bās pār elektrotī�klu ekspluātā� ciju un
dros& ī�bu, kā�  ārī� prāsī�bās vides un cilve�ku āizsārdzī�bāi, ko 
nosākā MK noteikumi Nr. 982 „Energ:e� tikās infrāstruktu� rās 
objektu āizsārgjoslu noteiks&ānās metodikā” – 3.,8. – 11. 
punkts;

8. Elektroenerg: ijās lietotā� ju elektroāpgā� des kā� rtī�bu, 
elektroenerg: ijās tirgotā� jā un elektroenerg: ijās siste�mās 
operātorā un lietotā� jā tiesī�bās un pienā�kumus elektroenerg: ijās
piegā�de�  un lietos&ānā�  nosākā MK noteikumi Nr. 50 
„Elektroenerg: ijās tirdzniecī�bās un lietos&ānās noteikumi”;

9. Jāunu elektroietāis&u piesle�gs&ānā un ātl2āutā� s slodzes 
pālielinā� s&ānā ĀS “Sādāles tī�kls” notiek sāskān2 ā�  ār Sābiedrisko 
pākālpojumu regule�s&ānās komisijās pādomes le�mumu 
„Siste�mās piesle�gumā noteikumiem elektroenerg: ijās siste�mās 
dālī�bniekiem”;

10. Plā�nojumā pāskāidrojos&ā�  dāl2ā�  lu� dzām iekl2āut informā�ciju, 
ko nosākā Energ:e� tikās likumā 19., 191, 23. un 24. pānts;

11. Veicot jebkā�dus dārbus/dārbī�bās āizsārgjoslā� s, kuru de� l2 
nepiecies&āms objektus āizsārgā� t, tie jā�veic pe�c sāskān2 os&ānās 

5.  Teritorijā�  esos&ās  āizsārgjoslās  grāfiski  norā�dī�tās
“Teritorijās  esos&ā� s  izmāntos&ānās  un  Teritorijās  esos& ie
izmāntos&ānās  āprobez&ojumi”,  kā�  ārī�  “Teritorijās
funkcionā� lāis  zone� jums  un  gālvenie  teritorijās
izmāntos&ānās āprobez&ojumi” kārte�s. 

6. Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7.4. nodāl2u.

7.Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7.4. nodāl2u.

8. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

9. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

10. Skātī�t Pāskāidrojumā rākstā 5.7.4. nodāl2u.

11. Nosākā āugstā�k stā�vos& ie normātī�vie ākti.

36



ār āttiecī�gā�  objektā ī�pās&nieku;

12. Plā�nojumu grāfiskā� s dāl2ās kārtes me�rogi;

13. Lokā� lplā�nojumiem izmāntot Lātvijās g: eode�ziskājā�  
koordinā� tu siste�mā�  LKS 92 TM izstrā�dā� tu topogrā� fisko kārti 
(ne vecā�ku pār pieciem gādiem ār me�rogā nenoteiktī�bu 1:2000
lī�dz 1:10000);

14. Pirms plā�nojumā iesniegs&ānās publiskājāi āpspries&ānāi un 
tā�  āugs&upielā�des TĀPIS siste�mā� , plā�nojumu ār elektroāpgā� des 
tehnisko risinā� jumu elektroniskā�  formā� tā�  iesniegt portā� lā�  
sāskāno.sādālestikls.lv;

15. Plā�nojumā ātzinums tiks sāgātāvots pe� c pieprāsī�jumā 
iesniegumā sān2 ems&ānās;

16. Nosācī�jumi derī�gi divus gadus no to āpstiprinā� s&ānās dienās.

12.- 

13.  Lokā� lplā�nojumā  izstrā�de�  izmāntotā  SIĀ  “3MD”,
sertifice� tā  g: eode�zistā  Mā�rā  Miez&ā  (sert.  Nr.  ĀC0188)
izgātāvotāis Topogrā� fiskāis plā�ns ār me�rogā noteiktī�bu M
1:500.  Dāti  ievādī�ti  pās&vāldī�bās  ĀDTI  dātu  bā� ze�
11.07.2021,  Uzme�rī�jumā  reg: istrā� cijās  Nr.  8076  TP
211859.

14. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

15. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

16. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

8. AS Mārupes komunālie 
pakalpojumi
09.12.2020.
Nr. 2_6/1669

Ā. U� densvāds

1. Pāzin2 ojām, kā tuvā�kāis ĀS “Mā� rupes komunā� lie 
pākālpojumi” u� densvāds ātrodās uz Roz&u ielās un nekustāmā�  
ī�pās&umā ār kādāstrā Nr. 8076 012 0147 krustojumā� , Mā� rupe, 
Mā� rupes novāds ⌀ 160.

2. Māg: istrā� lo u� densvādu teritorijā�  projekte� t ⌀ 160. u� densvādā 
ievādus e�kā� / e�kā� s projekte� t ār u� densvādā cāuruli PN 16⌀ 
32/63, nodros& inot iespe� ju pievienoties teritorijā�  izbu� ve� tājāi 
u� densvādā māg: istrā� lei.

3. Ātzārā�  no u� densvādā māg: istrā� les projekte� t pāzemes servisā 
āizbī�dni pirms kātrā privā� tī�pās&umā/ dzī�vokl2ā/ e�kās sārkāno 
lī�niju robez&ā� ; ī�pās&umā�  (ī�pās&niekā teritorijā� ) u� densvādā ievādā�  
lī�dz 1.5m no z&ogā uzstā�dī�t komercuzskāites me�rāpārā� tā 
mezglu (siltinā� tā�  ākā/ s&āhtā), kur uzstā�dī�t komercuzskāites 

1. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

2. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.7.1. nodāl2ā� .

3. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.7.1. nodāl2ā� .
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me�rāpārā� tu (u� dens cāurteces me�rī�tā� ju) ātbilstos& i LR MK Nr. 
174 noteikumiem.

4. U� densvādu ieguldī�t ār dzil2umu 1.7m zem virszemes slā�n2 ā. 
SAk2 e� rsojot cel2u ār dzil2umu 1.8m. U� densvādā māg: istrā� le�  
nodros& inā� t spiedienu lī�dz 5.0 bār.

5. Tehnisko projektu izstrā�dā� t sāskān2 ā�  ār Lātvijās 
bu� vnormātī�viem (LBN), Lātvijās vālsts stāndārtiem un 
sāistos&u, spe�kā�  esos&u normātī�vo āktu prāsī�bā�m, sāskān2 ojot 
projektu noteiktājā�  kā� rtī�bā� ,

B. Sādzī�ves noteku� den2 u kānālizā� cijā

6. Pāzin2 ojām, kā tuvā�kāis ĀS “Mā� rupes komunā� lie 
pākālpojumi”māg: istrā� lāis sādzī�ves kānālizā� cijās vāds ātrodās 
Roz&u ielās un nekustāmā�  ī�pās&umā ār kādāstrā Nr. 8076 012 
0147 krustojumā� , Mā� rupe� , Mā� rupes novāds ⌀ 200 t8.27 
Lātvijās āugstumā siste�mā� .

Tehniskie noteikumi derī�gi vienu gādu.

4. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.7.1. nodāl2ā�

5. Pien2 emts zinā� s&ānāi

6. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

9. AS Gaso
10.12.2020.
Nr. 15.1-2/4645

izstrā�dā� jot detā� lplā�nojumu, nepiecies&āms: 

1. pāredze� t  perspektī�vā�  sādāles  gā� zesvādā  ār  spiedienu  lī�dz
0.4  MPā  novietni  projekte� jāmo  ielu  sārkānājā� s  lī�nijā� s  vāi
inz&enierkomunikā� ciju  koridoros  ātbilstos& i  Lātvijās  stāndārtu
(LVS), Āizsārgjoslu likumā, Lātvijās bu� vnormātī�vā LBN 008-14
„Inz&eniertī�klu  izvietojums”  un  citu  spe�kā�  esos&o  normātī�vo
dokumentu prāsī�bā�m;

2. pāredze� t  iespe� jās gā� zes pievādu ār spiedienu lī�dz 0.4 MPā
izbu� vei kātrām pāte�re� tā� jām ātsevis&k2 i;

3. lokā� lplā�nojumā  grāfisko  dāl2u  (zemesgābālu  sādālī�jums,
inz&eniertehnisko  komunikā� ciju  izvietojumā  she�mā)  digitā� lā�

1. Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārti “Sātiksmes un komunikā� ciju
plā�ns”, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā 5.7.5. nodāl2u.

2. Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārti “Sātiksmes un komunikā� ciju
plā�ns”, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā 5.7.5. nodāl2u.

3. Pien2 emts zinā� s&ānāi.
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veidā�  (*.dwg  formā� tā� ) iesniegt  Sābiedrī�bās  Gā� zāpgā� des
āttī�stī�bās depārtāmentā Perspektī�vā� s āttī�stī�bās dāl2ā�  ātzinumā
sān2 ems&ānāi;

4. tehniskos  noteikumus  konkre� to  objektu  gā� zes  āpgā� dei
pāte� re� tā� jām pieprāsī�t Sābiedrī�bās  Jāuno piesle�gumu dāl2ā� , pe�c
lokā� lplā�nojumā sāskān2 os&ānās pās&vāldī�bā� .

4. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

10. SIA Tet
28.12.2020.
Nr. PN-120686

1. SIĀ “Tet”nāv iebildumu pār Teritorijās plā�nojumā�  noteiktā�
funkcionā� lā�  zone� jumā  māin2 u  nekustāmājām  ī�pās&umām
“Mez&ciems” Mā� rupe� , Mā� rupes novādā� , kādāstrā Nr. 8076 012
012

2.  Jā  objektā  ī�pās&niekām  ir  interese  pār  Tet  optiskā�  tī�klā
pākālpojumiem,  āicinā�m  āizpildī�t  un  ātsu� tī�t  pieteikumā
veidlāpu  uz  e-pāstā  ādresi:  tet@tet.lv.  Pāpildus  informā�cijā
https://www.tet.lv/   Pār   mums/ bu� vniecī�bās sāskān2 os&ānā/ Tet
tī�klā pā� rvietos&ānā vāi izbu� ve objektā� . Sādāl2ā “Jā ve� lies izbu� ve� t”,
Sādāl2ā  “Objektā  pā� rvāldniekā/  ī�pās&niekā  pieteikums”
Veidlāpās.

3. Lokā� lplā�nojumā projektu izstrā�dā� t uz āktuā� lā topogrā� fiskā
māteriā� lā,  ātbilstos& i  MK  noteikumiem  Nr.  281  “Āugstās
detālizā� cijās  topogrā� fiskā� s  informā�cijās  un  tā� s  centrā� lā� s
dātubā�zes  noteikumi”,  LR  Āizsārgjoslu  likumām  un  LR
Elektronisko sākāru likumā prāsī�bā�m.

4.  Projektā  risinā� jumos  ieve�rot  SIĀ  Tet  elektronisko  sākāru
tī�klā āttī�stī�bās iespe� ju,  pāredzot vietu/ inz&enierkomunikā� ciju
koridoru perspektī�vā�  iespe� jāmām elektronisko sākāru kābel2u
kānālizā� cijās trāses izvietojumām pā projekte� jāmā�m ielā�m un
pievādcel2iem lokā� lplā�nojumā izstrā�des  teritorijā� ,  ār  izeju  un
iespe� ju  piesle�gties  SIĀ  “Tet”esos&ājā� m  komunikā� cijā�m  Roz&u
ielā� ,  (“Āsārī�s& i  3”,  Vecāis  Mā� rupes  cel2s&),  uzrā�dot  āpāks&zemes
komunikā� ciju  trās&u  izvietojumu  ielu/  pievādcel2u
s&k2 e� rsgriezumos,  ieve�rojot  Lātvijās  Republikās  Ministru

1. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

2. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

3.Lokā� lplā�nojumā  izstrā�de�  izmāntotā  SIĀ  “3MD”,
sertifice� tā  g: eode�zistā  Mā�rā  Miez&ā  (sert.  Nr.  ĀC0188)
izgātāvotāis Topogrā� fiskāis plā�ns ār me�rogā noteiktī�bu M
1:500.  Dāti  ievādī�ti  pās&vāldī�bās  ĀDTI  dātu  bā� ze�
11.07.2021,  Uzme�rī�jumā  reg: istrā� cijās  Nr.  8076  TP
211859.

4.  Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārti “Inz&enierkomunikā� ciju 
plā�ns”, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā 5.7.6. nodāl2u.
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kābinetā Noteikumus Nr. 574 pār Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN
008-14 “Inz&eniertī�klu izvietojums”.

5.  Pāredze� t  vietā  elektronisko  sākāru  kābel2u  kānālizā� cijās
pievādiem  no projekte� jāmā�s  kābel2u  kānālizā� cijās  trāses  lī�dz
kātrāi plā�notājāi āpbu� vei lokā� lplā�nojumā teritorijā� .

6. Projekte� jāmā�s sākāru komunikā� ciju trāses/ pievādus/ ākās
pāredze� t  zāl2ājā�  zonā� ,  sārkāno  lī�niju  robez&ā� s,  ā� rpus  ielās  un
piebrāucāmo  cel2u  brāucāmā�s  dāl2ās.  Projektā  risinā� jumus
sāskān2 ot projekte�s&ānās gāitā� .

7.  Jā  nepiecies&āms,  pāredze� t  vietās  sādāles  skāpim  (sādāles
punktiem) Lokā� lplā�nojumā izstrā�des teritorijā� ,  ekspluātā� cijāi
e� rti pieejāmā�s vietā� s.

8.  Projekte� t  un  bu� ve� t  elektronisko sākāru  tī�klu  ātl2āuts  tikāi
elektronisko  sākāru  jomā�  sertifice� tājiem  speciā� listiem,  kās
sān2 e�mus& i sertifikā� tu normātī�vājos āktos noteiktājā�  kā� rtī�bā� .

9.  Inz&enierkomunikā� ciju trāses,  bu� ves un citās virszemes un
pāzemes  konstrukcijās/  elementus,  pāredze� t  ā� rpus
elektronisko sākāru komunikā� ciju āizsārdzī�bās joslās.

10.  Pirms  tehniskā�  projektā  izstrā�des  uzsā�ks&ānās  pieprāsī�t
tehniskos noteikumus no SIĀ Tet.

11.  Gādī�jumā� ,  jā  projektā  risinā� jums  skārs  SIĀ  “Tet”  tī�klu,
sāskān2 ā�  ār  LR  likumu  “Elektronisko  sākāru  likums  “  III
nodāl2ās,  18. pāntā, 4. āpāks&punktu, elektronisko sākāru tī�klu
pe� c  nekustāmā�  ī�pās&umā  ī�pās&niekā  vāi  vāldī�tā� jā  prāsī�bās
pā� rvieto  pār  āttiecī�gā�  nekustāmā�  ī�pās&niekā  vāi  vāldī�tā� jā
lī�dzekl2iem.

12. LP nosācī�jumi ir derī�gi 1 (vienu) gādu no to sāgātāvos&ānās
dienās.

5. Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārti “Inz&enierkomunikā� ciju 
plā�ns”, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā.

6.  Skātī�t Grāfiskā� s dāl2ās kārti “Inz&enierkomunikā� ciju 
plā�ns”, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā.

7. Neātbilst plā�nos&ānās dokumentā detālizā� cijās pākā� pei.

8. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

9. Ieve�rots.

10. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

11. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

12. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

11. Pašvaldības aģentūra 
“Pašvaldības īpašumu 

1. Piekl2uves iespe� jās lokā� lplā�nojumā teritorijāi pāredze� t no C-
23 (Vecāi Mā� rupes cel2s&  –Mez&ciems, C-11 (Lāgātās Muiz&nieki – 

1.Ieve�rots. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.6. nodāl2ā� .
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pārvalde”
16.12.2020.
Nr.1/2-3/2051

Mez&mālās), kā�  ārī� n2 emt ve�rā�  plā�noto C-30 (Vizmās – vecāi 
Mā� rupes cel2s&) – Bās&e�nu cel2ā sāvienojumu ār Lāpin2 u dāmbi, 
ieve�rojot “pākā�peniskumā” principu teritoriju piesle�gs&ānāi ielu
tī�klām, pāredze� t veidojot jāunus krustojumus pretī� esos&ājiem 
vāi ieve�rojot “Teritorijās izmāntos&ānās un āpbu� ves noteikumi” 
prāsī�bās piekl2u� s&ānās nodros& inā� s&ānāi un prāsī�bās sātiksmes 
infrāstruktu� rās nodros& inā� s&ānāi, nodros& inot piekl2uves iespe� jās 
blākus esos&ājiem ī�pās&umiem. N2 emt ve�rā�  esos&o, perspektī�vo 
āpbu� vi un nepāsliktinā� t iedzī�votā� ju dzī�ves kvālitā� ti.

2. Lokā� lplā�nojumā teritorijās ielās -cel2ā plātumu un 
konstruktī�vos segās slā�n2 ā biezumus pien2 emt ātbilstos& i 
plā�notājā�m trānsportā sāstā�vām, tā�  slodze�m un g:eolog: ijās 
izpe� tes dātiem. Izve� rte� t trānsportā plu� smās izmāin2 ās 
piegul2os&ājā� s ielā� s un cel2os. Divvirzienu kustī�bāi min., 
brāuktuves plātums 5.5m, vienvirzienā kustī�bāi ne māzā�ks 
pār 3,5m.

3. Nodros& inā� t gā� je� ju un velosipe�du piekl2uvi lokā� lplā�nojumā 
teritorijāi, celin2 u, ietvju plātumus pien2 emt ātbilstos& i LVS 190-
9, “Velobu� vju projekte�s&ānās noteikumi”.

4. Izstrā�dā� t lokā� lplā�nojumā teritorijās un tuvā�kā� s āpkā� rtnes 
sātiksmes orgānizā� cijās she�mu, pāredzot gālvenā� s 
iebrāuktuves lokā� lplā�nojumā teritorijā� , sāsāistī�t ār blākus 
esos&ājiem ī�pās&umiem, ieve�rte� jot plā�noto C-30 (Vizmās – vecāi 
Mā� rupes cel2s&) – Bās&e�nu cel2ā sāvienojumu ār Lāpin2 u dāmbi.

5. Nodros& inā� t redzāmī�bās brī�vlāukus, redzāmī�bās trī�stu� ri un 
pievedcel2u robez&ā� s ātbilstos& i stāndārtām LVS 109-3, 
“Vienlī�men2 ā cel2u mezgli”. Pāredze� t sātiksmes orgānizā� cijās 
tehnisko lī�dzekl2us.

6. Lokā� lpā�nojumā teritorijā�  uzrā�dī�t āutostā�vvietu risinā� jumu.

2. Ieve�rots. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.6. nodāl2ā� .

3. Ieve�rots. Iekl2āuts Pāskāidrojumā rākstā 5.6. nodāl2ā� .

4.  Lokā� lplā�nojumā izstrā�des lāikā�  tikā SIĀ “ProViā” veicā
sātiksmes  kvālitā� tes  nove�rte� jums  Roz&u  ielās  un
pās&vāldī�bās  cel2ā  C-30  Vizmās-  Vecāis  Mā� rupes  cel2s&  un
Roz&u ielās un pās&vāldī�bās cel2ā C-23 Vecāis Mā� rupes cel2s&
Mez&ciems krustojumiem, Vālsts reg: ionā� lā�  āutocel2ā P132-
Jāunmā�rupe  un  pās&vāldī�bās  cel2ā  C-30  Vizmās-  Vecāis
Mā� rupes  cel2s&  krustojumām,  kā�  ārī�  Mā� rupī�tes  gātves  un
Roz&u  ielās  krustojumām.  Sātiksmes  kvālitā� tes
nove� rte� jums iekl2āuts se� jumā�  “Ār lokā� lplā�nojumā izstrā�di
sāistī�tie māteriā� li” 7. Pielikumā� .

6.  Lokā� lplā�nojumā  risinā� jumi  pāredz  oriente� jos&u
āutostā�vvietu ātrās&ānā� s vietu risinā� jumu. Skātī�t Grāfiskā� s
dāl2ās kārti “Plā�notā�  Sātiksmes infrāstruktu� rā”.
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7. Ielu sārkāno lī�niju robez&ā� s neāpgru� tinā� t un nodros& inā� t 
virszemes u� dens ātvādi no plā�notā� s un esos&ā� s brāuktuves.

8. Zemes ī�pās&ums “Mez&ciems” piekl2āujās Pās&vāldī�bās nozī�mes 
koplietos&ānās u� dens notekāi U� SIK 38122233:27.
Ierosinot bu� vniecī�bās ieceres zemes ī�pās&umā�  nodros& inā� t 
meliorā� cijās siste�mās notekās ekspluātā� cijās āizsārgjoslās 
ieve�ros&ānu. Zemes ī�pās&umā āpbu� ves un teritorijās liekā�  
mitrumā novādī�s&ānāi ir izmāntojāmā pās&vāldī�bās nozī�mes 
koplietos&ānās u� dens notekā U� SIK 38122233:27. Meliorā� cijās 
siste�mu projekte�s&ānu ātl2āuts veikt sertifice� tām un Bu� vniecī�bās
informā�cijās siste�mā�  reg: istre� tām meliorā� cijās siste�mu 
projekte� tā� jām. Pirms meliorā� cijās siste�mās projekte�s&ānās 
jā� sān2 em Tehniskie noteikumi no Zemkopī�bās ministrijās 
nekustāmie ī�pās&umi VSIĀ, ĀS “Mā� rupes komunā� lie 
pākālpojumi” un Mā� rupes novādā pās&vāldī�bās ī�pās&umiem. 
Meliorā� cijās siste�mu projekte�s&ānā veicāmā ātbilstos& i 
16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un 
meliorā� cijās bu� vju bu� vnoteikumi” un 30.06.2015. MK 
noteikumiem Nr.329 Noteikumi pār Lātvijās bu� vnormātī�vu 
LBN 224-15 "Meliorā� cijās siste�mās un hidrotehniskā� s bu� ves”. 
Bu� vniecī�bās ieceres meliorā� cijās dāl2āi izstrā�dā� t Dārbu 
orgānize�s&ānās projektu DOP.

9. Projekte� jot lietus u� dens kānālizā� cijās u� dens sāvā�ks&ānu no 
āutomās&ī�nu stā�vvietā�m,  jā�pāredz lokā� li āttī�rī�t pirms 
ievādī�s&ānās meliorā� cijās siste�mā� . Lietus u� dens kānālizā� cijās 
u� den2 i no āpbu� ves e�ku jumtiem ievādā� mi meliorā� cijās siste�mā�  
neāttī�rot. Lietus u� dens kānālizā� cijās projekte�s&ānā veicāmā 
ātbilstos& i 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.327 “Noteikumi pār
Lātvijās bu� vnormātī�vu LBN 223-15 “Kānālizā� cijās bu� ves””.

10. Izstrā�dā� t teritorijās inz&enierkomunikā� ciju plā�nu, pāredzot 
visu inz&enierkomunikā� ciju perspektī�vo trāse� jumā vietu.

11. Sāglābā� t un pāpildinā� t esos&o mez&ā āināvās struktu� ru. Ielu 
koridoros pāredze� t rindveidā koku stā�dī�jumus.

7. Precize� jāms bu� vprojekte�s&ānās stādijā� .

8.  Ciktā� l  āttiecinā�ms  uz  lokā� lplā�nojumā  izstrā�di,  skātī�t
Grāfiskā� s  dāl2ās kārti “Teritorijās funkcionā� lāis zone� jums
un  gālvenie  teritorijās  izmāntos&ānās  āprobez&ojumi”,
Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves  noteikumu  3.2.
nodāl2u, kā�  ārī� Pāskāidrojumā rākstā 5.7.7. nodāl2u.

9.  Iekl2āuts  Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves
noteikumos.

10.  Skātī�t  Grāfiskā� s  dāl2ās  plā�nu  “Inz&enierkomunikā� ciju
plā�ns”.

11.  Koku sāglābā� s&ānā ātrunā� tā Teritorijās izmāntos&ānās
un  āpbu� ves  noteikumu  2.5.  nodāl2ā� .  Ielu  āpstā�dī�jumi
risinā�mi  teritorijās  lābiekā� rtojumā  projektā�  pirms  tām
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12. Dāudzdzī�vokl2u mā� ju teritorijā� s pāredze� t izstrā�dā� t 
lābiekā� rtojumā plā�nu. Rekreātī�vā� s teritorijās, kās sāstā�v no 
āpstā�dī�jumu zonās, rotāl2u lāukumiem, āktī�vā� s, pāsī�vā� s ātpu� tās 
zonās un sportā zonās, pāredze� t ne māzā�k kā�  30% no visās 
teritorijās.

13. Nodros& inā� t āpkā� rte� jo nekustāmo ī�pās&umu iedzī�votā� jiem 
iespe� ju nokl2u� t piegul2os&ājā� s mez&ā teritorijā� s un ieve�rot 
sāvienojāmī�bās principu. N2 emt ve�rā�  Mā� rupes novādā 
pās&vāldī�bās ieceri veidot izglī�tojos& i informātī�vā� s un āktī�vā� s 
ātpu� tās pāstāigu tākās blākus esos&ā�  nekustāmā�  ī�pās&umā� .

14. Lokā� lplā�nojumā�  jā� iekl2āuj noteikums pār pienā�kumu 
objektā izbu� ves lāikā�  dārbu veiks&ānā�  izmāntoto pievedcel2u 
uzture�s&ānu, nepāsliktinot to tehnisko stā�vokli. Jā dārbu 
veiks&ānās rezultā� tā�  tiek pāsliktinā� ts pievedcel2u tehniskāis 
stā�voklis, bu� vdārbu veice� jām ir pienā�kums nekāve� joties 
nove�rst rādī�tos bojā� jumus pār sāviem lī�dzekl2iem.

15. Lokā� lplā�nojumu sāskān2 ot Mā� rupes novādā Pās&vāldī�bās 
ī�pās&umu pā� rvālde� .

16. Veicot turpmā�ku teritorijās āttī�stī�bu, uzsā�kot 
projekte�s&ānās dārbus pieprāsī�t Mā� rupes novādā pās&vāldī�bās 
ī�pās&umu pā� rvāldei tehniskos noteikumus.

izve�rte� jot esos&o koku kvālitā� ti un sāglābā� s&ānās iespe� jās.

12.  I�stenojot  dāudzdzī�vokl2u  mā� ju  āpbu� vi  noteikts
minimā� lāis  brī�vā� s  zāl2ā� s  teritorijās  rā�dī�tā� js  60%,  kuros
iekl2āujās  ārī�  āpstā�dī�jumu  teritorijās.  Rotāl2u  un  citi
ātpu� tās lāukumi iekl2āujās āpbu� ves blī�vumā rā�dī�tā� jā� ,  kās
re�k2 inā� s  kopā�  ār  teritorijā�  plā�notā� s  bu� ves  plātī�bu,  kās
kopumā�  vār āizn2 emt ne vāirā�k kā�  30%

13. Ieve�rots.

140.  Iekl2āuts  Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves
noteikumu 175. punktā� .

15. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

16. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

12. Valsts meža dienests
18.12.2020.
Nr. VM5.7-7/1269

Sāskān2 ā�  ār Mez&ā vālsts reg: istrā�  dātiem nekustāmā�  ī�pās&umā�  
“Mez&ciems”, Mā� rupe� , Mā� rupes novādā�  (ī�pās&umā kādāstrā 
Nr.8076 012 0122), zemes vienī�bā�  ār kādāstrā āpzī�me� jumu 
8076 012 0122 ātrodās mez&s. Mez&ā inventārizā� cijā ī�pās&umā�  ir 
veiktā 2003.gādā�  un ātbilstos& i Mez&ā likumā prāsī�bā�m tā�  ir 
spe�kā�  esos&ā. Sāskān2 ā�  ār inventārizā� ciju mez&s ī�pās&umā�  sāstā�dā 
7,63 hektā� ru lielu plātī�bu.
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Lokā� lplā�nojumā izstrā�de�  virsmez&niecī�bā āicinā ieve�rot 
sekojos&us nosācī�jumus:

1. Veicot ī�pās&umā sādālī�s&ānu, kātrāi jāunizveidotājāi zemes 
vienī�bāi, kurā�  ātrodās mez&s, uz āktuā� lā�  robez&plā�nā 
ī�pās&niekiem veicāmā ātkā� rtotā mez&ā inventārizā� cijā, kā�  to 
nosākā 21.06.2016. MK noteikumu Nr.384 “Mez&ā 
inventārizā� cijās un Mez&ā vālsts reg: istrā informā�cijās āprites 
noteikumi” 34.1 punkts.

2. Plā�nojot bu� vniecī�bu un/vāi komunikā� ciju izbu� vi mez&ā 
teritorijā� , pāredze� t ātmez&os&ānu ātbilstos& i  Mez&ā likumā 
41.pāntā prāsī�bā�m. Ātmez&os&ānā veicāmā sāskān2 ā�  ār 
18.12.2012. MK noteikumu Nr.889 “Noteikumi pār 
ātmez&os&ānās kompensā� cijās noteiks&ānās krite� rijiem, 
āpre�k2 inā� s&ānās un ātlī�dzinā� s&ānās kā� rtī�bu” prāsī�bā� m.

3. lāi veidotos āināviski pievilcī�gā vide, iespe� ju robez&ā� s 
sāglābā� s&ānāi pāredze� t biolog: iski un āināviski ve� rtī�gā�kos 
kokus, koku grupās, mez&āudzes dāl2ās;

4.  kokus sāglābā� s&ānāi  izve� le� ties  pietiekāmā�  (vismāz vāināgā
projekcijās)  āttā� lumā�  no  bu� vju  pāmātiem,  lāi  bu� vniecī�bās
dārbos netrāume� tu to sāknes.

1. Pien2 emts zinā� s&ānāi.

2.  Iekl2āuts  Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves
noteikumu 61. un 169. punktā� .

3.  Iekl2āuts  Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves
noteikumu  2.5. nodāl2ā� .

4.  Iekl2āuts  Teritorijās  izmāntos&ānās  un  āpbu� ves
noteikumu  2.5. nodāl2ā� .

13. SIA Rīgas meži
07.01.2021.
Nr. SRM-21-6nd

Nekustāmā�  ī�pās&umā „Mez&mālās” lokā� lplā�nojumā teritorijā 
robez&ojās ār SIĀ “Rī�gās mez& i” nekustāmo ī�pās&umu „Rī�gās 
pilse� tās mez&ā fonds” ār kādāstrā āpzī�me� jumu 80760150005, 
Mā� rupes novāds. 

SIĀ „Rī�gās mez& i” ir iepāzinusies ār ieprieks&  norā�dī�tā�  
lokā� lplā�nojumā teritorijās novietojumu un sniedz s&ā�dus 
nosācī�jumus:

1.  Plā�notā� s  āpbu� ves  izvietojumu  detā� lplā�nojumā  teritorijā�
pāredze� t  māksimā� li  tā� lu  no  robez&ās  ār  mez&ā  teritorijā� m,  lāi
māzinā� tu  riskus,  kās  sāitī�ti  ār  mez&sāimniecisko  dārbī�bu  un
stihiskiem  mez&ā  dābiskājiem  procesiem,  pieme�rām,  koku
gā� s&ānos.

1.  Āpbu� ves  āttā� lumu  noteiks&ānāi  no  zemes  vienī�bās
robez&ās ieve�rojāmās Civillikumā�  noteiktā� s prāsī�bās.
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2.  Jā  detā� lplā�nojumā  izstrā�des  ietvāros  ir  pāredze� ti  ārī�
inz&enierāpgā�des tī�klu piesle�gumu risinā� jumi, tād pāredze� t, lāi
āpgru� tinā� jumi neprojice� tos uz SIĀ „Rī�gās mez& i” ī�pās&umu.

2. Ieve�rots.

Telpiskās attīstības plānotāja______________________ Inga Griezne
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