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Mārupes novada pašvaldībai
marupe@marupe.lv
Informācijai: tapis.palidziba@varam.gov.lv
Par lokālplānojumu Tīraines ciema daļai
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteikto kārtību, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) informē, ka līdz 2018.gada
8.augustam, kas ir Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai
Mārupes novada Tīraines ciema daļā (turpmāk – Lokālplānojums) pārsūdzēšanas termiņa beigu
datums, nav saņemti iesniegumi par Lokālplānojumu, kas 2018.gada 23.maijā apstiprināts ar
Mārupes novada domes (turpmāk – Dome) saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2018
"Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada
Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr7/2018).
Lokālplānojuma izstrāde uzsākta ar Domes 2016.gada 28.septembra lēmumu ar mērķi
sagatavot priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas
kompleksai attīstībai. Lokālplānojums izstrādāts pēc Mārupes novada pašvaldības iniciatīvas un
groza Mārupes novada teritorijas plānojumu.
Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – noteikumi Nr.628)
92.punktā noteikto, ar saistošajiem noteikumiem Nr.7/2018 ir atcelti pašvaldības 2008.gada
27.augusta saistošie noteikumi Nr.38 “Mārupes pagasta saimniecības “Laukkalniņi”
detālplānojums”, ar kuriem bija apstiprināts detālplānojums “Laukkalniņi”, kura risinājumi
paredzēja zemes vienības sadali savrupmāju apbūvei.
Ministrija ir iepazinusies ar Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
pieejamo Lokālplānojuma dokumentāciju. Kopumā Lokālplānojuma izstrādē ir ievērota
noteikumos Nr.628 noteiktā lokālplānojuma izstrādes procedūra.
Lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas dienas.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Noteikumu Nr.628 7.punkts noteic, ka lokālplānojuma
grafisko daļu sagatavo uz topogrāfiskās pamatnes, izmantojot aktuālāko pieejamo Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturēto topogrāfisko karti. Saskaņā ar noteikumu Nr.628
anotācijas I sadaļas 2.punkta 3.2.apakšpunktā minēto, lokālplānojuma grafiskā daļa izstrādājama
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Ģeotelpiskās informācijas likumā noteiktajos topogrāfisko karšu mērogos - 1:50 000 — 1:2000.
Konkrētajā gadījumā Lokālplānojuma grafiskā daļa sagatavota uz aktuālākās augstas
detalizācijas topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 pamata, kas reģistrēts atbilstoši Ministru
kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas valsts informācijas sistēmu izveido un uztur Valsts zemes dienests, kā tas izriet no
iepriekš minēto noteikumu 12.punkta.
Saskaņā ar noteikumu Nr.628 42.punktu augstas detalizācijas topogrāfisko plānu
(Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta pirmā daļa - augstas detalizācijas topogrāfiskā
informācija ir ģeotelpiskā informācija ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka) izmanto kā
detālplānojuma grafiskās daļas pamatni.
Lokālplānojuma saistošajā daļā Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
6.1.apakšnodaļā “Lokālplānojuma īstenošanas kārtība” ir ietvertas vairākas normas, kas
iekļaujamas saistošajos noteikumos Nr.7/2018, piemēram, par saistošo noteikumu spēkā
stāšanos, īstenošanas uzsākšanu un detālplānojuma atcelšanu.
Noteikumu Nr.628 7.nodaļā “Prasības plānošanas dokumentu izstrādātājiem” noteiktas
prasības plānošanas dokumentu izstrādātājiem. Ministrija atzinīgi novērtē izstrādātāju rīcību,
norādot konkrētos speciālistus, kas izstrādāja Lokālplānojumu.
Ar cieņu,
valsts sekretāra vietnieka vietā
Pašvaldību departamenta direktors
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