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LOKĀLPLĀNOJUMS, 

teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 

(kadastra Nr.80760030317) teritorijā, 

Mārupē, Mārupes novadā 

 

ZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU 

1. Lokālplānojuma izstrāde uzsākta saskaņā ar Mārupes novada domes 24.02.2021. 

lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760030317,teritorijā, izstrādes uzsākšanu”. 

2. Mārupes novada domes 24.11.2021. pieņēma lēmumu Nr. 11 “Par lokālplānojuma, ar 

kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kad. Nr. 80760030317) teritorijā, projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 14). 

3. Lokālplānojuma publiskā apspriešana ilga no 15.12.2021. līdz 14.01.2022. 

4. Par lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas attālināto sanāksmi 

tika publicēti paziņojumi ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Mārupes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv (10.12.2021.), Mārupes novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” (13.12.2021.) un Mārupes 

novada pašvaldības Facebook kontā (14.12.2021.) 

5. Informācija (planšete) par publisko apspriešanu un publiskās apspriešanas sanāksmi tika 

izvietota publiskajā ārtelpā  - nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) zemes 

vienībā Mārupē un publiskajā ārtelpā - pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā 

Daugavas ielā 29, Mārupē. 

6. Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projektu bija iespējams iepazīties: 

 Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē; 

 valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā 

Teritorijas attīstības plānošana: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885  

 klātienē publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma dokumentācija bija pieejama 

Mārupes novada pašvaldībā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un piesakoties 

vizītei iepriekš, sazinoties ar izstrādes vadītāju un vienojoties par konkrētu datumu 

un laiku; 

 informācija par publisko apspriešanu un lokālplānojuma risinājumu pieejama arī 

publiskajā ārtelpā pie ieejas pašvaldības administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, 

Mārupē, Mārupes pagastā. 

 

7. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta iespēja iepazīties ar publiskajai 

apspriešanai nodotajiem dokumentiem un saņemt konsultācijas gan attālināti, gan 

klātienē. 

8. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošinātas iespējas iesniegt rakstveida priekšlikumus 

un viedokļus: 

 nosūtot pa pastu Mārupes novada pašvaldībai (Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167); 

 sūtot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv elektroniski parakstītu iesniegumu; 

 iesniegumu bija iespējams atstāt pastkastē pie pašvaldības Centrālās 

administrācijas durvīm (Mārupē, Daugavas ielā 29) vai pie administrācijas ēkas 

Babītes pagastā  (Centra ielā 4, Piņķos) 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885
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 iesniedzot priekšlikumu valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla 

www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 

 

9. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta Zoom platformā 06.01.2022. 

plkst.17:00. Informācija par plānoto sanāksmi un saite uz sanāksmi tika publicēta visos 

paziņojumos par publisko apspriešanu (skatīt 4. un 5.punktus). Publiskās apspriešanas 

sanāksmē Zoom platformā bez pašvaldības speciālistiem un lokālplānojuma izstrādātājas 

SIA “Reģionālie projekti” pārstāvjiem nepiedalījās citi dalībnieki (sanāksmes protokols 

1.pielikumā). 

10. Par lokālplānojuma projektu saņemti 10 pozitīvi atzinumi bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem no institūcijām, kas sniedza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei 

(atzinumu apkopojums 2.pielikumā). 

11. Publiskās apspriešanas laikā netika saņemti iesniegumi no fiziskām vai juridiskām 

personām par lokālplānojuma projektu. 

 

Tālis Skuja 

SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītājs 

09.02.2022. 

 

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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1.pielikums. Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 

 

LOKĀLPLĀNOJUMS, 

teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 

(kadastra Nr.80760030317) teritorijā, 

Mārupē, Mārupes novadā 

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 

  

2022.gada 6.janvārī 

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences 

sarunu rīku - Zoom platformu. 

 

SANĀKSMES SĀKUMS: plkst.17:00 

SANĀKSMES VADĪTĀJA: Dace Žīgure, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja vietniece. 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: Tālis Skuja, SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītājs. 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS:  

1) Lauma Erdmane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa; 

2) Ivo Narbuts, SIA “Reģionālie projekti” teritorijas plānotājs. 

 

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA: 

1.Iepazīstināšana ar lokālplānojuma projekta risinājumiem (prezentācija). 

2.Diskusija. 

 

SANĀKSMES DARBA GAITA: 

1. Dace Žīgure atklāj sanāksmi un iepazīstina ar publiskās apspriešanas termiņiem un 

iespējām iepazīties ar lokālplānojuma projektu. Dod vārdu lokālplānojuma 

izstrādātājas SIA “Reģionālie projekti” pārstāvim Tālim Skujam. 

2. Tālis Skuja demonstrē prezentāciju, iepazīstina ar lokālplānojuma teritoriju, esošo 

teritorijas izmantošanu, attīstības priekšlikumu, plānoto apbūvi, transporta 

risinājumu un inženiertehnisko apgādi. Iepazīstina ar turpmāko lokālplānojuma 

izstrādes procedūru. 

3. Sanāksmes dalībnieki pārrunā turpmāko lokālplānojuma izstrādes procesu. 

4. Dace Žīgure noslēdz sanāksmi. 

 

SANĀKSME SLĒGTA plkst.17:20 

 

SANĀKSMES VADĪTĀJA   /paraksts/ Dace Žīgure 

SANĀKSMES PROTOKOLISTS /paraksts/ Tālis Skuja 
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2.pielikums. Atzinumu apkopojums 

 
Nr. 

p. k. 

Institūcija/ 

datums; Nr. 
Atzinums Komentārs 

1. Valsts vides 

dienesta Lielrīgas 

reģionālā vides 

pārvalde 

07.01.2022.

Nr.11.2/157/RI/2022 

 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides 

pārvalde (turpmāk – Dienests) 2021. gada 10. decembrī 

saņēma iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par 

lokālplānojuma projektu Lambertu ielā 3 (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8076 003 0317), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā.  

Dienests, izvērtējot lokālplānojuma projektu, 

secina, ka lokālplānojuma redakcija, kas groza Mārupes 

novada teritorijas plānojumu, Lambertu ielā 3 (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8076 003 0317), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā neatbilst Dienesta  

2021. gada 14. jūnija nosacījumu Nr. 11.2/4411/RI/2021 

6. punkta prasībām. 

Pārskatā par lokālplānojuma izstrādi ir redzams, 

ka Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot nosacījumus 

lokālplānojuma izstrādei 2021. gada 26. maijā, norādīja, 

ka saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” 

(turpmāk – Sistēma “Ozols”) iekļauto informāciju, 

lokālplānojuma teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā vai mikroliegumā, un tajā nav reģistrētas 

īpaši aizsargājamas sugas un biotopi. Dienests, 

izsniedzot nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, 

konstatēja, ka Sistēmā “Ozols” 2021. gada 3. jūnijā ir 

pievienota informācija par īpaši aizsargājamās putnu 

sugas Tītiņš (Jynx torquilla) iespējamu ligzdošanas vietu 

lokālplānojuma teritorijā - ābeļdārzā. Ņemot vērā 

augstākminēto un Dienesta 2021. gada 14. jūnija 

nosacījumu  

Nr.11.2/4411/RI/2021 6. punktā minēto, lūdzam 

atkārtoti vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē, lai tā 

atkārtoti izvērtētu lokālplānojuma projektu, sniegtu 

nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un sniegtu 

atzinumu par izstrādāto lokālplānojuma redakciju, ņemot 

vērā, ka teritorijā ir konstatēta īpaši aizsargājamā putnu 

suga Tītiņš (Jynx torquilla). 

Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā sniegtos 

norādījumus lūdzam iestrādāt lokālplānojumā. 

Lūdzam pilnveidot lokālplānojuma projektu 

atbilstoši augstākminētajam un iesniegt Dienestā 

atkārtotai izvērtēšanai un atzinuma saņemšanai. 

SNIEGTS 

SKAIDROJUMS 

17.01.2022. SIA 

“Reģionālie projekti” 

iesniedza Lielrīgas 

reģionālajā vides pārvaldē 

papildus informāciju - par 

lokālplānojuma projektu 

23.12.2021. saņemts 

Dabas aizsardzības 

pārvaldes Pierīgas 

reģionālās administrācijas 

atzinums Nr. 

4.8/7164/2021-N, kurā 

norādīts, ka Dabas 

aizsardzības pārvaldes 

rīcībā ir informācija, ka 

Lokālplānojuma teritorijā 

konstatēta īpaši 

aizsargājamā putnu suga 

Tītiņš (Jynx torquilla), 

sniegtie dati par 

Lokālplānojumā iekļauto 

teritoriju ir palikuši 

nemainīgi un 

Lokālplānojumā 

paredzētie risinājumi ir 

saskaņā ar dabas 

aizsardzību 

reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem un 

politikas plānošanas 

dokumentiem. 

Valsts vides 

dienesta Lielrīgas 

reģionālā vides 

pārvalde 

26.01.2022.

Nr.11.2/628/RI/2022 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides 

pārvalde (turpmāk – Dienests) 2022. gada 18. janvārī 

saņēma iesniegumu ar papildinformāciju un lūgumu 

sniegt atkārtotu atzinumu par lokālplānojuma projektu 

Lambertu ielā 3 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

8076 003 0317), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā. 

Izvērtējot iesniegto papildus informāciju, 

Dienests pieņem par izskaidrotu un atrisinātu 2022. gada 

7. janvāra atzinumā Nr. 11.2/157/RI/2022 minēto 

nepilnību par īpaši aizsargājamo putnu sugu Tītiņš (Jynx 

torquilla). Tādējādi Dienesta 2021. gada 14. jūnija 

nosacījumos Nr. 11.2/4411/RI/2021 izvirzītās prasības ir 

uzskatāmas par izpildītām. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 
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Nr. 

p. k. 

Institūcija/ 

datums; Nr. 
Atzinums Komentārs 

 

2. Veselības 

inspekcija 

15.12.2021. 

Nr.4.5.-6/135 

SLĒDZIENS - Lokālplānojuma Lambertu ielā 3 

(“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

8076 003 0317) risinājums atbilst higiēnas prasībām. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

3. Dabas aizsardzības 

pārvaldes 

Pierīgas reģionālā 

administrācija 

23.12.2021. 

Nr.4.8/7164/2021-N 

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā 

administrācija (turpmāk – Administrācija) 2021.gada 

10.decembrī saņēma vēstuli Nr. 21-208-e ar lūgumu 

sniegt atzinumu par lokālplānojumu teritorijas 

plānojuma grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) (kadastra Nr. 

80760030317) teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā 

(turpmāk - Lokālplānojums). Īpašuma teritorijā ir 

plānota zonējuma maiņa no “Darījumu un apkalpes 

objektu apbūves teritorija” uz “Savrupmāju apbūves 

teritorija”. 

Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmā 

OZOLS iekļauto informāciju un 2021.gada 28.oktobra 

sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes Ingas 

Straupes atzinumu Nr.1-7/49 Lokālplānojuma teritorija 

neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai 

mikroliegumā, tajā nav konstatētas īpaši aizsargājamas 

vaskulāro augu sugas un biotopi. Īpašumā 2020.gada 

22.maijā novērota īpaši aizsargājama putnu suga tītiņš 

Jynx torquilla. Tās statuss norādīts kā “Iespējama 

ligzdošana”, kas nozīmē, ka suga novērota ligzdošanas 

sezonas laikā ligzdošanai piemērotā biotopā. Tītiņš ir 

iekļauts Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra 

noteikumu Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo 

sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu 

sarakstu” pielikumā. Dati pievienoti Dabas datu 

pārvaldības sistēmai OZOLS 2021.gada 3.jūnijā. Tītiņš 

visbiežāk apdzīvo vecus augļu dārzus un parkus ar lapu 

kokiem, un tā ligzdošanas vietas izvēle ir atkarīga no tā, 

vai tiks saglabāts ābeļdārzs un lielie koki īpašuma 

ziemeļu daļā. Lokālplānojumā paredzēts saglabāt esošo 

savrupmāju ar piemājas teritoriju, daļā ābeļdārza 

izbūvējot ielu. 

Savā 2021.gada 26.maija vēstulē 

Nr. 4.8/3096/2021-N “Par nosacījumiem un stratēģisko 

ietekmes uz vidi novērtējumu lokālplānojumam Mārupes 

novada Mārupē, īpašumam Lambertu ielā 3 

(Grundmaņi)” Administrācija neizvirzīja nosacījumus 

Lokālpānojuma izstrādei un norādīja, ka nav 

nepieciešams sūtīt Administrācijai izstrādāto 

Lokāplānojuma redakciju atzinuma saņemšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” 56.3. apakšpunktu un 59. punktu un 

Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr. 507 

„Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15 un 

5.2. apakšpunktu, Administrācija sniedz sekojošu 

atzinumu par lokālplānojumu teritorijas plānojuma 

grozījumu veikšanai nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

https://ozols.gov.lv/pub
https://likumi.lv/ta/id/12821-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-sugu-un-ierobezoti-izmantojamo-ipasi-aizsargajamo-sugu-sarakstu
https://likumi.lv/ta/id/12821-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-sugu-un-ierobezoti-izmantojamo-ipasi-aizsargajamo-sugu-sarakstu
https://likumi.lv/ta/id/12821-noteikumi-par-ipasi-aizsargajamo-sugu-un-ierobezoti-izmantojamo-ipasi-aizsargajamo-sugu-sarakstu
https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
https://likumi.lv/ta/id/193117-dabas-aizsardzibas-parvaldes-nolikums
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Nr. 

p. k. 

Institūcija/ 

datums; Nr. 
Atzinums Komentārs 

(“Grundmaņi”) (kadastra Nr. 80760030317) teritorijā, 

Mārupē, Mārupes novadā: 

1) Administrācijas sniegtie dati par lokālplānojumā 

iekļauto teritoriju ir palikuši nemainīgi. 

2) Lokālplānojumā paredzētie risinājumi ir saskaņā 

ar dabas aizsardzību reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas 

dokumentiem. 

4. Rīgas plānošanas 

reģions 

10.01.2022.  

Nr.8.2.2/2022/16/N 

 

Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir 

saņēmis SIA “Reģionālie projekti” 10.12.2021. vēstuli 

Nr. 21-208-e ar informāciju, ka Mārupes novada 

pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī pieņēma 

lēmumu Nr.11 (prot. Nr.14) par lokālplānojuma, ar kuru 

groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā 

Lambertu iela 3 “Grundmaņi” (turpmāk – LP), Mārupes 

novadā (kadastra Nr.80760030317) redakcijas nodošanu 

publiskai apspriešanai ar lūgumu sniegt atzinumu. RPR ir 

iepazinies ar www.geolatvija.lv tīmekļa vietnē ievietoto 

informāciju un sagatavojis atzinumu, ņemot vērā RPR 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktos 

stratēģiskos uzstādījumus. 

RPR 2021.gada 2.jūlijā vēstulē Nr. 8.2.2/2021/164/N ir 

sniedzis informāciju un nosacījumus LP izstrādei, kura 

izstrādes mērķis ir teritorijas plānojuma grozīšana 

nekustamā īpašuma “Grundmaņi” teritorijā,  lai radītu 

priekšnosacījumus savrupmāju dzīvojamās apbūves 

veidošanai, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no 

Darījumu un apkalpes objektu apbūves teritorijas (PD) un 

Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas (TR) uz 

zonējumu, kas pieļautu minēto apbūvi. Noteiktie darba 

uzdevumi atbilstoši mērķim izsaka LP izstrādes ietvaros 

veicamā darba apjomu un komplicētību. LP 

paskaidrojuma rakstā skaidrots LP risinājumu 

pamatojums un teritorijas turpmākās izmantošanas 

priekšnosacījumi – funkcionālās telpas analīze, sniegts 

galveno faktu un situācijas raksturojums, kas atzīmējams 

kā labi strukturēts un svarīgus faktorus izceļošs, lai gūtu 

pienācīgu vispārēju priekšstatu par LP teritoriju un 

situācijas kontekstu. Paskaidrojuma raksta 4.2.2. 

apakšnodaļā pamatota izstrādātā LP atbilstība Mārupes 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2026. 

gadam, tajā paredzētai teritorijas telpiskajai perspektīvai 

un atbalsta pašvaldības attīstības ilgtermiņa redzējumu un 

stratēģiskos mērķus. 

Īstenojot LP teritorijā paredzētās attīstības ieceres, jo 

sevišķi būvprojektu izstrādē un īstenošanā, ņemt vērā 

RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 

„Rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai” īpaši 

attiecībā uz perspektīvo apdzīvojuma telpisko struktūru 

un satiksmes infrastruktūru. Iesniegtais LP ir izstrādāts 

ievērojot RPR sniegtos nosacījumus. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

5. Latvijas 

Ģeotelpiskās 

informācijas 

aģentūra 

14.12.2021. 

Atbildot uz SIA “Reģionālie projekti” 2021. gada 

10. decembra vēstuli Nr.21-208-e “Par atzinuma 

sniegšanu”, informējam, ka Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir 

izvērtējusi Teritorijas attīstības plānojuma informācijas 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

http://www.geolatvija.lv/
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Nr.934/7/1-15 

  

sistēmā (TAPIS) 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885 

publicētos lokālplānojuma materiālus. 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”. Aģentūras sniegtie 

nosacījumi attiecībā uz nepieciešamās informācijas 

iekļaušanu par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem ir 

ievēroti. 

6. AS “Sadales tīkls” 

09.02.2022 Nr. 

309020-22/P-73601 

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Lokālplānojums 

nekustamajam īpašumam Lambertu iela 

3, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes nov. ". 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

7. AS “Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi” 

23.12.2021. 

   Nr.2-11/1295 

 

 

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk – 

MKP) izskatīja 2021.gada 10.decembra vēstuli Nr.21-

208-e par lokālplānojuma atzinuma sniegšanu 

īpašumam Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

MKP nav iebildumu pret izstrādātajiem risinājumiem 

lokālplānojuma projektā, ar kuru groza teritorijas 

plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 

(“Grundmaņi”), Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar 

kadastra Nr. 80760030317, teritorijā. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

8. AS “Gaso” 

16.12.2021. 

Nr.15.1-2/5063 

 

Atbildot uz vēstuli par atzinumu lokālplānojumam  ar 

kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 807960030317 (turpmāk - 

Lokālplānojums), akciju sabiedrība “Gaso” informē, ka 

Lokālplānojuma redakcija saskaņota un nav iebildumu 

Lokālplānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

9. SIA “Tet” 

21.12.2021. 

Nr.PN-181520 

 

SIA “Tet” nav iebildumu pret Lokālplānojuma 

Nekustamajam īpašumam Lambertu iela 3 

(“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novad, SIA "Reģionālie projekti" izstrādāto 1. redakciju. 

Piezīmes: 

 Ja objekta īpašniekam ir interese par SIA “Tet” 

optiskā tīkla pakalpojumiem, aicinām aizpildīt un 

atsūtīt pieteikuma veidlapu uz e- adresi: tet@tet.lv. 

Papildus 

informācija https://www.tet.lv/majai/kontakti/būvnie

cība,saskanosana /”Tet” tīkla pārvietošana vai izbūve 

objektā/ Sadaļa “Ja vēlies izbūvēt”. Pieteikums. 

 Pirms tehniska projekta izstrādes uzsākšanas, 

pieprasīt tehniskos noteikumus, pieteikt elektroniski, 

Portāls:http://uzraugi.tet.lv., vai Būvniecības 

informācijas sistēmā. 

 Esošās un projektējamās elektronisko sakaru 

komunikāciju trases (akas) nedrīkst atrasties zem 

brauktuves, ielas (ceļa) braucamās daļas, 

garenvirzienā. 

 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 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19885
mailto:tet@tet.lv
mailto:tet@tet.lv
http://www.tet.lv/majai/kontakti/b%C5%ABvniec
http://www.tet.lv/majai/kontakti/b%C5%ABvniec
http://uzraugi.tet.lv./
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nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem, 

izstrādājot atbilstošu projektu Elektronisko sakaru 

komunikāciju pārvietošanai. 

 Lūgums,   lai   veiktu   elektronisko   sakaru   tīkla   

infrastruktūras   attīstības plānošanu un pakalpojumu 

nodrošināšanu, savlaicīgi informēt “Tet” par attīstības 

plānā iekļauto jauno objektu būvniecību un par 

paredzamajām izmaiņām lokālplānojuma teritorijas 

apbūvē. 

10. Mārupes novada 

pašvaldības 

īpašumu pārvalde 

14.12.2021. 

Nr.5/3/227 

 

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde (turpmāk 

– Īpašumu pārvalde) ir saņēmusi SIA “Reģionālie 

projekti” iesniegumu ar lūgumu Īpašumu pārvaldei 

sniegt atzinumu par izstrādāto lokālplānojumu - 

“Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 

Mārupē, Mārupes novadā, (kadastra Nr.80760030317)”. 

Atbildot uz iesniegumu, Īpašumu pārvalde informē, ka 

tiek sniegts atzinums izstrādātajam lokālplānojumam - 

“Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), 

Mārupē, Mārupes novadā, (kadastra Nr.80760030317)”. 

POZITĪVS ATZINUMS 

bez iebildumiem vai 

priekšlikumiem 

 


