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I daļa - Pārskats par iesniegumiem, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā, ar precizējumiem saistībā 

ar pilnveidotās redakcijas laikā veiktajām izmaiņām funkcionālajā zonējumā un apbūves noteikumos (precizējumi 

norādīti sarkanā krāsā) 
 

 

 

Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

1.  Juridiska persona, 
2018. gada 31. augustā 
Nr. 1.-5.2./117 
 

- Ņemot vērā, ka šīs teritorijas ietver mežu platības, ierosinām 
kā vienu no atļautās izmantošanas veidiem DA1 teritorijās 
noteikt arī mežsaimniecisko izmantošanu, vienlaikus nosakot 
kailcirtes aizliegumu un nepieciešamības gadījumā  - arī citas 
konkrētajai vietai atbilstošas papildus prasības meža 
apsaimniekošanai. Šādi nosacījumi atvieglotu DA1 teritorijās 
ietilpstošo mežu kopšanu, taču nenosakot kailcirtes aizliegumu 
u.c. prasības meža apsaimniekošanai, zūd šo teritoriju dabas un 
rekreācijas vērtība. 

- Nepieciešams uzlabot plānojuma grafiskās daļas noformējumu. 
Ierosinām izveidot atsevišķu shēmu transporta risinājumu 
atspoguļošanai, norādot esošo un plānoto transporta 
infrastruktūru. 
- VIDES PĀRSKATAM.  
Plānojuma vides pārskatā nav pietiekami izvērtēta plānotā 
pašvaldības autoceļa un tā radītās antropogēnās slodzes 
ietekme uz dabas liegumu “Cenas tīrelis”  
Attiecīgi nepieciešams atkārtoti izvērtēt plānotā autoceļa 
ietekmi un precizēt vides pārskatu.  
- Vēršam uzmanību, ka plānojuma vides pārskata projekta 56. 
lpp. ir minēts, ka “ilgtermiņā, attīstoties lidostas infrastruktūrai 
visā teritorijā, novadā tiks zaudēti vismaz 490 ha mežu, kas ir 
nozīmīgs meža teritoriju samazinājums (gandrīz 25 % no kopējās 
mežaudžu platības novadā) novada līmenī”. Līdz ar to šajā 
kontekstā (un kontekstā ar mežu u.c. neapbūvētās zemes 

80760110640 
 

No M2 uz M1  Atbalstāms pēc būtības.  
 
Par ierobežotas mežsaimnieciskās 
izmantošanas atļaušanu DA1, 
precizējami nosacījumi TIAN un 
vērtējams par nepieciešamību veidot kā 
Mežu teritorijas funkcionālo  apkašzonu. 
 
Ceļš uz Cenas tīreli tiek saglabāts un 
paredzams ierīkot sadarbībā ar 
īpašniekiem, vienlaikus arī DAP izstrādes 
ietvaros skatot infrastruktūras izveidi 
Cenas tīrelī, ietekmju mazināšanai. DAP 
savā atzinumā par izstrādāto teritorijas 
plānojuma redakciju nenorādīja uz 
pretrunām starp piekļuves 
nodrošināšanu un dabas aizsardzības 
interesēm.  
 
Vides pārskata precizējumi tiks 
sagatavoti balstoties uz risinājumu par 
M2 teritoriju.    
 
Ņemot vērā sabiedrības viedokli un to, ka 
iepriekš plānojumā netika paredzēta 
derīgo izrakteņu ieguve mežu teritorijā uz 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

platības samazināšanos citu attīstības projektu rezultātā) vides 
pārskatā nav pietiekami izvērtēta derīgo izrakteņu ieguve 
plānotajā M2 teritorijā uz dienvidiem no Jaunmārupes (t.s. “A1 
teritorija” ietekmes uz vidi novērtējuma materiālos). 

Ņemot vērā augstāk minēto, ierosinām: 
1) atkārtoti izvērtēt mežu un purvu teritoriju vērtības un 

nozīmi Mārupes novadā ilgtermiņā, tostarp izvērtējot dabisko 
un cilvēka pārveidoto un potenciāli pārveidojamo teritoriju 
īpatsvaru Mārupes novadā, kā arī  plānojuma risinājumu 
ilgtermiņa ietekmi uz novadā esošo dabisko ekosistēmu 
ilgtspējīgu pastāvēšanu un attiecīgi precizēt vides pārskatu; 

2) plānojuma grozījumu 1. redakcijā noteikto M2 
teritoriju uz dienvidiem no Jaunmārupes turpmāk noteikt kā M1 
teritoriju, nepieļaujot derīgo izrakteņu ieguvi šajā teritorijā, 
tādējādi sekmējot meža un purva platības saglabāšanos. 

dienvidiem no Jaunmārupes, lemts 
vismaz plānojuma darbības periodā (līdz 
2026.gadam) zonējumu nemainīt un 
saglabāt M1 zonu.  
 
Precizējums: 
Mežsaimniecisku izmantošanu kā 
atsevišķu atļauto izmantošanu DA 
funkcionālajā zonā neparedz MK 
noteikumi 240 (Vispārīgie teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi), kā 
arī kailcirtes aizliegumi ir paredzami tikai 
mežos ar konkrētu statusu – mežaparkos, 
parkos u.c. Apbūves noteikumi paredz 
virzību uz mežaparku veidošanu DA1 
teritorijās, kā arī pilnveidotajā redakcijā 
tiek noteiktas papildus DA1 zonas 
platības SIA “Rīgas meži” īpašumos, un 
savstarpējās sarunās tiek strādāts pie 
sadarbības līguma par konkrētu meža 
teritoriju izmantošanu rekreācijai, 
paredzot ar pašvaldības plānotajām 
rīcībām saskaņotu mežsaimniecisko 
darbību, tai skaitā saskaņot kailcirtes 
platības un ciršanas periodus.  
Ceļš uz Cenas tīreli 2.redakcijā paredzēts 
kā TIN teritorija. Saskaņā ar 
Paskaidrojuma rakstu, ceļa izmantošana 
un novietojums precizējams turpmākās 
plānošanas laikā, atbilstoši funkcionālai 
nepieciešamībai (savienojums gājējiem 
un velosipēdistiem vai savienojums, pa 
kuru nodrošināta arī auto kustība), kas 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

izvērtējama reizē ar Dabas aizsardzības 
plāna izstrādi īpaši aizsargājamai dabas 
teritorijai dabas liegumam “Cenas 
tīrelis”. 

2.  Juridiska persona, Rīgā, 
2018. gada 16. augustā 
Nr. 16-AUG-2018/1 

Aicina maksimāli ierobežot azartspēles pašvaldībās, pakāpeniski 
slēgt esošās spēļu zāles un nepieļaut, ka tiek atvērtas jaunas, kā 
arī atbalstīt parakstu vākšanu portālā manabalss.lv. 

  Atbalstāms priekšlikums.  
Tiks ietverti nosacījumi TIAN.2.redakcijas 
izstrādes gaitā jāvienojas par to, vai tiek 
noteikti izņēmumi konkrēta rakstura 
iestādēm, kur pieļaujams. 
Precizējums: 
TIAN iekļauts izņēmums attiecībā uz  
četru vai piecu zvaigžņu viesnīcām; 

3.  Golfa klubs Viesturi 
MND Nr. 2-7-2847 

Mainīt zonējumu uz P1, kas vislabāk atbilst uzņēmuma darbības 
sfērai – komerciālu publiskā rakstura sporta objektu apbūve.  

80760090001 
80760090008 
80760090038 
80760090039 
80760090076 
80760090042 
80760090041 
80760090023 
80760090066 
 

No DA1 uz P1 Atbalstīts daļēji. 
2.redakcijas izstrādes gaitā nepieciešama 
papildus informācija no nekustamā 
īpašuma īpašnieka par teritorijas 
sadalījumu. 
Precizējums: 
Mainīts zonējums uz P1 tikai zemes 
vienībās ar kur iepriekš bija noteikta 
savrupmāju apbūve (mežaparku 
teritorijās) un pie kluba ēkām. Pārējā 
teritorija saglabāta kā DA1, paredzot 
esošajai izmantošanai atbilstošu 
zonējumu. 

4.  Juridiska persona, 
23.08.2018 
P3V/2018/141 
MND Nr.2-7-2798 

Neparedzēt sarkanās līnijas pāri zemes vienībai. Atrast citu 
iespējamo veidu.  

80760080171 
 

Sarkano līniju 
maiņa  

Atbalstāms. 
Nepieciešama papildus informācija no 
nekustamā īpašuma īpašnieka par  
sarkano līniju novietojumu un plānoto 
izmantošanu.  
Precizējums: 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

Risinājums labots atbilstoši plānotajai 
apbūvei, saglabājot kopējo ielu tīklu. 

5.  Juridiska persona, 
31.08.2018 
Nr.2-08/18 
MND Nr. 2-7-2866 

Iesniegums satur pamatojumu zonējuma maiņai Bieriņu purva 
teritorijā. 
 

Bieriņu purvs Mainīt uz JC3 Atbalstāms pēc būtības daļā par vienota 
zonējuma saglabāšanu, bet jāparedz 
novietojums zaļajām teritorijām, ko 
nosaka šajā dokumentā vai cita līmeņa 
plānošanas dokumentā kopīgi visai 
teritorijai, jo saglabājams Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā noteiktais teritorijas 
izmantošanas mērķis – veidot publiskās 
un rekreācijas teritorijas. Zaļās teritorijas 
novietojumu paredz pašvaldība, izvirzot 
nosacījumus detālplānojumā vai 
lokālplānojumā, ja līdz tam nav izstrādāts 
vienots dokuments visai teritorijai. 
Nosacījumi detālplānojumu izstrādei 
detalizējami TIAN, sagatavojot 
priekšlikumu un diskutējot ar 
īpašniekiem atkārtoti. 
Precizējums: 
Noteikta kā detalizētas plānošanas 
teritorija (TIN14) un iekļauts pielikums, 
kas nosaka apbūves rakstura galvenās 
vadlīnijas. Zaļā teritorija nosakāma 
detālplānojumā ne mazāk kā 15% no 
detālplānojuma teritorijas. 

6.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2714 

Boļi-1. Piedāvātais zonējums samazina iespējas izmantot 
īpašumu. Mainīt uz iepriekšējo zonējumu DzM. 

80760120225 
 

No P1 uz DzM  Atbalstāms daļā, kur paredzēts f/z P1 
(iepriekš sniegtais priekšlikums par P1 
izmantošanu izriet no detālplānojuma). 

7.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2839 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 
Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 
samazinot sastrēgumus.  
PIELIKUMS.  

80760030742 
80760030037 
80760030349 
80760030109 

Mainīt sarkanās 
līnijas 

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

80760030487 
80760030530 
80760030346 
80760030327 
80760030252 

pārcelt. Savienojums ar Priekuļu ielu 
netiek atbalstīts, jo nav reālas 
nepieciešamības un skarto nekustamo 
īpašumu īpašnieki nav 
atbalstījuši/ierosinājuši šādu 
savienojumu. 
Savienojums ar P133 tiks izskatīts 
Mārupes novada transporta attīstības 
plāna ietvaros.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

8.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2840 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 
Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 
samazinot sastrēgumus.  
PIELIKUMS.  

80760030742 
80760030037 
80760030349 
80760030109 
80760030487 
80760030530 
80760030346 
80760030327 
80760030252 
 
 

Mainīt sarkanās 
līnijas 

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
pārcelt. Savienojums ar Priekuļu ielu 
netiek atbalstīts, jo nav reālas 
nepieciešamības un skarto nekustamo 
īpašumu īpašnieki nav 
atbalstījuši/ierosinājuši šādu 
savienojumu. 
Savienojums ar P133 tiks izskatīts 
Mārupes novada transporta attīstības 
plāna ietvaros.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

9.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2838 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 
Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 
samazinot sastrēgumus.  

80760030742 
80760030037 
80760030349 

Mainīt sarkanās 
līnijas 

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

PIELIKUMS.  80760030109 
80760030487 
80760030530 
80760030346 
80760030327 
80760030252 
 

plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
pārcelt. Savienojums ar Priekuļu ielu 
netiek atbalstīts, jo nav reālas 
nepieciešamības un skarto nekustamo 
īpašumu īpašnieki nav 
atbalstījuši/ierosinājuši šādu 
savienojumu. 
Savienojums ar P133 tiks izskatīts 
Mārupes novada transporta attīstības 
plāna ietvaros.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

10.  SIA Mārupes SP 
MND Nr. 2-7-2754 

Izstrādāts detālplānojums Vazdiķi – B. Lūdzu atcelt 
detālplānojumu, likvidējot ielu sarkanās līnijas.  

80760080067 
80760080459 
80760080460 
80760080461 
80760080463 
80760080006 

 Ņemts vērā.  
Precizējums. 
Detālplānojumu ir atcelts ar 26.09.2018. 
MND lēmumu Nr.10 Prot.Nr.13. 

11.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2744 

Izstrādāts detālplānojums Vazdiķi – B. Lūdzu atcelt 
detālplānojumu, likvidējot ielu sarkanās līnijas.  

80760080067 
80760080459 
80760080460 
80760080461 
80760080463 
80760080006 

 Ņemts vērā.  
Precizējums: 
Detālplānojumu ir atcelts ar 26.09.2018. 
MND lēmumu Nr.10 Prot.Nr.13. 

12.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2801 

Šobrīd ir atklāts auto stāvlaukums un ir plānots saglabāt šo 
izmantošanu. Lūdzu mainīt zonējumu uz transporta teritorijām.  

80760030719 
 

R1 uz TR1 Noraidīts.  
Labojumi funkcionālajā zonējumā nav 
nepieciešami.  
Šobrīd nekustamajam īpašumam 
piešķirtajā funkcionālajā zonā R1 kā 
viens no galvenajiem izmantošanas 
veidiem ir atļauta transporta 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

apkalpojošā infrastruktūra, kur atļautas 
atsevišķi novietotas atklātās stāvvietas.  

13.  Juridiska persona, 
30.08.2018 
MND Nr. 2-7-2872 

Piekrīt ceļu izvietojumam. 
Piekrīt, ka jāveido zaļā zona un kopīgi ar kaimiņiem, bet ne 
iepriekš teritorijas plānojumā noteiktā teritorijā.  
Kā atļauto izmantošanu noteikt mazstāvu , dvīņu māju un 
savrupmāju būvniecību. Izslēdzot publisko un daudzstāvu 
apbūvi, jo tā neatbilst tirgus prasībām.  
Var paredzēt arī JC3, bet izslēgt punktu, ka dzīvojamo apbūvi 
nevar paredzēt kā vienīgo apbūves veidu.  

80760060237 
 

No P1 uz DZM 
vai DzS1, vai JC3 

Daļēji atbalstāms. 
Jāizskata kopā ar pārējo Bieriņu purva 
teritorijas īpašnieku ierosinājumiem 
2.redakcijas izstrādes gaitā.  
Precizējums: 
Pilnveidotajā redakcijā veiktas izmaiņas, 
nosakot Bieriņu purva teritorijā JC1  
zonējumu un TIN14 teritoriju, kurā 
paredzēti detalizēti nosacījumi teritorijas 
izmantošanai un prasības detalizētai 
plānošanai. Tai skaitā prasības zaļo 
teritoriju īpatsvaram (konkrēts 
novietojums izstrādājams 
detālplānojumā, paredzot saistītu zaļo 
teritoriju tīklu) saskaņā ar  Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā noteikto teritorijas 
izmantošanas mērķi – veidot publiskās un 
rekreācijas teritorijas.  

14.  Juridiska persona, 
13.08.2018 
MND Nr. 2-7-2709 

Kā atļauto izmantošanu noteikt mazstāvu , dvīņu māju un 
savrupmāju būvniecību. Izslēdzot publisko un daudzstāvu 
apbūvi, jo tā neatbilst tirgus prasībām.  
Var paredzēt arī JC3, bet izslēgt punktu, ka dzīvojamo apbūvi 
nevar paredzēt kā vienīgo apbūves veidu. 
IR APBŪVES PIELIKUMS  

80760060237 
 

No P1 uz DZM 
vai DzS1, vai JC3 

15.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2731 

Neplānot ceļu īpašuma dienvidu daļā. Izskatīt iespēju savienot 
pašvaldības autoceļu C-19 ar valsts reģ. autoceļu P133.  
PIELIKUMS AR SHĒMU  

80760030109 
 

Mainīt sarkanās 
līnijas 

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
pārcelt, analizējot iespējamos 
pieslēgumus P133 un Kalnciema ielai.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

16.  Juridiska persona, 
Latvia  
MND Nr. 2-72858 

Ņemot vērā apgrūtinājumu – augstsprieguma līnija, iesaka 
mainīt zonējumu uz JC3. 

80760031147 
80760031148 

Uz JC3 Priekšlikums atbalstīts, ja tiks panākts 
saskaņojums ar blakus nekustamā 
īpašuma īpašnieku kadastra Nr. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

80760030372, tādejādi veidojot vienotu 
zonējumu.  
Precizējums: 
Zonējums mainīts arī īpašumam 
80760030372 

17.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-7-2826 

Nepiekrīt Dabas teritorijām. Vēlas mainīt uz zonējumu uz Mežu 
teritoriju M1, lai turpmāk nodarbotos ar mežsaimniecību.  

80760150002 Uz M1  Atbalstīts.  
Vienlaikus TIAN jāprecizē nosacījumi 
viensētu apbūves veidošanai privātos 
mežos (vietās, kur fiziski ir purvs), un 
nosacījumi teritorijas inženiertehniskai 
sagatavošanai. Jāvērtē atsevišķas 
apakšzonas izdalīšanas nepieciešamība. 
Precizējums: 
Atsevišķa apakšzona nav noteikta. 
Ierobežota platība, ko var nožogot 
viensētu gadījumā. 

18.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2846  

Mainīt zonējumu no LL uz DzS1 un apstiprināt dāvinājumu.  80760031569 
 

Uz DzS1 Atbalstīts. 
Zonējums DzS1 ir jau esošajā plānojumā.  
Lai realizētu DzS1 zonējumu, 
nepieciešams realizēt detālplānojumu un 
pēc tā realizēšanas to atcelt.  
Nekustamā īpašuma dāvinājuma 
jautājumi tiek risināti ārpus TP grozījumu 
izstrādes.    

19.  Fiziska persona 
MND Nr.  

Nepiekrītu un lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas 
Mārupes novada, Vētras ciemā sekojošiem īpašumiem, vai 
noteikt tos atbilstoši Tabulā nr.1 minētajiem Priekšlikumiem: 

Nr
. 

Īpašuma kadastra 
numurs/ 
nosaukums 

Spēkā 
esošais 
zonējums 

Grozījumu 
1. 
redakcija 

Priekšlik
ums 

zonēju
mam 

80760120064 
80760120129 
80760120079 
80760120006 
80760120005 
 
 
 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

1 80760120064 DZS JC3 DZS1 

2 80760120129 
“Maružas” 

DZS JC3 DZS1 

3 80760120079 
“Pepas-2” 

DZS1 JC3 DZS3 

4 80760120006 DZS1 JC3 DZS3 

5 80760120005 P JC3 DZS3 

 
Papildus ir VARAM vēstule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20.  Juridiska persona Sniegti ieteikumi precīzam terminu lietojumam attiecībā uz 
veloinfrastruktūru.  

  Atbalstīts  
Tiks veikti atbilstoši labojumi TIAN.  

21.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-7-2723 

Mainīt funkcionālo zonējumu no JC4 uz R1 zemes vienībās  ar 
kadastra Nr. 80760030363, Nr. 80760031489 un Nr. 
80760031488  

Mainīt funkcionālās zonas DA1 konfigurāciju zemes vienībā  ar 
kadastra Nr. 80760030363 atbilstoši pielikumā norādītajam.  
 
PIELIKUMS ar grafisko piedāvājumu.  

80760030363 
80760031489 
80760031488 
 

JC4 uz R1  Atbalstīts daļēji.  
Atbalstīts punktos par atļauto 
izmantošanu, paredzot, ka tiek veidota 
jauna apakšzona kas paredz loģistikas 
pakalpojumu bez ražošanas, vai tiek 
papildināti esošo zonu nosacījumi 
Precizēts: piešķirts zonējums R1.  
Netiek atbalstīts daļā par DA1 teritoriju. 
DA teritorija  nosakāma atbilstoši 
situācijai dabā; saglabājama dabiskā 
kāpa.  
Kontekstā ar šo iesniegumu pārskatīt 
nepieciešamību veidot DA1 teritoriju arī 
blakus DzS2 teritorijā, ievērojot dabiskās 
kāpas/meža robežas.  
Precizēts: blakus īpašumā daļā, kur ir 
esošā kāpa, noteikta DA1 teritorija 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

22.  Juridiska persona,  
MND Nr. 2-7-2763 

Mainīt zonējum uz R1, kas atbilst uzņēmuma līdzšinējai darbībai 
un plānotajiem paplašināšanas un attīstības darbiem.  

80760030243 
 

JC4 uz R1 Atbalstīts.  Atbalstīts, paredzot veidot 
izņēmumus apbūves noteikumos 
konkrētām situācijām. 
Pārskatāms blakus esošais funkcionālais 
zonējums, kur noteikta DzS3 funkcionālā 
zona, ko daļēji gar R1 teritoriju plānots 
mainīt uz DA1, lai nodrošinātu buferi pret 
iespējamo savrupmāju apbūvi nākotnē.  
Precizēts: noteikta R1 zona, neparedzot 
individuālu izņēmumu. 

23.  Juridiska persona, MND 
Nr. 2-5-2810 

Pamatojoties uz to, ka arī apkārtnē tiek attīstīti mazstāvu 
apbūves projekti, banka lūdz mainīt zonējumu, kas ļautu ar 
lielākām iespējām realizēt īpašumu.  

80760031337 
80760030007 
 

DzS1 uz DzM Noraidīts.  
Pamatojums: ņemot vērā apkārtējo 
apbūvi, kas ir DzS1, kā arī faktu, ka 
īpašumam nav piekļuves pa pašvaldības 
ielu.  
Iespējams mainīt zonējumu pēc 
lokālplānojuma izstrādes visam 
kvartālam, atrisinot piekļuves jautājumu 
un skaņojot ar kaimiņu īpašumiem.  

24.  Fiziska persona,  
MND Nr. 2-3-1223 

1) Teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros rast šīs 
problēmas risinājumu, proti, nodrošināt ar Mārupes Teritorijas 
plānojumu un Paleju ielas 86 detālplānojumu noteiktas publiskas 
ielas tiesisku pieejamību piekļuves nodrošināšanai. Ņemt vērā, 
ka līdz Paleju ielas 86 detālplānojuma uzsākšanai zemes gabalam 
bija noteikts servitūts – tiesības uz braucamo ceļu 1437 m2 
platībā kas tika izmantots piekļuvei īpašumam “Bulduri”. 
2) Grozīt manam īpašumam “Bulduri” gar Austrumu robežu 
noteikto grāvja aizsargjoslu un noteikt to pa Grāvkalnu ielu 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 2. punktam. 
Esošā aizsargjosla abās novadgrāvja pusēs kļūdaini noteikta 
saskaņā ar likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un neatbilst 
esošajai situācijai, proti, īpašums “Bulduri” atrodas Mārupes 
ciema teritorijā, nevis lauku apvidū. 

80760031955 
 

Mainīt sarkanās 
līnijas  

Daļēji ņemts vērā  
attiecībā par piekļuves nodrošinājumu – 
TIAN papildināms ar nosacījumiem par 
transporta teritoriju kā koplietošanas 
ceļu izmantošanu, definējot konkrētas 
ielas, kas veido pašvaldības nozīmes ielu 
tīklu.  Vienlaikus precizējams par esošām 
ielām un no jauna veidojamām. 
Par aizsargjoslu nav atbalstīts, jo 
neattiecas uz TP regulējumu, kā arī ar TP 
grozījumiem  nav iespējams grozīt likuma 
prasības.  
Precizējums: 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

Pašvaldības nozīmes ielu un ceļu tīkls 
noteikts 11. pielikumā. Atsevišķs 
regulējums koplietošanas ceļiem un 
pašvaldības nozīmes ceļiem TIAN nav 
nepieciešams, to paredz Zemes 
pārvaldības likums.  

25.  Fiziska persona, 
MND. Nr. 2-3-1231 

Jaunajā teritorijas plānā teritorijā starp autoceļiem P133 un C19 
netiek nodrošināts/plānots centralizēts ūdensapgādes un 
sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas pakalpojums (Pielikums 8). 
Minētais pakalpojums beidzas pie Plieņciema ielas, skat attēls 1. 
pievienots (iezīmēts, dzeltens). 

1) Lūdzu skaidrojiet, kā pie plānotā zonējuma (pamatā JC4) 

šai apvidū ar intensīvu saimniecisko darbību tiks 

nodrošināts centralizēts ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumi, lai nepasliktinātu vides apstākļus esošajos 

zemes īpašumos. 

2) Vai aizsargjoslu kartēs tiek nodrošināta esošo meliorācijas 

sistēmu attēlošana un aizsardzība? 

3) Vai Mārupes pašvaldība uzturēs un rekonstruēs 

meliorācijas noteku zem valsts autoceļa P133, kas pastāv 

dabā, bet neparādās nevienā kartē? 

PIEVIENOTS ATTĒLS 

Teritorija attēlā  Iesniegums ir izskatīts un tiek sniegtas 
šādas atbildes.  
1) Teritorija atrodas perspektīvās 
sadzīves kanalizācijas aglomerācijas 
robežās.  
2)Aizsargjoslu kartēs aizsargjoslas tiek 
attēlots atbilstoši mēroga noteiktībai 
(10m un lielākas). Aizsargjoslas ir spēkā 
atbilstoši LR likumam “Aizsargjoslu 
likums”.   
3) Iesniegumā minētais meliorācijas 
sistēmas posms, kas atrodas zem valsts 
autoceļa jāuztur īpašniekam. Datus par 
esošajām meliorācijas sistēmām būs 
iespējams papildināt pēc objektu 
inventarizācijas un ienešanas 
meliorācijas kadastrā.   

26.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1251 un 
MND Nr. 2-3-1591 

Viedoklis par purva norakšanu. Ieteikums meklēt racionālu 
kompromisu starp dabas saglabāšanu un biznesu, kas balstās uz 
dabas iznīcināšanu. 

80760110640 
 

 Atbalstīts.  
Ņemot vērā sabiedrības viedokli un to, ka 
iepriekš plānojumā netika paredzēta 
derīgo izrakteņu ieguve mežu teritorijā uz 
dienvidiem no Jaunmārupes, lemts 
vismaz plānojuma darbības periodā (līdz 
2026.gadam) zonējumu nemainīt un 
saglabāt M1 zonu.  

27.  Fiziska persona 
MND Nr.  

Ierosinu veidot Jauktas centra apbūves teritoriju JC3 visā Vārpu 
ielas posmā starp Lielo ielu un Upesgrīvas ielu. Vārpu ielā un tās 

80760031403 
 

DzS1 uz JC3 Noraidīts  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

apkārtnē jau ir izveidojusies jaukta centra apbūve. Tā rezultātā 
pa Vārpu ielu notiek intensīva satiksme. Tādēļ mērķtiecīgi būtu 
noteikt JC3 atļauto izmantošanas veidu Vārpu ielai pieguļošām 
zemes vienībām. Lūdzu manam īpašumam Vārpu iela 3 , kad nr. 
80760031403 noteikt atļauto izmantošanu Jauktas centra 
apbūves teritorija JC3.  

Pamatojums: apkārtējie īpašumi nav 
atbalstījuši priekšlikumu, īpašumos 
veidojas savrupmāju apbūve.  

28.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1304_ 

Rūpniecības teritorijā R1 kā papildizmantošanu iekļaut derīgo 
izrakteņu ieguvi.  

 R1 izmaiņas 
TIAN.  

Noraidīts. Nav paredzēts, jo zona 
noteikta kā vieglās ražošanas teritorijas, 
kas neparedz būtisku ietekmi (troksni, 
piesārņojumu), tai skaitā ciemu teritorijā. 

29.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1343 

Neveidot JC3 teritorijas īpašumos Nr. 80760120129, Nr.  
80760120064, Nr. 80760120079, Nr.80760120005, 
Nr. 80760120006 
  
 
 

80760120688 
Iesniegums par  
80760120129  
80760120064 
80760120079 
80760120005 
80760120006 

 Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
 

30.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1344 

Izveidot funkcionālo zonu pašvaldībai piederošā zemes gabalā 
JC4, jo teritorija atbilst šim izmantošanas veidam un veidojas kā 
pakalpojumu centrs.  

80760071021 
 

No JC3 uz JC4 Noraidīts. 
Pamatojums: zemes vienība ar  kadastra 
Nr. 80760071021 ir  pašvaldība īpašums 
un pašvaldībai ir citas ieceres attiecībā uz 
īpašumu izmantošanu. 

31.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1297 

Neveidot plānoto autoceļu šķērsām pāri īpašumam Vismaņi 
Piedāvājums pārvietot plānoto celu uz īpašumu Vaļenieki Nr. 
80760030366 
Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 
Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 
samazinot sastrēgumus.  
PIELIKUMS. 

80760030346 
 

Sarkano līniju 
izmaiņas  

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
pārcelt. Savienojums ar Priekuļu ielu 
netiek atbalstīts, jo nav reālas 
nepieciešamības un saistīto nekustamo 
īpašumu īpašnieki nav 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 
savienojumu. 
Savienojums ar P133 tiks izskatīts 
Mārupes novada transporta attīstības 
plāna ietvaros.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

32.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1289 

Neveidot plānoto autoceļu šķērsām pāri īpašumam “Lidoņi”.  
Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 
Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 
samazinot sastrēgumus.  
PIELIKUMS. 

80760030252 
 

Sarkano līniju 
izmaiņas  

Daļēji atbalstāms.  
Priekšlikums par sarkano līniju maiņas 
nepieciešamību tiek ņemts vērā. Netiek 
plānots likvidēt sarkanās līnijas, bet 
pārcelt. Savienojums ar Priekuļu ielu 
netiek atbalstīts, jo nav reālas 
nepieciešamības un saistīto nekustamo 
īpašumu īpašnieki nav 
atbalstījuši/ierosinājuši šādu 
savienojumu. 
Savienojums ar P133 tiks izskatīts 
Mārupes novada transporta attīstības 
plāna ietvaros.  
Savienojums ar Kalnciema ielu tiks 
izskatīts kopā ar nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, kuriem pieder īpašumi pie 
Kalnciema ielas Mārupes novadā.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas pārkārtotas atbilstoši ar 
īpašniekiem kopīgi izstrādātam 
risinājumam. 

33.  Fiziskas personas 
MND Nr. 2-3-1308 

Priekšlikums pārveidot DzS1 teritoriju par JC3 teritoriju, kā tas 
paredzēts izstrādātajos detaļplānojumos un apbūves koncepcijā. 
Un kā tas ir bijis atļauts iepriekšējos plānojumos.  

80760120573 
80760120574 
80760120575 

DZS1 uz JC3 Atbalstīts. Ar nosacījumu, ka JC3 zonā 
daudzdzīvokļu māju augstums atļauts 3 
stāvi.  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

PIELIKUMĀ APBŪVES KONCEPCIJA 80760120576 
80760120572 
80760120045 

JC3 funkcionālais zonējums paredzēts 
ielu krustojumā, tai skaitā īpašumā Lielās 
Āvas 3.z.v., kur spēkā esošais 
detālplānojums jau pieļauj šādu 
izmantošanu.   
Precizējums: JC3 zonas stāvu skaits nav 
samazināts, bet noteikti papildus 
noteikumi par attālumu līdz esošai 
dzīvojamai apbūvei – līdz 50m attālumā 
stāvu skaits nepārsniedz 3 stāvus. 

34.  Mārupes iedzīvotāju 
iniciatīvas grupa. 
77 PARAKSTI 
MND Nr. 2-3-1339 

Rosinājums izveidot gājēju celiņu uz BMX trasi no Gaujas ielas 
stūra līdz Sporta parkam. Rosinājums paredzēt ietvi uz 
Silaputniņu ielas.  
77 PARAKSTI. PIELIKUMS  

80760080067 
 

Ierīkot TR 
teritoriju, gājēju 
celiņu.  

Atbalstāms pēc būtības, bet nav 
teritorijas plānojuma jautājums. 
Teritorijas plānojumā šajā vietā ir 
paredzēta TR teritorija, kurā ir paredzēta 
iela, tai skaitā gājēju/velo celiņi. Celiņa 
tūlītēja izbūve saistīta ar īpašumtiesību 
jautājumiem.  
Turpmākā iespēja izbūvēt celiņu saistāma 
arī ar detālplānojumiem konkrētās 
teritorijas būvprojektu vai 
detālplānojumu, kur pašvaldība var 
izvirzīt nosacījumus celiņa izveidei. 

35.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1335 

Mainīt zonējumu atbilstoši detālplānojumam un apkārtējām 
teritorijām  uz JC3. 

80760060115 
 

Uz JC3 Daļēji atbalstāms. 
Zonējuma maiņa atbalstāma īpašumos 
gar ceļu. Pārējā teritorijā saglabājama 
savrupmāju apbūve. Vienlaikus esošais 
funkcionālais zonējums saskaņā ar 
izstrādātā detālplānojuma risinājumiem, 
pieļauj komercapbūvi visā DP teritorijā. 
2.redakcijas ietvaros vērtējama sarkano 
līniju precizēšana otrai izbrauktuvei uz 
Bašēnu ceļu. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 
pārskatāms dzīvojamās apbūves blīvums 
un stāvu skaits.  
Precizējums: otrās izbrauktuves sarkanās 
līnijas nav labotas. Jautājums skatāms pie 
gadījuma, ja ielu pārņem pašvaldība. 
JC3 zonas stāvu skaits nav samazināts, 
bet noteikti papildus noteikumi par 
attālumu līdz esošai dzīvojamai apbūvei – 
līdz 50m attālumā stāvu skaits 
nepārsniedz 3 stāvus. 

36.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1256 

Pievienot zemes gabalu Vētras ciemam, jo uzskata, ka jau pašreiz 
tur atrodas.  80760120290 

80760120036 
80760120405  

Noraidīts. 
Trokšņu zonā normatīvais regulējums 
neļauj veidot blīvu dzīvojamo apbūvi. 
Vētras ciema robežas nav paplašināmas. 

37.  Fiziskas personas 
MND Nr. 2-3-1245 

Nepiekrīt mainīt zonējumu īpašumam. Saglabāt esošo. 
Pārkārtot sarkanās līnijas Kurmales ielai pa īpašuma robežām, jo 
iela beidzas strupceļā robežu dēļ.  

80760070152 
 

L2 uz DzS1  
Sarkano līniju 
maiņa  

Atbalstāms daļēji, 
Pamatojums: atbalstāma funkcionālā 
zonējuma maiņa, bet jāmeklē risinājums 
sarkano līniju pārlikšanai, kas 
nodrošinātu gan nekustamā īpašuma 
nesadrumstalotu lietošanu, gan vienota 
ielu tīkla nodrošinājumu Mārupes ciemā.  
Precizējums: 
Sarkanās līnijas nav mainītas, jo 
savienojums obligāti saglabājams, bet pie 
zonējuma DzS1 īpašuma sadalei būs 
nepieciešamas ielas, kuru novietojums 
nosakāms/precizējams detālplānojumā. 

38.  Fiziskas personas 
MND Nr. 2-3-1244 

1) Izveidot ceļa servitūtu un nodrošināt piekļuvi īpašumam 
Mārupītes gatve 7 Nr. 80760070153 
2) Vēlme atdalīt no Nr. 80760070150 zemi un nodrošināt piekļuvi  
PIELIKUMS  

80760070153 
80760070150 
 

Nodrošināt 
piekļuvi zemei.   

Atbalstāms. 
Sarkanās līnijas un piekļuves risinājums ir 
jāveido visam kvartālam kopīgi.  
Precizēts: sarkanās līnijas precizētas, 
paredzot piekļuves iespējas.  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

39.  Fiziska persona 
MND Nr.2-3/1286 

Mainīt zonējumu uz Jauktu centru, lai būtu iespējams veikt 
publisko objektu apbūvi un stāvvietu izbūvi.  

80760030342 
80760030359 
80760030360 

No JC4 
Lauksaimniecīb
as zeme (L2) 
JC3 
JC3 

Daļēji ņemts vērā. Mainīts zonējums, 
saglabājot DA1 teritorijas. Par konkrēto 
zonējumu atsevišķi jāvienojas, ja 
paredzēta esošās dzīvojamās apbūves 
saglabāšana. Stāvvietas JC zonā kā 
atsevišķa atļautā izmantošana nav 
paredzama.  

40.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1296 

Nesaskan ar esošo funkcionālo zonu Savrupmājas, lūdzu pārlikt 
uz JC3 zonu, jo labāk atbilst plānotai izmantošanai. Un ņemot 
vērā iekļaušanu ciemā, nebūs tik liela plūsmas.  

80760120007 
80760120193 
 

JC4 uz JC3 Atbalstīts 
2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 
pārskatāms dzīvojamās apbūves blīvums 
un stāvu skaits. 
Precizējums: JC3 zonas stāvu skaits nav 
samazināts, bet noteikti papildus 
noteikumi par attālumu līdz esošai 
dzīvojamai apbūvei – līdz 50m attālumā 
stāvu skaits nepārsniedz 3 stāvus. 

41.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1295 

Mainīts zonējums no DzS uz JC4, kas neatbilst plānotai 
izmantošanai. Mainīt no JC4 uz JC3. 
Aicinājums izņemt JC4 no teritorijām, kas ir blakus dzīvojamām 
apbūvēm. 
Kategoriski iebilst pret smago kravas auto uzņēmumu attīstīšanu 
blakus dzīvojamām teritorijām. Novirzīt kravas auto plūsmas pa 
apvedceļiem. 
V-22 Bašēnu ceļš - iedzīvotāju iesniegums neveidot šo ceļu par 
kravas transportam izbraucamu. Rekonstruēt Bašēnu ceļu un 
veikt pretapputes apstrādi visos grants ceļos.  

80760120192 
 

JC4 uz JC3 Atbalstīts daļēji. 
Pamatojums: teritorijā ir veikta autoceļa 
V22 pārbūve ar mērķi veidot 
caurbraucamu ceļu kravas transportam, 
nodrošinot, ka kravas transports nebrauc 
cauri Mārupes ciema centram. Ceļam 
paredzēta augsta kategorija, jo 
ilgtermiņā veido savienojumu starp 
Lidostu un Lapiņu dambi.  
Atbalstīts daļā par zonējuma maiņu, bet 
2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 
pārskatāms dzīvojamās apbūves blīvums 
un stāvu skaits. 
Precizējums: JC3 zonas stāvu skaits nav 
samazināts, bet noteikti papildus 
noteikumi par attālumu līdz esošai 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

dzīvojamai apbūvei – līdz 50m attālumā 
stāvu skaits nepārsniedz 3 stāvus. 

42.  Fiziska persona 
Īpašums 80760120687 
 
29.08.2018 

Iebilstu pret JC3 – jauktas centra apbūves izvietošanu Vētras 
ciema teritorijā. Tāpat iebilst pret to, ka Vētras ciema teritorijā 
pašreiz plānotās privātmāju apbūves teritorijas tiek pārmainītas 
un mainīts atļautais zemes platību dalījums. 
Zemes uz mazsaimniecību zemi, no mazsaimniecību zemes uz 
retinātu savrupmāju apbūves zemi un no retinātu savrupmāju 
apbūves uz savrupmāju, turklāt vēl projektā paredzēts dažām 
zemes vienībām noteikt citu plānojumu kā savrupmāju. 
Lūdzu nodrošināt tiesisko paļāvību, respektīvi, to, ka iedzīvotāji 
var paļauties uz teritorijas plānojumu ilgtermiņā. 

80760120687 
Iesniegums par  
80760120129  
80760120064 
80760120079 
80760120005 
80760120006 

JC3 uz DzS1 Ņemts vērā.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
. 
 

43.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-30-153 

Par Mārupes Bieriņu teritoriju kopumā: 
1.1.   saglabāt Mārupes Bieriņus kā funkcionāli vienotu 

Jauktas Centra apbūves – 3 (JC3) teritoriju, nesadalot 
to sīkākās izmantošanas zonās, izņemot, ja zemju 
īpašnieki nav norādījuši savādāk. Tas saglabātu iespēju 
Mārupes Bieriņus attīstīt kompleksi 200-300 ha 
platībā; 

1.2.   neparādīt Dabas un Apstādījumu teritoriju kā definētu 
zonu, bet iestrādāt apbūves noteikumos nepieciešamo 
platību, kas jāparedz DA1; 

1.3.   nodrošināt ceļu caur Mārupes Bieriņu teritoriju, kas 
savieno Zeltiņu ielu un Daugavas ielas turpinājumu, kā 
arī Bašēnu ceļu un Lielo ielu; 

2.     par zemesgabalu ar k.Nr. 80760060011: 
2.1.   atbilstoši pievienotajai shēmai zemesgabala Z daļā 

paredzēt Savrupmāju Apbūves teritoriju DzS3; 
2.2.   pārējo teritoriju paredzēt kā Jauktu Centra apbūves 

teritoriju – 3 (JC3); 
2.3.   nodrošināt ceļu caur Mārupes Bieriņu teritoriju, kas 

savieno Zeltiņu ielu un Daugavas ielas turpinājumu, kā 
arī Bašēnu ceļu un Lielo ielu; 

80760060011 
 

Zemes vienībā 
ar Nr. 
80760060011 
Paredzēt Z daļā 
DzS3, pārējo kā 
JC3. Nodrošināt 
ceļu 

Daļēji atbalstāms. 
Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 
kopējo plānojumu. 
Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu.  
DzS3 teritoriju tiek rosināts samazināt, 
veidojot Dabas un apstādījumu teritoriju 
(DA) gar blakus esošo teritoriju, kur 
atļauta vieglās ražošanas uzņēmuma 
izveide, lai nodrošinātu buferjoslu pret 
ražošanas teritoriju. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

PIELIKUMĀ SHĒMA 

44.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1220 

Pagarināt Daugavas ielu un izslēgt no plāniem lēngaitas joslu. 
Jāparedz ātruma samazinājums.  

80760120086 
 

Noņemt 
lēngaitas joslu.  

Noraidīts. Tiek risināts ar TIAN atrunu par 
apstākļiem, kad iespējams neveidot 
lēngaitas joslu. Pievienojumi P132 ir 
veidojami kontekstā ar Bieriņu purva 
turpmāko izmantošanu un plānoto 
transporta risinājumu. Risinājumus 
plānots izstrādāt Transporta plānā 
2.redakcijas ietvaros.  
Precizējums: Diskusijās ar LVC un darba 
grupā, lēngaitas joslas risinājumi 
saglabāti, pamatojot tos detalizētajā 
transporta plānā, tai skaitā precizējot 
esošā un plānotās pievienojumu vietas 
(paskaidrojuma raksta pielikums) 

45.  Juridiska persona 

 MND Nr. (elektroniski 
parakstīts dokuments) 

Lūdzu noteikt uzņēmumam piederošajā zemes gabalā ar 
kadastra Nr. 80760111029 funkcionālo zonu “Rūpnieciskās 
apbūves teritorija” (R2), tāpat kā zemes gabalam ar kadastra Nr. 
80760110223, ar kuru robežojas uzņēmuma zemes gabals. 

80760111029 
 

R1 uz R2 Noraidīts.  
Pamatojums: nav veicināma smagās 
ražošanas zonējuma, kas pieļauj arī 
derīgo izrakteņu ieguvi, izvietošana 
atsevišķās zemes vienībās starp 
teritorijām, kur paredzēta cita rakstura 
apbūve. Tas saistīts ar iespējamām 
būtiskām ietekmēm uz blakus 
teritorijām, transporta plūsmām.  

46.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1255 

Mainīt no mazsaimniecību zemes uz retinātu savrupmāju 
apbūvi, lai vēlāk sadalītu. Nodoklis tiek maksāts kā apbūves 
zemei. 

80760120405 
 

L2 uz DzS3 Noraidīts. 
Trokšņu zonā normatīvais regulējums 
neļauj veidot blīvu dzīvojamo apbūvi. 
Vētras ciema robežas nav paplašināmas. 

47.  Fiziska persona 
MND Nr. 2-3-1217 

Paredzēt savrupmāju zonējumu ar mērķi nākotnē attīstīt 
ciematu ar nelieliem zemes gabaliem  jaunām ģimenēm. 

80760060095 
 

DzS2 uz DzS1 Atbalstīts. 
Ņemot vērā teritorijas atrašanos ciema 
malā, kur paredzēta pāreja no L2 uz DzS1. 
Plānojuma 2.redakcijas ietvaros kopumā 
tiks pārvērtēts paredzētais iedzīvotāju 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

blīvums novadā, un vērtēts pamatojums 
atļaut vai liegt blīvākas apbūves 
veidošanu.  
Precizēts: priekšlikums atbalstīts, 
vērtējot esošo apbūvi un ceļu tīklu. 

48.   Juridiska persona 
MND Nr. 2-3-159 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz 
atbilstošāku z/v ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. 
Mainīt uz dzīvojamo vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar 
dzīvojamo.  
 

80760030318 
80760030261 
 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  
Iesniegums iesniegts par citam 
īpašniekam piederošu nekustamo  
īpašumu.  
Precizēts: 
Gar ceļu saglabāts noteiktais 
funkcionālais zonējums JC4, bet tālāko no 
ceļa teritorija noteikta kā P1 teritorija ar 
iespēju veidot Publisko apbūvi un 
dzīvojamo apbūvi kā papildizmantošanu.  

49.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1346 
Mainīt zonējumu, lai tas atbilst gan Mārupiešu interesēm. Gan 
pašvaldības funkciju īstenošanai: Nr. 80760120005 no JC3 uz P2. 
Nr. 80760120006, Nr. 80760120064 un Nr. 80760120129 uz 
DzM 
 

80760120005 
80760120006 
 

JC3 uz P2 
JC3 uz DzM 

Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

50.  Fiziskas personas  

Papildināts ar 8 

parakstiem  

MND Nr. 2-3-1372 

1. Saglabāt iepriekšējo PD2, kas tagad ir JC4, bet neparedzēt 
f/z JC4 ražošanu. Pamatojums, lai gar Lidostas un 
RailBaltica trasēm būtu izvietota augstvērtīga arhitektūra, 
nevis angāri, kā tas šobrīd atļauts. Iepriekš atļauta arī 9 
stāvu apbūve, kas tagad vairs nav atļauta.  

2. Krasi nodalīt teritorijas, kurās atļauta rūpnieciskā apbūve 
un, kur atļauta dzīvojamā. Neveidot starpstāvokli vai 
pārejas zonas. PD teritorijās nelikt JC4, bet saglabāt esošās 
dzīvojamās mājas.  

Visa PD2 zona 
gar Lidostu. 
Visa PD teritorija  

PD2 saglabāt 9 
stāvi 
PD ielikt bez 
ražošanas 

Precizēts: 
Daļēji atbalstāms 
- Izveidota jauna JC5 apakšzona, kas 

paredz 9 stāvus, viesnīcu apbūvi un 
vieglo ražošanu kā 
papildizmantošanu ar samazinātu 
apbūves blīvumu, bet neparedz 
dzīvojamo apbūvi, lai neveidotos 
papildus konfliktsituācijas; 

- Noteiktas zaļās zonas (DA1) 
- Gar P133 pirmajā līnijā definējamas 

prasības stāvu skaita 
paaugstināšanai, tuvinot iepriekš 
plānotajam stāvu skaitam; 

- Atļautas daudzstāvu autostāvvietas; 
- Iekļauti nosacījumi attālumam un 

norobežojošiem stādījumiem no 
esošās dzīvojamās apbūves. 

Pamatojums 
Arī iepriekš šajās teritorijās bija 
pieļaujami vieglās ražošanas uzņēmumi. 

51.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1520 
Neiebilstu Biedrības „Mārupes jaunā centra attīstībai” 
izteiktajam priekšlikumam Plānojuma grozījumus papildināt ar 
ielu, kas šķērso Mārupes Bieriņus, sākot no autoceļa P132 
virzienā uz Zeltiņu ielu, tomēr vēlos lūgt Mārupes novada domi 
veikt sekojošas izmaiņas Plānojuma grozījumos, atsakoties no: 
1) maģistrālā Mārupes Bieriņu šķērsojuma, kurš ir iezīmēts 
nekustamā īpašuma „Sūnas” ziemeļu malā, kā arī atsakoties no: 
2) maģistrālā, nekur nevedošā ceļa nekustamā īpašuma „Sūnas” 
austrumu malā, samazinot to kategorijā ar sarkanām līnijām līdz 
12 m. 

80760060158 
80760060007 
 

Par sarkano 
līniju maiņu 
Bieriņu purvā 

Atbalstīts. 
Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 
kopējo plānojumu. 
Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu.  
Precizēts: ceļu tīkls pārkārtots un 
noteikts kā TIN teritorija, kas precizējam 
detālplānojuma izstrādes ietvaros. 
 

52.  Fiziskas personas  

MND Nr. _2-3-1236 
Mainīt sarkano līniju novietojumu tā, lai tās nešķērsotu 
īpašumus. Nr. 80760080428 un Nr. 80760080483 

80760080428 
80760080483 

Gaujas ielas 
turpinājums  

Noraidīts (nav panākta vienošanās) 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

  Pamatojums: tiks precizētas sarkanās 
līnijas īpašumā, tomēr pilnībā sasaiste 
netiek likvidēta. Par labāko risinājumu 
jāvienojas ar nekustamā īpašuma 
īpašnieku. 
Precizēts: vienošanos par sarkano līniju 
novietojuma maiņu nav izdevies panākt, 
sarkanās līnijas saglabātas, paredzot ceļu 
kā pašvaldības nozīmes ceļu, jo tas veido 
vienoto novada pašvaldības nozīmes ceļu 
tīklu. 

53.  Fiziska persona  

Ģeoportālā ID 401448 
Lūdzu neparedzēt DZS1,iespējams arī citās DZS teritorijās, 
papildizmantošanas veidu - tirdzniecības un/vai pakalpojumu 
objektu apbūve(12002), jo šīs funkcijas degradē savrupo un 
kluso savrupmāju vidi, kāda tā pēc būtības ir paredzēta. Arī 
publiskās apspriešanas procedūrai to nevajadzētu mainīt. 
Izņēmums šo funkciju izvietošanai varētu būt tikai zemesgabali, 
kas pieguļ maģistrālajām ielām un, kuriem var tikt nodrošināta 
piekļuve no tām. 

- - Noraidīts pēc būtības, taču ir precizētas 
TIAN prasības pakalpojumu un 
tirdzniecības objektu apjomiem.  
Pamatojums: pakalpojumu objektu 
izvietošana dzīvojamās teritorijās veicina 
teritorijas daudzfunkcionālu 
izmantošanu un ir bijusi atļauta DzS 
teritorijās arī iepriekš ar publisko 
apspriešanu. 
Precizēts: zonās ar dzīvojamo apbūvi 
noteikti ierobežojumi publiskās apbūves 
(arī veikalu) platībām vai sliekšņi, kad 
piemērojama būves publiskā 
apspriešana. 

54.  Fiziskas personas 

MND Nr. 2-3-1438 
Neiekļaut īpašumus Jaunmārupes ciema robežās, jo tas radīs 
zaudējumus, bet nebūs ieguvumu.  
Neredz iespēju nodot pašvaldībai Neriņas ielas pagarinājumus, 
kas atrodas īpašumā.  

80760111189 
80760111188 
 

Nelikt ciemā.  Noraidīts.  
Pamatojums: ja šāds priekšlikums tiktu 
atbalstīts, tad teritorija būtu  jāzonē kā 
mežs (M1) un apbūve konkrētajos 
īpašumos vispār nebūtu pieļaujama, jo 
ārpus ciemiem arī tiek noteiktas platākas 
aizsargjoslas virszemes ūdens objektiem.  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

55.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1434 
Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz 
atbilstošāku z/v ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. 
Mainīt uz dzīvojamo vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar 
dzīvojamo.  
 

80760030318 
80760030261 
 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  
Iesniegums iesniegts par citam 
īpašniekam piederošu nekustamo  
īpašumu.  
Precizēts: 
Gar ceļu saglabāts noteiktais 
funkcionālais zonējums JC4, bet tālāko no 
ceļa teritorija noteikta kā P1 teritorija ar 
iespēju veidot Publisko apbūvi un 
dzīvojamo apbūvi kā papildizmantošanu. 

56.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1440 
Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz 
atbilstošāku z/v ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. 
Mainīt uz dzīvojamo vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar 
dzīvojamo.  
 

80760030318 
80760030261 
 

Uz DzS1, DzS2.  

57.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1451 
Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz 
atbilstošāku z/v ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. 
Mainīt uz dzīvojamo vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar 
dzīvojamo.  

80760030318 
80760030261 
 

Uz DzS1, DzS2. 

58.  Fiziska persona  

MND NR. 2-3-1437 
Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz 
atbilstošāku z/v ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. 
Mainīt uz dzīvojamo vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar 
dzīvojamo.  
 

80760030318 
80760030261 
 

Uz DzS1, DzS2.  

59.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2878 

Vides aizsardzības klubs (VAK) pauž viedokli, ka Mārupes novadā 
nav pieļaujama derīgo izrakteņu (t.sk. kūdras) ieguves platību 
palielināšana valsts un pašvaldības (t.sk. SIA “Rīgas Meži” 
piederošās un iznomātās) mežu un purvu platībās, kā arī jebkuru 
īpašnieku platībās nav pieļaujama biotopa “neskarti augtie 
purvi” kvalitātes prasībām atbilstošu teritoriju degradēšana 
derīgo izrakteņu ieguves vai meliorācijas pasākumu veikšanas 
rezultātā, tādējādi VAK lūdz neatļaut teritorijas plānojumā M-2 
teritorijās derīgo izrakteņu ieguvi augstāk minētajās platībās. 
 VAK lūdz, veicot ciemu robežu korekcijas, neiekļaut 
ciemu robežās jaunas mežu platības, jo mežu iekļaušana ciemu 

80760110640  Ņemts vērā iesnieguma punktos par 
priekšlikumiem par kūdras ieguvi.  

Daļēji ņemts vērā attiecībā uz ciemu 
robežām. Ciemos pēc iespējas nav 
iekļauti meži, izņemto Lidostu, kur tie 
atrodas Lidostas īpašumā.  

Nelielā daļā arī Bašēnu kvartālā,  mežs 
tiek iekļauts ciemā, bet saglabāts ar 
zonējumu meža teritorija M1, 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

robežās faktiski nozīmē to apbūves iespējas vai citādu 
sinantropizāciju, turklāt nonāk pretrunā ar vēsturiskajiem meža 
platību apsaimniekošanas mērķiem, radot nevēlamus efektus 
gan dabas videi, gan tiem zemju īpašniekiem, kuri paši nav 
rosinājuši savas platības iekļaut ciemu teritorijās. 

neparedzot to apbūvei vairāk, kā tas 
pieļaujams pie esošā zonējuma.  

60.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2874 

punktā 299. minēto attālumu 50m mainīt uz 25m, 
nosakot ka "Transporta līdzekļu apkopes būves, tai skaitā 
automazgātavas, atļauts izvietot atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un ne tuvāk kā 25mno zemes vienības, kas 
atrodas funkcionālajās zonās DzS, DzM un DzD”, vai 
nosakot ka attālums no automazgātuves iekārtām līdz 
esošiem vai plānotiem objektiem ar dzīvojamās apbūves 
un publiskās apbūves funkciju ir 25m  
  Lūdzam arī sniegt skaidrojumu, vai šajos dokumentos minētās 
transportlīdzekļu apkopes būves, tajā skaitā automazgāvas, 
attiecināmas uz pašapkalpošanās automazgātavām? 
Pievienojam VARAM vēstuli, ar skaidrojumu par MK 
noteikumiem Nr.380 attiecināšanu uz vaļējas pašapkalpošanās 
automazgātavām. 
PIELIKUMS  

 Mainīt TIAN Noraidīts: 
Pamatojums: neatkarīgi no mazgātavas 
veida, nav pamata veicināt šādu objektu 
izvietojumu tik tuvu dzīvojamām 
teritorijām. Tas palielina transporta 
plūsmu neatkarīgi no tā, vai ēka ir atvērta 
vai slēgta tipa. 
Precizēts: 
Atbalstīts daļēji, samērojot autoapkalpes 
būvju prasības ar degvielas un gāzes 
uzpildes staciju prasībām, no sakot 
attālumu līdz funkcionālai zonai 25m bet 
līdz esošai dzīvojamai apbūvei 50m.  
 
 

61.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2873 

1) Nekustamo īpašumu šķērsojošo plānoto ielu sarkano līniju 
grozījumi:   

- Z-D virzienā - plānotā iela Ulmaņa gatves lēngaitas joslas 
savienojumam ar Daibes ielu (jaunveidojama iela, trasēta 
paralēli Lielajai ielai);  

- A-R virzienā – plānotās Branguļu ielas savienojums ar 
Ziedleju ielu (jaunveidojama iela, trasēta paralēli Daibes 
ielai) 

Priekšlikums: grozīt plānoto ielu sarkanās līnijas Attīstāmajā 
teritorijā saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto skici.  

 
2) Jauktas centru apbūves teritorijas JC2 nosacījumu 

precizēšana:  

80760030028 
80760032009 
80760030385 
 
 

Mainīt TIAN. 
Mainīt Sarkanās 
līnijas  

Izskatīts  atsevišķā sanāksmē ar 
īpašniekiem. Atbalstīts daļēji: 
Sarkanās līnijas netiek mainītas, jo nav 
pamata ierobežot plānotos 
savienojumus, bez risinājuma tā 
pārkārtošanai. Jaunu sarkano līniju 
izkārtojums nosakāms ar 
detālplānojumu.  
TIAN tiks pārskatīts punkts par 
tirdzniecības platību ierobežojumiem 
konkrētās funkcionālajās zonās. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

Priekšlikums: svītrot TIAN 480.p-tā iekļauto platības limitu (800 
m2), kas attiecināts uz tirdzniecības un /vai pakalpojumu 
objektu apbūvei – veikaliem.  

Papildus informācija vēstulē  
PIELIKUMS 

62.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2868 

Kūdras ieguve M2 zonā neietekmēs nelabvēlīgi ne kūdras 
resursus, ne bioloģisko daudzveidību. Pašlaik kūdras ieguve 
valstī notiek 4% purvu. Netālu no M1 un M2 teritorijas atrodas 
dabas liegums “Cenas tīrelis” ar platību 2133 ha un dabas 
liegums “Melnā ezera purvs” ar platību 317 ha. Cenas tīrelī ar SIA 
“Olaines kūdra” un Asociācijas līdzdalību tika pagarināta LIFE 
projekta gaitā izveidotā pastaigu taka un skatu tornis.  
Lūdzam, pieņemot lēmumus, domāt plašāk, ņemot vērā visas 
valsts saimnieciski ekonomiskās intereses, kura sabalansētas ar 
vides prasībām. 
Ņemot vērā iepriekš minēto atļaut kūdras ieguvi funkcionālajā 
zonā M2.  

80760110640  Noraidīts. 
Lēmums par labu sabiedrības viedoklim, 
kā arī ņemot vērā iepriekš plānojumā 
noteikto pieeju par jaunu ieguves vietu 
neveidošanu.  
 

63.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2865 

Atļaut veikt kūdras ieguvi f/z M2.  
Pārskatīt robežu kūdras ieguvei. Pārvirzot ZA galu uz Z, līniju 
iztaisnojot, lai zonai piešķirtu konfigurāciju, kas ļauj racionāli 
iegūt kūdru. 
M2 teritorijā noteikt R1 zonu.  
 

80760110640 M2 teritorijā 
noteikt R1 zonu 
 

Noraidīts. 
Lēmums par labu sabiedrības viedoklim, 
kā arī ņemot vērā iepriekš plānojumā 
noteikto pieeju par jaunu ieguves vietu 
neveidošanu.  
 

64.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-30-154  
Atbalsts biedrības “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteiktajam 
priekšlikumam par Bieriņu purva turpmāko attīstību.  

80760060238 
 

 Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 
kopējo plānojumu. 
Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu.  
Skatīt arī pie atbildes uz biedrības 
iesniegumu. 
Precizēts 
Bieriņu purva teritorijā noteikta TIN 14 
teritorija, paredzot plašu izmantošanas 
spektru, obligātu detālplānojuma vai 

65.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1475 
Atbalsts biedrības “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteiktajam 
priekšlikumam par Bieriņu purva turpmāko attīstību.  

80760060008 
80760060251 
80760060162 
80760060187 
80760060239 
80760060141 
80760060090 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

66.  Fiziska persona 

MND Nr. 2-3-1476  
Informācija, ka biedrība “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteica 
priekšlikumu par Bieriņu purva turpmāko attīstību. Izteikts 
lūgums to atbalstīt  

Bieriņu purvs Mainīt uz JC3 lokālplānojuma izstrādi un konkretizējot 
nosacījumus detālplānojumu izstrādei un 
apbūves veidu izkārtojumam. 

67.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2549 

Mērķis realizēt ieceri un būvēt dvīņu un rindu mājas. Lūdz 
informēt par ceļa izbūvi. Vēlas mainīt piešķirto zonējumu JC4 uz 
tādu, kur atļautas rindu un dvīņu mājas.  

80760031401 
80760031291 
80760030603 
80760031290 
 

JC4 uz JC3 vai 
DzM 

Atbalstāms maiņai uz JC3, izņemot z/v ar 
kad.Nr. 80760031401. Pamatojums: jo 
šajā z/v  detālplānojums jau paredz dvīņu 
un rindu māju izveidi. 
Iesniegums tiks skatīts un ierosinājumi 
ņemti vērā arī  izstrādājot kopējo Bieriņu 
purva funkcionālo zonējumu. 

68.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1163 
Atbildot uz MND vēstuli, nevēlas, lai tiktu mainīts zonējums 
īpašumā Veczilgalvji uz L2.  

80760070535 
 

L2 uz DzS1 Atbalstāms. Mainīts zonējums.  
Precizēts: 
Saskaņā ar papildus sniegto iesniegumu, 
īpašuma daļā noteikta L2 zona, bet daļā 
saglabāta DzS1. 

69.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-954 
Mainīt sarkano  līniju izvietojumu, jo noteikta būtiskai platībai, 
kas netiek izmantota. 
PIELIKUMS 

80760030996 
 

Mainīt sarkano  
līniju 
izvietojumu 

Atbalstāms. 

70.  
 
 

Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2693 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 
zonējumu. 
PIELIKUMS 

80760030026 
 

Uz DzM vai 
esošo 

Noraidīts.  
Pamatojums: apkārtējās funkcionālais 
zonējums atbilst jauktai centra 
izmantošanai ar ražošanas funkciju, 
tāpēc šajā teritorijā nav pamata veidot 
jaunu dzīvojamo apbūvi. 

71.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2692 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 
zonējumu. 
PIELIKUMS 

80760030474 
 

Uz DzM vai 
esošo 

Atbalstāms. 
Plānots mainīt funkcionālo zonējumu uz 
DzM.  
 

72.  Juridiska persona 
MND Nr.2-7-2691 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 
zonējumu. 
PIELIKUMS 

80760030491 
 

Uz DzM vai 
esošo 

Atbalstāms. 
Plānots mainīt funkcionālo zonējumu uz 
DzM.  

73.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2705 

Nepieļaut veikt kūdras M2 teritorijā pie Olaines robežas. 80760110640 
 

 Atbalstāms. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

Netiek paredzēta derīgo izrakteņu ieguve 
mežu teritorijā pie Olaines novada 
robežas.  

74.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-934 
Saglabāt esošajā teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. 
Noteikt teritorijā, kurā ir mežs, meža zonējumu, atļaut 
dzīvojamās apbūves veidošanu.  
Nepiekrīt, ka veido sadrumstalotu zonējumu.  
Nenoteikt dabas teritoriju gar ceļu  

80760060012 
 

Uz tādu, kur var 
dzīvojamo.  

Daļēji atbalstīts 
Iesniegums ņemts vērā un tiks izskatīts 
kopā ar pārējo Bieriņu purva plānojumu. 
Tiks veikta maiņa uz citu funkcionālo 
zonējumu. Skatīt arī pie atbildes uz 
biedrības “Mārupes jaunā centra 
attīstībai” iesniegumu. 
Precizēts: Bieriņu purva teritorijā 
noteikta TIN 14 teritorija, paredzot plašu 
izmantošanas spektru, obligātu 
detālplānojuma vai lokālplānojuma 
izstrādi un konkretizējot nosacījumus 
detālplānojumu izstrādei un apbūves 
veidu izkārtojumam. 

75.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1040 un 

Nr. 2-3-1041 

Piešķirt papildu mērķi JC3 gabalam, kas atdalāms  
PIELIKUMS 

80760070229 
 

Papildus 
zonējums JC3 

Atbalstāms. 
Zonējumu plānots mainīt pēc 
detalizētākas informācijas saņemšanas 
no īpašnieka.  
Precizēts: 
Atbalstīts daļā teritorijas. Papildus 
noteikta ielu sarkanās līnijas, lai 
nodrošinātu piekļuvi atdalītajiem un 
potenciāli atdalāmajiem apbūves 
gabaliem. 

76.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1156 
Konceptuāls viedoklis par Mārupes novada attīstību un 
izstrādāto zonējumu.  

  Pieņemts zināšanai. 

77.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2657 

Iebildumi par sarkano līniju  novietojumu īpašumā Liliju ielā 
20, jo pie šāda ceļu izkārtojuma ir traucēta ugunsdzēsības 
ūdens apgāde. Esošais SL novietojums neļauj izpildīt apbūves 
parametrus.  

80760070325 
 

Mainīt sarkanās 
līnijas 

Atbalstāms.  
Sarkano līniju maiņa detalizējama 
2.redakcijas izstrādes gaitā.  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

PIELIKUMS  

78.  Juridiska persona 
MND Nr. 2-7-2625 

Mainīt uz zonējumu Lauksaimniecības teritorijas ar iespēju 
nākotnē veidot ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojas ar 
kokapstrādi.  

80760110634 
80760110614 

L1 Atbalstāms,  
Zonējuma maiņa nosakāma R1 vai L1. 
Precizēts: noteikts zonējums R1 

79.  Fiziskas personas 

MND Nr. 2-3-1188 
Teritorijā veikta atmežošana un detālplānojums ar mērķi veidot 
apbūves zemi.  
Paredzēt, ka gar RailBaltica trasi jāizvieto trokšņu sienas.  
PIELIKUMS 

80760060035 
 

L2, šobrīd M1 Daļēji atbalstīts. 
Pamatojums: Teritorija atrodas ārpus 
ciema. Tajā ir trokšņu robežvērtību 
pārsniegumi un netiek plānota kā  
apbūves zeme. 
Trokšņu sienas gar RB tiek risināts RB 
lokālplānojuma ietvaros. 
Funkcionālā zonējuma maiņa tiek 
atbalstīta tikai teritorijā, kurā ir veikta 
atmežošana.  

80 – 

280 
Fiziskas personas 

Iesniegumi ar kārtas Nr. 

80 – 280  

Iesniegumi ar Nr. 80 – 280 ir ar vienādu saturu – nemainīt esošo 

plānojumu, kas nepieļauj kūdras ieguvi purvu un mežu teritorijās, 

purva teritorijā pie Olaines novada robežas mainīt zonējumu no 

M2 uz M1, neatļaut kūdras ieguvi.  

Mārupes novada domē reģistrēto iesniegumu Nr.: 

2-3-1380; 2-3-1420; 2-3-1423, 2-3-1379; 2-3-1396; 2-3-1412; 2-

3-1394; 2-3-1398; 2-3-1400; 2-3-1409; 2-3-1428; 2-3-1424; 2-3-

1402; 2-3-1414; 2-3-1407; 2-3-1406; 2-3-1431; 2-3-1404; 2-3-

1426; 2-3-1416; 2-3-1430; 2-3-1405; 2-3-1425; 2-3-1408; 2-3-

1391; 2-3-1272 

2-3-1275; 2-3-1263; 2-3-1271; 2-3-1276; 2-3-1277; 2-3-1292; 2-

3-1285; 2-3-1266; 2-3-1264; 2-3-1293; 2-3-1267; 2-3-1273; 2-3-

1268; 2-3-1382; 2-3-1305; 2-3-1269; 2-3-1270; 2-3-1274; 2-3-

1302; 2-3-1303; 2-3-1611; 2-3-1631; 2-3-1542; 2-3-1564; 2-3-

1614; 2-3-1511; 2-3-1509; 2-3-1456; 2-3-1597; 2-3-1599; 2-3-

1560; 2-3-1552; 2-3-1624; 2-3-1538; 2-3-1359; 2-3-1514; 2-3-

1604; 2-3-1579; 2-3-1540; 2-3-1609; 2-3-1573; 2-3-1448; 2-3-

1577; 2-3-1521; 2-3-1562; 2-3-1580; 2-3-1606; 2-3-1569; 2-3-

1548; 2-3-1594; 2-3-1593; 2-3-1378; 2-3-1601; 2-3-1528; 2-3-

1568; 2-3-1543; 2-3-1589; 2-3-1455; 2-3-1627; 2-3-1517; 2-3-

80760110640 M2 uz M1 Ņemts vērā. 

Netiek paredzēta derīgo izrakteņu ieguve 

mežu teritorijā pie Olaines novada 

robežas.  
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

1617; 2-3-1612; 2-3-1454; 2-3-1603; 2-3-1497; 2-3-1565; 2-3-

1533; 2-3-1447; 2-3-1442; 2-3-1575; 2-3-1547; 2-3-1584; 2-3-

1536; 2-3-1446; 2-3-1508; 2-3-1470; 2-3-1554; 2-3-1598 

2-3-1462; 2-3-1559; 2-3-1546; 2-3-1610; 2-3-1531; 2-3-1563; 2-

3-1595; 2-3-1544; 2-3-1625; 2-3-1526; 2-3-1472; 2-3-1634; 2-3-

1506; 2-3-1561; 2-3-1468; 2-3-1605; 2-3-1535; 2-3-1585; 2-3-

1519; 2-3-1453; 2-3-1450; 2-3-1619; 2-3-1464; 2-3-1515; 2-3-

1621; 2-3-1557; 2-3-1449; 2-3-1504; 2-3-1629; 2-3-1491; 2-3-

1494; 2-3-1530; 2-3-1532; 2-3-1459; 2-3-1518; 2-3-1556; 2-3-

1534; 2-3-1555; 2-3-1376; 2-3-1551; 2-3-1571; 2-3-1357; 2-3-

1600; 2-3-1626; 2-3-1574; 2-3-1505; 2-3-1616; 2-3-1510; 2-3-

1549; 2-3-1527; 2-3-1592; 2-3-1602; 2-3-1620; 2-3-1516; 2-3-

1362; 2-3-1522; 2-3-1466; 2-3-1628; 2-3-1590; 2-3-1630; 2-3-

1607; 2-3-1444; 2-3-1539; 2-3-1622; 2-3-1495; 2-3-1513; 2-3-

1512; 2-3-1583; 2-3-1582; 2-3-1529; 2-3-1553; 2-3-1457; 2-3-

1523; 2-3-1498; 2-3-1496; 2-3-1490; 2-3-1618; 2-3-1507; 2-3-

1623; 2-3-1502; 2-3-1452; 2-3-1633; 2-3-1474; 2-3-1499; 2-3-

1501; 2-3-1500; 2-3-1441; 2-3-1503; 2-3-1613; 2-3-1615; 2-3-

1525; 2-3-1445; 2-3-1458; 2-3-1493; 2-3-149; 2-3-1524; 2-3-

1439. 
281 – 

364 
Fiziskas personas 

Iesniegumi ar kārtas Nr. 

281 – 364 

 

Iesniegumi ar Nr. 281 – 364 ir ar vienādu saturu.  

Iebilst pret grozījumiem teritorijas plānojumā, ar kuriem Vētras 

ciema daļā noteikts zonējums JC3. Nevēlas blīvas savrupmāju 

apbūves vidū pieļaut daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem. 

Nepiekrīt 1.redakcijas risinājumam un lūdz neveikt Funkcionālā 

zonējuma izmaiņas Mārupes novada, Vētras ciemā sekojošiem 

īpašumiem, vai noteikt tos atbilstoši Tabulā nr.1 minētajiem 

Priekšlikumiem: 

Nr. Īpašuma 

kad.Nr./ 

nosaukums 

Spēkā 

esošais 

zonējums 

Grozījumu 

1. redakcija 
Priekšlikums 

zonējumam 

1 80760120064 DZS JC3 DZS1 

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstāt DzS1 un 

DzS3  
Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 

kā tas ir paredzēts spēkā esošajā teritorijas 

plānojumā. Izņēmums ir zemes vienība ar 

kadastra Nr. 80760120005, kas ir 

Mārupes novada pašvaldības īpašums, 

kur saglabājams iepriekš noteiktais P 

zonējums, piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

2 80760120129 

“Maružas” 

DZS JC3 DZS1 

3 80760120079 

“Pepas-2” 

DZS1 JC3 DZS3 

4 80760120006 DZS1 JC3 DZS3 

5 80760120005 P JC3 DZS3 

 

Mārupes novada domē reģistrēto iesniegumu Nr.:2-3-1478; 2-3-

1469; 2-3-1418; 2-3-1427; 2-3-1479; 2-3-1486; 2-3-1487; 2-3-

1460; 2-3-1370; 2-3-1463; 2-3-1403; 2-3-1477; 2-3-1471; 2-3-

1632; 2-3-1432; 2-3-1415; 2-3-1421; 2-3-1429; 2-3-1433; 2-3-

1488; 2-3-1489; 2-3-1401; 2-3-1467; 2-3-1480; 2-3-1461; 2-3-

1482; 2-3-1483; 2-3-1417; 2-3-1465; 2-3-1484; 2-3-1485; 2-3-

1419; 2-3-1481; 2-3-1413; 2-3-1410; 2-3-1473; 2-3-1422; 2-3-

1399; 2-3-1327; 2-3-1328; 2-3-1329; 2-3-1341; 2-3-1386; 2-3-

1324; 2-3-1325; 2-3-1319; 2-3-1322; 2-3-1389; 2-3-1356; 2-3-

1397; 2-3-1316; 2-3-1390; 2-3-1392; 2-3-1318;; 2-3-1340; 2-3-

1312; 2-3-1393; 2-3-1321; 2-3-1315; 2-3-1314; 2-3-1326; 2-3-

1395; 2-3-1433; 2-3-1320; 2-3-1317; 2-3-1342; 2-3-1435; 2-3-

1345; 2-3-1332; 2-3-1331; 2-3-1333; 2-3-1330; 2-3-1323; 2-3-

1388; 2-3-1385; 2-3-1383; 2-3-1384; 2-3-1387; 2-3-1350; 2-3-

1313; 2-3-1311; 2-3-1349; 2-3-1381 un Nr. 2-3-1310 (Vētras 

ciema iedzīvotāji, 94 paraksti, atkārtojas ar individuāliem 

iesniegumiem). 

 

365.  Fiziska persona 

Ģeoprotālā ID 1823029 
Sniedzu priekšlikumu un norādu uz manu kā deklarētā 
iedzīvotāja pretenziju piedāvātajiem grozījumiem plānojumā. 
Nepiekrītu un lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas 
kartē norādītajā teritorijā. Nepiekrišanu funkcionālā zonējuma 
izmaiņām pamatoju ar sekojošiem argumentiem: Izvēloties 
dzīvesvietu tika ņemts vērā spēkā esošais ta brīža 
detālplānojums, kas atzīmētajā teriotrijā bija savrupmāju 
apbūve. Paļaujoties uz to, ka pašvaldība rīkosies ievērojot visus 

80760120064 
80760120129 
80760120079 
80760120006 
80760120005 
 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

labas pārvaldības principus un sabiedrības intereses ievēros 
tiesiskās paļāvības principu es kā iedzīvotājs iepazīstoties ar uz 
doto brīdi spēkā esošo teritorijas plānojumu, esmu izvēlējies šo 
teritoriju savas ģimenes mājvietai. Es kā nekustamā īpašuma 
iemītnieks ievēroju normatīvos aktus (valsts un pašvaldību 
izdotos), tāpēc ceru, ka arī pašvaldība ievēros un negrozīs 
plānojumu.  
Pamatojoties uz iepriekš norādīto iebilstu pret grozījumiem ar 
kuriem plānots grozīt iezīmētās teritorijas apbūves teritorijas 
plānojumu uz JC3. Nevēlos blīvas savrupmāju apbūves zonas 
vidū pieļaut Daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem un 
ierosinu paturēt spēkā esošo zonējumu. 

 

366.  Fiziska persona 

Iesniegts Ģeoportālā. 

ID 1821807  

Sniedzu priekšlikumu un norādu uz manu kā nekustamā īpašuma 
īpašnieka pretenziju piedāvātajiem grozījumiem plānojumā. 
Nepiekrītu un lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas 
Mārupes novada, Mārupes ciemā atzīmētajā teritorijā. Minēto 
nepiekrišanu funkcionālā zonējuma izmaiņām pamatoju ar 
sekojošiem argumentiem: 
Mana ģimene, izvēloties šo teritoriju kā savu mājvietu, pirms 
izvēles iepazināmies ar esošo faktisko situāciju un plānoto 
nākotnē. Kā viens no iemesliem izvēlei bija tālāk no Daudzstāvu 
apbūves, ņemot vērā šī brīža daudzstāvu apbūves esamības 
attālumu, kā arī pašvaldībā sniegto konsultāciju par daudzstāvu 
apbūves tālāku nepaplašināšanu mana īpašuma tuvumā. 
Paļaujoties uz to, ka pašvaldība rīkosies ievērojot visus labas 
pārvaldības principus un sabiedrības intereses ievēros tiesiskās 
paļāvības principu es kā nekustamā īpašuma īpašniece 
iepazīstoties ar uz doto brīdi spēkā esošo teritorijas plānojumu, 
esmu pārcēlusies uz dzīvi šajā teritorijā. Par labu izvēlei 
iegādāties nekustamo īpašumu tieši šajā kvartālā viens no 
argumentiem bija tas, ka šī teritorija pēc spēkā esošā teritorijas 
plānojuma ir noteikta tieši kā Savrupmāju apbūves teritorija. 
Es kā nekustamā īpašuma īpašnieks ievēroju normatīvos aktus 

80760120064 
80760120129 
80760120079 
80760120006 
80760120005 
 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

(valsts un pašvaldību izdotos), tāpēc ceru, ka arī pašvaldība 
ievēros un negrozīs plānojumu.  
Pamatojoties uz iepriekš norādīto iebilstu pret grozījumiem ar 
kuriem plānots grozīt iezīmētās teritorijas apbūves teritorijas 
plānojumu uz JC3. Nevēlos blīvas savrupmāju apbūves zonas 
vidū pieļaut Daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem un 
ierosinām paturēt spēkā esošo zonējumu. 

367.  Fiziska persona 

Iesniegts Ģeoportālā. 

ID 1829025 

Iebilstu pret apbūves teritorijas plānojuma maiņu uz JC3. 
Nevēlos blīvas savrupmāju apbūves zonas vidū pieļaut 
Daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem un ierosinām paturēt 
spēkā esošo zonējumu 

80760120064 
80760120129 
80760120079 
80760120006 
80760120005 
 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un DzS2, 
kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā. Izņēmums ir zemes 
vienība ar kadastra Nr. 80760120005, kas 
ir Mārupes novada pašvaldības īpašums, 
kur saglabājams iepriekš noteiktais P 
zonējums, piemērojot indeksu P1. 
 

368.  Fiziska persona, 
juridiskas personas 
pārstāvis,  Ģeoportālā. 
ID 187200 

SIA Minta un SIA Baldedze pieder vairāki nekustamie īpašumi 
Mārupē: Akācijas 4 (kad. nr.: 8076-006-0020), Svētes (kad. nr.: 
8076-006-0017), Kāravi (kad. nr.: 8076-006-0067). 
Īpašumiem jaunajā teritorijas plānojumā ir norādīta plānotā 
atļautā izmantošana: Tehniskās apbūves teritorija (TR 3).   
Tehniskās apbūves teritorija (TA 3) noteiktā izmantošana 
ierobežo iespējamo teritorijas attīstību. 
Lūdzam īpašumiem plānoto atļauto izmantošanu noteikt 
Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1). 
Esam gatavi sniegt papildus informāciju un argumentāciju, kā arī 
iesaistīties diskusijās par šīs teritorijas veiksmīgu attīstību.  
SIA Minta un SIA Baldedze pārstāvis Arnolds Timofejevs 

80760060067 
80760060020 
80760060017 

TR3 uz R1 Noraidīts. 
Teritorija atrodas Lidostas attīstības 
teritorijā. Zonējums netiek mainīts un ir 
atbilstošs esošajam, jo paredz arī 
noliktavu un tirdzniecības objektu 
apbūvi.  
Nepieciešama papildus informācija no 
īpašnieka par  iecerēm, kāda atļautā 
izmantošana būtu nepieciešama.  
Jālemj kontekstā ar Lidostas attīstības 
plāniem, jo teritorija atrodas TIN 
teritorijā, kas paredzēta Lidostas 
turpmākai attīstībai.  
Precizēts: 
Teritorijā saglabāts funkcionālais 
zonējums TR3, atbilstoši Lidostas 
priekšlikums. Normatīvais regulējums 
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Nr.  
(sk. f/z 
kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 
MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 
ierosinātā f/z 
maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu/ 
Priekšlikuma precizējums saskaņā ar 
pilnveidotās redakcijas risinājumu 

Iesniegumi, kas saņemti 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā 

nepieļauj TR zonējumā paredzēt 
ražošanu kā atļauto izmantošanu. 

369.  Juridiska persona 

MND Nr.2-7-3027 
Daļēji izveidot plānoto autoceļu īpašumā Putnu ligzdiņas. Savienot 
C-19 ar P133, lai novērstu sastrēgumus Dzirnieku, Ziemeļu, P133 
krustojumā.  
PIELIKUMS  

80760030327 
 

 Atbalstāms 
Risinājums savienojumam precizējams 
diskusijā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 
izvērtējot kopējo transporta situāciju 
apkārtnē, tai skaitā pieslēgumu 
veidošanas iespējas pie valsts 
autoceļiem.  
Precizējums: 
Ceļu tīkls precizēts saskaņojot ar 
iesaistīto teritoriju īpašniekiem 

370.  Juridiska persona 

MND Nr.2-7-3028 
Mainīt f/z no R1 uz JC4, jo tas atļaus divu būtisku novada ielu 
krustojumā izbūvēt vizuāli pievilcīgu objektu, kas kalpos kā viena 
no novada vizītkartēm lidostas “Rīga” un jaunā Rail Baltica 
termināla apmeklētājiem.  

80760030293 R1 uz JC4 (Noraidīts.) 
Pamatojums: neatbilst kopējai pieejai 
esošajā funkcionālajā zonējumā, kā arī TP 
grozījumos piedāvātajā. Jāskata kopīgā 
tikšanās reizē, izskatot arī kontekstā ar 
visu Lidostai piegulošo teritoriju. 
Precizēts: 
Atbalstīts. Zonējums teritorijā mainīts uz 
JC5, kas izveidots kā jauna apakšzona, 
kurā paredzētais apbūves augstums ir 9 
stāvi. 

371.  Juridiska persona 
MND Nr.2-7-2775 

 

P2 teritorijā Zeltiņu iela 50 un Zeltiņu iela 52 ir noteikts zonējums 
P1, kas neatbilst teritorijas attīstībai. Lūdzu noteikt kādu no 
tādiem, kur atļauta ražošana  

80760030029 
80760030256 

P1 uz JC4, R1 vai 
R2  

Atbalstāms. 
Rīkota atsevišķa individuāla sanāksme ar 
īpašnieku. Teritorijas attīstība skatāma 
kontekstā ar vēsturisko izmantošanu. 
Funkcionālā zonējuma piešķiršana  
jāskata kontekstā ar blakus dzīvojamām 
teritorijām, tāpēc tiek atbalstīta JC4 zona.  

 


