
Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti un 
īpašumu vērtēšana

Mārupes piemērs



Īpašuma izmantošanas iespējas

Teritorijas atļautā izmantošana 

(teritorijas plānojuma apbūves noteikumi)

Zemes lietošanas mērķis (noteikts ar lēmumu 
katrai zemes vienībai)

Zemes lietošanas veids (faktiskā lietošana –
noteikta zemes vienības situācijas plānā) 

Pieejamā infrastruktūra

Apgrūtinājumi



Atļautā 
izmantošana 

Zemes 
lietošanas 

mērķis

 TP funkcionālais zonējums

 Būvatļaujas

 Tiesības iegādāties īpašumu 

nepilsoņiem (l/s, meža vai 

apbūves zemes)

 Piesārņojošās darbības atļaujas

 ES fondu atbalsta kritēriji

 u.c.

 Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām  

>> nodokļa aprēķins

 Lietošanas mērķa noteikšana vai 

maiņa:

• pie zemes vienības nodalīšanas;

• pēc faktiskās izmantošanas;

• pēc atļautās izmantošanas maiņas

 Apgūta/neapgūta apbūves zeme

Lietošanas mērķis var neatbilst atļautajai izmantošanai, ja ir 

bijusi «likumīgi uzsākta teritorijas izmantošana»



Teritorijas atļautā izmantošana –
kur meklēt?

https://geolatvija.lv/geo/tapis3

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana

Valsts vienotais Ģeoportāls –
vienota sistēma, kur ar laiku 
būs pieejami visi Latvijā spēkā 
esošie un izstrādes stadijā 
esošie plānošanas dokumenti

Mārupes novada tīmekļa vietne 
www.marupe.lv – sadaļā Pašvaldība

/Attīstība un plānošana pieejami 
novada plānošanas dokumenti, tai skaitā 

nozaru attīstības dokumenti un to 
izstrādes aktualitātes. 

Tiek publicēta informācija par Mārupes 
novada Teritorijas plānojuma 2014.-

2026.gadam grozījumu izstrādi
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http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana
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http://www.marupe.lv/


 Teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam un tā grozījumu 

izstrāde

 Lokālplānojumi: «Mazcenas dārzi», Ielu sarkano līniju 

lokālplānojums, Sporta teritorijas Tīraines ciemā 

lokālplānojums, RailBaltica lokālplānojums

 Detālplānojumi: Spēkā esošie (240) un izstrādes stadijā 

esošie (7 jau izstrādāts  projekts, 17 uzsākta izstrāde, 13 

apstiprināti darba uzdevumi);

 Zemes ierīcības projekti (vid. 4 mēnesī)

Plānošanas dokumenti 
Mārupes novadā



Detālplānojumu īstenošana:

 Uz Administratīvā līguma pamata

 Saskaņota un apstiprināta Detālplānojuma realizācijas kārtība 

un termiņi

 Attīstītāja atbildība - ielu (šķembu segums) un galveno 

inženierkomunikāciju (Ū, K, El) izbūve pirms zemes vienību 

nodalīšanas

 Pārjaunojuma līgums pie īpašumu pirkšanas

 Ielas un komunikācijas uztur īpašnieks, līdz tiek nodotas 

pašvaldībai/komunikāciju turētājam

Plānošanas dokumenti 
Mārupes novadā



Detālplānojuma 

realizācija pa daļām

Plānošanas dokumenti 
Mārupes novadā



Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Inženierkomunikācijas – www.topografija.lv:

• Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība ļoti intensīva, KF 
projekta realizācija līdz 2020.gadam 

• Centralizētās Ū un K sistēmas pieejamība jānodrošina 
aglomerācijas robežās www.mkp.lv

• Mārupes ciemu šķērso 330 kv un 110 kv augstsprieguma 
elektrolīnijas. Nav pētījumu un ierobežojumu par ietekmi uz 
veselību;

• Pašvaldība neatbild un neizbūvē elektroapgādes, gāzes apgādes un 
elektronisko sakaru tīklus 

http://www.topografija.lv/
http://www.mkp.lv/


Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Atšķirības īpašuma novietojumā - ciema teritorijā vai 
ārpus ciema:

 nosacījumi ūdensapgādes un kanalizācijas izbūvei

 atšķiras ceļu infrastruktūras prasības

 aizsargjoslu platumi

 dzīvojamās apbūves zemes vienību platības 

Mārupes novadā ciemu robežas bieži netiek pamanītas, 

reizēm Mārupe tiek uzskatīta par Rīgu un otrādi.



Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Meliorācijas sistēmas – www.melioracija.lv :
 novadgrāvju aizsargjoslas (reālā apbūves platība)

 meliorācijas pārkārtošanas projektu izstrāde

 par meliorācijas novadgrāvju uzturēšanu savā īpašumā ir atbildīgs 
īpašnieks (tiek gatavotas izmaiņas normatīvajos aktos, lai dotu pašvaldībai 

tiesības uzturēt)

http://www.melioracija.lv/


Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Mežu teritorijas:

 Funkcionālais zonējums vs. Lietošanas veids

 Meža inventarizācija/apsaimniekošanas plāns

 Meža atjaunošana pēc izstrādes

 Atmežošanas kompensācija, ja veicama būvniecība vai 
lauksaimnieciskā darbība 

! Attiecas arī uz ciema teritoriju, ja lietošanas veids ir mežs



Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā
Derīgo izrakteņu ieguve:

 atļauta Ražošanas teritorijās (R), Tehniskās apbūves teritorijās (TA)

 izstrādāto purvu teritorijās tikai inženiertehniskās sagatavošanas 
ietvaros;

 Lauksaimniecības teritorijās (L) tikai dīķsaimniecību izveidei

 transportēšanas risinājumi

 rekultivācijas izmaksas

!!! Ieguve nav atļauta visur, kur šie resursi potenciāli būtu 

iegūstami – piemēram, kūdra funkcionālajā zonā Mežs (M) vai smilts funkcionālajā 

zonā Mazsaimniecību teritorijas (DzSM)



Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Starptautiskās lidostas 
«Rīga» ietekme: 

• radītais troksnis – trokšņu 
kartes http://www.riga-
airport.com/lv/main/par-
lidostu/vide/vides_troksnis

• apbūves augstuma 
ierobežojumi

• loģistikas un transporta 
pakalpojumiem raksturīga 
apbūve un transporta plūsma

http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vide/vides_troksnis
http://www.riga-airport.com/lv/main/par-lidostu/vide/vides_troksnis
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Mārupes novadam būtiskie 
aspekti īpašuma novērtējumā

Prasības apbūvei un zemes sadalīšanai
(jārēķinās, ja tiek iegādāts nesadalīts īpašums):

 Salīdzinoši lielas minimālās zemes vienības platības (0,12 -0,3 ha)

 Prasība nodrošināt brīvo «zaļo» ārtelpu

 Vismaz 15% teritorijas jāparedz publiskai ārtelpai

 Prasība izbūvēt ielas un pēc izbūves tās nodot pašvaldībai īpašumā 
un apsaimniekošanā



Lai uzsāktu būvniecību, īpašumam fiziski un 
juridiski jānodrošina piekļuve (ceļš vai iela), kas 
var radīt papildu izmaksas

• Mārupē gadā ekspluatācijā tiek nodotas vidēji 100 
jaunbūves

• Esošo ielu kopgarums novadā ~ 130 km, no kurām 50 km 
privātās ielas (servitūta ceļi)

• Nodalīti īpašumi bez piebraucamā ceļa

Ielas un ceļi



Ielas un ceļi

Ceļa servitūta reģistrēšana:

 Servitūta līgums ir/nav noslēgts

 Servitūts ir/nav reģistrēts Zemesgrāmatā

 Servitūts reģistrēts atzīmes veidā vai par labu 
konkrētam īpašumam



Ielas un servitūta ceļi



Ielas un servitūta ceļi



Ceļa aizsargjoslas:

 Teritorija sarkanajās līnijās ir  nodalāma un pievienojama pie 

ielas īpašuma

 Teritorija sarkano līniju robežās nav izmantojama apbūvei un 

nav ieskaitāma minimālajā zemes vienības platībā;

 Ārpus ciema, atkarībā no ceļa kategorijas 30m-100m;

 Ciema teritorijā – sarkanā līnija noteikta ar plānošanas 

dokumentiem 9m-30m (var pieprasīt MDC);

Ielas un ceļi



Pieslēgumi valsts autoceļam (07.07.2008.MK noteikumi 505 

«Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts 

autoceļiem»):

 Pieslēguma izveidei tehniskie noteikumi no LVC;

 Jauns pieslēgums nosakāms tikai detālplānojumā (min.6-7 

mēneši);

 Jāparedz brīvi izmantojams citiem īpašumiem, saskaņā ar 

detālplānojuma risinājumu

Ielas un ceļi



 Ja īpašumā lielu daļu veido funkcionālais zonējums «transporta infrastruktūras teritorija» 

(ir gadījumi, kad ½ īpašuma apgrūtināta ar sarkanām līnijām un attiecīgi šī daļa 

paredzēta tikai ielas izbūvei)

 Ja ir apstiprināts zemes ierīcības projekts, kas paredz daļu nodalīt kā koplietošanas ceļu

 Vai atšķiras īpašuma (ēkas) vērtība ciemā vai ārpus ciema

 Ja paredzēta zemes vienības iespējama atsavināšana valsts vai pašvaldību vajadzībām 

(Rail Baltica, ielas teritorija)

 Ja izstrādes stadijā ir plānošanas dokuments, kas maina atļauto izmantošanu

 ja īpašumā ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve…

Kā tiek noteikta vērtība….



Teritorijas plānojuma grozījumi –
paredzamās izmaiņas

 ciemu robežu precizēšana (aizsargjoslu platumi, atļautā izmantošana);

 funkcionālās apakšzonas «Mazsaimniecību apbūve ārpus 
ciemiem» likvidēšana (mazākas dzīvojamās apbūves platības);

 RailBaltica trase (īpašumu dalīšana un atsavināšana)

 precizēti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguvei



Telpiskās attīstības perspektīva (IAS) 



Mārupes novada apdzīvojuma struktūra (IAS) 





Detālplānojums nekustamajam 
īpašumam «Kampas», Vētras ciems

• kopējā plātība 5,81 ha
• paredzētais risinājums
- 20 z.v. Savrupmāju apbūvei, 
- 5 z.v. Transporta teritorijām;
- 1 z.v. Publiskā ārtelpa



Lokālplānojums sarkano līniju 
precizēšanai Mārupes un Tīraines 
ciemos



Lokālplānojums sarkano līniju 
precizēšanai Mārupes un Tīraines 
ciemos



Lokālplānojums RailBaltica
dzelzceļa līnijai



Lokālplānojums RailBaltica
dzelzceļa līnijai



Lokālplānojums sporta teritorijas 
attīstībai Tīraines ciemā





Paldies!


