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Jauktas centra apbūves
teritorijas (JC2-1)

Tirdzniec. un apkalpes
objekti, ietverot nepiecie-
šamās autostāvvietas.
Publiskā ārtelpa 75 081 50

17,5 m
(5 stāvi) 30 0801

Jauktas centra apbūves
teritorijas (JC2-2) Publiskā ārtelpa

Autotransporta infrastrukt.
objektu teritorijas (TR) Iela/inženiertīkli 207 - - - 1101

2 Autotransporta infrastrukt.
objektu teritorijas (TR) Iela/inženiertīkli 5262 - - - 1101

3 Autotransporta infrastrukt.
objektu teritorijas (TR) Iela/inženiertīkli 3648 - - - 1101

4 Autotransporta infrastrukt.
objektu teritorijas (TR) Iela/inženiertīkli 1483 - - - 1101

Detālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz 
Mārupes novada domes 2019. gada 27. marta lēmumu Nr. 8 
(protokols Nr. 3) „Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. 
8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr. 8076 003 0072) un I-128 
Kalmju iela (kadastra Nr. 8076 003 0385) Mārupē, Mārupes novadā, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA „Kārļa Būmaņi”, Noliktavu ielā 7, 
Dreiliņos, Stopiņu novadā, tālrunis 29 394 282.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, 
Rīgā, tālrunis 27 373 939.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras 
nedēļas – no 2019. gada 10. aprīļa līdz 10. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019. gada 25. aprīlī 
plkst. 17.30 Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
domes sēžu zālē (2. stāvā).

Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 10. maijam var 
iepazīties:

 Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas ielā 29, Mārupē) 
pašvaldības darba laikā;
 Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv;
 Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2019. gada 10. maijam (pasta 
zīmogs) Mārupes novada domei Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu 
apkalpošanas centrā. Elektroniski līdz 2019. gada 10. maijam 
priekšlikumi iesniedzami parakstīti ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
fiziskām personām jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un adrese, bet 
juridiskām personām – nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs. 
Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS; https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Neskaidrību gadījumā vērsties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts dace.zigure@marupe.lv, 
tālrunis 67 149 862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Mārupes novada domes 
2018. gada 31. oktobra sēdes lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 14) „Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra 
Nr. 8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr. 8076 003 0072) un I-128 Kalmju iela 
(kadastra Nr. 8076 003 0385) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā”.

Teritorijas attīstības potenciāls

Teritorijas izmantošanu ar tirdzniecības funkciju saistītai apbūvei pamato tās 
atrašanās vieta pie vienas no Rīgas pilsētas galvenajām satiksmes maģistrālēm – 
Kārļa Ulmaņa gatves, iepretī Lielirbes ielas krustojumam, kā arī pie Lielās ielas – 
maģistrālās nozīmes ielas Mārupes novadā.

Apbūves iecere iekļaujas spēkā esošā Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014.–2026. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikta-
jos apbūves parametros, ievērojot atļautā apbūves blīvuma, apbūves augstu-
ma, brīvās teritorijas, t.sk. publisku, labiekārtotu, apzaļumotu teritoriju īpatsvara 
nodrošināšanas u.c. nosacījumus.

Detālplānojuma risinājumi, to pamatojums un pamatnosacījumi turpmākai pro-
jektēšanai detalizēti izklāstīti detālplānojuma sastāvā iekļautajā dokumentācijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma 
izmantošanai tirdzniecības centra attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un 
labiekārtojuma izveidei, tai skaitā grozīt ielu sarkanās līnijas un precizēt 
apbūves tehniskos rādītājus un citus nosacījumus. Detālplānojuma teritorijas 
platība ir 8,57 ha.

Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.–2026. gadam

Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.–2026. gadam noteikto 
teritorijas funkcionālo zonējumu, nekustamie īpašumi atrodas Jauktas centra 
apbūves teritorijā, apakšzonā JC2. Teritorijā ir plašs atļauto izmantošanu veidu 
spektrs, t.sk. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve. Galvenie apbūves 
rādītāji: maksimālais apbūves blīvums – 50 %, minimālā brīvā teritorija – 30 %, 
maksimālais apbūves augstums – 5 stāvi (vispārīgajā gadījumā).

Galvenie detālplānojuma risinājumi

Detālplānojuma risinājums paredz privātīpašumu sadrumstalojošo, dabā ne-
eksistējošo ielu sarkano līniju pārkārtošanu un privātīpašniekam piederošo trīs 
zemes vienību apvienošanu plānotās apbūves ieceres īstenošanai. Teritorijas 
daļas gar īpašumu dienvidu un rietumu malām, kas iekļaujas esošo un plānoto 
ielu sarkanajās līnijās, tiks nodalītas atsevišķās zemes vienībās ielu izbūvei.

Plānotā apbūves iecere paredz tirdzniecības centra (~33 000 m2) un tam ne-
pieciešamo autostāvvietu (~680) izbūvi, objekta mērogam atbilstošas satik-
smes infrastruktūras un inženiertehniskās apgādes risinājumu, kā arī labiekār-
totas publiskās ārtelpas izveidi. Detālplānojums iekļauj apbūves ieceres kon-
ceptuālo risinājumu, kas tiks precizēts tālākajā būvprojektēšanas procesā.

Ņemot vērā attīstāmās teritorijas novietojumu, konfigurāciju, piekļuves iespē-
jas un apkārtējo teritoriju apbūves kontekstu, tirdzniecības centra ēku pare-
dzēts izvietot ar galveno fasādi un ieejas mezglu no Lielās ielas puses, sānfasā-
des – pret Kārļa Ulmaņa gatvi un Daibes ielu, aizmugures fasādi – pret Zemza-
ru ielu. Ēkas fasādēm pret Lielo ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi un Daibes ielu plānots 
augstvērtīgs arhitektoniskais risinājums.

Ēku paredzēts izvietot ar atkāpi no Lielās ielas un Daibes ielas, teritorijas daļā 
starp ēku un ielām izvietojot labiekārtotu autostāvvietu un publisko ārtelpu 
ar apstādījumiem. Autostāvvietas tiek paredzētas galvenās fasādes priekšpu-
sē, nodrošinot drošu un ērtu satiksmes organizāciju tirdzniecības centra ap-
meklētājiem. Starp stāvlaukumu un ielas telpu paredzēts ierīkot norobežojo-
šus stādījumus. Koku stādījumi plānoti arī autostāvvietas labiekārtojumā.

Ne mazāk kā 30 % no attīstāmās teritorijas paredzēti publiskai labiekārtotai 
teritorijai, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru gan mierī-
gai, gan aktīvai atpūtai, t.sk. ārtelpas mēbeles, 
aprīkojumu sporta u.c. fiziskām aktivitātēm, 
bērnu rotaļām. Labiekārtoto teritoriju pare-
dzēts izvietot tuvināti esošajām dzīvojamās 
apbūves teritorijām – pie Lielās un Daibes 
ielas –, paredzot tai nenorobežotu, publisku 
piekļuvi un daudzfunkcionālas izmantošanas 
iespējas.

Publiskā ārtelpa (~17 500 m2) plānota kā sav-
starpēji saistītu ārtelpu kopums, ietverot cen-
trālo ieejas skvēru jeb reprezentācijas telpu 
pie  Daibes un Lielās ielas krustojuma, atpūtas 
telpu ar soliņiem un bērnu rotaļu laukumu, kā 
arī sportisko aktivitāšu telpu ar, piemēram, 
strītbola laukumu pie Daibes ielas. Plašākā 
publiskās ārtelpas daļa teritorijas dienvidrietu-
mos veidojama kā mākslīga reljefa dažādu 
līmeņu pakalns ar pastaigu celiņiem un atpū-
tas vietām, izmantojama atraktīvai aktīvajai 
atpūtai gan vasaras, gan ziemas sezonā.

Satiksmes infrastruktūras attīstības jomā 
plānota Kārļa Ulmaņa gatves lēngaitas joslas 
otrās kārtas (no Plieņciema ielas līdz Lielajai 
ielai) izbūve. Iebrauktuve tirdzniecības centra 
apmeklētājiem paredzēta no Lielās ielas un 
arī no Daibes ielas. Piekļuve teritorijai būvnie-
cības laikā un kravas transportam preču pie-
gādei tirdzniecības centra ekspluatācijas laikā 
paredzēta pa ielām, kas nešķērso savrupmāju 

dzīvojamos kvartālus Mārupes novadā – no Kārļa Ulmaņa gatves lēngaitas 
joslas un Plieņciema/Zemzaru ielas puses, izbūvējot jaunu ielu gar attīstāmās 
teritorijas rietumu robežu (Kalmju ielu) līdz preču piegādes zonai un nodroši-
not ielas tālāku savienojumu ar Daibes ielu.

Detālplānojuma risinājumā paredzēti gājēju un velo infrastruktūras uzlabojumi 
un sasaiste ar apkārtējām teritorijām (trotuāru, gājēju celiņu, veloceļu izbūve, 
gājēju pāreju ierīkošana u.c.).

Līdztekus detālplānojuma izstrādei veikta transporta izpēte, sagatavoti risinā-
jumu priekšlikumi un uzsāktas diskusijas ar blakus teritoriju attīstītājiem, kā arī 
Rīgas un Mārupes pašvaldību institūcijām par satiksmes drošības u.c. satik-
smes infrastruktūras uzlabojumiem plašākā apkārtnē (Kārļa Ulmaņa gatves un 
Upesgrīvas ielas krustojuma rekonstrukcija; Kārļa Ulmaņa gatves, Lielirbes ielas 
un Lielās ielas savienojuma izveide u.c.).

Apbūves objektam tiks nodrošinātas visas nepieciešamās inženierkomunikāci-
jas un pieslēgumi centralizētajiem tīkliem.

Vizualizācija. Skats uz sporta aktivitāšu telpu teritorijas dienvidos

Vizualizācija. Skats uz atpūtas zonu no Lielās un Daibes ielas krustojuma

Vizualizācija. Skats uz tirdzniecības centru no perspektīvās Brenguļu ielas

Fragments no Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.–2026. gadam funkcionālā zonējuma kartes 

Plānotie preču piegādes transporta maršruti

Plānotie apmeklētāju transporta kustības galvenie maršruti

Plānotā ielu izbūve un rekonstrukcija detālplānojuma teritorijas apkaimē

Detālplānojuma teritorijas novietojums

Detālplānojuma teritorijas galvenie apbūves parametri

Esošais zemes vienību dalījums

Plānotais zemes vienību dalījums

Esošās ielu sarkanās līnijas Plānotās ielu sarkanās līnijas

Vizualizācija. Skats uz teritoriju no Kārļa Ulmaņa gatves un Lielirbes ielas krustojuma

Vizualizācija. Skats uz tirdzniecības centru no Kārļa Ulmaņa gatves

PUBLISKĀS ĀRTELPAS TERITORIJAS
LABIEKĀRTOJUMA KONCEPCIJA

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

GRUPA93

DIĀNAS ZALĀNES
PROJEKTU BIROJS

BRD PROJEKTS

APD ALPS

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU MĀRUPĒ
LIELĀ IELA 2 (KADASTRA NR. 8076 003 0028),
LIELĀ IELA 4 (KADASTRA NR. 8076 003 0072)
UN I-128 KALMJU IELA (KADASTRA NR. 8076 003 0385)

2019. gada 10. aprīlis – 10. maijs

DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA


