
Publiskai apspriešanai nodota lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un 

sarkano līniju precizēšanai 2.redakcija 

 

Mārupes novada Dome 2017.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.3) ”Par 

lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot 

priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 2.redakcijas 

nodošanu publiskai apspriešanai”.  

 

Lokālplānojuma 2.redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2017.gada 13.jūnijam līdz 

2017.gada 5.jūlijam.  
 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 28.jūnijā plkst.16.00 Mārupes novada 

Domes sēžu zālē, Mārupē,  Daugavas ielā 29, 2.stāvā.  

 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Lokālplānojuma 2.redakciju, kurā ietverti labojumi un 

precizējumi, saskaņā ar 2017.gada 6.februārī notikušajā sanāksmē par publiskās apspriedes 

laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem, nolemto. Papildus 

Lokālplānojuma 2.redakcijā iekļauti arī labojumi, par kuriem darba grupa vienojās 2017.gada 

9.maija sēdē, izskatot sagatavoto 2.redakciju un iesniegumus, kas saņemti 2.redakcijas izstrādes 

laikā. Informācija par veiktajiem labojumiem iekļauta 2017. gada 6.februāra un 9.maija 

sanāksmju protokolos.  

Sanāksmju protokoli, lēmums par Lokālplānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai 

apspriešanai, kā arī Lokālplānojuma 2.redakcija, elektroniski būs pieejami Mārupes 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv (http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-

planosana/lokalplanojumi/) un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

sākot no 2017.gada 13.jūnija. Ar lokālplānojuma 2.redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs 

iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā.  

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes novada Domē, Daugavas iela 

29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 

pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi 

iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv līdz 5.07.2017. 

Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda 

nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus būs iespējams iesūtīt arī 

reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) 

(https://geolatvija.lv/geo/tapis3). 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Mārupes un Tīraines ciemos noteikto ielu tīklu un 

ar to saistītās sarkanās līnijas, balstoties uz pašvaldības priekšlikumiem un iedzīvotāju 

iesniegumiem, kā arī mainīt teritorijas plānojumā noteikto „plānoto” sarkano līniju statusu uz 

juridiski saistošu. Papildus lokālplānojuma izstrādes gaitā arī izvērtēti saņemtie iedzīvotāju 

iesniegumi un sagatavoti priekšlikumi funkcionālā zonējuma maiņai atsevišķiem īpašumiem, 

nosakot robežas grozījumu teritorijai un precizējot atļauto izmantošanu un galvenos apbūves 

parametrus, taču ar šo lokālplānojumu izmaiņas funkcionālajā zonējumā vēl netiek veiktas.  
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