
PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PERIODA PAGARINĀJUMU 

UN 

IZSTRĀDES VADĪTĀJA SKAIDROJUMS 

ATKĀRTOTAI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS IZSLUDINĀŠANAI 

 

 

par Lokālplānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.80760031094 

 

 

Informējam, ka 2020.gada 12.novembrī uzsāktās Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760031094, publiskās 

apspriešanas periods turpinās, ņemot vērā valstī noteikto Ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 

2021.gada 7.februārim.   
 

Šobrīd publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku, bet ne agrāk kā līdz 

2021.gada 22.februārim, rēķinoties ar normatīvajos aktos noteikto prasību, ka pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana turpināma tikai pēc publisko pasākumu 

aizlieguma atcelšanas, tai skaitā lokālplānojuma publisko apspriešanu, kas uzsākta ārkārtējās situācijas 

laikā - turpināma klātienē (ieskaitot publiskās apspriešanas sanāksmi) ne mazāk kā divas nedēļas pēc 

ārkārtējās situācijas atcelšanas. Periodā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas tiks nodrošināta arī 

publiskās apspriešanas sanāksme.  

 

Skaidrojam, ka Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā 

“Lielmaņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760031094 projekta publiskās apspriešanas periods 

tehnisku iemeslu dēļ TAPIS sistēmā tika noslēgts 2020.gada 31.decembrī, kaut arī šādu situāciju 

patreizējais normatīvais regulējums nepieļauj, jo publiskai apspriešanai jāturpinās vismaz divas nedēļas 

pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.  Lai tehniski atrisinātu radušos situāciju (kad TAPIS sistēma 

automātiski noslēdza publisko apspriešanu, jo termiņš sistēmā netika atkārtoti pagarināts) un turpinātu 

lokālplānojuma publiskās apspriešanas norisi, TAPIS un publiskajā vidē lokālplānojuma publisko 

apspriešanu nepieciešams izsludināt atkārtoti.  

 

Ņemot vērā minēto, sistēmā šobrīd tiek dublēta jau iepriekš apspriešanai nodotā dokumenta redakcija 

un balstoties uz jau iepriekš pieņemto 2020. gada 28. oktobra Mārupes novada domes lēmumu Nr.20 

(prot. Nr.20), atkārtoti izveidots publiskās apspriešanas periods. Vēršam uzmanību, ka faktiski netiek 

izsludināta jauna publiskā apspriede, bet tiek turpināts jau iepriekš izsludinātais process.  Informējam, 

ka publiskās apspriešanas perioda “tehniskā pārtraukuma” laikā saņemtie priekšlikumi vai iebildumi 

par lokālplānojuma redakciju tiks uzskatīti par publiskās apspriedes laikā saņemtiem, un tiks atbilstoši 

izvērtēti. 

 
Priekšlikumus par lokālplānojuma redakciju var iesniegt rakstiski līdz apspriešanas perioda beigām 

(tas ir, vismaz līdz 2021.gada 22.februārim vai ilgāk) Mārupes novada domei Daugavas iela 29, 

Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai ievietojot pastkastē pie Mārupes novada 

domes centrālajām durvīm, Daugavas ielā 29. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko 

parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 

vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas 

numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā (TAPIS), www.geolatvija.lv . 

 

 

Izstrādes vadītāja,  

Mārupes novada teritorijas plānotāja     D.Žīgure 

11.01.2021. 

 


