
Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums teritorijai, kurā plānota 

tirdzniecības centra DEPO būvniecība – detālplānojums nekustamo īpašumu 

Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela, Mārupē teritorijai  

8.04.2019. 

Mārupes novada Dome 2019. gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu 

Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076 003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072) un I-128 Kalmju iela (kadastra 

Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.  

Publiskā apspriešana notiks no 10.04.2019. līdz 10.05.2019.  

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 25.aprīlī plkst.17.30 Mārupes novada Domes sēžu zālē 

2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus īpašuma izmantošanai tirdzniecības centra 

attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei, tai skaitā pārkārtot ielu sarkanās līnijas un 

precizēt apbūves tehniskos rādītājus un citus nosacījumus.  

Detālplānojuma risinājums (2.attēls) paredz iespēju apvienoto īpašumu teritorijā izbūvēt tirdzniecības centru ar 

kopplatību apmēram 3,3 ha, autostāvvietas apmēram 680 automašīnām un labiekārtotas publiskās ārtelpas 

izveidi, ietverot sporta laukumiem, atpūtai un apstādījumiem paredzētas teritorijas. Piekļuvei pie tirdzniecības 

centra detālplānojuma īstenošanas ietvaros izbūvējama lēngaitas satiksmes josla gar Ulmaņa gatvi un 

projektējamā Kalmju iela posmā no Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai, kā arī rekonstruējama Daibes iela posmā, kas 

piekļaujas detālplānojuma teritorijai. Par pārējiem satiksmes infrastruktūras uzlabojumiem plānotās transporta 

plūsmas nodrošināšanai vienošanās vēl nav panākta, tas tiks risināts līdz detālplānojuma apstiprināšanai, 

vienlaikus diskutējot arī par iespējamo Lielās ielas savienojumu ar Lielirbes ielu tālākā perspektīvā. 

 

 

 



 

 

 

 

Aicinām novada iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto attīstības priekšlikumu un iesaistīties projekta 

apspriešanā, uzdodot sev interesējošos jautājumus Projekta attīstītājam publiskās apspriešanas sanāksmes laikā, 

kā arī iesniedzot priekšlikumus rakstiski. Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties 

Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē ar 

detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā 

Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā 

(http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi ) sākot no 10.04.2019. Informācija 

tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv  

 

Priekšlikumus vai iebildumus rakstiski lūdzam iesniegt līdz 10.05.2019. Mārupes novada domei Daugavas iela 29, 

Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā. 

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

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-

pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un 

ceturtdienās no 9.00- 18.00. 
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