Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras ciemā detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai
7.04.2021.
Mārupes novada dome 24.03.2021. pieņēma lēmumu Nr.16 (sēdes protokols Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) detālplānojuma
projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.
Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 22.aprīļa līdz 21.maijam. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 10.maijā plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi
- https://ej.uz/Darzabeles
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot īpašuma sadali savrupmāju apbūvei, plānot piekļuvi
jaunveidojamiem īpašumiem un teritorijas labiekārtojumu. Detālplānojuma risinājumi paredz
teritorijas sadali, izveidojot 30 savrupmāju vai dvīņu māju apbūves zemes vienības, tai skaitā 3
īpašumos tuvināti Rožu ielai paredzot arī pakalpojumu objektu izbūves iespēju. Teritorijā veidojama
caurbraucama iela un labiekārtota publiskā ārtelpa pie Rožu ielas.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu iespējams iepazīties:
- Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā;
- Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana - https://ej.uz/DarzabelesDP
- izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē,
speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00 pēc iepriekšēja
pieraksta pa tālruni tālr.67149862.
Rakstiskus priekšlikumus par detālplānojuma risinājumu var iesniegt līdz 2021.gada 21.maijam
nosūtot pa pastu vai atstājot pastkastē Mārupes novada domei (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167), nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz adresi marupe@marupe.lv vai
reģistrējoties ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis ). Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi,
bet juridiskām personām - nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru
Informāciju par detālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās
apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt Mārupes novada Attīstības nodaļā pie teritorijas
plānotājas Daces Žīgures: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862. Sakarā ar valstī noteiktajiem
ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, lūgums izmantot attālinātas saziņas
iespējas.
!!! Aicinām sekot līdzi informācijai Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās apspriedes (saite:
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes ) par iespējamiem precizējumiem
vai papildus informāciju saistībā ar notiekošajiem apspriešanas pasākumiem

