
Paziņojums par detālplānojuma īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 
(kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē , teritorijai attālināto 

publiskās apspriešanas sanāksmi 
 
Informējam, ka līdz ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas stājušies 
spēkā 2021.gada 25.martā, publisko apspriešanu vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, 
attīstības programmai, lokālplānojumiem, detālplānojumiem un tematiskajiem plānojumiem, tai skaitā 
publiskās apspriešanas sanāksmi, turpmāk atļauts organizēt neklātienes formā (attālināti), ievērojot likumā 
noteiktos nosacījumus. Publiskās apspriešanas sanāksmes tiek organizētas izmantojot tiešsaistes 
videokonferences sarunu rīku vai citu tiešsaistes sarunu rīku, un tās jāizziņo vismaz divos plašsaziņas kanālos 
ne vēlāk kā 10 dienas pirms sanāksmes noteiktā datuma. 
 
Ievērojot jauno regulējumu, Mārupes novada dome informē par jau iepriekš publiskajai apspriešanai nodotā 
Detālplānojuma īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr.80760030603) un 
Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē, teritorijai publiskās apspriešanas sanāksmes laiku un 
apspriešanas termiņa pagarinājumu:  
 

- publiskās apspriešanas periods tiek pagarināts līdz 2021. gada 30.aprīlim 

- sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 26.aprīlī plkst.17:00, saite uz sanāksmi: 
https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme , parole: PAzeltinu 

 
Detālplānojuma mērķis ir detalizēt Jauktas centra apbūves teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves 
parametrus atbilstoši iecerētajai teritorijas izmantošanai – rindu māju apbūvei, paredzēt transporta un 
inženierkomunikāciju risinājumus, kā arī izstrādāt zemes ierīcības plānu robežu pārkārtošanai.  
Risinājums paredz 3 zemes vienību izveidi rindu māju (ar 4 sekcijām) apbūvei un 2 zemes vienības 
Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijām (TR), nodalot esošās ielu daļas. Detālplānojuma teritorijā 
piekļuve un komunikācijas īpašumiem organizētas no kopīgām piebrauktuvēm (esoša servitūta ceļa), 
ietverot apbūves noteikumos nosacījumus vienota risinājuma nodrošināšanai, tai skaitā apbūves attālumam 
no piebrauktuvēm, apbūves arhitektoniskajam risinājumam un labiekārtojumam. Plašāka informācija par 
risinājumu pašvaldības tīmekļa vietnē kā arī pieejama publiskajā ārtelpā pie ieejas Mārupes novada domes 
ēkā. 
 
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma redakciju var iepazīties Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
(www.marupe.lv) sadaļā Pašvaldība https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-
planosana/detalplanojumi vai Ģeoportāla (www.geolatvija.lv) sadaļā Teritorijas attīstības plānošana 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887 līdz publiskās apspriešanas beigām. 
 
Priekšlikumus par detālplānojumu vai lokālplānojuma risinājumiem iespējams iesniegt  līdz katra dokumenta 
publiskās apspriešanas termiņa beigām: 

- nosūtot iesniegumu Mārupes novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV 2167) 

- ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkas 
centrālajām durvīm Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 

- elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv. 
- valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv konkrētā projekta apspriešanas 

sadaļā  “Iesniegt priekšlikumu”. 
 
Izdrukas formātā ar dokumentiem var iepazīties Mārupes novada 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.  
 
Kontaktpersona jautājumos par publiskās apspriešanas norisi: Teritorijas plānotāja Dace Žīgure – e-pasts: 
dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862. 
 
!!! 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. 

https://ej.uz/apspriesanas_sanaksme
http://www.marupe.lv/
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi
http://www.geolatvija.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16887
mailto:marupe@marupe.lv
http://www.geolatvija.lv/
http://www.marupe.lv/
https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedriskas-apspriedes

