Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas
detālplānojuma grozījumu izstrādi
Mārupes novada Dome 2021.gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot.
Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas
detālplānojuma grozījumu izstrādi”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “P133 1B”, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, kadastra Nr.80760020093, un nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta
"Rīga"”, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr.80760020007, daļas, ~12,34 ha platībā, teritorija, ko ietver: nekustamā īpašuma "Projektētā
dzelzceļa josla I" austrumu robeža – Torņa ielas ziemeļu robežas sarkanā līnija – Ziemeļu ielas
rietumu robežas sarkanā līnija – īpašuma “P133 1B” austrumu robeža – Biroju ielas dienvidu
robežas sarkanā līnija - nekustamā īpašuma "Projektētā dzelzceļa josla I" austrumu robeža īpašuma “P133 1A” austrumu robeža, ar kopplatību apmēram 15,10 ha.
Detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas var tikt precizētas, izstrādājot konkrētos
risinājumus, ciktāl tas nemaina detālplānojuma grozījumu mērķi pēc būtības.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, detālplānojuma teritorija atrodas funkcionālās zonas Publiskās apbūves
teritorijas apakšzonā Publiskās apbūves teritorijas „Starptautiskās lidostas „Rīga"" biznesa
parka teritorijā (PD4).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pārkārtot transporta teritorijas zonējuma
robežas atbilstoši Lidostas un RailBaltica dzelzceļa stacijas pievedceļu būvprojekta
risinājumiem, lai nodrošinātu iespēju uzsākt Lidostai piederošo brīvo teritoriju apbūvi,
attīstot to kā komerciālās apbūves teritoriju, kas būtu saskaņā ar spēkā esoša
detālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks - VAS “Starptautiskā
lidosta “Rīga”.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība
un
plānošana/Detālplānojumi
(http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-unplanosana/detalplanojumi), kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2021.gada 19. novembrim Mārupes novada Domē
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot

klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Jautājumu gadījumā griezties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas
nodaļā pie vadītājas vietnieces Daces Žīgures: dace.zigure@marupe.lv , tālr.67149862,
speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00. Sakarā ar valstī
noteiktajiem ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, lūgums izmantot tikai
attālinātas saziņas iespējas.

