
Piepilsētas dzīve pilsētas robežās
zemes gabali privātmājām Mārupē



Mārupes pērle

Par Mārupi

Mārupes Zeltiņlejas — privātmāju ciemats, kas ļauj izbaudīt 
piepilsētas dzīvi Rīgas centra tuvumā. Svaigais gaiss un dabas 
skaistums pilsētas infrastruktūras tuvumā sniegs visas iespējas 
patīkamai laika pavadīšanai ģimenes lokā.

Pašlaik Mārupe ir viena no populārākajām un ērtākajām vietām 
piepilsētas dzīvei. Pateicoties izvietojumam, statusam un lieliskajai 
ekoloģijai, Mārupe ir kļuvusi par vienu no visvairāk pieprasītajām 
dzīvesvietām uz Rīgas robežas.
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Informācija par ciematu

ELEKTRĪBA GĀZE ŪDENS KANALIZĀCIJA

Mārupes Zeltiņleju iedzīvotājiem ir paredzēta arī vieta 

atpūtai: volejbola laukums un bērnu pilsētiņa. Mārupes 

Zeltiņleju infrastruktūra ietvers visas nepieciešamās mūsdienu 

komunikācijas, bez kurām vairs nav iedomājama ērta piepilsētas 

dzīve, — gāzi, elektrību, ūdeni un kanalizāciju.Vēlāk teritorijā 

tiks ierīkots apgaismots ceļš un ērti piebraucamie ceļi uz zemes 

gabaliem.

19 zemes gabali

Zemes gabalu platība no 1200 līdz 2000 m2

Apbūves laukums: 40%

Maksimālais augstums: 3 stāvi

Var apvienot vairākus zemes gabalus
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Novietojums

10 minūtes līdz Jūrmalai 10 minūtes līdz Rīgas centram

Mārupes Zeltiņleju tuvumā atrodas skolas un bērnudārzi.

Tikai 7 minūšu brauciena attālumā atrodas starptautiskā lidosta 

“Rīga”, bet 10 minūšu brauciena attālumā — Rīgas centrs 

un kūrorts “Jūrmala”. 5 minūšu brauciena attālumā atrodas 

tirdzniecības centrs “Spice” un “Вowlero” — izklaides komplekss 

ar celiņiem boulingam, biljardam un fitnesa klubam. Burtiski 

dažu minūšu brauciena attālumā no Mārupes Ziedlejām atrodas 

mūsdienīgs tenisa klubs ACB и populārais 32. augusta restorāns.
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T/C “SPICE”

“INDEXCAFE”
restorāns

“ENRI”
tenisa klubs

DUS “STATOIL”

“MARTINI`S”
restorāns
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Ciemata ģenerālplāns

Zeltiņleju iela

Zeltiņleju iela

Meldriņu iela

Zeltiņu iela



1817 19

1413 15 16

9 10 11 12

6

Iegādājoties zemi, jūs saņemsiet dāvanā mājas projektu no mūsu kataloga
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1212 м2

1282 м2

1392 м2

1205 м2

1214 м2

1476 м2

1205 м2

1261 м2

1212 м2

1243 м2

2104 м2

1629 м2

1241 м2

1220 м2

1205 м2

1561 м2

1204 м2

1328 м2

1266 м2



Baron

WeberNordhaus

Sebastian   Michele

Sigulda Toulon

Vincent

no 150 000 EUR   230 m2        

215 m2        

190 m2        

235 m2        240 m2        

215 m2        

210 m2        210 m2        

210 m2        

no 180 000 EUR   

no 150 000 EUR   

no 170 000 EUR   

no 140 000 EUR   

no 135 000 EUR   

no  140 000 EUR   

no 130 000 EUR   no 120 000 EUR   Robert

Orientējoši cena par mājas būvniecību līdz baltajai apdarei (cena par zemes gabalu nav iekļauta)



Ieinteresēja mūsu piedāvājums?

Sīkāku informāciju jautājiet mūsu speciālistiem

Nekustamo īpašumu speciāliste,

LANIDA sertifikāta numurs AA-031

Tālrunis: +371 281 00 333 

jana.galicina@landandhome.lv 

Tālrunis: +371 281 43 333 

info@landandhome.lv

Būvdarbu speciālists

Jana Gaļicina Kārlis Opincāns



SIA “LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE”
G. Astras iela 8b, Rīga, LV-1082, Latvija
 
Tālrunis:  +371 2660 55 44
Fakss:      +371 6718 66 68
 
info@landandhome.lv
www.balticrealestate.lv

Uzņēmums „LAND & HOME BALTIC REAL ESTATE” ir viens no līderiem 

Latvijas elitāro nekustamo īpašumu tirgū.  Mēs strādājam pilsētas un 

ārpilsētas dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu segmentos:

mēs nodarbojamies ar objektu attīstīšanu, apkalpošanu un pārdošanu 

Rīgā,  Jūrmalā un citos prestižos Latvijas rajonos.

Mūsu nekustamie īpašumi nosaka tirgus tendences un nodrošina 

augstu pievienoto vērtību. Tie ir paredzēti ērtai dzīvošanai un drošai 

līdzekļu ieguldīšanai.

Īsumā par uzņēmumu


