
Piepilsētas dzīve pilsētas robežās
zemes gabali privātmājām Mārupē
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Kluss stūrītis ģimenes idillei

Ja sapņojat par dzīvi ērtā privātmājā netālu no pilsētas centra, 
būtu vērts padomāt par Mārupes Ziedlejām. Mārupes Ziedlejas ir 
mūsdienīgs kotedžu ciemats netālu no Jūrmalas šosejas. Šeit varēsiet 
izbaudīt svaigu gaisu, apkārtējo dabu un mūsdienu komunikāciju 
sniegtās iespējas. Ciemats būs lieliski piemērots pastaigām ar bērniem, 
atpūtai un komfortablai dzīvei dabā.

Pēdējo 10 gadu laikā Mārupe ir viena no visaktīvāk apbūvētajām dzīvojamām teritorijām un 
ir lieliski piemērota dzīvei ģimenes lokā netālu no centra. Pateicoties savai neatkārtojamajai 
atmosfērai un ērtajam izvietojumam, Mārupe ir kļuvusi par vienu visvairāk pieprasītajām 
dzīvesvietām uz Rīgas robežas.

Par Mārupi



Informācija par ciematu
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Ciemata infrastruktūra ietvers visas nepieciešamās 
mūsdienu komunikācijas, bez kurām piepilsētas dzīve vairs 
nav iedomājama, — gāzi, elektrību, ūdeni un kanalizāciju. 
Mārupes Ziedleju tuvumā atrodas gan skolas un bērnudārzi, 
gan arī sabiedriskā transporta pieturas. Turpmāk Mārupes 
Ziedleju tuvumā tiks ierīkots apgaismots ceļš un ērti 
piebraucamie ceļi zemes gabaliem. 

ELEKTRĪBA GĀZE ŪDENS KANALIZĀCIJA

12 zemes gabali

Zemes gabalu platība no 1200 līdz 2000 m2

Apbūves laukums: 40%

Maksimālais augstums: 3 stāvi

Var apvienot vairākus zemes gabalus



Ciemata novietojums

Ziedleju iela 15, Mārupe
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Jūrmala 10 min Rīgas centrs10 min

T/C “SPICE”

“INDEXCAFE”
restorāns

“ENRI”
tenisa klubs

“BRAZĪLIJĀ”
 pludmales sporta centrs

DUS “STATOIL”

“MARTINI`S”
restorāns

“OLD CAPTAIN”
restorāns



Ciemata ģenerālplāns

Ziedleju iela

Doņu iela

Unnes iela
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Zemes gabalu saraksts
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1205 m2

1224 m2

1266 m2

1910 m2

1211 m2

1282 m2

1231 m2

1211 m2

1784 m2

1315 m2

2176 m2

2000 m2

Iegādājoties zemi, jūs saņemsiet dāvanā mājas projektu no mūsu kataloga



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


