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1. SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PLĀNS 

Labiekārtošanas plāna izstrādes kontekstā var izdalīt šādas ieinteresētās mērķgrupas:  

- novada iedzīvotāji kopumā; 
- pašvaldības darbinieki;  
- deputāti;  
- uzņēmēji;  
- nevalstisko organizāciju pārstāvji; 

Katrai no šīm mērķgrupām raksturīga sava, specifiska 
kompetence, iespējama dažādu problēmu un prioritāšu atšķirīga 
izpratne un tām visām ir noteikta loma novada labiekārtošanas 
plāna izstrādē. 

Pamatojoties uz publikācijām Mārupes novada pašvaldības 
mājas lapā un informatīvajā izdevumā (skatīt attēlu nr.1 un 
attēlu nr.2), pieteikušies 26 sabiedrības pārstāvji (skatīt tabulu 
Nr. 3). 

I posma izstrādes procesā notikušas 2 darba grupas – 2.02.2016. 
– iepazīšanas darba grupa  un 25.02.2016. darba grupa par 
sabiedrības līdzdalības plāna izstrādi. 

 

 

 

Attēls 1. Paziņojums www.marupe.lv 

 

 

 

 

 

 

Attēls 2. Paziņojums informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 

 

Labiekārtošanas plāna izstrādes laikā tiks organizētas un vadītas iedzīvotāju darba grupu sanāksmes un 
diskusijas, kā arī tiks organizēta individuāla sarakste un komunikācija ar sabiedrības pārstāvjiem pēc 
nepieciešamības (pamatojoties uz sabiedrības pārstāvju darba grupu, kurā tiks veikta SVID analīze un 
saņemti priekšlikumi Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādei.). 

Ievērojot normatīvajos aktos noteiktās procedūras sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, tiks 
sagatavoti visi nepieciešamie paziņojumi ievietošanai pašvaldības mājas lapā un informatīvajā izdevumā 
“Mārupes Vēstis” saistībā ar labiekārtošanas plāna publisko apspriešanu. 

Publiskās apspriešanas process tiks organizēts, izvēloties visefektīvākās informēšanas un iesaistes 
metodes, sagatavojot vizuāli pievilcīgus, viegli uztveramus publiskās apspriešanas materiālus, 
organizējot un vadot publiskās apspriešanas sanāksmi. 
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Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti rezultāti un sagatavots publiskās apspriešanas informatīvais 
ziņojums, kā arī nodrošināta labiekārtošanas plāna pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas laikā 
saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem. 

Tabula Nr. 1 Darba grupas dalībnieku saraksts un kontakti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Vārds Uzvārds Telefona nr. E-pasts Pārstāv un amats projektā 

1 Līna Dimitrijeva 26522307 lina@rp.lv SIA “Reģionālie projekti” 
valdes locekle 

2 Jānis Lukša 29456253 janisluksa1@gmail.com Ceļu būvinženieris 

3 Iveta Lāčauniece 29269076 iveta.lacauniece@gmail.com Projekta vadītāja 

4 Natālija Ņitavska 26442753 natalija.nitavska@llu.lv Ainavu arhitekte 

5 Žanete Salzirne  zanete.salzirne@marupe.lv Mārupes novada pašvaldība 
(Ainavu arhitekte) 

6 Ziedīte Lapiņa  ziedite.lapina@marupe.lv Mārupes novada pašvaldība 
(Labiekārtošanas dienesta 
vadītāja) 

7 Normunds 
Kārklis 

 normunds.karklis@marupe.lv Mārupes novada pašvaldība 
(Elektroinženieris) 

8 Jurijs Korņevs  jurijs.kornevs@marupe.lv Mārupes novada pašvaldība 
(Ceļu inženieris) 

9 Ilze Krēmere  ilze.kremere@marupe.lv Mārupes novada pašvaldība 
(Attīstības nodaļas vadītāja) 

10. Jānis Rušenieks  Janis.Rusenieks@marupe.lv Mārupes novada 
pašvaldība, deputāts 

11. Pēteris Pikše  Peteris.Pikse@marupe.lv Mārupes novada 
pašvaldība, deputāts 

12. Dace Šveide  dace.sveide@mkp.lv AS Mārupes komunālie 
pakalpojumi 

mailto:lina@rp.lv
mailto:janisluksa1@gmail.com
mailto:iveta.lacauniece@gmail.com
mailto:natalija.nitavska@llu.lv
mailto:zanete.salzirne@marupe.lv
mailto:ziedite.lapina@marupe.lv
mailto:normunds.karklis@marupe.lv
mailto:jurijs.kornevs@marupe.lv
mailto:ilze.kremere@marupe.lv
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2. PRECIZĒTS MĀRUPES NOVADA LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDES GRAFIKS 

Tabula Nr. 2. Laika grafiks 

Nedēļa Datumi Veicamie pasākumi Komentāri 

  
I posms 

3 nedēļas 

1. 25.01-29.01. 
Darba plāna, t.sk., sabiedrības līdzdalības 
plāna un precizētā laika grafika izstrāde  

Līgums noslēgts 25.01.2016. 

2. 01.02-05.02. 
Izpildītāja, Pasūtītāja un sabiedrības 
pārstāvju darba grupas izveide 

Izveidota darba grupa, 
notikušas tikšanās 3.02.2016. 
un 25.02.2016. 

3. 08.02-12.02. Izmantojamās izpētes un analīzes 
metodoloģijas, nepieciešamo dokumentu un 
informācijas materiālu saskaņošana un 
apstiprināšana 

Iesniegts Labiekārtošanas 
plāna izstrādes darba plāns, 
t.sk. sabiedrības līdzdalības 
plāns, precizēts laika grafiks. 

  II posms 9 nedēļas 

 15.02-15.04. Pašreizējās situācijas apzināšana  

4. 15.02-19.02. Izejmateriālu apkopšana  

5. 22.02-26.02. Izejmateriālu apkopšana  

6. 29.02-04.03. Teritorijas apsekošana dabā  

7. 07.03-11.03. Kartogrāfiskā materiāla sagatavošana  

8. 14.03-18.03. Diskusijas ar Mārupes pašvaldības 
speciālistiem 

 

9. 21.03-25.03. Problēmsituāciju apzināšana, nākotnes 
vajadzību noteikšana, SVID analīze 

 

 21.03. Iedzīvotāju darba grupas sanāksme, t.sk.  
Mārupes novada domes Darba grupa pārstāvju 
dalība 

Plānotais dalībnieku skaits – 
40, norises vieta – Mārupes 
novada Domes 2.st.zāle, 
plkst.17:00. 

Plānotais saturs – 
iepazīstināšana ar esošo 
situāciju, labiekārtošanas plāna 
izstrādes mērķi un 
sasniedzamajiem rezultātiem, 
SVID analīzes veikšana, “prāta 
vētra” par labiekārtošanas 
risinājumiem. 

10. 28.03-01.04. Finansējuma piesaistes analīze  

11. 04.04-08.04. Pašreizējās situācijas analīzes sagatavošana   

 13.04. Darba grupas sanāksme (Mārupes novada 
domes pārstāvji) 

 

Vieta – Mārupes novada 
Domes 2.st.zāle, plkst.10:00-
12:00. 
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Nedēļa Datumi Veicamie pasākumi Komentāri 

Pārskata par iedzīvotāju darba 
grupas sanāksmes gaitu un 
esošās situācijas analīzes gaitu 
nosūtīšana Darba grupai 

12. 11.04-15.04. Pašreizējās situācijas analīzes sagatavošana  

 15.04. Analīzes kopsavilkuma nosūtīšana iedzīvotāju 
darba grupai 

 

  III posms 8 nedēļas pēc II posma 
pabeigšanas 

 18.04-10.06. Rīcības plāna izstrāde  

13. 18.04-22.04. Labiekārtojuma koncepcijas, rīcības plāna 
izstrāde 

 

14. 25.04-29.04 Konceptuālu risinājumu izstrāde, ielu 
hierarhiska strukturēšana, pakalpojumu 
centru definēšana 

 

15. 02.05-06.05. Zaļo koridoru noteikšana, vides dizaina 
koncepcijas izstrāde 

 

 9.05. Iedzīvotāju darba grupas sanāksme, t.sk.  
Mārupes novada domes Darba grupa pārstāvju 
dalība  

Vieta – Mārupes Kultūras nama 
zēla, plkst.17:00. 

Plānotais saturs – priekšlikumu 
izstrāde rīcības plānam, 
diskusija par labiekārtojuma 
koncepcijas risinājumiem, ielu 
struktūru, pakalpojumu 
centriem u.c. 

16. 09.05-13.05. Detalizētu labiekārtošanas risinājumu 
konceptuāla izstrāde 

 

17. 16.05-20.05. Labiekārtošanas infrastruktūras izstrāde  

18. 23.05-27.05. Rīcības plāna izstrāde  

 25.05. Mārupes novada domes Darba grupas 
sanāksme  

Vieta – Mārupes novada 
Domes 2.st.zāle, plkst.10:00-
12:00. 

19. 30.05-03.06. Rīcības plāna izstrāde  

20. 06.06-10.06. Izstrādātā rīcības plāna iesniegšana 
Pasūtītājam 

 

   IV posms 5 nedēļas pēc III posma 
pabeigšanas 

21. 13.06-17.06. Labiekārtošanas plāna 1. redakcijas 
iesniegšana Pasūtītājam 
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Nedēļa Datumi Veicamie pasākumi Komentāri 

22. 20.06-24.06. Izstrādātā Labiekārtojuma plāna prezentēšana 
Pasūtītājam, kā arī Izpildītāja, Pasūtītāja un 
sabiedrības pārstāvju darba grupai 

Sabiedrības pārstāvjiem tiek 
nosūtīti labiekārtošanas plāna 
materiāli elektroniskā formātā. 

 20.06. Publiskās apspriešanās sanāksme (iedzīvotāju 
darba grupas dalībnieki, citi interesenti) 

Izvietotas publikācijas 
pašvaldības mājas lapā un 
vietējā laikrakstā, 
Labiekārtojuma plāna 
1.redakcija publicēta 
pašvaldības mājas lapā. 

Sanāksmes vieta – Mārupes 
Kultūras nama zāle, plkst.17:00 

23. 27.06-01.07. Labiekārtošanas plāna gala redakcijas 
iesniegšana Pasūtītājam 

 

24. 04.07-08.07. Labojumu un precizējumu veikšana, 
pamatojoties uz Pasūtītāja sniegtajiem 
norādījumiem. 

 

 06.07. Darba grupas sanāksme, labiekārtošanas 
plāna prezentēšana. 

Vieta – Mārupes novada 
Domes 2.st.zāle, plkst.10:00 

25. 11.07-15.07. Labiekārtošanas plāna gala redakcijas 
iesniegšana Pasūtītājam 

 

 

3. SAŅEMTO UN IZMANTOJAMO MATERIĀLU SARAKSTS 

Uzsākot Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi, no Mārupes novada pašvaldības ir saņemti 
sekojoši materiāli: 

 Vizuālās identitātes rokasgrāmata 

 Pētījums “Par ielu apsekošanu Mārupes novadā un datu apkopošanu” (izstrādāts 2015. g.) 

 Mārupes novada apstādījumu pārskats. 

Pirms Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes ir apkopoti un analizēti sekojoši dokumenti: 

 Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam 

 Mārupes novada attīstības programma 2013.-2019.gadam 

 Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 

 Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam 

 Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gada 
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Attēls Nr. 3 Kartogrāfiskā materiāla pamatne 

4. PIELIETOJAMĀS METODIKAS APRAKSTS 

Ainavas izpētes un apsekošanas metodika 

Uzsakot Mārupes labiekārtojuma koncepcijas izstrādi, ir veicama ainavas esošas situācijas izpēte un 
apsekošana, kas ir turpmākas attīstības pamats, apzinot esošo situāciju katrā no ciemiem. Ainavas 
izpēte balstās uz ainavas elementu secīgu grupēšanu un daudzpusīgo ainavas elementu 
inventarizēšanu, apzinot ainavas labiekārtojuma elementu kvalitāti, grupējot tos pēc vairākiem 
parametriem – labiekārtojuma elementu funkcionālitāte, atrašanas vieta, daudzums, tipiskums. 
Ainavas labiekārtojuma elementus apseko dabā, grupē un fiksē fotogrāfiski, apraksta un atzīme 
atrašanas vietu. Ainavas analītiska daļa ir arī papildināta ar ainavas elementu grupu izvietojuma 
shēmām, kas palīdz orientēties par objektu koncentrēšanu kādā no teritorijas zonām.   

Mārupes labiekārtojuma koncepcijas izstrādei nepieciešama esošas situācijas izpēte balstās uz ainavas 
daudzpusīgo izpētes metodiku, kas iekļauj trīs galvenās nodaļas ar apakšgrupām: 

1. Apstādījumi – teritorijas daudzveidīgas apstādījumu grupas un soliterie stādījumi, ka arī zālienu 

platības: 

 Meža masīvi/ audzes (virs 0,5 ha); 

 Koku puduri/ nelielas grupas (līdz 30-50 gb); 

 Zālieni/ zālāji; 

 Pļavas/ ganības/ l/s zemes; 

 Grāvmalas, pieūdens teritorijas; 

 Rindveida stādījumi (alejas, dzīvžogi, rindas); 

 Atsevišķie koki – soliteri; 

 Krūmi un to grupas; 
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 Puķu dobes u.c. 
2. Labiekārtojuma elementi – arhitektūras mazas formas, nelielas būves ar skaidro publiskas 

lietošanas funkciju, ka arī norobežojošie elementi:  

 Pieturas; 

 Nojumes, nelielas būves; 

 Bērnu rotaļu laukumi, elementi; 

 Sporta laukumi, elementi, trases, inventārs; 

 Barjeras, norobežojumi, nožogojumi; 

 Apgaismojuma elementi; 

 Soliņi; 

 Atkritumu konteineri, tvertnes, laukumi; 

 Velosipēdu turētāji u.c. 
3. Citi ainavas elementi – pirmā un otrā grupā neiekļautie ainavas elementi, kas ir ne mazāk svarīgi 

ainavas objekti – cilvēka veidotie ar izteiktu funkcionālo slodzi vai dabas veidojumi un objekti – 

kas var būt gan apgrūtinājums teritorijai, gan ka īpašas iezīmes: 

 Inženierinfrastruktūras objekti; 

 Transformatori; 

 Hidranti un  ūdenstorņi u.c.; 

 Meliorācijas gravji; 

 Reljefs; 

 Ūdenstilpnes/ ūdens teces; 

 Citi dabas veidojumi; 

 Citi cilvēka veidotie neklasificētie elementi. 

5. PIESAISTĪTO EKSPERTU SARAKSTS 

Lai  nodrošinātu kvalitatīvu Labiekārtošanas plāna izstrādi, tiks piesaistīti vairāki eksperti,  lai 
nodrošinātu pēc iespējas objektīvāku un plašāku iesaistīto personu līdzdalību situācijas apzināšanā un 
plāna izstrādē. 

Nr. Vārds, Uzvārds Pārstāvētā organizācija vai nozare Kontakti 

1. Vizma Kaupuža Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība 
“Redzi mani”  

 

2. Aigars Rozenbergs Sertificēts būvinženieris. Ceļu un tiltu 
projektēšana un būvuzraudzība, SIA “Pro 
Via” 

 

 

3. Ieva Kraukle  Ainavu arhitekte, Latvijas ainavu 
arhitektūras biedrības biedre, Ogres un 
Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra 
“Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa 
„Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktore 
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6. IEDZĪVOTĀJU DARBA GRUPAS DALĪBNIEKU SARAKSTS  

Tabula Nr. 3.  

Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

1. Juris Matisons  
 

  X X X   

2. Elīna Skaraine    X X   
 

3. Vineta Groza, 
Latvijas Mākslas 
akadēmija 
 

      Atsaucoties publikācijai avīzē  “Mārupes 
vēstis”, (Paziņojums par sabiedrības 
līdzdalības iespējām Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē), vēlos 
apliecināt Latvijas Mākslas akadēmijas 
ieinteresētību iespējamo projektu 
līdzdalībā. Esmu Stikla mākslas nodaļas 
vadītāja, dzīvoju Jaunmārupē, esmu 
ieinteresēta Mārupes novada attīstībā. 

4. Vizma Kaupuža, 
Rīgas Vājredzīgo 
un Neredzīgo 
Biedrība “Redzi 
mani”  
 
 

      Varētu  palīdzēt ar padomiem vides 
pieejamībā invalīdiem un vecāka gājuma 
cilvēkiem.  varētu palīdzēt ar padomu 
veselības takas izveidē. Un gan 
jau  rastos vēl kādas idejas kopīgi 
strādājot. 

5. Andra Zvirbule, 
SIA VIZULO, 
www.vizulo.co
m 
 

      Izlasot Mārupes vēstīs par iespēju 
iesaistīties Mārupes novada 
Labiekārtošanas plāna izstrādē, ļoti 
labprāt pieteiktu savu līdzdalību darba 
grupā ielu apgaismojuma izpētē, 

http://www.vizulo.com/
http://www.vizulo.com/
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

 
 

novērtēšanā un labiekārtošanas plāna 
izstrādē. 
Uzņēmums, kurā es darbojos ražo 
industriālos LED gaismekļus, tai skaitā 
ielu un parku apgaismojumu.  
Mūsu paveiktos darbus jau var redzēt un 
novērtēt Mārupes un Jaunmārupes 
iedzīvotāji - nesen izbūvēto tiltiņu 
margās ir mūsu ražotie LED gaismekļi. 
Šobrīd veicam izstrādi interaktīvo 
apgaismojumu ražošanai, ko arī labprāt 
piedāvātu Mārupes novada 
labiekārtošanas projektā. 
Labprāt tiktos ar jums klātienē un vairāk 
izstāstītu par mūsu iespējām un 
sadarbību. 
 

6. Māris Audriņš 
  

   X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

7. Irīna Millere  
 
 

  
 

 X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

8. Ieva Mūrniece  
 

   X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē.  
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

9. Artūrs Vējiņš, 
 SIA VA Solutions 

   
 

   Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums 

10. Anrijs Survillo    X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

11. Aiga Varesa 
  

   X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

12. Santa 
Baltaisvilks 
 

   X X  Ar šo es piesakos dalībai Mārupes 
novada labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

13. Edijs 
Stāmers 
 

   X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums 

14. Gunārs Ivulāns    X X  Piesakos dalībai Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna izstrādē. 
Vēlamais līdzdalības veids - klātienes 
apmeklējums. 

15. Andrejs 
Konstantins  

   X X X Esmu gatavs kopa vel ar diviem 
Mārupiešiem piedalīties darba grupās un 
plāna izstrādes semināros, sniedzot 
priekšlikumus Labiekārtošanas plāna 
izstrādē. 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

16.  Tekla Bojare          

17. Baiba Jansone       X  

18. Silvija Veckalne     X X X Varat rēķināties ar manu līdzdalību 
Labiekārtošanas plāna izstrādē un arī 
izpildē. Gan tikai Jaunmārupē un 
galvenokārt daudzdzīvokļu māju 
pagalmu izveidē par acij tīkamām 
teritorijām, jo šo novada daļu pārzinu 
vislabāk, salīdzinot ar Mārupi, Tīraini un 
Skulti. 

19. Ilze Bembere    X X   

20. Uģis Pīrs, 
www.vidzemesc
eriņi.lv 

      Esmu interjera dizainers mag. art. 
Pašlaik specializējos apgaismojuma 
lietās āram un iekštelpām. 
Taču kā sirdslieta ir ceriņi. Esmu lielākās 
Baltijā ceriņu audzētavas īpašnieks. 
WWW.VIDZEMESCERIŅI.LV 
 
Varbūt varu kaut kā iederēties Jūsu 
grupās? 
Man ir dažas vidi skarošas lietas ar ko 
vēlētos dalīties un varbūt kaut kas 
sanāk. 

21.  Aija Anita Baķe  
 

   
 

   Labprāt piedalītos darba grupā, jo esmu 
Mārupiete jau 10 gadus un man ir 
pieredze. 
Mana līdzšinējā darbība: 
Nostrādāti 15. gadi Rīgas pilsētas 
pašvaldībā, Rīgas  domes Vides 

http://www.vidzemesceriņi.lv/
http://www.vidzemesceriņi.lv/
http://www.vidzemesceriņi.lv/
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

departamentā vadot Apstādījumu 
pārvaldi, vēlāk Apstādījumu inspekciju 
,no kuriem pēdējie 5 gadi nostrādāti 
Rīgas Būvvaldē vadot Apstādījumu 
inspekciju. 
Šobrīd pašvaldībā nestrādāju, esmu 
pasniedzēja Ērgļu arodskolā kokkopjiem 
-arboristiem ( pasniedzu Apstādījumu 
veidošanu klātniekiem un dendroloģiju 
tālmācības studentiem); 
un lasu lekcijas pašvaldību darbiniekiem 
"Profesionālās pilnveides izglītības 
programmā "Koku kopšanas darbu 
pamati""  par Administratīvajiem 
procesiem saistībā ar atļauju izsniegšanu 
koku ciršanai. 

22. Dace Smilga 
 

 
 

   X X  

23. Aigars 
Rozenbergs, 
SIA "PRO VIA" 
Būvinženieris 

  
 

     Es būtu gatavs darboties elektroniski ar 
dokumentiem un, ja laiks ļaus var 
mēģināt piedalīties arī darba grupās. 
Es labprāt piedalītos ceļu un ielu tīkla 
plānošanas procesos (cik nu man būs 
laika to darīt). 

24. Edgars Logins 
 

    X X Gan jau, ka darba grupās liksiet kādus 
jomas profesionāļus. 
Es jau vairāk par 3-4 h nedēļā neatradīšu. 
Drīzāk jau izskatās dalība semināros, vai 
priekšlikumi un komentāri. 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

Jūs jau labāk redzēsiet, kas jums izteiks 
vēlmi darboties, un tad jau var pēc 
vajadzības katru interesentu ievirzīt kur 
nu viņš labāk noderētu. 
Man jau patīk, kā Mārupē viss strauji 
attīstās, bet ir vietas, kur būtu jāpievērš 
uzmanība infrastruktūras kvalitātei un 
lietošanas ērtībai (gan lietojot auto, gan 
velosipēdu, ejot ar kājām, stumjot 
ratiņus), labprāt novēroto ieteiktu 
uzlabot! 
Labprāt piedalītos ceļu un ielu tīkla, 
kvalitātes plānošanā Mārupes novada 
labiekārtošanas plāna ietvaros. 
Ar ģimeni dzīvoju Mārupē, Lībiešu ielā 3 
no 2014. gada, meita iet vidusskolā, dēls 
bērnudārzā. 
Šis jautājums mani tieši skar, un man ir 
domas, ko kvantitatīvi un kvalitatīvi 
varētu darīt par mūsu naudu! 

25. Svetlana 
Romanova, 
DSV Transport 
SIA, 
www.dsv.com/l
v 

      1. Modernizācija bērnu (atpūtas) spēļu 
laukuma māju pagalmā pēc adreses 
Tīraine, Viršu iela 13,14,15. (Vēlams 
neliela augstuma laternie stabi). 

2. Bruģis - Iespēja iziet - ieiet ciemā.  
"Autotransporta straume" mašīnu 
lielu kustību dēļ (iebrauc/izbrauc) 
nav iespējams gājējiem (bērniem un 
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Nr. 
p.k. 

Vārds, Uzvārds, 
Organizācija 

Adrese E-pasta adrese 
Telefona 

Nr. 

Dalība 
darba 
grupās 

Dalība 
semi-
nāros 

Sniedzot 
priekšli-
kumus 

Piezīmes (E-pasta saturs) 

gados vecākiem cilvēkiem)  droši 
nokļūt līdz pieturai. 

3. Lapiņu Dambja asfaltēšana. 
4. Ļoti slikts Ielu apgaismojums pēc 

adreses - Viršu iela 15, 5, 1 
(iebrauktuve ciemā). 

26. Ieva Kraukle 
Ogres un Ikšķiles 
novadu 
pašvaldības 
aģentūras 
‘Tūrisma, sporta 
un atpūtas 
kompleksa ‘Zilie 
kalni” attīstības 
aģentūra” 
direktore 

   X X X  
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PIELIKUMS NR. 1 INVENTARIZĀCIJAS TABULAS 

Apstādījumi 
Grupas: 

1. Meža masīvi/ audzes (virs 0,5 ha) 
2. Koku puduri/ nelielas grupas (līdz 30-50 gb) 
3. Zālieni/ zālāji  
4. Pļavas/ ganības/ l/s zemes 
5. Grāvmalas, pieūdens teritorijas 
6. Rindveida stādījumi (alejas, dzīvžogi, rindas) 
7. Atsevišķie koki – soliteri 
8. Krūmi un to grupas 
9. Puķu dobes 
10. Citi 

Nr.p.k. Apstādījumu grupa/ audze/ 
soliteri – latīniskie 
nosaukumi/ latviskie 
nosaukumi 

Atrašanas vieta Apstādījumu 
grupas stāvoklis 

Fotoattēls Ietiecamas darbības, 
kopšana 

Piezīmes 
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Labiekārtojuma elementi 
Grupas: 

1. Pieturas 
2. Nojumes, nelielas būves 
3. Bērnu rotaļu laukumi, elementi 
4. Sporta laukumi, elementi, trases, inventārs 
5. Barjeras, norobežojumi, nožogojumi 
6. Apgaismojuma elementi 
7. Soliņi 
8. Atkritumu konteineri, tvertnes, laukumi 
9. Riteņu turētāji 
10. Citi 

 

Nr.p.k. Labiekārtojuma elementi/ 
grupas 

Atrašanas vieta Elementu 
stāvoklis 

Fotoattēls Ietiecamas darbības, 
iederība, 
funkcionalitāte 

Piezīmes 

  
 
 
 
 

     

  
 
 
 
 

     

  



 

19 
 

Citi ainavas elementi  
Grupas: 

1. Inženierinfrastruktūras objekti/ transformatori/ hidranti/ ūdenstorņi/ utt. 
2. Meliorācijas gravji 
3. Reljefs 
4. Ūdenstilpnes/ ūdens teces 
5. Citi dabas veidojumi 
6. Citi cilvēka veidotie neklasificētie elementi 

 

Nr.p.k. Ainavas elementu grupas Atrašanas vieta Ainavas 
elementu 
stāvoklis 

Fotoattēls Ietiecamas darbības, 
iederība, 
funkcionalitāte 

Piezīmes 
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PIELIKUMS NR. 2 DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

MĀRUPES NOVADA LABIEKĀRTOŠANAS PLĀNA IZSTRĀDES DARBA GRUPAS SANĀKSMES 
PROTOKOLS 

2016.gada 25.februārī plkst.14.00, Mārupes novada domē, Mārupē, Mārupes novadā 

 

SANĀKSMI VADA:  

Ilze Krēmere (Mārupes novada dome) 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: 

Līna Dimitrijeva (SIA „Reģionālie projekti”) 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS:  

Žanete Salzirne, Jurijs Korņevs, Dace Šveide, Normunds Kārklis,  Iveta Lāčauniece, Pēteris Pikše, Jānis 
Rušenieks, Ilze Krēmere, Līna Dimitrijeva (skatīt pievienotajā reģistrācijas lapā). 

DARBA NORISE 

Ilze Krēmere iepazīstina ar iepriekšējas darba grupas norisi un vaicā, vai visa informācija jau ir saņemta. 

Iveta Lāčauniece apstiprina, ka saņemts viss, tikai trūkst informācija par saimnieciskiem laukumiem, kas būtu 
jāapskata un jāizvērtē, kā arī par transformatoriem. 

Dace Šveide apstiprina, ka atsūtīs shēmu ar nepieciešamo informāciju par visiem ciemiem .dwg formātā. 

Normunds Kārklis informē, ka Mārupes novada domes bilancē esošie transformatori šogad tiks demontēti 
(to veiks AS “Sadales tīkli”), notiks pārbūve uz apakšzemes kabeļiem. 

Ilze Krēmere informē, ka galvenā tēma ir par sabiedrības līdzdalības pārstāvju piesaisti un darba grupas 
izveidi. Ir saņemti pieteikumi no 27 sabiedrības pārstāvjiem, lielāka daļa ir iedzīvotāji, ir arī uzņēmēju 
pārstāvji, NVO pārstāvji, pārstāvji no augstskolām. Lielākā daļa vēlas klātienes apmeklējumu (norādījuši savā 
pieteikumā). Līdz ar to jāvienojas, kā notiks darbs ar sabiedrības pārstāvjiem. Otrs jautājums – pēc 
specifikācijas bija paredzēts, ka būtu jāpiesaista nozares eksperti, piemēram, ceļu projektētāji, ainavu 
arhitekti. 

Iveta Lāčauniece – mēs padomāsim par ekspertu piesaisti un sniegsim priekšlikumus. 

Līna Dimitrijeva – mēs izskatīsim pieteikumu sarakstu, un arī no šiem cilvēkiem var parādīties eksperti, kas 
var tikt piesaistīti labiekārtošanas plāna izstrādē. 

Ilze Krēmere – mums šodien jāvienojas, kā notiks darbs ar sabiedrību. 

Iveta Lāčauniece – pirmā tikšanās ar sabiedrību mums tiktu plānota, kad ir gatavs esošās situācijas 
izvērtējums, t.sk. paredzēta SVID analīzes veikšanai, norises laiks būtu marta beigas. Darba grupa tiktu 
iepazīstināta, kāds ir labiekārtošanas plāna izstrādes mērķis, sasniedzamie rezultāti, kā arī būs sagatavots 
esošās situācijas raksturojuma projekts. Sākotnēji mēs arī aicināsim rakstiski iesniegt priekšlikumus, 
uzaicinājumu rakstot e-pastā. 
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Jānis Rušenieks – nepieciešams uzskatīt jau spēkā esošos plānošanas dokumentus un normatīvos aktusi. Pēc 
tam nepieciešams noformulēt lietas, kas tiek uzskatītas par prioritātēm. Nepieciešami jūsu ieteikumi, kā pēc 
tam tos integrētu labiekārtošanas plānā, lai tās nebūtu tikai individuālas ielas, bet risinājumi visam novadam. 

Žanete Salzirne – nepieciešams priekšlikums ielu klasifikācijai – ielu struktūra ar saviem noteikumiem un 
prasībām, un tad konkrētās prasības tiek pielāgotas attiecīgajam ielu līmenim, kurā iela atrastos un būtu 
definēta. 

Jānis Rušenieks – mums ir ā saucamās “novada sejas ielas” – Kantora iela, Lielā iela u.c., mēs gribam radīt 
vienotu vizuālo noformējumu (žogu augstums, apgaismojums utml.). Citas diskusiju tēmas ir Skultes ciems 
un atsevišķas tā teritorijas, daudzdzīvokļu mājas un to apkārtne – vecā apbūve un jaunā apbūve. Jums, 
iespējams, jātaisa provokāciju tēmas – piemēram, koka apbūve Mārupē, tā pašlaik nav veicināta. Vai mums 
ir noteikti krāsu toņi jumtiem, sētām utml., par to būtu jāpadomā labiekārtošanas plāna izstrādes ietvaros. 

Notiek klātesošo diskusija par koka apbūvi. 

Ilze Krēmere – labiekārtošanas plāns ir iespēja noteikt ko unikālu, pēc kā vadīties. Piemēram, par centrālajām 
ielām, nepieciešami risinājumi, pēc kā vadīties, kā centrālās ielas padarīt unikālas un vizuāli pievilcīgas.  
Piemēram, Ogres pilsētā – vienas krāsas un tipa žogi gar centrālo ielu, Mārupē tas varētu būt arī kas cits, bet 
vienots un saistībā ar vizuālo identitāti un grafisko zīmi. Par finansējumu runājot – risinājums varētu būt 
Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu kopējiem vizuāli estētiskiem risinājumiem. Sākotnēji idejas var būt 
plašākas, un tad jāizvērtē, kas no tām ir realizējams. Labiekārtošanas plānā nepieciešamas jaunas idejas, kas 
raksturo Mārupi un tās identitāti. 

Ilze Krēmere – cik sapulces ar iedzīvotājiem ir plānotas no izstrādātāju puses? 

Iveta Lāčauniece – mēs redzam 3-4 sapulces, pie atsevišķiem risinājumiem var būt arī mazākas sapulces pa 
interešu grupām. Līdz pirmajai darba grupai mēs uzrunāsim arī ekspertus – nozaru speciālistus, lai arī viņi 
piedalītos darba grupās.  

Ilze Krēmere – būtu nepieciešams norunāt datumus visām darba grupām līdz pat līguma beigām, 
nepieciešams plāns ar konkrētiem datumiem. Lūgums sanāksmes neplānot mēneša 3.trešdienā, jo tad ir 
komiteju sēdes. Darba grupas ar pašvaldību pārstāvjiem organizējam trešdienās, savukārt darba grupas ar 
sabiedrību – pirmdienās vai ceturtdienās. Mans priekšlikums būtu organizēt 2 sanāksmes ar sabiedrības 
pārstāvjiem, viena – par esošās situācijas izklāstu un priekšlikumiem, otra sanāksme – par Rīcības plānu. 

Iveta Lāčauniece – tuvākajās dienās mēs nosūtīsim precizētu darba plānu, kur precizēti datumi darba grupai 
un sanāksmēm ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Klātesošie diskutē par gaismas elementu un vimpeļu izvietojumu uz centrālajām ielām un krustojumiem 
saskaņā ar piedāvājumu Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvja piedāvājumu. 

 

 

Sanāksme tiek slēgta: 14.45 

Protokoliste:      /paraksts/                             /L.Dimitrijeva/ 

 

 


