
Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 3/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 07. jūnija 

SĒDE SĀKAS: plkst. 18:00 

VIETA: notiek tiešsaistē ZOOM 

 

Sanāksmē piedalās apkaimju konsultatīvās padomes locekļi: 

1) Uldis Zommers, komersants GREEN AND SMART SIA, 

2) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, 

3) Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs, 

4) Iveta Reinholde, Mārupes novada iedzīvotāja 

5) Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs, 

6) Evita Rozīte-Bikše, Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja, 

7) Inuta Šaroka, Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas mārketinga un 

komunikāciju speciāliste, 

8) Ints Pīrāgs, Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10", 

9) Līva Ansena, Mārupes novada iedzīvotāja, 

10) Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja, 

11) Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs, 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

12) Guntis Ruskis, Mārupes novada iedzīvotājs, Biedrība Mārupes BMX Klubs, 

13) Uldis Lauciņš, Mārupes novada iedzīvotājs, 

14) Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs, 

15) Liānu Putniņu, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Viskalnu ielas apkaime”, 

16) Jānis Zīle, Mārupes novada iedzīvotājs, 

17) Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs, 

18) Gundega Andersone-Grube, biedrība "Ciemats Saliņas", 

19) Brunis Mārtiņš Ķibilds, biedrība "Mārupes Nākotnei" 

 

Sanāksmē pieaicināti piedalās: 

20) Ginta Ramane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja 

21) Zane Zvejniece, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja 

22) Rūta Arāja, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

palīgs 

 

Darba kārtība: 

1.Līdzdalības budžeta kritēriju plānošana. 

 

Sanāksmes kopsavilkums. 

 

Sanāksmi atklāj I.Krēmere. Iepazīstina ar darba kārtību, informē, ka šodienas mērķis ir 

iepazīties ar Līdzdalības budžeta kritērijiem un par to diskutēt.  



1. Līdzdalības budžets. 

G.Ramane informē klātesošos par Līdzdalības budžeta saistīto likumdošanu. Līdzdalības 

budžets ir iekļauts Pašvaldības likumā, kurš šobrīd ir pieņemts Saeimā 2.lasījumā. Tā 

mērķis ir veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas 

attīstības jautājumu izlemšanā. Līdzdalības budžeta izlietojumu lemj pašvaldības 

administratīvās teritorijas iedzīvotāji. Savukārt to īsteno pašvaldība. Tiek plānots, ka 

projektu uzsāk triju mēnešu laikā pēc projektu konkursa rezultātu paziņošanas un īsteno 

divu gadu laikā. Kopš pēdējās tikšanās reizes budžets ir palielināts. Dome gadskārtējā 

pašvaldības budžetā paredz finansējumu līdzdalības budžetam vismaz 0,5 procentu apmērā 

no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma 

nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Tas 

nozīmē, ka tas būtu aptuveni EUR 250 000 budžets Līdzdalības projekta konkursam. 

Līdzdalības budžeta pamatprincipi ir, ka iedzīvotāji iesniedz idejas, taču tās realizē 

pašvaldība, pēc tam 1.gadā notiek ideju atlase un būvprojektu izstrāde, tiem projektiem, 

kuriem tas ir nepieciešams, 2.gadā notiek ideju realizācija. Turpina izklāstīt kritērijus, 

informējot, ka tos plānots veidot vienkāršus un viegli izpildāmus un tādus, lai tie būtu 

pieejami plašai sabiedrības daļai. Kritēriji ir, ka projekta iesniedzējs ir fiziskā persona, kura 

sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības. 

Pats projekts tiks īstenots Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tā rezultātā radītie 

ieguldījumi būs brīvi un plaši pieejami sabiedrībai. Kas nozīmē, ka teritorija netiks 

iežogota, ierobežota Ieguldījumus no šī projekta realizācijas tiks sniegts pašvaldībai 

piederošā īpašumā, vai citai publiskai personai piederošā īpašumā , vai privātpersonai 

piederošā īpašumā gadījumā, ja ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums. Jāpiemin, ka 

idejas iesniedzējam būs jāsaņem saskaņojums, ja vēlēsies realizēt projektu uz 

privātīpašuma. Projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti, tostarp izvērtējot 

investīciju uzturēšanu un ilgtspējai nepieciešamo finansējumu. Arī tas, ka projekta ideju 

nav plānots realizēt citos projektos. Tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no 

Mārupes novada pašvaldības kārtējā gada budžeta vai kāda cita ārējā finanšu avota. 

Diskusiju rezultāta tika nolemts, ka vienas  projekta idejas budžets nepārsniedz EUR 

50 000,00, kopumā varētu tikt realizētas 5 projekti. Prezentē Līdzdalības budžeta ideju 

konkursa procesa shēmu, kas iekļauj, projektu ideju iesniegšanu, kurai seko proejktu 

izvērtēšanas 1.kārta, tai seko 2.kārtas izvērtēšana, tiktu veikts un apkopots iedzīvotāju 

balsojums un tad tiktu paziņoti rezultāti. Izklāsta sīkāk par 1.kārtas vērtēšanas procesu, 

kuru pārstāvētu kopā 5 pārstāvji, no tiem 3 domes darbinieki un 2 apkaimju konsultatīvās 

padomes pārstāvji. Viņu uzdevumi būtu organizēt, vadīt un uzraudzīt konkursu, konsultēt 

konkursa ideju autorus par ideju pieteikuma aizpildīšanu, konkursa nolikumu u.c. Izvērtēt 

Konkursa ietvaros saņemto projektu ideju atbilstību konkursa nolikumā noteiktajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Atbalstāmās projektu idejas virzīt tālākai apspriešanai, 

papildināšanai un precizēšanai apkaimju konsultatīvajā padomē. Savukārt konkursa 

2.kārtas vērtēšanas procesā liela nozīme būtu iedzīvotāju iesaistei, Apkaimju padome 

šogad vērtēs idejas, bet ar nākamo gadu,  kas ir 2023.gads, tiks ieviests Apkaimju princips. 

Turpina ar konkursa norises laiku, kas ir  01.07.2022 – 30.11.2022. Rēķinoties, ka no 1.07.- 

1.09. notiks projekta ideju iesniegšana, tie būtu divi mēneši. No 5.09 - 16.09 notiks projektu 



Izvērtēšana 1.kārta, kuru veiks vērtēšanas komisija, tai sekos projektu Izvērtēšanas 2. kārta  

20.09- 11.10, pēc izvērtēšanas notiks iedzīvotāju balsojums 18.10 - 06.11., tad tiks 

pieņemts un apstiprināts Domes lēmums 30.11. Apstiprināto projektu rezultāti tiks izziņoti 

9.12.22. 

Diskusija. 

Diskusijā apspriestie 

jautājumi 
Diskusija ceļā rastās atbildes 

Apkaimēs ir 

nelīdzvērtīgs 

iedzīvotāju skaita 

blīvums, kā mazināt 

atšķirību iedzīvotāju 

balss smagumam starp 

apkaimēm? 

Šis jautājums tika pacelts arī pēdējā tikšanās reizē un nav atrasts veids kā 

šo risināt. Pagaidām nav apstiprināts jaunais Pašvaldību likums, kas 

nosaka, ka apkaimēs jeb teritoriālajās robežās tiks izveidotas padomes, 

kuras pārvaldīs projektu vērtēšanu. Šobrīd šīs apkaimes nav izveidotas, līdz 

ar to nav iespējams realizēt Apkaimju principu Līdzdalības budžeta ietvaros. 

Taču šogad ir paredzēts šo konkursu uzsākt un iedzīvināt sabiedrībā kopumā 

šo konkursu. Šobrīd primāri ir iesaistīt sabiedrību kopumā Līdzdalības 

budžeta projektu veidošanā, neiekļaujot apkaimju pieeju, kas nozīmē, ka 

iedzīvotāju balss svaram nebūs nozīmes. Jāņem vērā, ka nav iespējams 

paredzēt iedzīvotāju interesi un iesaisti. Pēcāk plānots, ka tiks iesaistīta 

konkrēto apkaimju padomes, kuras, sekojot pēc vērtēšanas kritēriju 

2.punkta, izvērtēs projektus. Skaidro Apkaimju konsultatīvās padomes 

iesaisti. Vērtēšanas pirmajā kārtā tiks izveidota komisija ar domes lēmumu, 

kurā tiks iesaistīti divi Apkaimju konsultatīvās padomes pārstāvji. Šī jauni 

veidotā padome izvērtēs projektus pēc nolikumā esošo kritēriju atbilstības. 

Otrās kārtas vērtēšanā iesaistīsies visi šīs konsultatīvās padomes dalībnieki, 

kuri izvērtēs visas akceptētās projektu idejas no pirmās vērtēšanas kārtas. 

Sniedz piemēru. Iztēlosimies Vētras apkaimes iedzīvotājus un, ka vairāki 

iedzīvotāji tur iesniedz projekta ideju par sporta laukuma izveidi, tiek 

iesniegti pieci projekti, kuri ir savstarpēji līdzīgi. Lai nebūtu situācija, kur 

viena, salīdzinoši neliela apkaime, cīnās par piecām līdzīgām projektu 

idejām un savas balsis izdala šo līdzīgo ideju vidū, konsultatīvā padome 

varēs pieņemt lēmumu šīs idejas apvienot. Tiktu apvienotas līdzīgas projektu 

ideja un iedzīvotāju balsošanai tiktu dota apvienotā ideja 

 

Ja vienā apkaimē tiek 

izvirzītas piecas 

vienādas idejas, vai no 

tām tiks izvēlēta viena 

vai tās tiks apkopotas? 

Nebūtu jāizvēlas, lēmums, projektu idejas apvienot, tiktu pieņemts, ja vienas 

apkaimes priekšlikumi vai idejas savstarpēji konkurētu. Ja tiktu iesniegta 

viena, unikāla ideja, tad to atsevišķi neizšķirotu. Lēmums apvienot idejas tika 

pieņemts, lai iedzīvotāji nesadalītu balsis starp daudziem, sev līdzīgi 

domājošiem. Iezīmē, ka Rīgā nav šāda veida pieeja, bet Rīgā projektu idejas 

iesniedz apkaimes, ne iedzīvotāji. Konkursa “Mārupe Mūsu Mājas” 

sabiedrības iesaistes projektā ir bijuši gadījumi, kad ir divi līdzīga veida 

projekti un iedzīvotāji tos neiebalso realizēšanā, jo starp tiem sadalās balsis. 

 

Vai apkaimju padome ir 

tā pati, kas ir apkaimju 

biedrība? 

Šobrīd pašvaldība pēc savas iniciatīvas ir izveidojusi kopīgu vienu apkaimju 

konsultatīvo padomi, pēc jaunajiem noteikumiem tiks veidota jauna padome 

pēc teritoriālajām robežām. Tās būs iedzīvotāju padomes, kuras pārstāvēs 



katru apkaimi. Šīs padomes veidosies ar vēlētiem padomes locekļiem, kurus 

vēlēs iedzīvotāji. 

 

Cik bieži šis konkurss 

tiks izziņots? 

Līdzdalības budžeta konkurss tiks rīkots katru gadu un konkursa cikls ir divi 

gadi. Laika grafikā, kas pievienots pielikumā, redzams, ka jau rudenī būs 

redzamas iedzīvotāju idejas, līdz ar to, tās varēs iekļaut pašvaldības budžetā. 

Skaidro, ka pirmajā gadā notiek projekta infrastruktūras plānošana un 

tehniskā dokumentācija, taču nākamajā gadā tiek plānota projekta izstrāde 

un būvniecības realizācija. 

 

Vai pārcelt 

apstiprinātās idejas uz 

nākamā gada 

realizāciju? 

Šobrīd tas nav likumā atrunāts, taču iesaka idejas nepārcelt uz nākamo gadu, 

pamatojoties uz to, ka sabiedrībā mainās aktualitātes, kā arī apkaimēs 

mainīsies iedzīvotāju balsu skaits, kas nozīmē, ka kādas citas apkaimes jauna 

ideja nevarētu tikt attīstīta, ja tiktu pārceltas idejas no iepriekšējā gada 

 

Vai būtu iespējams 

budžetu vienam 

projektam, kas ir 

50 000 EUR, 

paaugstināt, lai būtu 

iespējams realizēt 

lielākus projektus, tā 

dodot iespēju lielāka 

veida projektiem 

Konsultatīvā padome, atsevišķi varētu izvirzīt projektu, kura budžets 

pārsniedz EU 50 000. Uzsver, ka iedzīvotājiem, kuri iesniedz projektus, nav 

jāiesniedz projekta plānotā tāme, kā arī Pašvaldībai, pamatojoties uz 

mainīgajiem laikiem un cenām, nav skaidras konkrētās izmaksas. Uzsver, ka 

arī Pašvaldībai būs skaidras projekta izmaksas pēc būvprojekta vai 

tehniskās dokumentācijas izstrādes. Ņemot vērā, ka piecu projektu ideju 

virzīšana būtu optimums viena gada ietvaros. Taču ir iespējams, ka kāds 

projekts var izmaksāt mazāk, tā dodot iespēju virzīt projektu, kas izmaksātu 

vairāk kā 50 000 EUR. Šī summa – 50 000 EUR – vienam projektam ir 

ieteiktā, optimālā summa, jo iedzīvotājiem nebūs iespēja noorientēties 

izmaksās. 

 

Vai konkursa nolikumā 

tiks atrunāta projekta 

budžets? 

Konkrētas izmaksas, kurās jāiekļaujas, netiks iekļautas konkursa nolikumā. 

Izceļ iespēju savstarpēji sadarboties, lai realizētu arī projektus, kuru 

izmaksas ir lielākas. 

 

Kādai jābūt projekta 

pieteikuma formai? 

Nepieciešams veidot vienkāršotas projektu formas, projektu skices, 

fotogrāfijas, tā neierobežojot iedzīvotājus ar tehniskām formalitātēm un 

nenokaujot iedzīvotāju iniciatīvu. Taču projekta izmaksas varētu būt 

otršķirīgas, lai neapgrūtinātu un neatbaidītu iedzīvotājus iesniegt projektus 

 

Kā pašvaldība lems par 

projektu realizēšanu? 

Apkaimju konsultatīvās padomes lēmums tiks veidots un tiks virzīts uz domi 

ar projektu idejām, kuras plānots realizēt. No kā tiks izdalīts kā šīs idejas 

realizēt, tiks pieņemts lēmums tās realizēt caur Līdzdalības budžeta konkursu 

vai meklēt citus, Pašvaldībai pieejamus veidus kā projektus realizēt. Norāda, 

ka minētais projektu skaits 5 ir virtuāls skaits, bet idejas var būt arī 3, bet 

lielākas vai 10 mazāka apjoma projektu idejas. Līdzdalības budžets ir 

iekļauts investīciju plānā, kas izriet no budžeta plānošanas. 

 

 



I.Krēmere turpina ar apkopojumu par to, ka darba grupa konceptuāli vienojas par 

izskatītajiem kritērijiem, kā arī vienojas izskatīt nolikumu. Lemj virzīt Gunti Ruski un 

Ivetu Reinholdi vērtēšanas komisijai. 

 

SANĀKSMI BEIDZ:  plkst. 19:10. 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. Darba grupa konceptuāli vienojas virzīt Līdzdalības budžeta kritērijus un nolikumu 

uz Jūnija domes sēdi. 

2. Tiek nolemts virzīt divus Apkaimju konsultatīvās padomes pārstāvjus par pirmās 

kārtas vērtēšanas komisijas locekļiem, kas ir – Guntis Ruskis un Iveta Reinholde 

PIELIKUMĀ: 

1. Prezentācija “Mārupes novada pašvaldības Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības 

darba grupas sanāksme” 

 

 

Protokolēja      Attīstības un plānošanas nodaļas 

     Vadītāja palīdze 

    Rūta Arāja 

 


