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Mārupes novada sanāksme par labiekārtošanas plāna izstrādi 

DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.6 

(kopā ar sabiedrības pārstāvjiem) 

 

DATUMS:2016.gada 09.maijs 

LAIKS:plkst. 17:00 

VIETA: Mārupes Kultūras nams, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167 

DARBA GRUPAS DALĪBNIEKU SARAKSTS (skat. pielikumā): 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Prezentācija - “Pārskats par pašreizējās situācijas izpēti, Labiekārtojuma plāna 

konceptuāli risinājumi”; 

2. Labiekārtojuma risinājumi: 

 Mārupes novada telpiskās uzbūves konceptuālie risinājumi (apkalpes 

centri ciemos, “zaļie” koridori); 

 Ielu klasifikācijas priekšlikumi (ielu klasifikācija, ielu šķērsprofili, 

labiekārtojums); 

 Labiekārtojuma konceptuāli risinājumi (vides dizains, labiekārtojuma 

elementi, ciemu identitāte); 

3. Darbs grupās; 

4. Diskusijas. 

 

NORISE 

Iveta Lāčauniece atklāj sanāksmi un iepazīstina ar sanāksmes darba kārtību. Rāda un 

komentē prezentāciju – “ Pārskats par pašreizējās situācijas izpēti, Labiekārtojuma 

plāna konceptuāli risinājumi”. Prezentācija pievienota pielikumā. 

 

Darbs grupās un diskusijas. Sanāksmes laikā tiek izveidotas divas darba grupas -  par 

telpiskās uzbūves un labiekārtojuma konceptuāliem risinājumiem (apkalpes centri 

ciemos, “zaļie” koridori, vides dizains, labiekārtojuma elementi, ciena identitāte) un 

Ielu klasifikācijas priekšlikumiem (ielu klasifikācija, ielu šķērsprofili, labiekārtojums). 

 

Natālija Ņitavska informē par darba grupas - telpiskās uzbūves un labiekārtojuma 

konceptuāliem risinājumiem, kopsavilkumu:  

 vides dizains nepieciešams / vēlams - vienotais (ko papildina ar krāsu gammu), 

gan elementos, gan apstādījumos. Pašreizējie elementi ir apstiprināmi – simbols 

(āboliņa lapa) un Māras zīme;   

 kopējais zaļais tīklojums, jaunie izveidotie centri un sasaistes - vēl nav gluži 

visa kopaina aptverta un ir jāpārskata papildus sasaiste ar Rīgu;  

 apkaimēm vajadzētu būt diviem, lai apkalpes centri būtu sasniedzami 15-20 min 

gājienā.  
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 saglabājas problēmsituācija ar sarkanajām līnijām un privātiem īpašumiem. 

 

Jānis Lukša informē par otras darba grupas -  ielu klasifikācijas priekšlikumi, 

kopsavilkumu; 

 jāsaklasificē / jāsadala visas ielas; 

 Jāatrunā iespējamās atkāpes realizējot projektus, lai būtu atkāpšanās iespējas 

(lai nebūtu tā, ka, ja  šobrīd nevar izbūvēt, ka nākotnē nebūvē vispār. Lai būtu 

tā, ka ir tagadējās situācijas iespējai pielāgot izbūvi un nākotnes, piemēram, 

tagad iela ir bez ietves, bet perspektīvā ar ietvi); 

 Veloceliņi, kas jāiekļauj labiekārtojumā plānā. 

Iveta Lāčauniece paziņo, ka tiks nosūtīti darba grupai visi rasējumi gan PDF formātā, 

gan DWG formātā, kas darbojās projektēšanā.  

 

Ilze Krēmere informē, ka visi materiāli būs pieejami – sanāksmes Protokols un 

Prezentācija Mārupes pašvaldības mājas lapā.  

 

  

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI: 

1. SIA “Reģionālie projekti” nosūtīs darba grupai visus rasējumus gan PDF 

formātā, gan DWG formātā; 

2. Prezentāciju “Pārskats par pašreizējās situācijas izpēti, Labiekārtojuma plāna 

konceptuāli risinājumi” un Protokolu Nr.6 publicēt interneta vietnē Mārupes 

pašvaldības mājas lapā, sadaļā Labiekārtošanas plāns. 

 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Mārupes novada Labiekārtošanas plāna izstrādes darba grupas saraksts; 

2. Prezentācija “Pārskats par pašreizējās situācijas izpēti, Labiekārtojuma plāna 

konceptuāli risinājumi”.   

 

 

SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.19:00 

Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs                                                J.Kursiša 


