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MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020 – 2026.GADAM SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

IESAISTES PASĀKUMI 

  

 

2018.gada 19.decembrī Mārupes novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr.5 (protokols Nr.16, pielikums Nr.5) “Par Mārupes novada attīstības 

programmas 2020.‐2026. gadam izstrādes uzsākšanu”, izveidojot arī vadības grupu programmas izstrādes uzraudzībai (skatīt 1.pielikumu). 

 

Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls) www.geolatvija.lv apskatāms Mārupes novada domes lēmums un Darba uzdevums attīstības 

programmas izstrādei. Publicēts arī sabiedrības līdzdalības plāns, līdzdalības pasākumu norises laiki un pieteikšanās kārtība. 

 

Zemāk norādīti sabiedrības iesaistes pasākumi, kuri veikti līdz Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 1.redakcijas publiskajai apspriešanai. 

Sabiedrības iesaistes pasākumi Laika periods Rezultāti 

Sabiedrības anketēšana 

- Iedzīvotāju anketēšana 

 

- Uzņēmēju anketēšana 

 

2019.gada marts - aprīlis 

 

Veikta 880 iedzīvotāju anketēšana (~4% novada 

iedzīvotāji) 

Veikta 38 uzņēmēju anketēšana (~1,3 % aktīvo 

uzņēmēju) 
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Konsultatīvās padomes 

- Kultūrvides konsultatīvā padomes sēde; 

- Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

sēde; 

- Tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes 

sēde; 

- Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

sēde; 

- Izglītības padomes sēde. 

 

27.maijā 

27.maijā un 22.oktobrī 

30.maijā un 28.oktobrī 

 

10.jūnijā un 16.septembrī 

29.aprīlī un 19.augustā 

 

Konsultatīvās padomes sēdēs sākotnēji tika prezentēti 

iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšanas rezultāti, 

apspriestas rīcības un diskusijas par prioritātēm.  

Rudens semestra sēdēs padomēs tika prezentēti 

Attīstības programmas 2020 – 2026.gadam 

sagatavotie rezultāti un plāni nākamajiem gadiem. 

Tematiskās darba grupas 

- Kultūra, tūrisms, mārketings, sports un brīvais 

laiks; 

- Pilsētvide un labiekārtojums; 

 

- Pakalpojumi un uzņēmējdarbība.  

 

3.jūnijā un 12.septembrī 

 

7.jūnijā un 10.septembrī 

10.jūnijā un 10.septembrī 

 

Tematiskās darba grupās tika apspriestas rīcības un 

investīcijas katrā no nozarēm, tika izvirzīti prioritārie 

pasākumi un diskusijas par aktualitātēm nozaru 

attīstībā. 

Iedzīvotāju forumi 

- Tīraines ciemā; 

- Mārupes ciemā; 

- Skultes ciemā; 

 

12.jūnijā 

12.jūnijā 

17.jūnijā 

 

Iedzīvotāju forumos tika sniegta prezentācija par 

plānotajām rīcībām un investīcijām, kā arī diskutēti 

iedzīvotāju aktuālie jautājumi. Vidēji katru forumu 
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- Jaunmārupes ciemā. 17.jūnijā apmeklēja no 8 (Tīrainē) – 50 (Jaunmārupē) 

iedzīvotājiem. 

Vadības grupas sanāksmes 

 

 

 

26.martā 

15.augustā 

17.oktobrī 

1.vadības grupas sanāksmē tika apstiprināts darbu 

veikšanas plāns un anketēšanas veikšana. 2.vadības 

grupas sanāksmē tika apspriestas rīcības un saskaņota 

ilgtermiņa vīzija. 

3.vadības grupas sanāksmē tika diskutēts par 

prioritātēm un 2020 – 2022.gadā nepieciešamajām 

investīcijām un virzīta Attīstības programma 

publiskajai apspriešanai. 

Sanāksme ar Olaines, Babītes, Rīgas pilsētas un Rīgas 

plānošanas reģiona speciālistiem 

26.septembrī Ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģionu 

tika diskutēti kopīgie sadarbības jautājumi, panākta 

vienošanās par Attīstības programmā 2020 – 

2026.gadam iekļaujamiem pasākumiem. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktu un, 

konsultējoties ar Valsts vides dienesta Rīgas reģionālo vides pārvaldi, Veselības inspekciju un Dabas aizsardzības pārvaldi, tika noskaidrots šo institūciju 

viedoklis par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu/nepiemērošanu (skatīt 2.pielikumu). Minēto institūciju atbilžu vēstules (konsultācijas rezultāti) un Iesniegums 
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par plānošanas dokumenta Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu tika nosūtīts Vides pārraudzības valsts 

birojam. 

2019.gada 30.maijā Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.4‐02/26 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” 

(skatīt 3.pielikumu). 

 

 

SABIEDRĪBAS ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 

 

Iedzīvotāju aptauja1 

 

Kopumā iedzīvotāju anketu aizpildīja 880 respondenti (~ 4% novada iedzīvotāju), kas ir ļoti labs rādītājs. 2016.gadā līdzīgu aptauju aizpildīja 517 

respondenti (~2,76% novada iedzīvotāju) un salīdzinājumam 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības programmas 

izstrādāšanas aptaujā piedalījās 720 respondenti (~4,5% novada iedzīvotāju). Tādējādi ir vērtējams, ka sniegtie aptaujas dati ir reprezentatīvi un tos var 

vērtēt kā kopējās tendences rādītājus novadā. 

                                                           
1 Detalizētu iedzīvotāju aptaujas analīzi skatīt Novērtējuma ziņojuma 151. – 155.lpp. 
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Kopumā secināms, ka lielākoties visos rādītājos ir uzlabojusies gan pakalpojumu pieejamība, gan kvalitāte, izņemot atkritumu saimniecības jomā, 

kam būtu jāpievērš vislielākā uzmanība un darbaspēka pieejamības jomā. 

Par vairāk kā 20% apmierinātība ir pieaugusi ar vispārējās izglītības pakalpojumiem un ielu apgaismojuma kvalitāti. Par vairāk kā 15% apmierinātība 

ir pieaugusi sporta pasākumu kvalitāte un gājēju ietvju, celiņu nodrošinājumam. Pozitīvas tendences ir arī pirmsskolas izglītības pakalpojuma kvalitātei, 

kultūras pasākumu piedāvājumam, vides sakoptībai. 

Ja iepriekšējos periodos visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, tad esošajā situācijā par 28 % pieaugusi apmierinātība ar 

pieejamību un vairāk kā 5% ar kvalitāti, kas ir pozitīvi vērtējams rādītājs.   

Iedzīvotāji nemainīgi ir apmierināti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un veselības aprūpes 

pakalpojumu nodrošinājumu. Pieaugusi ir apmierinātība ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. 

 

Uzņēmēju aptauja2 

 

Kopumā uzņēmēju anketas aizpildīja 38 respondenti (~ 1,3% aktīvo uzņēmēju), salīdzinot ar 2016.gadu, kad to aizpildīja 72 respondenti (~2,46% 

no novadā reģistrētajiem uzņēmumiem) un 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā 

piedalījās 21 uzņēmējs, šis rādītājs nav iepriecinošs. Lai aptaujas rezultātus uzņēmēju vidū vērtētu kā reprezentatīvus būtu nepieciešami vismaz 2% aktīvo 

uzņēmēju anketu, tādējādi aptaujas rezultāti kopumā ir vērtējami kritiski, neatspoguļojot patieso situāciju. Jāatzīmē, ka vienlaicīgi veiktajā iedzīvotāju 

aptaujā 91 respondents norādīja, ka pats ir uzņēmuma vadītājs, taču tikai neliela daļa no šiem respondentiem ir aizpildījuši uzņēmēju aptauju. Turpmāk, 

                                                           
2 Detalizētu uzņēmēju aptaujas analīzi skatīt Novērtējuma ziņojuma 156. – 157.lpp. 
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iespējams, šādas aptaujas ir jāorganizē atsevišķi, dažādos laika periodos, jo minētais fakts liecina, ka vienlaicīga divu anketu nosūtīšana nedod efektīvu 

rezultātu. 

Joprojām uzņēmēju vidū visaktuālākā ir kvalificēta darbaspēka pieejamība, pārējie rādītāji saglabājušies līdzvērtīgi.  Jāpiemin, ka tikai aptuveni 

40% uzņēmēju norādījuši, ka viņu uzņēmumā strādā vairāk kā 50% mārupiešu, kas nozīmē pastāvošās migrācijas tendences starp novadiem un Rīgas 

pilsētu darbaspēka ziņā. 

Būtiski norādīt, ka lielu neapmierinātību uzņēmēji norādījuši arī ar optiskā interneta nepieejamību vai nepietiekamu interneta kvalitāti un 

veloceliņu, gājēju celiņu trūkumu, lai darbinieki nokļūtu uzņēmumos. 
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2.pielikums 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegums un atzinums 
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IESNIEGUMS PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI 

MĀRUPES NOVADAM 2020.-2026. GADAM 

(IESNIEGUMS NOSŪTĪTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJAM) 

 

 

Datums un vieta 29.04.2019., Mārupe, Mārupes novads  

Plānošanas dokumenta 

izstrādātājs 

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827 

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 

e-pasts: marupe@marupe.lv 

www.marupe.lv  

Izstrādātājs: SIA “ISMADE”, reģ.Nr.40103157723,  

Adrese: Talsu iela 14-1, Rīga, LV-1002 

Kontaktpersona: Juris Pētersons, tālr.26443047,  

e-pasts: www.juris@gmail.com 

Plānošanas dokumenta 

veids, tā īstenošanas 

ilgums, un izstrādes 

pamatojums 

Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments 

(līdz 7 gadiem), kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 

kopums Mārupes novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

2013.-2026.gadam izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Attīstības programmas izstrādes loma ir mērķtiecīgi plānot rīcības un 

investīcijas, tai skaitā lai  sekmētu investīciju piesaisti  (valsts atbalsta, 

ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste). 

Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 

(prot.Nr.16) ”Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. 

gadam izstrādes uzsākšanu”. Minētais lēmums un attīstības programmas 

izstrādes darba uzdevums ievietots Mārupes novada Domes mājas lapā 

sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti 

(http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-

dokumenti  ), kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

un vienotajā portālā Ģeolatvija.lv 

(https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13593  ). Programmas 

izstrādes gaitā tiks veikta arī Mārupes novada attīstības programmas 2013.-

2019. gadam izvērtēšana. Attīstības programmas īstenošanas termiņš ir no 

2020. – 2026. gadam.  

Attīstības programmas izstrāde tiek uzsākta, ņemot vērā, ka 2019.gadā 

beidzas spēkā esošās Mārupes novada attīstības programmas darbības 

termiņš. Saskaņā ar Mārupes novada Domes apstiprināto darba uzdevumu 

programmas izstrādei, paredzams, ka dokumenta izstrāde tiks pabeigta līdz 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13593
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2019.gada decembrim. Attīstības programmu apstiprina Mārupes novada 

dome.  

Hierarhiskā saistība ar 

citiem plānošanas 

dokumentiem, ietekme uz 

tiem 

Attīstības programmas izstrāde tiks veikta saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām un Mārupes novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem. 

Attīstības programma izstrādājama hierarhiski pakārtoti nacionālā līmeņa 

attīstības plānošanas dokumentiem, tajos plānotajiem atbalsta 

pasākumiem pašvaldībām, cik iespējams ņemot vērā Reģionālās politikas 

pamatnostādnēs pēc 2020.gada paredzēto, un sekojot Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansējuma iespējām. 

Ievērojot pēctecību un savstarpējo saskaņotību, jaunā Mārupes novada 

attīstības programma jābalsta uz Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2013.-2026.gadam (apstiprināta 2012.gada 31.oktobrī) un uz jau 

šobrīd izstrādātajām nozaru stratēģijām: 

- Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas 

stratēģija; 

- Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam; 

- Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016.-

2020.gadam; 

- Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns; 

Izstrādājot attīstības programmu, tiks ņemts vērā Mārupes novada 

Teritorijas plānojums 2014-2026 gadam (apstiprināts 2013.gada 18.jūnijā) 

un tā grozījumi, kas ir izstrādes procesā, spēkā esošie lokālplānojumi 

(piemēram, sporta teritorijas attīstībai), un jau uzsāktie un ieplānotie 

infrastruktūras projekti (t.sk. kompleksa sabiedrisko pakalpojumu un 

kultūras iestādes projektēšana un būvniecība Tīrainē, u.c.), nodrošinot 

attīstības plānošanas pēctecību. 

Attīstības programmas izstrādei saņemti ieteikumi no Rīgas plānošanas 

reģiona, nosakot nepieciešamību ievērot Rīgas plānošanas reģiona 

plānošanas dokumentus: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 un 

Attīstības programma 2014 – 2020, jo īpaši rekomendācijas apdzīvojuma 

telpiskā struktūrai, satiksmes infrastruktūrai un dabas teritoriju telpiskā 

struktūrai. 

Mārupes novadam piegulošo novadu teritorijām (Rīgas pilsēta, Babītes 

novads un Olaines novads) tiek izstrādāti jauni teritorijas plānojumi, kuros 

aktualizētas sadarbības jomas ar Mārupes novadu. Blakus esošo novadu 

attīstības programmas un teritorijas plānošanas dokumenti izvērtējami un 

kopīgās diskusijās ar minētajām pašvaldībām identificējami saskaņoti 

pasākumi iekļaušanai novadu attīstības programmās. 



 
19 

 

Mārupes novada Attīstības programma tiks izstrādāta ievērojot Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumus Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka attīstības 

programmas saturu un izstrādes kārtību, prasības plānošanas dokumenta 

izstrādei, izmantojot TAPIS sistēmu, publiskās apspriešanas procedūru, kā 

arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos 

„Metodiskos ieteikumus ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības 

programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (izmantot aktuālo 

redakciju) un metodisko materiālu „Sasaistes izveidošana starp teritorijas 

attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietēja līmenī”. 

Plānošanas dokumentā 

ietvertie priekšnoteikumi 

un pamatprasības 

paredzēto darbību 

īstenošanai 

Attīstības programma pati par sevi neizvirza konkrētas prasības paredzēto 

darbību īstenošanai - tajā iekļaujamie pasākumi izvirzāmi saskaņā ar 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā saskaņoto telpiskās attīstības perspektīvu 

un teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu un apbūves 

noteikumiem, nozaru  stratēģijās izvirzītajām prioritātēm un ieteiktajam 

pasākumu izvietojumam novada teritorijā, veicinot apkaimju centru 

attīstību un ievērojot transporta infrastruktūras nodrošinājumu.  

Teritorijas, kuras saistītas 

ar plānošanas dokumenta 

realizāciju 

Plānotie pasākumi būs īstenojami visā Mārupes novada teritorijā, atbilstoši 

investīciju plānā izvirzītajām prioritātēm. Attīstības programmas izstrādes 

gaitā paredzama sadarbība arī ar blakus esošajām pašvaldībām – Rīgas 

pilsētu, Babītes un Olaines novadiem, identificējot kopīgu pasākumu 

īstenošanu, tai skaitā iespējama kopīga dabas aizsardzības plāna izstrāde 

“Cenas tīrelim”.  

Joma, uz kuru attiecas 

plānošanas dokuments, 

saistība ar likuma „Par 

ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 1.un 2. 

pielikumā paredzēto 

darbību īstenošanu 

 

Atbilstoši Mārupes novada Domes apstiprinātajam darba uzdevumam 

attīstības programmas izstrādes mērķis ir izstrādāt Mārupes novada 

attīstības programmu 2020. – 2026. gadam, kurā noteiktas vidēja termiņa 

prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Darba uzdevumā 

iekļauti sekojoši uzdevumi: 

- izvērtēt Mārupes novada attīstības programmas 2013.- 2019. 

gadam īstenošanu un izvirzīt priekšlikumus jaunās programmas 

izstrādei; 

- ievērojot esošo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2026. 

gadam un prognozētās novada attīstības tendences, definēt 

novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, prioritātes un 

pasākumu kopumu izvirzīto rezultatīvo rādītāju sasniegšanai; 

- izstrādāt rīcības un investīciju plānu (nosakot finanšu resursus, 

atbildīgos izpildītājus un programmas īstenošanas kārtību); 

- ņemt vērā hierarhiski augstākos nacionālā un reģiona līmeņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, kaimiņu pašvaldību 

attīstības plānošanas dokumentus; 



 
20 

 

- ņemt vērā iepriekš izstrādātos un izstrādes procesā esošos 

Mārupes novada pašvaldības plānošanas dokumentus un uzsāktos 

infrastruktūras projektus;  

- nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas 

izstrādē. 

Sagaidāms, ka Attīstības programmas ietvaros tiks turpināti jau iepriekšējā 

periodā uzsāktie projekti, tai skaitā ielu un ceļu programmā paredzētie 

rekonstrukcijas un izbūves projekti, teritoriju labiekārtojuma projekti, 

paredzama sadarbība ar SIA “Rīgas meži” meža teritoriju labiekārtošanai 

novada iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām, turpināmi uzsāktie projekti 

sociālās, kultūras un izglītības infrastruktūras nodrošināšanai (piemēram, 

pirmskolas izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas pārbūve, dienas 

centra un kultūras centra attīstība Tīrainē, muzeja un dabas koncetrzāles 

projekta tālāka attīstība, u.c. projekti). Kā aktuāla tēma vērtējamas jaunas 

iespējas sabiedriskā transporta attīstībai novadā. Paredzams uzsvars uz 

pasākumiem uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai un tūrisma 

pakalpojumu veicināšanai. Programmas izstrādē tiks ņemts vērā 

sabiedrības viedoklis, organizējot gan iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju, gan 

rīkojot tematiskās darba grupas un iedzīvotāju forumus katrā no Mārupes 

novada ciemiem. Attīstības programma nav vērsta uz teritorijas 

izmantošanas veidu vai nosacījumu noteikšanu, to nosaka citi pašvaldības 

plānošanas dokumenti – teritorijas plānojums, lokālplānojumi, 

detālplānojumi. 

Nav sagaidāms, ka Attīstības programmā paredzēto pasākumu kopums 

varētu ietvert likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā 

paredzēto darbību īstenošanu, tomēr iespējams, ka atsevišķas rīcības, 

piemēram  iespējamie infrastruktūras projekti vai tūrisma un atpūtas 

objektu ierīkošana, vai kapsētas paplašināšana, varētu atbilst 2.pielikuma 

darbībām. Jebkura darbība īstenojama tikai atbilstoši Mārupes novada 

teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai. Šobrīd nav identificējami 

konkrēti attīstības programmā iekļaujamo darbību apjomi.  

Plānošanas dokumenta 

saistība ar vides 

normatīvo aktu prasību 

izpildi, vides problēmas, 

kas saistītas ar 

izstrādājamo plānošanas 

dokumentu 

Attīstības programmas izstrādes rezultātā netiek prognozētas vides 

problēmas, jo programmā pamatā iekļaujami pasākumi pašvaldības 

infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanai, paredzamās darbības nav 

saistītas ar tādu objektu būvniecību, kas varētu radīt piesārņojumu vai 

būtiskas vides ietekmes. Saistībā ar normatīvo aktu prasību izpildi, 

programmas izstrādes ietvaros izvērtējami tādi pasākumi, kā piemēram, 

ūdenssaimniecības infrastruktūras tālāka attīstība, meliorācijas sistēmu 

sakārtošana, trokšņu piesārņojuma novēršana, degradēto teritoriju 

sakopšana u.tml. Attīstības programma vērsta uz novada fiziskās vides 

kvalitātes paaugstināšanu un sakārtošanu, teritorijas labiekārtošanu. 
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Natura 2000 teritorijas 

plānošanas teritorijā, 

plānošanas dokumentā 

paredzētās darbībās 

Natura 2000 un tām 

pieguļošajās teritorijās 

Mārupes novada teritorijā atrodas viena Natura 2000 teritorija – Cenas 

tīrelis. Teritorijai 2005.gada izstrādāts Dabas aizsardzības plāns dabas 

liegumam "Cenas tīrelis". Šobrīd ir ierosināta jauna dabas aizsardzības 

plāna izstrāde, kura ietvaros paredzams plānot papildus tūrisma 

infrastruktūras elementu attīstību tīreļa teritorijā, un arī pati plāna izstrāde 

uzskatāma par vienu no iespējamām rīcībām Attīstības programmas 

ietvaros. Konkrētie pasākumi un ietekmes tiks vērtētas Dabas aizsardzības 

plāna izstrādes ietvaros. 

Jebkuras darbības Cenas tīrelī īstenojamas tikai saskaņā ar esošajā dabas 

lieguma “Cenas tīrelis” Dabas aizsardzības plānā 2005.-2020.gadam 

paredzētajām darbībām, vai saskaņā ar izstrādājamo jauno DAP. 

Citas īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas, 

mikroliegumi, Baltijas 

jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes aizsargjosla, 

īpaši aizsargājamās sugas 

un to dzīvotnes 

plānošanas teritorijā un 

iespējamā ietekme uz tām 

Nav paredzams, ka Attīstības programmas iespējamie pasākumi tiks 

īstenoti kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā. Mārupes 

novads neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā. 

Novada teritorijā kopumā saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas 

datu pārvaldības sistēmā „Ozols” pieejamo informāciju, atrodas atsevišķi 

aizsargājamie koki (valsts nozīmes, potenciālie, nedefinētas nozīmes), kā 

arī sekojoši īpaši aizsargājami biotopi –  degradēti augstie purvi, kuros 

iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120), neskarti augstie purvi 

(7110), purvaini meži (91D0), mēreni mitras pļavas (6510), sugām bagātas 

ganības un ganītas pļavas (6270*), distrofi ezeri, (3160), mēreni mitras 

pļavas (6510). Minētie biotopi atrodas galvenokārt Natura 2000 teritorijā 

“Cenas tīrelis” vai tās tiešā tuvumā un nav paredzams, ka attīstības 

programmas pasākumi varētu ietekmēt šī teritorijas. 

Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ievēroti spēkā esošie normatīvie akti, 

plānošanas dokumenta izstrāde (un tā īstenošana) neradīs būtisku ietekmi 

uz vidi. Ar Attīstības programmu netiek noteiktas vai attēlotas aizsargjoslas 

vai to izmantošanas nosacījumi.  

Institūcijas, ar kurām, 

atbilstoši MK noteikumu 

Nr.157 (23.03.2004.) 

„Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi 

stratēģiskais 

novērtējums” III daļā 

noteiktajam, notikušas 

konsultācijas par 

stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību un 

Uzsākot Attīstības programmas izstrādi ir lūgts viedoklis no Valsts vides 

dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes 

un Veselības inspekcijas par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 

veikšanas nepieciešamību Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādei, vienlaikus vēršot uzmanību, ka šobrīd izstrādes 

stadijā ir Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 

grozījumu izstrāde, kuras ietvaros jau tiek veikts arī Stratēģiskais ietekmes 

uz vidi novērtējums un sagatavots Vides pārskata projekts. Tāpat, lai 

veicinātu savlaicīgu Rīgas plānošanas reģiona ieteikumu un nosacījumu 

iestrādi Attīstības programmā, Rīgas plānošanas reģionam lūgts sniegt 

informāciju un nosacījumus Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 

2026. gadam izstrādei.  
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informācija par 

konsultāciju rezultātiem 

 

Sniedzot atbildi Veselības inspekcija norādījusi, ka uzskata par  iespējamu 

piemērot Programmas izstrādei stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru, atsaucoties uz to, ka Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013. - 2026. gadam paredz attīstīt loģistikas un industriālas 

teritorijas, lauksaimniecību (lopkopību, dārzeņkopību un augkopību), 

transporta infrastruktūru, tirdzniecības un darījumu teritorijas, kā arī 

Latvijas mērogā novada ekonomiskā specializācija saistīta ar lidostas „Rīga” 

darbību un turpmāko attīstību. Veselības inspekcijas ieskatā, minēto 

nozaru attīstība var būtiski ietekmēt uz vidi, tai skaitā var ietvert likuma 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk - Likums) 2. pielikuma 

paredzēto darbību īstenošanu. 

 

Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes savā ziņojumā norāda, ka ņemot vērā 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā un MK 

noteikumu Nr.157 2.punktā norādītos plānošanas dokumentus, kuriem ir 

jāizstrādā ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, Lielrīgas reģionālā 

vides pārvaldes ieskatā Mārupes novada attīstības programmas 2020.-

2026.gadam izstrādei nav jāveic ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. 

Vienlaikus pārvaldes informē, ka šobrīd nevar sniegt viedokli par iespējamo 

plānošanas dokumenta ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kamēr 

plānošanas dokuments nav izstrādāts, un aicina pie Attīstības programmas 

izstrādes pievērst uzmanību apdzīvoto vietu nodrošinājumam ar 

centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem, 

degradēto teritoriju sakārtošanai, piesārņoto un potenciāli piesārņoto 

teritoriju sanācijai/apzināšanai, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un 

derīgo izrakteņu ieguves pilnveidošanai, jutīgo teritoriju (virszemes 

ūdensobjektu applūstošo teritoriju, ģeoloģisko procesu aktīvo zonu) 

atbildīgai izmantošanai.  

 

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija izsaka 

viedokli, ka Attīstības programmas ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, 

tā īstenošanas periodā, vērtējama kā maznozīmīga, un uzskata, ka 

plānošanas dokumentā nav paredzētas darbības, kas varētu būtiski 

ietekmēt aizsargājamo teritoriju pastāvēšanu un aizsardzības statusa 

nodrošināšanu, līdz ar to uzskata, ka Attīstības programmai ietekmes uz vidi 

stratēģisko novērtējumu var nepiemērot. Sniedzot viedokli, administrācija 

arī konstatē, ka Mārupes novadā atrodas NATURA 2000 teritorija – dabas 

liegums „Cenas tīrelis”, un to, ka Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 

9. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 49 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
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novērtējuma procedūras piemērošanu” Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumiem. 

 

Rakstiski konsultāciju rezultāti pievienoti Iesniegumam pielikumā. 

Pašvaldības viedoklis par 

stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību  

Mārupes novada dome uzskata, ka Attīstības programmas izstrādei nav 

lietderīgi piemērot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, 

to pamatojot ar sekojošiem apsvērumiem: 

- Šobrīd norisinās Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-

2026.gadam grozījumu izstrāde un tā ietvaros jau tiek veikts 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskata 

projekts, vienlaikus ar Mārupes novada Teritorijas plānojuma 

2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakciju tika nodots publiskai 

apspriešanai ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija 

lēmumu Nr. 1 (sēdes protok.Nr.10). Vides pārskata projekts 

pieejams Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 

plānošana/Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-

2026.gadam grozījumu izstrāde  

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-

planosana/teritorijas-planojums , kā arī Latvijas Vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv . 

- Attīstības programma pēc būtības ir esošo resursu izvērtējums un 

risinājumi to efektīvai izmantošanai, pašvaldības rīcības plāns 

iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju piesaistes 

veicināšanai. 

- Attīstības programmā iekļaujami tādi pasākumi, kas nepieciešami 

pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pašvaldības resursu 

efektīvākai izmantošanai, sniegto pakalpojumu uzlabošanai un 

infrastruktūras attīstībai, uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Programma neiekļauj pasākumus, kas paši par sevi varētu radīt 

būtiski ietekmi uz vidi; 

- Jebkurā situācijā, programmā iekļaujamie pasākumi īstenojami 

vienīgi saskaņā ar teritorijas plānojumā paredzēto atļauto 

izmantošanu, ievērojot apbūves nosacījumus un ierobežojumus, 

līdz ar to iespējamo ietekmju izvertējums šajā plānošanas stadijā 

faktiski tiek veikts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

ietvaros.   

- Vietējās pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments Attīstības programma nav ietverts to plānošanas 

dokumentu vidū, kam saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 

23.marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz 

http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums
http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums
http://www.geolatvia.lv/
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vidi stratēģiskais novērtējums” 2.punktu stratēģiskais novērtējums 

būtu nepieciešams. 

- Attiecībā uz paredzamajām darbībām Natura 2000 teritorijā 

“Cenas tīrelis” tiks izstrādāts jauns dabas aizsardzības plāns, un 

jebkura darbība īstenojama tikai atbilstoši spēkā esošam dabas 

aizsardzības plānam. 

Cita informācija 

(piemēram, būtiskākie 

esošie vidi ietekmējošie 

faktori)  

-  Nav būtisku vidi ietekmējošu faktoru. 

 

Kad iesniegts vai plānots 

iesniegt spēkā esoša 

plānošanas dokumenta 

monitoringa ziņojumu (MK 

noteikumi Nr.157 „Kārtība, 

kādā veicams ietekmes uz 

vidi stratēģiskais 

novērtējums” VIII nodaļa)* 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums līdz šim ir veikts Mārupes novada 

teritorijas plānojumam 2014.-2026 gadam, kā arī šobrīd tiek izstrādāts šī 

plānojuma grozījumiem. Attīstības programma 2014-2019.gadam tika izstrādāta 

vienlaikus ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026 gadam, bet 

SIVN netika attiecināts uz Attīstības programmu. Mārupes novada Teritorijas 

plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojumi  tiks  izstrādāti  un  iesniegti  Vides 

pārraudzības  valsts  birojā 2019.gadā  un 2025.gadā, ņemot vērā izstrādājamos 

teritorijas plānojuma grozījumus. 

 

* - Aizpilda, ja iepriekš veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

 

 

 

 

Rīgā 

 

30.05.2019                Nr. 4-01/431 

 

Mārupes novada dome  

marupe@marupe.lv 

 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs), pamatojoties uz šai vēstulei klāt 

pievienotajā lēmumā izvērtēto dokumentāciju, norādītajiem faktiem un apsvērumiem, ir 

mailto:marupe@marupe.lv
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pieņēmis lēmumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu Mārupes novada 

attīstības programmai 2020. - 2026. gadam.  

Birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk MK noteikumi) 9.1. un 14.punktā 

noteikto nosaka, ka plānošanas dokumenta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām 

institūcijām: 

- Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei; 
- Dabas aizsardzības pārvaldei; 
- Veselības inspekcijas atbilstošai struktūrvienībai. 

Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta Vides pārskata 

sabiedriskā apspriešana atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par 

sabiedriskās apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Birojam ievietošanai Biroja interneta 

tīmekļa vietnē. Papildus Birojs lūdz Vides pārskatam pievienot informāciju par laikrakstu un tā 

numuru, kurā publicēts paziņojums par uzsākto Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu 

(sludinājuma kopiju). 

 

Pielikumā: 

 

Biroja 2019. gada 30. maija lēmums Nr.4-02/26 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu – 7 lpp. 

 

Biroja direktora vietniece 

Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja (*paraksts)                             

 I.Kramzaka 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

 

D.Dzeguze 67770826 

daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 

 

 

 

 

mailto:daina.dzeguze@vpvb.gov.lv
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 Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

Rīgā 

 

30.05.2019 

     Lēmums Nr. 4-02/26 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

piemērošanu 
Adresāts: 

Mārupes novada dome, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167; 

 e – pasts: marupe@marupe.lv 

 

Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Mārupes novada attīstības programma 2020.–2026. gadam (turpmāk - Attīstības 

programma). 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

Mārupes novada domes (turpmāk - Izstrādātāja) 2019. gada 29. aprīļa vēstule Nr. 1/2-

2/128 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru”, iesniegums “Par 

attīstības programmas izstrādi Mārupes novadam 2020.-2026. gadam” (turpmāk – 

Iesniegums), Mārupes novada domes 2018. gada 19. decembra sēdes lēmums Nr.5 (sēdes 

protokols Nr. 16., pielikums Nr.5) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2020.-

2026. gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk - Lēmums), Darba uzdevums Mārupes 

novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādei (turpmāk – Darba 

uzdevums), Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – VVD 

Lielrīgas RVP) 2019. gada 7. marta vēstule Nr. 4.5.-20/1901 “Par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējumu Mārupes novada attīstības programmai 2020.-2026. gadam”, Veselības 

inspekcijas vēstule Nr.4.5.-1./3765 “Par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību” un Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas 

(turpmāk - DAP administrācija) 2019. gada 5. marta vēstule Nr. 4.9/1128/2019-N “Par 

ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Attīstības programmas 

izstrādei”. 

 

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis: 

Mārupes novada pašvaldība uzskata, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

(turpmāk - Stratēģiskais novērtējums) plānošanas dokumentam nav nepieciešams, jo 

šobrīd norisinās Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu 

(turpmāk - Teritorijas plānojuma grozījumi) izstrāde un tā ietvaros jau tiek veikts 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Attīstības programma ir vidēja termiņa 

attīstības plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 

pasākumu kopums Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko 

uzstādījumu īstenošanai. Attīstības programmas izstrādes loma ir mērķtiecīgi plānot 

rīcības un investīcijas, tai skaitā lai sekmētu investīciju piesaisti (valsts atbalsta, ārvalstu 

un vietējo privāto investīciju piesaiste). Vienlaicīgi Attīstības programma pēc būtības ir 

http://www.vpvb.gov.lv/
mailto:marupe@marupe.lv
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esošo resursu izvērtējums un risinājumi to efektīvai izmantošanai, pašvaldības rīcības 

plāns iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju piesaistes veicināšanai, 

Attīstības programma neiekļauj pasākumus, kas paši par sevi varētu radīt būtisku ietekmi 

uz vidi. 

 

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 23. viens prim panta 

pirmā daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram 

saskaņā ar šo Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes 

aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai 

institūcijai Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk - Birojs) rakstveida 

iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar 

ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato 

nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai 

iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23. trīs prim panta 

1.punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas 

dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2019. gada 29. aprīlī Birojā ir saņemta Izstrādātājas 2019. gada 29. aprīļa vēstule Nr. 

1/2-2/128 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru”, ar kuru 

pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz Lēmumu, ir uzsākta Mārupes novada 

attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde. Atbilstoši Iesniegumam, 

Lēmumam un Darba uzdevumam:  

2.1. Attīstības programma tiek izstrādāta atbilstoši Mārupes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijā 2013.-2026. gadam (turpmāk - Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija) noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem un saskaņā ar spēkā esošo 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izvērtējot blakus esošo pašvaldību 

plānošanas dokumentus. Plānošanas dokuments tiek izstrādāts, ievērojot 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kas nosaka Attīstības 

programmas saturu, izstrādes kārtību un prasības plānošanas dokumenta 

izstrādei; 

2.2.  Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ņemts vērā Mārupes novada Teritorijas 

plānojums 2014.-2026. gadam (apstiprināts 2013. gada 18. jūnijā) un tā 

grozījumi, kas ir izstrādes procesā, spēkā esošie lokālplānojumi (piemēram, 

sporta teritorijas attīstībai), un jau uzsāktie un ieplānotie infrastruktūras projekti 

(t.sk. kompleksa sabiedrisko pakalpojumu un kultūras iestādes projektēšana un 

būvniecība Tīrainē, u.c.), nodrošinot attīstības plānošanas pēctecību. Attīstības 

programmas izstrādei saņemti ieteikumi no Rīgas plānošanas reģiona, nosakot 

nepieciešamību ievērot Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentus: 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014-2030 un Attīstības programma 2014 – 2020. 

Mārupes novadam piegulošo novadu teritorijām (Rīgas pilsēta, Babītes novads 

un Olaines novads) tiek izstrādāti jauni teritorijas plānojumi, kuros aktualizētas 

sadarbības jomas ar Mārupes novadu. Blakus esošo novadu attīstības 

programmas un teritorijas plānošanas dokumenti izvērtējami un kopīgās 

diskusijās ar minētajām pašvaldībām identificējami saskaņoti pasākumi 

iekļaušanai novadu attīstības programmās; 
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2.3. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Attīstības programmā iekļaujami tādi 

pasākumi, kas nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, pašvaldības 

resursu efektīvākai izmantošanai, sniegto pakalpojumu uzlabošanai un 

infrastruktūras attīstībai, kā arī uzņēmējdarbības veicināšanai. Programma 

neiekļauj pasākumus, kas paši par sevi varētu radīt būtisku ietekmi uz vidi, jo 

plānošanas dokumentā iekļaujamie pasākumi īstenojami vienīgi saskaņā ar 

teritorijas plānojumā paredzēto atļauto izmantošanu, ievērojot apbūves 

nosacījumus un ierobežojumus, līdz ar to iespējamo ietekmju izvērtējums šajā 

plānošanas stadijā faktiski tiek veikts teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 

ietvaros; 

2.4. Attīstības programmas ietvaros tiks turpināti jau iepriekšējā periodā uzsāktie 

projekti, tai skaitā ielu un ceļu programmā paredzētie rekonstrukcijas un izbūves 

projekti, teritoriju labiekārtojuma projekti, paredzama sadarbība ar SIA “Rīgas 

meži” meža teritoriju labiekārtošanai novada iedzīvotāju rekreācijas vajadzībām, 

turpināmi uzsāktie projekti sociālās, kultūras un izglītības infrastruktūras 

nodrošināšanai (piemēram, pirmskolas izglītības iestādes, mūzikas un mākslas 

skolas pārbūve, dienas centra un kultūras centra attīstība Tīrainē, muzeja un 

dabas koncertzāles projekta tālāka attīstība, u.c. projekti). Kā aktuāla tēma 

vērtējamas jaunas iespējas sabiedriskā transporta attīstībai novadā, kā arī 

pasākumi uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai un tūrisma pakalpojumu 

veicināšanai. Programmas izstrādē tiks ņemts vērā sabiedrības viedoklis, 

organizējot gan iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju, gan rīkojot tematiskās darba 

grupas un iedzīvotāju forumus katrā no Mārupes novada ciemiem. Attīstības 

programma nav vērsta uz teritorijas izmantošanas veidu vai nosacījumu 

noteikšanu, to nosaka citi pašvaldības plānošanas dokumenti – teritorijas 

plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi; 

2.5. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam, nav sagaidāms, ka Attīstības programmā 

paredzēto pasākumu kopums varētu ietvert Likuma 1. un 2.pielikumā paredzēto 

darbību īstenošanu, tomēr iespējams, ka atsevišķas rīcības varētu atbilst 

2.pielikuma darbībām, bet jebkura darbība īstenojama tikai atbilstoši Mārupes 

novada teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai un šobrīd nav identificējami 

konkrēti Attīstības programmā iekļaujamo darbību apjomi; 

2.6. Attīstības programmas izstrādes rezultātā netiek prognozētas vides problēmas, jo 

programmā pamatā iekļaujami pasākumi pašvaldības infrastruktūras un 

pakalpojumu uzlabošanai, paredzamās darbības nav saistītas ar tādu objektu 

būvniecību, kas varētu radīt piesārņojumu vai būtiskas vides ietekmes. Saistībā 

ar normatīvo aktu prasību izpildi, programmas izstrādes ietvaros izvērtējami tādi 

pasākumi kā ūdenssaimniecības infrastruktūras tālāka attīstība, meliorācijas 

sistēmu sakārtošana, trokšņu piesārņojuma novēršana, degradēto teritoriju 

sakopšana u.tml.. Attīstības programma vērsta uz novada fiziskās vides kvalitātes 

paaugstināšanu un sakārtošanu, teritorijas labiekārtošanu; 

2.7. Saskaņā ar Dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS datiem Mārupes novada 

teritorijā atrodas viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000 teritorija) 

– dabas liegums “Cenas tīrelis”, kam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns. 

Šobrīd ir ierosināta jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde, kura ietvaros 

paredzams plānot papildus tūrisma infrastruktūras elementu attīstību tīreļa 

teritorijā. Konkrētie pasākumi un ietekmes tiks vērtētas Dabas aizsardzības plāna 
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izstrādes ietvaros. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam Attīstības programmas 

iespējamie pasākumi netiks īstenoti kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai 

mikroliegumā. Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ievēroti spēkā esošie 

normatīvie akti, plānošanas dokumenta izstrāde (un tā īstenošana) neradīs 

būtisku ietekmi uz vidi. Ar Attīstības programmu netiek noteiktas vai attēlotas 

aizsargjoslas vai to izmantošanas nosacījumi. 

3. Izstrādātāja atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (turpmāk - 

Noteikumi Nr. 157) III daļā noteiktajam ir veikusi konsultācijas par plānošanas 

dokumenta Stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību. Iesniegumam pievienotas: 

3.1. VVD Lielrīgas RVP 2019. gada 7. marta vēstule Nr. 4.5.-20/1901 “Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu Mārupes novada attīstības programmai 

2020.-2026. gadam”, kurā norādīts, ka VVD Lielrīgas RVP ieskatā Stratēģiskais 

novērtējums nav nepieciešams, ņemot vērā Likuma 4. panta piektajā daļā un 

Noteikumu Nr.157 2.punktā norādītos plānošanas dokumentus, kuriem ir 

jāizstrādā ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. Vienlaikus VVD Lielrīgas 

RVP informē, ka šobrīd nevar sniegt viedokli par iespējamo plānošanas 

dokumenta ietekmi uz vidi un cilvēka veselību, kamēr plānošanas dokuments nav 

izstrādāts, un aicina pie Attīstības programmas izstrādes pievērst uzmanību 

apdzīvoto vietu nodrošinājumam ar centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves 

kanalizācijas pakalpojumiem, degradēto teritoriju sakārtošanai, piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto teritoriju sanācijai/apzināšanai, atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas un derīgo izrakteņu ieguves pilnveidošanai, jutīgo 

teritoriju (virszemes ūdensobjektu applūstošo teritoriju, ģeoloģisko procesu 

aktīvo zonu) atbildīgai izmantošanai; 

3.2. Veselības inspekcijas vēstule Nr.4.5.-1./3765 “Par ietekmes uz vidi stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamību”, kurā Veselības inspekcija norādījusi, ka uzskata 

par iespējamu piemērot Attīstības programmas izstrādei stratēģiskās ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūru, atsaucoties uz to, ka Mārupes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2013. - 2026. gadam paredz attīstīt loģistikas un industriālas 

teritorijas, lauksaimniecību (lopkopību, dārzeņkopību un augkopību), transporta 

infrastruktūru, tirdzniecības un darījumu teritorijas, kā arī Latvijas mērogā 

novada ekonomiskā specializācija saistīta ar lidostas „Rīga” darbību un turpmāko 

attīstību. Veselības inspekcijas ieskatā minēto nozaru attīstība var būtiski 

ietekmēt vidi, tai skaitā var ietvert Likuma 2. pielikuma paredzēto darbību 

īstenošanu; 

3.3. DAP administrācijas 2019. gada 5. marta vēstule Nr. 4.9/1128/2019-N “Par 

ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību Attīstības programmas 

izstrādei”, kurā izteikts viedoklis, ka Attīstības programmas ietekme uz īpaši 

aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 

aizsargājamiem biotopiem, tā īstenošanas periodā, vērtējama kā maznozīmīga, 

un uzskata, ka plānošanas dokumentā nav paredzētas darbības, kas varētu būtiski 

ietekmēt aizsargājamo teritoriju pastāvēšanu un aizsardzības statusa 

nodrošināšanu, līdz ar to Attīstības programmai ietekmes uz vidi stratēģisko 

novērtējumu var nepiemērot. Vienlaicīgi DAP administrācija atzīmējusi, ka 

Birojs 2017. gada 9. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 49 „Par stratēģiskā 
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ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014. – 2026. gadam grozījumiem. 

4. Atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajam Attīstības programmas izstrādei noteikti šādi 

uzdevumi: 

4.1. izvērtēt Mārupes novada attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 

un izvirzīt priekšlikumus jaunās programmas izstrādei; 

4.2. ievērojot esošo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.– 2026. gadam un 

prognozētās novada attīstības tendences, definēt novada vidēja termiņa 

stratēģiskos uzstādījumus, prioritātes un pasākumu kopumu izvirzīto rezultatīvo 

rādītāju sasniegšanai; 

4.3. izstrādāt rīcības un investīciju plānu (nosakot finanšu resursus, atbildīgos 

izpildītājus un programmas īstenošanas kārtību); 

4.4. ņemt vērā hierarhiski augstākos nacionālā un reģiona līmeņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus; 

4.5. ņemt vērā iepriekš izstrādātos un izstrādes procesā esošos Mārupes novada 

pašvaldības plānošanas dokumentus un uzsāktos infrastruktūras projektus;  

4.6. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē. 

5. Attīstības programma nav ietverta to plānošanas dokumentu vidū, kam saskaņā ar 

Noteikumu Nr.157 2. punktu Stratēģiskais novērtējums būtu nepieciešams, neatkarīgi 

no plānošanas nolūka un saturiskās ieceres. Līdz ar to jautājums par Stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamību izriet no vērtējuma par sagaidāmās ietekmes būtiskumu. 

Novērtējis ar Izstrādātājas Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma 

23. divi prim pantā noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka konkrētā Attīstības 

programma atbilst plānošanas dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums ir 

nepieciešams:  

5.1. Likuma 23. divi prim pants noteic, ka, vērtējot Stratēģiskā novērtējuma 

nepieciešamību, ņem vērā plānošanas dokumenta būtību (23. divi prim panta 

1.punkts, tostarp un to, cik lielā mērā tajā tiek ietverti priekšnoteikumi paredzēto 

darbību un projektu realizācijai, ievērojot vietas izvēli, darbības veidu, apjomu, 

nosacījumus un resursu izmantošanu, kā arī to, cik lielā mērā dokuments ietekmē 

citus plānošanas dokumentus atšķirīgos plānošanas līmeņos, pastiprina vai rada 

vides problēmas (23. divi prim panta 1. punkta a), b), c), d) apakšpunkts). Tāpat 

Likuma 23. divi prim pants 2. punktā noteic, ka jāņem vērā iespējamai ietekmei 

pakļautās teritorijas un sagaidāmās ietekmes raksturs, - ilgums, summārās 

ietekmes, pārrobežu ietekmes, avāriju riski u.c. Savukārt Likuma 23. divi prim 

panta 3. un 4. punkts paredz, ka jāņem vērā ietekmei pakļautās teritorijas 

jutīgums, tostarp ietekmi uz aizsargājamām dabas un kultūras vērtībām, vides 

resursiem. 

5.2. No iepriekš minētā izriet, ka lielā mērā to, vai plānošanas dokumentam 

nepieciešams Stratēģiskais novērtējums, nosaka gan plānošanas dokumenta 

būtība (plānošanas saturs un risinājumi), gan joma vai teritorija, attiecībā uz kuru 

plānošanas dokuments izstrādāts (ar to saistītās vides problēmas). Šādā kontekstā 

jāpiekrīt Izstrādātājas norādītajam, ka Attīstības programma nav teritorijas 

plānošanas dokuments, tomēr tā tiek izstrādāta konkrētai pašvaldībai, kuras 
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administratīvajā teritorijā ir gan tai raksturīgās vides problēmas, gan specifiski 

noteiktie attīstības mērķi. Šādā ziņā attīstības programma vienmēr ir saistīta arī 

ar konkrētās pašvaldības teritoriju un ir galvenais dokuments finanšu plānošanas 

jomā, kas noteic prioritātes un rīcības noteiktu darbību īstenošanai. Mārupes 

novada specifiku lielā mērā noteic tā atrašanās Rīgas robežas un starptautiskās 

lidostas „Rīga” tuvumā, kas vienlaikus paredz savstarpēji salāgojamus attīstības 

virzienus gan saistībā ar ekonomisko izaugsmi (un tai nepieciešamo 

infrastruktūru), gan apdzīvojuma struktūru (un ar to saistībās prasības vides 

kvalitātei, kā arī nepieciešamo infrastruktūru). 

5.3. Attīstības programmu paredzēts izstrādāt kā jaunu plānošanas dokumentu ar 

mērķi definēt vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopumu, lai sasniegtu 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītos stratēģiskos mērķus un vīziju. Attīstības 

programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā pašvaldība, un tās 

realizācija var notikt atbilstoši spēkā jau esošajiem hierarhiski augstākiem 

pašvaldības plānošanas dokumentiem, proti: Mārupes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija 2013.-2026. gadam un spēkā esošajais Mārupes novada 

teritorijas plānojums 2014-2026. gadam (teritorijas plānojuma grozījumi šobrīd 

ir tikai izstrādes procesā un tiem tiek veikts arī Stratēģiskais novērtējums). 

Iepriekšējā plānošanas periodā Mārupes novada attīstības programmai 2013.-

2020. gadam Stratēģiskais novērtējums netika piemērots, attiecīgi šajā gadījumā 

nevar balstīties uz vides apsvērumiem, kas jau būtu ņemti vērā (nosakot 

prioritātes infrastruktūras attīstībai iepriekš). Daļa no iepriekš plānotajiem 

projektiem varētu būt jau realizēta vai to realizācijas uzsākta3, tomēr ar 

plānošanas dokumentu ir paredzēta plānoto rīcību kopuma aktualizācija. 

Attīstības programma var radīt priekšnoteikumus vidi ietekmējošu projektu 

realizācijai, kuru īstenošana atkarīga no virzieniem, kas kā prioritāri noteikti 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā.  

5.4. Kā izriet no Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2026. gadam, novada ekonomiskās izaugsmes pamatā ir gan augsti attīstīta 

intensīva lauksaimniecība, gan tikpat svarīga un strauji augoša nozare ir 

transporta infrastruktūra ar nozīmīgu transporta mezglu – starptautisko lidostu 

„Rīga” (un nozīmīgiem sauszemes transporta savienojumiem), ar ko cieši saistīti 

loģistikas objekti, kas izvietojami gar valsts autoceļiem un lidostas tuvumā. 

Turpat norādīts, ka būtiska loma ir ekskluzīvu tirdzniecības, pakalpojumu un 

biroju objektu attīstībai Rīgas robežas un starptautiskās lidostas „Rīga” tuvumā, 

jo vienkārša pieejamība ir viens no veiksmīgas funkcionēšanas 

pamatnosacījumiem. No minētā izriet arī novada attīstības mērķi transporta jomā 

– paredzēt ekonomiskajai attīstībai atbilstošu infrastruktūru – un ar to saistās 

vides problēmas, jo novads atrodas Rīgas tuvumā, palielinās iedzīvotāju skaits, 

mainās apdzīvotības struktūra (ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts, ka 

veidojams jauns ciems – Vētras ciems). Atbilstošas infrastruktūras plānošana un 

paredzēšana dažādo interešu salāgošanai ir būtiska, un arī ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā atzīmēts, ka nepieciešama ielu un ceļu hierarhiska sakārtošana, lai 

nodrošinātu tranzīta transporta un vietējā transporta plūsmu sadalīšanu, tādejādi 

                                                           
3 Informācija par uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem pieejama Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnē 

(http://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupes_novada_publiskais%20_parskats_2017.pdf) 

 

 

http://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/Marupes_novada_publiskais%20_parskats_2017.pdf
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nodalot augstas un samazinātas satiksmes intensitātes zonas atkarībā no 

teritorijas izmantošanas specifikas.  

5.5. Ievērojot minēto, Birojam nav pamata nonākt pie secinājuma, ka ar Attīstības 

programmu nevarētu būt saistīti risinājumi, kas aptver Novērtējuma likuma 4. 

panta trešās daļas 1. punktā noteiktās jomas un prasa pārdomātu, ilgtspējīgu 

plānošanu. Arī institūcijas, ar kurām veiktas konsultācijas (Veselības inspekcija, 

VVD Lielrīgas RVP), saglabā piesardzību, un norāda uz kompleksiem 

jautājumiem, kas saistīti ar novada attīstību un atrašanās vietu. 

6. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs saskaņā ar Likuma 23. divi prim panta 1), 2), 3) 

un 4) punkta nosacījumiem, konstatē, ka Mārupes novada attīstības programmai 2020. 

- 2026. gadam Stratēģiskais novērtējums konkrētajā gadījumā ir nepieciešams 

Stratēģiskais novērtējums veicams atbilstoši Likuma 23. pieci prim pantā noteiktajam, 

t. sk., sagatavojot plānošanas dokumenta vides pārskatu, jāņem vērā Likuma 23. pieci 

prim panta pirmajā daļā noteiktais, ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas 

dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas 

stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, 

iekļaujot nepieciešamo informāciju atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas ļauj novērtēt 

plānošanas dokumentā konkrētās paredzētās darbības.  

Piemērotās tiesību normas: 

 Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pants, 23. divi prim pants, 23. trīs 

prim pants; 

 Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumu Nr. 157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5., 6., 7. punkts; 

 Aizsargjoslu likums; 

 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 

 Likums “Sugu un biotopu aizsardzības likums”; 

 Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

 Ministru kabineta 1999. gada 15. jūnija noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas 

liegumiem”; 

 Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumi Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi Nr. 240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Birojs saskaņā ar Likuma 23. trīs prim pantā noteikto izvērtēja Mārupes novada domes 

2019. gada 29. aprīļa vēstuli Nr. 1/2-2/128 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru”, iesniegumu “Par attīstības programmas izstrādi Mārupes novadam 2020.-

2026. gadam” un tam pievienoto dokumentāciju par Attīstības programmas izstrādi. 

Ņemot vērā iesniegto informāciju un Likuma 23. divi prim pantā noteiktos stratēģiskā 

novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību 

normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23. trīs prim panta 1) punktam 
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secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai var būt negatīva ietekme uz vidi un tai 

nepieciešams veikt Stratēģisko novērtējumu. 

 

 

Lēmums: 

Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Mārupes novada attīstības 

programmai 2020. - 2026. gadam.             

  

 

Direktora vietniece 

Piesārņojuma  novērtēšanas daļas vadītāja (paraksts*)   

 I.Kramzaka 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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3.pielikums 

Institūciju atzinumi 
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4.pielikums 

Iedzīvotāju forumu protokoli 

 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes 

iedzīvotāju forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.1. 

 

DATUMS: 2019.gada 12.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 16:00 

VIETA: Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

1. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

2. Pēteris Pikše – Mārupes novada domes deputāts, Attīstības un vides 

jautājumu komitejas priekšsēdētājs 

3. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

4. Kristaps Baņķis – Mārupes novada iedzīvotājs 

5. Ņina Kaire – Mārupes novada iedzīvotāja 

6. Gaļina Tkačenko – Mārupes novada iedzīvotāja 

7. Lilija Petrova – Mārupes novada iedzīvotāja 

8. Dace Smilga - Mārupes novada iedzīvotāja 

9. Jeļena Petkova - Mārupes novada iedzīvotāja 

10. Irina Kaļiņina - Mārupes novada iedzīvotāja 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026.gada rīcības programmai 

NORISE: 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes laikā iedzīvotāju 

forumos iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Tīrainē ir grūti uzzināt, kas notiek Mārupē. Avīzi lasām, bet arī par šo iedzīvotāju 

forumu uzzinājām nejauši. Visu informāciju, ko vajag izplatīt iedzīvotājiem, lai 

mēs labāk zinātu, kas notiek Mārupes novadā vajag likt uz ziņojuma dēļa.  To 

iedzīvotāji daudz lasa un tā mēs zinām, kas notiek. Varbūt var uzstādīt vēl kādu 

papildus informācijas stendu, tad cilvēki visu uzzinās. 
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- Dienas centrā kādreiz bija sporta nodarbības senioriem, bet tagad nav. Ir 

nepieciešams, lai dienas centrā būtu vairāk dažādas aktivitātes īpaši senioriem. 

Iedzīvotāji tiek informēti, ka tiek veiktas darbības, lai pie 25.autobusa galapunkta 

jau tuvākajā nākotnē izveidotu jaunu dienas centru, bibliotēku un doktorātu. Līdz 

ar šo tuvākajā nākotnē būs plašākas un skaistākas telpas. Par dažādām 

nodarbībām senioriem un Jūsu vēlmēm darboties kopā vairāk nepieciešams 

organizēties pašiem, norādot šo interesi, un informēt domi vai dienas centru, lai 

iespēju robežās pašvaldība varētu piedāvāt dažādus pakalpojumus. 

- Problēma ir Tīraines savienojums ar Mārupi un Vecozolu iela. Nav sabiedriskā 

transporta un arī pati iela ir šaura. Mums jau sen tiek stāstīts, ka drīz būs dažādi 

sabiedrisko transportu maršruti (autobusi, mikriņi, trolejbusi), bet tā arī neviens 

nav atbraucis. Vajadzīgs risinājums, lai šeit būtu sabiedriskais transports. 

- Tīrainē vajadzētu iestādīt vairāk kociņu un apzaļumojumu. Bērni spēlējas smilšu 

kastē, kas ir saplīsusi un sliktā stāvoklī, bet apkārt viss pelēks. Iedzīvotāji tiek 

informēti par Mārupes novada domes projektu “Mārupe – mūsu mājas”, kura 

ietvaros ir iespējams realizēt dažādas sabiedrības iniciatīvas, kuras iedzīvotāji 

vēlas. Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk līdzdarboties nevis tikai prasīt pašvaldībai, 

lai viss tiek nodrošināts. Iespējas ir, bet vajag pašiem būt aktīviem un tās 

izmantot.  

- Ir problēma ar atkritumu apsaimniekošanu Tīrainē (īpaši 7.māja). Miskastes ir pie 

pašiem logiem. Izved divas reizes nedēļā, bet miskastes ir pilnas jau vienas dienas 

laikā. Atkritumus ved visi, īpaši no Stūnīšiem. Piebrauc ar mašīnu un krāmē ārā 

savu miskasti. Iedzīvotāji piedāvā pārvietot miskasti citā vietā, lai nav tik tuvu pie 

7.mājas un tās logiem. Vajag vairāk pakontrolēt, kas izmet atkritumus. Pāris reizes 

uzliktu sodus, ka atkritumus izmet tie, kas nedzīvo Tīrainē. Biežāk vajag izvest 

dalītos atkritumus, jo miskastes ilgi stāv pilnas. Iedzīvotāji atved savus 

atkritumus, redz, ka miskaste pilna un atstāj blakus. Tad tā miskaste nesmuka 

stāv. 

- Tīrainē ir ļoti laba sētniece, tikai pozitīvas atsauksmes. 

- Problēmas ar suņu īpašniekiem un pastaigāšanos pa Tīraines māju pagalmiem. 

Cilvēki nesavāc pēc saviem dzīvniekiem izkārnījumus. Nav arī īpašas miskastes. 

Pavasarī, kad nokūst sniegs, viss pagalms pilns ar čupām. Arī šajā reizē vajag 

kādiem diviem, trim īpašniekiem uzlikt sodu un tad visi sakops un satīrīs aiz sevis. 

- Iedzīvotāji interesējas par Tīraines zirgu fermu, cik ilgi tā būs. It kā jau nav nekas 

pretī, bet tomēr tie dubļi un kūtsmēsli rada nepatīkamu vidi. Papildus tieši tur 

veidojas satiksmes kustības problēmas, kāpēc 25.autobusa gala punktu nevar 

izbūvēt Tīrainē. Mārupes novada domes pārstāvji paskaidro, ka līdz ar jaunā 

dienas centra izbūvi Tīrainē, zirgu centram trūks ganību. Iespējams tas radīs 

problēmas nākotnē pastāvēt un viņiem būs jāmeklē cits risinājums zirgu centra 

izvietošanai.  
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- Vajag sakārtot rotaļu laukumus un smilšu kastes starp 13., 14. un 15 māju. 

Iedzīvotāji tiek atkārtoti informēti par projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas” 

ar kuru palīdzību šādas un līdzīgas aktivitātes var realizēt. Mēs vēlamies panākt, 

ka iedzīvotāji ne tikai katru gadu pieprasa, ka mums vajag jaunus soliņus, 

apstādījumus un spēļu laukumus, bet paši līdzdarbojas pie to izveides. Šādi tiek 

panākts daudz labāks efekts un izbūvētie, sakārtotie objekti ir daudz ilgmūžīgāki. 

- Tīraines dārzos gar grāvi tika  nocirsti lieli koki, grāvis pats ir nekopts un ūdens 

tajā stāv. Ja tos kokus nocirta, tad vajag stādīt citus vietā, lai ir zaļš un lai neļauj 

vējam tik ļoti ieskrieties. Tīrainē vispār vajag vairāk zaļo skvēru. 

- Pie Tīraines stacijas vajadzētu attīstīt Park and Ride, Mārupes novada domes 

pārstāvji informē, ka šis jautājums ir risināts sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļu”, 

bet diemžēl laba risinājuma nav. Ir izbūvēts stāvlaukums nedaudz tālāk, bet tad 

līdz Tīraines stacijai kāds gabaliņš ir jāpaiet. 

- Vajag Olaines Stūnīšus pievienot pie Mārupes, jo visa infrastruktūras attīstība ir 

iespējama tikai ar Mārupes novadu. 

PIELIKUMĀ:  

1. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 17:15 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 

 

 



 

 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes 

iedzīvotāju forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.2. 

 

DATUMS: 2019.gada 12.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 18:00 

VIETA: Mārupes kultūras centrs, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

11. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

12. Dace Žīgure – Mārupes novada domes Attīstības nodaļas teritorijas 

plānotāja 

13. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

14. Sandis Zolts – Mārupes novada iedzīvotājs 

15. Ilze Žunde – Mārupes novada iedzīvotāja 

16. Laine Šildere – Mārupes novada iedzīvotāja 

17. Vita Raubiška – Mārupes novada iedzīvotāja 

DARBA KĀRTĪBA: 

2. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026.gada rīcības programmai 

NORISE: 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes laikā iedzīvotāju 

forumos iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Mārupes novadam nav publiskās peldvietas. Iedzīvotājiem karstās dienās ir 

jādodas uz Jūrmalu, Rīgu vai kādu citu novadu. Būtu nepieciešams izvērtēt 

iespēju, kādā no Mārupes ezeriem vai ūdenstilpēm ierīkot Mārupes novada 

publisku, labiekārtotu peldvietu. Tas varētu būt arī pie Jaunmārupes dabas parka, 

ko bērni izmanto peldēšanai, bet tā varētu būt arī cita ūdenstilpe, ja tiek atrasts 

labāks variants. 

- Ir izbūvēts riteņbraucēju ceļš gar Rožu ielu līdz Jaunmārupes skolai. Tomēr to ir 

nepieciešams izbūvēt arī tālāk līdz skeitparkam, kur dzīvo iedzīvotāji. 

- Tiek norādīts, ka ir ļoti slikts savienojums ar Skultes ciemu. Esošais ceļš no Liepājas 

šosejas  uz Skulti ir ļoti sliktā stāvoklī. Arī pašā Skultē šis ceļš ir ļoti slikts. Tiek 

paskaidrots, ka tas ir valsts nozīmes autoceļš un tā remonts ir atkarīgs no valsts 

plāniem. 
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- Iedzīvotāji vēlas uzzināt informāciju par Rail Baltica attīstību un tā ietekmi uz 

Mārupes novadu un rekreācijas iespējām pie Lidostas esošajos mežos. Kopīgi tiek 

noskaidrots, ka dzelzceļa izbūve ietekmēs Mārupes novada attīstību, bet tas 

neietekmēs rekreācijas iespējas tuvumā esošajos mežos. 

- Iedzīvotāji norāda, ka līdz ar Mārupes novada attīstību satiksmes infrastruktūrā 

veidosies tā saucamie “pudeles korķi”. Iedzīvotāji vēlas zināt, kādi ir Mārupes 

novada plāni šo jautājumu risinot. Iedzīvotājiem tiek sniegta informācija par 

dažādiem satiksmes organizācijas attīstības tehniskajiem risinājumiem – Dienvidu 

tilta (Rīgā) 4.kārta, krustojuma pārbūve pie t/c Spice, papildus savienojumi ar 

Lidostu, atsevišķu ceļu pārveide par vienvirziena ielām, u.c. 

- Medema purvs ir ļoti jauka rekreācijas vieta, sadarbībā ar Rīgas mežiem būtu 

nepieciešams uzlabot un sakārtot rekreācijas iespējas šajā teritorijā. 

Iedzīvotājiem būtu jauka vieta, kur atpūsties pēc darba un brīvdienās. 

- JIP Mārupīte ir ļoti jauka vieta. Tomēr trokšņa līmenis ir par augstu. Tur regulāri 

notiek pasākumi, kuru norisi un nepieciešamību mēs atbalstām, bet katra 

pasākuma laikā Vētras ciemā ir dzirdami basi, kas ducina. Tā kā pasākumi vasarā 

notiek katru nedēļu un dažreiz biežāk, tas samazina dzīves kvalitāti. Būtu 

nepieciešams rast tehniskos risinājumus, kas nekaitē JIP Mārupīte pasākumu 

norisi, bet tas netraucē arī vietējiem iedzīvotājiem atpūsties klusumā savās mājās. 

- Esošais sabiedriskais transports no Jaunmārupes kursē neregulāri. Lai no Vētras 

ciema brauktu ar sabiedrisko transportu ir gan grūti nokļūt līdz izbūvētajām 

pieturvietām Daugavas ielā, gan arī nav zināms vai vēlamais autobuss jau ir 

aizbraucis, vai vēl nav atbraucis. Ziemā tas ir īpaši nepatīkami. Tas ir viens no 

iemesliem, kāpēc izvēle krīt uz privātā transporta izmantošanu, jo sabiedriskais 

transports ir neregulārs. Mikriņu sabiedriskā transporta pakalpojumi tiks novirzīti 

par Rožu ielu, šādi nedaudz uzlabojot sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas 

kvalitāti, jo būs vieglāk piekļūt. 

- Iedzīvotāji norāda uz medicīniskās aprūpes pakalpojumu – ārsti, zobārsti utt. 

trūkumu Mārupes novadā. Tiek paskaidrots, ka pašvaldības pienākumos ir 

primārās medicīniskās aprūpes nodrošināšana, kas ir pieejama un salīdzinoši labā 

līmenī ņemot vērā iedzīvotāju anketēšanas rezultātus. Tomēr medicīnisko 

pakalpojumu sniedzēji šobrīd ir pamanījuši, ka Mārupes novadā pieprasījums pēc 

medicīnas pakalpojumiem pārsniedz piedāvājumu un ir uzsāktas vairākas privātas 

iniciatīvas, lai paplašinātu medicīnas pakalpojumu piedāvājumu Mārupes 

iedzīvotājiem.  

- Nepieciešams ievilkt kanalizācijas tīklus Vētras ciemā. Attīstība palielinās, 

iedzīvotāju skaits pieaug, bet kanalizācijas tīkli un dzeramā ūdens apgādes tīklu 

paplašināšanās kavējas. 

- Vajag jaunu, lielu ceļu uz lidostu paralēli Rail Baltica. Šobrīd kārtīga piebraukšana 

lidostai ir tikai no Ulmaņa gatves. Mārupes novads ir sakārtojuši ceļus C13, C15 
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un C16, kas nodrošina vieglu piebraukšanu pie lidostas pieslēguma, tomēr 

pēdējais krustojums un tajā uzstādītais luksafors un tā gaismas maiņa, nespēj 

nodrošināt visu mašīnu pārvietošanos. Nākotnē attīstoties Rail Baltica, šī vieta 

tikai kļūs vēl problemātiskāka. Vislabāk to varētu atrisināt ar vēl vienu ceļu, kas 

savienotu lidostu Rīga un šoseju A5 pie Jaunmārupes. 

- Ko mums darīt ar zariem? Mārupes novada saistošie noteikumi aizliedz taisīt 

ugunskurus un dedzināt zarus. Katram sētā ir kāds koks vai krūms, kurš ir 

paaudzies un kuru apzāģē vai nozāģē (ir nokaltis). Zāli un lapas var nodot speciālā 

vietā Mārupē, bet zarus tur vest nedrīkst. Dedzināt nedrīkst, izmest nedrīkst – kur 

lai iedzīvotāji liek zarus? Ir nepieciešama rīcība ar kuras palīdzību ļautu 

iedzīvotājiem viegli atbrīvoties no nozāģētajiem krūmiem. 

 

PIELIKUMĀ:  

2. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 18:55 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 

 



 

 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes 

iedzīvotāju forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.1. 

 

DATUMS: 2019.gada 17.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 16:00 

VIETA: Skultes dienas centrs, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

18. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

19. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

20. Ņina Svjastine – Mārupes novada iedzīvotāja 

21. Ludmila Sirkova – Mārupes novada iedzīvotāja 

22. Dace Madrenica – Mārupes novada iedzīvotāja 

23. Valentina Kozlovica - Mārupes novada iedzīvotāja 

24. Māris Kreilis - Mārupes novada iedzīvotājs 

DARBA KĀRTĪBA: 

3. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026.gada rīcības programmai. 

NORISE: 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes laikā iedzīvotāju 

forumos iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Meža ceļš, kas iet no Skultes ielas uz Balto krustu, blakus izbūvētajam Skultes 

dabas parkam un bērnu spēļu laukumam – viss put. Gan parkā nav iespējams 

uzturēties, gan mežā, jo visi putekļi no tā ceļa nāk iekšā parkā. No tā cieš gan parks 

un parka labiekārtojums, gan cilvēki un bērni, kas tajā rotaļājas. Ir nepieciešams 

steidzami sakārtot šo ceļa posmu vismaz līdz tiltam pār upīti, lai vairāk neput. 

Savādāk parks ir neizmantojams. I.Krēmere paskaidro, ka parkam ir realizēta tikai 

pirmā attīstības kārta, būs vēl citas kārtas, lai uzlabotu parku. Nākotnē tiks 

izbūvēti papildus celiņi un atpūtas vietas, uzlabojot parka kopējo stāvokli. 

- Skultē ir par maz gaismas. Ziemas laikā deg dažas lampas un ne visur, kur iet 

cilvēki. Skultē nepieciešams vairāk apgaismojuma. Ziemassvētkos arī 

nepieciešams vairāk rotājumu ar gaismiņām, lai ir gaišāks un priecīgāks. 

- Atkritumu savākšanu vajadzētu sakārtot. Šobrīd brauc mašīna 5 no rīta un visa 

Skulte tiek pamodināta, kad tiek savākti atkritumi. Atkritumu konteineru 

novietojums nav pārdomāts, vajadzētu mainīt. No vienas puses tie ir par tuvu 



 
44 

 

mājām un smakas no tiem nāk virsū. No otras puses to nevar likt pārāk tālu, 

savādāk cilvēki metīs atkritumus, kur pagadās. Konteinerus arī nevar likt Skultes 

ielas malā, jo ļoti daudz atbraucēju, kas skatās lidmašīnas, vēlas izmest savus 

atkritumus kopējā konteinerā. 

- Nepieciešams sakārtot pagalmus. I.Krēmere informē, ka liela daļa pagalmu pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Dome daudz sakārtot nevar, jo naudu drīkst 

ieguldīt tikai savā īpašumā. Šobrīd risinās pagalmu sakopšanas projekts 

Jaunmārupē, sadarbībā ar šo daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Ņemot vērā 

problēmas un risinājumus, līdzīgu pagalmu sakārtošanas plānu centīsimies 

piedāvāt arī Skultē. 

- No Skultes skolas nevar tikt uz stadionu. Bērni iet pa lielo ceļu, kas nav droši. Ir 

nepieciešams ierīkot taisnāku un drošāku ceļu starp Skultes skolu un stadionu. 

I.Krēmere informē, ka zeme starp skolu un stadionu pieder lidostai, tāpēc izveidot 

tiešu savienojumu nav iespējams. Centīsimies meklēt risinājumu. 

- Skultes mežā pretī Skultes dabas parkam izbūvēta kaut kāda smilšu trase 

motocikliem, kartingiem vai kaut kam tamlīdzīgam, nav saprotams, vai tā ir 

likumīga un kas to pieļāva.  

- Pie iebraukšanas Skultē kreisajā pusē ir asfaltbetona rūpnīca. Kad viņi kurina 

savas krāsnis trijos naktī, tad sāk smirdēt visa Skulte. Piķa smaku ne tikai var just, 

bet bieži vien arī redzēt putekļus no tās, kā tie noklāj visu Skultes dabas parku. 

- Lidmašīnu skatu laukums pie lidostas žoga tiek pastiprināti nolietots. Tas jau sāk 

brukt. Uz uzbēruma uzbrauc arī mašīnas. Skatu laukums ir ļoti populārs un tur ir 

nepieciešami papildus uzlabojumi, lai visiem būtu ērti un vietējiem iedzīvotājiem 

no tā nebūtu jācieš. 

- Mašīnu stāvvietu problēma pie daudzdzīvokļu mājām ir milzīga. Visi liek mašīnas, 

kur pagadās, t.sk. zaļajā zonā. Ir nepieciešams risināt jautājumu par mašīnu 

novietošanu. 

- Pašvaldības policijai būtu vairāk jāstaigā pa mūsu rajonu, nevis jābraukā tikai 

cauri ar mašīnu. No mašīnas loga nevar visu pamanīt. Bez tam, ja te visu laiku būs 

policists, visi nedaudz vairāk savāksies un uzvedīsies pieklājīgāk. 

- Slapjā laikā applūst garāžu teritorija. Nestrādā lietus ūdens novadīšana. Vajag 

sakārtot. 

- Gar upīti ir dārziņu teritorijas, kas atrodas uz kādam privātajam piederošas 

zemes. Vai dome nevar šo zemi nopirkt un tad vietējiem izīrēt zemi 

mazdārziņiem? I.Krēmere informē, ka tā nav pašvaldības funkcija un pašvaldība 

nevar pirkt zemi, lai nodrošinātu tādu funkciju veikšanu, kas nav paredzēta 

likumā. Mārupes novada domei ir citur zeme, kur ir plānots izveidot dārziņus. Šis 

jautājums tiek risināts, bet līdz galam nav sakārtots. Aktualizēsim jautājumu par 

mazdārziņu teritoriju izveidošanu. 
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- Mārupes komunālo pakalpojumu sagatavotie pārskati par mājām ir tādi, ka neko 

nevar saprast. Tie neiet kopā arī ar iepriekšējo gadu pārskatiem. Nepieciešams šo 

jomu sakārtot, lai var labāk saprast, par ko tiek maksāts, cik ir jāmaksā un kāds ir 

sasniegtais rezultāts. 

- 11.mājai bija paredzēts jumta remonts. Nauda tika vākta, jumts tā arī nav 

saremontēts. Nav skaidrs vai remontēs. 

- 14.mājai ir piešķirts pats lielākais zemes gabals. Mēs visi maksājam lielu zemes 

nodokli, bet pa mūsu zemi darbojās apkārtējās mājas Nr. 13. un 15. Liek savas 

mašīnas, staigā ar saviem suņiem, taisa nekārtību un pēc tam nesavāc. Bet 

14.mājas iedzīvotājiem par visu ir jāmaksā. 

PIELIKUMĀ:  

3. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 17:15 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 



 

 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes 

iedzīvotāju forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.4. 

 

DATUMS: 2019.gada 17.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 17:30 

VIETA: Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes 

novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

25. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

26. Kristaps Ločs – Mārupes novada domes izpilddirektors 

27. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

28. Jānis Kliģis – Mārupes novada iedzīvotājs 

29. Sarmīte Grīga – Mārupes novada iedzīvotāja 

30. Andris Dūklavs – Mārupes novada iedzīvotājs 

31. Maruta Seržante – Mārupes novada iedzīvotāja 

32. Lāsma Lukss -Mārupes novada iedzīvotāja 

33. Andris Zorgenbergs – Mārupes novada iedzīvotājs 

34. Baiba Kļaviņa – Mārupes novada iedzīvotāja 

35. Rita Vāciete – Mārupes novada iedzīvotāja 

36. Sandis Supe – Mārupes novada iedzīvotājs 

37. Ints Pīrāgs – Mārupes novada iedzīvotājs 

38. Ieva Grustiņa – Mārupes novada iedzīvotāja 

39. Lauris Kļaviņš – Mārupes novada iedzīvotājs 

40. Ainārs Bemberis – Mārupes novada iedzīvotājs 

41. Uldis Mass – Mārupes novada iedzīvotājs 

42. Vita Grieņeva- Natorka – Mārupes novada iedzīvotāja 

43. Žanete Salzirne – Jelgavas iedzīvotāja 

44. Inga Janberga – Mārupes novad iedzīvotāji 

45. Jānis Buja – Mārupes novada iedzīvotājs 

46. Raivo Milots – Mārupes novada iedzīvotājs 

47. V.Rupeiķe – Mārupes novada iedzīvotāja 

48. Marta Reihmane – Mārupes novada iedzīvotāja 

 

DARBA KĀRTĪBA: 
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4. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības 

programmas 2020. – 2026.gada rīcības programmai 

NORISE: 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes laikā iedzīvotāju 

forumos iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Par Jaunmārupes garīgo centru, ko un kāpēc tur dara pašvaldība? I.Krēmere 

informē, ka pašvaldība šajās darbībās nav iesaistīta un par šo tiks runāts pēc 18:30 

nākamajā sanāksmē. Lūdzu visus jautājumus par šo pietaupīt uz nākamo 

sanāksmi. 

- Runā, ka Jaunmārupes stadionu vairs nevarēs izmantot vietējie iedzīvotāji, vai tā 

ir taisnība? I.Krēmere informē, ka Jaunmārupes stadiona izmantošanas noteikumi 

ir izvietoti pie stadiona. Izmaiņas stadiona izmantošanā nav plānotas. Nav plānots 

to nodot privāto organizāciju rokās. 

- I.Krēmere informē, ka Jaunmārupes dabas parka attīstībā šobrīd tiek realizētas 

divas attīstības kārtas. Būs papildus vēl četras kārtas, kas laika gaitā tiks realizētas 

pakāpeniski, piešķirot tam nepieciešamo finansējumu. 

- Jaunmārupē tiek plānots jauns bērnu dārzs. Tas vēl vairāk palielinās automašīnu 

skaitu rīta stundās īpaši Jaunmārupes skolas rajonā un nākotnē arī šī bērnu dārza 

rajonā. Tas nozīmē, ka izbraukt Mazcenu aleju šajā vietā, būs neiespējami vai ļoti 

grūti. Vai Mārupes novada dome, kopā ar bērnu dārza celtniecību plāno veikt 

satiksmes organizācijas uzlabošanas pasākumus? I.Krēmere informē, ka 

projektējot bērnudārzu tiek domāts arī par satiksmes organizāciju ap to, kā arī ir 

izstrādāts Mazcenu alejas pārbūves projekts. Tas prasa ļoti lielu finansējumu. 

Mazcenu alejas rekonstrukcija būs atkarīga no vairākiem apstākļiem. 

- Velo celiņš no Rožu ielas beidzas skolā, bet vajag tā turpinājumu līdz skeitparkam 

un varbūt pat tālāk. 

- Vai gājēju pāreja pie jaunā veloceliņa Jums šķiet droša? I.Krēmere informē, ka 

gājēju pārejas izbūvi ir novērtējuši gan pašvaldības, gan LVC satiksmes 

organizēšanas speciālisti, kas ir novērtējuši, ka gājēju pāreja šajā vietā ir droša. 

- Ir nepieciešams atrisināt transporta kustību Jaunmārupes skolas teritorijā. No rīta 

visi vecāki cenšas iebraukt iekšā, lai izlaistu bērnus, un pēc tam izbrauktu ārā. 

Problēma ir vārti, caur kuriem var izbraukt tikai viena mašīna, bet vajag lai var 

reizē gan iebraukt, gan izbraukt, kā arī vajag izveidot satiksmes organizāciju, lai 

skolas teritorijā būtu viegli apgriezties vai caurbraukt. Skolotāju stāvvietu 

vajadzētu izveidot kaut kur tālāk no pašas iebraukšanas, lai to mašīnas netraucē 

šai vecāku automašīnu kustībai. 

- Nepieciešams pārveidot, pārorganizēt stāvvietu pie veikala, kas atrodas blakus 

skolai. Tas papildus apgrūtina automašīnu kustību, kopā ar iepriekš minēto 

satiksme plūsmu pie Jaunmārupes skolas. 
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- Ja tiek paplašināta Jaunmārupes skola un tiek uzņemti arvien vairāk bērnu, ir 

nepieciešams paplašināt arī sporta būvju apjomu, lai visiem bērniem ir iespējams 

nodarboties ar sportu, atbilstoši mūsdienu prasībām. 

- Mārupes novadam vairāk vajag koncentrēties uz tādu sporta būvju celtniecību, 

ko noteikti nebūvēs privātie, piemēram, stadioni, sporta halles. Savukārt hokeja 

zāles, tenisa zāles, boulinga zāles, to būvē arī privātie un tur Mārupes novadam 

nav jāiesaistās. 

- Mārupes novadā ir nepieciešams peldbaseins. Šobrīd ir baseins tikai bērniem, bet 

baseinu vēlas arī pieaugušie. I.Krēmere informē, ka šī ir tāda sporta būve, ko mēs 

ceram, ka izbūvēs privātie investori un pašvaldībai nav nepieciešams iesaistīties. 

Jau šobrīd ir iestrādes un viss ir procesā.  

- Bijušā kūts uz Loka ceļa. Tagad tā ir tukša, ko ir plānots darīt. I.Krēmere informē, 

ka tā ir privāta teritorija, privātas kūtis. Teritorijas plānā tā ir lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, ko īpašnieks arī var darīt. Kādi ir īpašnieku plāni mēs neesam 

informēti. 

- Ir nepieciešams attīstīt peldvietu Jaunmārupē. Šobrīd tiek veikta dabas parka 

labiekārtošana, varētu labiekārtot arī piekļuvi pie ezera. I.Krēmere informē, ka 

Jaunmārupes dabas parkā esošā ūdenstilpne nav oficiāla Mārupes novada 

peldvieta, tāpēc tur nav ģērbtuvju, nav labiekārtotas pludmales un nav glābējs. 

Šobrīd peldēšanās šajā teritorijā ir to izmantotāju iniciatīva un risks. Iespējams 

nākotnē būtu jādomā par oficiālas peldvietas izveidošanu šajā teritorijā. 

- Jaunmārupe tiek izmantota, kā atpūtas un sirošanas punkts dažādām 

degradētām iedzīvotāju grupām. Viņi atbrauc ar autobusu, pastaigājās par 

Jaunmārupi, privātīpašumiem utt., savāc mazvērtīgas preces un brauc prom ar 

autobusu. Līdzīgi dabas parka teritorijā soliņi tiek aizņemti ar dažādiem 

iedzērājiem un smēķētājiem. Miskastes regulāri ir pilnas ar tukšām pudelēm un 

izsmēķu galiem, kas nav vietējie iedzīvotāji. Ir nepieciešams palielināt pašvaldības 

policijas uzraudzību, uzstādot papildus kameras vai nodrošinot regulāru policistu 

uzraudzību. Nav droši cauri Mārupes parkam palaist mazgadīgus bērnus, jo nevar 

zināt ar kādiem cilvēkiem viņam nāksies saskarties. 

- Iedzīvotāji interesējas par Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības nākotni. 

I.Krēmere informē, ka ir noslēgts līgums par tehniskā projekta sagatavošanu. 

Tehniskais projekts tiks pabeigts nākamā gada vidū. Tad tiks plānots finansējums 

un sludināts būvdarbu iepirkums. Ātrākais, kad varētu uzsākties būvniecības darbi 

ir 2021.gadas. 

- Jaunmārupei ir labs sabiedriskā transporta savienojums ar Rīgu, bet ir slikts 

savienojums ar citiem ciemiem, piemēram, Skulte, lidosta, Tīraine. Vajag domāt 

par Mārupes novada iekšējo sabiedriskā transporta tīklu. 

- Kādi ir paredzētie ielu pārbūves darbi Jaunmārupē? Iedzīvotāji tiek informēti, ka 

ir sagatavots tehniskais projekts Mazcenu alejas pārbūvei, bet prognozētās 
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būvdarbu izmaksas ir ļoti lielas. Tāpēc nav iespējams informēt, kad varētu 

uzsākties darbi. Papildus ir plāns sakārtot arī Ozolu ielu. 

- Vai ir paredzēts veco ļaužu pansionāts Mārupē? Esmu Mārupietis vairākās 

paaudzēs, man jau ir daudz gadu. I.Krēmere informē, ka Mārupes novads šo 

jautājumu ir pētījis un secinājumi ir, ka pieprasījums ir, bet tas nav tik liels, lai 

būvētu atsevišķu ēku. Tāpēc pansionāta pakalpojumi tiek iepirkti un, ja 

iedzīvotājiem tas ir nepieciešams, tas tiek nodrošināts sadarbībā ar citiem 

novadiem vai privātām struktūrām. 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 18:30 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 

 

 


