Mārupes novada sanāksme par labiekārtošanas plāna izstrādi
DARBA GRUPAS SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.4
(Kopā ar sabiedrības pārstāvjiem)

DATUMS:2016.gada 21.marts
LAIKS:plkst. 17:00
VIETA:Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov.,LV-2167
DARBA GRUPAS DALĪBNIEKU SARAKSTS (skat. pielikumā):
DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija par Labiekārtošanas plānu, tā saturu un sasniedzamajiem mērķiem
2. Informācija par esošās situācijas apzināšanas procesu - prezentācija
3. Darbs darba grupās – SVID analīze, problēmu situāciju identificēšana,
vajadzību apzināšana sekojošās jomās:
 Novada telpiskā uzbūve: apkalpes centri, zaļie koridori, novada tēls;
 Ielu tīkls: piekļuves nodrošinājums, ielu segums, labiekārtojuma
līmenis;
 Labiekārtojuma elementi (parki, skvēri, atpūtas un rotaļlaukumi,
apstādījumi u.c): kvantitatīvais un kvalitatīvais nodrošinājums.
4. Darba grupu diskusija un kopsavilkums
NORISE
Ilze Krēmere atklāj sanāksmi un informē visus par to, ka domē ir izveidota
Labiekārtošanas plāna izstrādes darba grupa, lai kopīgiem spēkiem strādātu pie
Mārupes novada sakārtošanas. Informē, ka šodien ir pirmā sanāksme ar iedzīvotājiem
un iepazīstina ar SIA “Reģionālie projekti”, kuri veiks izstrādi labiekārtošanas plānam.
Iveta Lāčauniece iepazīstina visus sanāksmes dalībniekus ar SIA “Reģionālie
projekti” pārstāvjiem. Informē, ka SIA “Reģionālie projekti” sagatavos un iepazīstinās
ar dažāda veida materiāliem, kas veidojušies darba procesā. Informāciju un materiālus
iedzīvotājiem varētu nodot caur izveidotu speciālu interneta vietni. Visi savā starpā
iepazīstas, stādās priekšā. Informē klātesošos par šīs sanāksmes darba kārtību.
Iveta Lāčauniece rāda un komentē sagatavoto Labiekārtošanas plāna prezentāciju –
Pašreizējās situācijas izpētes un analīzes posms.
Prezentācijas apraksts. Galvenais uzdevums ir izveidot vienotas vadlīnijas visai
Mārupes novada teritorijai, īpaši ciemiem, kas varētu kalpot kā norādes un palīdzība
pašvaldību funkciju īstenošanai labiekārtošanas darba jomā.
Jāstrukturē Mārupes novadu gan pēc telpiskās uzbūves, gan pēc ceļu tīkla, gan
labiekārtojumiem, kas ir prioritārās teritorijas, kas ir pakārtots tālāk. No tā attiecīgi
izvērtēs, kas būs vajadzīgs. Jāņem vērā teritoriju, ceļu un ielu blīvumu, kāds ir
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nepieciešams labiekārtojuma līmenis katrai no šīm ielām. Paredzēts strādāt ar trīs lielām
grupām:
 Mārupes novada telpiskā uzbūve, no tā būtu atkarīga teritoriju labiekārtošanas
prioritārā secība. No tā izriet uzdevumi: identificēt pakalpojumu centrus
(apkalpos iedzīvotājus), zaļie koridori (lai būtu sasniedzami, ikdienā pieejami);
 Mārupes novada tēls, atpazīstamība. Kā mēs viņu redzam? (vai vizuāli, vai
telpiski, vai ar zīmēm);
 Ielu un ceļu tīkli – jāsadala ielas hierarhiskā struktūrā, lai katram ielu līmenim
būtu skaidrs atbilstošs labiekārtojums, gājēju kustība, velosipēdu kustība, ielu
apgaismojums.
Noteikti labiekārtojuma elementi un vadlīnijas – izveidē un izvietošanā, tad analizējam
kādas rekreācijas teritorijas ir: kādām viņām vajadzētu būt, apstādījuma veidiem,
ārtelpu elementiem un vides dizaina elementiem.
Informē par to, ka turpinās apsekošana dabā. Plānotais nākamais posms ir rīcības plāna
izstrāde un saskaņošanas procedūra. Tiek skaidrota metodika, kā tiek strādāts;
 pēc Mārupes struktūras, kas sadalās Mārupes ciemos – veic apsekošanu dabā,
identificējot dažāda veida objektus, ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu (vai būs
nepieciešams, kā pie tā piekļūt);
 Mārupes vizuālais tēls – iebraucot Mārupē, cik daudz var to redzēt, kāds rodas
priekštats, apseko visas iebrauktuves. Veidot Mārupes vārtus, identificēt
Mārupes vārtu esamību vai neesamību;
 Noteikti un izpētīti zilie (ūdens) un zaļie dabas elementi, lai iekļautu kopīgā
struktūrā.
Jānis Lukša informē no prezentācijas materiāla par ielu un ceļu jautājumiem. Stāsta,
kas līdz šim ir izdarīts:
 sastrukturētas esošās ielas un ceļi pēc nozīmīguma(kas ir galvenie, kas
mazāksvarīgi, vietējās nozīmes un iekš kvartālu ielas);
 apsekots, kuros posmos ir apgaismojumi;
 kuros izvietotas gājēju ietves, vai kuros nav pieejamas;
 vadoties no ielu klasifikācijas, tiks rasti risinājumi, ieteikumi, kādiem ielu
tipiem jābūt ar apgaismojumiem, kādiem ar ietvēm, kas būtu nākotnē jāievieš.
Natālija Nitavska no prezentācijas materiāla komentē līdz šim apsekoto un izdarīto.
Ainavu izpēte un apsekošana ir veikta katrā ciemā atsevišķi. Visi labiekārtojuma
elementi tiek klasificēti trīs sadaļās: apstādījumi, labiekārtojuma elementi, citi ainavu
elementi, kas netiek iekļauti pirmajā un otrajā sadaļā. P.S. Ar detalizētu skaidrojumu
par sadaļām var iepazīties prezentācijas materiālos.
Laine Veinberga informē par SVID analīzes izstrādi un praktisko darbu šodienas darba
grupā. Skaidro, kā strādās darba grupas. Aicina sadalīties trīs darba grupās: 1)Mārupes
novada telpiskā uzbūve, 2)labiekārtojuma elementi, 3)ielu tīkli.
Notiek darbs grupās – problēmsituāciju identificēšana.
Iveta Lāčauniece informē par telpiskās uzbūves darba grupas idejām. Secinājumi –
izveidot vēl vienu atsevišķu apkaimi –tuvāk Ulmaņu gatvei pie Mārupes vidusskolas,
kur veidotos vēl viens centrs. Vēl viens jauns centrs veidotos Vētras ciemā, kur ir
pašvaldības zeme, kur varētu ierīkot apkalpes centrus, iespējams jāizvērtē vēl nopirkt
papildus zemi blakus bērnudārzam un tur veidot apkalpes centru. Tīraines ciema centrs
veidosies pašvaldības teritorijā, kur plānots izveidot multifunkcionālu centru Tīraines
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„zirgu staļļos”. Jaunmārupē – lineārais centrs jau ir izveidots, ir daudz objekti, bet
varētu akcentēt tikšanās vietu pie ūdenstorņa. Skultē – ir liels potenciāls, tiks veidots
aviācijas muzejs, tiks veidots lidmašīnu skata laukums, veidosies kā tematiska
teritorija, līdz ar to var veidot kā gala mērķi veloceliņiem un pastaigām.
Iedzīvotāja papildina par Skulti, ka jau ir izdomāts nosaukums - “lidmašīnu
kritināšanas vieta”. Ierosina arī otrā pusē Skultei vairāk sakārtot teritoriju, jo tie ir ne
tikai Mārupes vārti, bet visas Latvijas vārti.
Natālija Nitavska komentē labiekārtojuma elementu apspriesto kopsavilkumu. Vairāk
grupā tika runāts par iespējām no SVID analīzes. Kā vājā puse ir tā, ka salīdzinoši maz
ir publisko zaļo teritoriju (parki, skvēri). Izteiktās idejas (atslēgas vārdi) ir: ekoloģija,
patriotisms, māksla, ielu vingrošanas laukumi, publiskas peldvietas, neizmantotās
privāto īpašumu teritorijas (varbūt īpašnieki ļauj izmantot pagaidu variantā
koplietošanā savus zemes gabalu), publiska pulcēšanās vieta (trūkst estrāde, āra centrs,
kas derētu kultūras pasākumiem), identitāti nest caur apstādījumiem, piemēram, Māras
koks vai citi elementi, kas palīdzētu sabiedrībai orientētie, kur drīkst iet, kur aizliegts,
radītu drošu pārvietošanos.
Iedzīvotājs jautā par Rožu ielu, vai būtu iespējams iestādīt tur kokus un izveidot aleju?
Natālija Nitavska apgalvo, ka pēc apskates tur nav iespējams iestādīt kokus, jo nav
brīvas teritorijas.
Jānis Lukša informē pārējos dalībniekus par ielu un ceļu grupas kopsavilkumu.
Apzināja vairāk vājās puses no SVID analīzes – ietves, ielas un ceļus, kur ir kaut kas
novēršams un uzlabojams (bīstamie krustojumi - P132, nav ietves, gājēju pārejas - A5
ceļš, nav apgaismojums, Rallija pagrieziens, Kantora ielas un Upesgrīvas ielas
krustojumā nepieciešams uzstādīt luksoforu).
Ilze Krēmere informē visus par to, ka apzinātās problēmas Mārupes Domei lielākoties
jau ir zināmas un, ka jau tagad ar to tiek strādāts un tiek meklēti risinājumi. Pamatojoties
uz iedzīvotāju sanāksmēm un kopā apspriestajām problēmām var veidot strukturētu
plānu, kādā veidā to plānveidīgi ieviest.
PIEŅEMTIE LĒMUMI:
1. Vienojās, ka visi labiekārtošanas plāna izstrādes materiāli tiek ievietoti speciālā
interneta vietnē, lai visiem būtu brīva piekļuve un informētība par notiekošo.
2. Apkopota informācija un izveidota SVID analīze (trīs darba grupu izrunātie
jautājumi praktiskajā daļā).
PIELIKUMĀ:
1. Mārupes novada Labiekārtošanas plāna izstrādes dalībnieku saraksts
2. Prezentācija – Pašreizējās situācijas izpētes un analīzes posms
SANĀKSME BEIDZĀS: plkst.18:30
Protokolēja: Attīstības nodaļas vadītāja palīgs
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J.Kursiša

