
Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 5/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 22. novembris 

SĒDE SĀKAS: plkst. 17:00 

VIETA: notiek klātienē Dienas centrā “Skulte”, Skultes iela 31. 

 

Sanāksmē piedalās apkaimju konsultatīvās padomes locekļi: 

1) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

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

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

komunikāciju speciāliste; 

4) Iveta Reinholde, Mārupes novada iedzīvotāja; 

5) Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs; 

6) Guntis Ruskis, Mārupes novada iedzīvotājs, Biedrība Mārupes BMX Klubs; 

7) Liāna Putniņa, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Viskalnu ielas apkaime”; 

8) Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs; 

9) Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja; 

10) Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

11) Uldis Zommers, komersants GREEN AND SMART SIA; 

12) Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs; 

13) Līva Ansena, Mārupes novada iedzīvotāja; 

14) Gundega Andersone-Grube, biedrība "Ciemats Saliņas"; 

15) Ints Pīrāgs, Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10"; 

16) Jānis Zīle, Mārupes novada iedzīvotājs; 

17) Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs; 

18) Uldis Lauciņš, Mārupes novada iedzīvotājs; 

19) Brunis Mārtiņš Ķibilds, biedrība "Mārupes Nākotnei"; 

20) Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

Sanāksmē pieaicināti piedalās: 

21) Ilze Kamoliņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja; 

22) Ilze Laumane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītāja; 

23) Iveta Mūrniece, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja palīgs. 

 

Darba kārtība: 

 

1. Informācija par Skultes apkaimi. (I.Krēmere) 

2. Apkaimju konsultatīvās padomes sastāva precizēšana. (I.Krēmere) 

3. Līdzdalības budžeta projektu konkursa rezultātu apstiprināšana. (I.Kamoliņa) 

4. Plāns sadarbībai ar apkaimēm 2023.gadā. (I.Šaroka) 



5. Citi jautājumi. 

 

 

Sanāksmes kopsavilkums. 

Apkaimju konsultatīvā padomes sanāksme notiek  Dienas centrā “Skulte” . Sanāksmi atklāj 

un vada Ilze Krēmere. 

 

1. Informācija par Skultes apkaimi. (I.Krēmere) 

I.Krēmere iepazīstina klātesošos ar Skultes ciemu. Mērķis ir iepazīties ar Mārupes novada 

pašvaldības apkaimēm, šī gada aprīlī sanāksme notika Jaunmārupē, šoreiz izvēlēta Skulte. 

Skulte, kā ciemats ir izveidots 1945.gadā, militāro operāciju rezultātā. Tika pieņemts 

lēmums veidot Skultes lidostu, militārām vajadzībām, tādā veidā izveidojās ciemats ar 

attiecīgām apbūvēm.  Skultes ciemā ir arī sava skola, kuru apmeklē apmēram 60 skolēni. 

Pēdējos gados ir veidota iekļaujošā izglītība, ar mazām klasēm, ar speciāliem pedagogiem, 

ar bērniem ar problēmām, kuriem ir nepieciešama mājīga un maza vide. Turpina, Skultē  

1978.gadā uz postamenta tika uzstādīta lidmašīna IL-28, par godu padomju karavīriem. 

Kopumā tādi eksemplāri Eiropā bija saražoti ap 6000, bet saglabājušies tikai 0,7%.  Pašlaik 

lidmašīna ir noņemta no postamenta, bet  joprojām atrodas Skultē.  

Skultes Dienas centrs ir izveidots 2012-2013.gadā, pamatā mērķis bija iedzīvotāju 

pakalpojumu sniegšana. Mazais, vietējais kopienas centrs. Dienas centru izmanto: bērni 

pēc skolas, seniori, notiek kultūras pasākumi. Skulte veidojās kā apkaime, ja kopienai ir 

vajadzīga tikšanās vieta, tad šī ir ļoti laba un piemērota vieta. Blakus Dienas centram ir 

Skultes parks, kas tika labiekārtots piesaistot Eiropas fonda līdzekļus. Skultē dzīvo ap 1100 

iedzīvotāju.  

 

2. Apkaimju konsultatīvās padomes sastāva precizēšana. (I.Krēmere) 

Klātesošie tiek iepazīstināti ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju palīgu- Ivetu 

Mūrnieci. Informē, ka turpmāk I.Mūrniece pildīs Apkaimju konsultatīvās padomes 

sekretāra funkcijas.  Turpina, lai nodrošinātu kvorumu, procesuāli ir nepieciešamība izslēgt 

padomes locekļus, kuri vairs nevēlas vai nevar apmeklēt sēdes. Ir apzināti četri padomes 

locekļi: Elmārs Atte, Uldis Lauciņš, Brunis Mārtiņš Ķibilds, Inta Bimbirule , kuri nevēlas 

piedalīties Konsultatīvās padomes sanāksmēs. Nolikumā ir paredzēts, ka padomes locekļu 

izslēgšanu no padomes veic pati padome, kas notiek balsojot. Padomes sastāvā esošie 

dalībnieki balso par Elmārs Atte, Uldis Lauciņš, Brunis Mārtiņš Ķibilds, Inta Bimbirule, 

padomes locekļu izslēgšanu: 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm “par” (I.Renholde, G.Šenfelde, G.Ruskis, L.Putniņa, G.Bērze, 

D.Freimane, K.Rimša, I.Krēmere, E.Rozīte-Bikše, I.Šaroka .) “Pret” nav, “atturās” nav. 

Saskaņā ar padomes nolikuma 24.punktu no Apkaimju konsultatīvās padomes tiek izslēgti: 

Elmārs Atte, Uldis Lauciņš, Brunis Mārtiņš Ķibilds, Inta Bimbirule. 



I.Krēmere norāda, ka Uldis Zommers nevēlas būt padomes priekšsēdētājs, bet izteica 

vēlmi palikt kā padomes loceklis, piedaloties sanāksmēs attālināti. Jauna priekšsēdētāja 

ievēlēšana notiks 2023.gada janvārī, Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmē, kopā ar 

jaunu dalībnieku ievēlēšanu.  

 

3. Līdzdalības budžeta projektu konkursa rezultātu apstiprināšana. (I.Kamoliņa) 

 

I.Krēmere iepazīstina klātesošos ar Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Ilzi 

Laumani, viņa pārņems Līdzdalības budžeta projektu. I.Kamoliņa ziņo, ka ir noslēdzies 

viens no projekta posmiem- sabiedrības balsojums. Tās bija 16 idejas kopumā no 8 

Mārupes novada apkaimēm. Balsojums norisinājās kopumā 3 nedēļas no 18.oktobra līdz 

06.novembrim. Balsot bija iespējams aplikācijā un ar papīra balsošanas veidlapām. 

Kopumā nobalsoja 1130 iedzīvotāji. Prezentē Līdzdalības budžeta projektu konkursa 

balsojuma rezultātus: 1.vieta: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4, 273 balsis,  

2.vieta: Gājēju ceļš pār dzelzceļu Rīga - Jelgava pie Jelgavas ceļa, 167 balsis,  3.vieta: 

Spēļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas, 160 balsis 4.vieta: Bērnu rotaļu 

laukuma atjaunošana Spuņciemā, 151 balsis, 5.vieta: Babītes ezera dabas aizsardzības 

plāna (DAP) izstrāde, 58 balsis, 6.vieta: Jaunas vizuālās identitātes un mājaslapas izstrāde 

Mārupes pamatskolai, 56 balsis, 7.vieta: Mazcenu alejas labiekārtošana un apzaļumošana, 

50 balsis, 8.vieta: Suņu pastaigu laukums un soliņi pie Piņķu ūdenskrātuves, 44 balsis, 

9.vieta: Bērnu rotaļu laukuma izbūve Spilvē, 39 balsis, 10.vieta: Skolēnu autobusa pietura 

Babītē, 33 balsis, 11.vieta: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana, Mazā Zemturu iela, 32 

balsis, 12.vieta: Basketbola laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, 19 balsis, 13.vieta: Ielu 

apgaismojums Paleju ielā, 17 balsis, 14.vieta: Ātruma samazināšanas elementi Gaujas ielā, 

16 balsis, 15.vieta: Ātrumvaļņa izbūve Meldriņu ielā, 8 balsis, 16.vieta: Sporta klājuma un 

aprīkojuma uzstādīšana Meldriņu ielā, 6 balsis. Uzsver, ka projekts “Bērnu rotaļu laukuma 

atjaunošana Spuņciemā” ir 4.vietā, pateicoties papīra balsošanas veidlapām. Prezentē balsu 

skaitu pret iedzīvotāju skaitu. Turpina, par apkaimju iedzīvotāju balsošanas aktivitāti. 

Visaktīvākās bija Salas un Tīraines apkaimes iedzīvotāji. Pauž pārliecību, ka liels 

iedzīvotāju skaits, negarantē lielu atbalstu konkrētam projektam.  

Tā kā šis ir pirmais gads, kad tiek realizēts Līdzdalības budžeta projekts, bija vairāki 

izaicinājumi balsošanas organizēšanā. Aplikācijas tehniskās problēmas. Balsošana ar 

papīra veidlapām- ir pašvaldības, kas ir atteikušas no papīra balsošanas veidlapā, un ir 

pašvaldības, kas izmanto papīra balsošanas veidlapas. Lai to izmantotu ir savi izaicinājumi, 

ievērojot visus normatīvos aktus, šāds balsojums var notikt tikai klātienē, speciālista 

klātbūtnē, lai var pārliecināties par iedzīvotāja identitāti, deklarēto dzīvesvietu, vecumu. 

Ierosina, nākamgad izstrādājot nolikumu kopā ar Apkaimju padomes biedriem izstrādāt, 

rast risinājumu, par klātienes balsošanas iespējām.  

Turpina, ka pēc 22.decembra Domes sēdes, kur šie projekti tiks iekļauti domes lēmumā, 

Līdzdalības budžeta projektu konkursa balsojuma rezultāti tiks publicēti dažādos 

informatīvajos kanālos. 2023.gada sākumā tiks uzsākta projektēšanas uzdevumu 

gatavošana, iepirkumu organizēšana. Pēc nolikuma, visi projekti jāīsteno divu gadu laikā 

no Domes lēmuma. I.Krēmere, norāda, strādājot pie nolikuma, grozs būtu 5 projekti, līdz 

50000,00 EUR ir viena projekta ideja. Kopā visiem pieciem projektiem ir 250000,00 EUR.  

Cik izmaksās konkrēta ideja, pateiks konkrētais iepirkums. Ierosina virzīt pirmos  piecu 

projektu ideju apstiprināšanai (1.vieta: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4,   



2.vieta: Gājēju ceļš pār dzelzceļu Rīga - Jelgava pie Jelgavas ceļa, 3.vieta: Spēļu laukuma 

izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas, 4.vieta: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana 

Spuņciemā,  5.vieta: Babītes ezera dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde.)  Precizē, ka 

no šiem pieciem projektiem trīs tiks realizēti pašvaldībai piederošā īpašumā, dabas 

aizsardzības plāns ir politikas plānošanas dokuments, bet pirmais projekts (Bērnu rotaļu 

laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4) atrodas privātajā īpašumā, pēc kura realizācijas 

jānodrošina objekta publiskā funkcija. 1.janvārī 2023.gadā stājas spēkā jauns Pašvaldību 

likums, kas ļauj veikt būvniecību uz privātīpašuma, iepriekš saskaņojot. Līdz Domes 

lēmumam ir jābūt šī projekta iesniedzēju kopsapulces protokolam no daudzīvokļu māju 

īpašniekiem. Tālāk tiks slēgts patapinājuma līgums par zemes izmantošanu uz kuras 

pašvaldība attiecīgi iekārtos šo rotaļu laukumu un kuru pēc tam apsaimniekos. Galvenais 

nosacījums, ka tas būs publiski pieejams. I.Krēmere, pauž savu redzējumu, kā varētu  

attīstīt iesniegtās idejas par  rotaļu laukumiem. Projektētājs iesniedz kompleksu redzējumu, 

iesniedz tāmi un tad sanākot kopā ar iesniegto ideju (projektu) autoru, projektētāju un 

pašvaldības pārstāvjiem lemj, ko un cik daudz no šīs konkrētās tāmes var īstenot. Un ja 

rodas situācija, ka rotaļu laukumiņu vajag pastiprināt, tad ir iespēja nākamgad Līdzdalības 

budžeta projekta konkursa ietvaros iesniegt ideju par otro kārtu konkrētam laukumiņam. 

Līdzdalības budžeta projektā, sabiedrība iezīmē prioritātes, kas ir tās prioritātes kuras 

vajadzētu realizēt.  

Turpinājumā, Apkaimju konsultatīvās padomes locekļi, tiek aicināti balsot par iedzīvotāju 

atbalstu ieguvušajiem projektiem un virzīt uz pašvaldības domes sēdi apstiprināšanai un 

finansējuma piešķiršanai. Vienbalsīgi nolemj uz domes sēdi virzīt apstiprināšanai 

sekojošus projektus: Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4. Gājēju ceļa izbūve 

pār dzelzceļu Rīga - Jelgava pie Jelgavas ceļa. Moderna rotaļu laukuma izveide pie 

Mārupes Valsts ģimnāzijas. Esošā bērnu laukuma "Krēsliņi" Spuņciemā atjaunošana.  

Babītes ezera Dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde. 

 

4. Plāns sadarbībai ar apkaimēm 2023.gadā. (I.Šaroka) 

I.Šaroka, norāda uz jau pieminēto izaicinājumu un problēmām  balsošanas organizēšanā. 

Uzsver, ka aplikācijas palaišanas termiņš sakrita ar balsošanas sākumu. Nākamgad plāno 

strādāt pie informācijas pieejamības, tas ir saistīts ar to, lai nepazūd tas ko mēs esam 

iesākuši, lai iedzīvotāji var sekot līdzi kā šie projekti attīstās. Mārupes pašvaldības mājas 

lapā www.marupe.lv  zem Sabiedrības iesaistes sadaļas tiks izvietota informācija par katru 

no finansējumu ieguvušām idejām atsevišķi, ar laika līniju, lai iedzīvotāji varētu sekot 

idejas realizācijas gaitai. Nākamais ir iedvesmas stāsti. Paredzēts veidot iedvesmas stāstus 

par projektiem, kuri ir tagad vinnējuši, plānots veidot īsas intervijas ar projektu 

iesniedzējiem. Kā arī veidot atskata video, kad pirmie projekti būs realizēti, lai parādītu 

sabiedrībai, ko apkaime ir ieguvusi realizējot konkrēto projektu. Vislabākais motivators 

iesaistīties šāda veida projektos ir redzēt rezultātu.  

Turpina par datu ievākšanu. Informatīvā telts publiska pasākuma laikā. Norāda, ka tuvākais 

pasākums tiek plānots maijā: Tūrisma sezonas atklāšana. Kurā ir iespējams iedzīvotājus 

iepazīstinās ar apkaimju sadalījumu, ievākt e-pastus, identificēt viedokļu līderus, kā arī 

informēt par tuvākajiem sabiedrības iesaistes pasākumiem.  

Analizējot citu valstu pieredzi, kur Līdzdalības budžetu projektus veiksmīgi realizē jau 

gadiem, viens no stūrakmeņiem ir tas, ka viņi aktīvi strādā ar  apkaimēm pirms konkursa 

http://www.marupe.lv/


palaišanas. Pašvaldības mērķis ir pirms līdzdalības budžeta ideju konkursa jaunās kārtas 

organizēt pop – up domnīcas lielāko apkaimju centros. Mērķis: mudināt iedzīvotājus 

nodefinēt idejas, sakārtot tās prioritārā secībā, izvēlēt apkaimes līderi, kurš ideju kopienas 

vārdā iesniedz ideju konkursā.  

5. Citi jautājumi 

Diskusija 

Diskusijā 

apspriestie 

jautājumi 

Diskusija 

Klātesošie vēlas 

aktualizēt 

problēmu, kas 

saistīta ar 

skrejriteņu 

novietošanu 

pagasta teritorijā 

I.Krēmere skaidro, ka normatīvie akti neregulē šo jomu, kā arī ir 

strādāts ar skrejriteņu operatoriem, viņi ir uzlabojuši kvalitātes 

pieprasījumu no klientiem. Diemžēl lielākoties tie ir jaunieši, kas 

nogāž skrejriteņus un tas skaitās kā mazais-sīkais huligānisms. 

Cer, ka nākotnē šis jautājums sakārtosies. 

Jaunais Pašvaldību 

likums 

Ar 01.01.2023 stājas spēkā jaunais Pašvaldību likums. Likumā ir 

daudz iestrādes par sabiedrības līdzdalību. Mūsu formāts ir 

Konsultatīvā padome, šobrīd tā ir uz pašvaldības iniciatīvu 

brīvprātīgi izveidots veidojums, bet tā nav iedzīvotāju padome, kas 

noteikts likuma izpratnē. Likums neuzspiež to kā obligātu prasību, 

jo jebkādas sabiedrības iniciatīvas nevar uzspiest ar varu. Būtu 

atbalstāmi ja veidotos iedzīvotāju padomes, kā piemēram 

Mārupes pašvaldībā ir 12 apkaimes, 12 iedzīvotāju padomes un 

no katras viens pārstāvis apmeklētu Apkaimju konsultatīvo 

padomi pārstāvot savu apkaimi. Uzver, Latvijā ir novadi kur šāda 

forma darbojas. Redz nākotnē, ja būs atrasti sabiedrības līderi, 

pašvaldība varētu motivēt, caur saistošiem noteikumiem biedrībai 

piešķirot gada maksājumu, lai biedrības varētu nosegt ikdienas 

izmaksas. Klātesošie dalās ar pieredzi par biedrību sadarbību ar 

pašvaldību. 

  

Tuvākā laika 

plānotās aktivitātes 

I.Šaroka, iepazīstina klātesošos ka, šogad Mārupes novadā 

turpinās iepriekšējo gadu tradicionālais Piparkūku ceļš. Šogad 

tiks izveidoti trīs rūķu namiņi. Ir uzrunāti trīs Mārupes novada 

uzņēmēji, kuri nāks talkā uzburt katrā namiņā rūķu tematisko 

istabiņu. Piņķos pie Babītes kultūras centra ir paredzēts Rūķu 

virtuves namiņš, Jaunmārupē Švarcenieku muižas parkā- Rūķu 

veselības namiņš un Mārupē pie tūrisma informācijas un amatu 

mājas- Rūķu bērnistabas namiņš. Katrā namiņā ir piesaistīts viens 

uzņēmējs, kas nāk palīgā ar dekorācijām. Konkrētās dienas rūķis 

būs sastopams trīs stundu garumā uz vietas, namiņā. Ir saplānotas 

bērniem vairākas aktivitātes, katrā namiņā savas. Informācija būs 

pieejama Mārupes mājas lapā. 



 I.Kamoliņa informē, ka decembra sākumā tiks izsludināts 

konkurss “Mārupe- mūsu mājas 2023”. Konkursa mērķis ir 

uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada 

iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un 

līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. Kopējais 

konkursa finansējuma apjoms ir 20 000 eiro. Uz finansējumu var 

pretendēt juridiska persona, kuras reģistrētā un faktiskā darbības 

vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska 

persona, kuras deklarētā dzīvesvieta, darbavieta vai mācību vieta 

ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Projekts būs 

jāīsteno 12 mēnešu laikā no līguma ar pašvaldību noslēgšanas. 

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu 

īstenošanai. Sīkāka informācija būs pieejama Mārupes mājas lapā 

 

 

 

SANĀKSMI BEIDZ:  plkst. 19:00 

 

PIEŅEMTIE LĒMUMI:   

1. Nolemts, uz domes sēdi virzīt apstiprināšanai sekojošus projektus: Bērnu rotaļu 

laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4. Gājēju ceļa izbūve pār dzelzceļu Rīga - Jelgava 

pie Jelgavas ceļa. Moderna rotaļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas. 

Esošā bērnu laukuma "Krēsliņi" Spuņciemā atjaunošana.  Babītes ezera Dabas 

aizsardzības plāna (DAP) izstrāde. 

2.  Nākamā Apkaimju konsultatīvā padome notiks 24.01.2023, plkst. 17:00, Piņķu 

apkaimē, konkrētu vietu precizēs. 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Prezentācija  

 

 

Protokolēja:          Attīstības un plānošanas nodaļas 

     Vadītāja palīdze 

    Iveta Mūrniece 

 

Sanāksmi vadīja:                         Izpilddirektora vietniece

          Ilze Krēmere 

         


