
Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 2/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 25. aprīlī 

SĒDE SĀKAS: plkst. 18:00 

VIETA: notiek klātienē Švarcenieku muižā un Dienas centrā un tiešsaistē ZOOM 

 

Sanāksmē piedalās apkaimju konsultatīvās padomes locekļi: 

1) Uldis Zommers, komersants GREEN AND SMART SIA, 

2) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, 

3) Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

5) Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs, 

6) Oskars Veinbergs aizvieto Liānu Putniņu, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Viskalnu 

ielas apkaime”, 

7) Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs, 

8) Līva Ansena, Mārupes novada iedzīvotāja, 

9) Jānis Zīle, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

11) Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs, 

12) Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

14) Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja, 

15) Uldis Lauciņš, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

17) Inuta Šaroka, Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas mārketinga un komunikāciju 

speciāliste, 

Sanāksmē nepiedalās: 

18) Iveta Reinholde, Mārupes novada iedzīvotāja 

19) Brunis Mārtiņš Ķibilds, biedrība "Mārupes Nākotnei" 

 

Sanāksmē pieaicināti piedalās: 

20) Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vides 

speciāliste 

21) Dace Žīgure, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece 

22) Ginta Ramane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītāja 

23) Ilze Kamoliņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu 

vadītāja 

 

Darba kārtība: 

1.Ekskursija Jaunmārupē, kurā apskatīsim un iepazīsim Jaunmārupi. Plānotais laiks – 40 minūtes. 

2.Informatīvs apskats:  

a.    Atbalsts bēgļiem un pašreizējā situācija.  

b.    Zaļais festivāls. 

3.Līdzdalības budžeta kritēriju plānošana. 

4.Citi jautājumi. 

a. Lielās ielas labiekārtošanas plāna priekšlikums (ziņo: Aleksejs Nipers). 

 



 

Sanāksmes kopsavilkums. 

 

1. Ekskursija Jaunmārupē, kurā apskatīsim un iepazīsim Jaunmārupi. Plānotais laiks – 40 

minūtes. 

Ekskursiju vada I.Krēmere, ekskursijas laikā tika apskatīta Jaunmārupē - Švarcenieku muiža, 

Rail Baltica instalācija un PII “Zīļuks”. 

2. Informatīvs apskats:  

a.    Atbalsts bēgļiem un pašreizējā situācija. 

I.Krēmere informē klātesošos par pašreizējo situāciju saistībā ar atbalsta sniegšanu 

Ukrainas bēgļiem. Iepazīstina klātesošos ar ArcGIS platformas karti, kurā iespējams iepazīties ar 

dažāda veida informāciju, kas saistīta ar Ukrainas bēgļiem, tajā skaitā kopējais Mārupes novada 

pašvaldībā esošo bēgļu skaits, viņu valstiskā piederība, dzimums, u.c. Šobrīd Mārupes novada 

pašvaldībā reģistrēti 365 Krievijas kara Ukrainas bēgļi, bet jāņem vēra, ka informācija mainās ik 

dienas. 

Aicina atsaukties un sazināties ar Elīnu Brigmani (elina.brigmane@marupe.lv.) par 

iespējamām darba vietām Ukrainas bēgļiem. Apzina vairākus uzņēmumus, kuri ir izziņojuši 

vakances dažādās jomās, uzņēmumi kā  SIA «Mārupes Siltumnīcas»; SIA «DiaMed» un SIA 

«OlainMed»; SIA «GoPlay»; SIA «Renatus»; SIA «Rolling»; SIA «ZK 9»; SIA «Elsupport»; SIA 

«HAGBERG»; SIA «Albert Berner».   

Tiek pārrunāts atbalsts Mārupes novada pašvaldības iedzīvotājiem, kas iesaistās atbalsta 

sniegšanā Ukrainas bēgļiem. Klātesošie tiek informēti, ka kopš 2022. gada 22. aprīļa grozījumiem 

saistošajos noteikumos Nr. 16/2022 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 

22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem 

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”” tiek paredzēts pabalsts Ukrainas iedzīvotāju 

izmitināšanai 25 eiro apmērā par katru izmitināto personu mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts šobrīd 

notiekošā bruņotā konflikta laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. augustam. Tajā skaitā 2022. 

gada 8.aprīļa grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 19/2022 „Par grozījumiem Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 “Nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” tiek paredzēts piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par fiziskai personai piederošo zemi un 

ēku, kurā izmitināti Krievijas kara Ukrainā bēgļi, par periodu no 2022. gada 1. marta līdz 31. 

decembrim. 

Klātesošie uzzina par vietni, kurā vienkopus atrodama informācija par atbalsta iespējām 

Ukrainas kara bēgļiem, kā arī tiek aicināti iesaistīties, aizpildot pieteikuma formu 

https://ej.uz/piedavajumi_ukrainiem.  

 

b.    Zaļais festivāls. 

I.Šaroka informē klātesošos par Zaļā festivāla, kas notiks 29.04.-30.04., mērķiem un ideju 

aktualizēt dabai draudzīga dzīvesveida svinēšanu. Tajā skaitā detalizēti informē un izklāsta 

festivālā plānotās aktivitātes un abu dienu programmas. Aicina klātesošos piedalīties festivālā. 

Iedzīvotājs vēlas noskaidrot par Mārupes novada pašvaldībā iespējām nodot zaļos 

atkritumus. A.Lontone-Ieviņa papildina par zaļo atkritumu nodošanu Piņķos un Vecozolos. 

mailto:elina.brigmane@marupe.lv
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Pašvaldība šobrīd meklē zemes vienības, kur izvietot zaļo atkritumu šķirošanas laukumus Mārupes 

un Babītes pagastos.  

 

3.  Līdzdalības budžeta kritēriju plānošana. 

G. Ramane informē klātesošos par līdzdalības budžeta mērķiem. Atsaucoties uz 

Likumprojektu “Pašvaldību likums”64. pants (1), Līdzdalības budžeta mērķi ir veicināt 

pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā, 

ievērojot šajā likumā noteiktās prasības un iesaistīt iedzīvotājus budžeta pielietošanā. Uzsverot, ka 

par līdzdalības budžeta izlietojumu lemj pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji. Dome 

gadskārtējā pašvaldības budžetā paredz finansējumu līdzdalības budžetam vismaz 0,1 procenta 

apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma 

nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trīs gadiem.  

I. Krēmere papildina, ka pieejamais Līdzdalības budžets t.i. 2022.gadā ir 50 000 EUR.  

G. Ramane Paskaidro apkaimju pieeju Līdzdalības budžeta plānošanā, tajā skaita kā 

budžets varētu tikt izdalīts caur apkaimēm. Tiek aprunāta nepieciešamība pēc projektu ideju 

iesniegšanas un atlases kritēriju izveidošanas, uzsverot, ka finansējums tiek izlietots sabiedrības 

ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, kur ieguldījums tiek veikts pašvaldībai piederošā 

īpašumā, ir ekonomiski pamatots, nodrošina veikto investīciju uzturēšanu un ilgtspēju, kā arī ir 

plaši pieejams iedzīvotājiem, vienlaikus pats projekta iesniedzējs ir fiziska vai reģistrēta juridiskā 

persona. Pārraudzība budžeta plānošanā, izdalē un finansējuma piešķiršanā attiecīgiem projektiem 

ir atkarīga no iedzīvotājiem, bet šo projektu izstrādes laikā pašvaldība nodrošina iespēju 

iedzīvotājiem konsultēties ar pašvaldības pārstāvjiem, pašiem iedzīvotājiem, ja persona ir 

sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu, ir tiesības balsot par iesniegtajām idejām, vienlaikus 

pašvaldība ir tā, kas trīs mēnešu laikā uzsāk un īsteno divu gadu laikā uzvarējušās idejas. 

Sanāksmes dalībnieki tiek sadalīti 5 darba grupās, kurās tika aicināti diskusiju ceļā 

apspriest Līdzdalības budžeta plānošanas kritērijus. Darba grupu uzdevums ir 20 minūtes 

apspriest kritērijus kā veidot Līdzdalības budžeta plānošanu. 

1.grupa. 

Diskusijas ceļā nonāca pie vairākiem ieteikumiem: 

• Priekšlikums: sadalīt Līdzdalības budžetā pieejamās finanses vienādās daļās Mārupes novada 

pašvaldības 12 apkaimēm; 

• Priekšlikums: aprēķināt koeficientu, kas izlīdzinātu līdzvērtīgi balsu skaitu svaru apkaimēs, 

ņemot vērā, ka apkaimēs nav vienlīdzīgs iedzīvotāju skaits. Pievienot papildus punktu skaitu, 

ja projekta ietvaros objekta apkopšanā un uzturēšanā tiktu iesaistīti iedzīvotāji un apkārt 

esošās kopienas. Izvērtēt vai iedzīvotāji atbildīgi izturas līdz šim un izturētos nākotnē pret jau 

pastāvošo vai iespējamo infrastruktūru. Aicināt projektu īstenotājus ņemt vēra, ka, pieredze 

rāda, ka iesaistot jauniešus, tie mazāk iesaistās aktivitātēs, kas infrastruktūru bojātu. 

• Priekšlikums: balsošanai, par iesniegtajiem projektiem, izmantot aplikāciju. 

• Priekšlikums: aktualizēt un iesaistīt seniorus konsultatīvajās padomēs. 

• Priekšlikums: izvirzīt apkaimēs aicinājumu izskatīt pastāvošos problēmu jautājumus un 

problēmu vietas vai nepieciešamības, kuras būtu iespējams risināt, tā aicinot projektu 

veidotājus koncentrēties uz šo problēmu risināšanu. 

• Priekšlikums: izveidot stratēģiju, kurā tiktu iesaistītas dažādas vecuma grupas. 



2.grupa. 

Diskusijas ceļā nonāca pie vairākiem ieteikumiem: 

• Priekšlikums: informēt un izglītot Mārupes novada pašvaldības sabiedrību par Līdzdalības 

budžetu un tā principiem.  

• Priekšlikums: budžetu izvērtēt un piešķirt proporcionāli pēc katras apkaimes maksātajiem 

iedzīvotāju ienākumu nodokļiem. 

• Priekšlikums: veidot un sadalīt budžetu apkaimēs pēc algoritma, ja kāda apkaime idejas 

neiesniedz, budžets tiek pārdalīts un piešķirts apkaimei, kurā ir izvirzīti vairāki projekti.  

• Priekšlikums: palielināt Līdzdalības budžetu uz 1%, 0,1% vietā. 

• Priekšlikums: aicināt iedzīvotājus iesniegt idejas, ne projektus, tā atvieglojot un vienkāršojot 

projektu pieteikšanu.  

• Priekšlikums: balsošanai jānorit apkaimju līmenī, ar autorizēšanos un jāuzsver, ka balsot var 

tikai vienu reizi.  

3.grupa. 

Diskusijas ceļā nonāca pie vairākiem ieteikumiem: 

• Priekšlikums: balsošanā iekļaut un apzināt seniorus ar avīzes, bibliotēkas, uc. līdzekļu 

palīdzību, tajā skaitā nosūtot vēstules uz senioru deklarētajām dzīvesvietām. Katrai apkaimei 

balsošanā piešķirt jau startā vienādu balsu skaitu 100. 

• Priekšlikums: nedalīt budžetu apkaimēs.  

• Priekšlikums: izveidot atdalītu, jaunu padomi, kas vērtētu iesniegtos projektus. 

• Priekšlikums: iedzīvotāji iesniedz idejas – ideju iesniedzēji tajā skaitā apzinātu tāda projekta 

aptuveno izmaksu apjomu. 

• Priekšlikums: izveidot iedzīvotāju aptauju, kurā noskaidrot apkaimē vajadzīgos risinājumus  

• Priekšlikums: gada laikā realizē līdz 3 idejām. 

• Priekšlikums: veikt projektu ideju izvērtēšanu ar pašvaldības izveidota komisija, kurā tiek 

iesaistīti arī apkaimju biedrību pārstāvji. 

4.grupa. 

Diskusijas ceļā nonāca pie vairākiem ieteikumiem: 

• Priekšlikums: realizēt aptauju iedzīvotāju vidū, lai noskaidrotu kāda veida projektus viņuprāt 

būtu jārealizē Mārupes novada pašvaldībā 2022./2023. gadā. No šīs aptaujas izveidot piecas 

būtiskākās tēmas un šo apkaimju vidū aicināt strādāt pie projektu veidošanas konkrēto tēmu 

ietvaros. Iesniegtās projektu idejas ir jāstrukturizē caur kategorijām un jāizvērtē caur 

dažādiem kritērijiem 

• Priekšlikums: realizēt vienu līdz divus projektus gadā vienā vai divās apkaimēs. 

• Priekšlikums: noteikt budžeta slieksni projektu idejām un aicināt projektu veidotājus izvērtēt 

projekta izmaksas. 

• Priekšlikums: katrai apkaimei piešķirt slēgtās balsis, kas būtu 100 balsis, kuras tiktu 

aprēķinātas pēc konkrētās apkaimes iedzīvotāju skaita un iedzīvotāju skaita, kas būtu balsojuši 

par projekta ideju.  



• Priekšlikums: balsošanā piedalītos pašvaldības komisija, kurā būtu iesaistīti  ALP dalībnieki, 

pašvaldību speciālisti un pašvaldības iedzīvotāji. 

5.grupa. 

Diskusijas ceļā nonāca pie vairākiem ieteikumiem: 

• Priekšlikums: balsošanai par projektu idejām jābūt līdzsvarotai un samērīgai, iesaistot arī 

seniorus. 

• Priekšlikums: nedalīt Līdzdalības budžetu caur apkaimēm, bet tā vietā izvirzīt pārstāvjus no 

Apkaimju konsultatīvās padomes un izveidot atsevišķu komiteju, kas izvērtētu iesniegtos 

projektus, sekojot līdzvērtības principiem. 

• Priekšlikums: izvērtēt projektu idejas, kuras ir realizējamas, tā nošķirot nerealizējamas vai 

budžetā neiekļaujošas projektu idejas. 

• Priekšlikums: aicināt, līdz ar projekta pieteikumu, iesniegt arī projekta izmaksas, tāmi, tā 

aicinot iedzīvotājus iedziļinātie projekta realizācijas aptuvenās izmaksās. 

4.  Citi jautājumi. 

a. Lielās ielas labiekārtošanas plāna priekšlikums (ziņo: Aleksejs Nipers). 

Aleksejs Nipers informē klātesošos par problēmām, kuras skar kājāmgājējus, riteņbraucējus 

- apgrūtinot pārvietošanos pa Lielo ielu, sniedz iespējamos risinājumus, kā sakārtot izveidojošos 

situāciju.  Informē klātesošos par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti auto un riteņa braucēji. 

Ar risinājumiem var iepazīties protokolā pievienotajā prezentācijā.  

SĒDI BEIDZ: plkst. 20:30 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI: 

 

1. Nākamā Apkaimju konsultatīvās padomes sēde tiks organizēta Jūnijā. 

2. Tiks turpināts sēdes ietvaros sāktais darbs ar Līdzdalības budžeta kritēriju atlasi. 

3. Lielās ielas labiekārtojuma priekšlikumi tiks nodoti pašvaldības īpašumu pārvaldei 

izvērtēšanai. 

 

PIELIKUMI:  

 

1. Apkaimju konsultatīvās padomes sēdes prezentācija. 

 

Protokolu sagatavoja:  R.Arāja, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un 

plānošanas nodaļas vadītāja palīdze 

Sanāksmi vadītāja:    I.Krēmere, izpilddirektora vietniece 


