
LOKĀLPLĀNOJUMS SPORTA AKTIVITĀŠU ATTĪSTĪBAI TĪRAINES CIEMA DAĻĀ 
LOKĀLPLĀNOJUMA  PROJEKTA (REDAKCIJAS 1.0.) PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 

PROTOKOLS 

2018.gada 27.februārī plkst. 17:00, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā 

SANĀKSMI VADA:  

Dace Žīgure (lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas 
plānotāja) 

SANĀKSMI PROTOKOLĒ: 

Iveta Lāčauniece (SIA „Reģionālie projekti”, arhitekte) 

SANĀKSMĒ PIEDALĀS: pašvaldības pārstāvji un novada iedzīvotāji, saskaņā ar reģistrācijas lapu kopā 19 
dalībnieki. 

DARBA KĀRTĪBA 

1) Lokālplānojuma projekta prezentācija: sastāvs, izstrādes process, mērķis, risinājumu priekšlikumi un 
īstenošanas kārtība/D.Žīgure, I.Lāčauniece; 

2) Diskusijas par lokālplānojuma risinājumiem, jautājumi, atbildes/sanāksmes dalībnieki 

LOKĀLPĀNOJUMA PROJEKTA PREZENTĀCIJA 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja, Mārupes novada pašvaldības būvvaldes teritorijas plānotāja Dace Žīgure 
uzrunā klātesošos. Informē, ka lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai 
Mārupes novada Tīraines ciema daļā projekta publiskā apspriešana notiek no 2018.gada 12.februāra līdz 
2018.gada 12.martam.  Aicina iedzīvotājus iepazīties ar lokālplānojuma risinājumiem un publiskās 
apspriešanas laikā iesniegt Mārupes novada pašvaldībai priekšlikumus vai iebildumus, ja tādi ir.  

Projekta izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” arhitekte Iveta Lāčauniece izstāsta par lokālplānojuma 
projekta sastāvu, izstrādes process un mērķis un prezentē Lokālplānojuma redakcijā noteiktos risinājumus 
teritorijas attīstībai sporta un aktīvās atpūtas mērķiem (detalizētāk skatīt pievienotajā prezentācijā). 

DISKUSIJAS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMIEM, JAUTĀJUMI, ATBILDES  

Jautājums: Vai atkritumu konteineri un veļas žāvētāji paliks pie Tīraines daudzdzīvokļu mājām? Šobrīd 
teritorija ir nesakopta. Iedzīvotāji vairākkārtīgi ir lūguši pašvaldībai to sakārtot. 

Atbilde: Saimnieciskais laukums tiks saglabāts. Tā sakārtošana ir veicama kopīgi sadarbojoties pašvaldībai ar 
apsaimniekotāju. Ir jāorganizē daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju kopsapulces, lai vienotos par nepieciešamo 
aprīkojumu.  

Jautājums: Kas notiks ar garāžām? 

Atbilde: Garāžas tiks saglabātas. Perspektīvē tās paredzēts apvienot vienā būvapjomā un papildināt ar 
apkalpes objektiem. Garāžu tuvumā iespējams izvietot komunālās saimniecības uzņēmumus. 

Jautājums: Vai Lapiņu dambim būs gājēju celiņš? 

Atbilde: Šobrīd gājēju celiņš nav nepieciešams, jo ir neliels apdzīvojams. Perspektīvē gājēju celiņš tiks 
izbūvēts. 

Jautājums: Šobrīd teritorija ir ļoti klusa. Ar šo projektu klusums tiks laupīts.  

Atbilde: Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu lokālplānojuma teritorija un tai piegulošās 
teritorijas atrodas ciema teritorijā, kur paredzēta blīva apbūve. Lokālplānojuma risinājumi nodrošinās blakus 



esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un perspektīvo savrupmāju iedzīvotāju atpūtas un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas.  

Jautājums: Sabiedriskais transports, kas paredzēts pa Zeltrītu ielu apdraudēs apkārtējo iedzīvotāju drošību. 
Daudzdzīvokļu mājās ir daudz mazi bērni, kas aktīvi pārvietojas gan rotaļājoties, gan dodoties uz skolu. 
Zeltrītu ielu ir jāsaglabā kā klusu dzīvojamā rajona ielu. Savukārt sabiedriskā transporta trasi ir mērķtiecīgi 
virzīt pa Vecozolu ielu un Jelgavas ielu, tādejādi tiks saglabāta drošība dzīvojamā teritorijā un iedzīvotājiem 
tiks nodrošināta iespēja nokļūt dzelzceļa stacijā.  

Atbilde: Visos ciemos ir noteikts ielu tīkls. Sabiedriskais transports tiek virzīts tur, kur ir tā izmantotāji. 
Paredzētās ielas ir plānotas tā, lai tās varētu izmantot visa veida satiksmei.  

Jautājums: Kas notiek ar mazdārziņu teritoriju pie zirgu staļļiem? Vai tos vēl var izmantot? 

Atbilde: Šogad droši var izmantot saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Teritorijā plānots būvēt publiski 
pieejamus objektus un publisku labiekārtotu ārtelpu.` 

Jautājums (biedrība “Mārupes BMX klubs”): Apbūve šobrīd kļūst arvien blīvāka. Tādēļ ir jānodrošina iespēja 
iedzīvotājiem atpūsties un sportot. Bērniem ir jānodrošina iespējas aktīvai atpūtai. Vajadzētu zināt, kādas 
aktivitātes iedzīvotāji vairāk vēlas. Iedzīvotāji jau būs tie, kas izmantos. Pamazām pēc iedzīvotāju vēlmēm tiek 
veidoti basketbola laukumi. Apsveicami, ka lokālplānojuma teritorijā ir paredzētas iespējas izvietot liela 
mēroga objektus, kā arī nelielus atpūtas un sporta objektus.  

Atbilde (D.Žīgure): Lokālplānojuma teritorijā 1.kārtā tiks izbūvēta centrālā iela un komunikācijas, lai 
perspektīvajiem investoriem ēku un būvju būvniecībai būtu nodrošināta iespēja pieslēgties novada ielu 
tīklam un centralizētajām komunikācijām. Zeltrītu iela šobrīd nav pašvaldības īpašums. Perspektīvē visām 
ielām būtu jābūt pašvaldības pārziņā, lai varētu tās izbūvēt un apsaimniekot. 

Publiskās apspriešanas procesā esošais lokālplānojums būs plānošanas dokuments. Detalizēti risinājumi tiks 
izstrādāti būvprojektu stadijā.  

Apkopojot diskusijas, galvenais iebildums lokālplānojuma risinājumiem ir perspektīvā sabiedriskā transporta 
shēma. Lūgums lokālplānojuma izstrādātājiem vēlreiz pārskatīt iespējamos sabiedriskā transporta maršrutus. 
Tā kā perspektīvā sabiedriskā transporta shēma tikai kā informatīvs materiāls ir ievietota paskaidrojuma 
rakstā, tās izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskām lokālplānojuma redakcijas izmaiņām. 

Visi interesenti ir aicināti iesniegt priekšlikumus un komentārus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju līdz  
2018.gada 12.martam. Informācija par saņemtajiem priekšlikumiem/iebildumiem un institūciju atzinumiem 
tiks sniegta publiskās apskriešanas rezultātu apkopošanas sapulcē, kurā tiks izskatīti visi 
priekšlikumi/iebildumi un institūciju atzinumi. Sanāksme provizoriski tiks organizēta šī gada marta otrajā 
pusē. Par sanāksmes laiku un norises vietu tiks izziņots gan Mārupes novada pašvaldības mājas lapā, gan 
vienotajā Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv. Visi interesanti tiek aicināti ierasties. 

 

Sanāksme tiek noslēgta: 18:05 

Protokoliste:                                    /Iveta Lāčauniece/ 


