
Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 4/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 27. septembris 

SĒDE SĀKAS: plkst. 16:00 

VIETA: notiek tiešsaistē TEAMS platformā 

 

Sanāksmē piedalās apkaimju konsultatīvās padomes locekļi: 

1) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, 

2) Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs, 

3) Iveta Reinholde, Mārupes novada iedzīvotāja 

4) Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

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

komunikāciju speciāliste, 

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

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

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

10) Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs, 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

11) Uldis Zommers, komersants GREEN AND SMART SIA, 

12) Līva Ansena, Mārupes novada iedzīvotāja, 

13) Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja, 

14) Uldis Lauciņš, Mārupes novada iedzīvotājs, 

15) Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs, 

16) Liānu Putniņu, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Viskalnu ielas apkaime”, 

17) Jānis Zīle, Mārupes novada iedzīvotājs, 

18) Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs, 

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

20) Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotājs. 

 

Sanāksmē pieaicināti piedalās: 

21) Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, 

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

projektu vadītāja, 

23) Zane Zvejniece, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja. 

 

Darba kārtība: 

 

Līdzdalības budžeta projektu konkursā iesniegto ideju izskatīšana un virzīšana iedzīvotāju 

balsojumam. 

 

 

 



 

 

Sanāksmes kopsavilkums. 

 

Sanāksmi atklāj I.Krēmere. Iepazīstina ar darba kārtību, informē par sanāksmes galveno 

uzdevumu - diskutēt un vienoties par līdzdalības budžeta projektu konkursam iesniegto 

ideju tālāku virzīšanu iedzīvotāju balsojumam. Sanāksmes ievadā I.Krēmere sniedz īsu 

ieskatu jaunā Pašvaldību likuma sadaļā par līdzdalības budžeta īstenošanu pašvaldībās.   

Pašvaldību likums (bija paredzēts pieņemt š.g. 8.septembrī. Plānots, ka stāsies spēkā 

2023.gada 1.janvārī) paredz, ka: 

▪ par līdzdalības budžeta izlietojumu lemj pašvaldības administratīvās teritorijas 

iedzīvotāji; 

▪ pašvaldības no 2025.gada gadskārtējā budžetā paredz finansējumu līdzdalības 

budžetam vismaz 0,5% apmērā no vidējiem IIN un NĪN ieņēmumiem, kas tiek 

aprēķināti par pēdējiem trīs gadiem; 

▪ līdzdalības budžetu iedala līdzdalības budžeta plānošanas vienībās (nosaka 

pašvaldību attīstības programmās); 

▪ finansējums tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem, 

kas paredz ieguldījumu pašvaldības īpašumā; 

▪ projektu iesniegšanu, atlasi un īstenošanu organizē katra pašvaldība. 

Likums nosaka arī līdzdalības budžeta projektu ideju iesniegšanas un atlases kārtību: 

▪ projektus iesniegt var fiziska persona, kas ir sasniegusi 16 gadu vecumu vai 

reģistrēta biedrība/nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības; 

▪ par projektiem balsot var pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskās 

personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu; 

▪ projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti, rezultāts ir plaši pieejams 

iedzīvotājiem; 

▪ projekts paredz ieguldījumu pašvaldības īpašumā, bet ieguldījumus citā īpašumā — 

ar attiecīgu saskaņojumu un ieguldījums ir nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības 

autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas; 

▪ vai 

▪ projekts paredz citu rīcību, kas uzlabo pašvaldības autonomo funkciju vai 

brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu. 

 

 



Turpinājumā I.Krēmere informē, ka 2.septembrī, noslēdzoties iesniegšanas termiņam, 

Mārupes novada pašvaldībā saņemtas 28 idejas. Jomas, par kurām iedzīvotāji snieguši 

visvairāk ierosinājumus ir sporta un rotaļu laukumu pilnveidošana, satiksmes drošības 

risinājumu ieviešana un publiskā labiekārtojuma uzlabošana. Konkursa vērtēšanas 

komisija 1.atlases kārtā lēmusi 7 projektu idejas, saskaņā ar neatbilstību administratīvajiem 

kritērijiem, nevirzīt tālākai izskatīšanai. 

Tā kā Apkaimju konsultatīvā padome piedalījusies konkursa nolikuma izstrādē, balstoties 

uz nolikuma 21.punktu un padomes pārrunāto 2022.gada 7.jūnijā notikušajā sanāksmē, šajā 

tikšanās reizē padomei jādiskutē par ideju tālāko virzīšanu iedzīvotāju balsojumam. Lai 

iegūtu pēc iespējas visaptverošāku priekšstatu par katru no idejām, saņemts sākotnējs 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes atzinums par projektu tehniskajiem aspektiem.  

Sēdes turpinājumā I.Kamoliņa sniedz prezentāciju par projektu idejām. Pēc tam seko 

padomes pārstāvju diskusija.  

Diskusija 

Diskusijā 

apspriestie 

jautājumi 

Diskusija 

Spuņciema 

velotrases projekta 

idejas noraidīšana 

 

Spuņciema bērnu 

laukumiņa projekts 

Pastāv iespēja iekļaut velotrases/veloceliņa elementus bērnu 

laukumiņa projektā. Izmantot esošo pašvaldības īpašumu ap esošo 

bērnu laukumiņu “Krēsliņi”. Veidot laukumiņa aprīkojumu tādu, 

lai tas būtu piemērots dažāda vecuma bērniem, tai skaitā neliela 

velotrase. Izmaksas un būvniecības process ir precizējams 

būvprojekta izstrādes laikā. Ja nebūs iespējams visu realizēt viena 

projekta cikla ietvaros, tad bērnu laukumiņu iespējams papildināt 

ar velotrases elementiem jau cita līdzdalības budžeta projekta 

ietvaros.  

Babītes ezera dabas 

aizsardzības plāns 

un 

Mārupes 

pamatskolas mājas 

lapas izstrāde 

Tiek izteikts viedoklis, ka šie projekti nav ieguldījums 

infrastruktūrā. Un vai nepastāv iespēja tos finansēt ar citiem 

finansējuma instrumentiem. 

Tomēr tā kā līdzdalības budžeta projektu noteiktās prioritātes ir 

iedzīvotāju ziņā, tad arī šādas projektu idejas kvalificējas. 

  

 

Projektu 

noraidīšana 

Projektu iesniedzējiem, kuru projektus šobrīd nav iespējams 

realizēt, jāpiedāvā alternatīvu risinājumu vai nākotnes 

perspektīvu. 

Projektu prioritātes 

pēc jomām 

Diskusija par to, ka rotaļu laukumus iespējams īstenot ar citu 

finansēšanas avotu palīdzību un dažas projektu jomas novadā 

būtu uzskatāmas par prioritārākām – tomēr līdzdalības budžeta 

pamatideja ir tieši iedzīvotāju rosināti attīstības projekti – tātad 

iedzīvotāji nosaka prioritātes. Turklāt projektus līdzdalības 

budžeta ietvaros iespējams īstenot daudz ātrākā laika periodā. 

 



Latvijā līdzdalības budžeta instruments ieviests tieši tā iemesla 

dēļ, lai sabiedrība iesaistītos pašvaldības lēmumu pieņemšanā.  

  

Būtiski pašvaldībai sekot līdzi un līdzdalības budžeta īstenošanā 

stratēģiski skatīt – kas ar izveidotajiem objektiem notiks pēc 5-10 

gadiem.  

 

Iedzīvotāju iesaiste Būtu nepieciešams iesaistīt iedzīvotājus– rast viņiem iespēju  

praktiski iesaistīties arī dažādu infrastruktūras objektu izveidē un 

būvniecības procesā, kas turklāt ļautu samazināt izmaksas. 

Apvienošanas 

procesā skatīt 

izmaksas 

Apvienojot projektus apkaimes ietvaros, nepieciešams skatīt 

kopējo izmaksu apjomu.  

Privāto 

ielu/īpašumu 

īpatsvars 

40% Mārupes novada ielu ir privātas (tām pastāv dažādi 

ierobežojumi pašvaldības projektu īstenošanai), kas nozīmē- šie 

cilvēki tiek diskriminēti un konkursā nemaz nevar piedalīties.  

 

Nepieciešams skaidrot par infrastruktūras attīstības iespējām 

privātīpašumā. Kā arī informēt iedzīvotājus par iespējām privātu 

ielu  pārveidi  par publiskām, lai var pretendēt uz konkursa 

finansējumu. Pastāv iespēja uz privātiem īpašumiem izvietot 

pagaidu risinājumus.  

 

2022.gada 7.jūnijā Apkaimju konsultatīvās padomes sēdē apspriesta iespēja apvienot 

idejas no vienas apkaimes, lai nesadrumstalotu iedzīvotāju balsis.  

Izskatot projektu idejas apkaimju robežās, 2022.gada līdzdalības budžeta konkursā 

iespējams konsolidēt idejas divās apkaimēs: 

Apvienojamie projekti 

 

Projekta mērķis 

 

 

Apvienošanas risinājums 

Jauns bērnu rotaļu 

laukumiņš Spuņciemā 

 

un 

 

Spuņciema velotrase 

(noraidāms, jo nav 

atbilstošs nekustamais 

īpašums, kur projektu 

īstenot) 

 

 

Bērnu laukumiņa "Krēsliņi" 

atjaunošana.  

 

Bērnu laukumiņa 

atjaunošanas tehniskajā 

projektā paredzēt 

veloceliņa/velotrases 

elementus. 

 

Suņu pastaigu laukums 

Piņķos 

 

un  

Labiekārtot nožogotu teritoriju, 

kur suņu saimniekiem būtu droša 

vieta pastaigai ar suni bez 

pavadas.  Izvietot suņu apmācību 

aprīkojumu, soliņus.  

 

Izveidot suņu pastaigu 

laukumu un papildus 

labiekārtojumu piegulošajā 



 

Soliņi pie Piņķu 

ūdenskrātuves 

 

Ērtu atpūtas solu izvietošana gar 

celiņu ap Piņķu ūdenskrātuvi.  

teritorijā pie Piņķu 

ūdenskrātuves. 

 

Sanāksmē piedalās puse padomes sastāva, tomēr diskusijās tiek panākta konceptuāla 

vienošanās par ideju sarakstu, ko virzīt iedzīvotāju balsojumam 18.oktobrī.  

Tā kā kvoruma trūkuma dēļ nav iespējams pieņemt galīgo lēmumu par ideju saraksta 

apstiprināšanu, lēmuma pieņemšanu nolemts īstenot ar tiešsaistes anketas palīdzību.  

Elektroniskajā anketā iedzīvotāju balsojumam nododamo ideju sarakstu atbalstījuši: 

“Par”  - 14 padomes pārstāvji.  

“Pret” – nav balsu 

 

Saraksts ar līdzdalības budžeta projektu konkursā iesniegtajām idejām, kuras tiek 

virzītas iedzīvotāju balsojumam – ņemot vērā apvienošanas priekšlikumus.  
 

 Projekta ideja  
 

Projekta mērķis 

1 

Skolniekiem drošas 

autobusa pieturas izveide 

Babītē  

Babīte, Rožu ielas krustojumā ar Smilšu un Priežu ielu izbūvēt bērniem drošu 

autobusa pieturu.  

2 
Sporta klājuma un 

aprīkojuma uzstādīšana  

Meldriņu ielā 3, Mārupē papildus esošam bērnu rotaļu laukumam un volejbola 

laukumam uzstādīt papildus sporta aprīkojumu - pievilkšanās stieņus, āra 

trenažierus, basketbola grozu, ieklāt sporta laukuma segumu.  

3 Ātrumvaļņa izbūve  
Mārupē, Meldriņu ielā posmā starp 7 un 11 māju izbūvēt vienu vai vairākus 

ātrumvaļņus.  

4 

Babītes ezera dabas 

aizsardzības plāna (DAP) 

izstrāde 

Izstrādāt Babītes ezera DAP, lai nodrošinātu Babītes ezera pieejamību un 

apkārtnes attīstību-  atbilstoši tam veiktu ezera krastu labiekārtošanu un 

padarītu ezeru pieejamu Mārupes iedzīvotājiem un tūristiem. Labiekārtošanā, 

atbilstoši DAP, var iekļaut pastaigu un velo celiņus, skatu torņus, pieeju pie 

ūdens, informācijas stendus un norādes. 

5 

Jaunas vizuālās identitātes 

un mājaslapas Mārupes 

pamatskolai izstrāde 

Izveidot skolas vizuālo identitāti un logo, mūsdienīgas, ātras, drošas, adaptīvas, 

viedierīcēm, dažādiem lietotājam draudzīgu mājaslapu, izmantojot ērtu satura 

vadības sistēmu.  

6 

Gājēju ceļš pār dzelzceļu 

Rīga - Jelgava pie 

Jelgavas ceļa 

Gājējiem un velosipēdistiem drošas infrastruktūras izveide pie dzelzceļa Rīga-

Jelgava pārbrauktuves. Ietves izbūve Mārupes pusē līdz pārbrauktuvei.   

7 
Ielu apgaismojums Paleju 

ielā 

Ielas apgaismojuma izbūve Paleju ielā, posmā no Sniķeru ielas līdz Meldriņu 

ielai, lai paaugstinātu satiksmes drošību.  

8 

Suņu pastaigu laukums 

Piņķos un soliņi pie Piņķu 

ūdenskrātuves 

Labiekārtot nožogotu teritoriju, izvietot suņu apmācību aprīkojumu.  

Ērtu atpūtas solu izvietošana gar celiņu ap Piņķu ūdenskrātuvi.  

 

9 
Bērnu rotaļu laukuma 

atjaunošana 

Bērnu laukumiņa starp Mazā Zemturu 7, Mazā Zemturu 9, Zemturu 18 un 

Mauriņu ielas 29a namiem atjaunošana. Jaunu bērnu laukuma iekārtu 

uzstādīšana.  

10 

Bērnu rotaļu laukums 

Spilvē* 

 

Dažādu vecumu bērniem piemērots bērnu rotaļu laukums Spilvē.  

*Atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumam. 

11 
Bērnu rotaļu laukuma 

atjaunošana 

Atjaunot esošo bērnu rotaļu laukumu Zeltrītu ielā 4, Mārupē. Uzstādīt jaunas 

rotaļu iekārtas.  



12 

Mazcenu alejas 

labiekārtošana un 

apzaļumošana 

Mazcenu alejai piegulošās teritorijas no ūdenstorņa līdz Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolai labiekārtošana un apzaļumošana. Nepieciešami soliņi, atkritumu 

tvertnes un apstādījumi.  

13 
Basketbola laukuma 

pilnveidošana 

Esošajā Jaunmārupes skeitparka basketbola laukumā  pilnveidot esošo 

basketbola groza konstrukciju, lai to varētu izmantot arī mazāki bērni, vai 

uzstādīt papildus basketbola groza konstrukciju ar augstuma regulēšanas 

iespējām. Izveidot konstrukciju, kurā glabāt publiski pieejamas dažāda izmēra 

basketbola bumbas, kā arī inventāru basketbola laukuma uzkopšanai. 

14 
Bērnu laukumiņa 

atjaunošana Spuņciemā  

Esošā bērnu laukumiņa "Krēsliņi" atjaunošana un paplašināšana, izveidojot 

papildus veloceliņa/velotrases elementus.  

15 
Ātruma samazināšanas 

elementi Gaujas ielā 

Gaujas iela – posmā no Vecozolu ielas līdz  Gaujas ielas 49 namam divu 

interaktīvo ceļazīmju uzstādīšana un divu ātrumvaļņu pārbūve. 

16 

Spēļu laukuma izveide pie 

Mārupes Valsts 

ģimnāzijas 

Labiekārtot brīvo teritoriju pie Mārupes Valsts ģimnāzijas vecā sporta 

laukuma, izveidojot interaktīvu, modernu spēļu laukumu. 

 

Līdzdalības budžeta projektu konkursā iesniegtās idejas, kuras netiek virzītas 

iedzīvotāju balsojumam 
 

1 

Ātrumvaļņa 

projektēšana un 

izbūve  

Mārupē, Meldriņu ielas posmā pie 

17.-18. mājas iela daļēji nav 

apgaismota un uz tās nav gājēju 

ietves, gājēju drošībai uzstādīt 

vienu vai vairākus ātrumvaļņus. 

Meldriņu iela pie nekustamajiem īpašumiem 

Meldriņu iela 17 un 18 nav Mārupes novada 

pašvaldības iela, nedz arī inženierbūve. Šajā 

gadījumā uz citas personas īpašuma projektu nav 

iespējams īstenot. Ātrumvalni pēc izbūvēšanas 

nebūs iespējams apsaimniekot.  

2 

Velosipēdu un 

gājēju ceļa 

“Lapsas – Liepājas 

šoseja” 

infrastruktūras 

izbūves projekta 

izstrāde 

Velosipēdu un gājēju ceļa Lapsu 

ielā no Liepājas šosejas līdz 

ceļazīmei “LAPSAS”  projekta 

izstrāde. Ceļš nodrošinātu 

gājējiem un velosipēdiem drošu 

pārvietošanos.  Projektēšanas 

uzdevuma izstrāde un 

saskaņošana pašvaldībā, tehniskā 

projekta izstrāde.  

Kopējās provizoriskās gājēju/velo celiņa no 

ciemata Lapsas līdz A9 izbūves izmaksas var 

sasniegt 300 000 EUR. Zināms, ka Latvijas valsts 

ceļiem plānots līdz 2030.gadam A9 pārbūvēt par 

ātrgaitas maģistrāli. Šobrīd ir arī uzsākts projekts 

reģionālā veloceliņa izbūvei līdz Piņķu 

ūdenskrātuvei. Secīgi tālāk veloceliņu tīkls tiks 

attīstīts līdz Dzilnuciemam, kur arī tiks domāts par 

ciemata Lapsas sasniedzamību.  Pašvaldības mērķis 

ir attīstīt tādu veloceliņu tīklu, kas veidotu sasaisti 

starp pagastiem, ciemiem, izglītības iestādēm u.c. 

 

Šobrīd īstenojot atsevišķi izbūves projekta izstrādi 

nebūs iespējams sasniegt galveno ierosinājuma 

mērķi – gājēju, velosipēdu ceļa izbūvi.  

3 

Mārupes dabas 

māja  

Izveidot 50m2 plašu dizaina 

dabas māju, kurā Mārupes novada 

skolēniem un studentiem būtu 

iespēja izzināt, veidot un sekot 

līdzi pilnam augu ciklam (no 

sēkliņas līdz gatavam stādam), kā 

arī izzināt augsnes procesus un 

praktiski darboties plastmasas 

pārstrādes nodarbībās. Tā būtu 

vieta, kur satikties un 

iedvesmoties, vērojot dabas ritmu. 

SIA "Hagberg" Mācību centrs 

Ozolkalni A, Mārupes pagasts. 

 

Tā kā projekts paredz ieguldījumus citas personas, 

ne pašvaldības īpašumā, tad projekta ietvaros 

veiktajiem ieguldījumiem jābūt brīvi pieejamiem 

visiem novada iedzīvotājiem. Projekta esošajā 

koncepcijā nav skaidrs, kā šo projektu īstenot, lai 

tas būtu brīvi un publiski bez ierobežojumiem 

pieejams. 

 

 

 
Spuņciema 

velotrase 

Izveidot aktīvās atpūtas parku ar 

mākslīgā seguma  velotrasi, parka 

celiņiem un atpūtas vietu. Ziemā 

velotrasi var izmantot braukšanai 

ar ragavām un paliktņiem, kā arī 

 

Norādītais īpašums ir Teritorija ar īpašiem 

nosacījumiem (TIN) - Valsts autoceļu aizsargjosla 

un uz šī zemes gabala ierosināto velotrases 

risinājumu nebūs iespējams īstenot.  



parka teritorijā iespējams izveidot 

distanču slēpošanas trasi. Parks 

tiktu veidots Mārupes novada, 

īpaši Salas apkaimes iedzīvotāju 

un Salas sākumskolas izglītojamo 

ikdienas aktīvai un mierīgai 

atpūtai un sabiedriskām 

aktivitātēm, kā arī novada viesiem 

kā aktīvās atpūtas tūrisma objekts.   

 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālisti meklēja 

citu alternatīvu vietu Spuņciemā, kas būtu 

pašvaldības īpašums, bet diemžēl neviena atbilstoša 

teritorija nav pieejama.  

 

 

 

 

Citus padomes pārstāvju jautājumus (viens no tiem  - elektrisko koplietošanas skrejriteņu 

novietošana stāvēšanai novada teritorijā) rosināts izskatīt nākamajā Apkaimju padomes 

sēdē.  

Priekšlikums sēdi rīkot novembrī klātienē, kur jau būtu iespējams apskatīt iedzīvotāju 

balsojuma rezultātus par līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā iesniegtajām idejām.  

 

SANĀKSMI BEIDZ:  plkst. 17:50 

 

PIELIKUMĀ: 

1. Prezentācija “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursā 

iesniegtās idejas”. 

 

 

 

Protokolēja      Attīstības un plānošanas nodaļas 

     Projektu vadītāja 

    Ilze Kamoliņa 

 


