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Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr. 1/2022 

 

DATUMS: 2022. gada 3. martā 

SĒDE SĀKAS: plkst. 18:00 

VIETA: notiek attālināti, izmantojot konferenču programmu ZOOM 

 

Sanāksmē piedalās padomes locekļi: 

1) Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs 

2) Jānis Zīle, Mārupes novada iedzīvotājs 

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

4) Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs 

5) Uldis Zommers, komersants GREEN AND SMART SIA 

6) Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs 

7) Iveta Reinholde, Mārupes novada iedzīvotāja 

8) Elmārs Atte, Mārupes novada iedzīvotājs 

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

10) Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotāja 

11) Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs 

12) Līva Ansena, Mārupes novada iedzīvotāja 

13) Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja 

14) Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece 

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

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

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

speciāliste 

 

Sanāksmē piedalās pieaicinātie padomes dalībnieki: 

18) Gerda Rubīna-Kiukucāne, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas 

stratēģiskās plānošanas speciāliste 

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

speciāliste 

20) Egita Fabiane, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesionālās augstākās izglītības 

maģistru studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” studente 

21) Ieva Freidenfelde, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesionālās augstākās 

izglītības maģistru studiju programmas “Telpiskās attīstības plānošana” studente 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

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

23) Alīna Lukjanceva, biedrība "Pierīgas Partnerība" 

24) Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs 

25) Indra Štāla, Mārupes novada iedzīvotāja 

26) Uldis Lauciņš, Mārupes novada iedzīvotājs 

27) Agris Locs-Dārznieks, Mārupes novada iedzīvotājs 

28) Krista Pētersone, biedrība “Vides komunikācija” 

29) Brunis Mārtiņš Ķibilds, biedrība "Mārupes Nākotnei" 

30) Mareks Vonsovičs, Biedrība Mazcenu 19 

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

32) Dace Krastiņa, Mārupes novada iedzīvotājs 

33) Andris Zariņš, biedrība “Par zaļu Pierīgu” 

34) Līga Vilkāja, Mārupes novada iedzīvotāja 
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Darba kārtība: 

1) Apkaimju konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultāti. 

2) Pašvaldības iesaiste un palīdzības sniegšana Ukrainai. 

3) Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde. 

4) Atbalsts atjaunīgo energoresursu izmantošanai. 

5) Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana Mārupes novadā. 

6) Citi jautājumi. 

 

1. Apkaimju konsultatīvās padomes vēlēšanu rezultāti 

U. Zommers atklāj sēdi, stādoties priekšā kā jaunievēlētais Apkaimju konsultatīvās padomes 

priekšsēdētājs un informējot, ka ievēlētais šīs padomes priekšsēdētāja vietnieks ir atsaucis savu 

kandidatūru, līdz ar to ir jāievēl cits.  

U. Zommers ierosina divus veidus, kā ievēlēt šīs padomes priekšsēdētāja vietnieku: 1. - atkārtoti 

izvirzot kandidātus un par tiem atkārtoti nobalsojot; 2. - par padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt 

kādu no izvirzītajiem padomes priekšsēdētāja kandidātiem - G. Ruski vai I. Krēmeri. Notiek viedokļu 

apmaiņa. J. Zīle uzskata, ka būtu saprātīgi, ja vietnieks būtu no bij. Babītes novada, ja priekšsēdētājs 

ir no bij. Mārupes novada. A. Nipers atbalsta otro variantu, ja vien paši cilvēki vēlas kandidēt. 

U.Zommers uzskata, ka būtu loģiski, ja priekšsēdētāja vietnieks būtu pašvaldības pārstāvis. 

G.Šenfelde domā, ka ir jābūt līdzsvaram starp abiem bij. novadiem un ir jāvēl vēlreiz no saraksta.  

I. Krēmere rezumē, ka šis jautājums nav tik steidzams, un ir jārīko atkārtotas vēlēšanas. No 

anketām tiks apkopotas ievēlēto balsstiesīgo padomes locekļu pārstāvētās apkaimes, uz e-pastiem 

tiks nosūtīta pārvēlēšanas aptaujas veidlapa un aicinājums nobalsot par padomes 

priekšsēdētāja vietnieku. Padomē būs 3 pašvaldības pārstāvji un 17 sabiedrības pārstāvji.  

 

2.Pašvaldības iesaiste un palīdzības sniegšana Ukrainai 

U. Zommers pateicas pašvaldībai par 02.03.2022. noorganizēto koncertu Ukrainas atbalstam 

un dod vārdu I. Krēmerei informācijas sniegšanai par to, kādas ir iespējas Mārupes novadā sniegt 

atbalstu Ukrainai un kur saņemt informāciju par palīdzības sniegšanu. 

I. Krēmere informē, kā Mārupes novada pašvaldība iesaistās šajos jautājumos, t.i., pašvaldības 

mājaslapā ir ievietota informācija par koordinētas palīdzības sniegšanu, koordinators Mārupes 

novadā ir Valdis Kārkliņš, telpās (boksos) Vecozolu ielā tiek šķirotas atnestās mantas, tiek apzināti 

uzņēmēji attiecībā uz konkrētām precēm, kā arī tūrisma pakalpojumu sniedzēji par izmitināšanas 

iespējām, iedzīvotāji par bēgļu izmitināšanu savās mājās tiek aicināti izmantot valsts reģistru. (skat. 

1. pielikums Prezentācija: Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. 

gada 3. martā). 

 

3) Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrāde 
I. Krēmere informē, ka ir apstiprināta Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-

2034. gadam, kas ir novada pamatdokuments, kurā noteikta novada vīzija un stratēģiskais ietvars 12 

gadiem, un iepazīstina ar izstrādes procesā esošo Mārupes novada attīstības programmu 2022.-2028. 

gadam, kas ir vidēja termiņa (7 gadu) plānošanas dokuments. Tiek sniegta informācija par 2021. gadā 

veikto iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju, kā arī š.g. februārī notikušajiem trim iedzīvotāju diskusiju 

forumiem, kuru rezultāti tiks izvērtēti un iekļauti novada attīstības programmā. Attīstības 

programmas ietvaros ir paredzētas diskusijas visās novada konsultatīvajās padomēs, t.sk. arī šajā, kur 

runās pa jautājumiem, kas skar vidi, infrastruktūru, publisko ārtelpu u.c. jautājumiem, kas skar 

apkaimju attīstību. Bij. Mārupes un Babītes novadu attīstības programmu vidēja termiņa prioritātes 

ir ļoti līdzīgas. Katrai no šīm prioritātēm ir noteikti rīcības virzieni, un klātesošie tiek aicināti diskutēt 

par trim rīcības virzieniem: 1. mobilitāte, kas ietver ielu un ceļu infrastruktūru; 2. 

inženierinfrastruktūra; 3. vide un publiskā ārtelpa. (skat. 1. pielikums Prezentācija: Mārupes novada 

pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. gada 3. martā). 
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Klātesošie tiek sadalīti četrās grupās 30 min ilgai diskusijai. Katras grupas koordinators ieraksta 

vienotā tiešsaistes platformā “Padlet” grupā izteiktos viedokļus par prioritātēm katrā apkaimē 

iepriekš minētajās trijās jomās. Visās grupās izteiktie viedokļi tiek apkopoti, par tiem būs iespējams 

balsot, lai noteiktu prioritātes. (skat. 2. pielikums: Darba grupās izteikto viedokļu apkopojums 

Apkaimju konsultatīvās padomes sēdes laikā 2022. gada 3. martā). 

 

Kamēr notiek tehniska dalībnieku sadalīšana grupās, norisinās diskusija. 

J.Zīle izsaka viedokli par pašvaldības mājaslapā pieejamo attīstības programmu, kur viņa 

ieskatā apkaimju sadalījumā Babīti vajadzētu šķirt no Spilves, jo dzelzceļš ir būtiska atdalošā barjera, 

savukārt Spilvei jābūt kopā ar Mežārēm, Pumpām u.c. apdzīvotājām vietām, kas atrodas uz Kleistu 

ceļa, kas iziet līdz Rīgas robežai. Babītei jābūt atsevišķi vai kopā ar Piņķiem.  

G. Šenfelde pieļauj, ka apkaimes ir tikai aptuveni iezīmētas, un konkrētas apkaimes veidosies 

izstrādes procesā. 

U. Zommers atbalsta J. Zīli, uzskatot, ka jau sākotnēji sadalījumam ir jābūt pareizam, un, 

plānojot attīstības virzienus, tas jāņem vērā. 

D. Žīgure informē, ka attīstības programma ir izstrādes procesā, pieejamas ir prezentācijas, 

kas tika gatavotas diskusiju forumiem, un tajās ir redzams, ka Spilve ir kopā ar Mežārēm. 

Pakalpojumu centri gan ir vienots Spilvei un Babītei, ņemot vērā, ka perspektīvā tur varētu būt skola 

vai bērnudārzs. Kā apkaimes Spilve un Babīte ir nodalītas. 
 

I. Krēmere sniedz informatīvu paziņojumu par Centrālā Baltijas jūras reģiona projektu 

“Ilgtspējīgas mobilitātes risinājumi mazāk apdzīvotos un grūtāk sasniedzamos apvidos”, kas tiek 

īstenots sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu (RPR) un kurā notiek pieteikumu atlase. Projekta 

mērķis ir popularizēt un pilnveidot tādus risinājumus, kas teicami spēj aizstāt privāto auto un 

nemazina vai pat vairo ērtību. Projektā sadarbojas ne tikai RPR un pašvaldība, bet ir iesaistāmi arī 

pašu apkaimju iedzīvotāji. Mārupes novadā mazāk apdzīvotas un grūtāk sasniedzamas apkaimes ir 

Salas, Klīvju un Dzilnuciema apkaimes vai apdzīvotās vietas: Lapsas, Liberi, Dzērves, Vīkuļi, 

Kalnciema masīvs. 

Klātesošie tiek aicināti pārdomāt informāciju un sniegt savus priekšlikumus. (skat. 1. 

pielikums. Prezentācija: Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. 

gada 3. martā). 
 

 

4.Atbalsts atjaunīgo energoresursu izmantošanai 

U. Zommers ievada diskusiju par to, kā turpmāk rīkoties, kā koordinēties iedzīvotājiem, lai 

efektīvi izmantotu esošo energoinfrastuktūru un papildinātu to ar alternatīviem energoresursiem gan 

risku diversificēšanas nolūkos, gan plānojot finanses. 

I. Krēmere min, ka Mārupes novadā ir labi iedzīvotāju sadarbības piemēri - ir izveidotas divas 

enregokopienas - Jaunmārupē (Mazcenu alejā 15) un Mārupē rindu mājās (Lielā iela 160). 

I. Šaroka informē, ka 01.03.2022. ir apstiprināti MK noteikumi Nr. 150 “Emisijas kvotu 

izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums”, kura 

mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana 

mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi uzstādīšanai 

dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi 

mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai 

siltumapgādes sistēmai. Finansējuma apmērs ir 20 mij. EUR, vienam pieteikumam paredzēti līdz 15 

tūkst. EUR, atbalsta intensitāte līdz 70%, programma darbosies līdz 31.12.2023. Programmas ietvaros 

varēs nomainīt esošos fosilā kurināmā apkures katlus pret granulu katliem, saules kolektoru sistēmu, 

siltumsūkni, tos varēs arī iegādāties, vai pieslēgties centralizētai siltumapgādes sistēmai, ja tas ir 

iespējams. Mājai ir jābūt ierakstītai Zemesgrāmatā. Māju nav atļauts izmantot saimnieciskās darbības 
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veikšanai. Jāsniedz būs ikgadējie monitoringa pārskati. (skat. 1. pielikums. Prezentācija: Mārupes 

novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. gada 3. martā). 

U.Zommers jautā, ko nozīmē šajos noteikumos ierakstītais, ka māja nevar tikt izmantota 

saimnieciskai darbībai? Vai tas nozīmē, ka mājā nevarēs būt uzņēmuma adrese? 

I. Šaroka apstiprina, ka tas izriet no šiem noteikumiem. Tērzētavā tiek ievietota saite uz pilnu 

noteikumu redakciju: https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/31be090b-4158-4b8d-

bf08-47e803ad6f6f/preview 

Klātesošie tiek informēti, ka šī saite ir ievietota arī Mārupes novada pašvaldības mājaslapā 

sadaļā ‘Viedie risinājumi’. Turpat ir atrodami arī pieredzes stāsti no mārupiešiem u.c. noderīga 

informācija lēmumu pieņemšanai. 

Klātesošie tiek aicināti līdz š.g. 13. martam aizpildīt aptaujas anketu “Cik zaļš un neatkarīgs 

tu esi?” saitē https://www.visidati.lv/aptauja/1832968603 un tiek informēti, ka š.g. 29. un 30. aprīlī 

Mārupes novadā tiek rīkots “Zaļais festivāls”, kura galvenās tēmas būs energoefektivitāte un 

atkritumu apsaimniekošana, un aicina klātesošos tajā piedalīties. Plānotā festivāla vieta ir Dreimanu 

iela 12, kur tiks atklāts jauniešu centrs. 

 

J.Zīle pauž neizpratni par to, ka atbalstu nevares saņemt mājas, kurās ir reģistrēta 

uzņēmējdarbība, līdz ar to pašvaldība nesaņems uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN), ja šo 

uzņēmumu juridiskā adrese tiks noteikta citā novadā.  

I. Krēmere atbild, ka pašvaldības budžetā netiek ieskaitīts UIN. 

G. Šenfelde jautā, kāpēc daudzdzīvokļu mājas nevarēs saņemt atbalstu,  

I. Krēmere atbild, ka nav sakārtota likumdošana attiecībā uz juridiskām personām šai 

jautājumā, jo energoefektivitātes projektus daudzdzīvokļu mājās varētu realizēt caur biedrībām, kas 

ir juridiskas personas. 

I. Šaroka papildina, ka rindu un dvīņu māju īpašnieki var saņemt atbalstu, jo katra mājas 

sekcija ir patstāvīga vienība un katrai sekcijai ir individuāls īpašnieks. Atbalstu saņem, visai mājai 

panākot vienošanos. 

A. Nipers izsaka viedokli, šo valsts atbalstu saņems salīdzinoši neliels māju skaits. 

Pašvaldībai vajadzētu iesaistīties klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā, ievirzot iedzīvotājus rīkoties 

videi draudzīgāk, piemēram, parcelējot zemesgabalus, paredzēt jaunbūvējamām mājām nevis gāzes 

apkuri, bet siltumsūkņus, t.i., orientēties uz ilgtspējīgiem videi draudzīgiem risinājumiem. Tam nav 

jābūt finanšu atbalstam. Pēc gadiem varētu tikt tērēti lieli resursi, lai palīdzētu cilvēkiem mainīties, 

lai gan jau šobrīd uzreiz varētu plānot videi draudzīgus risinājumus. 

U. Zommers jautā, vai Mārupes novada pašvaldība to varētu veicināt, piem., iestrādājot šos 

priekšlikumus teritorijas izmantošanas noteikumos? 

D. Žīgure atbild, ka pašvaldībai ir zaļais kurss un pārliecība, nevis līdzfinansējums. Atbalstu 

klimatneitralitātei varētu veicināt caur apbūves noteikumiem, līdz šim pašvaldība vairāk skatījās, kā 

pašvaldības īpašumos šo varētu kontrolēt un mainīt uzstādījumus.  

A. Nipers. Lielākais pašvaldības spēks ir iekustināt, lai mainās vide apkārt (ne tikai pašas 

pašvaldības auto un ēkas). Apstiprina, ka pašvaldība šo var darīt caur apbūves noteikumiem, 

apliecinot, ka vēlas sasniegt klimatneitralitāti, t.sk. nosakot, ka privātmājās nedrīkst būt gāzes apkure. 
 

5.Atkritumu apsaimniekošana un šķirošana Mārupes novadā. 

A. Lontone-Ieviņa informē par atkritumu apsaimniekošanu novadā, kas bija viena no 

diskusiju tēmām, ko priekšlikumos bija norādījuši padomes locekļi. Līdz 01.06.2022. tiks izstrādāti 

saistošie noteikumi visam novadam, jo šobrīd ir spēkā gan Mārupes novada, gan Babītes novada 

atkritumu apsaimniekošanas noteikumi. Atkritumus apsaimnieko SIA “Eco Baltija vide”, novadā 

mājaslapā ir ievietota plaša informācija gan par apsaimniekošanas maksas atšķirībām, gan šķirošanas 

iespējām, gan to, kāpēc netiek savlaicīgi izvesti atkritumi, iedzīvotāju aptaujas rezultāti par atkritumu 

apsaimniekošanu u.c. 

https://www.visidati.lv/aptauja/1832968603
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Tiks izstrādāts novada atkritumu apsaimniekošanas plāns un vadlīnijas, kā arī saistošie 

noteikumi par to, kā saņemt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājām atkritumu šķirošanas laukuma 

izveidei. Iedzīvotāji tiks aktīvi informēti par atkritumu šķirošanu un kompostēšanu. 

Šogad plašāk par atkritumu tēmu tiks runāts Zaļajā festivālā, kas tiks rīkot 29. un 30. aprīlī, 

kur runāsim gan par energoefektivitātes jautājumiem, gan par atkritumu šķirošanu. (skat. 1. pielikums. 

Prezentācija: Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. gada 3. 

martā). I. Šaroka apstiprina, ka tiks nosūtīti ielūgumi uz Zaļo festivālu, tiklīdz būs zināma tā 

programma. 

 

Citi jautājumi 

U. Zommers aicina izteikt priekšlikumus, kā padomes locekļi redz šīs padomes turpmāko 

darbību. 

G. Šenfelde jautā, kur vērsties, lai noskaidrotu, kā sakārtot siltumapgādi ciemos (piem., 

Spuņciemā), kur vēsturiski ir bijusi centralizētā siltumapgāde, bet pirms ~30 gadiem tā tika atslēgta? 

Kā to risināt? 

I. Krēmere atzīst, ka vietās, kur nav citu komersantu tirgus, centralizētā siltumapgāde ir 

pašvaldības kompetence, un iedzīvotājiem būtu jāvēršas pašvaldībā. 

I. Šaroka Zoom tērzētavā ievieto saiti uz informāciju pašvaldības mājaslapā par viedajiem 

risinājumiem: https://www.marupe.lv/lv/viedie-risinajumi, kā arī saiti uz video par 2021. gada Zaļo 

festivālu: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=li5cY5EvgZE&feature=emb_logo  

I. Krēmere informē, ka novadā tiek veikts audits ūdensapgādes un kanalizācijas jomā.  

U. Zommers pauž viedokli, ka pašvaldībai būtu jādomā, kā tehniski un juridiski atgriezt 

daudzdzīvokļu mājas pie centralizētās siltumapgādes. Iedzīvotājiem ir jāvienojas, jāskatās, kā 

tehniski katlu mājas var atjaunināt. 

K. Rimša iesaka sniegt informāciju, ka šķirotie atkritumi var tikt sajaukti savā starpā, bet tie 

netiek jaukti ar sadzīves atkritumiem, jo daudzi iedzīvotāji uzskata, ka nav vērts šķirot atkritumus, ja, 

izvedot atkritumus, viss tiek sajaukts kopā.  

A. Lontone-Ieviņa apstiprina, ka tiks sniegta vairāk informācijas. 

 

I. Krēmere ierosina nākamo sanāksmi rīkot 25.04., kas varētu notikt gan klātienē, gan Zoom 

tiešsaistes platformā.  

D. Žīgure aicina klātesošos pārrunātās tēmas nodot savām apkaimēm, t.sk. marta mēnesī 

sniegt atbildi par vēlamo vietu MaaS projektam. 

A. Nipers min, ka sanāksmi var rīkot attālināti, un klātienē tikties, laikam paliekot siltākam.  

U. Zommers ierosina, ka starp oficiālajām tikšanās reizēm varētu būt arī kāda neformāla, un 

ka vajadzētu apzināt, kuras apkaimes nav pārstāvētas padomē, kā arī atbalsta priekšlikumu, ka ir 

vajadzīgas klātienes tikšanās.  

G. Šenfelde piekrīt, ka būtu nepieciešama kāda klātienes tikšanās, jo sarunas būtu 

produktīvākas. Norāda, ka iedzīvotāji būtu skaidri jāinformē piem., par pavasara talkām, par lapu 

aizvešanu un citām akcijām.  

A. Lontone-Ieviņa apstiprina, ka tiek gatavots informatīvs materiāls, kas tiks ievietots 

pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, ka lapas nevar dedzināt, un kur likt lapas  

U.Zommers ierosina aptaujā iekļaut arī priekšlikumu, vai 25.04. sanāksmi rīkot klātienē vai 

attālināti. 

 

SĒDI BEIDZ: plkst. 20:10 

 

IZTEIKTIE PRIEKŠLIKUMI:  

1. Sagatavot aptaujas anketu padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām, kandidātu izvirzot no 

visu pārstāvju vidus un norādot visu kandidātu pārstāvētās apkaimes. Vienlaikus apzināt, kuras 

apkaimes nav pārstāvētas padomē. 
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2. Pārdomāt un sniegt priekšlikumus, kuras no Mārupes novada apkaimēm un apdzīvotām vietām 

varētu piedalīties Centrālā Baltijas jūras reģiona projektā “Ilgtspējīgas mobilitātes risinājumi 

mazāk apdzīvotos un grūtāk sasniedzamos apvidos” (MaaS projekts). 

3. Apkopot informāciju par darba grupu priekšlikumiem novada attīstības programmai un nodot 

padomes locekļiem balsošanai. 

4. Pašvaldībai jādomā, kā tehniski un juridiski atkārtoti pieslēgt daudzdzīvokļu mājas centralizētajai 

siltumapgādei, ja tiek saņemti šādi novada iedzīvotāju lūgumi. 

5. Aizpildīt aptaujas anketu Cik zaļš un neatkarīgs Tu esi? saitē 

https://www.visidati.lv/aptauja/1832968603, lai iegūtu datus par atjaunīgo energoresursu patēriņa 

īpatsvaru novadā un apkopotu sabiedrību interesējošus tematus, kurus atspoguļot Zaļajā festivālā. 

6. Uzsvērt pašvaldības virzību uz klimatneitralitāti un zaļā kursa ievērošanu, t.sk. to iestrādājot 

pašvaldības dokumentos, tostarp teritorijas attīstības un izmantošanas noteikumos. 

7. Sniegt iedzīvotājiem vairāk informācijas par atkritumu šķirošanu, t.sk. rīkotajām akcijām. 

8. Nosūtīt padomes locekļiem informāciju un ielūgumus uz Zaļo festivālu. 

9. Aptaujāt padomes locekļus, vai nākamo padomes sanāksmi 25.04. rīkot klātienē vai attālināti. 

 

PIELIKUMI:  

1. Prezentācija: Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sēde 2022. gada 

3.martā; 

2. Darba grupās izteikto priekšlikumu apkopojums Apkaimju konsultatīvās padomes sēdes laikā 

2022. gada 3. martā. 

 

 

 

 

 

Protokolēja: I. Freidenfelde, LU Ģeogrāfijas un 

Zemes zinātņu fakultātes profesionālās 

augstākās izglītības maģistru studiju 

programmas “Telpiskās attīstības 

plānošana” studente 
 

https://www.visidati.lv/aptauja/1832968603

