
Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju 

forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.4. 

 

DATUMS: 2019.gada 17.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 17:30 

VIETA: Mārupes mūzikas un mākslas skola, Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

1. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

2. Kristaps Ločs – Mārupes novada domes izpilddirektors 

3. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

4. Jānis Kliģis – Mārupes novada iedzīvotājs 

5. Sarmīte Grīga – Mārupes novada iedzīvotāja 

6. Andris Dūklavs – Mārupes novada iedzīvotājs 

7. Maruta Seržante – Mārupes novada iedzīvotāja 

8. Lāsma Lukss -Mārupes novada iedzīvotāja 

9. Andris Zorgenbergs – Mārupes novada iedzīvotājs 

10. Baiba Kļaviņa – Mārupes novada iedzīvotāja 

11. Rita Vāciete – Mārupes novada iedzīvotāja 

12. Sandis Supe – Mārupes novada iedzīvotājs 

13. Ints Pīrāgs – Mārupes novada iedzīvotājs 

14. Ieva Grustiņa – Mārupes novada iedzīvotāja 

15. Lauris Kļaviņš – Mārupes novada iedzīvotājs 

16. Ainārs Bemberis – Mārupes novada iedzīvotājs 

17. Uldis Mass – Mārupes novada iedzīvotājs 

18. Vita Grieņeva- Natorka – Mārupes novada iedzīvotāja 

19. Žanete Salzirne – Jelgavas iedzīvotāja 

20. Inga Janberga – Mārupes novad iedzīvotāji 

21. Jānis Buja – Mārupes novada iedzīvotājs 

22. Raivo Milots – Mārupes novada iedzīvotājs 

23. V.Rupeiķe – Mārupes novada iedzīvotāja 

24. Marta Reihmane – Mārupes novada iedzīvotāja 

 



DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības programmas 

2020. – 2026.gada rīcības programmai 

NORISE: 

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes laikā iedzīvotāju forumos 

iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Par Jaunmārupes garīgo centru, ko un kāpēc tur dara pašvaldība? I.Krēmere informē, ka 

pašvaldība šajās darbībās nav iesaistīta un par šo tiks runāts pēc 18:30 nākamajā 

sanāksmē. Lūdzu visus jautājumus par šo pietaupīt uz nākamo sanāksmi. 

- Runā, ka Jaunmārupes stadionu vairs nevarēs izmantot vietējie iedzīvotāji, vai tā ir 

taisnība? I.Krēmere informē, ka Jaunmārupes stadiona izmantošanas noteikumi ir 

izvietoti pie stadiona. Izmaiņas stadiona izmantošanā nav plānotas. Nav plānots to nodot 

privāto organizāciju rokās. 

- I.Krēmere informē, ka Jaunmārupes dabas parka attīstībā šobrīd tiek realizētas divas 

attīstības kārtas. Būs papildus vēl četras kārtas, kas laika gaitā tiks realizētas pakāpeniski, 

piešķirot tam nepieciešamo finansējumu. 

- Jaunmārupē tiek plānots jauns bērnu dārzs. Tas vēl vairāk palielinās automašīnu skaitu 

rīta stundās īpaši Jaunmārupes skolas rajonā un nākotnē arī šī bērnu dārza rajonā. Tas 

nozīmē, ka izbraukt Mazcenu aleju šajā vietā, būs neiespējami vai ļoti grūti. Vai Mārupes 

novada dome, kopā ar bērnu dārza celtniecību plāno veikt satiksmes organizācijas 

uzlabošanas pasākumus? I.Krēmere informē, ka projektējot bērnudārzu tiek domāts arī 

par satiksmes organizāciju ap to, kā arī ir izstrādāts Mazcenu alejas pārbūves projekts. Tas 

prasa ļoti lielu finansējumu. Mazcenu alejas rekonstrukcija būs atkarīga no vairākiem 

apstākļiem. 

- Velo celiņš no Rožu ielas beidzas skolā, bet vajag tā turpinājumu līdz skeitparkam un 

varbūt pat tālāk. 

- Vai gājēju pāreja pie jaunā veloceliņa Jums šķiet droša? I.Krēmere informē, ka gājēju 

pārejas izbūvi ir novērtējuši gan pašvaldības, gan LVC satiksmes organizēšanas speciālisti, 

kas ir novērtējuši, ka gājēju pāreja šajā vietā ir droša. 

- Ir nepieciešams atrisināt transporta kustību Jaunmārupes skolas teritorijā. No rīta visi 

vecāki cenšas iebraukt iekšā, lai izlaistu bērnus, un pēc tam izbrauktu ārā. Problēma ir 

vārti, caur kuriem var izbraukt tikai viena mašīna, bet vajag lai var reizē gan iebraukt, gan 

izbraukt, kā arī vajag izveidot satiksmes organizāciju, lai skolas teritorijā būtu viegli 

apgriezties vai caurbraukt. Skolotāju stāvvietu vajadzētu izveidot kaut kur tālāk no pašas 

iebraukšanas, lai to mašīnas netraucē šai vecāku automašīnu kustībai. 



- Nepieciešams pārveidot, pārorganizēt stāvvietu pie veikala, kas atrodas blakus skolai. Tas 

papildus apgrūtina automašīnu kustību, kopā ar iepriekš minēto satiksme plūsmu pie 

Jaunmārupes skolas. 

- Ja tiek paplašināta Jaunmārupes skola un tiek uzņemti arvien vairāk bērnu, ir 

nepieciešams paplašināt arī sporta būvju apjomu, lai visiem bērniem ir iespējams 

nodarboties ar sportu, atbilstoši mūsdienu prasībām. 

- Mārupes novadam vairāk vajag koncentrēties uz tādu sporta būvju celtniecību, ko noteikti 

nebūvēs privātie, piemēram, stadioni, sporta halles. Savukārt hokeja zāles, tenisa zāles, 

boulinga zāles, to būvē arī privātie un tur Mārupes novadam nav jāiesaistās. 

- Mārupes novadā ir nepieciešams peldbaseins. Šobrīd ir baseins tikai bērniem, bet baseinu 

vēlas arī pieaugušie. I.Krēmere informē, ka šī ir tāda sporta būve, ko mēs ceram, ka izbūvēs 

privātie investori un pašvaldībai nav nepieciešams iesaistīties. Jau šobrīd ir iestrādes un 

viss ir procesā.  

- Bijušā kūts uz Loka ceļa. Tagad tā ir tukša, ko ir plānots darīt. I.Krēmere informē, ka tā ir 

privāta teritorija, privātas kūtis. Teritorijas plānā tā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

ko īpašnieks arī var darīt. Kādi ir īpašnieku plāni mēs neesam informēti. 

- Ir nepieciešams attīstīt peldvietu Jaunmārupē. Šobrīd tiek veikta dabas parka 

labiekārtošana, varētu labiekārtot arī piekļuvi pie ezera. I.Krēmere informē, ka 

Jaunmārupes dabas parkā esošā ūdenstilpne nav oficiāla Mārupes novada peldvieta, 

tāpēc tur nav ģērbtuvju, nav labiekārtotas pludmales un nav glābējs. Šobrīd peldēšanās 

šajā teritorijā ir to izmantotāju iniciatīva un risks. Iespējams nākotnē būtu jādomā par 

oficiālas peldvietas izveidošanu šajā teritorijā. 

- Jaunmārupe tiek izmantota, kā atpūtas un sirošanas punkts dažādām degradētām 

iedzīvotāju grupām. Viņi atbrauc ar autobusu, pastaigājās par Jaunmārupi, 

privātīpašumiem utt., savāc mazvērtīgas preces un brauc prom ar autobusu. Līdzīgi dabas 

parka teritorijā soliņi tiek aizņemti ar dažādiem iedzērājiem un smēķētājiem. Miskastes 

regulāri ir pilnas ar tukšām pudelēm un izsmēķu galiem, kas nav vietējie iedzīvotāji. Ir 

nepieciešams palielināt pašvaldības policijas uzraudzību, uzstādot papildus kameras vai 

nodrošinot regulāru policistu uzraudzību. Nav droši cauri Mārupes parkam palaist 

mazgadīgus bērnus, jo nevar zināt ar kādiem cilvēkiem viņam nāksies saskarties. 

- Iedzīvotāji interesējas par Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības nākotni. 

I.Krēmere informē, ka ir noslēgts līgums par tehniskā projekta sagatavošanu. Tehniskais 

projekts tiks pabeigts nākamā gada vidū. Tad tiks plānots finansējums un sludināts 

būvdarbu iepirkums. Ātrākais, kad varētu uzsākties būvniecības darbi ir 2021.gadas. 

- Jaunmārupei ir labs sabiedriskā transporta savienojums ar Rīgu, bet ir slikts savienojums 

ar citiem ciemiem, piemēram, Skulte, lidosta, Tīraine. Vajag domāt par Mārupes novada 

iekšējo sabiedriskā transporta tīklu. 



- Kādi ir paredzētie ielu pārbūves darbi Jaunmārupē? Iedzīvotāji tiek informēti, ka ir 

sagatavots tehniskais projekts Mazcenu alejas pārbūvei, bet prognozētās būvdarbu 

izmaksas ir ļoti lielas. Tāpēc nav iespējams informēt, kad varētu uzsākties darbi. Papildus 

ir plāns sakārtot arī Ozolu ielu. 

- Vai ir paredzēts veco ļaužu pansionāts Mārupē? Esmu Mārupietis vairākās paaudzēs, man 

jau ir daudz gadu. I.Krēmere informē, ka Mārupes novads šo jautājumu ir pētījis un 

secinājumi ir, ka pieprasījums ir, bet tas nav tik liels, lai būvētu atsevišķu ēku. Tāpēc 

pansionāta pakalpojumi tiek iepirkti un, ja iedzīvotājiem tas ir nepieciešams, tas tiek 

nodrošināts sadarbībā ar citiem novadiem vai privātām struktūrām. 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 18:30 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 

 


