
Mārupes pilsētas identitāte 
 

Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-

2036.gadam izstrādes ietvaros no 2022.gada 

22.septembra līdz 21.oktobrim tika veikta 

aptauja par Mārupes pilsētas struktūras 

attīstības virzienu un par tematisko diskusiju 

laikā izvirzīto jautājumu par Tīraines ciema 

iekļaušanu pilsētas teritorijā. 

Aptaujā piedalījās 175 respondenti, kas vērtējot 

no kopējā Mārupes pilsētas iedzīvotāju skaita 

uzskatāms par salīdzinoši nelielu respondentu 

iesaisti. Vienlaikus ir saprotams, ka aptaujā 

visdrīzāk piedalījušies iedzīvotāji, kuriem 

interesē tieši pilsētas attīstības  jautājumi, un 

aptaujas  rezultāti liecina par šīs aktīvākās 

sabiedrības daļas viedokli, tādēļ šis viedoklis tiek 

pieņemts zināšanai un Mārupes novada 

pašvaldība teritorijas plānojuma izstrādes 

ietvaros  tiks vērtēts kompleksi kopā ar citiem 

apstākļiem Mārupes pilsētas robežas 

pārskatīšanai. 

Lai arī vairākums respondentu – 67% – norādīja, 

ka nav nepieciešams grozīt esošās pilsētas 

robežas, tajā pašā laikā 61% respondentu ir 

norādījuši, ka Tīraines ciems būtu pievienojams 

Mārupes pilsētai.  

Attēls Nr.1 “Vai Tīraines ciems būtu jāpievieno Mārupes pilsētai?” 

Attēls Nr.2 “Situācijā, ja Tīraines ciems netiek iekļauts pilsētas 

teritorijā, vai Vecozolu namu komplekss jāatstāj Mārupes pilsētas 

teritorijā vai jāiekļauj Tīraines ciema teritorijā?” 

Respondenti Mārupes pilsētu vēlas redzēt drošu, 

zaļu, ģimenēm draudzīgu, ar bērnu rotaļu un 

sporta laukumiem, attīstītu, ar pārdomātu un 

sakārtotu infrastruktūru, kas ir mazāk orientēta 

uz pārvietošanos ar auto. Mārupes pilsētā vēlas 

redzēt vairāk publisko ārtelpu, parkus, 

rekreācijas vietas un dažādu pakalpojumu 

pieejamību. Zemāk attēlā parādās biežāk lietotie 

atslēgas vārdi, kas izmantoti respondentu 

atbildēs.  

Attēls Nr.3 “Kādu Jūs redzat Mārupes pilsētu?” 

Lielākā daļa respondentu jau jautājumā “Kādu 

Jūs redzat Mārupes pilsētu?” norādīja, ka vēlas 

redzēt savrupmāju un mazstāvu apbūvi, ko 

apstiprina nākamais jautājums tieši attiecībā uz 

vēlamo apbūvi – 72% respondentu Mārupes 

pilsētā vēlas savrupmāju apbūvi, 68% – mazstāvu 

apbūvi un 33% – komercapbūvi/ publisko apbūvi. 

Attēls Nr.4 “Kāda tipa apbūvi Jūs redzat Mārupes pilsētā?” 
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