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1. Kopsavilkums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
izstrādi
Ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (sēdes.prot.Nr.21) uzsākta
jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde.
Lēmumu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi 2020.gada 25.novembrī pieņēmusi arī
Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā
Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi. Ar Mārupes un Babītes novadu domes lēmumiem
var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Mārupes
novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības dokumenti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam.
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde notika līdz
2021.gada novembrim. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīva.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanas gaitā līdz 2021.gada 31.maijam tika veikta virkne
pasākumu sabiedrības iesaistei (iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, tematiskās darba grupas,
iedzīvotāju forumi, konsultatīvās padomes sēdes, interaktīva aktivitāte), lai iegūtu sabiedrības
viedokļus un priekšlikumus par turpmāko apvienotā Mārupes novada attīstību. Ar pārskatu par
organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.2034.gadam izstrādes ietvaros var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv
sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalības pasākumi/Mārupes novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrāde (pieejams šeit https://ej.uz/ParskatsIAS).
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam publiskās apspriešanas
periods tika noteikts no 2021.gada 15.novembra līdz 17.decembrim saskaņā ar 2021.gada
27.oktobra Mārupes novada domes pieņemto lēmumu Nr. 41 (prot.Nr.13) “Par Mārupes novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, publiskās
apspriešanas sanāksme tika organizēta ZOOM platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00.
Šajā pārskatā ir apkopoti publiskās apspriešanas sanāksmes protokols un publiskās apspriešanas
laikā saņemtie priekšlikumi no iedzīvotājiem un institūcijām.
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2. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam publiskā apspriešana
Mārupes novada dome 2021.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.41 (prot.Nr.13) “Par
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu
publiskai apspriešanai” (skatīt 1.pielikumā). Publiskās apspriešanas periods tika noteikts no
2021.gada 15.novemrim līdz 17.decembrim.
Informācija un paziņojumi par publisko apspriešanu tika publicēti sekojošās vietās
(3.pielikums):
1. Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv (publicēts 15.11.2021.):
• sadaļā Mārupes novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības
dokumenti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.2034.gadam;
• sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedriskās apspriedes;
• sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedrības līdzdalības pasākumi.
2. Mārupes novada izdevumā “Mārupes Vēstis” (2021.gada novembra izdevumā;
2021.gada decembra izdevumā atgādinājums par publisko apspriešanu un rakstisku
priekšlikumu sniegšanu līdz 17.decembrim);
3. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā
Teritorijas attīstības plānošana - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050;
4. Mārupes novada oficiālajā Facebook lapā (2021.gada 8. un 12.novembrī);
5. Publiskajā ārtelpā pie Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkas Daugavas
ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos.
Publiskās apspriešanas laikā ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu
bija iespējams iepazīties ne tikai Mārupes novada pašvaldības mājaslapā un valsts vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā, bet arī klātienē izdrukātā formātā Mārupes novada
pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, iepriekš pierakstoties. Iespēja klātienē iepazīties ar
dokumentu vai saņemt konsultācija netika izmantota.
Informācija par publisko apspriešanu, sanāksmi un tās norisi tika nosūtīta Mārupes novada
kaimiņu pašvaldībām (Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, Olaines novada pašvaldībai, Jelgavas
novada pašvaldībai, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai, Ķekavas novada pašvaldībai, Tukuma
novada pašvaldībai) un institūcijām, kuras sadarbojās Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādē.
Pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas, 2021.gada 15.oktobrī Rīgas plānošanas reģions tika
informēts par paredzamo Mārupes novada pašvaldības lēmuma par Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2034.gadam nodošanu publiskai apspriešanai pieņemšanas laiku – 2021.gada
27.oktobri, nosūtot arī stratēģijas projekta redakciju. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2021.gada
5.novembrī Rīgas plānošanas reģionam tika nosūtīta informācija par TAPIS publicēto domes
lēmumu un Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam gala projekts.
2021.gada 10.novembrī Rīgas plānošanas reģions ir sniedzis atzinumu, ka Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2022.-2034.gadam ir izstrādāts atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām un hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja
termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
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Rīgas plānošanas reģions atbalsta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
apstiprināšanu. Rīgas plānošanas reģiona atzinumu skatīt 4.pielikumā.
Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, publiskās
apspriešanas sanāksme tika organizēta ZOOM platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00.
Sanāksmē piedalījās 30 dalībnieki, ieskaitot gan iedzīvotājus, Mārupes novada pašvaldības un
citu institūciju pārstāvjus. Tomēr jāatzīmē, ka sanāksmes laikā bija vērojamas dalībnieku skaita
izmaiņas, jo daži nepiedalījās visā sanāksmes norises laikā. Publiskās apspriešanas sanāksmes
protokols pievienots 5.pielikumā.

Foto no publiskās apspriešanas sanāksmes ZOOM (06.12.2021.)

Publiskās apspriešanas laikā līdz 2021.gada 17.decembrim bija iespēja sniegt rakstiskus
priekšlikumus par izstrādāto dokumentu. Kopā no iedzīvotājiem un institūcijām tika saņemti
54 priekšlikumi. Ar informāciju par iesniegtajiem priekšlikumiem un darba grupas lēmumu par
priekšlikumu turpmāko apstiprināšanu vai noraidīšanu var iepazīties 7.pielikumā.
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3. Pielikumi
Pielikums Nr.1 Lēmums Nr. 41 “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”

2021.gada 27.oktobris
LĒMUMS NR. 41
Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu
publiskai apspriešanai
Noklausoties Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas Ilzes
Krēmeres ziņojumu par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes
gaitu, Mārupes novada pašvaldības dome konstatē sekojošo:
1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde uzsākta ar Mārupes novada pašvaldības
domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr. 20 (sēdes protokola Nr. 21) “Par Mārupes novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu”, ar kuru apstiprināts
stratēģijas izstrādes darba uzdevums Nr.1/3-6/18-2020, ietverot sabiedrības līdzdalības vispārīgo
plānu un provizoriskos izpildes termiņus.
2. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.pantu, ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir
ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
3. Lai turpinātu uzsākto darbu pie kopīgas apvienoto novadu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta
izstrādes (Mārupes novada domes lēmums “Par darba grupas izveidi jaunveidojamā novada
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei”, pieņemts 2020.gada 30.septembrī,
lēmums Nr.13 (sēdes prot.Nr.19)) ar jaunievēlētās Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada
28,jūlija lēmumu Nr.32 (sēdes prot.Nr.6) izveidota Mārupes novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba grupa. Ar minēto lēmumu apstiprināts darba grupas
jaunais sastāvs un nolikums, aktualizējot veicamos uzdevumus.
4. Atbilstoši darba grupas noteiktajam sabiedrības līdzdalības plānam Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros līdz 2021.gada 31.maijam notikuši sabiedrības līdzdalības
pasākumi:
4.1. notikusi iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana (2021.gada 8.februāris-1.marts);
4.2. notikušas četras tematiskās darba grupu sanāksmes par sekojošām jomām:
4.2.1. mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra (2021.gada 26.aprīlis);
4.2.2. novada profils un publiskie pakalpojumi (2021.gada 27.aprīlis);
4.2.3. uzņēmējdarbība un konkurētspēja (2021.gada 29.aprīlis);
4.2.4. vides resursi un energoefektivitāte (2021.gada 6.maijs).
4.3. notikuši četri iedzīvotāju forumi:
4.3.1. Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 (2021.gada 13. maijs);
4.3.2. Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 (2021.gada 17. maijs);
4.3.3. uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums (2021.gada 20. maijs);
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4.3.4. teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums (2021.gada 24. maijs).
4.4. Notikušas divas konsultatīvo padomju sanāksmes 2021.gada 27.un 31.maijs, iezīmējot
jaunizveidojamā novada attīstības perspektīvas konkrētajās jomās: sports un aktīvā atpūta,
izglītība, jaunatnes lietas, tūrisms, kultūrvide un mārketings;
4.5. organizēta interaktīvā aktivitāte “Mana ideālā dzīvesvieta” par nepieciešamajiem uzlabojumiem
un jauninājumiem jaunizveidotajā novadu teritorijā (2021.gada 5.-31.maijs).
5. 2021.gada 11.februārī Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu Nr.4-02/10 nepiemērot
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai 2022.-2034.gadam.
6. 2021.gada 13.oktobra darba grupas sēdē tika apstiprināts Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.2034.gadam projekts tālākai virzīšanai uz domes sēdi par nodošanu publiskai apspriešanai.
Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 5.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo daļu un 21.pantu,
2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem" 2., 3. un 67. punktu, 2009. gada 25. augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 9.un 10.punktu, kā
arī ņemot vērā 2021. gada 20.oktobra Finanšu komitejas atzinumu pieņemt iesniegto lēmuma projektu
„Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu
publiskai apspriešanai”, atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze
Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiķe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis
Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Nodot iesniegto Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu
publiskajai apspriešanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas.
3. Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā vietējā laikraksta
„Mārupes vēstis” numurā.
4. Lēmumu par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam nodošanu
publiskai apspriešanai piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv.
5. Informēt Rīgas plānošanas reģionu par pieņemto lēmumu un atzinuma sniegšanas
nepieciešamību.
6. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
Sagatavoja Attīstības un plānošanas nodaļas
stratēģiskās plānošanas speciāliste G.Rubīna-Kiukucāne
Lēmumprojektā norādītie normatīvie akti ir spēkā
un attiecināmi uz lēmumprojektā minēto gadījumu.
Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina

Andrejs Ence
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Pielikums Nr.2 Paziņojums par publiskai apspriešanai nodoto Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu
Publiskai apspriešanai nodota Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam
Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 27.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 41
(prot.Nr.13) “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta
nodošanu publiskai apspriešanai”.
Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 15.novembra līdz 17.decembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00.
Saite uz sanāksmi - ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
Parole: IAS06
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde notika periodā no
2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Apvienoto novadu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanas gaitā līdz 2021.gada
31.maijam tika veikta virkne pasākumu sabiedrības iesaistei (iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas,
tematiskās darba grupas, iedzīvotāju forumi, konsultatīvās padomes sēdes, interaktīva
aktivitāte), lai iegūtu sabiedrības viedokļus un priekšlikumus par turpmāko apvienotā Mārupes
novada attīstību. Ar pārskatu par organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros var iepazīties Mārupes
novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalības
pasākumi/Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrāde
(pieejams šeit - https://ej.uz/ParskatsIAS). Šajā sadaļā pieejamas arī notikušo tematisko darba
grupu un diskusiju forumu prezentācijas un aptaujas rezultātu apkopojums.
Publiskās apspriešanas laikā ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu
iespējams iepazīties:
•

•

•

•

Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Mārupes novada
pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības dokumenti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības
stratēģijas
2022.-2034.gadam
izstrāde,
saite
uz
sadaļu:
https://www.marupe.lv/index.php/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-unplanosana/attistibas-dokumenti .
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas
attīstības
plānošana,
saite
uz
dokumentu:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050
klātienē Publiskās apspriešanas laikā izdrukātā formātā - Mārupes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā,
speciālistu konsultāciju laikā pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-18.00 tikai pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālruni tālr. 67149862.
Informācija par publisko apspriešanu būs pieejama arī publiskajā ārtelpā pie ieejas
pašvaldības administrācijas ēkās Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pagastā un Centra
ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
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Rakstiskus priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodoto Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2022.-2034.gadam var iesniegt līdz 2021.gada 17.decembrim, nosūtot elektroniski parakstītu
iesniegumu uz adresi marupe@marupe.lv, pa pastu (adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2167) vai atstājot pastkastē pie pašvaldības Centrālās
administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Informāciju par Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam, konsultāciju iespējām
klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt Mārupes novada Attīstības
un
plānošanas
nodaļā
pie
Attīstības
nodaļas
vadītāja
p.i.
Daces
Žīgures: dace.zigure@marupe.lv, tālr. 67149862. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem
Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, lūgums izmantot attālinātas saziņas iespējas.
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Pielikums Nr.3 Informācijas publicēšana par publisko apspriešanu
1) Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv (publicēts 15.11.2021.):
• sadaļā Mārupes novada pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Attīstības
dokumenti/ Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.2034.gadam;
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•

sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedriskās apspriedes;

•

sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/ Sabiedrības līdzdalības pasākumi.
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2) Mārupes novada izdevumā “Mārupes Vēstis” (2021.gada novembra izdevumā;
2021.gada decembra izdevumā atgādinājums par publisko apspriešanu un rakstisku
priekšlikumu sniegšanu līdz 17.decembrim);
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14
3) Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas
attīstības plānošana - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19050.

4) Mārupes novada oficiālajā Facebook lapā (2021.gada 8. un 12.novembrī);
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5) Publiskajā ārtelpā pie Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkas Daugavas ielā
29, Mārupē, LV-2167
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Pielikums Nr.4 Rīgas plānošanas reģiona atzinums

Rīgā 10.11.2021. Nr. 8.1.2/2021/291/N
Uz 15.10.2021 Nr. 1/2-2/577 un 05.11.2021. Nr. 1/2-2/613
Mārupes novada pašvaldība
Paziņošanai eAdresē
kopija: gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv
Par atzinuma sniegšanu Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam projektam
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) informē, ka ir saņēmis Mārupes novada pašvaldības
15.10.2021 vēstuli Nr. 1/2-2/577, ar ko pašvaldība informē RPR par izstrādāto Mārupes novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projektu un lūdz atbilstoši kompetencei sniegt
atzinumu. RPR ir saņēmis arī Mārupes novada pašvaldības 05.11.2021 vēstuli Nr. 1/2-2/613, ar ko
pašvaldība informē, ka 2021.gada 27.oktobrī Mārupes novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 41 “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu
publiskai apspriešanai”. RPR ir iepazinies ar izstrādāto dokumenta projektu, izvērtējis iesniegtos un
publicētos materiālus un sagatavojis atzinumu.
Izstrādātais Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2034.gadam projekts
(turpmāk – novada IAS) izvērtēts atbilstoši vērtēšanas kritērijiem par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas atbilstību RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām, kā arī atbilstoši aktualizētajai kārtībai, kādā Rīgas plānošanas reģions izvērtē
vietējo pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (apstiprināta 28.05.2021. RPR Attīstības padomē).

Novada IAS ir izstrādāta atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām un hierarhiski augstākiem nacionāla un reģionāla līmeņa ilgtermiņa un vidēja termiņa
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Pamatojoties uz pieņemto Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (stājas spēkā 23.06.2020.), Mārupes novada
administratīvajā teritorijā ietilpst četras teritoriālās vienības – Babītes pagasts, Mārupes
pagasts, Mārupes pilsēta (no 01.07.2022.) un Salas pagasts, un Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam ir apvienotā novada ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas kalpo par pamatu novada ilgtspējīgai un vienotai attīstībai.
Novada IAS ir izstrādāta atbilstoši noteiktajai attīstības plānošanas sistēmai un atbilstoši
kārtībai, kādā Rīgas plānošanas reģions izvērtē vietējo pašvaldību Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas. Dokuments izstrādāts atbilstoši nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentā –
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktiem ilgtermiņa attīstības
mērķiem un prioritātēm.
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Stratēģija atbilst reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem – RPR
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam, kā arī Rīcības plānam Rīgas metropoles
areāla attīstībai. Atzinīgi vērtējama reģionāla mēroga teritorijas attīstības mērķu, prioritāšu un
vadlīniju teritoriju attīstībai augstā integritātes pakāpe novada IAS saturā.
Novada IAS strukturēta četrās daļās: Mārupes novada raksturojums, Stratēģiskā daļa, Telpiskās
attīstības perspektīva, Stratēģijas īstenošana un uzraudzība, kā arī ietver vairākus dokumentu kvalitatīvi
papildinošus Pielikumus. Izstrādājot novada IAS, dokumentā kvalitatīvi iestrādājot, ir ņemti vērā RPR
12.01.2021. vēstulē Nr. 8.1.2/2021/6/N sniegtie nosacījumi, kas ietver principus un vadlīnijas
apdzīvojuma struktūras plānošanai, mobilitātei, kā arī ir ietvertas Vispārējās vadlīnijas un Vadlīnijas
atšķirīgām telpām. Atzinīgi vērtējama novada IAS saturiskā kvalitāte dokumenta tematus aplūkojot
kontekstuāli, ne tikai lokāli, kā novērojams vairumā vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos. Mārupes pašvaldība kvalitatīvi analizējot un raksturojot situāciju un iespējas, uzlūko
Mārupes novadu plašākā mērogā.
Novada IAS ir izstrādāta ar augstu detalizācijas pakāpi, vienlaikus saglabājot stratēģiska līmeņa
plānošanas dokumenta lakonisko formātu. Vienlaikus jāuzteic arī dokumenta kartogrāfiskie materiāli
un infografikas dokumenta pielikumā. Sevišķa nozīme dokumentā ir kvalitatīvi izstrādātajām
vadlīnijām, kas kalpos par leģitīmu stratēģisko ietvaru un uzstādījumiem pārējiem novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem. RPR atzinīgi vērtē kvalitatīvi izstrādāto plānošanas dokumentu,
vienlaikus aicinām dokumentā veikt nelielus papildinājumus – kartogrāfiskajiem materiāliem pievienot
attēlu nr. un nosaukums, lai turpmākajā darbā būtu iespēja nekļūdīgi atsaukties uz konkrētiem attēliem,
tematiem.
RPR atbalsta Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2034. gadam
apstiprināšanu, vienlaikus aicinot pašvaldības pārstāvjus uz dalību RPR pašvaldību attīstības plānotāju
konsultatīvajā darba grupā š.g. 12.novembrī, lai izdiskutētu vienotu pieeju reģiona apdzīvojuma centru
gradācijai un formulējumiem pēc centru nozīmes un mēroga.
Pielikumā:
-

Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas atbilstību Rīgas
plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām – uz 4 lapām.

Administrācijas vadītājs

Edgars Rantiņš

S.Skudra
sabine.skudra@rpr.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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KRITĒRIJU IZPILDES VĒRTĒJUMS PAR PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS ATBILSTĪBU RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM UN NORMATĪVAJOS AKTOS
NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas nosaukums: Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2022.-2034. gadam
Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas iesniegšanas datums: 05.11.2021.
Aizpildīšanas datums: 10.11.2021.
Pants/

N.
p.

Kritērijs

k.

punkts
normatīvajos
aktos

Atzīme par
izpildi
(jā / nē /
daļēji)

Komentārs
(par atbilstību kritērijam un
nepieciešamie uzlabojumi)

1. Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk – IAS) ir izstrādāta atbilstoši noteiktajai
attīstības plānošanas sistēmai (Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. pants un 9.panta 4.daļa, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5.pants, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 18.punkts)

1.1.

IAS ir izstrādāta / aktualizēta
ilgtermiņam (līdz 25 gadiem)

1.2.

IAS ir izstrādāta / aktualizēta,
ievērojot hierarhiski augstāka
nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentā - Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
līdz 2030.gadam noteiktos
ilgtermiņa attīstības mērķus un
prioritātes

1.3.

IAS ir izstrādāta / aktualizēta
saskaņā ar Rīgas plānošanas
reģiona teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos
noteiktajiem ilgtermiņa attīstības
mērķiem un prioritātēm

APSL
8.pants

Jā

Mārupes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2022. –
2034. gadam (turpmāk IAS) ir
izstrādāta 13 gadu periodam.

APSL
9.panta
4.daļa;
TAPL
5.pants;

Jā

IAS ir izstrādāta ievērojot
hierarhiski augstāka nacionāla
līmeņa attīstības plānošanas
dokumentos
noteiktos
ilgtermiņa attīstības mērķus un
prioritātes.

Jā

IAS ir izstrādāta saskaņā ar
Rīgas plānošanas reģiona
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos
noteiktajiem
ilgtermiņa attīstības mērķiem
un
prioritātēm,
kā
arī
aktuālajām tendencēm, to
ietekmētām
potenciālajām
situācijām.

MKN 628
18.punkts
APSL
9.panta
4.daļa;
TAPL
5.pants;
MKN 628
18.punkts

2. IAS ietver šādas sadaļas (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 19.1. un 19.2.punkts)

2.1.

Stratēģiskā daļa

2.2.

Telpiskās attīstības perspektīva

MKN 628
19.1.punkts

Jā

IAS strukturēta 4 daļās un
ietver Stratēģisko daļu, kurā
sniegts pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējums

TAPL
21.panta

Jā

IAS strukturēta 4 daļās un
ietver Telpiskās attīstības
perspektīvu
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1. daļa;
MKN 628
19.2.punkts
3. Stratēģiskā daļa (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 1.daļa, MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 19.1.punkts)

3.1.

Stratēģiskajā daļā ir ietverts
ilgtermiņa attīstības redzējums
(vīzija), stratēģiskie mērķi un
attīstības prioritātes

TAPL
21.panta
1.daļa;
MKN 628
19.1.punkts

Jā

IAS Stratēģiskajā daļā ir
ietverts pašvaldības ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija),
stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa
prioritātes, kā arī būtiskākie
sasniedzamie rādītāji un
ilgtermiņa plāns sabiedrības
līdzdalībai stratēģijā
nosprausto mērķu sasniegšanai

3.2.

Stratēģiskajā daļā ir ietverta
teritorijas specializācija

MKN 628
19.1.punkts

Jā

IAS Stratēģiskajā daļā ir
ietverta pašvaldības
Ekonomiskā specializācija, 5
galvenie specializācijas
virzieni

4. Telpiskās attīstības perspektīva (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.panta 2.daļa, MK noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.1.nodaļas 20.punkts)

4.1.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
aprakstīta un grafiski attēlota
teritorijas perspektīvā telpiskā
struktūra

MKN 628
20.punkts

Jā

IAS Telpiskās attīstības
perspektīva nosaka novada
teritorijas telpiskās struktūras
vīziju – vēlamās izmaiņas uz
2034.gadu, raksturojot
apdzīvojuma un pakalpojumu
struktūru, galvenās
funkcionālās telpas,
nozīmīgākos to elementus un
sadarbības teritorijas

4.2.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverta apdzīvojuma struktūra un
priekšlikumi attīstības centru
izvietojumam

TAPL
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.1.punkts

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir ietverta apdzīvojuma
telpiskā struktūra un
hierarhiski strukturēta
apdzīvojuma centru sistēma

4.3.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverta dabas teritoriju telpiskā
struktūra

TAPL
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.2.punkts

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir ietverta dabas vides telpiskā
struktūra

4.4.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietverti galvenie transporta
koridori un infrastruktūra (valsts
galvenie un reģionālie autoceļi,
dzelzceļi, ostas, lidostas,
maģistrālie inženierkomunikāciju
tīkli un līdzīgi objekti)

TAPL
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.3.punkts

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir ietvertas satiksmes
infrastruktūras teritoriju telpas,
ceļu koridori, dzelzceļa telpa,
lidostas teritorija, mobilitātes
punkti u.c.

4.5.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietvertas kultūrvēsturiski

TAPL
21.panta

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir ietvertas dabas,
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nozīmīgās teritorijas, ainaviski
vērtīgās teritorijas un citas īpašās
teritorijas

2.daļa;
MKN 628
20.4.punkts

kultūrvēsturiskās un ainaviskās
telpas

4.6.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
ietvertas prioritāri attīstāmās
teritorijas

TAPL
21.panta
2.daļa;
MKN 628
20.5.punkts

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir ietvertas prioritāri attīstāmās
teritorijas - interešu un
sadarbības teritorijas

4.7.

Telpiskās attīstības perspektīvā ir
noteiktas teritoriju attīstības
vadlīnijas

TAPL
21.panta
2.daļa

Jā

Telpiskās attīstības perspektīvā
ir noteiktas teritoriju attīstības
vadlīnijas

5. Sabiedrības līdzdalība IAS izstrādē (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pants, MK 25.08.2009.
noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. un 14.punkts, MK noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. un 69.punkts)

5.1.

IAS izstrādes / aktualizācijas
procesā ir notikusi dokumenta
publiskā apspriešana, kuras
termiņš nav mazāks par četrām
nedēļām (atkārtotas publiskās
apspriešanas termiņš nav mazāks
par trīs nedēļām. Pašvaldība ir
informējusi Rīgas plānošanas
reģionu par atzinuma
nepieciešamību.

MKN 628
67. un
69.punkts

Jā

Mārupes novada pašvaldība ar
5.11.2021 vēstuli Nr. 1/22/613 informējusi, ka š.g.
27.oktobrī Mārupes novada
pašvaldības dome ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 41 “Par Mārupes
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2034.gadam
projekta nodošanu publiskai
apspriešanai” uz laiku no
2021.gada 15.novembra līdz
17.decembrim.

5.2.

Pašvaldības mājaslapā sadaļā
„Sabiedrības līdzdalība” ievietots
paziņojums par līdzdalības
procesu atbilstoši normatīvajiem
aktiem par kārtību, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā

MKN 970
13.punkts

Jā

Informācija par IAS izstrādi
un sabiedrības iesaistes
pasākumiem pieejama
pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv → Attīstība un
plānošana → attīstības
dokumenti → Mārupes
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2022.-2034.gadam
izstrāde

5.3

IAS un visi pašvaldības lēmumi,
kas saistīti ar plānošanas
dokumenta izstrādi / aktualizāciju
un apstiprināšanu ir ievietoti
Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā un pieejami
Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā
www.geolatvija.lv , sadaļā
"Teritorijas attīstības plānošana”

MKN 392
18.punkts

Jā

Latvijas Vienotajā
ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv,
sadaļā "Teritorijas attīstības
plānošana” ir ievietoti visi
pašvaldības lēmumi, kas
saistīti ar plānošanas
dokumenta izstrādi un
dokumenta projekts:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#
document_19050

MKN 628
3.punkts

6. Rīgas metropoles areāla prioritāšu un risinājumu, attīstības vajadzību un ieguldījumu virzienu
ievērošana (“Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai”(Apstiprināts, RPRAP 2020.gada 10.janvārī)
6.1
IAS izstrādē ir ņemts vērā Rīgas
Jā
IAS izstrādē ir ņemts vērā
plānošanas reģiona izstrādātais
Rīgas plānošanas reģiona
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“Rīcības plāns Rīgas metropoles
areāla attīstībai”(Apstiprināts,
RPRAP 2020.gada 10.janvārī)

izstrādātais “Rīcības plāns
Rīgas metropoles areāla
attīstībai” - kvalitatīvi un
visaptveroši integrētas plānā
noteiktās attīstības vajadzības
un ieguldījumu virzieni.

Tabulā lietotie saīsinājumi:
APSL

08.05.2008. Attīstības plānošanas sistēmas likums

IAS

Pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija

MKN 392

08.07.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmas noteikumi”

MKN 628

14.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”

MKN 970

25.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība
attīstības plānošanas procesā”

RAL

21.03.2002. Reģionālās attīstības likums

TAPL

13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likums

RPRAP

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome
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Pielikums Nr.5 Publiskās apspriešanas sanāksmes protokols
Publiskās apspriešanas sanāksme par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2022.-2034.gadam
SANĀKSMES PROTOKOLS
DATUMS: 2021. gada 6. decembris
SANĀKSME SĀKAS: plkst. 17:00
VIETA: ZOOM
SANĀKSMES DALĪBNIEKI:
1. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrais vietnieks;
2. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece;
3. Dace Žīgure, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
p.i.;
4. Gerda Rubīna-Kiukucāne, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas
nodaļas stratēģiskās plānošanas speciāliste;
5. Ilze Kamoliņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projekta
vadītāja;
6. Gundars Zadovskis, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
ģeotelpiskās informācijas sistēmas speciālists;
7. Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
vides speciāliste;
8. Lauma Erdmane, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas zemes
ierīcības speciāliste;
9. Anda Sprūde, Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas
plānotāja;
10. Guntis Ruskis, Mārupes novada pašvaldības deputāts;
11. Liene Freivalde, Starptautiskās lidostas “Rīga” pārstāve;
12. Dace Keirāne, Tukuma novada Attīstības nodaļas vecākā projekta vadītāja;
13. Vita Caune, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve;
14. Baiba Logina, iedzīvotāja;
15. Brunis Mārtiņš Ķibilds, biedrība “Mārupes nākotnei”;
16. Aleksejs Nipers, iedzīvotāja;
17. Dennis Belajevs, iedzīvotājs;
18. Gunta Lukstiņa, iedzīvotāja;
19. Irbe Karule, iedzīvotāja;
20. Valdis, iedzīvotājs;
21. Valdis Avotiņš, iedzīvotājs;
22. Didzis Lauva, iedzīvotājs;
23. Nadīna Millere, iedzīvotājs;
24. Konstantīns Gribovskis, iedzīvotājs;
25. Piche Pēteris, Piche pārstāvis;
26. Kristina, iedzīvotāja;
27. Baiba, iedzīvotāja;
28. Ieva, iedzīvotāja;
29. GA, iedzīvotājs;
30. Base, iedzīvotājs.
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Publiskās apspriešanas sanāksmi par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.2034.gadam (turpmāk – IAS) atklāj un vada I.Krēmere, un kopā ar D.Žīguri prezentē izstrādāto
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam. Prezentācijas laikā iedzīvotāji tiek informēti
gan par IAS izstrādes procesu, sabiedrības iesaistes pasākumiem, turpmākajiem soļiem, gan par
IAS, apskatot definētos stratēģiskos mērķus, telpisko struktūru (prezentācija pielikumā).

Noslēdzot prezentāciju, I.Krēmere aicina uz diskusiju. Diskusijas laikā tiek uzklausīti viedokļi
un jautājumi, paralēli atbildot arī uz ZOOM čatā sniegtajiem jautājumiem un komentāriem.
I.Karule izsaka viedokli, ka stratēģija par maz uzsver Mārupes pilsētas lomu, stratēģijā pilsēta
iezīmēta dažos vārdos, bet varētu izstrādāt vairāk pilsētai telpisko vīziju. Min piemērus, ka
uzbūvēts doktorāts, bet nav iespējas nokļūt, daudzviet nav gājēju celiņi. Mammai ar bērnu
ratiņiem vide nav draudzīga. I.Krēmere pateicas par viedokli, piefiksē priekšlikumus un norāda,
ka Mārupe kā pilsētas veidošana ir vēl jaunu izaicinājumu priekšā un pašvaldībai arī neatbildēti
jautājumi, kas mainīsies, tik cik izriet no normatīvajiem aktiem, kas ir skaidrs. Tāpēc ir skaidrs,
ka pašvaldībai ir padziļināti jāstrādā pie pilsētas veidošanas jautājumiem. Nākamajā gadā
plānota mikromobilitātes plāna izstrāde, kas tad risinās aktualizētos mobilitātes jautājumus.
I.Karule piedalījās tikai daļā no publiskās apspriešanas sanāksmes.
V.Avotiņš atzinīgi vērtē izstrādāto dokumentu. Vēlas redzēt Mārupi kā uzņēmējiem draudzīgu
novadu, ar noteiktu specializāciju. Viņaprāt labāk varētu izmantot aviācijas nozari,
bioekonomikas (dārzeņu, augu), kūdras pielietojumu ekonomikā. Tūrisma jomā saskata jaunu
izstāžu kompleksu uzbūvēt, minot Dānijas piemēru. Izskan priekšlikumi par specializētajām
skolām, pieaugušo izglītības centru, vienas pieturas pakalpojumiem, inkubatoru attīstību. Vēlas
redzēt lielākas ambīcijas kā pilsētai, kur Mārupe arī varētu būt vadošā Rīgas plānošanas
reģionā. I.Krēmere pateicas par izteiktajiem komentāriem un priekšlikumiem, saprotot, ka
arvien vairāk tiek uzsvērta pilsētas nozīme. Tomēr aicina vairāk skatīties, kā saredz jaunā
novada apvienošanu, kurā ietilpst Mārupes, Babītes un Salas pagasti un kādi šajā kontekstā
saskatāmi izaicinājumi.
Kamēr tiek apdomāti viedokļi, paralēli apskata ZOOM čatā jautājumu no Valda – ceļu
kategorijas nav īsti skaidras, piemēram, ja ir EV kategorijas ceļš, tad nav kartes, kur precīzi
norādīts kāds konkrēti EV ceļš tas ir domāts. Ir publiski dažādi šķērsprofili ielu kategorijām,
taču caurspīdīgums šajās kategorijās vienā kartē nav. Vienlaikus nesaprot, kāpēc visas ielas
netiek tīrītas. Parādās arī jautājums, vai būs liela publiska bezmaksas autostāvvieta Rail Baltic
stacijā?
I.Krēmere skaidro, ka jautājumā par ceļiem un ikdienas uzturēšanu, kas neskar IAS ir jāvēršas
Pašvaldības īpašumu pārvaldē, Mārupes mājaslapā.
Taču saistībā ar ceļu uzturēšanu iezīmē Mārupes īpatnību, ka liela daļa ielu ir privātas,
vienlaikus informējot, ka iedzīvotāji var ierosināt nodot ielu pašvaldībai, nosakot ielai
pašvaldības nozīmes statusu, lai uzturēšanu veiktu pašvaldība.
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Attiecībā uz Rail Baltica I.Krēmere norāda, ja Rail Baltica pakārtotu dzelzceļu pašvaldības
interesēm, tad varētu ieplāno Jaunmārupes staciju blakus pašvaldības zemei. Šajā gadījumā viss
nav tik vienkārši, bet tikšanās laikā ar Satiksmes ministriju tika aktualizēti arī šie jautājumi, ka
būtiski ir pilnveidot sabiedriskā transporta maršrutus Mārupes novadā, t.sk. pievēršot uzmanību
mobilitātes punktu veidošanai. Jāstrādā pie park&ride nodrošinājuma, būtu jāveido valstiska
programma mobilitātes punktu attīstībai, ko izmantos ne tikai Mārupes novada iedzīvotāji, bet
arī citi ārpus Mārupes novada un izmantos kā veidu, lai nokļūtu Rīgā.
ZOOM čatā viedoklis no D.Lauvas - saglabāt dabiskās buferzonas, kas vēl palikušas. Mežus
Spilvē, Mežārēs neļaut pārveidot par parkiem. I.Krēmere komentē, ka šis ir jau padziļināts
jautājums, kuru skata teritorijas plānojuma kontekstā. D.Žīgure sniedz atbildi par mežiem, ka
šīs ir aizsargājamās teritorijas (Rīgas meža aizsargjosla), tāpēc satraukumam nav pamats, bet tā
kā tie ir SIA “Rīgas meži” īpašumā, tad sadarbībā ar viņiem var veikt šo teritoriju
labiekārtošanu.
A.Nipers atzinīgi vērtē izstrādāto IAS. Paralēli nosūtītajiem priekšlikumiem, atkārtoti uzsver,
ka vairāk jākoncentrējas uz izglītību, jāveic izglītības kvalitātes uzlabojumi. I.Krēmere
informē, ka Izglītības dienests cītīgi strādā pie izglītības kvalitātes noturēšanas, vienlaikus
iezīmējot situāciju, ka ir lielas rindas uz izglītības iestādēm, kas daļēji veidotas mākslīgi, jo
piesakās un pārsvarā tiek Mārupes skolās tikai deklarētie iedzīvotāji, bet pēc iestāšanās
izglītības iestādē daļai ātri vien notiek pārdeklarēšanās. Vienlaikus atšķirībā no citām
pašvaldībām, Mārupes novadā atbalsts tiek sniegts mācību materiāliem un tehniskajam
nodrošinājumam, tieši domājot par izglītības kvalitāti, ne tik daudz par bezmaksas ēdināšanu
vai citiem sociālajiem aspektiem.
ZOOM čatā jautājums no Base - Kas ir domāts ar augstas intensitātes kvartāliem Tīŗainē?
D.Žīgure sniedz atbildi, ka tiek paredzēts, ka daudzdzīvokļu teritorijas attīstāmas tur, kur tās
jau ir izveidotas un no jauna varētu veidoties pie mobilitātes punktiem, kur ir dzelzceļa stacijas
un plānoti tiek pakalpojumi. Šim pamatā ir arī diskusijas un saņemtie priekšlikumi no
iedzīvotājiem.
G.Ruskis saka paldies par paveikto darbu un cer, ka IAS izstrādē iesaistīsies vairāk sabiedrības
locekļu. Savukārt attiecībā par augstas intensitātes apbūvi Tīrainē aicina nekonkurēt ar Rīgu, jo
no Rīgas ir izgājuši apmēram 20-25% iedzīvotāju, bet jau redzam, kā Āgenskalns attīstās.
Jāizvairās no daudzstāvu apbūves, ja iespējams.
I.Krēmere lūdz sniegt viedokli par stratēģijā uzsvērto apkaimju veidošanu, pēc kuras
principiem varētu veidot apkaimju padomes. Jau tagad ir izveidota apkaimju konsultatīvā
padome, kurā varēs piedalīties iedzīvotāji un gada nogalē gaidāma sanāksme. Vai ir kāds
viedoklis par apkaimju veidošanu? D.Žīgure papildina, ka šī tēma tiks turpināta pie Attīstības
programmas izstrādes. Rosina pārrunāt ar kaimiņiem, kā saredz šo apkaimju veidošanu, robežu
pārskatīšanu, ko varētu izrunāt pie Attīstības programmas sanāksmēm.
G.Ruskis informē, ka Tīrainē apkaime jau aktīvi darbojas.
A.Nipers neizprot, kādas būs apkaimju sekas? D.Žīgure skaidro, ka atbilstoši apkaimju
dalījumam tiks plānots pakalpojumu grozs. Apkaimju kontekstā arī jāskatās kopbudžetēšana,
lai teritorija varētu veidot kopēju identitāti un īstenot kopīgas aktivitātes.
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A.Nipers vēlas precizēt, kas ir domāts ar kopbudžetēšanu? I.Krēmere skaidro, ka tā būs jauna
forma pašvaldībām, kas ir iekļauta jaunajā likumprojektā “Pašvaldību likums”. Tas paredz, ka
iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties pašvaldības budžeta plānoš anā. Jau šobrīd notiek līdzīgas
aktivitātes konkursa “Mārupe – mūsu mājas” kontekstā, kur arī turpmāk tiks realizētas
sabiedriskās aktivitātes, bet maza mēroga infrastruktūras projekti tiks īstenoti citādāk –
iedzīvotājiem būs tikai jāizdomā ideja, kuras realizācijas atbilstība tiks izvērtēta un nodota
iedzīvotājiem balsošanā un visvairāk balsu saņēmušās idejas tālāk realizēs pašvaldība.
ZOOM čatā jautājums no Kristīnas - Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014. -2026.gadam
tika noteiks, ka zemes vienības minimālā platība – 1200 m². Kāpēc plānojumā nav paredzēts,
ka zemes vienības minimālā platība - 600 m²? Daudzi vietēji iedzīvotāji, kas sapņo dzīvot
Mārupes novadā nevares atļauties nopirkt apbūvei tādus milzīgus zemesgabalu.
I.Krēmere norāda, 600 m2 ir diezgan grūti ieplānot dzīvojamo ēku, bet attiecībā uz jauno
teritorijas plānojumu, jau iepriekš izstrādātie teritorijas plānojuma grozījumi paredzēja
samazinājumu uz 1000 m². Ņemot vērā vēsturisko Mārupes īpatnību, ka ir privātās ielas, tad
attiecīgi zeme zem ceļa līdz 2012.gada tika piedalīta un ieskaitīta zemes gabala kopējā platībā
un tad tīri apbūvei tā arī sanāca ap 1000 m2. Ņemot vērā, ka ir mainījusies likumdošana attiecībā
uz zemēm zem ielām, tā ir jāizdala kā atsevišķa zemes vienība, tad būtu pieļaujama arī mazāka
zemes gabalu minimālā platība. Tas varētu tikt virzīts līdz ar jauno teritorijas plānojumu, kas
tiks uzsākts nākamajā gadā. G.Ruskis papildus norāda, ka attiecībā uz 600 m², tas nav jāparedz
visā novadā, bet kādā buferzonā, piemēram, kur industriālie parki un lielās būves. Atsevišķās
vietās to varētu piemērot. I.Krēmere norāda, ka diskusijas par šo jautājumu ir bijušas un visu
to var vēl nākotnē vērtēt.
I.Krēmere sanāksmi noslēdz, informējot, ka uzsākta Attīstības programmas izstrāde un ka par
IAS vēl ir iespēja sniegt rakstiskus priekšlikumus līdz 17.decembrim. Visi priekšlikumi tiks
izvērtēti un noderēs tālāko attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Liels paldies visiem par
vērtīgajām diskusijām!

Sanāksme beidzas 18:40.

Protokolēja

G.Rubīna-Kiukucāne
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Pielikums Nr.6 Publiskās apspriešanas sanāksmes prezentācija

arba or ani

ija

A
M
ZOOM

R P S
A A
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA
GA A
P BLIS S APSPRI A AS SA

D
S
S

S
M

arba k r ba
I
I

IAS

In orm ija par IAS i s r es pro esu

P
N
S
P
T

T
D

M

M

Sabie r bas iesais es pas kumi

I s r es pro ess
M

I

A
R

IAS

M
M
N
U

IAS

M

U
T

M

M

Sabie r bas iesais es pas kumi

S

I

T

K

I

S
M

P

M

I

I

AP

27
A A ĒRTĪBAS SABI RĪBAS S ATĪJ

Ie

o ju un u ņ m ju ap aujas
re ul i

M

Il ermiņa a s bas re

jums un priori

es

obili

es un sa iksmes in ras ruk ras no r jums

M

M

abas kapi la un i es no r jums

M

M

Sabie r bas l

M

ek a no a a p r al ba un publisko pakalpojumu no rošin jums

al ba no a a a s b un l mumu pieņemšan

ņ m j arb bas un paš al bas sa s arp j sa arb ba

M

28
STR

T RA

I

N
T

Il sp j as a s bas s ra

E
S
S

ija

I
A
S
U
D
P

M

IZĪT ART
M

S
M
M

K
L
PII Z
M

Z
R

M
S

R
L

PL

A AS I T ARS

RPR Il sp j as a s bas s ra
R

P

ija

a am

P

S
P

K

P

A

R
P

M
S

I

R

G

A

A

A

N

R
P

I

D
A

M

E

RPR Il sp j as a s bas s ra

ija

a am

RPR Il sp j as a s bas s ra

D

R

P
Ī
S

M

O

M

ija

a am

P

S N
M

S

29
Ie

o ju skai a i maiņas

Apkaimes

a

T

T
R

M

M

S I kopsa ilkums

konomisk spe iali

ija

ija

K

L
A

I
R
L
R
M

S ra

iskie m r i un il ermiņa priori

P

IAS

Priori

es

es
Z

R

I
P

30
Priori

es

Priori

K

es
I

M

L

P
S

D

R

P

A
D
A

SEG

M

A

S

Priori

es
E

M

P

P

T

Telpisk perspek a

lam s i maiņas u

a u

AP ZĪ J A T LPIS
STR T RA
A

R

AP ZĪ J A
T LPIS STR T RA

SATI S S
I RASTR T RA
BILIT T

A
M
L

R
S
D

S

R

31

SATI S S
I RASTR T RA
BILIT T

SATI S S
I RASTR T RA
BILIT T

M

M
M

M

Z Ē ĒJ ARBĪBAS
ATTĪSTĪBAS T RIT RIJAS

A

ABAS LT R ĒST RIS S
AI A IS S T LPAS
R

R
A
M

D
R

I T R
SA ARBĪBAS
T RIT RIJAS

I
A

ATTĪSTĪBAS PR GRA

A

GA A

T
U

S

A

MND

N

L

A

IAS

I

M

I

M
A
R

S
M

I

G

K
D

M

L

M
ZOOM

rupes no a a a s bas
pro ramma

rupes no a a eri orijas
pl nojums

K

I

ZOOM

M
ZOOM

P

P

32
Turpm kie so i IAS i s r
I
IAS

D
M

M

Pal ies par u man bu

M

L

P
D

M

D
P

M
L
G

T

IAS
I

M

33

Pielikums Nr.7 Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi
Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

1

2

3

4

5

Fiziska persona,
MNP Nr.1/26/304

Priekšlikumi
22.lpp. Pie “Daudzveidīgas izglītības pieejamība” prioritātes:
Priekšlikums uzsvaru likt arī uz izglītības izcilību Mārupes novada skolās – “Izcilas un
daudzveidīgās
izglītības
pieejamība”.
Izglītības kvalitāte ir svarīgs faktors dzīvesvietas izvēlei ģimenēm ar bērniem. Daudzi vecāki
ir gatavi tērēt daudz laika, lai bērns varētu nokļūt līdz, viņuprāt, labākai skolai. Bērnu izglītība
ir svarīgākā investīcija, kādu sabiedrība var veikt un tā nosaka bērna nākotni. Ņemot vērā, ka
pēc PISA reitingiem Latvija diezgan būtiski atpaliek no Igaunijas un citām valstīm, attīstības
potenciāls ir liels. Īpaša uzmanība jāpievērš mūsdienīgām, motivējošām, individualizētām
apmācības metodēm, skolotāju kvalifikācijai un skolu infrastruktūrai.
Priekšlikums mainīt “pirmsskolas izglītības nodrošināšana pēc iespējas tuvāk dzīves vietai”
uz “visa veida izglītības nodrošināšana pēc iespējas tuvāk dzīves vietai”. Ir saprotami, ka ne
visur tas būs iespējams, tomēr vērojot auto plūsmas no rītiem un pēcpusdienā starp Mārupi un
Jaunmārupi (un pašiem vedot bērnu ar auto), pastāv iespējas ilgtermiņā nodrošināt izglītību
tuvāk dzīvesvietai, taupot gan bērnu, gan vecāku laiku un naudu.
Pie “Daudzveidīgas izglītības pieejamība” prioritātes ir teikts “sniedzot atbalstu novada
specializācijai atbilstošas profesionālās izglītības ieguvei, piemēram ... dārzkopības jomās”.
Gribu atzīmēt, ka pavisam netālu no Piņķiem ir Bulduru Dārzkopības vidusskola, kas nesen
pievienota Latvijas Lauksaimniecības universitātei kā kapitālsabiedrība, un kurā šobrīd tiek
veiktas būtiskas investīcijas modernizācijai.
22.lpp. Pie “Klimatneitralitātes veicināšana un dabas potenciāla saglabāšana” prioritātes:
Ieteikums nomanīt “Atjaunojamie resursi” uz “Atjaunīgie resursi”.
Prioritātē ietverto punktu formulējuma stils ir stipri atšķirīgs no tā, kāds ir, piemēram,
“Daudzveidīgas izglītības pieejamība” prioritātē un “Aktīva sabiedriskā dzīve un telpa
novadā” prioritātē (kur ir daudz konkrētāk). Priekšlikums arī Klimatneitralitātes veicināšanas
prioritātē izmantot konkrētākus formulējumus. Piemēram:
Mazināt dabasgāzes patēriņu enerģijas ražošanai novadā, īpaši pašvaldības iestādēs un
mājsaimniecībās.
Samazināt auto izmantošanas intensitāti novada mobilitātē, veicinot mikromobilitāti pēc
labākajiem kopienu veidošanas piemēriem citās Rietumeiropas valstīs.
Veicināt zaļās elektroenerģijas ražošanu un izmantošanu novadā.

Priekšlikuma statuss

Priekšlikumi pieņemti zināšanai un tiks vērtēti arī Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam izstrādē.
Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020.-2026.gadam jau
ietver uzdevumus un rīcības izglītības nozares attīstībai, tie tiks
aktualizēti, tai skaitā ievērojot saņemtos priekšlikumus Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai (turpmāk – IAS).
Izvērtējot reālo potenciālu un faktisko situāciju, prioritāri virzāma
kvalitatīvas vispārējās izglītības pieejamība.
Mērķis nodrošināt tuvāk dzīves vietai visa veida izglītību mazinātu
svārstmigrāciju un laika patēriņu, tomēr neveicinātu izglītības
kvalitāti un izglītībai pieejamo resursu efektīvu izlietojumu.

Priekšlikums atbalstīts, veikti precizējumi viscaur dokumentā.
Priekšlikumi pieņemti zināšanai, IAS tiek ietverti būtiskie principi
un prioritāri virzieni, taču konkrētas rīcības tiks vērtētas Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam izstrādē, tai skaitā iesniegtie
priekšlikumi tiks analizēti arī kontekstā ar jauna apvienotā novada
Energopārvaldības plāna izstrādi, kura ietvaros šie jautājumi un
mērķi tiks analizēti detalizētāk.
Sabiedriskā transporta un mikromobilitātes jautājumi IAS jau ietverti
telpiskās perspektīvas sadaļā un prioritātē par mobilitāti un
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi
Mazināt emisijas no organiskajām augsnēm, kas ir būtisks SEG emisiju avots.

Priekšlikuma statuss
pakalpojumu pieejamību. Pie klimatneitralitātes prioritātes
redakcionāli papildināts par atbalstu efektīvai un zaļai mobilitātei.

Veidot ātru, ērtu un drošu mikromobilitātes infrastrukturu, kas savienota ar Rīgu un Jūrmalu.
Sabiedriskā transporta dekarbonizācija.

6

7

8

9

10

Koku stādīšana un parku veidošana.
23.lpp. Pie “Augsta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība” prioritātes
Socioloģiskās aptaujas rezultāti Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.
gadam ietvaros tika konstatērs, ka galvenā prioritāri attīstāmā joma ir infrastruktūra ar 64%.
Infrastruktūras novērtējumā (11.att.) ir redzams, ka lielākā neapmierinātība ir ar veloceliņu
tīklojumu. Tomēr Stratēģijā pie prioritātes “Augsta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība”
tas nav atspoguļojies. Šajā pašā 11. attēlā ir arī redzams, ka aptuveni puse nav apmierināti ar
gājēju ietvju nodrošinājumu un daudzi ir neapmierināti ar sabiedriskā transporta piemērotību.
Savukārt auto transportam domātā infrastruktūras novērtējums ir salīdzinoši labs. Minētais
ļaus secināt, ka Stratēģijas priekšplānā virzāmās prioritātēs līdz galam nesaskan ar Mārupes
novada iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.
Piekšlikums, pie “Augsta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība” priekšplānā izvirzīt
pilnvērtīgas un kvalitatīvas mikromobilitātes infrastruktūras veidošanu: 1) blīvi apdzīvotajās
vietās, 2) starp lielākajām apdzīvotajām vietām, 3) starp Mārupes novadu, Rīgu un Jūrmalu.
Tas ļautu gan palielināt jauniešu mobilitāti, gan taupīt vecāku laiku un naudu, gan ļautu
mazināt spiedienu ģimenēm pirkt 2. auto, kas dotu ieguldījumu arī klimatneitralitātes mērķu
sasniegšanā. Tas arī padarītu Mārupes novadu mobilitātes un dzīves vides ziņā eiropeiskāku.
Priekšlikums veidot tādu mobilitātes pieeju, kāda ir Mārupei līdzīgajos rajonos Nīderlandē
vai Dānijā, par galveno virzāmo prioritāti nosakot kvalitatīvu nodalītu mikromobilitātes
infrastruktūru, kas ļautu ātri, ērti un droši pārvietoties ar riteņiem, e-skrejriteņiem utt. (lai
veloceliņi un ietves nav “viļņveidīgi” pielāgoti autoceļa līmenim, nav garākas par auto ceļu
starp tiem pašiem A un B punktiem, ir pietiekami platas utt.)
Ņemot vērā, ka Mārupē iedzīvotāju skaits palielinās un pārsvarā uz ģimeņu ar bērniem rēķina,
ir atbalstāma “drošība uz ceļiem” prioritāte. Tomēr priekšlikums to papildināt, ka apdzīvotajās
vietās satiksmes drošības prioritāte ir sasniedzama ar auto satiksmes mierināšanas
risinājumiem, nevis ar gājēju un velo ierobežojošiem risinājumiem. (Tieši šāda pieeja tiek
izmantota citās ES pilsētās ar augstu dzīves kvalitātes novērtējumu).
26. lpp. Pie “Sasniedzamie rezultāti stratēģisko mērķu raksturošanai”
Priekšlikums SM1 rādītājus papildināt ar:

Priekšlikums atbalstīts, veikti redakcionāli precizējumi.
Mobilitātes jautājumi pamatā jau ietverti pie telpiskās attīstības
perspektīvas, bet prioritātē redakcionāli uzsvērta pilnvērtīgas un
kvalitatīvas mikromobilitātes infrastruktūras veidošana visu līmeņu
savienojumu nodrošinājumam.
Detalizētāk mobilitātes infrastruktūra un tās tehniskie risinājumi
izvērtējami pie Mārupes novada mobilitātes plāna izstrādes, kādu
atbilstoši Transporta attīstības pamatnostādņu rekomendācijai tiek
paredzēts izstrādāt Mārupes novadam jau tuvākajā laikā.

Priekšlikums pēc būtības atbalstāms, bet ievērojot, ka drošības
pasākumi jau ir iekļauti IAS redakcijā (prioritāte “Augsta mobilitāte
un pakalpojumu pieejamība”, telpiskās attīstības perspektīvas
transporta sadaļā), papildus precizējumi netiek veikti.
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi
Skolu izglītības kvalitātes novērtējumu (skolēnu regulārā aptauja)
Skolu izglītības kvalitātes novērtējumu (vecāku regulārā aptauja)
Skolu izglītības kvalitātes novērtējumu (Latvijas skolu reitings)
Skolēnu īpatsvars, kas mācās skolā ne tālāk par 5 km no savas dzīvesvietas un spēj to sasniegt
ar kājām vai velo (sākumskola, pamatskola, vidusskola).

Priekšlikuma statuss
Priekšlikumi pieņemti zināšanai, tiks vērtēti Attīstības programmas
2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros.
Attiecībā uz skolu reitingiem tie netiek noteikti valsts līmenī, bet
privātu iniciatīvu ietvaros un vērtē tikai vidusskolas, bet ne
sākumskolas un pamatskolas. Savukārt, attiecībā uz skolēnu un
vecāku aptauju veikšanu – katra skola veic un tā ir obligāta prasība
pašnovērtējuma veikšanai. Katru gadu jāsagatavo pašvērtējums un
tas tiek publiskots skolas mājas lapā. Tas piesaistās arī Attīstības
programmai, un tās īstenošanas pārskatam, kur šo varēsim uzsvērt.

Priekšlikums SM2 3. rādītāju “Veloinfrastruktūra” sadalīt 2 apakšrādītājos:
11

12

13

14

Veloinfrastruktūra 1 (fiziski nodalīts velo ceļš)
Veloinfrastruktūra 2 (apvienotais gājēju-velo ceļš, kur velo daļa ir nodalīta ar apzīmējumu)
Ir zināms, ka citas pašvaldības atskaitēs palielina velo ceļa garumu vienkārši uzliekot zīmi uz
ietvēm. Šādi velo ceļi pārsvarā nav izmantojami ātrai, ērtai un drošai velo satiksmei un
mikromobilitātei, jo velo un citu mikromobilitātes rīku ātrums ir 15-25 km/h. Ja velo ir spiests
braukt pa ietvi, tad bieži vien gājēju vai ietves konstrukcijas dēļ mobilitātes ātrums būtiski
samazinās, padarot to par mazāk pievilcīgu salīdzinājumā ar auto.
Priekšlikums SM2 rādītājus papildināt ar:
Satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits Mārupes novadā (ar mērķi 0, jeb “Vision Zero”).
Skolēnu īpatsvars, kas nokļuvuši līdz skolām ar mikromobilitātes risinājumiem.
Pašreizējā redakcijā nevar saprast ko plānots iekļaut rādītāja “Emitēto CO2 emisiju apjoms”.
Aicinājums to precizēt, rādītāju sadalot vairākos apakšrādītājos (varu palīdzēt ar
metodoloģijas izstrādi):
SEG emisijas auto transportā sektorā, uz vienu novada iedzīvotāju
SEG emisijas mājsaimniecību energopatēriņā, uz vienu novada iedzīvotāju
SEG emisijas pašvaldības energopatēriņā, uz vienu novada iedzīvotāju
Zaļās elektroenerģijas ražošana (oglekļa kredīti), uz vienu novada iedzīvotāju
SEG emisijas zemes izmantošanas sektorā, CO2 ekvivalentā

Priekšlikumi pieņemti zināšanai, tiks vērtēti gan Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam, gan arī novada Mobilitātes plāna
izstrādes ietvaros.

Priekšlikumi pieņemti zināšanai,
programmas 2022.-2028.gadam un
izstrādes ietvaros.
Mērvienības precizētas.

tiks vērtēti Attīstības
Energopārvaldības plāna
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Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

15

Priekšlikums rādītāju “Bezdarba līmenis gada beigās” noteikt kā proporciju pret valsts vidējo,
jo šī rādītāja absolūto vērtību ietekmē globālie notikumu.

16

SM3 rādītāju var papildināt ar IIN maksājumu uz vienu nodarbināto Mārupē, salīdzinājumā
ar Rīgu un valsts vidējo. Tas ļautu spriest par to, cik lielu pievienoto vērtību ražo Mārupes
novada iedzīvotāji.

Priekšlikumi pieņemti zināšanai. Ierosinātie rādītāji faktiski jau
atspoguļotu tālāku rezultātu analīzi.
Stratēģijā ietverami pamata rādītāji, taču Pārskatā par rādītāju izpildi
var tikt piemērota priekšlikumos ierosinātā pieeja Mārupes novada
situācijas analīzei.

Nr.p.k.

17

Sakarā ar attīstības perspektīvām Salas pagasta Gātciemā, kur pēdējos gados novērota liela
interese (blakus Lielupe un jūra dažu km attālumā) nekustamo īpašumu tirgū, kā arī mainīts
teritorijas plānojums, kurš paredz privātmāju apbūvi vietās, kur savulaik bija rūpniecībai
paredzētā zeme, lūgums Mārupes novadam stratēģijā iestrādāt laiku, kad manā īpašuma
tuvumā plānots veikt komunikāciju izbūvi: Ūdens, kanalizācija, gāze, ceļu izbūve un
apgaismojums.

Priekšlikums netiek atbalstīts.
Principi komunikāciju izbūves izvērtēšanai ir ietverti IAS telpiskās
attīstības perspektīvas sadaļā, vadlīnijās publisko pakalpojumu
organizācijai. IAS līmenī netiek noteikts konkrēts rīcību veikšanai
paredzamais laiks.
Informējam, ka Investīciju plāna 2022.gadam projektā tiek iekļauts,
ka SIA Babītes siltums veiks tehniski ekonomiskā pamatojuma/
stratēģijas izstrādi ūdenssaimniecības attīstībai Babītes un Salas
pagastos, izvērtējot tehniskās iespējas un prioritātes pakalpojumu
nodrošināšanai. Saistīti ar šiem dokumentiem, konkrētas rīcības tiks
paredzētas Attīstības programmā un investīciju plānā atbilstoši
prioritātēm.

Papildus vēršu uzmanību, ka atsevišķi attīstītāji, kuri savus projektus, realizējot ir ne tikai
piesaistījuši jaunus iedzīvotājus, pilnībā izpārdodot savus īpašumus, bet arī radījusi
iedzīvotājos interesi pēc sociālo funkciju nepieciešamības uz vietas pašā Gātciemā. Līdz ar to
lūgums izvērtēt iespēju daļu mana īpašuma, kas atrodas Gātciema centrā izmantot, kā
iespējamo vietu pašvaldības bērnu dārza būvniecībai, rotaļu vai spēļu laukuma vai sociālā
nama izveidei.
Vienlaicīgi, izskatot stratēģiju, lūgums pārskatīt Teritorijas plānojumu un iestrādāt iespēju
manam nekustamajam īpašumam, kas t.sk. paredzēts arī privātmāju apbūvei noteikt iespēju
sadalīt to mazākos gabalos līdz 2500 m2, jo šobrīd minimālā platība manam īpašumam var
būt min 5000 m2.
30.lpp. tabulā norādīto informāciju “pakalpojumu atbalsta centrs vienots Babītes/Spilves
apkaimju centrs”, izteikt redakcijā “pakalpojumu atbalsta centrs - Babītes apkaimju centrs”
un “pakalpojumu atbalsta centrs - Spilves apkaimju centrs”, katrā apkaimē veidojot savu

Priekšlikums pieņemts zināšanai.
Iespējamās atļautās izmantošanas izmaiņas tiks izvērtētas Mārupes
novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā, kas tiks uzsākta
2022.gadā.
Attiecībā uz zemes vienību platībām, norādām, ka IAS apdzīvojuma
vadlīnijas ietver principu kompaktu apdzīvojuma centru veidošanai,
un izmaiņas plānojumā būtu veicamas vienīgi izvērtējot teritorijas
potenciālu par tādu attīstīties. Pakārtoti tam arī vērtējamas
paredzamās īpašumu platības, rēķinoties ar pakalpojumu un
infrastruktūras nodrošināšanas efektivitāti.
Priekšlikums pieņemts zināšanai, daļēji atbalstīts.
Attēlā pakalpojumu atbalsta centrs grafiski pārvirzīts tuvāk uz
robežas starp abiem ciemiem (apkaimēm), lai būtu uztveramāka

Fiziska persona,
MNP Nr.1/22/856

18

19

20

Fiziska persona,
MNP Nr.1/22/867
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

pakalpojumu atbalsta centru, jo Spilve/Mežāres nav telpiski un mentāli saistītas ar Babīti, tā
ir pavisam cita teritorija, kurā notiek strauja urbanizācija un tādejādi tajā ir nepieciešams
pakalpojumu centrs ar iespējamo novietni starp Spilvi un Mežārēm.
Novadā būtu jāveido ilgtspējīgas, pašpietiekamas teritoriālās kopienas, tas ir arī "walkability",
teritorijas ar zemu CO2, pretēji šī brīža risinājumam Mežārēm/Spilvei bez centra, tas ir atstājot
šo teritoriju iedzīvotājus, lai viņu ģimenes, kā divautomašīnu īpašnieki, dodas pēc visa
nepieciešamā Rīgas virzienā, kas tomēr viņiem būs tuvāk kā Babīte, līkumojot pa pārvadiem.

pieeja, kas piedāvāta eksperta sagatavotajā apdzīvojuma struktūras
un pakalpojumu centra priekšlikumā – tas paredz vienoti plānot
pakalpojumu attīstību Babītes un Spilves ciemu teritorijām, balstoties
arī uz mērķi veidot ērtus savienojumus starp ciemiem, un ievērojot,
ka Babītes ciemā ir dzelzceļa stacija. Kopējais iedzīvotāju skaits
nākotnē būs ievērojams un noteiks plašu pakalpojumu klāsta
nepieciešamību (t.sk. pamatizglītības iestādes), ko katrā no
teritorijām iespējams nebūtu mērķtiecīgi plānot, tādēļ kopējais
pakalpojumu klāsts analizējams vienoti. Taču vienlaikus, tas nav
pretrunā ar atsevišķu apdzīvojuma centru veidošanos ar lokālu
pakalpojumu infrastruktūru, tai skaitā jau minētajā attēlā tiek norādīts
pakalpojumu grozs atsevišķi katrai no apkaimēm, kā arī apkaimes un
to centri tiek skatīti atsevišķi katrai teritorijai. Ērtu savienojumu
nodrošināšana vērtējama novada Mobilitātes plāna izstrādes ietvaros.
Kā jau norādīts, IAS ietvertais priekšlikums tālāk attīstāms vietējo
kopienu veidošanās procesā.
Priekšlikums tiks vērtēts arī Attīstības programmas 2022.2028.gadam izstrādes gaitā.
Daļēji ņemts vērā, veikti precizējumi, samazinot teritorijas apjomu,
tomēr ilgtermiņa perspektīvā iespēja saglabājama, saistīti ar Rīgas
Ziemeļu koridora perspektīvu.
Ņemts vērā, veikti precizējumi.

43.lpp. shēmā pārskatīt attīstāmas ražošanas un loģistikas teritorijas iezīmēšanu Mežārēs,
ņemot vērā šīs dzīvojamās teritorijas attīstības raksturu un mazo ticamību Ziemeļu koridora
attīstībai.
Tabulām un shēmām dot numerāciju un nosaukumus.

21
22

23

Fiziska persona
(iesūtīts
e-pastā)

"Lai piesaistītu un motivētu augsti kvalificētus specilistus daudzajām Novada mācību
iestādēm, sociālos darbiniekus, sporta trenerus un citu interešu izglītības speciālistu, kā arī
augsti kvalificētus speciālistus novada uzņēmumiem, nepieciešams izveidot un nodrošināt ar
pieejamu un mūsdienīgiem īres dzīvokļu iespējām, kur būtu rezervētas vietas novada
piesaistītajiem
speciālistiem.
Sabiedrības ieguvums: Pieejamu īres dzīvokļu (t.s. dienesta viesnīcas) pieejamība drošinās
labāko ekspertu piesaisti novadam un atrisinās jauno speciālisti piesaistes problēmu, kas
būtiski pozitīvi ietekmēs vairāku tūkstošu novada skolēnu, jauniešu un pieaugušo izglītības
līmeni, kā arī palīdzēs novada uzņēmumiem celt konkurētspēju vietējā un ārvalstu tirgos.
Projekta iespējamā realizācijas forma - PPP sadarbībā ar MBND."

24

Smiltnieku ielas
iedzīvotāju
kopīgs

Lai novērstu vēlākās domstarpības, kas varētu rasties jaunā Teritorijas plānojuma, kam jāizriet
no Attīstības stratēģijas, izstrādes gaitā, ierosinām veikt atsevišķus labojumus Attīstības
stratēģijā, un precīzi noteikt vietas, kurās tiek plānota un būs iespējama paaugstinātas

Priekšlikums pieņemts zināšanai
Priekšlikums tiks vērtēts Attīstības programmas 2022.-2028.gadam
izstrādē.

Priekšlikums netiek atbalstīts IAS līmenī, bet tiks vērtēts pie
Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādes, vērtējot katru
teritoriju individuāli.

38

Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

iesniegums (14
paraksti),
MNP Nr. 1/22/868

intensitātes apbūve (t.sk. daudzstāvu apbūve). Piemēram, attiecībā uz Tēriņiem virzienā no
Mārupes ģimnāzijas (centrs saskaņā ar Attīstības stratēģiju) pa Kantora ielu tā varētu būt
teritorija līdz Lambertu ielai, bet jebkurā gadījumā ne tālāk par Ziedleju ielu, ja paaugstinātas
intensitātes apbūve vispār tiek plānota gar Kantora ielu.

IAS nosakāmi principi un vadlīnijas apbūves plānošanai, pieņemot,
ka situācija laika gaitā ir mainīga, attīstības tempi dažādās teritorijās
atšķirīgi un stratēģijas līmenī nav iespējams un nav pamatoti noteikt
konkrētas robežas dažādiem apbūves veidiem.
IAS vadlīnijās ir iezīmēti kritēriji, kas ir pamats intensīvākas apbūves
veidošanai, tai skaitā vadoties no teritorijas atrašanās attiecībā pret
mobilitātes punktiem, esošu blīvu apbūvi, sabiedriskā transporta un
pakalpojumu pieejamību, satiksmes infrastruktūras pieejamību u.c.
Stratēģijā nav pamata nostiprināt situāciju, kad potenciāli augstas
apbūves intensitātes teritorijā (kāda ir teritorija pie Rīgas robežas) ir
mākslīgi jāuztur konkrēts apbūves veids, ja tirgus norāda uz citu
tendenci, tai skaitā iesniegumā ir minēti faktori, kas tieši norāda uz
pamatojumu paredzēt paaugstinātu apbūves intensitāti minētajās
teritorijās, tai skaitā ņemot vērā Mārupes pilsētas statusu.
Vienlaikus konkrētus apbūves nosacījumus, izvērtējot esošo situāciju
un pamatojot, var detalizēti vērtēt tieši teritorijas plānojumā.
Priekšlikums pieņemts zināšanai, konkrētāki telpiskie risinājumi
Mārupes pilsētas teritorijai izstrādājami pie teritorijas plānojuma
sagatavošanas.
Papildinājumi IAS nav nepieciešami, jo principi un galvenās
vērtības, kas piemērojamas teritorijas attīstībai pilsētas teritorijā, ir
ietverti IAS telpiskās attīstības perspektīvas Apdzīvojuma telpiskās
struktūras sadaļā. Funkcionālo telpu raksturojumā izcelta Mārupes
pilsēta, kur veidojama no pārējā novada atšķirīga telpiskā vīzija, tai
skaitā uzsverot videi draudzīgas pārvietošanās veicināšanu.
Jautājums par gājēju infrastruktūru analizējams Mobilitātes plāna
izstrādes ietvaros, un ir attiecināms ne tikai uz pilsētas teritoriju, bet
novadu kopumā. Kā arī minētās situācija jau šobrīd tiek risinātas
Attīstības programmā un investīciju plānā pieejamā budžeta ietvaros.
Priekšlikumi pēc būtības jau ir ietverti IAS redakcijā ekonomikas
specializācijas formulējumos, kā arī virzītajās prioritātēs un
vadlīnijās publisko un uzņēmējdarbības teritoriju attīstībai.
Konkrētāka specializācija būtu virzāma balstoties uz nozares
attīstības plāniem, ja tādi tiek piedāvāti sadarbībai ar pašvaldību.
Ierosinātās ieceres nav pretrunā ar stratēģijā jau ietverto un reģionāla
līmeņa plānošanas dokumentos atbalstītajām prioritātēm.

25
Publiskās
apspriešanas
sanāksmē
izteiktie
priekšlikumi

26

Stratēģija par maz uzsver Mārupes pilsētas lomu, stratēģijā pilsēta iezīmēta dažos vārdos, bet
varētu izstrādāt vairāk pilsētai telpisko vīziju. Min piemērus, ka uzbūvēts doktorāts, bet nav
iespējas nokļūt, daudzviet nav gājēju celiņi.

Vēlas redzēt Mārupi kā uzņēmējiem draudzīgu novadu, ar noteiktu specializāciju. Viņaprāt
labāk varētu izmantot aviācijas nozari, bioekonomikas (dārzeņu, augu), kūdras pielietojumu
ekonomikā.
Tūrisma jomā saskata jaunu izstāžu kompleksu uzbūvēt
Priekšlikumi par specializētajām skolām, pieaugušo izglītības centru, vienas pieturas
pakalpojumiem, inkubatoru attīstību.
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Saglabāt dabiskās buferzonas, kas vēl palikušas. Mežus Spilvē, Mežārēs neļaut pārveidot par
parkiem.

27

28

Aizsardzības
ministrija, MNP
Nr.1/2-2/862

Papildināt Stratēģijas Telpiskās attīstības perspektīvas sadaļā “Dabas, kultūrvēsturiskās un
ainaviskās telpas” iekļautās vadlīnijas (46., 47. lpp.) ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Ņemt
vērā, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības zeme nepieciešamības gadījumā var tikt
attīstīta valsts aizsardzības funkciju nodrošināšanai.”
Atbilstoši Sabiedriskā transporta padomē atbalstītajam intervāla grafikam, kolīdz tas stāsies
spēkā, no vilcienu kustības sarakstiem plānots izslēgt pieturu "Kūdra". Papildus attiecībā par
Tīraini jānorāda, ka VSIA "Autotransporta direkcija" saskata nepieciešamību, lai tiktu
izbūvētas sabiedriskā transporta pieturas abās ceļa pusēs, jo pēc šīs apkaimes ir pieprasījums
no pasažieru puses, bet infrastruktūra šobrīd nav atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

29

Autotransporta
direkcija,
saņemts e-pastā
30

31

Priekšlikumi

VAS
"Starptautiskā
lidosta "Rīga"",
saņemts e-pastā

Nav informācijas par to, ka Rīgas pilsētas pašvaldība līdz 2034.gadam plāno pagarināt
tramvaja līniju uz Mārupes novada pašvaldību, turklāt šāds potenciāls savienojums,
iespējams, var radīt ietekmi arī uz valsts budžetu, atkarībā no tā, kāda maršruta daļa plānota
ārpus Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas, līdz ar to, ja iespējams, gribētu redzēt
paplašinātu informāciju par šo projektu.

Lidostas infrastruktūras un biznesa parka attīstībai ir būtiska loma un augsta pievienotā vērtība
uzņēmējdarbības, ražošanas, nodarbinātības, loģistikas, tūrisma un atpazīstamības
veicināšanā Mārupes novadā. Līdz ar to sagaidām, ka Lidostas pievedceļu tīkla attīstība un
uzturēšana būs viena no Mārupes novada prioritātēm, kas atbalstīs Lidostas kā Eiropas līmeņa
loģistikas, transporta, uzņēmējdarbības un pakalpojumu centra attīstību.

Priekšlikuma statuss
Ņemts vērā pēc būtības, papildinājumi nav nepieciešami, jo IAS
šīs ir noteiktas kā saglabājamas mežu teritorijas (Rīgas pilsētas meža
aizsargjosla). Ievērojot, ka teritorijas ir SIA “Rīgas meži” īpašumā,
tad šo teritoriju labiekārtošana veicama sadarbībā ar uzņēmumu,
vienlaikus teritorijā ir respektējams to aizsardzības mērķis – meža
saglabāšana.
Priekšlikums pieņemts zināšanai, tiks paredzēts Mārupes novada
Teritorijas plānojuma izstrādē. IAS vadlīnijas nenosaka atļauto
izmantošanu, tai skaitā izņēmumu situācijas, piemēram nacionālo
interešu objektu izveidei un attīstībai, ir noteikts atsevišķs
normatīvais regulējums.
Esošais aizsardzības objekts jau iekļauts Telpiskās attīstības
perspektīvā pie Interešu un sadarbības teritorijām.
Ņemts vērā.
Mobilitātes punkts Kūdrā netiek paredzēts.
Infrastruktūras nodrošinājums Tīrainē tiks ņemts vērā Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam izstrādē, kā arī infrastruktūras
veidošana tiks skatīta Mobilitātes plāna izstrādes ietvaros.
Sniegts skaidrojums,
Perspektīvā sliežu ceļu infrastruktūra paredzētajā maršrutā ietverta
Rīgas
metropoles
areāla
mobilitātes
telpiskajā
vīzijā
(https://rpr.gov.lv/wpcontent/uploads/2019/03/20190201_Mob_viz_Galazinojums.pdf,
kas ir augstāka līmeņa plānošanas dokuments, un tā saskaņoti tiek
vērtēta un paredzēta gan Rīgas, gan Mārupes pašvaldību plānošanas
dokumentos (Mārupes pašvaldība norādījusi komentāros par Rīgas
AP). Konkrētā infrastruktūras izbūve ir ilgtermiņa risinājums, un
ietekme uz budžetu piemīt jebkurai attīstības iniciatīvai. Jautājums
skatāms vienota Rīgas metropoles reģiona sabiedriskā transporta un
mobilitātes plāna izstrādes ietvaros.
Pieņemts zināšanai.
Papildinājumi nav nepieciešami, jo sniegtais viedoklis atbilst
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2034.gadam paredzētajam
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi

SIA Rīgas meži,
MNP Nr.1/22/866

Stratēģijā tiek lietoti termini – īpaši aizsargājama dabas teritorija, vērtīgās dabas teritorijas un
dabas teritorijas. Lūdzam definēt, kuras teritorijas tiek klasificētas kā vērtīgās dabas teritorijas
un kuras kā dabas teritorijas.
Stratēģijas ietvaros tiek paredzēts veidot jaunu rekreācijas infrastruktūru t.sk. sadarbībā ar SIA
“Rīgas meži”. Lūdzam precizēt plānotās ieceres.
Mārupes novada pašvaldība un iedzīvotāji novērtē Mārupes novada teritorijas zaļo vidi un
dabu, arī stratēģijā liels uzsvars ir uz rekreācijas attīstību, dabas potenciāla novērtēšanu,
publiskās ārtelpas veidošanu utt. Vēršam uzmanību, ka visas ieceres, kuras skar SIA “Rīgas
meži” ir plānojamas ciešā sadarbībā, ievērojot visu pušu intereses.

32
33

34

35

36

37

Jūrmalas
valstspilsētas
pašvaldība,
MNP Nr.1/22/859

Priekšlikuma statuss
Ņemts vērā, veikti precizējumi.

Sniegts skaidrojums.
Tiek īstenots saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp Mārupes
novada pašvaldību un SIA Rīgas meži.

Iebildums – dokumentā neprecīzi tiek nosaukta teritoriālā vienība. Izteikt atbilstoši
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam – Jūrmalas valstspilsēta vai Jūrmalas
valstspilsētas pašvaldība. Atsaucoties uz ģeogrāfisko novietojumu – lietot Jūrmala.

Ņemts vērā, veikti precizējumi.

Iebildums – nenorādīt Kūdras ciemā (68 lpp). Priekšlikums izteikt šādā redakcijā:
Reģionālo mobilitātes punktu izveide Jūrmalas valstspilsētā un Mārupes novadā (tiks
precizēta konkrēta stacija).

Ņemts vērā, mobilitātes punkts Kūdrā netiek paredzēts.

Priekšlikums

–

izdalīt

izglītību

atsevišķi

(68

lpp).

Sadarbība izglītības jomā, t.sk daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra Ķemeros piedāvājuma
pilnveidē izglītības iestādēm, izglītojošu programmu ieviešanā - par kūrortpilsētas vidi,
procesiem dabā un dabas vērtībām (dabas zinātnes).

Ņemts vērā, veikti precizējumi.
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

38

Satiksmes
ministrija, MNP
Nr. 1/2-2/871

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

Izvērtējot IAS no Rail Baltica projekta viedokļa, secināms, ka plānošanas dokuments pašlaik
nesatur informāciju par Jaunmārupē paredzēto Rail Baltica ritošā sastāva depo attīstību, tādēļ
aicinām izvērtēt, vai priekšnosacījumus minētā objekta būvniecībai nākotnē nodrošina IAS
telpiskās attīstības perspektīvā paredzētās ražošanas un loģistikas pakalpojumu teritorijas. Lai
arī atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21. panta nosacījumiem IAS tvērums ir
vispārīgs pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, iespējams, jau šajā plānošanas līmenī
būtu nepieciešams apsvērt un vērtēt tādus jautājumus kā satiksmes infrastruktūras un
mobilitātes risinājumu īstenošanas iespējamā secība, termiņi, savstarpējā saskaņotība un
atkarība. Arī no “Jaunizveidotā Mārupes novada ilgtermiņa attīstība mobilitātes un satiksmes
infrastruktūras jomā” izpētes ziņojuma pašlaik nav identificējams, kuras no attīstības iecerēm
plāno īstenot pašvaldība, kāda ir plānoto projektu gatavība, vai uzsākts darbs pie tādu
risinājumu, kas pārsniedz pašvaldības robežas, saskaņošanas u.c.. Tādēļ aicinām izvērtēt, vai
minēto jautājumu risināšanai būs pietiekami ar Mārupes novada Mobilitātes un sabiedriskā
transporta attīstības tematisko plānojumu un rīcības plānu, ko atbilstoši IAS norādītajam vēl
tikai plānots izstrādāt. Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka Rail Baltica trases posms Mārupes
teritorijā ir iekļauts prioritārajā būvniecības posmā, rosinām pilnveidot un papildināt IAS
iestrādātās teritoriju attīstības vadlīnijas, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas.

Pieņemts zināšanai, sniegts skaidrojums.
Par Jaunmārupē paredzētā Rail Baltica ritošā sastāva depo
novietojumu IAS izstrādes laikā priekšlikumi no Satiksmes
ministrijas netika sniegti, vienlaikus, šāda objekta būvniecība nav
pretrunā ar stratēģijas telpiskās attīstības perspektīvā norādīto
ražošanas un loģistikas pakalpojumu teritoriju, tai skaitā ievērojot, ka
šī teritorija piekļaujas stratēģijā attēlotajam Rail Baltica dzelzceļa
koridoram un turpmākās plānošanas vadlīnijās norādītajam par
sadarbību ātrgaitas dzelzceļa Rail Baltica izbūvē, jauna autoceļa
savienojuma un stacijas izbūvē, tai skaitā rezervējot infrastruktūrai
nepieciešamo teritoriju teritorijas plānošanas dokumentos. Kā arī
atzīmējam, ka Rail Baltica trases būvniecība novadā jau šobrīd tiek
projektēta un īstenota pamatojoties uz nacionālo interešu objekta
statusu. Papildus, IAS telpiskās perspektīvas uzņēmējdarbības
attīstības teritoriju grafiskajā attēlojumā precizēta ražošanas un
rekreācijas teritoriju robeža.
Pārējie priekšlikumi attiecībā uz darbu savstarpējo secību, pasākumu
īstenotājiem, termiņiem un citiem risinājumiem vērtējami Attīstības
programmas 2022.-2028.gadam izstrādē, kā arī izstrādājot novada
Mobilitātes plānu.

39

Aicinām IAS sadaļā “Ilgtermiņa prioritātes” “Augsta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība”
23. lpp pievienot apakšpunktu “Pasažieru dzelzceļa infrastruktūras modernizācija, kas
nodrošina ātru, drošu un visiem pieejamu satiksmi”.

40

36.lpp papildināt sadaļu “Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte”, tostarp arī vadlīnijas, ar
informāciju par pasažieru dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas plāniem.

41

Aicinām izvērtēt arī iespēju Mārupes novada IAS papildināt ar informāciju par Latvijas
Atveseļošanas un noturības plānā (turpmāk – ANM) paredzēto atbalstu veloinfrastruktūras
attīstībai novadā. Jo, piemēram, IAS 1.pielikumā, sadaļā “Iespējas (arī prognozētā attīstība)”
55.lpp pieminēta ES struktūrfondu piesaiste (ELFLA, ERAF), taču sadaļā nekas nav minēts
par ANM plānā paredzēto atbalstu. Proti, reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla
transporta sistēmas zaļināšana” investīcijas 1.1.1.3.i. “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra”
ietvaros ir paredzēta investīciju veikšana reģionāla un pilsētas līmeņa maģistrālajā
veloinfrastruktūrā, izbūvējot vai pārbūvējot veloceļu infrastruktūru, tādejādi veicinot

Daļēji ņemts vērā.
Redakcionāli papildināts pie prioritātēm par mobilitātes punktu
attīstību, un telpiskās attīstības perspektīvas satiksmes infrastruktūras
sadaļā, uzsverot pasažieru dzelzceļa integrēšanu sabiedriskā
transporta sistēmā.

Ņemts vērā, veikti precizējumi.
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Nr.p.k.

Iesniedzējs,
reģ.Nr. MNP

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

nemotorizētu mobilitāti. Tostarp, atbalstu ir paredzēts sniegt prioritārajos koridoros RīgaBabīte- Piņķi un Rīga- Mārupe.
42

Mobilitātes un satiksmes infrastruktūras pētījuma 54.lpp sadaļā “6. Priekšlikumi Mārupes
novada satiksmes infrastruktūrai un mobilitātei” apakšsadaļā “Plānotie satiksmes
infrastruktūras elementi” aicinām iekļaut informāciju par esošā 1520 mm dzelzceļa attīstību.

43

Attiecībā uz 56.lpp apakšsadaļas “Plānotā ceļu attīstība” 4.rindkopu, lūdzam sniegt
informāciju, kāda dzelzceļa pietura starp esošajām Priedaines un Babītes dzelzceļa stacijām ir
domāta? Kādos plānos ir paredzētas minētās darbības?

44

45

74.lpp sadaļas “7.Transporta sektora un mobilitātes svarīgākie sasniedzamie rezultātu rādītāji”
5.tabulā attiecībā uz rādītāju “ Dzelzceļa staciju un pieturas punktu skaits, kur uzbūvēti
paaugstinātie peroni un nodrošinātas vides pieejamības prasības” kā bāzes vērtība būtu
norādāms “1”, jo Babītes dzelzceļa stacijā ir veikti labiekārtojumi.
Attiecībā uz Mārupes novada dabas un vides resursu novērtējuma ziņojuma 31.lpp sadaļā
“Vides troksnis” 3. un 4.rindkopā minēto, vēršam uzmanību, ka plāniem par jauna pieturas
punkta izveidi jābūt saskaņotiem ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju un VSIA
“Autotransporta direkcija” (turpmāk- ATD), kas pasūta jaunus pieturas punktus balstoties uz
pasažieru plūsmām, tāpat ir jābūt saskaņotiem plāniem par trokšņu ietekmes novēršanu.

46

Aicinām IAS 10.lpp sadaļā “Nozīmīgi infrastruktūras objekti” precizēt “Ziemeļu transporta
koridora trase” uz “Rīgas Ziemeļu transporta koridora trase”

47

Ņemot vērā, ka šobrīd spēkā ir arī Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam ,22.lpp
sadaļā “Atbilstība nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””, aicinām
atsaukties arī uz šo dokumentu, ne tikai uz Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam.

48

49. lpp sadaļā “Prioritāri attīstāmās sadarbības jomas” “1. Sadarbība Rīgas metropoles areālā”
kā sadarbības partneri norādīt arī Satiksmes ministriju.

49

Lūdzam IAS visur tekstā izlabot plānotās Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas
infrastruktūras nosaukumu uz Rail Baltica (IAS tekstā tiek lietots Rail Baltic).

50

Esošās situācijas aprakstā aicinām visur tekstā VAS “Latvijas Valsts ceļi” precizēt uz VSIA
“Latvijas Valsts ceļi”.

Netiek ņemts vērā, minētais ziņojums izstrādāts piesaistītā eksperta
līguma ietvaros. Labojumi tiks veikti pie esošās situācijas apraksta
Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros.

Pieņemts zināšanai.

Ņemts vērā, veikti redakcionāli precizējumi.
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Iesniedzējs,
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51

52

53

54

Rīgas Domes
Pilsētas
attīstības
departaments,
MNP Nr. 1/22/874

Priekšlikumi

Priekšlikuma statuss

Aicinām viscaur tekstā izmantot korektu terminoloģiju- “autoceļš” ārpus pilsētu teritorijām,
“iela” pilsētu teritorijā – norādot, ka no 2022. gada visi Mārupes novada pašvaldības teritorijas
autoceļi pārtop par ielām, kam atbilstoši likuma “Par autoceļiem” pirmā panta 2. daļā
noteiktajam ir jābūt pašvaldības īpašumā. Vienlaikus norādām, ka atsevišķi ir jānorāda valsts
autoceļi un pašvaldība ceļi, ka arī to attīstības plāni.

Pieņemts zināšanai, taču labojumi netiek veikti, jo IAS dokuments
saskaņā ar VARAM vadlīnijām jāsagatavo viegli uztveramā valodā,
tam jābūt sabiedrībai saprotamam. Ciemu teritorijās visi ceļi tiek
saukti par ielām, tiem tiek piešķirti ielu nosaukumi un tie tiek
izmantoti kā ielas, atbilstoši tam, kā to var saprast plašāka sabiedrība.
Ievērojot gan to, ka mainīsies Mārupes ciema statuss, gan to, ka tiek
ierosināts mainīt valsts autoceļu piederību, pašvaldība nesaskata par
pamatotu šobrīd veikt labojumus minētajās situācijās.

Vispārīga norāde: Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 4. panta pirmajā daļā
noteikts, ka Latvijas Republiku iedala valstspilsētas pašvaldību un novadu pašvaldību
administratīvajās teritorijās, savukārt likuma pielikuma 6. punktā ir noteikta administratīvā
teritorija – Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Tādējādi atbilstoši likuma pielikuma 6. punktam
Pašvaldības nosaukums ir “Rīgas valstspilsētas pašvaldība”. Aicinām veikt izmaiņas Mārupes
novada plānošanas dokumentos.

Ņemts vērā,
piemērojams.

Aicinām sadaļā “Dabas, kultūrvēsturiskās un ainaviskās telpas” uzsvērt ekosistēmu
pakalpojumu novērtēšanas nepieciešamību ar mērķi resursefektīvi un viedi plānot, attīstīt un
apsaimniekot novada zaļo infrastruktūru, uzlabojot Rīgas metropoles areāla iedzīvotāju dzīves
un vides kvalitāti, sniegtos ekosistēmas pakalpojumus un rekreācijas iespējas, kā arī virzoties
uz klimatneitralitātes sasniegšanu un veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām Rīgas
metropoles areālā.

Ņemts vērā, veikti precizējumi sadaļā “Dabas, kultūrvēsturiskās un
ainaviskās telpas” uzsverot ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas
pieeju.

Satiksmes infrastruktūras un mobilitātes kartē Stratēģijas 37.lpp būtu nepieciešams precizēt
apzīmējuma “ārējais savienojums” veidu.

Ņemts vērā, precizēts uz “galvenie tranzīta savienojumi”.
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