
 

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-un-planosana/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.  

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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