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

forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.3. 

 

DATUMS: 2019.gada 17.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 16:00 

VIETA: Skultes dienas centrs, Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

1. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

2. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

3. Ņina Svjastine – Mārupes novada iedzīvotāja 

4. Ludmila Sirkova – Mārupes novada iedzīvotāja 

5. Dace Madrenica – Mārupes novada iedzīvotāja 

6. Valentina Kozlovica - Mārupes novada iedzīvotāja 

7. Māris Kreilis - Mārupes novada iedzīvotājs 

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: 

- Meža ceļš, kas iet no Skultes ielas uz Balto krustu, blakus izbūvētajam Skultes dabas 

parkam un bērnu spēļu laukumam – viss put. Gan parkā nav iespējams uzturēties, gan 

mežā, jo visi putekļi no tā ceļa nāk iekšā parkā. No tā cieš gan parks un parka 

labiekārtojums, gan cilvēki un bērni, kas tajā rotaļājas. Ir nepieciešams steidzami sakārtot 

šo ceļa posmu vismaz līdz tiltam pār upīti, lai vairāk neput. Savādāk parks ir 

neizmantojams. I.Krēmere paskaidro, ka parkam ir realizēta tikai pirmā attīstības kārta, 

būs vēl citas kārtas, lai uzlabotu parku. Nākotnē tiks izbūvēti papildus celiņi un atpūtas 

vietas, uzlabojot parka kopējo stāvokli. 



- Skultē ir par maz gaismas. Ziemas laikā deg dažas lampas un ne visur, kur iet cilvēki. Skultē 

nepieciešams vairāk apgaismojuma. Ziemassvētkos arī nepieciešams vairāk rotājumu ar 

gaismiņām, lai ir gaišāks un priecīgāks. 

- Atkritumu savākšanu vajadzētu sakārtot. Šobrīd brauc mašīna 5 no rīta un visa Skulte tiek 

pamodināta, kad tiek savākti atkritumi. Atkritumu konteineru novietojums nav 

pārdomāts, vajadzētu mainīt. No vienas puses tie ir par tuvu mājām un smakas no tiem 

nāk virsū. No otras puses to nevar likt pārāk tālu, savādāk cilvēki metīs atkritumus, kur 

pagadās. Konteinerus arī nevar likt Skultes ielas malā, jo ļoti daudz atbraucēju, kas skatās 

lidmašīnas, vēlas izmest savus atkritumus kopējā konteinerā. 

- Nepieciešams sakārtot pagalmus. I.Krēmere informē, ka liela daļa pagalmu pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Dome daudz sakārtot nevar, jo naudu drīkst ieguldīt tikai 

savā īpašumā. Šobrīd risinās pagalmu sakopšanas projekts Jaunmārupē, sadarbībā ar šo 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Ņemot vērā problēmas un risinājumus, līdzīgu pagalmu 

sakārtošanas plānu centīsimies piedāvāt arī Skultē. 

- No Skultes skolas nevar tikt uz stadionu. Bērni iet pa lielo ceļu, kas nav droši. Ir 

nepieciešams ierīkot taisnāku un drošāku ceļu starp Skultes skolu un stadionu. I.Krēmere 

informē, ka zeme starp skolu un stadionu pieder lidostai, tāpēc izveidot tiešu savienojumu 

nav iespējams. Centīsimies meklēt risinājumu. 

- Skultes mežā pretī Skultes dabas parkam izbūvēta kaut kāda smilšu trase motocikliem, 

kartingiem vai kaut kam tamlīdzīgam, nav saprotams, vai tā ir likumīga un kas to pieļāva.  

- Pie iebraukšanas Skultē kreisajā pusē ir asfaltbetona rūpnīca. Kad viņi kurina savas krāsnis 

trijos naktī, tad sāk smirdēt visa Skulte. Piķa smaku ne tikai var just, bet bieži vien arī 

redzēt putekļus no tās, kā tie noklāj visu Skultes dabas parku. 

- Lidmašīnu skatu laukums pie lidostas žoga tiek pastiprināti nolietots. Tas jau sāk brukt. Uz 

uzbēruma uzbrauc arī mašīnas. Skatu laukums ir ļoti populārs un tur ir nepieciešami 

papildus uzlabojumi, lai visiem būtu ērti un vietējiem iedzīvotājiem no tā nebūtu jācieš. 

- Mašīnu stāvvietu problēma pie daudzdzīvokļu mājām ir milzīga. Visi liek mašīnas, kur 

pagadās, t.sk. zaļajā zonā. Ir nepieciešams risināt jautājumu par mašīnu novietošanu. 

- Pašvaldības policijai būtu vairāk jāstaigā pa mūsu rajonu, nevis jābraukā tikai cauri ar 

mašīnu. No mašīnas loga nevar visu pamanīt. Bez tam, ja te visu laiku būs policists, visi 

nedaudz vairāk savāksies un uzvedīsies pieklājīgāk. 

- Slapjā laikā applūst garāžu teritorija. Nestrādā lietus ūdens novadīšana. Vajag sakārtot. 

- Gar upīti ir dārziņu teritorijas, kas atrodas uz kādam privātajam piederošas zemes. Vai 

dome nevar šo zemi nopirkt un tad vietējiem izīrēt zemi mazdārziņiem? I.Krēmere 

informē, ka tā nav pašvaldības funkcija un pašvaldība nevar pirkt zemi, lai nodrošinātu 

tādu funkciju veikšanu, kas nav paredzēta likumā. Mārupes novada domei ir citur zeme, 

kur ir plānots izveidot dārziņus. Šis jautājums tiek risināts, bet līdz galam nav sakārtots. 

Aktualizēsim jautājumu par mazdārziņu teritoriju izveidošanu. 



- Mārupes komunālo pakalpojumu sagatavotie pārskati par mājām ir tādi, ka neko nevar 

saprast. Tie neiet kopā arī ar iepriekšējo gadu pārskatiem. Nepieciešams šo jomu sakārtot, 

lai var labāk saprast, par ko tiek maksāts, cik ir jāmaksā un kāds ir sasniegtais rezultāts. 

- 11.mājai bija paredzēts jumta remonts. Nauda tika vākta, jumts tā arī nav saremontēts. 

Nav skaidrs vai remontēs. 

- 14.mājai ir piešķirts pats lielākais zemes gabals. Mēs visi maksājam lielu zemes nodokli, 

bet pa mūsu zemi darbojās apkārtējās mājas Nr. 13. un 15. Liek savas mašīnas, staigā ar 

saviem suņiem, taisa nekārtību un pēc tam nesavāc. Bet 14.mājas iedzīvotājiem par visu 

ir jāmaksā. 

PIELIKUMĀ:  

1. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 17:15 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 


