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

forumu sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.1. 

 

DATUMS: 2019.gada 12.jūnijs 

SĒDES SĀKUMS: plkst 16:00 

VIETA: Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads. 

IEDZĪVOTĀJU FORUMĀ PIEDALĀS: 

1. Ilze Krēmere – Mārupes novada domes Attīstības daļas vadītāja 

2. Pēteris Pikše – Mārupes novada domes deputāts, Attīstības un vides jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs 

3. Juris Pētersons – SIA “ISMADE” 

4. Kristaps Baņķis – Mārupes novada iedzīvotājs 

5. Ņina Kaire – Mārupes novada iedzīvotāja 

6. Gaļina Tkačenko – Mārupes novada iedzīvotāja 

7. Lilija Petrova – Mārupes novada iedzīvotāja 

8. Dace Smilga - Mārupes novada iedzīvotāja 

9. Jeļena Petkova - Mārupes novada iedzīvotāja 

10. Irina Kaļiņina - Mārupes novada iedzīvotāja 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Mārupes novada iedzīvotāju rekomendācijas Mārupes novada Attīstības programmas 

2020. – 2026.gada rīcības programmai 

NORISE: 

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

iedzīvotāji interesējas un rosina rīcības sekojošos jautājumos: 

- Tīrainē ir grūti uzzināt, kas notiek Mārupē. Avīzi lasām, bet arī par šo iedzīvotāju forumu 

uzzinājām nejauši. Visu informāciju, ko vajag izplatīt iedzīvotājiem, lai mēs labāk zinātu, 

kas notiek Mārupes novadā vajag likt uz ziņojuma dēļa.  To iedzīvotāji daudz lasa un tā 

mēs zinām, kas notiek. Varbūt var uzstādīt vēl kādu papildus informācijas stendu, tad 

cilvēki visu uzzinās. 



- Dienas centrā kādreiz bija sporta nodarbības senioriem, bet tagad nav. Ir nepieciešams, 

lai dienas centrā būtu vairāk dažādas aktivitātes īpaši senioriem. Iedzīvotāji tiek informēti, 

ka tiek veiktas darbības, lai pie 25.autobusa galapunkta jau tuvākajā nākotnē izveidotu 

jaunu dienas centru, bibliotēku un doktorātu. Līdz ar šo tuvākajā nākotnē būs plašākas un 

skaistākas telpas. Par dažādām nodarbībām senioriem un Jūsu vēlmēm darboties kopā 

vairāk nepieciešams organizēties pašiem, norādot šo interesi un informēt domi vai dienas 

centru, lai iespēju robežās pašvaldība varētu piedāvāt dažādus pakalpojumus. 

- Problēma ir Tīraines savienojums ar Mārupi un Vecozolu iela. Nav sabiedriskā transporta 

un arī pati iela ir šaura. Mums jau sen tiek stāstīts, ka drīz būs dažādi sabiedrisko 

transportu maršruti (autobusi, mikriņi, trolejbusi), bet tā arī neviens nav atbraucis. 

Vajadzīgs risinājums, lai šeit būtu sabiedriskais transports. 

- Tīrainē vajadzētu iestādīt vairāk kociņu un apzaļumojumu. Bērni spēlējas smilšu kastē, kas 

ir saplīsusi un sliktā stāvoklī, bet apkārt viss pelēks. Iedzīvotāji tiek informēti par Mārupes 

novada domes projektu “Mārupe – mūsu mājas”, kura ietvaros ir iespējams realizēt 

dažādas sabiedrības iniciatīvas, kuras iedzīvotāji vēlas. Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk 

līdzdarboties nevis tikai prasīt pašvaldībai, lai viss tiek nodrošināts. Iespējas ir, bet vajag 

pašiem būt aktīviem un tās izmantot.  

- Ir problēma ar atkritumu apsaimniekošanu Tīrainē (īpaši 7.māja). Miskastes ir pie pašiem 

logiem. Izved divas reizes nedēļā, bet miskastes ir pilnas jau vienas dienas laikā. 

Atkritumus ved visi, īpaši no Stūnīšiem. Piebrauc ar mašīnu un krāmē ārā savu miskasti. 

Iedzīvotāji piedāvā pārvietot miskasti citā vietā, lai nav tik tuvu pie 7.mājas un tās logiem. 

Vajag vairāk pakontrolēt, kas izmet atkritumus. Pāris reizes uzliktu sodus, ka atkritumus 

izmet tie, kas nedzīvo Tīrainē. Biežāk vajag izvest dalītos atkritumus, jo miskastes ilgi stāv 

pilnas. Iedzīvotāji atved savus atkritumus, redz, ka miskaste pilna un atstāj blakus. Tad tā 

miskaste nesmuka stāv. 

- Tīrainē ir ļoti laba sētniece, tikai pozitīvas atsauksmes. 

- Problēmas ar suņu īpašniekiem un pastaigāšanos pa Tīraines māju pagalmiem. Cilvēki 

nesavāc pēc saviem dzīvniekiem izkārnījumus. Nav arī īpašas miskastes. Pavasarī, kad 

nokūst sniegs, viss pagalms pilns ar čupām. Arī šajā reizē vajag kādiem diviem, trim 

īpašniekiem uzlikt sodu un tad visi sakops un satīrīs aiz sevis. 

- Iedzīvotāji interesējas par Tīraines zirgu fermu, cik ilgi tā būs. It kā jau nav nekas pretī, bet 

tomēr tie dubļi un kūtsmēsli rada nepatīkamu vidi. Papildus tieši tur veidojas satiksmes 

kustības problēmas, kāpēc 25.autobusa gala punktu nevar izbūvēt Tīrainē. Mārupes 

novada domes pārstāvji paskaidro, ka līdz ar jaunā dienas centra izbūvi Tīrainē, zirgu 

centram trūks ganību. Iespējams tas radīs problēmas nākotnē pastāvēt un viņiem būs 

jāmeklē cits risinājums zirgu centra izvietošanai.  

- Vajag sakārtot rotaļu laukumus un smilšu kastes starp 13., 14. un 15 māju. Iedzīvotāji tiek 

atkārtoti informēti par projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas” ar kuru palīdzību šādas 



un līdzīgas aktivitātes var realizēt. Mēs vēlamies panākt, ka iedzīvotāji ne tikai katru gadu 

pieprasa, ka mums vajag jaunus soliņus, apstādījumus un spēļu laukumus, bet paši 

līdzdarbojas pie to izveides. Šādi tiek panākts daudz labāks efekts un izbūvētie, sakārtotie 

objekti ir daudz ilgmūžīgāki. 

- Tīraines dārzos gar grāvi tika  nocirsti lieli koki, grāvis pats ir nekopts un ūdens tajā stāv. 

Ja tos kokus nocirta, tad vajag stādīt citus vietā, lai ir zaļš un lai neļauj vējam tik ļoti 

ieskrieties. Tīrainē vispār vajag vairāk zaļo skvēru. 

- Pie Tīraines stacijas vajadzētu attīstīt Park and Ride, Mārupes novada domes pārstāvji 

informē, ka šis jautājums ir risināts sadarbībā ar VAS “Latvijas dzelzceļu”, bet diemžēl laba 

risinājuma nav. Ir izbūvēts stāvlaukums nedaudz tālāk, bet tad līdz Tīraines stacijai kāds 

gabaliņš ir jāpaiet. 

- Vajag Olaines Stūnīšus pievienot pie Mārupes, jo visa infrastruktūras attīstība ir iespējama 

tikai ar Mārupes novadu. 

PIELIKUMĀ:  

1. SIA “ISMADE” sagatavotā prezentācija 

SĒDI BEIDZ:  

 Plkst: 17:15 

 

Protokolēja: SIA “ISMADE” projektu vadītājs     J.Pētersons 

 


