
 

AICINĀM PIEDALĪTIES JAUNIZVEIDOJAMĀ MĀRUPES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2022.-2034. GADAM IZSTRĀDĒ 

Mārupes un Babītes pašvaldības turpina kopīgo darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - 

gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus 

un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties tematiskajās darba grupās un 
iedzīvotāju forumos.  

Tematiskās darba grupas konkrētāk plānotas kā atbilstošo jomu speciālistu un ar nozari saistīto uzņēmēju, biedrību 

vai institūciju pārstāvju diskusijas, savukārt iedzīvotāju forumos būs iespēja plašāk diskutēt, uzdot jautājumus un 

sniegt savus priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā. 

Tematiskajām darba grupām var pieteikties līdz 26. aprīlim, aizpildot elektroniski anketu šeit (pieejama arī Mārupes 
novada un Babītes novada mājaslapā (no 12.aprīļa) sadaļā par Attīstības plānošanas dokumentiem) vai sūtīt 
informāciju par dalību uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv . Darba grupas notiks attālināti izmantojot konferenču 
programmu ZOOM. Dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, pirms sanāksmes uz e-pastu tiks nosūtīta saite. Lūdzam ņemt 
vērā, ka vietu skaits tematiskajās darba grupās ir ierobežots.  
 
Tematisko darba grupu norisies laiki: 

 Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra- 26.aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00 

 Novada profils un publiskie pakalpojumi - 27. aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00 

 Uzņēmējdarbība un konkurētspēja - 29. aprīlis, plkst. 14.00 – 16.00 

 Vides resursi un energoefektivitāte" - 6. maijs, plkst. 14.00 – 16.00 
 

Mārupes un Babītes novada pašvaldības aicina iedzīvotājus, zemju īpašniekus, īpašumu attīstītājus un uzņēmējus  
piedalīties iedzīvotāju forumos, kuros dalībnieku skaits nebūs ierobežots un arī tie notiks attālināti izmantojot 
konferenču programmu ZOOM. Informācijai par pieslēgšanos sanāksmēm aicinām sekot līdzi pašvaldību mājas lapās.  
 
Iedzīvotāju forumu norises laiki:   

 Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.1 - 13. maijs plkst. 14:00 

 Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju forums nr.2 - 17. maijs plkst. 18:00 

 Uzņēmēju un pakalpojumu sniedzēju forums - 20. maijs plkst. 16:00 

 Teritoriju īpašnieku un attīstītāju forums - 24. maijs plkst. 16:00 
 
Paldies visiem, kas savus priekšlikumus jau ir ierosinājuši, aizpildot aptauju š.g. februārī, kā arī papildus iespējams 
rakstiski vēl sniegt priekšlikumus jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.- 2034. 
gadam izstrādei, rakstot uz Mārupes novada domes e-pastu – ilze.kremere@marupe.lv, vai sūtot pa pastu Mārupes 
novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 līdz š.g. 31.maijam  
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