Uzsākta Mārupes novada Attīstības programmas
2020. – 2026.gadam izstrāde

Kā pieteikties?

Mārupes novada dome sadarbībā ar SIA “Ismade” ir uzsākusi darbu pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam
izstrādes. Programmas izstrāde notiek laika posmā no 2019.gada 1.marta līdz 31.decembrim.
Attīstības programmas izstrādes laikā plānoti sabiedrības līdzdalības pasākumi, lai pēc iespējas plašāk tiktu
pārstāvēti iesaistīto mērķgrupu – speciālistu, iedzīvotāju, komersantu un nevalstisko organizāciju viedokļi. Jau aprīļa
mēnesī būs iespēja izteikt savu viedokli, aizpildot arī aptaujas anketu.
Plānotie sabiedrības līdzdalības pasākumi:

Sabiedrības līdzdalības
pasākumi

Plānotās sabiedrības
līdzdalības mērķgrupas

Plānotā pasākuma
norises vieta

Plānotais norises laiks

Attīstības programmas izstrāde
Tematiskās darba grupas
sadalījumā pa sekojošām jomām:
pilsētvide un labiekārtojums;
kultūra, tūrisms, mārketings,
sports un brīvais laiks;
pakalpojumi un
uzņēmējdarbība.

Iedzīvotāju forumi

Anketēšana

Domes speciālisti,
iestāžu pārstāvji,
nevalstiskās organizācijas,
komersanti
(pieteikšanās obligāta).

Iedzīvotāji,
nevalstiskās organizācijas,
komersanti
(pieteikšanās vēlama).

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji
un uzņēmēji
(līdzdalība bez pieteikšanās).

Mārupes novada dome,
Daugavas iela 29

Vismaz četri pasākumi:
Mārupe,
Tīraine un Šosciems,
Skulte,
Jaunmārupe un Vētras
Anketa pašvaldības interneta vietnē
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”,
drukātā veidā Domes iestādēs:
Domes ēka,
Pašvaldības īpašumu pārvalde,
dienas centri,
bibliotēka.

Rakstiska priekšlikumu
iesniegšana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji
un uzņēmēji
(līdzdalība bez pieteikšanās).

Iesniedzams rakstiski Mārupes
novada Domei:
marupe.info@marupe.lv;
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads LV-2167.

Izstrādātās programmas
publiskā apspriešana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji
un uzņēmēji
(līdzdalība bez pieteikšanās)

Vismaz 2 sanāksmes (Mārupe,
Jaunmārupe).
Rakstiska priekšlikumu
izteikšana.

Katra no darba grupām
vienu reizi maija beigās/ jūnija
sākumā,
otru reizi augusta beigās/
septembra sākumā

Jūnijs

Aprīlis

Līdz 1.jūnijam

Oktobris

Lūdzam pieteikties līdzdalībai Jūs interesējošā
sabiedrības līdzdalības pasākumā līdz
2019.gada 10.maijam, elektroniski sūtot
informāciju uz e-pastu
inuta.saroka@marupe.lv vai rakstiski,
adresējot to Mārupes novada Domei,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167, norādot savu kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un
vēlamo līdzdalības veidu uz vienu vai vairākiem
no norādītajiem pasākumiem. Par precīzu
pasākumu norises laiku un telpām informācija
tiks publicēta izdevumā “Mārupes Vēstis” un
pašvaldības mājas lapā sadaļā “Sabiedrības
līdzdalība”.
Atbildīgā amatpersona par Attīstības
programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi:
Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
tel. 67149875,
e-pasts: ilze.kremere@marupe.lv.
Plašāk ar informāciju par Attīstības
programmas izstrādi iespējams iepazīties
Mārupes novada Domes interneta vietnes
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Attīstības dokumenti
(http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attisti
ba-un-planosana/attistibas-dokumenti),
kur tiek publicētas aktualitātes saistībā ar
Attīstības programmas izstrādi un
turpmāk būs pieejami arī sagatavotie
dokumenti.

