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Ievads 

Mārupes novada ilgtermiņa plānošanas dokuments – Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013. – 2026.gadam tika apstiprināts ar 2012. gada 31.oktobra domes 

lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.1). Tajā noteiktas galvenās novada 

pamtvērtības, definējot novada vīziju, stratēģiskos mērķus un nosakot ilgtermiņa 

prioritātes telpiski. 

 

Mārupes novada Attīstības programma (turpmāk tekstā – Attīstības programma) 

ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2013.- 2019.gadam, kurā atbilstoši novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir 

noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji 

un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir pamats 

Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Mārupes novada 

Attīstības programma 2013.–2019. gadam tika apstiprināta ar 2012. gada 31. oktobra 

Domes lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). 

 

Attīstības programmas rīcības plāns ir izstrādāts 2013. – 2019. gadam, aktualizējot 

pēc nepieciešamības, tai pat laikā nemainot prioritātes un stratēģiskos mērķus. Tas 

attiecas uz plānotajiem pasākumiem un rīcībām, saskaņojot rīcības ar nākamā 

plānošanas perioda pieejamo ES fondu finansējumu. Investīciju plāns apstiprināts 7 

gadiem, to kā programmas sastāvdaļu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 711. 

“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16.p. 

aktualizē katru gadu, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. 

 

Katru gadu tiek veikts situācijas un paveikto darbu monitorings, kas ietver katra 

projekta/ rīcības atbilstības vērtējumu pret plānoto. Attīstības programmas rīcību 

rezultāti tiek vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem 

sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas raksturojošiem rādītājiem. 

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti tiek iekļauti ziņojumā 

„Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanu”. 

Ziņojumā tiek ietverta attīstības programmas īstenošanas progresa analīze: projektu 

īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro 

stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, konstatētās novirzes no plānotā un to 

skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar mērķi sasniegt 

noteiktos rādītājus un optimizēt finanšu līdzekļus. 

 

Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019. gadam īstenošanu izpildes 

līmenī nodrošina Mārupes novada Domes izpilddirektors, Attīstības nodaļa un par 

rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes 

struktūrvienības un iestādes. 

 

Īstenojot projektus, tiek veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu 

monitorings, un katra projekta sasniegtā atbilstības novērtējums pret plānoto. Attīstības 

programmas rīcību rezultāti tiek vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskajiem mērķiem 

noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas rādītājiem. Attīstības programmas 

uzraudzības procesa rezultāti tiek iekļauti šajā pārskatā. 

 

Pārskatā ir ietverta attīstības programmas īstenošanas progresa analīze:  
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- Projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana;  

- Rīcību īstenošana un prioritāšu stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana;  

- Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums;  

- Secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi sasniegt noteiktos 

rādītājus.  

 

Šī pārskata sagatavošanai par 2013.gadu ir jāņem vērā, ka Mārupes novada Dome 

2013.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.10 (prot. Nr.7) par Attīstības nodaļas 

izveidošanu un apstiprināja Attīstības nodaļas nolikumu. Attīstības nodaļas 

pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas 

realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas 

plānojuma prasību kontrole ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde. 

Nodaļa ir izveidota tajā iekļaujot jau esošos darbiniekus, kā zemes ierīcības speciālistu, 

lauksaimniecības organizatoru, projektu vadītāju, uzņēmējdarbības attīstības 

konsultantu un nodaļas vadītāju. Nodaļa kā patstāvīga struktūrvienība faktisko darbību 

uzsākusi 2013.gada novembrī,  tādējādi uzdevumi un mērķi nodaļas darbības rezultātu 

novērtēšanai izvirzīti 2014.gadam. 

 

Kopš 2013.gada nogales par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā 

institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa.  

 

Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības pārskatu un kārtējam 

gadam apstiprināto budžetu, ik gadu tiek aktualizēta investīciju programma, ja 

nepieciešams, arī rīcības plāns. 

 

Kontaktinformācija komentāru un ieteikumu sniegšanai: Mārupes novada 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere tālr. 67149875, e-pasts: 

ilze.kremere@marupe.lv 

 

  

mailto:ilze.kremere@marupe.lv
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1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums 

Nr. Rādītājs Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 

Rādītāja vērtība 

2013. gadā (šī 

pārskata 

uzraudzības 

gadā) 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019. gadā 

Datu avots 

1 TAI rangs 2 (2010.g.) 2,188 (2011.g.) saglabāta VRAA 

2 Iedzīvotāju 

skaits 

16 157 

(01.01.2012.) 

16 948 

(01.01.2014.) 

 CSP 

3 Bērnu un 

jauniešu skaits 

(0-18 g.) 

4160 

(01.01.2012.) 

4413 

(01.01.2013.) 

 CSP 

4 Bezdarba 

līmenis 

4,1 % 

(31.12.2011) 

3,4 % 

(31.12.2013.) 

 NVA 

5 Ekonomiski 

aktīvo 

statistisko 

vienību skaits 

uz 1000 

iedzīvotājiem 

84 (2010.g.) 107 (2012.g.)  CSP 

6 Iedzīvotāju 

apmierinātība 

ar dzīvi novadā 

2012. gada 

aptauja 

Nav datu  Mārupes 

novada 

Domes 

organizēta 

aptauja 
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2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. 

gadam īstenošanas progress 

Saskaņā ar Mārupes novada Attīstības programmu, 2013.gadā izvirzītie mērķi norādīti 

Rīcības plānā. 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības 

un sporta pieejamību un 

kvalitāti 

Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām 

novadā 

Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana 

PII optimizācija un attīstība 

Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšana 

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte  

Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte 

Sporta infrastruktūras attīstība 

Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana 

Transporta pakalpojumu nodrošināšana 

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

U1.2.1: Nodrošināt 

sociālo pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana 

iedzīvotājiem 

Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamību 

Veselības veicināšanas pasākumi 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi 

U1.3.1: Nodrošināt 

kultūras un publiskās 

infrastruktūras attīstību 

Kultūras infrastruktūras attīstība 

Sabiedriskās infrastruktūras attīstība 

U1.3.2: Nodrošināt 

kultūrvides attīstību 

Muzeju izveide 

Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt 

komunālās 

saimniecības 

infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana 

Siltumapgādes sistēmas attīstība 

U2.1.2: Sekmēt 

apkārtējās vides 

kvalitāti 

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos 

Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi 

 

Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana 

Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings 

iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas 

labiekārtošanu 

Labiekārtošanas plāna izstrāde 

Parku, skvēru un dabas taku izveide un labiekārtošana 

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana 

Kapu infrastruktūras attīstība 

RV2.3: Droša vide 

U2.2.2: Nodrošināt 

drošības pasākumus 

novadā 

Sabiedriskās kārtība un drošība 

Video novērošanas kameru uzstādīšana 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

projektu īstenošanu 

novada teritorijā 

Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana 

Biznesa objektu attīstība 

Investīciju iespēju mārketings 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem 

Infrastruktūras attīstības veicināšana 

Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi 
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Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

U4.1.1: Veicināt 

satiksmes drošības 

uzlabošanu novadā 

 

Novada autoceļu  un ielu rekonstrukcija un attīstība 

Veloceliņu plānošana un izbūve 

Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana 

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi  

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība  

U4.2.1: Nodrošināt 

novadā transporta 

pakalpojumus 

Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā 

Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 

pārvaldes efektivitāti 

Novada domes darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju 

paaugstināšana 

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu 

īstenošana 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt 

sadarbību un 

mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Pieredzes apmaiņa novada domes speciālistiem 

Labās prakses popularizēšana 

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība 

Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu 

īstenošanai 

 Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana  

 Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana  

 Komunikācijas un informācijas pieejamība 

 Novada mārketings 

 Infrastruktūras sakārtošana 

  



Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanu 2013. 

gads 

9 

2.1. Rīcības plāna 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 

pārskata gada noteiktās prioritātes 

Par 2013.gada budžeta prioritātēm bija noteiktas šādas jomas: 

1. Izglītības joma – lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās bērnudārzu vietas tiek 

plānota divu jaunu pirmsskolas iestāžu būvniecība, tādējādi 2013.gada nogalē 

iegādājoties jaunbūvi Pērses ielā, kurā tiks izveidota Pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lienīte” filiāle bērniem no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem, kā to paredz izmaiņas 

normatīvajos aktos par vietu nodrošināšanu pirmsskolas iestādēs no 1,5 gadiem. Kā 

arī iegādāta zeme Vējiņu ielā jaunas pirmsskolas iestādes būvniecībai. Lai 

nodrošinātu izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai un nodrošinātu 

pamatskolas izveidi un paaugstinātu pirmsskolas izglītības iespējas Jaunmārupē, 

2012.gadā tika pabeigta tehniskā projekta izstrāde un uzsākts iepirkums 

būvdarbiem, lai skola papildus klases būtu iespējams atvērt jau kopš 2014.gada 

1.septembra.  

2. Sociālā jomā – paplašināt sociālo pakalpojumu loku visā novadā, Skultē uzsākot 

dienas centra būvniecību. Radīt iedzīvotājiem ērtu vidi, tika piesaistīts finansējums 

divu Tīraines skvēru sakārtošanai. 

3. Satiksmes drošības jomā – plānots turpināt ielu uzturēšanas darbus, uzsākt darbus 

Mārupes Vecā ceļa būvniecībai, turpināt ielu apgaismojuma sakārtošanu un gājēju 

celiņu izbūvi un ātrumvaļņu izvietošanu. 

4. Infrastruktūras attīstības jomā – realizēta dzeramā ūdens un artēzisko aku izbūve 

Jaunmārupē, nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni.  Ar pašvaldības 

līdzfinansējumu pabeigta Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta 1.kārta 

izbūvējot jaunu dzeramā ūdens sagatavošanas staciju Mārupē, no kuras tiek 

nodrošināti arī Tīraines ciema iedzīvotāji ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Izbūvēti 

notekūdeņu savākšanas maģistrālie tīkli, izveidojot pieslēgumus pie Rīgas pilsētas 

notekūdeņu sistēmas, tādējādi visus notekūdeņus novadot uz Daugavgrīvas 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Izveidoti notekūdeņu maģistrālie tīkli Tīrainē un 

Mārupē, lai 2014.gadā uzsāktu Kohēzijas fona 2.kārtas realizāciju, izbūvējot ielu 

notekūdeņu tīklu un samazinot potenciālo neattīrītu notekūdeņu izplūdi no 

izsmeļamajām bedrēm.  Ar pašvaldības līdzfinansējumu realizēta Skultes 

ūdenssaimniecības projekta 1.kārta, sakārtojot ūdens sagatavošanas staciju, 

izveidojot jaunas ūdens ņemšanas akas un sakārtojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.  

 

2013.gadā pašvaldības prioritātes īstenotas saskaņā ar apstiprinātajiem darbības 

virzieniem un apstiprināto budžetu. 

2.1.1. Informācija par pārskata gadā izvirzītajām jaunajām politikas 

iniciatīvām 

Mārupes novada Attīstības programmā 2013. – 2019.gadam noteiktās jaunās politikas 

iniciatīvas ir saistītas ar stratēģisko dokumentu izstrādi, tādējādi 2013. gadā ir uzsākts darbs pie 

šādu stratēģisko dokumentu izstrādes:  

1) Novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija; 

2) Novada labiekārtošanas plāns; 

3) Novada marketinga stratēģija; 

4) Novada tūrisma stratēģija; 

5) Novada sporta koncepcija. 
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Ņemot vērā apstiprināto teritorijas plānojumu 2014. – 2026.gadam 2013.gadā ir uzsākts 

darbs arī pie divu lokālplānojumu izstrādes – Šosciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības 

gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava Mārupes novadā un Mazcenas dārzu teritorijai, lai minētajās 

teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, apbūves teritorijās 

nodrošinot nepieciešamās infrastruktūras pieejamību. 

2.1.2. 2013.gadā īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums, kā 

arī uzsāktie projekti 

Mārupes novada Dome 2013.gadā īstenoja vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētus 

projektus. 

 

2013. gadā turpinājās četru 2012.gadā uzsāktu projektu īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums  

EUR 

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2013.gadā 

Ūdenskrātuves 

„Pavasari” krasta 

labiekārtošana, Nr. 12-

04-ZL11-Z401101-

000001 

11.06.2012. 

– 

01.10.2013. 

20 826 Labiekārtots ūdenskrātuves 

„Pavasari” krasts. 

Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma pilnveidošana 

Jaunmārupē, Mazcenu 

alejā 3/1, Nr.12-04-

LL37-L413201-000007 

11.06.2012. 

– 

01.08.2013. 

10 749 Pilnveidots jauniešu 

aktīvās atpūtas laukums 

Jaunmārupē, Mazcenu 

alejā 3/1. 

Datortehnikas un 

sildamierīču iegāde 

Mārupes novada dienas 

centriem, Nr.: 12-04-

LL37-L413101-000013 

11.06.2012. 

– 

01.05.2013. 

8919 Dienas centriem 

„Švarcenieki” un „Tīraine” 

iegādāta datortehnika. 

Dienas centram 

„Švarcenieki” iegādātas 

elekroefektīvas 

sildamierīces telpu 

apsildīšanai. 

„Ceļā uz iekļaujošu 

izglītību” Nr. 2012-1-

TR1-COM13-394662 

01.08.2012. 

– 

31.07.2014. 

24 502 Uzņemti projekta partneri 

no Kilis pilsētas Turcijā, 

notika darbs pie 

informatīva materiāla 

„Iekļaujošā izglītība mums 

apkārt” izstrādes. 

 

2013.gadā uzsākti un veiksmīgi īstenoti divi projekti: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums  

EUR 

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2013.gadā 

Pamatlīdzekļu iegāde 

radošajai darbnīcai 

dienas centrā 

„Švarcenieki””, Nr. 13-

20.03.2013. – 

01.11.2013. 

2464 Iegādāti pamatlīdzekļi 

radošajām darbnīcām 

dienas centrā 

„Švarcenieki”. 
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04-LL37-L413101-

000005 

Pieredzes apmaiņa starp 

trīs valstu pašvaldībām 

25.09.2013. – 

03.10.2013. 

4000 Mārupes novada Domes 

speciālisti iepazinušies ar 

Nacka pašvaldības 

Zviedrijā un Moss 

pašvaldības Norvēģijā 

sociālo sistēmu, kā arī 

nodibinājuši kontaktus 

iespējamai sadarbībai 

nākotnē. 

 

2013.gadā  Mārupes novada Dome uzsāka divu projektu īstenošanu, kas turpināsies 

2014.gadā: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

EUR 

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2013.gadā 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Jaunmārupes 

sākumskolā, Nr. KPFI-

15.2/117 

10.12.2013. – 

30.06.2014. 

48520 Noslēgti līgumi par 

projekta īstenošanu, 

uzsākta iepirkumu 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu 

emisijas samazināšanai 

Mārupes vidusskolā, Nr. 

KPFI-15.2/116 

10.12.2013. – 

30.06.2014. 

42544 Noslēgti līgumi par 

projekta īstenošanu, 

uzsākta iepirkumu 

dokumentācijas 

sagatavošana. 

 



Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanu 2013. gads 

12 

2.2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums 

Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi 

 
Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

(M.1.) Prioritātes 

mērķis ir 

nodrošināt visiem 

novada  

iedzīvotājiem 

kvalitatīvus  

un daudzpusīgus 

izglītības, sporta, 

sociālos, kultūras 

un citus publiskos  

pakalpojumus. 

Iedzīvotāju skaits 16 157 iedzīvotāji 

01.01.2012. 

 

16 659 

01.01.2013. 

+502 

 

20 000 iedzīvotāji CSP 

Iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums 

+ 13,1 

2010.g. 

+168 

2012.g. 

 Saglabājas pozitīvs CSP 

Bērnu un jauniešu skaits 

novadā (0-18 gadi) 

4 160 

01.01.2012. 

4 413 

01.01.2013. 

 

+253 

 

4 500 bērni un jaunieši 

(0-18.g.) 

CSP 

PII nodrošinājums no 

pieprasījuma 

90% 

2012.g 

100%  100% Novada 

Dome 

Vidusskola nodrošina 

pieprasījumu 

100% 100%  100% Novada 

Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

izglītības un sporta  

pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Uzsākta izglītības iestāžu attīstības 

koncepcijas izstrāde. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

sagatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar sporta  

pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 

Dienas centri Darbojas dienas 

centri „Tīraine” un 

„Švarcenieki” 

Darbojas dienas centri „Tīraine” un 

„Švarcenieki”, ir iesākta dienas 

centra būvniecība Skultē. 

 Darbojas visos ciemos   Novada 

Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti  

kvalitatīvi nepieciešamie 

sociālie un veselības 

aprūpes pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Izveidotas jaunas ģimenes ārstu 

prakses un sociālā dienesta telpas 

Jaunmārupes Sabiedriskajā ēkā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar sociālo 

un veselības aprūpes 

pakalpojumu  

pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

kultūras pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar kultūras  

pakalpojumu 

pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 

(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide 

(M.2.) Prioritātes 

mērķis ir veidot 

kvalitatīvu dzīves  

vidi, nodrošinot 

dabas vides 

ilgtspēju un 

sniedzot drošības 

sajūtu novada  

iedzīvotājiem 

Iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ir nodrošināta 

nepieciešamā inženieru 

infrastruktūra 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un uzņēmēji 

ir apmierināti ar  

inženieru 

infrastruktūras 

pieejamību un  

kvalitāti 

Aptauja 

Pieslēgums centralizētai 

ūdens  

apgādei un kanalizācijai 

80% patērētāju(ar 

nodrošinātu iespēju 

pieslēgties) 

2012.g. 

 

Nodrošināta iespēja pieslēgties 

centralizētai sistēmai vidēji 85,5% 

patērētāju, t.sk.: 

ūdensapgādei – 97%; 

kanalizācijai – 74% 

AP trīs gadu pārskata gatavošanas 

gaitā tiks precizēts par katru ciemu 

atsevišķi 

+5.5 

procentpu

nkti 

 

90% patērētāju Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi 

Meliorāciju tīklu sakopšana Sakopti 10% 10% 

 

 Sakopti 40% Novada 

Dome 

Iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ir nodrošināti 

nepieciešamie drošības 

pasākumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un uzņēmēji 

ir apmierināti ar  

drošības pasākumiem 

novadā 

Aptauja 

(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība 

(M.3.) Prioritātes 

mērķis ir veicināt 

nacionālas un  

Bezdarbnieki 408 bezdarbnieki, 

jeb 4,1% 

31.12.2011. 

3,3% 

31.01.2014. 

-0,8 

procentpu

nkti 

 

Zem 2% NVA 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

reģionālas 

nozīmes  

ekonomiskās 

attīstības  

projektu piesaisti 

novada  

teritorijai un 

nodrošināt  

labvēlīgu 

uzņēmējdarbības  

vidi vietējiem 

uzņēmumiem 

 

 

Uzņēmumu skaita 

pieaugums 

2 350 reģistrēti 

(1 576 atskaitot 

likvidētos) 

uzņēmumi 2011.g. 

2 521 reģistrēti (2 053 atskaitot 

likvidētos) uzņēmumi 

+30,3% 

(28%) 

 

 

20% pieaugums Lursoft 

Atkritumu šķirošana Nenotiek 

2012.g. 

Notiek visos ciemos  Notiek visos ciemos Novada 

Dome 

(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

(M.4.) Prioritātes 

mērķis ir 

nodrošināt novada 

un tā ciemu 

sasniedzamību,  

uzlabojot 

satiksmes drošību 

un attīstot novada 

sabiedrisko 

transportu un  

uzlabojot satiksmi 

ar Rīgu. 

Asfaltēti pašvaldības 

autoceļi (visu pašvaldības 

ceļu kopgarums 48,58km) 

19% 32% +13% 

(+6.53km

) 

 

 

30% Novada 

Dome 

Ceļu satiksmes negadījumi 

(relatīvais rādītājs: 

CSNg/1000 iedzīvotājiem) 

120 CSNg (7,43 

CSNg/1000 iedz.) 

2011.g. 

164 CSNg (9,84 CSNg/1000 iedz.) 

2013.g. 

+44 

CSNg jeb 

+37% 

(+32%CS

Ng/1000 

iedz) 

 

 

50% mazāk CSDD 

Veloceliņi starp ciemiem Plānoti Nav  40% no plānotajiem 

īstenoti 

Novada 

Dome 

Rīgas sasniedzamība – 

nodrošināta pasažieru 

plūsma uz K.Ulmaņa gatves 

virzienu atbilstoši 

vajadzībai 

35% no visiem Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 50% visiem Pētījums, 

aptauja 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

Ciemu sasniedzamība – 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumi starp ciemiem 

Nav Nav  ir Novada 

dome 

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem novadā 

Aptauja 

(HP) Procesu vadība un sadarbība 

(HM.) 

Horizontālās  

prioritātes mērķis 

ir novadā veidot 

efektīvu pārvaldi 

un sekmēt 

kvalitatīvu 

pakalpojumu 

pieejamību. 

Efektīva pārvalde 2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Jaunmārupē izveidota Sabiedriskā 

ēkā – vienas pieturas aģentūra. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un uzņēmēji 

ir apmierināti ar 

novada domes un 

pašvaldības iestāžu,  

uzņēmumu darbu 

Aptauja 

Kvalitatīva, informāciju 

saturoša, ērta lietošanā 

novada domes mājas lapa 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Domes mājas lapa ir modernizēta. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. 

gada sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un uzņēmēji 

ir apmierināti ar  

mājas lapu 

Aptauja 



3. Secinājumi 

Mārupes pašvaldība 2013.gadā ir veikusi virkni pasākumus, atbilstoši apstiprinātajai 

Attīstības programmas 2013 – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. 

 

Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī secinājumi, kas pamato jaunā 

plānošanas cikla stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un valsts budžeta programmu vai 

apakšprogrammu mērķus, rezultātus, prioritātes un svarīgākos uzdevumus: 

 

1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: 

 Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Jau 

2013.gadā tika plānots uzsākt dažādus pasākumus saistībā ar meliorācijas grāvju 

sakārtošanu (Attīstības programmas Investīciju plānā 37. – 40. pasākums). 

 Eiropas struktūrfondu pieejamība. Pierīgas reģionam nav pieejami ES fondi 

infrastruktūras attīstībai (ceļiem, apgaismojumam) vai arī tie ir pieejami ar zemu 

intensitāti (Ceļu sakārtošanai). 

 Pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību iestādēs, 

tai pat laikā jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, lai plānotu samērīgu pieprasījuma 

nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru. 

 Kavēšanās attīstības programmā noteikto stratēģisko dokumentu izstrādē (mārketinga 

stratēģija, tūrisma stratēģija, lokālplānojumi), kas saistīts ar attīstības nodaļas faktisko 

darbību kopš 2013.gada nogales. 

 

2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: 

 Sadarbība ar uzņēmējiem, administrācijā izveidota štata vieta “Uzņēmējdarbības 

attīstības konsultants”, kas nodrošina uzņēmējdarbības vides attīstību un sadarbību starp 

uzņēmējiem un pašvaldību. 

 Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (apstiprināts teritorijas plānojums 2014. – 

2026.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam, Attīstības 

programma 2013. – 2019.gadam). 

 Pieaugošais iedzīvotāju skaits. 

 Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence. 

 

 

2013.gada nogalē Mārupes novada pašvaldība tika piesaistīta Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras projektā “Teritoriālā mārketinga stratēģijas izstrāde”, kura ietvaros Mārupei tika 

izstrādāts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes 

gadījums”. 

Sīkāka informācija pieejama pašvaldības mājas lapā 

http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-programma/ 
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4. Rekomendācijas 

Rekomendējams nākamajā gadā turpināt un pabeigt pasākumus, kuri ir uzsākti iepriekšējā 

gadā, kā arī plānot uzdevumus un  pasākumus atbilstoši Attīstības programmas stratēģiskajiem 

mērķiem. Veidot pētījumus un iesaistīties sadarbības programmās piesaistot ārvalstu finanšu 

palīdzību, Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos. 

4.1.  Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

2013.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu 

īstenošana. 2013.gadā darbu uzsāka Sabiedriskais centrs Jaunmārupē un tiks uzsākti būvdarbi 

Dienas centram Skultē, kuru plānots pabeigt 2014.gadā. 2013.gadā tika pabeigta Dzelzceļa ielas 

rekonstrukcija. 2013.gadā tika uzsākta Loka ceļa un Ziedkalnu ielas renovācija, kā arī Vecā 

ceļa viena posma asfaltēšana, kur darbus plānots pabeigt 2014.gadā. 

2013.gadā uzsākta divu izglītības iestāžu būvprojektu izstrāde – Mārupes pamatskolas 

rekonstrukcijai un Mārupes sākumskolas pārbūvei par pamatskolu, kur būvdarbi tiks veikti 

2014.gadā. 

4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi: 

1. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki. 

2. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide. 

3. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai. 

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības 

un sporta pieejamību un 

kvalitāti 

Turpināt un pabeigt izglītības iestāžu koncepcijas izstrādi 

Būvprojekta izstrāde jaunas PII izbūvei Rožu ielā 

Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Pērses ielas ēkas pārbūve par bērnudārzu (PII “Lienīte” filiāles 

izveidošana) 

Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas darbu uzsākšana (pabeigt 

2015.gadā) 

Skultes sākumskolas siltummezgla renovācija 

Jaunmārupes sākumskolas pārveide par pamatskolu 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas rekonstrukcijas būvprojekta 

izstrāde 

Jaunmārupes, Skultes, Gerberu ielas sporta laukumu 

rekonstrukcijas būvprojektu izstrāde 

Jaunmārupes sākumskolas digitalizācija 
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RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

U1.2.1: Nodrošināt 

sociālo pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Skultes dienas centra būvniecības pabeigšana (uzsākts 2013.gadā) 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamību 

Koncepcijas izstrāde saistībā ar ambulances pakalpojumu 

pieejamības nodrošināšanu. 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 

RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt 

komunālās 

saimniecības 

infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta 

būvdarbu uzsākšana (pabeigšana 2015.gadā) 

Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta pabeigšana (uzsākts 2013.gadā) 

U2.1.2: Sekmēt 

apkārtējās vides 

kvalitāti 

Lokālplānojuma izstrāde Šosciemam uzsākšana (pabeigšana 

2015.gadā) 

Lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes daļai (Mazcenu dārziem) 

uzsākšana (pabeigšana 2015.gadā) 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas 

labiekārtošanu 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jaunmārupes 

sākumskolā un Mārupes vidusskolā. 

3 daudzdzīvokļu māju līdzfinansēšana siltināšanas projektu 

izstrādei 

Skultes siltummezgla rekonstrukcija 

Labiekārtošanas plāna izstrāde 

Kultūras nama un administrācijas ēkas rekonstrukcijas 

būvprojekta izstrāde 

Daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas projektu izstrāde Viršu ielā 

un Liepkalnu ielā 

Apzaļumošanas projekta izstrāde gājēju celiņam gar Mārupīti no 

Vecozolu ielas līdz Pededzes ielai 

 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un 

reģionālas nozīmes 

projektu īstenošanu 

novada teritorijā 

Novada tūrisma stratēģijas izstrāde 

Novada marketinga stratēģijas izstrāde 

Investīciju iespēju mārketinga izstrāde kā daļa no marketinga 

stratēģijas izstrādes 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 
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U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem 

Vismaz divi noorganizēti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

U4.1.1: Veicināt 

satiksmes drošības 

uzlabošanu novadā 

 

Būvdarbi Upesgrīvas ielā no Zeltiņu līdz Kantora ielai 

Būvprojektu izstrāde Abavas ielā un ielās starp Daugavas, Sīpeles  

un Laimdotas ielām 

Lielās ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde Lielā ielā starp 

Daibes un Daugavas ielu 

Dzirnieku ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Gājēju celiņa turpinājums līdz Rīgas pilsētas robežai gar veco 

Jelgavas ceļu 

Būvdarbi Vecā Mārupes ceļam no C30 līdz Vējiņu ielai un no 

Vīndedžu ielas līdz C 20 un C 20 no C6 līdz P132 

Sniķeru ielas rekonstrukcija līdz Kantora ielai 

Gājēju celiņu izbūve Ventas ielā no Mārupītes gatves līdz Krones 

ielai, gar Neriņu no Mazcenu alejas līdz Apšu ielai, Mārupītes 

gatvē no gājēju pārejas pie Gerberu ielas līdz autobusu pieturai, 

Mazcenu alejas ietves rekonstrukcija un lietus ūdens savākšana 

(no Meža ielas līdz Neriņai). 

Mazcenu alejas iekškvartāla ceļa  izbūve 

Gājēju tiltiņa pār Neriņu pie stadiona projektēšana un esošā betona 

gājēju tiltiņa margu nomaiņas projektēšana, Gājēju tiltiņu pār 

Neriņu izbūvi Apšu ielā, Alkšņu ielā, pie Mazcenu alejas 

 

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība  

U4.2.1: Nodrošināt 

novadā transporta 

pakalpojumus 

25. autobusa galapunkta laukuma izbūve un maršruta 

pagarināšana 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 

pārvaldes efektivitāti 

Novada domes darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju 

paaugstināšana 

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu 

īstenošana 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt 

sadarbību un 

mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Pieredzes apmaiņa vizīte Kilis pašvaldībai (Turcija) un uzņemšana 

pašvaldībā 

Vasaras nometnes un jauniešu nodarbinātības programmas 

ieviešana 

Vismaz 2 semināru saistībā ar iedzīvotāju un jauniešu izglītošanu 

noorganizēšana 
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2014.gadā joprojām būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu 

uzmanību pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, rekonstruējot pašvaldības 

iegādāto ēku Pērses ielā par PII “Lienīte” filiāli mazo bērnu (1,5 gadi – 3 gadi) vajadzībām. 

Plānots veikt projektēšanas darbus izglītības iestāžu pilnveidošanai – Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas rekonstrukcijai un Mārupes vidusskolas rekonstrukcijai. 

2013.gadā pabeigta Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta Mārupē 

1.kārtas realizācija un 2014.gadā tiks uzsākta ūdenssaimniecības projekta Mārupē 2.kārta 

būvniecība, kas aptvers plašu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Mārupē un Tīrainē.  

 

4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

2014.gadā plānots īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu 

struktūrfondu un valsts līdzfinansētus projektus: 

 

1. Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 2.kārta” 

uzsākšana; 

2. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā un Mārupes 

vidusskolā"; 

3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases 

elektromobiļus, Nr. KPFI-16/47”; 

4. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu "Infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 

20"; 

5. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu "Infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines ielā 

14"; 

6. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu „Pakalpojumu 

uzlabošana dienas centrā „Švarcenieki””; 

7. Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības  

līdzfinansētu projektu "Ceļā uz iekļaujošu izglītību"; 

8. Valsts līdzfinansētu projektu „Sporta inventāra iegāde Mārupes pamatskolai”. 

2014. gadā plānots iesaistīties arī citos ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības 

līdzfinansētos struktūrfondu un valsts līdzfinansētos projektos, ja tiks izsludināti projektu 

konkursi, īpašu uzmanību veltot tādām jomām kā: 

1. Infrastruktūras attīstība; 

2. Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstīšana; 

3. Skvēru, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu labiekārtošana; 

4. Satiksmes drošības uzlabojumi; 

5. Pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana.  

  

Vizuālās identitātes standarta (grafiskās zīmes) izveidošana 

Mārupes novada atpazīstamībai 
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Izmantotās informācijas avoti 

Centrālās statistikas pārvaldes dati: www.csb.gov.lv  

Nodarbinātības valsts aģentūras dati: www.nva.gov.lv 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam 

Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam 

Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/

