
MĀRUPES NOVADA

Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde



 Pieslēdzoties ZOOM sanāksmei, aicinām norādīt Jūsu vārdu un
uzvārdu/iestādi, ko pārstāvat. Ja pieslēgšanās nav veikta ar savu vārdu, lūdzam
to nomainīt.

 Mikrofonu ieslēdz tikai runātājs.

 ZOOM čats tiek izmantots, lai iesūtītu jautājumus vai priekšlikumus.

 Diskusiju sadaļā – ja vēlaties izteikties vai uzdot jautājumu, lūdzu «paceliet»
virtuālo rociņu.

 Sanāksme tiek ierakstīta, lai varētu sagatavot protokolu.

 Sanāksmes prezentācija un protokols būs pieejams pašvaldības mājaslapā.

Darba organizācija



 Kas paveikts līdz šim  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2022.-2034.gadam;

 Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde;

 Diskusija.

Darba kārtība



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2022.-2034.gadam



 2022.gada 26.janvārī MNP apstiprinājusi Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2022.-2034.gadam (Lēmums Nr.23, protokols Nr.1).

 Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam ir apvienotā novada ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes, kā arī
teritorijas attīstības telpiskā struktūra.

 Periodā no 2021.gada februāra līdz maija beigām notika virkne sabiedrības iesaistes
pasākumu (iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, tematiskās darba grupas, iedzīvotāju forumi,
konsultatīvās padomes, interaktīva aktivitāte).

Iegūtie viedokļi un priekšlikumi tiks vērtēti arī izstrādājot Attīstības programmu 2022.-
2028.gadam.

 Lai nodrošinātu dokumentu pēctecību, stratēģijā noteiktie mērķi un prioritātes veidos ietvaru
jaunā novada kopīgajai attīstības programmai.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-

2034.gadam



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam
(ilgtermiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti novada attīstības mērķi, prioritātes, kā arī 

teritorijas attīstības telpiskā struktūra)

Attīstības programma 2022.-2028.gadam
(vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 

kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai)



Stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes 



Prioritātes 

SM1 (Sabiedrība)  - Zinoša, atbildīga, mūsdienīga, ģimeniska un aktīva sabiedrība 

Aktīva sabiedriskā dzīve un telpa novadā:

Veidot apstākļu kopumu, kas rada
iedzīvotājiem vēlmi uzturēties novadā,
piederēt savam novadam un veidot novadu
atbilstoši savām vajadzībām.

Ietver atbalstu apkaimju iniciatīvām, lokālo
apdzīvojuma centru attīstībai, publisku objektu
un kultūrtelpas veidošanai, pakalpojumu
kvalitātes un to infrastruktūras uzlabošanai,
novada identitātes veidošanai.

Daudzveidīgas izglītības pieejamība:

Radīt iespējas iegūt kvalitatīvu, darba tirgū
pieprasītu izglītību, nodrošināt izglītības
pieejamību visām interešu un vecuma grupām,
sniedzot atbilstošus mūžizglītības un
kompetenču izglītības pakalpojumus novadā uz
vietas un arī sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām
un privāto sektoru.

Prioritātes ietvaros sniedzams atbalsts arī
novada specializācijai atbilstošas profesionālās
izglītības ieguvei.



Prioritātes 

SM2 (Vide) - Kvalitatīva, droša un daudzveidīga vide, ilgtspējīgai dzīves un darba telpai

Klimatneitralitātes veicināšana un dabas
potenciāla saglabāšana:

Dabas vērtību potenciāla izmantošana ar
rekreācijas un tūrisma jomu saistītas
uzņēmējdarbības veicināšanai, bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un ilgtspējīgas vides
nodrošināšanai novada iedzīvotājiem un viesiem.
Atbalsts efektīvai un zaļai mobilitātei, SEG emisiju
samazināšana, “zaļo” inovāciju atbalstīšana,
energoefektīvu un daudzfunkcionālu
apdzīvojuma struktūru attīstība.

Augsta mobilitāte un pakalpojumu
pieejamība:

Mobilitātes attīstības virziens ieņem īpašu vietu
Pierīgas satiksmes plūsmās. Starptautisku kravu
un pasažieru savienojumu noslogotajās teritorijās
jānodrošina līdzsvars starp nacionālo prioritāšu
īstenošanu, novada ekonomisko attīstību un
kvalitatīvas dzīvestelpas saglabāšanu –
apdzīvojuma un satiksmes telpiski līdzsvarotu
attīstību.

Mobilitāte sniedz iespējas meklēt optimālākos
risinājums publisko pakalpojumu organizācijai, tai
skaitā reģionālā mērogā un sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām.



Prioritātes 

SM3 (Ekonomika) - Inovatīva, augoša, efektīva, uz vietas potenciāla izmantošanu vērsta uzņēmējdarbības vide

Līdzsvars uzņēmējdarbības un dzīvesvides
attīstībā:

Pierīgas urbanizētajā telpā uzņēmējdarbība un
iedzīvotāji var konkurēt par vietu un pārvietošanos,
drošu vidi un infrastruktūru.

Darba vietu nodrošināšana vietējai sabiedrībai,
vietējas nozīmes pakalpojumu un darījumu objektu
attīstība apdzīvojuma centros un mobilitātes
punktos, atbalsts inovācijām un sadarbībai ar
zinātniskajām institūcijām, vietējā tūrisma
potenciāla attīstībai, efektīviem un klimatneitrāliem
risinājumiem.

Sadarbība ar uzņēmējiem, privātās un publiskās
partnerības modeļu attīstīšana.

Atbalsts inovācijām un mazā biznesa attīstībai:

Līdzdarbība Rīgas metropoles areāla konkurētspējas
attīstībā - transporta un loģistikas pakalpojumu
nozares, tehnoloģiju un viedo risinājumu attīstība
novadā.

Atbalsts maza mēroga uzņēmējdarbībai, saistītai ar
rekreācijas tūrismu, aktīvo atpūtu, pakalpojumu
jomu, lauksaimniecības nišas produktiem, kā arī
augstas pievienotās vērtības produktu izstrādi un
attīstību.

Atbalsts ekonomiskās aktivitātes stiprināšanai, īpaši
inovatīvās un zināšanu ietilpīgas uzņēmējdarbības
attīstībai, atbalsts nozares mārketinga aktivitātēm.



Prioritātes 

SM4 (Pārvaldība) - Efektīva, mūsdienīga, uz sabiedrību orientēta un jaunām iniciatīvām atvērta novada 
pārvaldība, virzoties uz viedu saimniekošanu

Uz sadarbību orientēta un atvērta pārvaldība:

Mārupes novads par prioritāti izvirza aktīvu,
mērķtiecīgi veidotu un stimulētu sabiedrības
līdzdalību gan novada politikas veidošanā, gan
pasākumu īstenošanā, sabiedrībai deleģēto funkciju
ietvaros, atbalstāma apkaimju aktīva iesaiste, tās
virzībai izstrādājot ilgtermiņa komunikācijas
stratēģiju un konkrētu rīcības plānu veicamajiem
uzdevumiem.

Turpināma elektronisko pakalpojumu ieviešana,
pakalpojumu nodrošināšanā piemērojami dažādi
resursus taupoši modeļi, kooperācija ar kaimiņu
pašvaldībām, sadarbība ar nevalstiskā sektora
organizācijām, valsts un reģiona pārvaldes iestādēm.

Inovatīvi un viedi risinājumi:

Pakalpojumu un īpašumu apsaimniekošanas jomā
izmantojami jaunākie tehnoloģiskie risinājumi,
moderni un energoefektīvi materiāli un viedie
risinājumi tai skaitā satiksmes organizēšanā un
informācijas apritē. Pakalpojumu sniegšana
balstāma uz ekonomisko analīzi, pieprasījuma
aprēķinu, tai skaitā izmantojot ģeotelpisko
informācijas sistēmu iespējas efektīvu risinājumu
atlasei. Veicama regulāra datu uzkrāšana un
analīze, dažādu aptauju veikšana viedokļa
noskaidrošanai, lai reaģētu uz pieprasījumu.



Attīstības programmas 

2022.-2028.gadam izstrāde



Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde 

 2021. gada 29. septembrī MNP ir pieņēmusi lēmumu Nr.62 «Par Mārupes novada Attīstības
programmas 2022.-2028. gadam izstrādes uzsākšanu».

 Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko
uzstādījumu īstenošanai.

 Līdz 2021.gada 17.decembrim bija iespēja sniegt rakstiskus priekšlikumus par vērtējamiem
un iekļaujamiem pasākumiem novada attīstībai. Lai arī līdz norādītajam termiņam netika
saņemti priekšlikumi, Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros tiks
vērtēti priekšlikumi, kas saņemti Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
izstrādes laikā.



PLĀNOŠANAS 

IETVARSRīgas metropoles areāla urbanizētā Pierīgas telpa, daļēji arī Pierīgas
rekreācijas un vides aizsardzības telpa;

Straujākais iedzīvotāju skaita pieaugums – 5,24% ;

«Jaunākais» novads (vid. 33 gadi);

Prognozētais iedzīvotāju skaits 2040. gadā - 45 000;

Būtiskākās izmaiņas vidusskolas vecuma grupā (skolēnu skaits tuvāko 7-9
gadu laikā dubultosies);

Palielināsies iedz.sk. vecumā no 19-64 g.v. - jāpievērš uzmanība
mūžizglītības pieejamībai, darbaspēka svārtsmigrācijai;

Apdzīvojums ir izteikti nevienmērīgs - augsts blīvums tiešā Rīgas pilsētas
tuvumā un tukši mazie ciemi;

Mārupes pilsētas statuss;

Starptautiskās lidostas «Rīga» attīstība;

Galveno autoceļu pārbūve par ātrgaitas ceļiem (A10, A9 un A5);

«Rail Baltica» attīstība;

Pārvietošanās paradumu maiņa un mobilitātes punktu attīstība;

Daba kā nākotnes kapitāls;

Aprites ekonomika un viedo risinājumu piemērošana;

Efektīva vietēja līmeņa plānošana un pārvaldība – «apkaimju pieeja».



Mārupe – mūsu 

mājas! Mārupes pagasts
Projektu konkurss «Mārupe – mūsu mājas 2021»

Sabiedriskās aktivitātes. Budžets: 25 000 EUR (projekti apstiprināti par 24 634 EUR)
Saņemto projektu pieteikumu skaits: 16 par 39 170,75 EUR
Maza mēroga infrastruktūra. Budžets: 20 000 EUR (projekti apstiprināti par 19 974,59 EUR)
Saņemto projektu pieteikumu skaits: 2

Babītes un Salas pagasti
Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss «Ģimenei.Videi.Izaugsmei Babītes novadā» 2021

Atbalstīti 6 projekti par kopējo finansējumu 19 384,38 EUR
 Brīvdabas vides objekti par Dzilnuciema vēsturi - Dzilnuciema krustceles 1 un 

Dzilnuciema krustceles 2;
 Stends par Spuņciema vēsturi;
 Ielu vingrošanas un funkcionālā fitnesa laukums pieaugušajiem ciematā «Lapsas»;
 Bērnu laukumiņa pilnveidošana un atjaunošana  ciematā «Lapsas»;
 Grāmatiņas bērniem «Teiksma par Babīti».

 «Mārupe – mūsu mājas!» budžets 30 000 EUR, viena projekta idejas realizēšanai
pieejams līdz 2500 EUR.

 Tiks organizēts tikai rīcībā «Sabiedriskās aktivitātes».
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Līdzdalības 

budžets
 Mērķis – veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas

iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā,
finansējot sabiedrības ierosinātus teritorijas attīstības projektus.

 Līdzdalības budžetu plānots iedalīt pa plānošanas vienībām
(teritorijām), kuras nosaka pašvaldība. Mārupes novadā plānots
līdzdalības budžetu organizēt atbilstoši Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā 2022.-2034.gadam noteiktajam apkaimju principam.

 2022.gada investīciju plānā līdzdalības budžeta ieviešanai
apstiprināts finansējums 10 000 EUR apmērā.

 No 2023.gada budžets 0,1% apmērā no pašvaldības vidējiem
viena gada IIN un NĪN nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem (pēdējo
trīs gadu vidējais).



Apkaimes



Apkaimju dalījums un apdzīvojuma centru 

sistēma
Nosaukums Centrs

Aptuvenais 

iedzīvotāju skaits
(%)

Platība 

(km2)
(%)

Babītes Babītes centrs 2000 6.3 4.4 1.3

Dzilnuciema Skārduciems/Dzilnuciems 1200 3.7 22.5 6.5

Jaunmārupes Jaunmārupes centrs 3000 9.4 43.6 12.6

Klīvju Klīves 500 1.6 115 33.2

Mārupes
Ap Mārupes novada domi

6300
19.

8
10.7 3.1

Piņķu
Piņķu centrs

4300
13.

5
22.1 6.4

Salas Spuņciems 1300 4.1 68.3 19.7

Skultes Skulte 1200 3.8 13.7 3.9

Spilves Pie "Spilvas" ražotnes 2500 8.0 10.7 3.1

Tēriņu
Ap Mārupes ģimnāziju

3500
11.

0
13.1 3.8

Tīraines
Pie Tīraines staļļiem (variants

– ap Mārupes pamatskolu)
5400

16.

9
5.72 1.6

Vētru

Ap “Mārtiņmuižu” (variants -

Rožu un Bērzzemnieku ielu

krustojums)

600 1.9 16.8 4.8

KOPĀ
noteikts 

aptuveni
100 346.62 100

Pierīgas nozīmes 

pakalpojumu centri

Mārupes pilsēta (novada administratīvais centrs),

Jaunmārupe, Piņķi

Pilsētas pakalpojumu 

centri

Tēriņi, Tīraine - tiek papildus izdalīti Mārupes pilsētas

robežās

Pakalpojumu atbalsta 

centrs
Vienots Babītes/Spilves apkaimju centrs

Vietējas nozīmes centri Skulte, Spuņciems, Skārduciems/Dzilnuciems, Vētras

Varbūtējs vietējas 

nozīmes centrs

Klīves -

veidojas gadījumā, ja apkaimē būtiski pieaug

iedzīvotāju skaits un veidojas ekonomiskais pamats

pakalpojumu nodrošināšanai

Pārējās apdzīvojuma 

vienības

Mežāres, Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems,

Vīkuļi, Lapsas, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems,

Priežciems, Dzērves, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi,

Pērnciems, Straupciems, Gātciems, Pavasari, Kūdra,

Kaģi - šobrīd piemērots ciema statuss



Apdzīvojuma funkcionālās telpas

 Urbanizētā Pierīgas telpa 
 Mārupes pilsēta
 Lidostas teritorija 

 Lauku telpa



Mārupei – pilsētas statuss no 2022.gada 

1.jūlija
 Mārupes pilsētai izvirzītās galvenās vērtības:

 pilsētas identitāte balstāma viedas pilsētas konceptā;

 potenciāls jauns centrs izstrādātā Bieriņu purva teritorijā ar

arhitektoniski augstvērtīgu publisko un dzīvojamo apbūvi;

 laikmetīgas un kvalitatīvas publiskās ārtelpas, zaļo teritoriju

tīklojums;

 mūsdienīga kultūrvide un publiskās apbūves daudzveidība;

 reģionālas nozīmes objektu (sporta, kultūras, izglītības u.c.)

attīstība;

 kompaktu lokālo apdzīvojuma un pakalpojuma centru

attīstība;

 vertikāli apbūves akcenti (Bieriņu purva teritorija, teritorija pie

Ulmaņa gatves, Lidostas apkaime);

 videi draudzīgas pārvietošanās.



Vidēja termiņa prioritātes

Mārupes novada AP 2020.-2026.gadam

Sabiedriski aktīvs cilvēks

Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras 
attīstība

Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvaldība

Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas 
potenciāla izmantošana

Babītes novada AP 2014.-2020.gadam

Sociāli aktīva, nodrošināta, izglītota sabiedrība, kas 
balstās uz garīgām un tradicionālām vērtībām

Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras 
attīstīšana un uzlabošana

Pašvaldības infrastruktūras attīstīšana

Kvalitatīva pārvalde un dialogs ar sabiedrību



Rīcības virzieni

VTP1 SABIEDRISKI AKTĪVS CILVĒKS 

RV1 Izglītība

RV2 Sports un aktīvā atpūta

RV3 Kultūra

RV4 Veselības veicināšana un sociālie 
pakalpojumi

VTP2 AUGSTU DZĪVES KVALITĀTI VEICINOŠA 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

RV5 Droša vide

RV6 Pieejamība un mobilitāte

RV7 Inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošinājums

RV8 Vide un publiskā ārtelpa

VTP3 EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA 
UN VIETAS POTENCIĀLA IZMANTOŠANA

RV9 Uzņēmējdarbība

RV10 Zīmolvedība un vietas mārketings

RV11 Tūrisms

VTP4 EFEKTĪVA UN UZ SADARBĪBU VĒRSTA 
PĀRVALDĪBA

RV12 Pašvaldības pārvalde

RV13 Viedā pilsētvide

RV14 Sabiedrības līdzdarbība

RV15 Privātās līdzdalības sadarbības projekti



Turpmākie soļi

Sabiedrības līdzdalības pasākumi
Plānotās sabiedrības līdzdalības 

mērķgrupas

Plānotā pasākuma vieta/ 

platforma
Plānotais norises laiks

Iedzīvotāju apkaimju sanāksmes:

 Mārupe (Mārupe, Tīraine);

 Jaunmārupe (Jaunmārupe, Vētras, Skulte);

 Babīte (Babīte, Piņķi, Salas pagasts).

Ikviens Mārupes novada iedzīvotājs, 

nevalstiskās organizācijas, komersanti
ZOOM

• 1.februāris plkst. 17:00

• 7.februāris plkst.  15:00

• 10.februāris plkst. 18:00

Konsultatīvās padomes:

 Sporta un aktīvās atpūtas padome;

 Izglītības un jaunatnes padome;

 Kultūrvides un tūrisma padome;

 Uzņēmējdarbības padome;

 Apkaimju padome.

Konsultatīvo padomju locekļi ZOOM 2022.gada februāris/ marts 

Izstrādātās AP publiskā apspriešana
Ikviens Mārupes novada iedzīvotājs un 

komersants
ZOOM 2022.gada aprīlis- maijs



DISKUSIJAS!



VTP1 SABIEDRISKI AKTĪVS CILVĒKS 

RV1 Izglītība

RV2 Sports un aktīvā atpūta

RV3 Kultūra

RV4 Veselības veicināšana un sociālie pakalpojumi

Rīcības virzieni (I)



Rīcības virzieni (II)

VTP2 AUGSTU DZĪVES KVALITĀTI VEICINOŠA 
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

RV5 Droša vide

RV6 Pieejamība un mobilitāte

RV7 Inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājums

RV8 Vide un publiskā ārtelpa



Rīcības virzieni (III)

VTP3 EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA 
UN VIETAS POTENCIĀLA IZMANTOŠANA

RV9 Uzņēmējdarbība

RV10 Zīmolvedība un vietas mārketings

RV11 Tūrisms



Rīcības virzieni (IV)

VTP4 EFEKTĪVA UN UZ SADARBĪBU VĒRSTA 
PĀRVALDĪBA

RV12 Pašvaldības pārvalde

RV13 Viedā pilsētvide

RV14 Sabiedrības līdzdarbība

RV15 Privātās līdzdalības sadarbības projekti



Paldies!


