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Ievads
Mārupes novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējums ir pirmais etaps, lai pēc novērtējuma
rezultātiem izstrādātu Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa
plānošanas dokuments, kura nosaka:
-

novada attīstības prioritātes, balstītas uz esošās situācijas novērtējumu un anketēšanas rezultātiem;

-

turpmākās rīcības, veicamos uzdevumus un to īstenotājus;

-

nepieciešamos finanšu resursus pārredzamā periodā;

-

programmas īstenošanas un uzraudzības kārtību.

Mārupes novada Attīstības programmu veido:
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Mārupes novada Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējumu veic SIA “Ismade” Attīstības programmas
2020. – 2026.gadam izstrādes ietvaros sadarbībā ar Mārupes novada administrācijas struktūrvienībām un iestādēm. Attīstības
programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā
atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes,
rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Programma ir izstrādāta, ievērojot
integrētu pieeju attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp
visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo, reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un
identificētu, vai attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.
Mārupes novada dome 2016.gadā jau ir veikusi starpvērtējumu Attīstības programmas novērtējumam, kā Mārupes novada
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību par 2013.gadu, 2014.gadu un 2015.gadu, izvērtējuma rezultātus iekļaujot ziņojumā
„Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015.gadu periodu”.
Šajā Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējumā (turpmāk – Novērtējums) tiks analizēti dati, salīdzinot bāzes
gadu (2010 - 2012.g.), starpposma novērtējumu – 2015.gadā un aktuālos datus 2018.gadā. Attīstības programmas rīcību rezultāti tiks
vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas raksturojošiem rādītājiem.
Novērtējumā par Attīstības programmas īstenošanu ir sagatavots, lai tajā iekļautā informācija būtu viegli un ērti salīdzināma.
Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu informācija par savā jomā
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paveikto. Attīstības programmas Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja
termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem, kā arī Investīciju plānā iekļauto projektu statuss.
Lai novērtētu izmaiņas ar dažādu pakalpojumu iedzīvotāju un uzņēmēju apmierinātības līmeni, aprīļa mēnesī tika veikta iedzīvotāju
un uzņēmēju aptauja, kuras rezultāti integrēti Novērtējumā. Kopumā aptaujā piedalījās 880 iedzīvotāji (~ 4 % iedzīvotāju) un 38
uzņēmumi (~ 1,3 % no aktīvajiem uzņēmumiem).
1.nodaļa – Mārupes novada attīstības vispārējais raksturojums. Nodaļā sniegts vispārīgs Mārupes novada attīstības raksturojums,
kurā apskatīta Attīstības programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads, kas norādīts Attīstības
programmā (2010.g., 2011.g. vai 2012.gads), kā arī norādīta vēlamā attīstības tendence līdz 2019.gadam. Kā arī novērtējumā ir iekļauta
starpposma rādītāja salīdzinājums (2015.g.) un rādītāju vērtība 2018.gadā.
2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas progress. Nodaļā ir izvērtētas attīstības
tendences Attīstības programmas sasniedzamiem (2018.g.), vidējā termiņa (2015.g.) un bāzes gada (2015.g.) prioritāšu sasniegšanas
rezultatīviem rādītājiem saskaņā ar Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 12.1.tabulā noteiktajiem vidējā termiņā sasniedzamiem
rezultātiem un rīcību rezultatīvajiem rādītājiem.
2.1. apakšnodaļā ir izvērtēta Rīcības plānā noteikto pasākumu un aktivitāšu izpilde, vai pasākums/ aktivitāte ir izpildīta, darbība
notiek, darbība daļēji ir notikusi, vai darbība netika veikta. Sniegti paskaidrojumi par novirzēm no plānotā, ja konstatēts. Izdarīti
secinājumi un novērtējums atbilstoši plānotajam.
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2.2. apakšnodaļā ir izvērtētas Investīciju plānā paredzētie projektu pasākumi, vai tās ir īstenotas, notiek, daļēji ir notikušas, vai
projekta ideja netika īstenota. Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums. Izdarīti galvenie secinājumi un novērtējums atbilstoši
plānotajam.
Novērtējumā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības tendenci pārskata gadā salīdzinot ar starpposma
periodu (2015.g.):
Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
Bez izmaiņām

3.nodaļa – Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress. Nodaļā sniegts
iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un
rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.
4.nodaļa – Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress. Nodaļā sniegts iepriekšējo
gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un
rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.
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5.nodaļa – Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress.
Nodaļā sniegts iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti
secinājumi un rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.
6.nodaļa – Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress. Nodaļā sniegts
iepriekšējo gadu pārskatu vispārīgs novērtējums apskatot stratēģijā izvirzītās prioritātes un to izpildes progresu. Sniegti secinājumi un
rekomendācijas turpmākai stratēģijas īstenošanai.
7.nodaļa – Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress. Nodaļā sniegts pārskats par
labiekārtošanas plāna prioritātēm un izmantošanu. Apskatīti arī citi veiktie pētījumi pārskata periodā un sniegtas rekomendācijas
nākamajam Attīstības programmas periodam.
8.nodaļa – Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes
novadā. Nodaļā sniegta analīze par iedzīvotāju un uzņēmēju veiktās aptaujas rezultātiem un tendencēm salīdzinājumā ar starpposma
periodu.
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. Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Administrācijas struktūrvienība
Attīstības nodaļa. 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.
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Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums

1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums
Teritorijas attīstības
indekss (TAI) ir vispārināts
rādītājs, ko aprēķina ar
noteiktiem
svara
jeb
nozīmības
koeficientiem
summējot
svarīgāko,
teritoriju
(pašvaldību)
attīstību
raksturojošo
statistikas pamatrādītāju
standartizētās
vērtības.
Teritorijas attīstības indeksi
republikas
pilsētām,
novadiem un plānošanas
reģioniem aprēķināti pēc 8
rādītājiem un aprēķinā
izmantoti
Centrālās
Statistikas pārvaldes dati
par iedzīvotāju skaitu.

Nr.

Rādītājs

Rādītāja vērtība
bāzes gadā

Rādītāja vērtība
2015. gadā
(starpposma
periods)

Rādītāja
vērtība 2018.
gadā

Vēlamā
attīstības
tendence
2019. gadā

Datu avots

1

TAI rangs

2 (2010.g.)

2,900
(pēc 2014.g.
datiem)

2,481
(pēc 2017.g.
datiem)

saglabāta

VRAA

2

Iedzīvotāju skaits

16157
(01.01.2012)

18 797
(01.01.2016)

22 025
(04.02.2019)

PMLP

3

Bērnu un jauniešu
skaits (0-18 g.)

4160

5314

PMLP

(01.01.2012)

(01.01.2016)

5841
(04.02.2019)
0-14 gadi

4

Bezdarba līmenis

4,1% (31.12.2011)

3,2% (31.12.2015)

2,8%
(01.02.2019)

NVA

5

Ekonomiski aktīvo
statistisko vienību
skaits uz 1000
iedzīvotājiem

84
(2010.g.)

114
(2014.g.)

132
(2018.g.)

CSP

6

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
dzīvi novadā

2012.gada aptauja

2015. gada
decembrī veikta
aptauja

2019.gada aprīlī
veikta aptauja

Mārupes
novada Domes
organizēta
aptauja

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.
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Pārējie attīstības indeksa aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts kases,
Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.
Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 3228 deklarētajiem iedzīvotājiem salīdzinot ar starpposma periodu
(no 18 797 iedzīvotājiem 2016.gadā uz 22 025 iedzīvotājiem 2019.gadā), savukārt par 5868 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157
iedzīvotājiem 2012.g. uz 22 025 iedzīvotājiem 2019.g.). Pēc iedzīvotāju skaita Mārupes novads 2019.gada sākumā jau bija trīspadsmitā
lielākā pašvaldības Latvijā, kamēr 2015. gada sākumā bija divdesmit ceturtā lielākā pašvaldība Latvijā un 2010. gadā – divdesmit devītā.
Mārupes novadu kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību.
Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība
un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām
apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).
Mārupes novadā iepriekšējo gadu laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 3,2% uz 2,8%, kas ir par 0,4 % mazāk kā iepriekš,
savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par 1,3 % , no 4,1 % uz 2,8%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2018.gada decembra beigās
bija 7,6% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā), kas, salīdzinot ar 2015.gadu ir samazinājies par
1,3% .
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2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam īstenošanas progress
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:

 Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.
 Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
 Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.

Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides
sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju.
Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un
ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.

Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no
darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
gadā (starpposma periods)
gadā
(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori

Tendence

Rezultatīvie
rādītāji 2019.
gadā

Datu
ieguves
avots

(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus
publiskos pakalpojumus.
Iedzīvotāju skaits

16 157
(01.01.2012)

18 797
(01.01.2016)

22 025
(04.02.2019)

20 000

CSP

Iedzīvotāju dabiskais
pieaugums

13,1
2010.g.

233
2015.g.

283
2018.g.

Saglabājas pozitīvs

CSP

90%

100%

100%

100%

Novada
Dome

100%

Novada
Dome

Iedzīvotāji kopumā
ir apmierināti ar
izglītības un
sporta
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Aptauja

PII nodrošinājums no
pieprasījuma

Vidusskola nodrošina
pieprasījumu

2012.g

100%

Pabeigta PII izbūve Rožu ielā, Uzsākta
būvprojekta izstrāda jaunai PII
Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un
Jaunmārupē. Papildus nodrošinātas
pilnībā rekonstruēta ēka
pašvaldības vietas privātajos PII. Tiek
Pērses ielā.
nodrošināts aukļu un privāto PII
līdzfinansējums
100%

100%
2019.gadā tiks izstrādāta Mārupes
novada izglītības stratēģija 2020. 2026..gadam

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
izglītības un sporta
pakalpojumi
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2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

22% aptaujāto ir apmierināti
ar Mārupes vidusskolas
sniegtajiem pakalpojumiem,
15% apmierināti ar Mārupes
pamatskolas un 21%
apmierināti ar Jaunmārupes
sniegtajiem pakalpojumiem

Uzsākta Mārupes pamatskolas piebūves
projektēšana Tīrainē, 2019.gadā tiks
pabeigta Mārupes vidusskolas pārbūve
Pabeigta divu stadionu pārbūve
Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes
vidusskolai
Kopumā 65 % aptaujāto apmierināti ar
izglītības iestāžu kvalitāti, 30 %
neizmanto un tikai 5% nav apmierināti.

Tabula 2. Attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanas rādītāju
izvērtējums

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
gadā (starpposma periods)
gadā
(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori

Tendence

Rezultatīvie
rādītāji 2019.
gadā

Datu
ieguves
avots

(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus
publiskos pakalpojumus.

Dienas centri

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti kvalitatīvi
nepieciešamie sociālie
un veselības aprūpes
pakalpojumi

Iedzīvotājiem ir
nodrošināti plaša
spektra kvalitatīvi
kultūras pakalpojumi

Darbojas
dienas centri
„Tīraine” un
Švarcenieki”

2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Darbojas 3 dienas centri
„Tīraine”, „Švarcenieki” un
Skultē.
Švarcekmuiža ir ieguvusi
kultūrvēsturiskā pieminekļa
statusu.
28% aptaujāto, kas izmanto
sociālās palīdzības
pakalpojumus, ir apmierināti,
savukārt 62% aptaujāto
neizmanto.

38% ir apmierināti ar
veselības aprūpes
pakalpojumiem

Darbojas 3 dienas centri „Tīraine”,
„Švarcenieki” un "Skultē". Uzsākta
būvprojekta izstrāde sabiedrisko
pakalpojumu centram Tīrainē (dienas
centrs, sociālā dienesta pakalpojumi,
bibliotēka un doktorāts).

Darbojas visos
ciemos

Novada
Dome

Uzsākta būvprojekta izstrāde
sabiedrisko pakalpojumu centram
Tīrainē (dienas centrs, sociālā dienesta
pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts)
(Vecozolu ielas rajonā). 2018.gadā
izveidota jauna ģimenes ārsta prakses
vieta.
27% aptaujāto, kas izmanto sociālās
palīdzības pakalpojumus, ir apmierināti,
savukārt 67% aptaujāto neizmanto un
tikai 6 % nav apmierināti.

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sociālo un
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Aptauja

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Aptauja

2019.gadā tiks uzsākta Mārupes
mūzikas un mākslas skolas pārbūves
būvprojekta izstrāde
Ar kultūras un izklaides
pasākumiem ir apmierināti
65% aptaujāto.

Ilgtermiņā plānota jauniešu un
multikulturālā centra izbūve Tīraines
ciemā.
Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir
apmierināti 70% aptaujāto, 15 %
neizmanto un tikai 15 % ir neapmierināti.
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
gadā (starpposma periods)
gadā
(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide

Rezultatīvie
Tendence rādītāji 2019.
gadā

Datu ieguves
avots

(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
inženierinfrastruktūra

Iedzīvotāji un
uzņēmēji i r
a pmi eri nā ti a r
i nženi eri nfra s truktūra s
pi eeja mību un
kva l i tāti

Aptauja

61% a ptaujā to i edzīvotāju i r
a pmi eri nā ti a r centra l i zētās
ūdens a pgā des un
ka na l i zā ci ja s tīkl i em.

Iedzīvotāju s ka i ts Mā rupē, Tīra i nē un
Ja unmā rupē, kuri em pi eeja ma
ūdens a pgā de i r 13 230 (84%) un kuri em
pi eeja ma ka na l i zā ci ja i r 10 825 (65%).
Skul tes ci ema tā pi eeja ma ūdens a pgā de 1 850 (99%) i edzīvotāji em, ka na l i zā ci ja –
1 830 (100%) i edzīvotāji em.

90% pa tērētāju

Mā rupes
komunā l i e
pa ka l pojumi
Vi dēja termi ņa
da rbība s
s tra tēģi ja 2015 2020.ga da m

Sa kopti 10%

Proces ā i r s a ga tavoš a na s da rbi
pa š va l dība s nozīmes
kopl i etoš a na s mel i orā ci ja s
s i s tēma s i nventari zā ci ja i .

Aps tipri nā tas pa š va l dība s nozīmes
kopl i etoš a na s mel i orā ci ja s s i s tēma s .
Būtis ki i egul dījumi na v vei kti, jo ļ oti
s a drums tal ota grā vju pi ederība , ka s
būtis ki i erobežo nepi eci eš a mo pā rbūves
da rbu vei kš a nu.

Sa kopti 40%

Nova da Dome

2012. ga da
a ptauja –
nepi eci eš a mi
uzl a bojumi

Ar s a bi edri s kā s kā rtība s
nodroš i nā š a nu i r a pmi eri nā ts
81% a ptaujā to i edzīvotāju.
Sa l īdzi not
ar
2012.ga da
a ptauja s da tiem a pmi eri nā tība
i r pi ea ugus i pa r 15%.

Ar s a bi edri s kā s kā rtība s nodroš i nā š a nu
i r a pmi eri nā ti 75% a ptaujā to i edzīvotāju
(17,5% nei zma nto) un 60,5% uzņēmēju (21
% nei zma nto). Sa l īdzi not a r 2012.ga da un
2016.ga da
a ptauja s
da tiem
a pmi eri nā tība i r s a gl a bā jus i es , bet
ma zā k i r tieš i nea pmi eri nā to (8%
i edzīvotāju un 18 % uzņēmēju).

Iedzīvotāji un
uzņēmēji i r
a pmi eri nā ti a r
droš ība s
pa s ā kumi em
nova dā

Aptauja

2012. ga da
a ptauja –
nepi eci eš a mi
uzl a bojumi

Iedzīvotājiem un
uzņēmējiem ir
nodrošināti
nepieciešamie
drošības pasākumi
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55% a ptaujā to i edzīvotāju i r a pmi eri nā ti
a r i el u un ceļ u i nfra s truktūru, tās
uzturēš a nu, ka m i r pi ea ugoš a tendence,
nea pmi eri nā ti i r 45% a ptaujā to

Ar ceļ a i nfra s truktūra s a ttīs tību
Ar ceļ a i nfra s truktūra s a ttīs tību i r
i r a pmi eri nā ti 64% a ptaujā to
a pmi eri nā ti 58% a ptaujā to uzņēmēju
uzņēmēju

80% pa tērētāju
(a r
Pieslēgums
nodroš i nā tu
centralizētai ūdens
i es pēju
apgādei un kanalizācijai
pi es l ēgties )
2012.g.

Meliorāciju tīklu
sakopšana

49% a ptaujā to i edzīvotāju i r
a pmi eri nā ti a r i el u un ceļ u
i nfra s truktūru, tās uzturēš a nu,
ka m i r pi ea ugoš a tendence,
tomēr īpa ts va ra zi ņā joprojā m
i r a ugs ts nea pmi eri nā tība s
l īmeni s kopumā 51%

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Rezultatīvie
Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
Datu ieguves
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
Tendence rādītāji 2019.
gadā (starpposma periods)
avots
gadā
gadā
(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība
(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem
Bāzes rādītāji

3 339 reģistrēti uzņēmumi
Uzņēmumu skaita
pieaugums

3 594 kopā reģistrēti uzņēmumi

718atskaitot
atskaitotlikvidētos)
likvidētos)uzņēmumi 2011.g.
2 350 reģistrēti (1(2576
2902 (komercreģistrā un uzņēmumu
reģistrā reģistrētie uzņēmumi) 01.01.2019

8 % pieaugums

Lursoft

Notiek visos ciemos

Notiek visos
ciemos

Novada Dome

2017.gadā tika veikta aptauja, kurā
piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem: 78,2 %
izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 10,9%
Tele2. Pārklājumu balss sakaru
vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 20,4%
- dažreiz novēroti traucējumi; 11,1%
slikta uztveršana un 5,5% nav zonas.
Pārklājumu mobilā interneta vajadzībām
51% novērtēja kā labu; 24,5% - dažreiz
novēroti traucējumi; 16,3% slikta
uztveršana un 8,25% nav zonas. Aptaujā
tika norādīti arī konkrētu ielu un ceļu
posmi, kuros ir mobilo elektronisko
sakaru traucējumi.

Pieejams visos
ciemos

Novada Dome,
Aptauja

Nenotiek
Atkritumu šķirošana

Notiek visos ciemos
2012.g.

Ātrgaitas optiskais
internets

2011.g.
Darbojas otrās paaudzes tīkls
pieejams
GSM, ir arī trešās paaudzes
Mārupes ciemā tīkls UMTS

255
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Rezultatīvie
Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
Datu ieguves
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
Tendence
rādītāji
gadā (starpposma periods)
avots
gadā
2019. gadā
(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
Bāzes rādītāji

Renovēti asfalta un grants
seguma pašvaldības
19%
autoceļi (visu pašvaldības
ceļu kopgarums 48,58km)

Renovēti asfalta seguma ielas un
ceļi 7,66 km

Ceļu satiksmes negadījumi 120 CSNg (7,43
(relatīvais rādītājs:
CSNg/1000 iedz.)
CSNg/1000 iedzīvotā-jiem) 2011.g.

191 CSNg kopā
2014.g.

Veloceliņi starp ciemiem Plānoti
Rīgas sasniedzamība –
nodrošināta pasažieru
plūsma uz K.Ulmaņa gatves 35% no visiem
virzienu atbilstoši
vajadzībai

Pārbūvēts asfalta seguma ceļš C13 ES fondu projekta
ietvaros un bruģētas 3 ielas 0,88 km. Uzsākti un 2019.
gadā realizējami 5 ielu pārbūves projekti ar kopējo
garumu ~ 2 km.

30%

Novada Dome

255 CSNg kopā
2017.g.
(12,01 uz 1000 iedz.)

50% mazāk

CSDD

Veikta veloceliņa Mārupe Jaunmārupe izpēte

Izbūvēts apvienotais gājēju veloceliņš Mārupes Jaunmārupe, 2019.gadā tiks pabeigts savienojums ar
Jaunmārupes pamatskolu.

40% no
plānotajiem
īstenoti

Novada Dome

Uzsākta Lielās ielas un K. Ulmaņa
gatves savienojuma izveide

Pabeigta Lielās ielas pārbūve, izveidojot jaunu
savienojumu ar K.Ulmaņa gatvi.

50% visiem

Novada Dome

Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe
sasniedzamība ir nodrošināta
pagarinot 25 autobusa maršrutu.

Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe sasniedzamība ir
nodrošināta pagarinot 25 autobusa maršrutu.
Nodrošināta mikroautobusa kustība uz PII
“Mārzemīte”.
Ciemu: (Skulte - Tīraine (Vecozoli); Skulte - Mārupe;
Skulte –Jaunmārupe) sasniedzamības nav.
Ciemu: (Vētras ciems – Mārupe;
Vētras ciems – Jaunmārupe) sasniedzamība ir.
2019.gadā plānota mikroautobusa Rīga - Jaunmārupe
novirzīšana pa Rožu ielu, Vētras ciema iedzīvotāju
sasniedzamībai.

Ir

Novada Dome

Ar sabiedriskā transporta pakalpojuma
nodrošinājumu ir apmierināti 45% aptaujāto
iedzīvotāju un 60 % ar tā kvalitāti.

Iedzīvotāji ir
apmierināti ar
sabiedriskā
transporta
pakalpojumiem
novadā

Aptauja

Renovēti grants seguma 3,4 km

Ciemu:(Skulte - Tīraine (Vecozoli);
Ciemu sasniedzamība –
sabiedriskā transporta
Nav
pakalpojumi starp ciemiem

Skulte - Mārupe;
Skulte –Jaunmārupe)
sasniedzamības nav
Ciemu: (Vētras ciems – Mārupe;
Vētras ciems – Jaunmārupe)
sasniedzamība ir.

Sabiedriskā transporta
pakalpojumi
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2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Ar sabiedriskā transporta
pakalpojumiem ir apmierināti 42%
aptaujāto iedzīvotāju

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji 2015.
rādītāji bāzes
Rezultatīvie rādītāji 2018. gadā
gadā (starpposma periods)
gadā
(HP) Procesu vadība un sadarbība

Rezultatīvie
Datu ieguves
Tendence
rādītāji
avots
2019. gadā

(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.

Efektīva pārvalde

2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Saskaņā ar 2015. gada
aptaujas rezultātiem, 65 %
iedzīvotāju ir apmierināti ar
Mārupes novada Domes
darbu, neapmierina 19% un
nav viedokļa 16%.

Saskaņā ar 2019. gada aptaujas rezultātiem,
73 % iedzīvotāju ir apmierināti ar Mārupes
novada Domes darbu, neapmierina 12% un
nav viedokļa 15%.

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
apmierināti
ar novada
domes un
Aptauja
pašvaldības
iestāžu,
uzņēmumu
darbu

Kvalitatīva, informāciju
saturoša, ērta
lietošanā novada
domes mājas lapa

2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

72% aptaujāto iedzīvotāju ir
apmierināti ar interneta
pakalpojumiem, 23% nav
apmierināti.

2019.g. aptaujā nav vērtēta interneta
pakalpojumu kvalitāte, jo jau 2017.g. veikta
uzņēmēju aptauja (skat.iepriekš)

Iedzīvotāji un
uzņēmēji ir
Aptauja
apmierināti
ar mājas lapu
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Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notiek

Uzdevumi

Pasākumi /
aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
Informācijas
nodrošināšana par
izglītības un sporta
iespējām novadā

Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2013-2019

Novada mājas lapā un novada avīzē tiek regulāri
sniegta informācija par jaunumiem izglītības un
Novada Dome
sporta jomā: pasākumiem, pulciņiem, u.c.
aktivitātēm

Novada izglītības
iestāžu attīstības
plānošana

Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2013-2019

Novada Dome

Novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas
izstrāde un īstenošana.

ES, novada
Dome

PII ēku attīstība, t.sk. energoefektivitātes
uzlabošana un jaunu PII izbūve ciemu teritorijās.
Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Mazo
bērnu (1-3.gadi) pieskatīšanas iespējas, aukļu
dienesta izveide

ES, novada
Dome

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana.
Nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze
izglītības iestādēs, t.sk. iekārtoti dabas zinātņu
kabineti pamatizglītības programmas īstenošanai.
Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā
vides ergonomiskai iekārtošanai vispārējās
izglītības iestādēs. Vispārizglītojošo skolu sporta
infrastruktūras pilnveide. Izglītības iestāžu, kas
īsteno izglītības programmu no 1. līdz 6. klasei,
inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā.
Mācību vides ergonomiska iekārtošana. Mācību
līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde. Lai
veicinātu HP “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu, tiks
īstenoti vides un informācijas pieejamības
nodrošināšanas pasākumi personām ar redzes,
dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem,
kā arī vides pieejamības ekspertu konsultācija.

PII optimizācija un
attīstība

Novada Domes
izglītības dienests

2013-2019

U1.1.1.:
Nodrošināt
iedzīvotājie
m izglītības
un sporta
pieejamību
un kvalitāti
Mācību vides
infrastruktūras
uzlabošana vispārējās
izglītības iestādēs
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Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2015-2017

Jauns pasākums 20152017.g. Rīcības plānā

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2018.gadam īstenošanas progresa analīze.

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notika daļēji

Pasākumi /
aktivitātes

Darbība
notiek

Uzdevumi

Izpildes
termiņš
vai
periods

Izpildīts/
pabeigts
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Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

U1.1.1.:
Nodrošināt
iedzīvotājie
m izglītības
un sporta
pieejamību
un kvalitāti

Pamata un vidējās
izglītības pieejamības
un kvalitātes
nodrošināšana

Novada Domes
izglītības dienests

2013-2019

Profesionālās ievirzes
izglītības pieejamība
un kvalitāte

Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2013-2019

Novada Domes
Mūžizglītības
izglītības dienests,
pieejamība un kvalitāte
izglītības iestādes
Sporta jomas attīstība
Novada Dome
novadā

Izglītības iestāžu ēku pārbūve. Materiāli tehniskās
bāzes attīstība
Projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides
uzlabošana” īstenošana:
ES, novada
- ergonomiskas mācību vides izveide;
Dome
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
- dabaszinātņu (bioloģija) kabinetu iekārtošana;
- izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecība
un pārbūve
Mākslas un mūzikas skolas infrastruktūras
Novada Dome,
sakārtošana, materiāli tehniskās bāzes
Kultūras
nodrošināšana. Profesionālās ievirzes programmu
ministrija
attīstība.

2013-2019

ES, novada
Dome

2015-2019

Novada Dome Sporta koncepcijas izstrāde un īstenošana

Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2013-2019

ES, novada
Dome

Novada Domes
Pedagogu kvalifikācijas
izglītības dienests,
nodrošināšana
izglītības iestādes

2013-2019

ES, novada
Dome

Sporta infrastruktūras
attīstība

Mūžizglītības un interešu izglītības pieejamība
novada ciemos.
Jauns pasākums 20152017. g. Rīcības plānā

Novadā izveidots mūsdienīgs stadions (Mārupes
vidusskolas teritorijā), ciemos pieejami kvalitatīvi
un aprīkoti sporta laukumi (transformējami par
slidotavu ziemā). Sporta bāzu attīstība pie izglītības
iestādēm. Novadā izbūvēts baseins.
Pedagogiem pieejami tālākizglītības kursi,
apmācības, pieredzes apmaiņas projekti, u.c.
Skolās un PII strādā kvalificēti pedagogi.
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Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notiek

Uzdevumi

Pasākumi /
aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts
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Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

U1.1.1.:
Nodrošināt
iedzīvotājie
m izglītības
un sporta
pieejamību
un kvalitāti
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Atbalsts vispārējās
izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai
un karjeras atbalstam
izglītojamajiem
vispārējās izglītības
iestādēs

Novada Domes
izglītības dienests,
izglītības iestādes

2015-2017

Transporta
pakalpojumu
nodrošināšana

Novada Domes
izglītības dienests

2013-2019

Atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai
un izkopšanai, kā arī izglītojamajiem ar mācību
grūtībām un mācīšanās traucējumiem. Atbalsts
nepieciešamā pedagoģiskā un atbalsta personāla
nodrošināšanai un pasākumiem jauniešu ar īpašām
vajadzībām iekļaušanai vispārējās izglītības
iestādēs, t.sk. mācīšanās traucējumu
diagnosticēšanai. Atbalsts iesaistīto pedagogu
kompetences pilnveidei, t.sk. uzņēmējspēju, IKT,
u.c. kompetenču un prasmju attīstībai, kā arī labās
prakses apmaiņai individualizētas mācību pieejas
īstenošanā. Lai veicinātu HP “Vienlīdzīgas iespējas”
ES, novada
ieviešanu, tiks nodrošināta izglītojamo ar
Dome
speciālām vajadzībām integrācija vispārējās
izglītības iestādēs. Preventīvu un intervences
pasākumu īstenošana, lai samazinātu priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu. Karjeras izglītības atbalsta
pasākumu īstenošana izglītības iestādēs. Atbalsts
izglītojamo profesionālās meistarības konkursu
organizēšanai un dalībai starptautiskajos
konkursos. Atbalsts karjeras pakalpojuma plāna
izstrādei un aprobācijai, t.sk. metodisko un
informatīvo materiālu izstrādei. Atbalsts karjeras
pedagogu vispārējās izglītības iestādēs
profesionālās kompetences pilnveidei.
Skolēnu autobusa maršrutu optimizācija.
Novada Dome Skolēniem pieejami pulciņi un ārpus klases
nodarbības.

Jauns pasākums 20152017. Rīcības plānā

Izslēgts pasākums 2017
- 2019.g. Rīcības plānā

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notika daļēji

Pasākumi /
aktivitātes

Darbība
notiek

Uzdevumi

Izpildes
termiņš
vai
periods

Izpildīts/
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Informā ci ja s pa r
pi eeja mi em
pa ka l pojumi em
nodroš i nā š a na
i edzīvotāji em

U1.2.1:
Nodrošināt
sociālo
pakalpojumu
un palīdzības Infra s truktūra s
a ttīs tība s oci ā l o
attīstību
pa ka l pojumu
nodroš i nā š a na i

Nova da Domes
s oci ā l a i s di enes ts

Nova da Domes
s oci ā l a i s di enes ts ,
i zgl ītība s i es tādes

2013-2019

Nova da
Dome

ES, nova da
2013-2019
Dome

Iedzīvotāji em pi eeja ma s i nfo l a pi ņa s ,
i nformā ci ja mā ja s l a pā , publ i kā ci ja s nova da
a vīzē, u.tml .

Es oš o di ena s centru a ttīs tība un ja unu
di ena s centru i zvei de nova da ci emos . NVO
i es a i s te s oci ā l o pa ka l pojumu s ni egš a nā .
Brīvprā tīgā da rba a ttīs tība un
pa pl a š i nā š a na . Soci ā l o dzīvokļ u i zvei de.
Atba l s ts i egul dījumi em s oci ā l a jā
i nfra s truktūrā s a bi edrībā ba l s tītu
pa ka l pojumu s ni egš a na i pers onā m a r
ga rīga ra ks tura tra ucējumi em (di ena s
a prūpes centru i zvei de; grupu dzīvokļ u un
mā jokļ u nodroš i nā š a na ; s peci a l i zēto
da rbnīcu i zvei de, l a bi ekā rtoš a na .)

Pa s ā kums
preci zēts 2017 2019.g. Rīcība s
pl ā nā
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Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notika daļēji

Pasākumi /
aktivitātes

Darbība
notiek

Uzdevumi

Izpildes
termiņš
vai
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Izpildīts/
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Pa s ā kumi s oci ā l i
a tba l s tāmo grupu
pa ka l pojumu
kva l i tātes
uzl a boš a na i

Nova da Domes
s oci ā l a i s
di enes ts ,
i zgl ītība s
i es tādes

Ves el ība s
vei ci nā š a na s
pa s ā kumi

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Nova da Domes
s oci ā l a i s
di enes ts

Ves el ība s a prūpes
pa ka l pojumu
pi eeja mība s
nodroš i nā š a na .

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

ES, nova da
Dome, RPR

Kva l i tatīva i ns tituci onā l a i a prūpei a l terna tīvu
s oci ā l o pa ka l pojumu dzīves vi etā un ģi meni s ka i
vi dei pi etuvi nā tu pa ka l pojumu pi eeja mība
pers onā m a r i nva l i di tāti un bērni em. Uzl a bota
pi eeja mība ves el ība s vei ci nā š a na s un s l i mību
profi l a ks es pa ka l pojumi em, jo īpa š i ,
na ba dzība s un s oci ā l ā s a ts tumtība s ri s ka m
pa kļ a utaji em i edzīvotāji em. s a bi edrībā ba l s tītu
s oci ā l ā s reha bi l i tāci ja s pa ka l pojumu
i nfra s truktūra s i zvei de bērni em a r
funkci onā l i em tra ucējumi em; „ja uni eš u mā ju”
i zvei de; ģi meni s ka i vi dei pi etuvi nā tu a prūpes
pa ka l pojumu s ni edzēju i zvei de ā rpus ģi menes
a prūpē es oš i em bērni em (l īdz a s toņi em
bērni em grupā ) ā rpus
i ns titūci ja s ;funkci onēš a na s novērtēš a na s
l a bora tori ja s un a s i s tīvo tehnol oģi ju (tehni s ko
pa l īgl īdzekļ u) a pma i ņa s fonda i zvei de.
Projekta "PROTI UN DARI!" īs tenoš a na , īs tenoti
da žā di a tba l s ta pa s ā kumi 33 ja uni eš i em.

2013-2019

ES, nova da
Dome

Informā ci ja s nodroš i nā š a na nova da
i edzīvotāji em pa r ves el ība s vei ci nā š a nu.
Ves el ība s vei ci nā š a na s pl ā na i zs trā de un
īs tenoš a na .
Projekta "Ves el ība s vei ci nā š a na s un s l i mību
profi l a ks es pa s ā kumi Mā rupes nova dā "
īs tenoš a na .

2013-2019

ES, nova da
Dome

Nodroš i nā tas a mbul a nces tel pa s nova da
ci emos . Pi eeja mi mobi l i e un s taci onā ri e
di a gnos tika s pa ka l pojumi .

2015-2017

U1.2.2:
Nodrošināt
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamību
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Ja uns pa s ā kums
2015-2017.g.
Rīcība s pl ā nā ,
preci zēts 2017 2019.g. Rīcība s
pl ā nā

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notiek

Uzdevumi

Pasākumi /
aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi

Publ i s ko
pa ka l pojumu
pi eeja mība

U1.3.1:
Nodrošināt
kultūras un Kul tūra s
publiskās i nfra s truktūra s
infrastruktūr a ttīs tība
as attīstību
Sa bi edri s kā s
i nfra s truktūra s
a ttīs tība

U1.3.2:
Nodrošināt
kultūrvides
attīstību

Muzeju i zvei de un
da rbība s
nodroš i nā š a na
Kul tūra s
pa ka l pojumu
a ttīs tība un
kul tūrvi des
a ttīs tība s pa s ā kumi

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a un
kul tūra s
i es tādes , AS
MKP
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
būvva l de un
kul tūra s
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
kul tūra s
i es tādes ,
i zgl ītība s
i es tādes
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja
un kul tūra s
i es tādes
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
kul tūra s
i es tādes

Nova da
2015-2017 Dome, AS
MKP

Pi l nvei dota domes a dmi ni s trā ci ja s ēka
kva l i tatīvu pa ka l pojumu pi edā vā juma m.
Nodroš i nā ta komunā l o pa ka l pojumu s a ņēmēja
pi eeja mība moderni zētās tel pā s .

Ja uns pa s ā kums
2015-2017.g.
Rīcība s pl ā nā

ES, nova da
2013-2019
Dome

Izvei dots mul tifunkci onā l s kul tūra s centrs , t.s k.
pi eeja mi bi bl i otēka s pa ka l pojumi .

Preci zēts
pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s
pl ā nā

ES, nova da
Dome

Izvei dots ja uni eš u centrs Tīra i nē, nodroš i nā tas
da udzvei dīga s noda rbība s ja uni eš i em tel pā s
un ā ra teri tori jā . Izvei dotas Ja unmā rupes un
Skul tes rekreā ci ja s teri tori ja s (pa rks , tirdzi ņi ,
s porta l a ukums , es trā de, u.c.).

ES, nova da
2015-2017
Dome

Izvei doti un da rboja s Mā rupes nova da vēs tures
muzejs un Avi ā ci ja s muzejs .

2013-2019

2013-2019

ES, nova da
Dome

Preci zēts
pa s ā kums 20152017.g. Rīcība s
pl ā nā

Nova dā tiek orga ni zēti regul ā ri kul tūra s
pa s ā kumi , i edzīvotaji em nodroš i nā ti kul tūra s
pa ka l pojumi .
Nova da s vētki , kul tūra s pa s ā kumu a pma i ņa s
projekti, fes tivā l i , a pmā cību s emi nā ri ,
mā ks l i ni eku pl enēri , u.c.
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Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
Novada Domes
administrācija,
Ūdenssaimniecības
ES, novada
SIA „Mārupes
2013-2019
attīstība
Dome
komunālie
pakalpojumi”
Novada Domes
Atkritumu
administrācija,
U2.1.1:
ilgtspējīgas
ES, novada
atkritumu
2013-2019
Attīstīt
apsaimniekošanas
Dome
apsaimniekoša
komunālās veicināšana
nas uzņēmums
saimniecības
infrastruktūru

Siltumapgādes
sistēmas attīstība

Novada Domes
administrācija,
2013-2019
pakalpojumu
sniedzēji

24

ES, novada
Dome

Nodrošināta ES un LR normām atbilstoša
ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte ,
paplašināta pakalpojumu pieejamība novada
ciemos un tiem pieguļošajās novada teritorijās.
Iedzīvotājiem nodrošināta informācija par
atkritumu šķirošanu un tiek īstenota atkritumu
šķirošana novadā .
Nodrošināta slēgto atkritumu izgāztuvju
rekultivācija.

Uzlabota siltumapgādes pakalpojuma kvalitāte
novada ciemos.

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notiek

Uzdevumi

Pasākumi /
aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes
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Izpildes
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vai
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Darbība
notika daļēji
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
Energoefektivi tātes
pa s ā kumi
da udzdzīvokļ u
na mos

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

Energoefektivi tātes
pa s ā kumi i zgl ītība s
i es tādēs un
publ i s ka jā s ēkā s

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

Li etus ūdens un
grunts ūdens
kontrol es pa s ā kumi

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
būvva l de

U2.1.2:
Sekmēt
apkārtējās
vides kvalitāti

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Nodroš i nā tas kons ul tāci ja s , i nformā ci ja un tehni s kā
projekta i zs trā de da udzdzīvokļ u na mu s i l tinā š a na i .

2013 – 2015.ga dā na v
bi ji s pi epra s ījums ,
2018.ga dā a tba l s tīts
vi ens pi etei kums

2015-2017

ES,
nova da
Dome, AS
MKP

Uzl a bota energoefektivi tāte nova da i zgl ītība s
i es tādēs (s kol a s , PII), publ i s ka jā s ēkā s un
pa š va l dība i pi ederoš ā s būvēs . Energoefektivi tātes
pa s ā kumi vei kti Mā rupes mūzi ka s un mā ks l a s s kol ā .

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Uzl a boti mel i orā ci ja s pa s ā kumi , pā rbūvēti
mel i orā ci ja s tīkl i .

Pasākums netiek realizēts
sadrumstalota grāvju
piederība, kas būtiski
ierobežo nepieciešamo
pārbūves darbu veikšanu

ES,
nova da
Dome

Apzi nā tas un s a koptas degra dētās teri tori ja s (Ša jā s
teri tori jā s i etil ps t vi s a s nova da degra dētās
teri tori ja s , kurā s i r i zpos tītu va i bojā tu a ugš ņu s ega ,
pa mes tas a pbūves ,
derīgo i zra kteņu i eguves , s a i mni eci s kā s un
mi l i tārā s da rbība s teri tori ja s va i pi es ā rņotas
vi etas , kura s i etekmē va i va r i etekmēt a ugs nes
s pēju pi l dīt tās funkci ja s , vi di , ci l vēku ves el ību un
droš ību, kā a rī a i na vu, kul tūra s un da ba s
ma ntojumu.)

Degra dētu teri tori ju
a pzi nā š a na un
s a kopš a na

Teri tori ja s
l a bi ekā rtoš a na s
di enes ts ,
2013-2019
a ttīs tība s
noda ļ a

Trokšņu mazināšana un
elektromagnētiskā
starojuma monitorings
iedzīvotāju veselības un
labklājības
nodrošināšanai

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
būvva l de,
Sa tiks mes
mi ni s tri ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Ma zi nā ti trokš ņi teri tori jā s ga r dzel zceļ u, ceļ i em,
l i dos tas i etekmes zonā , vei kts el ektroma gnētis kā
s tarojuma moni tori ngs . Infra s truktūra s i zvei doš a na .

2013. – 2015.ga dā na v
vei kti pētījumi .
2018.ga dā l i dos ta "Rīga "
i zs trā dā ja trokš ņu
s a ma zi nā š a na s rīcība s
pl ā nu 5 ga di em
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.2: Labiekārtošana

U2.2.1:
Nodrošināt
teritorijas
labiekārtošanu
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La bi ekā rtoš a na s
pl ā na īs tenoš a na

Teri tori ja s
Nova da
l a bi ekā rtoš a na s 2017 - 2019
Dome
di enes ts

Projekta "Mā rupe mūs u mā ja s "
rea l i zēš a na

Attīs tība s noda ļ a 2017 - 2019

Nova da
Dome

Pa rku, s kvēru,
tūri s ma objektu un
da ba s taku i zvei de
un l a bi ekā rtoš a na

Teri tori ja s
l a bi ekā rtoš a na s 2013-2019
di enes ts

ES,
nova da
Dome

Izvei doti un l a bi ekā rtoti objekti a tbi l s toš i
l a bi ekā rtoš a na s pl ā na m. Ierīkotas tūri s ma norā des
vi s ā nova da teri tori jā , i erīkotas da ba s taka s un
tūri s ma objekti a tbi l s toš i tūri s ma s tra tēģi ja i .Vei kta
projektu rea l i zā ci ja Cena s tīrel ī tūri s ma
pa ka l pojumu un rekreā ci ja s teri tori ju a ttīs tība i .

ES,
nova da
Dome

La bi ekā rtoti da udzdzīvokļ u na mu pa ga l mi a tbi l s toš i
l a bi ekā rtoš a na s pl ā na m.

ES,
nova da
Dome

Ierīkotas l a uks a i mni ecība s un a ma tni ecība s
tirdzni ecība s vi etas .

ES,
nova da
Dome

Sa kā rtota ka pu i nfra s truktūra a tbi l s toš i
l a bi ekā rtoš a na s pl ā na m. Vei kta ka ps ētas
pa pl a š i nā š a na .

Teri tori ja s
Da udzdzīvokļ u na mu l a bi ekā rtoš a na s
pa ga l mu
di enes ts ,
2013-2019
l a bi ekā rtoš a na
da udzdzīvokļ u
na mu īpa š ni eki
La uks a i mni ecība s
un a ma tni ecība s
Teri tori ja s
produktu
l a bi ekā rtoš a na s 2015-2017
tirdzni ecība s vi etu
di enes ts
i zvei doš a na
Teri tori ja s
Ka pu i nfra s truktūra s
l a bi ekā rtoš a na s 2013-2019
a ttīs tība
di enes ts

Vei kta l a bi ekā rtoš a na s pl ā na īs tenoš a na .
Pa š va l dība s un pa š va l dība s uzņēmuma objektu
l a bi ekā rtoš a na .
Rea l i zēts projekts 'Mā rupe - mūs u mā ja s ", vei ci not
s a bi edrība s i ni ci a tīvu nova da teri tori ja s
l a bi ekā rtoš a na i un a pkā rtējā s vi des dzīves
kva l i tātes uzl a boš a na i .

Preci zēts pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s pl ā nā
Ja uns pa s ā kums 20172019. g. Rīcība s pl ā nā

Preci zēts pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s pl ā nā

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.3: Droša vide

U2.2.2:
Nodrošināt
drošības
pasākumus
novadā

Nova da Domes
Sa bi edri s kā kā rtība s
a dmi ni s trā ci ja ,
un droš ība s
Pa š va l dība s
nodroš i nā š a na
pol i ci ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Nodroš i nā ts pa š va l dība s pol i ci ja s da rbs un
ka pa ci tātes pa a ugs tinā š a na . Nodroš i nā ta va l s ts
pol i ci ja s i eci rkņa da rbība .

Infra s truktūra s
a ttīs tība
s a bi edri s kā s
kā rtība s
nodroš i nā š a na i

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Pa š va l dība s
pol i ci ja

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Pol i ci ja s da rbs nodroš i nā ts a tbi l s toš a s pi eeja mība s
tel pā s , pa redzot to būvni ecību va i rekons trukci ju.
Atbi l s toš a a utotra ns porta pa rka a tja unoš a na .

Vi deo novēroš a na s
ka meru uzs tādīš a na

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Sa bi edri s kā s vi etās uzs tādītas vi deonovēroš a na s
ka mera s

Nodroš i nā t ci vi l o
a i zs a rdzību

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

2015-2017

Nova da
Dome

Nodroš i nā ts ci vi l ā s a i zs a rdzība s pa s ā kumu pl ā ns
un tā īs tenoš a na

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Uguns dzēs ība s un
gl ā bš a na s di enes ts

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
VUGD

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Sa da rbībā a r VUGD i zvei dots , a prīkots uguns dzēs ēju
depo, nodroš i nā ta tā da rbība .

Nea tti eca s tieš i uz
pa š va l dība s funkci jā m

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana

U3.1.1:
Veicināt
nacionālas un
reģionālas
nozīmes
projektu
īstenošanu
novada
teritorijā
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Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Inženi eri nfra s truktūr a ttīs tība s
a s a ttīs tība s
noda ļ a ,
s ekmēš a na
La tvenergo,
La tvi ja s gā ze,
La ttel ekom

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Sekmēta el ektroja udu, optis ko ka beļ u a ttīs tība ,
gā zes pi eva da a ttīs tība . Uzņēmējda rbība s a ttīs tība i
nepi eci eš a mā s publ i s kā s i nfra s truktūra s
(pi eva dceļ i , el ektroa pgā des un gā zes pi es l ēgumi ,
ūdens a pgā des un ka na l i zā ci ja s , l i etus notekūdeņu
un s i l tuma pgā des i nfra s truktūra ) i zvei de.
Projekta "Uzņēmējda rbība s a ttīs tība i nepi eci eš a mā s
i nfra s truktūra s a ttīs tība Mā rupes nova dā "
īs tenoš a na . Projekta i etva ros vei kta Dzi rni eku i el a s ,
ceļ u C16 un C15 pos ma pā rbūve 2,7 km ga rumā .
Projektā s a s ni edza mi e i znā kuma rā dītāji :
komers a ntu s ka i ts , kuri guvuš i l a bumu no projekta
i etva ros vei ktajā m i nves tīci jā m i nfra s truktūrā : 17;
komers a ntos , kuri guvuš i l a bumu no i nves tīci jā m
i nfra s truktūrā , ja uni zvei doto da rba vi etu s ka i ts : 81;
komers a ntu nefi na nš u i nves tīci ja s : 3 554 933 EUR.

Preci zēts pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s pl ā nā

Izs l ēgts pa s ā kums 2017 2019.g. Rīcība s pl ā nā

Bi znes a objektu
a ttīs tība

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Bi znes a i nkuba tora (t.s k. bi znes a dā rzu),
kompetenču centru, zi nā š a nu pā rnes es centru
a ttīs tība , t.s k. ra doš o i ndus tri ju a ttīs tība .
Konferenču, kul tūra s un s porta pa ka l pojumu
kompl eks a a ttīs tība s vei ci nā š a na pi e l i dos tas Rīga .
Tuneļ a i zbūve zem s tarptautis kā s l i dos tas „Rīga ”
s krejceļ a bi znes a teri tori ju a ttīs tība i .

Inves tīci ju i es pēju
mā rketinga
i evi eš a na

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Nodroš i nā ts i nves tīci ju i es pēju mā rketings .

Finansēšanas
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana

Infra s truktūra s
a ttīs tība s
vei ci nā š a na

U3.2.1:
Nodrošināt
atbalstu
novada
uzņēmējiem

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a ,
La tvenergo,
Mobi l o
pa ka l pojumu
s ni edzēji , A/S
Mā rupes
komunā l i e
pa ka l pojumi ,
uzņēmēji

2015-2017

ES,
nova da
Dome, AS
MKP

Ga i s a va du l īni ju (20KW, 110 KW, 330 KW)
el ektrol īni ju noma i ņa pret ka beļ i em. Mobi l o s a ka ru
pā rkl ā juma uzl a boš a na . UKT pa ka l pojuma
pi eeja mība teri tori jā s , kur a ttīs tās uzņēmējda rbība .
Uzņēmējda rbība s a ttīs tība i nepi eci eš a mā s
publ i s kā s i nfra s truktūra s (pi evedcel i ,
el ektroa pgā des un gā zes pi es l ēgumi ,
ūdens a pgā des un ka na l i zā ci ja s , l i etus notekūdeņu
un s i l tuma pgā des i nfra s truktūra ) i zvei de. Attāl i nā ta
da rba centra i zvei doš a na .

Preci zēts pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Sa da rbība a r LIAA un ci tām orga ni zā ci jā m i nves tīci ju
pi es a i s tē:
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Uzņēmējda rbību
i ns titūci ja s ,
vei ci noš i s a da rbība s
uzņēmēji ,
projekti
a ttīs tība s
noda ļ a

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Izvei dota efektīva un rezul tatīva s a da rbība s s i s tēma
a r LIAA un ci tām orga ni zā ci jā m nova da i nves tīci ju
i es pēju rekl a mēš a na i un pi es a i s tei , un i nves tīci ju
objektu da tu bā zes uzturēš a na i . Pi eeja ma s tel pa s
i nova tīvu uzņēmumu a ttīs tība i Ja unmā rupes un
Mā rupes ci emos , pi e l i dos tas . Mentori nga un
kons ul tāci ju pa ka l pojumi nova da MVK:

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Nova da ja una ji em uzņēmēji em un MVK i r pi eeja mi
kva l i fi cēti mentori nga un kons ul tāci ju pa ka l pojumi .

Uzņēmējda rbība s
vei ci nā š a na s
pa s ā kumi

Nova da domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Izs trā dā ta un tiek īs tenota nova da nodokļ u pol i tika
uzņēmējda rbība s a ttīs tība i . Atba l s ts
uzņēmējda rbība s a ttīs tība i – l obēš a na , i nves tīci ju
pi es a i s te, da l ība i zs tādēs , mentori ngs u.c.
Nodroš i nā ts uzņēmējda rbība s s peci ā l i s ts
(kons ul tants ), nodroš i nā tas kons ul tāci ja s nova da
uzņēmēji em, ja uni eš u i es a i s te uzņēmējda rbībā .
Ievi es ti tūri s ma a ktivi tāš u vei ci nā š a na s pa s ā kumi .

Preci zēts pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā
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Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana

Nova da a utoceļ u un
i el u rekons trukci ja
un a ttīs tība

U4.1.1:
Veicināt
satiksmes
drošības
uzlabošanu
novadā
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Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a ,
l a bi ekā rtoš a na s
di enes ts

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Vel ocel i ņu
a ttīs tība s
pl ā noš a na un i zbūve noda ļ a ,
l a bi ekā rtoš a na s
di enes ts
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Va l s ts ceļ u
a ttīs tība s
rekons trukci ja s
noda ļ a ,
s ekmēš a na
l a bi ekā rtoš a na s
di enes ts
Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
Sa tiks mes droš ība s
a ttīs tība s
uzl a boš a na s
noda ļ a ,
pa s ā kumi
l a bi ekā rtoš a na s
di enes ts

ES,
2013-2019 nova da
Dome

Nova da ceļ u un i el u rekons trukci ja a tbi l s toš i i el u
un ceļ u rekons trukci ja s progra mma i . Apga i s mojuma
i zbūve i el ā s un ceļ os . Projekta "Ceļ a C-10 pā rbūve"
īs tenoš a na . Ti ks vei kta ceļ a C-10 pā rbūve 1,9 km
ga rumā , t.i . vi s ā ceļ a ga rumā .

ES,
2013-2019 nova da
Dome

Izbūvēti vel ocel i ņi a tbi l s toš i i el u un ceļ u
rekons trukci ja s progra mma i

Nova da
2013-2019 Dome,
va l s ts

Nova dā es oš o va l s ts ceļ u rekons trukci ja s
i ekļ a uš a na va l s ts progra mmā va i to pā rņemš a na .

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Gā jēju cel i ņu i zbūve, i el u krus tojumu rekons trukci ja ,
i el u s eguma noma i ņa , a pga i s mojuma i erīkoš a na .

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
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Uzdevumi
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pabeigts
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība

U4.2.1:
Nodrošināt
novadā
transporta
pakalpojumus

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja
Tra ns porta
s a da rbībā a r
i nfra s truktūra un
SIA „Rīga s
pa ka l pojumi nova dā Sa tiks me”, VAS
„La tvi ja s va l s ts
ceļ i ” u.c.

2013-2019

Nova da
dome,

Izs trā dā ta vi enota un droš a nova da tra ns porta
s i s tēma . Izs trā dā ti s a bi edri s kā tra ns porta ma rš ruti,
l a bi ekā rtotas pi eturvi etas , u.c. Iedzīvotāji em
pi eeja mi s a bi edri s kā tra ns porta pa ka l pojumi
nova dā . Vei ci nā t Pa rk & ri de s tāvl a ukuma
i zvei doš a nu pi e Tīra i nes dzel zceļ a s taci ja s .

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja
s a da rbībā a r
Rīga s domi

2013-2019

Nova da
dome.

Sa bi edri s kā tra ns porta ma rš rutu a ttīs tība un
pa ga ri nā š a na . Tra mva ja s l i ežu ceļ a i zbūve Rīga s
centrs – Li dos ta Rīga (ca ur Mā rupi ).

Sa tiks mes a r Rīgu
a ttīs tība s
s ekmēš a na

Preci zēts pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s pl ā nā

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana

HU1:
Paaugstināt
pārvaldes
efektivitāti

Novada Domes un
tās uzņēmumu
darbinieku
kapacitātes attīstība
un prasmju
paaugstināšana

Novada Domes
administrācija

Projektu
sagatavošana
finansējuma
piesaistei un
projektu īstenošana

Novada Domes
administrācija, 2013-2019
attīstības nodaļa

2015-2017

ES,
Kvalificētu speciālistu nodrošināšana. Pašvaldības
novada
speciālistu un tās uzņēmumu speciālistu kompetenču
Dome, AS
un kvalifikācijas paaugstināšana.
MKP

Novada
Dome

Precizēts pasākums 20152017. Rīcības plānā

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju
plānam, aktuālajām vajadzībām un pieejamajam
finansējumam, ieskaitot starptautiskos projektus.
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV.2: S adarbības un mijiedarbības sekmēšana
Pi eredzes a pma i ņa
nova da Domes un
tās uzņēmumu
s peci ā l i s tiem

HU2: Veicināt
sadarbību un
mijiedarbību
ar pašvaldībām
un citiem
partneriem
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Nova da Domes , t.s k.
Pa š va l dība s
uzņēmumu i es tāžu
un i zgl ītība s i es tāžu
s peci ā l i s tu da l ība
s tarptautis kos
projektos

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
pa š va l dība s
i es tādes un
uzņēmumi

2015-2017

2015-2017

ES,
nova da
Dome, AS
MKP

Pi eredzes a pma i ņa s projekti (s a dra udzība s va l s tu,
pa š va l dību pi eredzes a pgūš a na i ).

ES,
nova da
Dome, AS
MKP

Sa da rbība s un pi eredzes a pma i ņa s projekti a r
l īdzīgā m s a dra udzība s pa š va l dībā m un to
uzņēmumi em ā rva l s tīs : Pā rņemta l a bā kā pi eredze,
pi eredzes a pma i ņa , kopīgi projekti, u.c. (Jomā s :
i ns tituci onā l o s pēju un publ i s kā s pā rva l des
efektivi tātes pa l i el i nā š a na ; i ns tituci onā l ā
ka pa ci tāte ma kroreģi onu s a da rbība i ; s ports ;
kul tūra ; tūri s ms ; uzņēmējda rbība s vei ci nā š a na ;
a ktīva un a tra ktīva uzņēmējda rbība s vi de; ma zo un
vi dējo uzņēmumu konkurēts pēja ; tīra un
a ugs tvērtīga dzīves vi de; konkurēts pējīga
ekonomi ka ; i l gts pējīga kopīgu res urs u i zma ntoš a na ;
l a bi s a vi enots reģi ons ; kva l i fi cēts un s oci ā l i
i ekļ a ujoš s reģi ons ; efektīva da ba s res urs u
pā rva l dība ; i l gts pējīga tra ns porta noza re;
ekonomi ka a r zemu ogl ekļ a di oks īda emi s i ju l īmeni ;
a pkā rtējā vi de un efektīva res urs u i zma ntoš a na ;
nova da ka pa ci tātes uzl a boš a na pā rva l dīt i l gts pējīgu
nova da pol i tiku un pra ks i , l a i tā būtu i ntegrēta un
tiktu i es a i s tītas vi s a s a tbi l dīgā s pus es ; i l gts pējīga s
nova da s tra tēģi ja s un da rbība s īs tenoš a na s
uzl a boš a na ; nodroš i nā t, ka s peci ā l i s tiem un
l ēmumu pi eņēmēji em nova da a ttīs tība s pol i tiku
uzl a boš a na i vi s os l īmeņos i r pi eeja ma s zi nā š a na s
un zi nā tība pa r vi s i em i l gts pējīga s nova da a ttīs tība s
a s pektiem.

Preci zēts pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā
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Piezīmes

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV.2: S adarbības un mijiedarbības sekmēšana

HU2: Veicināt
sadarbību un
mijiedarbību
ar pašvaldībām
un citiem
partneriem

Īpa š umu (zemes un
būvju) i egā de, noma
va i tml .
īpa š umties ību va i
Nova da Domes
l i etoš a na s ties ību
a dmi ni s trā ci ja
nos tipri nā š a na
pa š va l dība s funkci ju
nodroš i nā š a na i

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Iegā dā ti, i znomā ti, a r pa tapi nā jumu va i l i etoš a na s
ties ībā m nos tipri nā ti īpa š umi (zeme va i būves )
pa š va l dība s funkci ju nodroš i nā š a na i . Pi emēra m,
ja unu i zgl ītība s i es tāžu būvni ecība i , s porta būvju,
pa š va l dība s pol i ci ja s da rbība s nodroš i nā š a na i , i el u
un ceļ u s a kā rtoš a na i un ci tos ga dījumos .

La bā s pra ks es
popul a ri zēš a na

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Starptautis kā s a da rbība , i zs trā dā ti bukl eti pa r
pa š va l dība s un tās uzņēmumu pa vei kto, rezul tātu
a pkopojums , publ i kā ci ja s TV, ra di o, pres ē.

Apkā rtējo
pa š va l dību
s a da rbība un
mi ji eda rbība

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Nodroš i nā ta s a da rbība un mi ji eda rbība a r
a pkā rtēji em nova di em un Rīga s pi l s ētu.

Sa da rbība a r NVO,
vi etējā m kopi enā m
(LEADER) vi etējo
i ni ci a tīvu
īs tenoš a na i

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja

2013-2019

ES,
nova da
Dome

Nodroš i nā ta s a da rbība a r NVO un vi etējā m
kopi enā m

Da žā du s a bi edri s ko
pa ka l pojumu
Nova da Domes
pi eeja mība s nova dā a dmi ni s trā ci ja
s ekmēš a na

2013-2019

Nova da
Dome

Sa bi edri s ko pa ka l pojumu pi es a i s te:, ba nkomā ts ,
pa s ts , a ptieka , s a dzīves pa ka l pojumi , ēdi nā š a na s
pa ka l pojumi , tirdzni ecība , u.c.

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja
s a da rbībā a r
neva l s tis ko
s ektoru

2013-2019

Nova da
Dome

Izs trā dā ta un tiek īs tenota pa a udžu pol i tika , t.s k.
ja una tnes l i etu pol i tika s īs tenoš a na .

Pa a udžu pol i tika s
i zs trā de un
īs tenoš a na

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Preci zēts pa s ā kums 20172019.g. Rīcība s pl ā nā
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Finansēšanas
avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Darbība
netika veikta

Izpildes
termiņš
vai
periods

Darbība
notika daļēji

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība
notiek

Uzdevumi

Pasākumi /
aktivitātes

Izpildīts/
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV.2: S adarbības un mijiedarbības sekmēšana

Komuni kā ci ja s un
i nformā ci ja s
pi eeja mība

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
pa š va l dība s
i es tādes un
uzņēmumi

2013-2019

Nova da
Dome

Iedzīvotāji em un uzņēmēji em nodroš i nā ta
i nformā ci ja s pi eeja mība , vi zuā l i un s a turi s ki
uzl a bota mā ja s l a pa . Izs trā dā ts s a bi edrība s
i nformēš a na s pl ā ns

Tūri s ma joma s
popul a ri zēš a na
nova dā

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Rezul tāti a tbi l s toš i tūri s ma s tra tēģi ja i

Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
a ttīs tība s
noda ļ a

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Nova da mā rketinga s tra tēģi ja s īs tenoš a na .

2015-2017

ES,
nova da
Dome, AS
MKP

El ektroni s ka s dokumentu va dība s s i s tēma s
i evi eš a na Pa š va l dībā un Pa š va l dība s uzņēmumos .
Dokumentu di gi tal i zā ci ja . Pa š va l dība s un tās
uzņēmumu el ektroni s ko pa ka l pojumu i evi eš a na .
Sa s ka rņu i zvei doš a na a r ci tām s i s tēmā m. IKT
i es pēju i zma ntoš a na s pa a ugs tinā š a na .

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

2015-2017

ES,
nova da
Dome

Pi eeja mība s uzl a boš a na vi s ā m s a bi edri s kā m ēkā m
(i nva l īdu pi ekļ uve), tehni s ka i s a prīkojums ,
nodroš i nā ts nepi eci eš a ma i s progra mma tūra s
nodroš i nā jums .

Preci zēts pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

HU2: Veicināt
sadarbību un Nova da mā rketinga
mijiedarbību pa s ā kumu
ar pašvaldībām nodroš i nā š a na
un citiem
partneriem

Nodroš i nā t publ i s ko
da tu i zma ntoš a na s
Nova da Domes
pi ea ugumu un
a dmi ni s trā ci ja ,
efektīvu publ i s kā s
AS MKP
pā rva l des un pri vā tā
s ektora mi ji eda rbību

Publ i s ko i es tāžu
i nfra s truktūra s
s a kā rtoš a na
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Nova da Domes
a dmi ni s trā ci ja ,
pa š va l dība s
i es tādes un
uzņēmumi

Ja uns pa s ā kums 20152017. Rīcība s pl ā nā

Preci zēts pa s ā kums 20172019. Rīcība s pl ā nā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

2.2. Investīciju plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2018.gadam

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
Izglītības iestāžu
attīstības koncepcijas
izstrāde

1

1

2

3

4

Informācijas
nodrošināšana par
izglītības un sporta
iespējām, izglītības
koncepcijas īstenošana,
organizēta un īstenota
jauniešu vasaras
nodarbinātība

230 000

Pirmskolas izglītības
iestāžu optimizācija un
attīstība

Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zeltrīti” āra
rotaļu laukuma seguma
maiņa
Mazo bērnu (1-3 g.)
auklīšu pakalpojumu
pilnveidošana un
metodiskā centra
izveidošana

Nova da
Dome

28 457

2013

Izs trā dā ta nova da i zgl ītība s i es tāžu
a ttīs tība s koncepci ja .
Nodroš i nā ta i nformā ci ja s a pri te
komuni kā ci ju a votos , īs tenota i zgl ītība s
koncepci ja .
Izs trā dā ta i zgl ītība s koncepci ja 2020.2026.ga da m; vei kts vērtējums pa r
ja una tnes pol i tika s s tra tēģi ju un
da udzbērnu ģi meņu pol i tika s i zs trā di ;
orga ni zēta un īs tenota ja uni eš u va s a ra s
noda rbi nā tība
Nodroš i nā ti bērnudā rzi tuvu dzīves
vi etai . Es oš o bērnudā rzu a ttīs tība ,
energoefektivi tātes uzl a boš a na PII pi e
Mā rupes pa ma ts kol a s , ja unu
bērnudā rzu i zbūve ci emu teri tori jā s
(Mā rupe un/va i Tīra i ne).
Ja una s PII i zbūve Rožu i el ā 35 un ja una s
PII i zbūve Pērs es i el ā 18

28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts .
Preci zēta 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Nova da
Dome

2015-2019
2020…

7 395 290

ES,
nova da
Dome

2013-2017

71 143

Nova da
Dome

2014

Noma i nīts ā ra rotaļ u l a ukuma s egums .

Pa ma tojoties uz Pri vā tās
Publ i s kā s Pa rtnerība s nos l ēgto
l īgumu

45 000

Nova da
Dome

2015-2017

Iegā dā ti mā cību ma teri ā l i , i zvei dots
metodi s ka i s centrs (a r l īgumu
nos l ēgtajā m a ukl ītēm), pi l nvei dota
mā cību ma teri ā l u bā ze.

28.01.2015. grozījumi , i zs l ēgts no
2017. - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā na , jo na v pi epra s ījuma

60 000

Preci zēta 2015. - 2017.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Tabula 4. Investīciju plāna 2013.-2018.gadam īstenošanas progresa analīze.
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Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
3

Pašvaldības pirmsskolas
rindu optimizācija

5

4

Mārupes vidusskolas
900 000
mācību vides uzlabošana

6

5

Mārupes pamatskolas
vides infrastruktūras
attīstība

2 220 000

7

6

Skultes sākumskolas
pārbūve

9

Jaunmārupes
pamatskolas ēkas un
sporta laukuma
pārbūve, Jaunmārupes
stadiona izbūve

8

36

Nova da
Dome

2017 - 2019

ES,
nova da
Dome

2015-2019
2020…

1 710 000

Nova da
Dome

2014-2019
2020…

650 000

655 000

ES,
nova da
Dome

2014-2019
2020…

3 417 435

2 347 033

Nova da
Dome

2015 - 2019
2020…

10 000

5 556 029

Ievi es ts pi rms s kol a s i zgl ītība s i es tāžu
ri ndu modul i s a r el ektroni s ko
reģi s trā ci ja s s i s tēmu
Nos i l tinā ts veca i s korpus s un bēni ņu
pa žobel es , rekons truēts s i l tummezgl s ,
i zbūvēta s kol a s pi ebūve, a prīkotas un
pa pl a š i nā tas tel pa s . Izvei dots
mūs di enīgs s tadi ons pi e Mā rupes
vi dus s kol a s .
Sa kā rtota uguns dzēs ība s un
a pzi ņoš a na s s i s tēma vi s ā s kol ā .
Izbūvēta moduļ u tipa pi ebūve un
uzs ā kta ja unā korpus a un s porta
l a ukuma būvni ecība .
Skol a s renovā ci ja , t.s k. PII, s porta zā l es
i zbūve un energoefektivi tātes
uzl a boš a na . Skol a s vi rtuves da ļ a s
pā rbūve.
Rekons truēta s kol a , pa l i el i nā ts a pjoms ,
i zvei dota pa ma ts kol a .Vei kti
Ja unmā rupes pa ma ts kol a s renovā ci ja s
da rbi . Vei kta ba s ei na jumta pā rbūve.
Izbūvēts Ja unmā rupes pa ma ts kol a s
s tadi ons 1. un 2.kā rta. Vei kta s porta
zā l es jumta pā rbūve. Izbūvēta moduļ u
tipa pi ebūve.

Ja una a ktivi tāte 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

17.12.2014. grozījumos preci zēts .
Preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā
Preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

17.12.2014. grozījumos preci zēts .
Preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

9

10

8

Mārupes mūzikas un
mākslas skolas ēkas
pārbūve

10

Vispārējā izglītības
iestāžu attīstība (jaunas
pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecība
Jaunmārupē)

18

Jauniešu iesaiste
izglītībā, nodarbinātībā
un citos preventīvajos
bezdarba
samazināšanas
pasākumos

11

11

Atbalsts speciālai un
alternatīvai izglītībai

11`

12

Sporta jomas attīstība
novadā

2 050 000

284 574

220 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019
2020…

10 000 000

Nova da
Dome

2017-2019
2020...

Uzl a bota s kol a s energoefektivi tāte,
pā rpl ā notas tel pa s , rekons truēts jumts .
Būvprojekta i zs trā de vi enkā rš otas s kol a s
renovā ci ja i , pā rpl ā notas tel pa s ,
rekons truēts jumts . Izs trā dā ts pētījums
pa r mūzi ka s un mā ks l a s s kol a s
a ttīs tība s vīzi ju

Ja una s pa ma ts kol a s a tra š a nā s vi etas
i zpēte. Būvprojekta i zs trā de ja una m
Ja unmā rupes bērnudā rza m

Projekta "Proti un da ri " i etva ros īs tenoti
da žā di a tba l s ta pa s ā kumi 20 ja uni eš i em
vecumā no 15 l īdz 29 ga di em, kuri
nemā cā s , nes trā dā a l gotu da rbu,
nea pgūs t a rodu pi e a ma ta mei s tara un
na v reģi s trēti NVA kā bezda rbni eki .

31 284

ES
2017-2019
fi na ns ēju
2020...
ms

2013-2019

Mā rupes nova da Skul tes s ā kums kol ā
i zvei dotas un a prīkotas a ts evi š ķa s
tel pa s a tbi l s toš i i zgl ītība s koncepci ja s
mērķi em.

2015-2019
2020…

Izs trā dā ta s porta koncepci ja un
nodroš i nā ta tās īs tenoš a na

50 000

25 000

ES,
nova da
Dome

25 000

25 000

Nova da
Dome

Preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Ja una a ktivi tāte 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā
2015. - 2017.ga da i nves tīci ju
pl ā nā i zs l ēgta a ktivi tāte
Ja una tnes profes i onā l ā s
i evi rzes progra mmu i zs trā de un
īs tenoš a na , bet to da ļ ēji a i zs tāj
ja unā a ktivi tāte pa r ja uni eš u
i es a i s ti un ka rjeri zgl ītība s
a ktivi tāte. Pa s ā kumi preci zēti
2017. - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā nā .
28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā
28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā
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Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
Izvei dots mūs di enīgs s tadi ons pi e
Mā rupes vi dus s kol a s . La bi ekā rtoti
s porta l a ukumi Gerberu i el ā , Skul tē un
Ja unmā rupē. Vei kts l a bi ekā rtojums
s porta l a ukuma m Skul tē. Skul tes s porta
l a ukuma cel i ņu s a kā rtoš a na un
s tāvvi etas i zbūve.
Nodroš i nā ta mūs di enīga ma teri ā l i
tehni s kā bā ze i zgl ītība s i es tādēs , t.s k.
i ekā rtoti s peci a l i zētie ka bi neti
pa ma tizgl ītība s īs tenoš a na i , vei kta
s kol u di gi tal i zā ci ja (da tortehni ka ,
i ntera ktīvā s tāfel es ), i nventāra i egā de.
Sporta centra ma teri ā l tehni s kā s bā zes
pi l nvei doš a na . Mūzi ka s un mā ks l a s
s kol a s ma teri ā l tehni s kā s bā zes
uzl a boš a na .

12

13

Stadiona izbūve, sporta
laukumu pārbūve

2 462 000

140 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019
2020…

13

14

Materiāli tehniskās
bāzes pilnveidošana

450 000

600 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019
2020…

15

Cilvēk kapitāla bāzes
vērtības attīstība
Mārupes novada
iedzīvotājiem,
10 000
nodrošinot mūžizglītības
pieejamību un veselības
veicināšanu

35 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019
2020…

Apmā cība s mūži zgl ītībā un ves el ība s
vei ci nā š a nā nodroš i nā tas nova da
i edzīvotāji em, īs tenojot a tbi l s toš i
i zgl ītība s koncepci ja s i zs trā des mērķi em.
Ves el ība s vei ci nā š a na s pl ā na i zs trā de.

196 051

ES

2017-2019

Īs tenoti da žā di pa s ā kumi ves el ība s
vei ci nā š a na i un s l i mību profi l a ks ei

Ja una a ktivi tāte 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

2013-2019

Nova dā pi eeja mi nepi eci eš a mi e
s peci ā l i s ti, peda gogi em nodroš i nā ta
tāl ā ki zgl ītība , kurs i , a pmā cība s ,
pi eredzes a pma i ņa s u.c.

Aktivi tāte preci zēta 2015. 2017.ga da i nves tīci ju pl ā nā ,
i zvei dojot ja unu ka rjeri zgl ītība s
un pi ea uguš o i zgl ītība s
nodroš i nā š a nā

14

16

15

38

Veselības veicināšanas
un slimību profilakses
pasākumi
Speciālistu
nodrošināšana,
kapacitātes un
kvalifikācijas
paaugstināšana

400 000

ES,
nova da
Dome

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

17.06.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

17

19

Karjerizglītības un
pieaugušo izglītības
nodrošināšana

10 000

Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai

300 000

158 506

Nova da
Dome

Nova da
Dome

2015-2019
2020…

Apmā cība s ka rjeri zgl ītībā un pi ea uguš o
i zgl ītībā nodroš i nā ta s nova da
i edzīvotā ji em, īs tenojot a tbi l s toš i
i zgl ītība s koncepci ja s i zs trā des mērķi em.

2017-2019
2020…

Projekta "Atba l s ts i zgl ītoja mo
i ndi vi duā l o kompetenču a ttīs tība i "
i etva ros īs tenoti pa s ā kumi a tbi l s toš i
"Izgl ītoja mo i ndi vi duā l o kompetenču
a tba l s ta pa s ā kumu pl ā na m" 42
i zgl ītoja ma ji em a r mā cīš a nā s
tra ucējumi em, 304 - a r mā cīš a nā s
grūtībā m, 2726 - a r vi s pā rēji em
s a s ni egumi em, 475 - a r a ugs ti em
s a s ni egumi em

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

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

16

Ilgstošas sociālās
aprūpes centra izveide
un pakalpojumu
dažādošana

17

Sociālās mājas izveide

20

Deinstitucionalizācijas
pasākumi

2 000 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019

Vei kta centra būvni ecība . Iegā dā ts
a prīkojums un nodroš i nā ta ka pa ci tā te
centra i zvei dei , pi eeja mi
da udzfunkci onā l i s oci ā l i e pa ka l pojumi .
Izvei dots un a prīkots krīzes centrs .

200 000

ES,
nova da
Dome

2015-2019

Nova da i edzīvotā ji em pi eeja mi s oci ā l i e
dzīvokļ i .

ES,
nova da
Dome

Nova da i edzīvotā ji em pi eeja mi s oci ā l i e
dzīvokļ i . Pers onu a r īpa š ā m va ja dzībā m
i ntegrēš a na s a bi edrībā (pa ka l pojumu
2017 - 2019
i zma ks a s i ekļ a uta s pa ma tbudžetā
2020...
Dei ns ti tuci ona l i zā ci ja un s oci ā l i e
pa ka l pojumi pers onā m a r i nva l i di tā ti un
bērni em 9.2.2.1./15/I/002).

200 000

Grozīti rā dītā ji s a i s tībā a r
dei ns ti tuci ona l i zā ci ja s
pa s ā kumu vei kš a nu, preci zējot
ja unu a kti vi tā ti .

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā
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Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tiek
īstenots

Nr. Nr.
AP
AP
2013. 2017.
—
—
2019. 2019.
IP
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

18

21

Dienas centru attīstība
un jaunu izveide novada
ciemos. Sociālā dienesta
pieejamības
nodrošināšana.

Ambulances
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana

19

2 000 000

6 143 460

0

ES,
nova da
Dome

-

2015-2019
2020…

2015-2017

Ci emos (Skul te, Tīra i ne, Ja unmā rupe,
Mā rupe) da rboja s di ena s centri ,
a prīkotas tel pa s un nodroš i nā ti
s peci ā l i s ti. Pi eeja mi mobi l i e
bi bl i otēka s pa ka l pojumi .
Skul tes di ena s centra ja unbūve. Uzs ā kta
Ja unmā rupes di ena s centra
(Šva rceni eku) pā rbūves projekta
i zs trā de. Di ena s centra , s oci ā l ā
di enes ta pa ka l pojumu, bi bl i otēka s un
doktorā ta būvprojekta i zs trā de Tīra i nē.

Nodroš i nā tas a mbul a nces tel pa s
Mā rupē (rekons truētas tel pa s ), Skul tē,
Tīra i nē.

28.01.2015. grozījumos preci zēts .
Preci zēta 2017 - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

17.12.2014. grozījumos a pvi enots
projekts : Ārstniecības personu
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana un diagnostisko
izmeklējumu un medicīnisko
manipulāciju iespēju nodrošināšana
un kvalitātes paaugstināšana.
Rezul tatīva i s rā dītājs :
Nodrošinātas telpas un aprīkojums
ārstniecības personu
pakalpojumiem.

22

40

Ārstniecības personu
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšana un
diagnostisko
izmeklējumu un
medicīnisko
manipulāciju iespēju
nodrošināšana un
kvalitātes
paaugstināšana.

27 830

Nova da
dome

Nodroš i nā tas tel pa s un a prīkojums
ā rs tni ecība s pers onu pa ka l pojumi em
(i zma ks a s i ekļ a utas di ena s centra ēka s
i zbūvē).
2017- 2019 Vei kts pētījums pa r ģi menes ā rs tu
2020…
pi eeja mību.
Si rds profi l a ktis kā pā rba ude bērni em
(1. - 12.kl a s e)
Pi rmā s pa l īdzība s a pmā cība (6. - 12.kl a s e
un peda gogi )

2017 - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā nā a pvi enota 19. un
20.aktivi tāte i zvei dojot ja unu.

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Projekta plānotie darbības rezultāti
Finanšu
ieviešanas
un to rezultatīvie rādītāji
avots
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Diagnostisko
izmeklējumu un
medicīnisko
manipulāciju iespēju
nodrošināšana un
kvalitātes
paaugstināšana.

20

2015-2017

-

0

Mobi l o un s taci onā ro pa ka l pojumu
nodroš i nā š a na vi s os ci emos (Skul tē,
Mā rupē, Ja unmā rupē, Tīra i nē).

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi

21

Multifunkcionā, t.sk.
jauniešu centra izveide
Tīrainē

21`

Novada administratīvā
centra sakārtošana, t.sk.
902 367
amatniecības tirdziņa
izveidošana

23

21``

24

22

2 015 000

Kultūrvides attīstības un
4 500
tradīciju plāna
izveidošana
Kultūrvides attīstības un
tradīciju plāna
īstenošana

Novada muzeju izveide

ES,
nova da
Dome

535 000

930 000

20 000

2015-2017

Nodroš i nā tas da udzvei dīga s noda rbība s
ja uni eš i em tel pā s un ā ra teri tori jā , t.s k.
pi eeja ma s ka rjera s centra funkci ja s .
Mul tifunkci onā l ā , t.s k. ja uni eš u centra
i zvei de Tīra i nē
Uzs ā kta a ts evi š ķu kā rtu rea l i zā ci ja
a dmi ni s tra tīvā centra ā rtel pa s
uzl a boš a na i .
Publ i s ka tirdzni ecība s l a ukuma i zbūves
uzs ā kš a na Mā rupē, Bebru i el ā 10

ES,
Nova da
Dome

2015-2019
2020…

Nova da
Dome

2015 - 2017

Izvei dots kul tūrvi des a ttīs tība s un
tra dīci ju pl ā ns

Nova da
Dome

2017- 2019
2020…

Kul tūrvi des a ttīs tība s un tra dīci ju pl ā na
īs tenoš a na

2015-2017

Izvei dots un da rboja s nova da vēs tures
muzejs nova dā un a vi ā ci ja s muzejs
Mā rupes nova dā . La bi ekā rtoš a na s pl ā na
i zs trā de un i erīkoš a na a vi ā ci ja s muzeja
da rbība s nodroš i nā š a na i .

Nova da
Dome

28.01.2015. grozījumos preci zēts .
Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums
Tīra i nē, kur pa redzēta vi eta
š ā da centra i zvei doš a na i
17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts un 25.03.2015.
preci zēts .
Preci zējumi vei kti a rī 2017 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā .
17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts . Pa bei gts 2017.ga dā .
Ja una a ktivi tāte 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā
28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
2017 - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā nā i zvei dotas 2 ja una s
a ktivi tātes - Muzeja i zvei de
Šva rceni eku mui ža s ēkā un
Avi ā ci ja s muzeja a ttīs tība .

41

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi

26

27

Muzeja izveide
Švarcenieku muižas ēkā
Aviācijas muzeja
attīstība

20 000

Nova da
Dome

2017- 2019
2020…

796 250

ES,
nova da
Dome

2017- 2019
2020…

Pa bei gta a rhi tektoni s kā i zpēte. Uzs ā kta
Šva rceni eku mui ža s ēka s pi el ā goš a na
muzeja nepi eci eš a mība i . Izma ks a s
i ekļ a uj a rī nepi eci eš a mo
ma teri ā l tehni s ko a prīkojumu.
Atba l s ts ja una a vi ā ci ja s muzeja
a ttīs tība i , uzs ā kta tā i zvei doš a na .
Sa bi edri s ka fonda i zvei doš a na .

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

23

Sabiedriskā centra un
/vai Saieta nama Skultē
1 354 574
būvniecība un
labierīkošana

ES,
nova da
Dome

2014-2019

Uzbūvēts un da rboja s s a bi edri s ka i s
centrs un/va i Sa i eta na ms Skul tē.

Sa bi edri s kā centra un s a i eta
na ma funkci ja s pi l da i zvei dota i s
di ena s centrs

24

Multifunkcionāla
kultūras centra izbūve
Mārupē

ES,
nova da
Dome

2016-2017

Izvei dots mul ti funkci onā l s kul tūra s
centrs .

Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums
Tīra i nē, kur pa redzēta vi eta
š ā da centra i zvei doš a na i .

ES,
nova da
Dome

2017-2019
2020….

Uzs ā kta Da ba s koncertzā l es būvni ecība
kā brīvda ba s būves i zvei de. Izvei dota a rī
vi de a p koncertzā l i , vei dojot
koncertdā rzu.

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

2018 - 2019
2020….

Izpēte pa r Mā rupes nova da
vēs turi s ka jā m vi etā m (mui ža s , pi emi ņa s
vi eta s un pi emi nekļ i , u.c.) Mā rupes
nova da kul tūrvēs tures ma rš ruta
i zvei doš a na .

Ja una a kti vi tā te 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

2016-2017

Izvei dots Ja unmā rupes kul tūra s un
a tpūta s kompl eks s , kopējā pl ā nojuma
i zs trā de 2016.g. Sa kā rtota Ja unmā rupes
a tpūta s vi de: 2 dīķi un 2 pa rki , i zvei dota
rota ļ u pi l s ēti ņa , es trā de, s porta
l a ukums , ti rgus l a ukums un a uto
s tā vvi eta s . Ja unmā rupes da ba s pa rka
pi l nvei doš a na . Ja unmā rupes dīķa
hi drorežīma rekons trukci ja (pēc NAI
demontā ža s )

28.01.2015. grozījumos preci zēts .
Akti vi tā te preci zēta un i ekļ a uta
rīcībā RV2.2., a pvi enojot a r
pa rku un s kvēru i zvei doš a nu.

25

42

29

Mārupes dabas
koncertzāles izveidošana

30

Mārupes novada
kultūrvēsturiskā
mantojuma izpēte un
informatīvu stendu
uzstādīšanā pie
vēsturiskām vietām
novadā

Jaunmārupes kultūras
un atpūtas kompleksa
izveide

6 500 000

250 000

3 000

6 500 000

Nova da
dome

ES,
nova da
Dome

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte

26

"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē, I kārta" Nr.
5 698491*
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VI
DM/005

ES, nova da
Dome, A/S
MKP

27

"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē, II kārta" Nr.
6 700 000
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VI
DM/015

28

Mārupes novada Skultes
ciemata
482 740*
ūdenssaimniecības
attīstība

29

Mārupes novada Skultes
ciemata
582 120
ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta

30

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupe, III kārta

31

31

Ūdensvadu izbūve
Jaunmārupē, Vētras un
Mārupes ciemos

32

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupe, IV kārta

1 483 948

2 600 000

18 118 820

16 915 501

2012-2014

Sa kā rtota ūdens s a i mni ecība ,
pa pl a š i nā ti tīkl i Tīra i nes un Mā rupes
ci emā .

ES, nova da
Dome, A/S
MKP

2012-2015

Atbi l s toš i A/S „Mā rupes komunā l i e
pa ka l pojumi ” a ttīs tība s pl ā na m. Izbūvēti
27 km tīkl i , ūdens a pgā de 2,5 km, i es pēja
pi es l ēgties CKUT 88% a gl omerā ci ja s
robežā s

ES, nova da
Dome

2012 - 2013

Sa kā rtotas ŪAS, i zvei dotas ja una s ūdens
ņemš a na s a ka s NAI, nodroš i nā ts
s a vi enojums a r centra l i zēto s i s tēmu

Izbūvēti 2,6 km ka na l i zā ci ja s tīkl i , un 1,3
km ūdens s a pgā des tīkl i , rekons truēti
ES, nova da
2015
veci e tīkl i . Atbi l s toš i A/S „Mā rupes
Dome
komunā l i e pa ka l pojumi ” a ttīs tība s
pl ā na m
Sa vi enojuma Ja unmā rupe - Mā rupe
i zbūve, Ma zcenu a l eja s , Pļ a vu, Skuju,
ES, nova da
2015
La pu, Kra s ta, Neri ņa s , NAI l i kvi dā ci ja .
Dome
Atbi l s toš i A/S „Mā rupes komunā l i e
pa ka l pojumi ” a ttīs tība s pl ā na m
Atbi l s toš i A/S „Mā rupes komunā l i e
A/S Mārupes
2017 - 2019
komunālie
pa ka l pojumi ” a ttīs tība s pl ā na m, uzs ā kta
2020…
pakalpojumi
ūdens va du i zbūve
Ūdens s a i mni ecība s i nfra s truktūra s
a ttīs tība 50 km UKT tīkl u un i es pēja
ES, nova da 2015 - 2019 pi es l ēgties CUKT tīkl i em l īdz 99% no
Dome
2020…
a gl omerā ci ja s . Atbi l s toš i A/S „Mā rupes
komunā l i e pa ka l pojumi ” a ttīs tība s
pl ā na m

17.12.2014. grozījumos preci zēts

17.12.2014. un 25.03.2015.
grozījumos preci zēts

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

17.12.2014. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā
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Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte

31`

2017 - 2019
2020…..

Vei kta decentra l i zēto ka na l i zā ci ja s
notekūdeņu pi eņemš a na s vi eta s
i erīkoš a na Mā rupes nova dā . Atbi l s toš i
s a i s toš a ji em notei kumi em un
del eģēš a na s l īguma m decentra l i zēto
ka na l i zā ci ja s s i s tēmu reģi s trēš a na
nodota A/S MKP.

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2017 - 2019
2020….

Ka na l i zā ci ja s pi es l ēgumu
nodroš i nā š a na mā js a i mni ecībā m

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2015 - 2019
2020…

Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums Tīra i nē
(Šos ci emā ) un Ma zcena s dā rzos . Vei kti
teri tori ja s pl ā nojuma grozījumi . Rea l i zēti
ci ti l okā l pl ā nojumi a tbi l s toš i teri tori ja s
pl ā nojuma m. Pa bei gts s a rka no l īni ju
l okā l pl ā nojums nova da ci emos . ĢIS
s i s tēma s i zvei doš a na tel pi s ko da tu
uzgl a bā š a na i . Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums
s porta un a ktīvā s teri tori ja s a ttīs tība i .
Izs trā dā ts i epri ekš ējā peri oda
progra mma s novērtējums un ja una
Attīs tība s progra mma 2020-2026.ga da m

ES, nova da
Dome

2015-2020

Nodroš i nā ta ūdens s a i mni ecība s
pa ka l pojuma pi eeja mība un kva l i tā te.

Izs trā dā ta i s l okā l pl ā nojums
Šos ci ems neti ka a ps ti pri nā ts ,
tomēr ūdens a pgā des un
ka na l i zā ci ja s i erīkoš a na
i ekļ a uta IV kā rta s projektā

2013-2014

Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums Tīra i nē
(Šos ci emā ) ūdens va da un ka na l i zā ci ja s
a ttīs tība i , i el u rekons trukci ja i , u.c.

Izs trā dā ta i s l okā l pl ā nojums
Šos ci ems neti ka a ps ti pri nā ts

2013 - 2016

Izs trā dā ts l okā l pl ā nojums Ja unmā rupes
da ļ a i ūdens va da un ka na l i zā ci ja s
a ttīs tība i , i el u rekons trukci ja i

Pa bei gta l okā l pl ā nojuma
i zs trā de Ma zcena s dā rzi , kurā
na v pl ā nota ūdens va da un
ka na l i zā ci ja s tīkl u a ttīs tība

33

Projekta "Decentralizēto
kanalizācijas
notekūdeņu
pieņemšanas vietas
ierīkošana Mārupes
novadā" realizēšana

77 500

Nova da
dome, VAF

34

Kanalizācijas
pieslēgumu
nodrošināšana
mājsaimniecībām

354 000

Nova da
dome

35

Teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu
izstrāde

100 000

120 000

Nova da
Dome

32

Lokālas
ūdenssaimniecības
sistēmas attīstība
Tīrainē (Šosciems)

33

Lokālplānojuma izstrāde
50 000*
Šosciemam

Nova da
Dome

34

Lokālplānojuma izstrāde
50 000*
Jaunmārupes daļai

Nova da
Dome

44

3 000000*

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts , 28.01.2015.
grozījumos preci zēts .
Preci zēts 2017 - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
35

Lietus ūdeņu novadīšana
70 000*
Mazcenu alejā

36

Informēšana,
izglītošana,
konsultēšana un TP
izstrāde par
daudzdzīvokļu ēku
siltināšanu

27 000

Informēšana un
konsultācijas par
daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanu

0

36

36`

36``

36```
37

37

Energoefektivitātes
pasākumi publiskajās
ēkās

Energoefektīvu iekārtu
iegāde un uzstādīšana
Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija Rīgas
reģiona teritorijā

Nova da
Dome

2014-2015

Novērs ta a ppl ūš a na Ma zcenu a l ejā
(Ja unmā rupe) un pi e dzīvoja mā m mā jā m.
Nodroš i nā ta i es pēja uzs ā kt
da udzdzīvokļ u mā ju s i l ti nā š a nu,
s ni egta s kons ul tā ci ja s .

750 000

19 000

250 000

Nova da
Dome

2012-2019
2020…

-

2015

ES, Nova da 2015 - 2019
Dome
2020…

Pl ā nots pa s tā vīgi a tbi l s toš i
pi epra s ījuma m s ni egt a tba l s tu
da udzdzīvokļ u ēku s i l ti nā š a na s projektu
i zs trā dei
Vei kta s a i s toš o notei kumu i zs trā de pa r
da udzdzīvokļ u na mu a ps a i mni ekoš a nu
Izs trā dā ta s ēku energoefekti vi tā tes
pa a ugs ti nā š a na s pl ā na
pri ori tā tes .Vei kta energoefekti vi tā tes
pa a ugs ti nā š a na pa š va l dība i pi ederoš ā s
ēkā s , ēku energoa udi ti .
Energopā rva l dība s pl ā na i zs trā de.
Da l ība Ba l ti ja s jūra s progra mma s
projektā Co2mmuni ty.
Izs trā dā ti un i es ni egti projekta
pi etei kumi uzl ā des s ta ci ju i zvi etoš a na i

Sā kotnēji na v bi ji s pi epra s ījuma
no da udzdzīvokļ u mā ju
īpa š ni eki em, 2018.ga dā
a tba l s tīts vi ens pi etei kums ,
2019.ga dā ti ks i zs l udi nā ta ja una
pi etei kš a nā s .

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts un 28.01.2015.
grozījumos preci zēts ,
Preci zēts 2017 - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

230 000

ES, nova da
Dome

2015 - 2017

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts

0

-

2015

Izs trā dā ti s a i s toš i e notei kumi
kopl i etoš a na s mel i orā ci ja s s i s tēmā m.

17.12.2014. grozījumos preci zēts

38

Meliorācijas pasākumu
attīstība un tīklu
sakārtošana

1 000 000

ES, nova da
Dome

2015 - 2017

Vei kta kopl i etoš a na s mel i orā ci ja s
s i s tēmu s a kā rtoš a na .

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
2017 - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā nā pa s ā kumi na v pa redzēti

39

Mazupīšu sakopšana

450 000

ES, nova da
Dome, ci ti

2016 - 2017

Ma zupīš u kra s tu erozi ja s un a i zs ērējumu
l i kvi dēš a na .

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
pl ā nota i s rea l i zā ci ja s l a i ks
2016.-2017.ga ds

45

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts , pl ā notai s
rea l i zā ci ja s l a i ks 2016.-2017.ga ds

39`

Degradētu teritoriju
1 190 000
apzināšana un sakopšana

ES, nova da
2016 - 2017
Dome

Apzi nā tas un s a koptas degra dētās
teri tori ja s

40

Pasākumi gruntsūdens
līmeņa pazemināšanai

100 000*

Nova da
Dome, ci ti

Lokā l u pa s ā kumu vei kš a na pēc
nepi eci eš a mība s .

41

Atkritumu šķirošanas
veicināšana

10 000*

ES, nova da
2013 - 2019
Dome

Iedzīvotāji em nodroš i nā ta i nformā ci ja
pa r a tkri tumu š ķi roš a nu nova dā ,
broš ūra s , s emi nā ri . Pa rtneri s a tkri tumu
a ps a i mni ekotājs

42

Atkritumu poligona
rekultivācija un
sistēmas pilnveidošana

2 950 000

ES, nova da
2017
Dome, ci ti

Es oš ā a tkri tumu pol i gona rekul tivā ci ja

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
pl ā notai s rea l i zā ci ja s l a i ks
2017.ga ds

Si l tuma pgā des s i s tēma s rekons trukci ja
Skul tē

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
rea l i zā ci ja s l a i ks 2016.-2017.ga ds

43

44

46

2013 - 2019

40

Siltumapgādes sistēmas
1 600 000
attīstība

229 960

A/S Mārupes
komunālie
2016-2017
pakalpojumi

41

Degradētu teritoriju
apzināšana un sakopšana

45 000

Nova da
dome

42

Trokšņu mazināšana
iedzīvotāju veselības un
labklājības
650 000
nodrošināšanai un
pasākumu veicināšana

0

2017 - 2019
2020…

2016-2019
2020…

Apzi nā tas un s a koptas pa š va l dība s
īpa š umā es oš a s degra dētās teri tori ja s

Da l ība l i dos tas trokš ņu s a ma zi nā š a na s
da rba grupā

Nea tti eca s uz konkrētiem
i nves tīci ju pa s ā kumi em, bet
i ekļ a uti būvni ecība s projektos

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā
28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.2: Labiekārtošana

43

Novada labiekārtošanas
plāna izstrāde un
labiekārtojuma
148 000
elementu grafisko
dokumentu izstrāde

44

Projekta "Mārupe mūsu mājas" realizācija

140 000

Nova da
dome

45

Ģimeņu atbalsta
projekta "Būt līdzās!"
realizācija

26 800

Nova da
dome

46

Velo apkopes stendu
uzstādīšana

3 957

ES, nova da
2017
dome

Uzs tā dīti vel o a pkopes s tendi .

46

47

Dabas taku izveide un
aprīkošana

900 000

900 000

ES, nova da 2015-2019
Dome
2020…

Uzs ā kta l a bi ekā rtotu da ba s ta ku
i zvei doš a na , ka s s a s a i s tīta s a r
vel ocel i ņi em. Medemu purva rekreā ci ja s
teri tori ja s i zvei doš a na .

17.12.2014. un 28.01.2015.
grozījumos preci zēts , preci zēts
2017 - 2019.ga da i nves tīci ju
pl ā na grozījumos .

47

48

Parka un skvēru
ierīkošana un atpūtas
vietu labiekārtošana

900 000

Nova da
Dome, ci ti

Izvei doti un l a bi ekā rtoti pa rki , s kvēri un
a tpūta s vi eta s .

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Ja unmā rupes da ba s pa rka
pi l nvei doš a na . Ūdens rožu dīķa tīrīš a na .
Skei tpa rka a tja unoš a na .

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

45

48.1. Jaunmārupes rekreācijas
teritorijas izveidošana
Skultes ciema
48.2. rekreācijas teritoriju
izveidošana

48

Informēšana un
konsultācijas par
daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanu

5 000*

Pa bei gta i zs trā de nova da
l a bi ekā rtoš a na s pl ā na m, notei kti
vi enoti s ta nda rti . Sa i s toš o notei kumu
i zs trā de mā ju i ekš pa ga l mu s a kā rtoš a na i .

17.12.2014. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2017 - 2019
2020….

Īs tenots projektu konkurs s "Mā rupe mūs u mā ja s ". Ka tru ga du īs tenoti 10
projekti s a bi edri s kā s a kti vi tā tes va i
ma za mēroga i nfra s truktūra s jomā .

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2018

Īs tenots ģi meņu a tba l s ta projekts "Būt
l īdzā s !"

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā
Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

10 000

Nova da
Dome

2015 - 2019

2015-2019
2020…

1 545 000

ES, Nova da 2017 - 2019
dome
2020...

133 000

ES, Nova da 2017 - 2019
dome
2020….

Nova da
Dome

2013-2019

Aktīvā s a tpūta s pa rka i zvei de Skul tē

Iedzīvotā ji em un koopera tīvi em/
bi edrībā m nodroš i nā ti i nforma tīvi
s emi nā ri un kons ul tā ci ja s

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Na v bi ji s pi epra s ījuma , i zs l ēgts
17.12.2014.grozījumos

47

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.2: Labiekārtošana

49

49

Lauksaimniecības un
amatniecības produktu
tirdzniecības vietu
izveidošana

49`

50

50`

51

48

Daudzdzīvokļu māju
340 000
pagalmu labiekārtošana

50 000

50

Tūrisma norāžu
izvietošana un novada
robežzīmju izvietošana

51

Labiekārtošanas plāna
īstenošana un
240 000
materiāltehniskās bāzes
nodrošināšana

52

Kapu infrastruktūras
attīstība

340 000

30 000

38 000

ES, nova da 2015-2019
Dome
2020…

Ci emu da udzdzīvokļ u na mu pa ga l mos
i zvi etoti s ol i ņi , i zbūvēti un a tja unoti
rotaļ u l a ukumi , i zvei dots a pga i s mojums ,
a utos tāvvi etas un cel i ņi .

28.01.2015. grozījumos preci zēts

Nova da
Dome

2015-2017

Ierīkotas tirdzni ecība s vi etas a r
kontei nertipa moduļ i em un ā ra ga l di em,
a tbi l s toš i mā rketinga s tra tēģi ja i

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts

50 000

Nova da
Dome

2013-2019
2020…

Izga tavotas un i zvi etotas tūri s ma
norā des vi s ā nova da teri tori jā (t.s k. uz
s a bi edri s kā m i es tādēm) a tbi l s toš i
tūri s ma s tra tēģi ja i . Ma rķēti vel o
ma rš ruti.Izvei dotas un uzs tādītas
nova da robežzīmes .

660 000

Nova da
Dome

2015-2019
2020…

Izs trā dā tā l a bi ekā rtoš a na s pl ā na
īs tenoš a na . Ma teri ā l tehni s kā s bā zes
nodroš i nā š a na nova da l a bi ekā rtoš a na s
va ja dzībā m.

28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

2015-2019
2020…

Sa kā rtota ka pu i nfra s truktūra (žogs ,
cel i ņi , s ol i ņi , i nforma tīvi e s tendi , u.c),
i zbūvētas tua l etes , a tja unots zva na
mehā ni s ms , ka pl i ča s fa s ā des
kos mētis ka i s remonts , u.c. 15 ha
teri tori ja s rezervā ci ja . Ma zcenu ka ps ētas
i ekš ējo ceļ u i zbūve ja una ji em s ektori em.

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017. - 2019.ga da
i nves tīci ju pl ā nā

38 000

Nova da
Dome

Preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.3: Droša vide
52

53

Sabiedriskās kārtības un
0
drošības uzlabošana
Policijas ēkas
rekonstrukcija vai
būvniecība

52`

10 000

250 000

Nova da
Dome

2014-2019
2020…

Nodroš i nā ta s a bi edri s kā kā rtība un
droš ība

Preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Nova da
Dome

2015-2016

Tehni s kā projekta i zs trā de pa š va l dība s
pol i ci ja s ēka s i zbūvei va i rekons trukci ja i

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts . Pol i ci ja s da rba
nodroš i nā š a na i 2016.ga dā tika
i egā dā ta ēka Konrā da i el ā .

Nodroš i nā tas ēka pa š va l dība s pol i ci ja s
da rba m. Stra tēģi s ki l a bi pi eeja mā vi etā
a r s tāvl a ukumu a utoma š īnā m
a pmekl ētāji em un da rbi ni eki em, un
nojumi opera tīva ja m tra ns portam.
Pol i ci ja nodroš i nā ta a r nepi eci eš a mo
a utotra ns portu

28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017 2019 ga da i nves tīci ju pl ā nā .

Ci vi l ā s a i zs a rdzība s pa s ā kumu pl ā na
a ktua l i zēš a na un a pmā cību vei kš a na .
Ta uts a i mni ecība s mobi l i zā ci ja s (x
s tunda s ) pl ā na i zs trā de

28.01.2015. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017 2019 ga da i nves tīci ju pl ā nā .

52``

54

Infrastruktūras attīstība
sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai

550 000

550 000

Nova da
Dome

2015-2019
2020…

52```

55

Civilās aizsardzības
pasākumu veikšana

0

15 000

Nova da
Dome

2015-2019

56

Novērošanas kameru
ierīkošana sabiedriskās
vietās

35 000

300 000

Nova da
Dome

2016-2019
2020…

Ierīkotas novēroš a na s ka mera s
s a bi edri s kā s vi etās pēc a tbi l s toš u
pa pi l dus tel pu i erīkoš a na s pēc
a tbi l s toš u pa pi l dus tel pu i erīkoš a na s

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
darbības nodrošināšana

10 000

Nova da
Dome, ci ti

2016-2017

Izvei dots uguns dzēs ība s un gl ā bš a na s
di enes ta depo s a da rbībā a r VUGD

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
pl ā notai s rea l i zā ci ja s l a i ks
2016.-2017.ga ds

53

54

49

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Projekta/
pasākuma
nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2013. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
AP
2017.
—
2019.
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana

55

Tuneļa izbūves zem
starptautiskās lidostas
"Rīga" skrejceļa izpēte

56

Elektrojaudu attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai

57

110 kV un 330 kV gaisa
vadu līniju nomaiņa ar
kabeļu šahtām

58

Nova da
Dome

2013-2019

Uzs ā kta tuneļ a projektēš a na

Na v pa š va l dība s pa ma tfunkci ja

21 000 000*

Privātais
finansējums

2013-2019

Izbūvētas di va s 110 KW a pa kš s taci ja s , un
des mi t 20 KW a pa kš s taci ja s ,
nodroš i nā tas nepi eci eš a mā s
el ektroja uda s

Na v pa š va l dība s pa ma tfunkci ja

1000000*

Privātais
finansējums

2015-2019

Iera ktas l īni ja s

Na v pa š va l dība s pa ma tfunkci ja

Gaisa vadu līniju
nomaiņa ar kabeļiem
Mārupes novadā.
Transformatoru nomaiņa

380 000

Novada
Dome, A/S
Mārupes
komunālie
pakalpojumi

2015-2019

Mā rupes nova da ga i s va da l īni ju
noma i ņa uz a pa kš zemes ka beļ u tīkl u
i zvei di , vei ci not Sa da l es tīkl i a ttīs tību.
MKP un pa š va l dība i pi ederoš u
el ektrol īni ju s a kā rtoš a na

17.12.2014. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

59

Telekomunikāciju tīklu
attīstība, optiskā kabeļa
tīklojuma izveide

1000000*

Privātais
finansējums

2015-2019

Mā rupē, Skul tē un Tīra i nē nodroš i nā ti
kva l i tatīvi komuni kā ci ju tīkl i

Na v pa š va l dība s pa ma tfunkci ja

60

Gāzes pievada attīstība
komerczemēm

5000000*

Privātais
finansējums

2014-2019

Pi eeja mi gā zes va da pi es l ēgumi vi s ā
nova dā

Na v pa š va l dība s pa ma tfunkci ja

61

Investīciju iespēju
mārketings

35 000*

ES, novada
Dome,
privātais
finansējums

2013-2019

Mā rketinga ma teri ā l i , s emi nā ri ,
broš ūra s , u.c.

750 000

ES, nova da
Dome

2015-2017

Vei kta i zpēte pa r nepi eci eš a mību pēc
a ttā l i nā ta da rba centra (MICROPOL
projekts ). Nodroš i nā ta bi znes a objektu
a ttīs tība .

62

50

57

Biznesa objektu attīstība

20 000*

380 000

Pl ā nots rea l i zēt mā rketinga
s tra tēģi ja s i etva ros

17.12.2014. grozījumos preci zēts

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
90 000

Nova da
Dome

2015-2019
2020…

Pa s tā vīgi pa s ā kumi s a i s tībā a r
uzņēmējda rbība s vei ci nā š a na s pl ā nu,
nova da ma rketi nga pl ā nu un tūri s ma
s tra tēģi ju. Gra nta progra mma s i evi eš a na

Preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

50 000

Privātais
2015-2017
finansējums

Pa nā kta vi enoš a nā s a r tel ekomuni kā ci ju
opera tori em, pa r pā rkl ā juma
uzl a boš a na s gra fi ku

28.01.2015. grozījumos preci zēts

Nodokļu politikas
izstrāde uzņēmējdarbības 0
sekmēšanai

-

Izs trā dā ta pa š va l dība s nodokļ u pol i ti ka
uzņēmējda rbība s s ekmēš a na i (zemes
nodokl i s ), uzs ā kta tā s īs tenoš a na

28.01.2015. grozījumos preci zēts

Komercobjektu attīstībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras
(pievadceļi,
elektroapgādes un gāzes
pieslēgumi,
ūdensapgādes un
kanalizācijas, lietus
notekūdeņu un
siltumapgādes
infrastruktūra)
izveidošana

ES, nova da 2015-2019
Dome
2020…

Pi eeja ma publ i s kā i nfra s truktūra nova da
komercobjektos , a r kuri em i r nos l ēgta
vi enoš a nā s pa r kopīgu uzņēmējda rbību
vei ci noš a s i nfra s truktūra s a ttīs tību.

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts un 17.06.2015.
grozījumos preci zēts

2 270 432

ES, nova da
Dome,
2017 - 2018
va l s ts
budžets

Pārbūvēta Dzirnieku iela, ceļš C16 un C15
posms. Ceļa C - 13 pārbūve (no Dzirnieku ielas
līdz Stīpnieku ceļam). Komersantu skaits, kuri
guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā: 17; komersanti,
kuri guvuši labumu no investīcijām
infrastruktūrā, jaunizveidoto darba vietu skaits:
81; komersantu nefinanšu investīcijas: 3 554
933 EUR.

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

30 000

ES, ci ti
fi na nš u
a voti

Novadā strādā uzņēmējdarbības speciālists
(konsultants). Nodrošinātas konsultācijas
novada uzņēmējiem (t.sk. ES finansējuma
piesaistē), jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā,
uzņēmējdarbības vides attīstībai.

63

58

Sadarbības un
uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumi

64

59

Mobilo un fiksēto
telekomunikāciju sakaru
pārklājuma uzlabošanas
sekmēšana

65

60

60

66

61

61 000

50 000

5 000 000

Projekta
"Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība
Mārupes novadā"
īstenošana

Konsultāciju
nodrošināšana
uzņēmējiem

30 000

2 000 000

2015-2017

2015-2019

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts
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Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana

66`

62

62

66``

66```

63

64

67

Ielu un ceļu izbūve un
rekonstrukcija
programmas "Ielu un ceļu
32504135
rekonstrukcija Mārupes
novadā 2015 - 2019
gadam" ietvaros

Projekta "Ceļa C-10
pārbūve" īstenošana

Ielu un ceļu
apgaismojuma izbūve

350 000

Sabiedriskā transporta
sistēmas pilnveidojumi

100 000

Veloceliņu maršrutu
izstrāde

20 000*

Veloceliņa izbūve no
Rožu ielas 35 Mārupē līdz
Mazcenu alejai 4A
62,1
Jaunmārupē ar
apgaismojumu
(Apgaismojums 101 836)

68

52

62,2

Veloceliņu izbūve un
labiekārtošana

21 830 291

ES, nova da 2015-2019
Dome, ci ti 2020…

Vei kta i el u un ceļ u rekons trukci ja nova dā

316 000

ES Nova da
Dome

2017 - 2019

Vei kta ceļ a C-10 pā rbūve (Ma zi eķi Mui žni eki - Stīpni eku ceļ š ), no va l s ts
vi etējā a utoceļ a V - 14 Ja unmā rupe Skul te l īdz īpa š uma m a r ka d.nr.
80760060117

1 650 000

Nova da
Dome

2015-2019
2020...

Vei kta i el u un ceļ u a pga i s mojuma i zbūve

2015-2019
2020…

Uzl a bots s a bi edri s kā tra ns porta
nodroš i nā jums s ta rp nova da ci emi em
Skul te, Tīra i ne, Mā rupe, Ja unmā rupe,
l a bi ekā rtota s a utobus u pi etura s
(nojumes , a pga i s mojums , a tkri tumu
urna s , u.c.)

100 000

1 355 236

600 000

600 000

Nova da
Dome

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts ,preci zēts i el u un
ceļ u progra mmā 2017 2019.ga da m

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017. 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā

Preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

ES, nova da
2013
Dome, ci ti

Izs trā dā ti vel ocel i ņu ma rš ruti , s a s a i s tīti
a r a pkā rtējo nova du vel o ma rš ruti em.

Nova da
dome,
va l s ts
budžets

Izbūvēts vel ocel i ņš 4,7 km (t.s k. C-6
Veca i s Mā rupes ceļ š (pos mā no Dzeņu
i el a l īdz P-132) un Rožu i el a pos mā C-20
l īdz Dzeņu i el a )

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m"

Uzs ā kta l a bi ekā rtotu nova da vel ocel i ņu
i zvei doš a na a tpūta i un s ta rp ci emi em 10
km ga rumā .
(Cel i ņa i zbūve no Loka ceļ a l īdz
Ja unmā rupes pa ma ts kol a i )

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m"

2017 - 2018

ES, nova da 2015-2019
Dome
2020...

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019.
IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
69

70

62,3

Veloceliņa izbūve-Olaine 90 000
Mārupe - Rīga

1 000 000

Veloceliņa izbūve520 000
Ķekava-Mārupe - Jūrmala
Mārupītes gatves (posmā
no Vecozolu ielas līdz
Forstu iela) brauktuves
62,4
pārbūve un gājēju celiņa
izbūve bez
apgaismojuma.

520 500

ES, nova da
2020…
Dome

Apvi enotā gā jēju un vel obra ucēju cel i ņa
būvprojekta i zs trā de un i zbūve 1,8 km

ES, nova da
2017
Dome

Izbūvēts vel ocel i ņš 10,4 km

Nova da
Dome

Vei kta i zpētes i zs trā de. Būvprojekta
i zs trā de un i zbūve pēc
ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves , gā jēju cel i ņa un bra uktuves
būvni ecība i 0,7 km ga rumā . Iel a s
pā rbūve pēc 2020.ga da

2017 - 2019
2020…

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Rožleju, Paleju un
Upesgrīvas ielas (posmā
no Pededzes ielai līdz
Kantora ielai )gājēju
62,5 celiņa izbūve un Rožleju
ielas (posmā no Pededzes
ielas līdz Zeltiņu ielai)
pārbūve bez
apgaismojuma.

708 500

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Dzelzceļu ielas (posmā
no Jelgavas ceļa līdz
Sīpeles ielai) un Vecā
62,6 Jelgavas ceļu (posmā no
Rudzrogu ielas līdz Rīgas
robežai) gājēju celiņa
izbūve bez apgaismojuma

743 000

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Izs trā dā ts būvprojekts gā jēju ceļ a m 2,0
km. Cel i ņa būvda rbi tiks vei kti pēc
2020.ga da .

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Ventas ielas (posmā no
Dzelzceļa ielas līdz
62,7
Krones ielai) gājēju celiņa
izbūve bez apgaismojuma

409 000

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Izs trā dā ts būvprojekts gā jēju ceļ a m 0,88
km. Cel i ņa būvda rbi tiks vei kti pēc
2020.ga da .

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Vei kta i zpētes i zs trā de. Izs trā dā ts
būvprojekts gā jēju cel i ņa i zbūvei (pos mā
no Pededzes l īdz Ka ntora i el a i ) un
Rožl eju i el a s pā rbūvei (pos mā no
Zel tiņu i el a s l īdz Pededzes i el a i 0.5km).
Iel a s pā rbūve pēc 2020.ga da

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

53

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Gājēju pārejas pieeju
izbūve dzelzceļa
62,8 pārbrauktuvei Ventas ielā
ar apgaismojumu
(Apgaismojums 11834)
Satiksmes intensitātes
62.10. noteikšana novada ielām
un ceļiem

22 333

Nova da
Dome

2017 - 2018

Izbūvēta gā jēju pā reja pā ri dzel zceļ a m
Dzel zceļ a i el a s un Ventas i el a s
krus tojumā 0,05 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

36 556

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Vei kt s a tiks mes i ntens i tātes notei kš a nu
nova da ga l vena jā m i el ā m un ceļ i em

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

71

I-53 Mārupītes gatves
rekonstrukcija

496 000*

Nova da
Dome

2015

Rekons truēta i el a 2,7 km

72

I-22 Lielā iela (posmā no
Ulmaņa gatves līdz
Daugavas ielai)

1 547 382

Nova da
Dome, ci ti

2015 - 2016

Rekons truēta i el a 3,28 km

73

I-22 Lielā iela (posmā no
Daugavas līdz Mārupītes
gatvei)

310 500*

ES, nova da
2014
Dome

Rekons truēta i el a 1,66 km

1 200 000

Nova da
Dome

2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve pēc
ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves , l a i pā rbūvētu i el u 2,0 km ga rumā

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

Kursīšu ielas
rekonstrukcija bez ietves
62,11 un bez apgaismojuma
(posmā no Daugavas līdz
Sīpeles)

253 818

Nova da
Dome

2017

Rekons truēta i el a 0,55 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Brūkleņu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Pededzes ielas līdz
62,12 Sīpeles ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 39 829)

285 076

Nova da
Dome

2017

Rekons truēta i el a 0,65 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

74

54

I-41 Zeltiņu iela (posmā
62,37 no Rožleju ielas līdz
Stīpnieku ceļam V-15)

975 000

Na v a tri s i nā ti īpa š umties ību
ja utājumi , i el u un ceļ u
progra mmā na v i ekļ a uta

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Lambertu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Kantora ielas līdz Paleju
62,13
ielai) ar apgaismojumu
un bez ietves
(Apgaismojums 32 646)
Krones ielas
rekonstrukcijas (posmā
62,14 no Ventas ielas līdz
Trenču ielai ~ 140m) bez
apgaismojuma un ietves
Avotu ielas
rekonstrukcija (posmā no
62,15 Brūkleņu ielas līdz
Daugavas ielai) bez
apgaismojuma un ietves
75

76

77

78

I-38 Dzirnieku iela
62,16 (posmā no Lidostas
pievedceļa līdz C13)

60

C-13 Stīpnieku ceļš -AlpiDzirnieki (posmā no
Stīpnieku ceļš līdz
Dzirnieku ielai)

248 765

Nova da
Dome

2017 - 2018

Rekons truēta i el a ~ 0,55 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

29 632

Nova da
Dome

2017

Rekons truēta i el a ~ 0,14 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

240 549

Nova da
Dome

2017

Rekons truēta i el a ~ 0,48 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

3 543 917

ES, nova da
2015-2017
Dome

Rekons truēta i el a 1,37 km

Pa bei gta pa s ā kuma Nr.60
i etva ros

500 000

Nova da
Dome

Rekons truēts ceļ š 1,6 km

Pa bei gta pa s ā kuma Nr.60
i etva ros

Rekons truēta i el a 3,9 km

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

Rekons truēts ceļ š 1,85 km

Iekļ a uts i el u un ceļ u i zbūves un
rekons trukci ja s progra mmā
2015.-2019.ga da m. Pā rbūves
2.kā rta pēc 2020.ga da .

I-53 Mārupītes gatve
(posmā no Lapiņu dambis- 1 300 000
līdz A5)
C-21 Lapiņu dambis
62,46 (posmā no Jelgavas ceļa
līdz Mārupītes gatvei)

1 160 465

2017 - 2018

ES, nova da
2019
Dome

490 000

ES, nova da
2015-2019
Dome

55

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
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C-11 Lagatas - MuižniekiMežmalas (posmā no C- 710 000
20 līdz C-6)
Vārpu ielas
rekonstrukcija (posmā no
62,17 Lielās ielas līdz Ziedleju
ielai) ar ietvi un
apgaismojumu
Bebru ielas rekonstrucija
(posmā no Dzelzceļa
62,18
ielas līdz Gaujas ielai) ar
ietvi un apgaismojumu
Spulgu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Atvaru ielas līdz
62,19 Mārupītei) ar
apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 10 658)
Riekstu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Rožkalnu ielas līdz
62.20. Zemturu ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 11 653)
Rožkalnu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Gaujas ielas līdz
62,21
Mārupītes gatvei) ar
apgaismojumu un ietvi
(Apgaismojums 15 200)

56

1 000 000

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

Nova da
Dome

2019

Rekons truēts ceļ š 2,15 km

Nova da
Dome

2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve, l a i
pā rbūvētu i el u 1,2 km ga rumā

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā , tiks rea l i zēta
pēc 2020.ga da

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā , tiks rea l i zēta
pēc 2020.ga da

1 000 000

Nova da
Dome

2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve pēc
ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves . Nepi eci eš a ms ka bi l i zēt ST
ga i s va du l īni ju, l a i pā rbūvētu i el u 1,1 km
ga rumā .

105 500

Nova da
Dome

2017 - 2018

Rekons truēta i el a ~ 0,15 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

119 200

Nova da
Dome

2017 - 2018

Rekons truēta i el a ~ 0,16 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

230 000

Nova da
Dome

2017-2019

Rekons truēta i el a ~ 0,38 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Atvaru ielas
rekonstrukcija (posmā no
Rožkalnu ielas līdz
nekustamajam īpaš.
Atvaru iela 14 (kad. Nr.
80760070958) ar
apgaismojumu un bez
ietves
62,22
(Apgaismojums 30 466)

318 000

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Rekons truēta i el a ~ 0,19 km

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Zemturu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Gaujas ielas līdz
62,23 Mārupītes ar
apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 18 371)

229 000

Nova da
Dome

2017 - 2018

Rekons truēta i el a ~ 0,26 km

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Paleju ielas
rekonstrukcija (posmā no
Upesgrīvas ielas līdz nek.
62,24
īp., Paleju iela 82) ar
apgaismojumu un ietvi
(Apgaismojums 55 672)

1 220 000

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Rekons truēta i el a ~ 1,3 km

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Druvas ielas
rekonstrukcija (posmā no
Upesgrīvas ielas līdz
62,25 Lielai ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 3198)

315 771

Nova da
Dome

2017 - 2019

Rekons truēta i el a ~ 0,6 km

Ja una a kti vi tā te 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Atvaru ielas
rekonstrukcija (posmā no
Atvaru ielas 14 līdz
Vecozolu ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves.
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Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019.
IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress

Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Dikļu ielas rekonstrukcija
(posmā no Upesgrīvas
ielas līdz Dārznieku ielai)
62,26
ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 18 364)

249 935

Nova da
Dome

2017 - 2019

Rekons truēta i el a ~ 0,3 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Jaunzemu ielas
rekonstrukcija (posmā no
Vārpu ielas līdz Daibes
62,27
ielai) ar apgaismojumu
un ietvi
(Apgaismojums 5311)

337 703

Nova da
Dome

2017 - 2019

Rekons truēta i el a ~ 0,42 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

203 961

Nova da
Dome

2018 - 2019
2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve, l a i
pā rbūvētu i el u ~ 0,28 km ga rumā

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

470 250

Nova da
Dome

2018 - 2019
2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve, l a i
pā rbūvētu i el u ~ 0,5 km ga rumā . Izbūve
pēc ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves .

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2 008 712

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020…

Būvprojekta i zs trā de, l a i rekons truētu
i el u ~ 1.35 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Trenču ielas pārbūve
(posmā no Gaujas ielas
līdz Krones ielai) ar
62,28
apgaismojumu un bez
ietves
Braslas ielas
rekonstrukcija (posmā no
Daugavas ielas līdz
62,29
Krones ielai) ar
apgaismojumu un ietvi
Mazcenu alejas
rekonstrukcija (posmā no
A5 līdz Mārupes mūzikas
62.30.
un mākslas skolai) bez
apgaismojuma un ar
ietvēm
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Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019.
IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Pededzes ielas
rekonstrukcija (posmā no
62,31 Daugavas ielas līdz Lielai
ielai) bez apgaismojuma
un ar ietvi
Dāliju ielas izbūve
(posmā no Rožu ielas līdz
62,32 Skaņākalna ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves
Skaņā kalna ielas
rekonstrukcija (posmā no
62,33 Irbītes ielas līdz Prūšu
ielai) ar apgaismojumu
un bez ietves
80

81

82
83

84

I-125 Silnieku iela
62,34 (posmā no Kantora ielas
līdz C-18)
C-18 Saltupi-TuraidasRutki 0.45 (posmā no
Silnieku ielas līdz C-33)
C-33 Turaidas-Ziemeļi
(posmā no C-18 līdz C19) 0.24 km
Ziedoņkalna iela (posms
no C-11 līdz C-7)
C-19 Ainavas-VaļeniekiVecinkas (posmā no
Dzirnieku ielas līdz
Plieņciema ielai)

850 000

Nova da
Dome

2020…

Nepi eci eš a ms pā rbūvēt 1,30 km

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā , pēc 2020.ga da

210 860

Nova da
Dome

2018 - 2019
2020…

Būvprojekta i zs trā de, l a i pā rbūvētu i el u
0,33 km ga rumā

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

105 651

Nova da
Dome

2018 - 2019
2020…

Būvprojekta i zs trā de, l a i pā rbūvētu i el u
0,23 km ga rumā

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

30 000*

Nova da
Dome

2020…

Rekons truēta i el a 0,3 km

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

149 000

Nova da
Dome

2019

Rekons truēts ceļ š 0,45 km

80 000

Nova da
Dome

2019

Rekons truēts ceļ š 0,24 km

565 500*

ES, nova da
2016
Dome

Rekons truēta i el a 2,9 km

Pri vā tā īpa š umā es oš a i el a

465 000

Nova da
Dome

Rekons truēts ceļ š 1,4 km

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

2019

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
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Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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Piezīmes
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RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
85

C-9 Mazieķi -Silkalēji
(posmā no C-8 līdz V-14)

86

C-8 Mazieķi-Apvedceļš
73 000
(posmā no C-19 līdz V-14)
C-6 Vecais Mārupes ceļš
62.47.
(posmā no Rožu ielas līdz
1
P-132)
C-20 Bērzzemnieki Lagatas (posmā no P-132
līdz C-11)
I-23 Daibes iela (posmā
no Upesgrīvas ielas līdz
Ziedleju ielai)
I-30 Vecinku iela (posmā
no Ziedleju ielas līdz
Plieņciema ielai)

795 000

Nova da
Dome

2019

Rekons truēts ceļ š 2,4 km

Nova da
Dome

2019

Rekons truēts ceļ š 0,22 km

ES, nova da
2015-2019
Dome

Rekons truēts ceļ š 4,38 km

445 000

Nova da
Dome

Rekons truēts ceļ š 1,34 km

234 000*

ES, nova da
2017
Dome

Rekons truēta i el a 1,3 km

63 000*

ES, nova da
2017
Dome

Rekons truēta i el a 0,35 km

91

Mazā Gramzdas iela
(posmā no Lidostas
pievedceļš līdz Skultes
ielai)

967 500*

ES, nova da
2017
Dome

Rekons truēta i el a xx km

92

C-2 Misiņi-Peles (posmā
no C-22līdz C-4)

1 455 000

Nova da
Dome

Rekons truēts ceļ š 4,4 km

93

C-25 Peles -Božas (posmā
480 000
no C-4 līdz Bejas)

87

88

89

90

94
95

60

1 989 000

Pašvaldības ceļš SkulteBeberbeķi (posmā no V- 288 000*
14 līdz Beberbeķi)
Sniķeru ielas pieslēguma
104 253
izveidošana Kantora ielai

1 355 236

2019

2019

ES, nova da
2019
Dome

Rekons truēts ceļ š 0,92 km

ES, nova da
2020
Dome

Rekons truēts ceļ š 1,6 km

Nova da
Dome

Izvei dots pi es l ēgums 300m

2015-2016

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Iekļ a uts i el u un ceļ u i zbūves un
rekons trukci ja s progra mmā
2015.-2019.ga da m
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Pri vā tā īpa š umā es oš a i el a

Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
96

97

98
99

100

101

102

Šosciema lokālplānojuma
īstenošana ielu
800 000*
sakārtošanai

Jaunmārupes ciema
valsts ceļu pārņemšana
un rekonstrukcija- Loka
ceļš, Ozolu iela,
Ziedkalnu iela, Čiekuru
iela, Mazcenu aleja

2 213100*

Daugavas iela no Tēriņu
200 000*
ielas līdz pieturai „Senči”
P-132 Rīga-Jaunmārupe
(posmā no pieturas Senči 1 600000*
līdz A-5)
V-13 Jelgavas ceļš
(posmā no A-8 līdz Lapiņu 399 000*
dambim)
V-16 Plieņciema iela
(posmā no Ulmaņu
gatves lēngaitas josla līdz
1 055500*
Kantora ielai) un V-15
Stīpnieku ceļš (posmā no
Kantora ielas līdz P-132)

V-22 Bašēnu ceļš (posmā
62,48 no Stīpnieku ceļš līdz P304 000*
132)

1 120 000

ES, nova da
2014-2019
Dome

Sa kā rtota s i el a s Šos ci emā

Nova da
Dome

Pā rņemta s un rekons truēta s i el a s 8.25
km: V-19 Ozol u i el a (pos mā no Loka ceļ a
l īdz Ma zcena s a l eja i ) 1.74 km; V-21 Loka
ceļ š (pos mā no Ma zcenu a l eja s l īdz
Zi edka l nu i el a ) - 2.92 km; V-21 Zi edka l nu
i el a (pos ms no Loka ceļ a l īdz Ma zcenu
a l eja ) - 0.97 km; V-19 Či ekuru i el a
(pos mā no Ma zcenu a l eja s l īdz A-5) - 0.43
km; V-14 Ma zcenu a l eja (pos mā no Ozol u
i el a s l īdz A-5 Rīga s a pvedceļ š ) - 2.2 km.

2013-2017

Izs trā dā ta i s l okā l pl ā nojums
neti ka a ps ti pri nā ts

Norā dīta jā l a i kā pā rņemta s
vi s a s La tvi ja s va l s ts ceļ u i el a s

ES, nova da
2018
Dome

Rekons truēta i el a

Va l s ts ceļ š

ES, ci ti

2015

Rekons truēts ceļ š 7.8 km

Va l s ts ceļ š

ES, ci ti

2017

Rekons truēts ceļ š 2.1 km

Va l s ts ceļ š

ES, ci ti

2015-2016

Rekons truēta i el a 4.0 km

Va l s ts ceļ š

Rekons truēts ceļ š 1.6 km

Pā rņemts no La tvi ja s va l s ts
ceļ i em 2017.ga dā . Iekļ a uts i el u
un ceļ u i zbūves un
rekons trukci ja s progra mmā
2015.-2019.ga da m pēc 2020.ga da .

ES, ci ti

2015
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Pasākums tika
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—
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103
104
105

106

K.Ulmaņu gatve (posmā
no Kalnciema ielas līdz
Upesgrīvas ielas)
A-5 Rīgas apvedceļš
(posma no C26 - C8)
V-14 (posmā no A-5 līdz
C-8)

Ci ti

2015

Rekons truēts ceļ š 1.6 km (l ēnga i tas
jos l a s )

Pri vā tās i nves tīci ja s

676 000*

ES, ci ti

2017

Rekons truēts ceļ š 5.2 km (l ēnga i tas
jos l a s Ja unmā rupē)

Va l s ts ceļ š

214 500*

ES, ci ti

2017

Rekons truēts ceļ š 1.65 km

Va l s ts ceļ š

Ielas posms no Pakalniņu
ielas līdz Zeltrītu ielai,
80 000*
Sauliešu iela
Vecozolu ielas
rekonstrukcija (no
62,35 Mārupītes gatves līdz
Jelgavas ceļam) bez
apgaismojuma un ar ietvi
Rudzrogu ielas
rekonstrukcija (no
62,36 Dzelzceļa līdz Gaujas
ielai) ar apgaismojumu
un ietvi
Sniķeru ielas
rekonstrukcija (posmā no
62,38 Zeltiņu ielas līdz
Grāvkalnu ielai) ar
apgaismojumu un ietvi
Ozolu ielas rekonstrukcija
(posmā no Loka ceļa līdz
62,39
Ziedkalnu ielai) ar
apgaismojumu un ietvi

62

228 000*

ES, nova da
2016
Dome

Rekons truēta i el a

1 000 000

Nova da
Dome

2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve pēc
ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves , l a i pā rbūvētu i el u 1,60 km
ga rumā

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

260 000

Nova da
Dome

2020…

Būvprojekta i zs trā de un i zbūve pēc
ūdens s a i mni ecība s komuni kā ci ju
i zbūves , l a i pā rbūvētu i el u 0,45 km
ga rumā

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

230 000

Nova da
Dome

2020…

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

120 000

Nova da
Dome

2020…

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
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un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
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—
2019.
IP
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107

108

109

110

111

Kurmenes ielas
rekonstrukcija (posmā no
Mēmeles ielas līdz
62.40.
Sīpeles ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves

65 000

Nova da
Dome

2020…

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

Stūnīšu, Gaileņu un
62,41 Vilnīšu ielas pārbūve ar
apgaismojumu, bez ietves

670000

Nova da
Dome

2020…

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" pēc 2020.ga da

155 651

Nova da
Dome

2018 - 2019
2020…

515 000

Nova da
Dome

2018-2019
2020…

Prūšu ielas pārbūve
(posmā no Rožu ielas līdz
62,42 Skaņā kalna ielai) ar
apgaismojumu un bez
ietves
Kungu ielas izbūve no
62,43 Viskalnu ielas līdz Lapiņu
dambim
Apvedceļa A5 šķērsojuma
gājējiem un
velosipēdistiem izveide
Grants ceļa pārbūve
aktivitātes
62 “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana
lauku apvidos”
Gājēju pāreju,
ātrumvaļņu un citu
62,9
drošības pasākumu
veikšana
Dienvidu tilta - Lidosta
ceļu izbūve

62,44 P133 krustojuma pārbūve

240 000

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m"

Vei kta projektēš a na un i zbūve
Izvei dots droš s a pvedceļ a š ķērs ojums
Ja unmā rupē pi e Ma zcenu ka pi em un
dā rzi ņi em

Iekļ a uts i el u un ceļ u i zbūves un
rekons trukci ja s progra mmā
2015.-2019.ga da m
Na v i ekļ a uts progra mmā "Iel u
un ceļ u pā rbūve Mā rupes
nova dā 2015.-2019.ga da m"

100 000*

ES, nova da
2014-2019
Dome

660 000

316 000

ES, nova da
2016-2019
Dome

Vei kta gra nts ceļ a pā rbūve

22.12.2015. grozījumos preci zēts .
Šī pa s ā kuma i etva ros ti ks vei kta
ceļ a C- 10 pā rbūve, norā dīta
62.pa s ā kumā .

200 000

77 132

Nova da
Dome

2015-2019

Vei kta gā jēju pā reju i erīkoš a na ,
ā trumva ļ ņu i erīkoš a na un ci ti droš ība s
pa s ā kumi a tbi l s toš i pi epra s ījuma m

Preci zēts un i ekļ a uts i el u un
ceļ u i zbūves un rekons trukci ja s
progra mmā 2015.-2019.ga da m

ES, ci ti

2017-2019

Izbūvēts pi es l ēgums no P132 l īdz l i dos ta i

Pēc Sa ti ks mes mi ni s tri ja s
vei ktā s a pta uja s , š ā da pos ma
i zbūve na v a ktuā l a

2019

Sa da rbībā a r Li dos tu un VAS "La tvi ja s
Va l s ts ceļ i " Dzi rni eku i el a s pā rbūve
pa š va l dība s īpa š uma da ļ ā . Izma ks a s
s ka tīt Inves tīci ju pl ā nā 2017 - 2019
pozīci jā Nr.58

15 000 000*

0

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" no 2019.ga da

63

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019.
IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Stīpnieku ceļa,
Plieņciema ielas,
Meldriņu ielas, Kantora
62,45
ielas un Silnieku ielas
krustojuma pārbūve
(rotācijas apļa izbūve)
Ceļa C-13 rekonstrukcija
62,49 (posmā no Stīpnieku ceļa
līdz Dzirnieku ielai)

0

C-16 Noras-Dumpji-Rutki
62.50. posmā no Dzirnieku ielas
līdz C-15

62,51

C-15 Alpi - Dumpji no C16 līdz Stīpnieku ceļam

2019
2020…

Sa da rbībā a r VAS "La tvi ja s Va l s ts ceļ i "
vi enoš a nā s (2019.ga dā ), būvprojekta
i zs trā de un i zbūve Pa š va l dība s i el u da ļ ā
(pēc 2020.ga da ).

2018

Izprojektēts un i zbūvēts ceļ š ~ 1,54 km,
fi na ns ējums i ekļ a uts i nves tīci ju pl ā nā
2017 - 2019 pozīcjā Nr.58

2017-2018

Izprojektēts un i zbūvēts ceļ š a r i etvi un
a pga i s mojumu ~ 1,4 km, i zma ks a s s ka tīt
Inves tīci ju pl ā nā 2017 - 2019 pozīcjā Nr.58

2017-2018

Izprojektēts un i zbūvēts ceļ š a r i etvi un
a pga i s mojumu~ 0,18 km (i etve 0,36 km),
i zma ks a s s ka tīt Inves tīci ju pl ā nā 2017 2019 pozīcjā Nr.58

Iekļ a uts progra mmā "Iel u un
ceļ u pā rbūve Mā rupes nova dā
2015.-2019.ga da m" no 2019.ga da

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
Novada satiksmes
organizācijas sistēmas
izstrāde un ceļu
savienojuma ar Rīgu
attīstības iespēju izpēte.

113

114

115

64

64

Sabiedriskā transporta
sistēmas pilnveidojumi

Nova da
Dome

20 000*

100 000

Dzelzceļa pieturas Tīraine
rekonstrukcija, Park &
ride stāvlaukuma izveide 500 000*
pie Tīraines dzelzceļa
stacijas

100 000

Nova da
Dome

2013-2015

Izs trā dā ta nova da s a ti ks mes
orga ni zā ci ja s s i s tēma , s a s a i s tīta a r
Rīga s tra ns porta s i s tēmu. Vei kta ceļ u
s a vi enojuma a r Rīgu a ttīs tība s i es pēju
i zpēte.

2014 - 2019
2020...

Uzl a bots s a bi edri s kā tra ns porta
nodroš i nā jums s ta rp nova da ci emi em
Skul te, Tīra i ne, Mā rupe, Ja unmā rupe,
l a bi ekā rtota s a utobus u pi etura s
(nojumes , a pga i s mojums , a tkri tumu
urna s , u.c.)

ES, novada
Dome,
2016-2019
privātais
finansējums

Izbūvēts a uto s tā vl a ukums a r droš u vel o
novi etni un el ektromobi ļ u uzl ā des
s ta ci ju

Na v i ekļ a uts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

Neti ks rea l i zēts , jo nea tbi l s t
es oš a jā m va ja dzībā m,
pa š va l dība i na v īpa š umu, l a i
i zvei dotu š ā dus s tā vl a ukumus .

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019.
IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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Piezīmes

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
Sliežu ceļa savienojuma
no lidostas uz Rīgu caur
Mārupi veicināšana, t.sk.
tramvaja līnijas
pagarināšana

116

ES, nova da
2017
Dome, ci ti

4 450 000

Izvei dota tra mva ja s a tiks me, pa ga ri not
ma rš rutus Rīgā l īdz l i dos tai

28.01.2015. grozījumos preci zēts .
Na v i ekļ a uts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā .

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
Speciālistu kapacitātes
stiprināšana

70 000*

65

Speciālistu piesaiste

10 000

66

Datu rezerves kopiju
izvietošanas serveris un
datu uzglabāšanas
drošības nodrošināšana

117

118

Nova da
Dome

2013-2019

Nodroš i nā ta s peci ā l i s tu a pmā cība ,
da l ība s emi nā ros , kurs os , u.c.

0

Nova da
Dome

2013-2019

Nodroš i nā ti nepi eci eš a mi e s peci ā l i s ti

6 932

Nova da
Dome

2017

Izvi etots da tu rezerves kopi ju s erveri s un
nodroš i nā š a na da tu uzgl a bā š a na s
droš ība

Da ļ ēji e rea l i zēta i kga dējā
budžeta i etva ros , 2017 2019.ga da i nves tīci ju pl ā nā na v
i ekļ a uta

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana

119

67

120

68

121

69

Pieredzes apmaiņas
projekti ar Latvijas
pašvaldībām,
uzņēmumiem, u.c.
partneriem
Sadarbības un
mijiedarbības
nodrošināšana ar Rīgas
pilsētas un apkārtējo
novadu pašvaldībām
Sadarbības un pieredzes
apmaiņas projekti ar
līdzīgām sadraudzības
pašvaldībām ārvalstīs.

2015-2019
2020…

Izs trā dā ti un īs tenoti pi eredzes
a pma i ņa s projekti pa š va l dība s da rbība s
uzl a boš a na i , uzņēmējda rbība s
s ekmēš a na i , tūri s ma a ttīs tība i , u.c.

28.01.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2013-2019
2020…

Identifi cēti ga l veni e s a da rbība s vi rzi eni
un mi ji eda rbība s a s pekti, i zs trā dā ti un
tiek īs tenoti kopēji ri s i nā jumi .

preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

Pā rņemta l a bā kā pi eredze, pi eredzes
a pma i ņa , kopīgi projekti, u.c.

preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

5 500

36 000

Nova da
Dome

0

10 000

Nova da
Dome

80 000

80 000

ES, nova da 2013-2019
Dome, ci ti 2020…

65

Projekta
Finanšu
Projekta plānotie darbības rezultāti
ieviešanas
avots
un to rezultatīvie rādītāji
laiks

Pasākums
netika īstenots

Indikatīvās
projekta
izmaksas
2017. 2019. IP
(euro)

Pasākums tika
īstenots daļēji

Nr.
Indikatīvās
AP
projekta
2017. Projekta/ pasākuma izmaksas
2013. —
nosaukums
2019. IP
2019.
(euro)
IP

Pasākums tiek
īstenots

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts /
pabeigts
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Piezīmes

HP: Procesu vadība un sadarbība
HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana
Uzs ā kta nova da pa a udžu pol i tika s
i zs trā de. (Seni oru pol i tika s i zs trā de s tarptautis kā s a da rbība )
Iedzīvotāji em un uzņēmēji em
nodroš i nā ta i nformā ci ja s pi eeja mība un
komuni kā ci ja s kva l i tāte. Orga ni zēti
i edzīvotāju forumi vi edokļ u i zzi nā š a na i ,
projektu pri ori tizēš a na i . Ievi es ti
pa s ā kumi s a i s tībā a r nova da mā rketinga
s tra tēģi ju.
Pi l nvei dota el ektroni s kā s dokumentu
a pri tes s i s tēma . Ierīkots i ekš ēja i s
Intra net tīkl s .

22.12.2015. grozījumos preci zēts ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2017

Izvei dots kl i entu a pka l poš a na s centrs
MND a dmi ni s trā ci ja s ēkā

Ja una a ktivi tāte 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

2015-2019
2020…

Vei kta nepi eci eš a mo zemes un būvju
īpa š umu i egā de, noma va i a ts a vi nā š a na

2015-2016

Pa bei gta nova da mā rketinga s tra tēģi ja

2015

Pa bei gta nova da tūri s ma s tra tēģi ja

122

70

Paaudžu politikas izstrāde 15 000*

20 000

Nova da
Dome

2019
2020….

123

71

Komunikācija un
informācijas
nodrošināšana

170 000

Nova da
Dome

2017 - 2019
2020...

Nova da
Dome

2015

123`

72

123``

73

124
125

Elektroniskās dokumentu
aprites sistēmas
pilnveidošana
Klientu apkalpošanas
centra izveide MND
administrācijas ēkā
Pašvaldības funkciju
īstenošanai
nepieciešamās zemes un
būvju iegāde, noma vai
atsavināšana
Novada mārketinga
stratēģijas izstrāde
Tūrisma stratēģijas
izstrāde

125`

74

Tūrisma stratēģijas
īstenošana

126

75

Novada mārketinga
stratēģijas īstenošana

66

70 000

40 328

0

3 000 000

2 400 000

Nova da
Dome
Nova da
Dome

18634
0

130 000

350 000

Nova da
Dome

preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017 2019 ga da i nves tīci ju pl ā nā

135 000

ES, nova da 2017 - 2019
Dome
2020...

Nodroš i nā ta i nforma tīvo s tendu,
bukl etu, tūri s ma punkta i zvei doš a na u.c.
a ktivi tātes , pa s ā kumi s a i s tībā a r
tūri s ma s tra tēģi ju

17.12.2014. grozījumos
pa pi l di nā ts , preci zēts 2017 2019 ga da i nves tīci ju pl ā nā

350 000

ES, nova da 2017 - 2019
Dome
2020...

Vei kti pa s ā kumi a tbi l s toš i i zs trā dā taja i
mā rketinga s tra tēģi ja i

Ti ks rea l i zēta 2016 – 2020.ga dā ,
preci zēts 2017 - 2019 ga da
i nves tīci ju pl ā nā
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2.3. Mārupes novadā 2018.gadā īstenotie projekti ar ES struktūrfondu un citu finanšu avotu līdzfinansējumu
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.

Projekta
īstenošanas
laiks

Piesaistītais finansējums,
EUR

Projektā sasniegtie rezultāti 2018.gadā
2018.ga dā pa bei gts i epi rkums , nos l ēgti l īgumi pa r būvda rbi em, būvuzra udzību un
a utoruzra udzību. Vei kta vecā s s kol a s ēka s noja ukš a na , a pkures s i s tēma s noma i ņa ,
s porta zā l es grīda s noma i ņa un remonts , uzs ā kti būvda rbi pi ebūves i zbūvei .

Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana, 01.2018. –
8.1.2.0/17/I/006
12.2021.

2 778 494 EUR (ERAF)

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Mārupes novadā, Nr.
3.3.1.0/16/I/016

07.2017. –
12.2018.

1 501 600 EUR (ERAF)

Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Mārupes novadā, Nr.
9.2.4.2/16/I/032

03.2017.
–12.2019.

196 051 EUR (ESF)

Turpi nā s projekta īs tenoš a na . Īs tenoti 2018.ga dā pa redzētie pa s ā kumi : nodroš i nā tas
i zgl ītojoš a s noda rbība s pi rms s kol a s un vi s pā rējā s i zgl ītība s i es tādēs , noorga ni zētas
nometnes , kā a rī īs tenoti da žā di publ i s ki e pa s ā kumi Mā rupes nova da i edzīvotāji em.

05.2017. –
09.2018.

45 000 EUR (LAD)

Nos l ēgti l īgumi pa r būdva rbi em, būvuzra udzību un a utoruzra udzību. Vei kti 1.kā rtas da rbi ,
objekts nodots eks pl ua tāci jā .

06.2017. –
09.2018.

45 000 EUR (LAD)

Nos l ēgti l īgumi pa r būdva rbi em, būvuzra udzību un a utoruzra udzību. Vei kti 1.kā rtas da rbi ,
objekts nodots eks pl ua tāci jā .

Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides
infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa
Zviedrijā un Dānijā, Nr. PA-GRO-1000

05.2017. –
04.2018.

4390 EUR (Zi emeļ u - Ba l tija s
va l s tu mobi l i tātes projekts )

Turpi nā jā s projekta īs tenoš a na . 2018.ga dā gūta pi eredze Dā ni jā .

ERASMUS+ Personāla mobilitātes
programmā projekta “Mūsdienu skolotāja
zināšanas veido nākotnes cilvēku”

2018 2019.ga dā

7184 EUR (VIIA)

Mā rupes pa ma ts kol a s peda gogu da l ība projektā

2017 2019.ga dā

10 646 EUR (VIIA)

Ti ka rea l i zēts Ei ropa s projekts pa r a tba l s tu i zgl ītoja ma ji em vi s ā s Mā rupes nova da s kol ā s

Skultes dabas un atpūtas parka izveide, Nr. 1704-AL04-A019.2202-000001
Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku
muižas labiekārtošana, Nr. 17-04-AL04A019.2205-000002

ERASMUS+ projektā "Genius And Mission in
Education" ar projekta vizītēm Itālijā un
Grieķijā.
Projekts «Es esmu pētnieks» Minska,
Baltkrievija
Ģimeņu atbalsta projekta "Būt līdzās!"
Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes
novadā. Nr. 1-08/304/2018
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mārupes novadā, IV.kārta"

55 676 (va l s ts budžeta dotāci ja )

26 498 EUR (va l s ts budžeta
dotāci ja )

2017 2000 EUR
2018.ga ds
22.05.2018 18 500 EUR (VRAA)
15.11.2018

Pa bei gta ceļ u C-15 un C-16 pā rbūve. Projekts pa pi l di nā ts a r ceļ a C-13 pā rbūvi , kura
pa bei gta un pi eņemta eks pl ua tāci jā . Ies ni egta ga l a a ts ka i te CFLA.

Skul tes s ā kums kol a s da l ība s tarptautis kā projektā
Īs tenots ģi meņu a tba l s ta projekts , orga ni zējot da udzbērnu ģi meņu un a udžuģi meņu
pa s ā kumu, kā a rī Ja unmā rupē uzs tādot ā ra mūzi ka s i ns trumentus .

18.06.2018 46 500 EUR (LVAF)
31.10.2019

Ies ni egts un a ps tipri nā ts projekta pi etei kums LVAF. Uzs ā kta būvprojekta i zs trā de.

07.2016 12.2021

Turpi nā jā s da rbs pi e projekta īs tenoš a na s . Ti ka i zs l udi nā ts i epi rkums būvda rbi em, bet
s a dā rdzi nā juma dēļ tika pi eņemts l ēmums 2019.ga dā i epi rkumu vei kt a tkā rtoti.

8 594 668 (KF)

Tabula 5. Mārupes novada pašvaldībā īstenotie Eiropas Savienības un citu finansētāju līdzfinansētie projekti
2018.gadā.
67
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2.4. Pārskata periodā veiktās jaunās politikas iniciatīvas
Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā ir veiktas virkne jaunās politikas
iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas gan ar dažādu stratēģisko dokumentu izstrādi, gan sabiedrības līdzdalības iesaistes organizēšanu.

Pārskata periodā ir veikta šādu stratēģisko dokumentu izstrāde, kas ietekmē novada attīstības procesus:

1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam), kā arī jaunā
izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes uzsākšana 2019.gadā;
2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), līdz pārskata sagatavošanas brīdim nav pabeigta;
3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrāde (2015/2016.gadā) un īstenošana (2016 –
2020.gadam), kā arī 2019.gadā uzsākta zīmolvedības un komunikāciju plāna izstrāde ;
4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.2020.gadam);
5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2016.gadā) un
īstenošana (2016. – 2020.gadam);
6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana un apstiprināšana (2017.gadā) un īstenošana
(2017. – 2023.gadam);
7) Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums (2017.g.);
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8) Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju
iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā (2016.g.);
9) Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” (2016.g.);
10) Lokālplānojums sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīraines ciema daļā (2018.g.);
11) Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gada grozījumu izstrāde, uzsākta 2017.gadā.

Pārskata periodā uzsākta arī dažādu konsultatīvo padomju darbība dažādās nozarēs. Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma
stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu un budžeta plānošanā.
Pašvaldībā ir izveidotas un saskaņā ar konsultatīvo padomju nolikumu darbojas šādas padomes:
1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (17 dalībnieki);
2. Tūrisma konsultatīvā padome (14 dalībnieki);
3. Kultūrvides konsultatīvā padome (13 dalībnieki);
4. Mārketinga konsultatīvā padome (12 dalībnieki);
5. Izglītības konsultatīvā padome (18 dalībnieki);
6. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (16 dalībnieki).
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Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016.
gada 24. februāra lēmumu Nr. 25 (sēdes protokols Nr.2).
Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtas konsultatīvā padome.

Stratēģija tika izstrādāta ar mērķi:
 nodrošināt kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību Mārupes novadā;
 uzlabot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;
 veicināt pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu kvalitatīvu sporta
un aktīvās atpūtas pakalpojumu nodrošināšanai.

Stratēģijas ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un alternatīvu analīzi,
darbsemināru rezultātiem un intervijām. Nozīmīgākais Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas plāna ieviešanas instruments ir sporta
jomas rīcības plāns. Mārupes novada sporta jomas rīcības plānā ir iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Sporta
centrs) vai arī privātā iniciatīva.
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Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju
sasniegšanas progresam, novērtējot sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot
šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties sporta un aktīvās atpūtas darba plānošanā, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības,
notikumu kalendāra, budžeta plānošanā.
Padome sanāk ne retāk kā trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītāja. Padomes darbā tiek iesaistīti gan novada
administrācijas pārstāvji, gan Sporta centra darbinieki un sporta speciālisti, gan citi novada sabiedrības pārstāvji.

Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns, sākot no 2017. gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā
īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par stratēģijas ieviešanu, tādējādi
uz šī ziņojuma izstrādes laiku ir sagatavoti pārskati par 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu.

Sekojošā tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.
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Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017.
gads

Izpildes statuss 2018.
gads

Novērtējums

Ti ek pi l dīts . Regul ā ri tiek
a tja unota i nformā ci ja
tīmekļ a vi etnēs
www.ma rupe.lv un
www.ja una tnema rupe.lv, kā
a rī s oci ā l ā s tīmekļ a vi etnes
www.fa cebook.lv
domubi edru l a pā “Mā rupes
nova da ja uni eš i em”.
Informā ci ja pa r s porta
pa s ā kumi em u.c. a ktivi tātēm
bērni em, ja uni eš i em tiek
i zs ūtīta el ektroni s kā s
vēs tul ēs Mā rupes vi s pā rējā s
i zgl ītība s i es tādēm,
pi rms s kol a s i zgl ītība s
i es tādēm un di ena s
centri em.

TIEK IZPILDĪTS

1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība

1

2

A1

A2

RV5.1. A

RV5.1. A

Sporta un a ktīvā s a tpūtas s ektoru
da rbība s pi l nvei de, a ttīs tot da rbību
tādos vi rzi enos , kā s porta noda rbība s
bērni em un ja uni eš i em, tautas s porta
un a ktīvā s a tpūtas a ttīs tība , es oš ā s un
pl ā notās s porta i nfra s truktūra s
Sporta un
pā rva l dība , tai s ka i tā gūs tot
aktīvās atpūtas
i eņēmumus , kā a rī pa s tāvīga s
sektora
s a da rbība s nodroš i nā š a na a r nova da
pārvaldības
i zgl ītība s i es tādēm, neva l s tis ka jā m
struktūras
orga ni zā ci jā m, pri vā taji em
pilnveide
uzņēmumi em, ci tām pa š va l dībā m un
s porta federā ci jā m, kā a rī s a bi edrība s
i nformēš a nu pa r s a vā m a ktivi tātēm un
i es pējā m. Va r īs tenot pa kā peni s ki ,
pi emēra m, a ttīs tot nea tka rīgu
grā ma tvedība s funkci ju l īdz a r ba s ei na
i zbūvi .
Pa s tāvīga s kons ul tatīvā s pa domes
i zvei de Mā rupes nova da domē, kura s
i etva ros notiek s porta un a ktīvā s
Sporta un
a tpūtas da rba pl ā noš a na , t.s k.
aktīvās atpūtas s a bi edri s ko a ktivi tāš u, s a da rbība s ,
konsultatīvā
notikumu ka l endā ra , budžeta
padome
pl ā noš a na . Pa domi va da l ēmējva ra s
pā rs tāvi s , tā s a nā k vi s ma z 4 rei zes
ga dā . Izma ks a s – s ekretārs , da ļ ēja
s l odze.

No
2017.
ga da

No
2016.
ga da

Da ļ ēji tiek nodroš i nā ts ,
pi es a i s tot a rvi en ja unus
ci l vēkres urs us ,
t.s k.trenerus . 2017.ga dā
i evi es ts vecā ku
l īdzma ks ā jums s porta
noda rbībā m.

Pa š va l dība

N/A

Pa š va l dība

Mā rupes nova da dome
2016.ga da 31.augus tā
pi eņēma l ēmumu Nr.10
(s ēdes protokol s Nr.9) “Pa r
Mā rupes nova da Sporta un
a ktīvā s a tpūtas
PABEIGTS
kons ul tatīvā s pa domes
i zvei doš a nu un nol i kuma
a ps tipri nā š a nu”. Izvei dota
un da rboja s kopš
2016.ga da

PABEIGTS

PABEIGTS

Tabula 6. Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas rīcības plāna 2016. – 2018.gadam noteikto uzdevumu
rezultāti
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Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017.
gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

Kri tēri ji a tba l s tā mo s porta vei du
i zvērtēš a na i na v defi nēti .
Pa s ā kums i evi es ts da ļ ēji .
2018. ga dā uz novembri budžetā
l īdzma ks ā jumos ti ka i eka s ēti 60
000 EUR. Sporta centrs i r i zvērtēji s
l īdzma ks ā juma i evi eš a na s i etekmi
uz noda rbību a pmekl ējumu
s eci not, ka vecā ki da udz a tbi l dīgā k
i ztura s pret bērnu pi etei kš a nu
i ntereš u i zgl ītība i . Ta i pa t l a i kā
ti ek a tba l s tīti ja uni e s porta vei di ,
un tos uz l īdzda rbība s l īguma
pa ma ta pa r va l s ts pā rva l des
uzdevumu vei kš a nu a tba l s ta
Mā rupes nova ds un Mā rupes
s porta centrs i r hokejs
(l īdzda rbība s l īgums Nr. 2-17/2432017) un teni s s (l īdzda rbība s
l īgums Nr. 2-17/767-2017).

IZPILDĪTS DAĻĒJI

1. Kopējā nozares attīstība, pārvaldība

3

4

5

A3

A4

A5
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RV5.1. A

RV5.1. A

Kritēriju
izstrāde jaunu,
pašvaldības
atbalstītu
sporta veidu
ienākšanai
novadā un citi
pilnveidojumi
sporta
nodarbību
plānošanā

Investīciju
projektu
sagatavošanas
un ieviešanas
kapacitātes
stiprināšana

Ska i dri nos a cījumi pa š va l dība s
l ēmumu pi eņēmēji em,
i zvēl oti es , va i a tba l s tīt ja unus
s porta vei dus nova dā .
No
Si mbol i s ka , di s ci pl i nējoš a
2016.
vecā ku l īdzma ks ā juma
ga da
i ekļ a uš a na pa r s porta
noda rbībā m. Va r i ekļ a ut,
pa pi l di not ja u es oš os s a i s toš os
notei kumus

Pa š va l dība ,
Na v s a s ni egts - trūks t
Sporta
ka pa ci tā tes
centrs

Mā rupes nova da dome
2017.ga da 30.a ugus tā
pi eņēma l ēmumu nr.21
“Pa r pri vā tpers onu
l īdzma ks ā jumu pa r
Mā rupes nova da s porta
centra s ni egta ji em
pa ka l pojumi em”

Nova dā , s tra uji a ttīs toti es ne
ti ka i s porta joma i , bet a rī ci tā m
jomā m, i r jā vērtē i es pēja
i zvei dot īpa š u s truktūrvi enību,
kura pl ā no un i evi eš vi s us
i nves tīci ju projektus , ta i s ka i tā
s porta jomā .

Pa š va l dība

No 2017.ga da 1.ja nvā ra
i zvei dota Pa š va l dība s
īpa š umu Pā rva l de

PABEIGTS

PABEIGTS

Mā rupes nova da dome
2017.ga da 30.a ugus tā
pi eņēma l ēmumu nr.21
“Pa r pri vā tpers onu
l īdzma ks ā jumu pa r
Mā rupes nova da s porta
centra s ni egta ji em
pa ka l pojumi em” .
Līdzma ks ā jums ti ek
i evi es ts s ā kot a r
2017.ga da 1.oktobri .

PABEIGTS

PABEIGTS

No
2016.
ga da

Izvērtējums pa r i es pējā m i evi es t
vecā ku l īdzma ks ā jumu pa rbērnu
un ja uni eš u da l ību s porta
Līdzmaksājuma
i ntereš u i zgl ītībā , š ā da
modeļa
l īdzma ks ā juma potenci ā l o
2016
izstrāde un
i etekmi uz treni ņu a pmekl ētību
ieviešana
un
budžetu, ta jā s ka i tā
a dmi ni s tra tīva ji em i zdevumi em.

Na v s a s ni egts

Na v s a s ni egts - š a jā brīdī
vecā ku l īdzma ks ā juma
i evi eš a na s
Pa š va l dība , pozi tīvi e a s pekti na v
Sporta
pi eti ekoš i da udz, l a i
centrs
Mā rupes SC kva l i ta tīvi e
da rba rā dītā ji uzl a botos ,
tā pēc l īdzma ks ā juma
modeļ a i evi eš a na a tl i kta

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Attīstības progr.
Nr.

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas
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Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017.
gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

2. Bērnu un jauniešu sporta nodarbības un izglītība

6

7

8

B1

B2

B3

RV1.1. A

RV1.1. A

RV1.1. A

Treneru
atalgojuma
piemaksu
sistēmas
pilnveide

Bērnu un
jauniešu
treniņu
kapacitātes
palielināšana,
atbalsts jaunu
sporta veidu
treniņiem

Ekonomiskais
novērtējums par
transporta
apgādi sporta
vajadzībām

Augs ti kva l i fi cētu treneru
pi es a i s te un treneru da rba
s a s ni egumu a tzīmēš a na s
s i s tēma s i zs trā de un i evi eš a na ,
š ā di nodroš i not to ka treneru
No
a tal gojums l īdzi nā s va i
2016.
pā rs ni edz Mā rupes nova da
ga da
s a bi edri s ka jā s ektorā
s trā dā još o vi dējo a tal gojumu
(2015.g. - EUR 741).

Sporta centrs,
Vi dēja i s treneru
Finanšu un
a tal gojums 570 EUR/ pa r
grāmatvedības
s l odzi
nodaļa

Fi na ns ējums tiek pi eš ķi rts
a tbi l s toš i i zs trā dā taji em
kri tēri ji em. Ik ga du a tba l s ts
pi ea ug s a ka rā a r to, ka nova dā
pi ea ug bērnu un ja uni eš u s ka i ts
un pl ā nots eks pl ua tāci jā nodot
No
ja unus s porta i nfra s truktūra s
2016.
objektus . Ik ga du tiek
ga da
nodroš i nā ta vi ena va i di va s
ja una s treneru s l odzes , tajā
s ka i tā i zvērtējot, va i
nepi eci eš a ms ja uns . Izdevumos
i ekļ a uti s ummā ri e i zdevumi pa r
š īm pa pi l du s l odzēm

Ir s a s ni egts - vei kta
treneru da rba a pma ks a s
s i s tēma s pi l nvei de pā rejot
uz 40 s tundu da rba nedēļ u
Sporta centrs
*ga tavoš a nā s
*žurnā l i
*brīvdi enu da rba a pma ks a
pēc rīkojuma

Ekonomi s ka i s novērtējums pa r
pa pi l dus a utotra ns porta
(t.s k.autobus a ) i egā di s porta
nori s ēm nova dā s a l īdzi nā jumā
a r š ā du tra ns porta l īdzekļ u
nomu. Iekš ēji vei kts da rbs .

Sporta
centrs ,
Attīs tība s
noda ļ a

2016

Netika i zpi l dīts

Ir s a s ni egts - vei kta
treneru da rba a pma ks a s
s i s tēma s pi l nvei de
pā rejot uz 40 s tundu
Pa a ugs tinā ta vi ena s s l odzes
da rba nedēļ u 5,35
a pma ks a
EUR/s tundā ) ma x 899 EUR
*ga tavoš a nā s *žurnā l i

TIEK IZPILDĪTS
Vidējais treneru
atalgojums par
slodzi:
2016.g. - 570 EUR
2017.g. - 700 EUR
2018.g. - 859 EUR
Plānots 2019.g. 1086 EUR

Uzs ā kta Sporta bā zes
pi l nvei doš a na Ja unmā rupes s tadi ona
pā rbūves 1.kā rtas ,
Mā rupes vs k. s tadi ona
pā rbūves , ba s ei na
būvni ecība i (uzs ā ktas
s a runa s a r pri vā to
i nves toru).

Mā rupes vi dus s kol a s s tadi onā
s portotāji em pi eeja mi brīvda ba s
trena ži eri , i r i es pēja noda rboties
a r kā rts l ēkš a nu un a ugs tlēkš a nu.
Mā rupes s porta centrā i r i es pēja
noda rboties a r tādi em s porta
vei di em kā futbol u, ba s ketbol u,
vol ejbol u, taekvondo vi egl a tlētiku,
BMX ri teņbra ukš a nu un VFS. Ik
ga du, pi ea ugot bērnu un ja uni eš u
s ka i tam, pi ea ug a rī treneru s l odzes
un tiek vei dotas ja una s treneru
š tata vi etas . Ti ek i evi es ts da ļ ēji , jo
na v i zs trā dā ti s peci fi s ki kri tēri ji .

TIEK IZPILDĪTS
Treneru skaits katru
gadu pieaug:
2016.g. - 13
2017.g. - 15
2018.g. - 18

Ir vei kta Mā rupes SC un
īrētā tra ns porta
pa ka l pojumu a na l īze
(ekonomi s ka i s
i zvērtējums )

PABEIGTS

PABEIGTS
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Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017.
gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra

9

C1

10 C2

76

RV1.1. B

RV1.1. A

Peldbaseina
rekonstrukcija
Jaunmārupes
pamatskolā

Publiskas
pieejas
nodrošināšana
izglītības
iestāžu sporta
laukumiem

Nodroš i nā tas pel dēš a na s
a pmā cība s i es pēja s a rī
pa ma ts kol a s a udzēkņi em

Nodroš i nā ta publ i s ka pi eeja
pi e s kol ā m es oš a jos s porta
l a ukumos notei ktā di enna kts
l a i kā (pi em. no 17:00 l īdz 22:00).

Attīs tība s
noda ļ a ,
2018. - Sporta
2019. centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

No
2016.
ga da

Sporta
centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

Ti ek nodroš i nā ta
pel dēš a na s a pmā cība
Ja unmā rupes PSK 13.kl .grupā m, Mā rupes vs k.
1-2.kl a š u grupā m,
Mā rupes PSK 13.kl .grupā m un Skul tes
Sa ga tavota i nformā ci ja pa r
SSK 1-3.kl .grupā m.
ba s ei na pa pl a š i nā š a nu
PII Li enīte – 3 l a i ki , PII
(ģērbtuves ). Netika
Zel trīti – 3 l a i ki , PII
a kceptēts .
Mā rzemīte – 3 l a i ki
Pa ma ts kol a s a udzēkņi em
pel dēš a na s a pmā cība s
tiks nodroš i nā tas pēc
ja una ba s ei na
būvni ecība s nova dā
Na v s a s ni egts - MSC
s a s ka ņā a r MSC Nol i kumu
drīks t pā rra udzīt
Pēc mutis kā m pā rrunā m
s kol u va dītāji em,
s eci nā jums , ka tas i r
a pgrūtinā jums
* pa s tāv a l terna tīva
(Ja unmā rupē s tadi ons ,
s kei tpa rks )
* Mā rupē, Tīra i nē Gerberu i el a s s porta
l a ukums
*s a bi edrība s a udzi nā š a na

Na v s a s ni egts - MSC
s a s ka ņā a r MSC Nol i kumu
drīks t pā rra udzīt
Pēc mutis kā m pā rrunā m
s kol u va dītāji em,
s eci nā jums , ka tas i r
a pgrūtinā jums , jo tādā
ga dījumā nepi eci eš a mi
pa pi l dus ci l vēkres urs i
Pl ā nots , ka pēc
Ja unmā rupes
pa ma ts kol a s s tadi ona
pā rbūves un Mā rupes
vi dus s kol a s s tadi ona
pā rbūves - tie būs
pi eeja mi a rī publ i s ki )

2017.ga da s ā kumā tika nos l ēgts
l īgums pa r s kol a s pel dba s ei na
ēka s jumta pā rbūvi un s kol ēnu
va s a ra s brīvl a i kā , netra ucējot
mā cību proces u, īs tenota jumta
demontāža un i zbūve.2017. ga da
oktobra s ā kumā eks pl ua tāci jā
pi eņemta Ja unmā rupes
pa ma ts kol a s pel dba s ei na ēka s
pā rbūve.

Mā rupes vi dus s kol a s s tadi ons un
Ja unmā rupes s tadi ons i r brīvi
pi eeja mi a pmekl ētāji em s a s ka ņā
a r gra fi ku no pl ks t. 8.00 - 22.00.
Sl ēgta tipa s porta būvju
nos l ogojums i r tik i ntens īvs , ka
brīvpi eeja s l a i ki nevei doja s .

IZPILDĪTS DAĻĒJI

PABEIGTS

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Attīstības progr.
Nr.

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017.
gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra

11 C3

12 C4

13 C5

14 C6

RV1.1. B

RV1.1. A

RV1.1. B

RV1.1. B

Jaunmārupes
Uzl a bots a pga i s mojums , četra s
pamatskolas
ģērbtuves a r duš ā m, tua l ete
sporta zāles un s ka tītā ji em.
palīgtelpu
pārbūve

Attīs tība s
noda ļ a ,
2017 - Sporta
2018 centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

Mārupes
vidusskolas
stadiona
rekonstrukcija

Sta di ona rekons trukci ja , tā
pi emēroš a na s porta s pēl ēm,
i zvei dojot s ta di onu a r mā ks l īgo
s egumu, s krejceļ u a r s i ntēti s ko
s egumu, tri bīnes 300
s ka tītā ji em, s ta di ona
a pga i s mojumu, ā ra trena ži erus ,
i nventā ra nol i kta va s .

Jaunas sporta
infrastruktūras
izveide pie
Mārupes
pamatskolas

Nepi eci eš a mā s s porta
i nfra s truktūra s a ttīs tība
turpmā ka ja i s porta i zgl ītība s
a ttīs tība i - s porta būve a r
2017. noturīgu (pi em. Ta ra fl ex)
2020.
s egumu, kura pi emērota
fl orbol a m, ha ndbol a m, teni s a m
u.c., nepi eci eš a mā nekus ta mā
īpa š uma i egā de

Mārupes
pamatskolas
stadiona
rekonstrukcija

Es oš ā s ta di ona uzl a boš a na un
pi emēroš a na s porta s pēl ēm,
ta jā s ka i tā pa pl a š i not. Ši m
nol ūka m ti ks a tpi rkts
nekus ta ma i s īpa š ums . Sta di ons
uzl a bots un pi emērots s porta
s pēl ēm

Attīs tība s
noda ļ a ,
2016. - Sporta
2018. centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

Attīs tība s
noda ļ a ,
Sporta
centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

Attīs tība s
noda ļ a ,
2016. - Sporta
2018. centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

N/A

Sa ga ta vota i nformā ci ja
pa r ba s ei na
pa pl a š i nā š a nu
(ģērbtuves ). Na v
i es pēja ma rea l i zā ci ja
Va l s ts a utoceļ a – A5
a i zs a rgjos l u dēļ .

Uzs ā kta būvprojekta
i zs trā de

Uzs ā kta Mā rupes
vi dus s kol a s s ta di ona
pā rbūve, pl ā nots pa bei gt
2018.ga dā .

N/A

2017.ga dā vei kta
nekus ta mā īpa š uma
i egā de pa pi l dus s porta
a kti vi tā š u vei kš a na i
Mā rupes pa ma ts kol a s
i nfra s truktūra s s porta
l a ukuma a ttīs tība i .
2018.ga dā pl ā nota
būvprojekta i zs trā de.

Uzs ā kta pa pi l dus īpa š uma Turpi nā s īpa š uma
a ts a vi nā š a na
a ts a vi nā š a na

NEIZPILDĪTS

Mā rupes vi dus s kol a s s ta di ona
teri tori jā rekons truēts s porta
l a ukums a r mā ks l īgo s egumu,
vei dojot ja unu futbol a l a ukuma un
s krejceļ u vi rs mu kl ā jumu. Sta di ona
teri tori jā uzs tā dīta s ja una s da ļ ēji
s egta s tri bīnes a r vi egl u jumta
kons trukci ju, nodroš i not 300
s ēdvi eta s , uzs tā dīta s publ i s kā s
BIO tua l etes un nol i kta va s s porta
i nventā ra m. Sportotā ji em pi eeja mi
a rī brīvda ba s trena ži eri , i r i es pēja
noda rboti es a r kā rts l ēkš a nu un
a ugs tl ēkš a nu. Nodots
eks pl ua tā ci jā .

NEIZPILDĪTS

PABEIGTS

Nekus ta ma i s īpa š ums Mā rupes
pa ma ts kol a s pa pl a š i nā š a na i
i egā dā ts 2018.g.s a kumā . 13.06.2018.
i zs l udi nā ts i epi rkums pa r Mā rupes
pa ma ts kol a s pi ebūves un s porta
l a ukuma i zbūves būvprojekta
i zs trā di un a utoruzra udzību.
Būvprojektu pa redzēts i zs trā dā t
2019. ga dā un būvda rbus 2020.ga dā .

TIEK IZPILDĪTS
2019.gada februārī
noslēgts
projektēšanas būvniecības līgums
10,16 milj.EUR
apmērā (bez PVN)
par pamatskolas un
sporta laukuma
pārbūvi

Rīcība i ekļ a uta C5

TIEK IZPILDĪTS
Saisīts ar C5
aktivitāti
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Nr.pēc RP

Attīstības progr.
Nr.

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes statuss
2016. gads

Izpildes statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

3. Izglītības iestāžu sporta infrastruktūra
15 C7

16 C8

RV1.1. B

RV1.1. B

Jaunmārupes
Mi tri em l a i ka a ps tākļ i em
sporta laukuma pi emērota s eguma i ekl ā š a na
seguma maiņa s porta l a ukumā .
Ja una s s porta zā l es i zbūve
s kol a i , a p 800 m2.
Skultes sporta Soci ā l ekonomi s kā s
zāles celtniecība nepi eci eš a mība s novērtējums ,
projektēš a na , būvni ecība .

2020

Attīs tība s noda ļ a ,
Sporta centrs ,
Izgl ītība s di enes ts

2019. - Attīs tība s noda ļ a ,
2020. Sporta centrs

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
Plānots 2020.gadā

N/A

NEIZPILDĪTS
Nav iekļauts
2019.gada
investīciju plānā

4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra

17 D.1. RV1.1. A

Jaunmārupes
stadiona
attīstība

Pi l nvērtīga futbol a un
vi egl a tlētika s noda rbībā m
pi emērota l a ukuma / s tadi ona
i zvei de Ja unmā rupē a r i el u
s porta, ba s ketbol a un vol ejbol a
l a ukumi em.

No
2017.
ga da

18 D.2. RV1.1. B

Skultes
stadiona
attīstība

Pi l nvērtīga futbol a un
vi egl a tlētika s noda rbībā m
pi emērota l a ukuma / s tadi ona
i zvei de Skul tē a r i el u s porta
l a ukumu.

2016. - Attīs tība s noda ļ a ,
2020. Sporta centrs

78

Attīs tība s noda ļ a ,
Sporta centrs

Īs tenojot Ja unmā rupes
pa ma ts kol a s s tadi ona
rekons trukci ja s 1.kā rtu i zvei dots
Starptautis kā s futbol a federā ci ja s
pra s ībā m a tbi l s toš a futbol a
Uzs ā kti būvda rbi
l a ukums , i ekl ā ts mā ks l īgā zā l i ena
Notiek i epi rkums s tadi ona 1.kā rtas
s egums , i zvei dots s krejcel i ņš ,
uz būvda rbu
pā rbūvei , tiks
tri bīņu ēka a r 202 s ka tītāju vi etām,
1.kā rtu
pa bei gti 2018.g.
i erīkotas tehni s kā s tel pa s ,
s ā kumā .
a pga i s mojums , žogs , kā a rī
i zbūvēta pl a š a a uto s tāvvi eta.
Nos l ēgts l īgums pa r kontei neru
ģērbtuvēm uzs tādīš a nu, da rbi tiks
pa bei gti 2019. ga dā .
Skul tes s tadi onā uzs tādīts
s a i mni eci s ka i s kontei ners
Pa bei gta
i zvei dots i nženi erkomuni kā ci ju
Na v uzs ā kta,
būvprojekta
pi es l ēgums . Tuvā ko ga du l a i kā
būvprojekts i zs trā dā ts .
i zs trā de
i ecerēta Skul tes s porta l a ukuma
cel i ņu s a kā rtoš a na un s tāvvi etas
i zbūve.

TIEK IZPILDĪTS
2.kārtas būvdarbi ar
2.prioritāti iekļauti
2019.gada
investīciju plānā

IZPILDĪTS DAĻĒJI

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Nr.pēc RP

Attīstības progr.
Nr.

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes statuss
2016. gads

Izpildes statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra

19 D3

20 D4

21 D5

22 D6

RV1.1. A

RV1.1. B

Peldbaseins

Pel dba s ei na būvni ecība pi e
Mā rupes vi dus s kol a s ,
nodroš i not i es pēju nova da
bērni em un ja uni eš i em regul ā ri
noda rboti es a r pel dēš a nu. 8x25
m, pi emērota s ģērbtuves , duš a s , 2017. - Attīs tība s noda ļ a ,
a uto novi etnes . Pa š l a i k pl ā nots 2019. Sporta centrs
pa š va l dība s fi na ns ējums , tomēr
pa s tā v i es pēja pi es a i s tīt a rī
pri vā to fi na ns ējumu uz
pa š va l dība i i zdevīgi em
nos a cījumi em.

Noliktavas
izveide Mārupes
2016
Tel pa s l i el ga ba rīta s porta
Sporta centram
a prīkojuma novi etoš a na i , š ā di
a tbrīvojot s porta kompl eks a zā l i .

Attīs tība s noda ļ a ,
Sporta centrs

RV1.1. A

Pa rka teri tori ja s i zvei de
kopējā m bērnu un ja uni eš u
Jaunmārupes
s porta a kti vi tā tēm, a r i el u
dabas parka s porta l a ukumi em, pa redzot
aktīvās atpūtas vi etu l īdzā s ci tu a ktīvā s a tpūta s
vietas attīstība vei du a ttīs tība i (s kei tpa rka
turpmā kā a ttīs tība ,
s kri tuļ s l i doš a na s tra s e u.c.).

Attīs tība s noda ļ a ,
2016. - La bi ekā rtoš a na s
2020. di enes ts , Sporta
centrs

RV1.1. A

Pa rka teri tori ja s i zvei de s porta
Skultes aktīvās
a kti vi tā tēm, pa redzot vi etu
atpūtas parka
da žā du a ktīvā s a tpūta s vei du
izveide
a ttīs tība i

No
2017.
ga da

Attīs tība s noda ļ a ,
La bi ekā rtoš a na s
di enes ts , Sporta
centrs

Ba s ei na cel tni ecība pa r
pa š va l dība s l īdzekļ i em neti ks
vei kta , i r uzs ā kta s a da rbība a r
pri vā to i nves toru pa r pel dba s ei na
būvni ecību Mā rupes vi dus s kol a s
tuvumā . Pa š va l dība s vi s pā rējo
i zgl ītība s i es tā žu 1.- 2.kl a š u
s kol ēni em ti ka nodroš i nā ta s
bezma ks a s pel dēta pmā cība s
noda rbība s Ja unmā rupes
pa ma ts kol a s ba s ei nā 2x nedēļ ā .
Pel dba s ei nu Ja unmā rupē a pmekl ē
a rī Mā rupes pi rms s kol u i zgl ītība s
i es tā žu a udzēkņi 2x nedēļ ā .

Sa ga ta vots
projektēš a na s
uzdevums metu
konkurs a m

Sa ga ta vots
projektēš a na s
uzdevums metu
konkurs a m. Līdz
2018.ga da s ā kuma m
ti ks mekl ēta s
a l terna tīva s i es pēja s
i nves tora pi es a i s tei
ba s ei na būvni ecība i .

Nega tīva
būvprojekta
eks pertīze, ti ek
vei kta a tkā rtota
eks pertīze

Būvprojekts
s a ga ta vots , na v
a kceptēts , s a s ka ņā a r
NEIZPILDĪTS
būvprojekta tā mi
nes a mērīgi dā rga s
i zma ks a s .

NEIZPILDĪTS

Uzs ā kta
būvprojekta
i zs trā de

Ja unmā rupes pa rka i zbūves
būvprojekts s a s ka ņots . Uzs ā kti
Pa bei gta būvprojekta būvda rbi 1. un 3. kā rta s rea l i zā ci ja i .
i zs trā de, 2018.ga dā
2018. ga da 22. oktobrī a tkl ā ts
pl ā nota projekta
a tja unota i s un uzl a bota i s
1.kā rta s būvni ecība un s kei tpa rks Ja unmā rupē, ra mpu
3.kā rta s i epi rkuma
pā rkl ā jumā i zma ntots uni kā l s
vei kš a na .
i l gnoturīgs s egums , ka s l īdz š i m
pa s a ul ē i zma ntots ti ka i vi enā no
Zvi edri ja s s kei tpa rki em.

TIEK IZPILDĪTS
2019.gadā plānota
būvdarbu
pabeigšana 1. un
3.kārtai

N/A

2018. ga dā ti ka nos l ēgti l īgumi pa r
Vei kts i epi rkums
Skul tes pa rka būvni ecību un
pa rka i zvei dei ,
būvuzra udzību. Pa bei gti būvda rbi .
PABEIGTS
pl ā nots l a bi ekā rtot
Pi eņemta eks pl ua tā ci jā Skul tes
l īdz 2018.ga da bei gā m.
pa rka l a bi ekā rtoš a na s 1.kā rta .

IZPILDĪTS DAĻĒJI
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Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Nr.pēc RP

Attīstības progr.
Nr.

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes statuss
2016. gads

Izpildes statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra

23 D7

24 D8

25 D9

80

RV1.1. P

RV1.1. P

RV1.1. P

La tvi jā pi rmā pi l nvērtīgā di s ku
gol fa l a ukuma i zvei de a r
i es pēju vei kt l īdz 21 groza m ga ru
Disku golfa
tra s i . Va r būt da ļ a no a ktīvā s
2017
laukuma izveide a tpūtas pa rka . Pa š va l dība
i znomā nekus tamo īpa š umu,
bet i zvei do un uztur pri vā tai s
pa rtneri s

Pastāvīgas
publiskas
slidotavas
attīstība

Jaunu sporta
iniciatīvu
atbalsts Tīraines
dārzu teritorijā
un BMX trases
apkārtnē

Vi s u ga du i zma ntoja ma s
publ i s ka s s l i dotava s i zvei de a r
s i ntētis ko l edu. Pa š va l dība
i znomā nekus tamo īpa š umu,
bet i zvei do un uztur pri vā tai s
pa rtneri s .

Pri vā tās s porta i nfra s truktūra s
a ttīs tība pa š va l dība i
pi ederoš a jā nekus tama jā
īpa š umā a r mērķi vei ci nā t
nova dā es oš o un ja unu s porta
vei du (regbi js , futbol s u.c.) un
a ktivi tāš u a ttīs tību. Izma ks a s
s edz pri vā tie i nves tori .

2017

No
2017.
ga da

Sporta centrs ,
pri vā tai s

Sporta centrs ,
pri vā tai s

Sporta centrs (pēc
a dmi ni s tra tīvā s
da ļ a s a ttīs tība s )

N/A

MĀRUPĒ
2017.g.15.jūl i jā notika
DISKU GOLFA PARKA
ATKLĀŠANA.
Informā ci ja :
PABEIGTS
http://www.ma rupe.lv/
l v/zi na s /ma rupenotiks -di s ku-gol fa pa rka -a tkl a s a na -1007-2017

PABEIGTS

N/A

Atkl ā ta pri vā tā
Mā rupes l edus ha l l e,
kurā i r i es pēja ma
publ i s kā s l i doš a na .
Interes enti va r
i era s ties ga n a r
s a vā m s l i dā m, kā a rī
nomā t tās .

PABEIGTS

N/A

2018.ga da 23.ma i jā i r pi eņemts
l ēmums Nr.7 (prot.Nr.9), a r kuru
a ps tipri nā ts “Lokā l pl ā nojums
s portam un a ktīva i a tpūtai
pa redzētās teri tori ja s a ttīs tība i
Turpi nā s
Mā rupes nova da Tīra i nes ci ema
l okā l pl ā nojuma
da ļ ā ” un pi eņemti s a i s toš i e
i zs trā de, pl ā nots
notei kumi Nr.7/2018
pa bei gt l īdz 2018.ga da „Lokā l pl ā nojuma s portam un
bei gā m.
a ktīva i a tpūtai pa redzētās
teri tori ja s a ttīs tība i Mā rupes
nova da Tīra i nes ci ema da ļ ā
gra fi s kā da ļ a un teri tori ja s
i zma ntoš a na s un a pbūves
notei kumi ”.

PABEIGTS

TIEK IZPILDĪTS
2019. gadā
paredzēta
būvprojekta
izstrāde Kungu
ielai, lai pārbūvētu
ielu 0,7km garumā,
paredzot visas
apkārtējās
infrastruktūras
integrāciju, lai
panāktu loģisku un
harmonisku tālāko
teritorijas attīstību.
2019.gadā plānots
aktīvs darbs
investora piesaistei.

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Nr.pēc RP

Attīstības progr.
Nr.

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes statuss
2016. gads

Izpildes statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

4. Publiski pieejamā sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra

26 D10 RV1.1. B

Ja unu i el u vi ngroš a na s l a ukumu
Jaunu ielu
nepi eci eš a mība s
vingrošanas
novērtējums , potenci ā l o vi etu
2016
laukumu
un a ttīs tāmā s i nfra s truktūra s
nepieciešamības
i zvēl e.

Attīs tība s noda ļ a ,
Sporta centrs

Ir vērtēts , bet
ja unu a ts evi š ķu
i el u vi ngroš a na s
l a ukumu i zvei de
na v a ktuā l a , jo
es oš i e l a ukumi
netiek nos l ogoti

Gerberu i el a s s porta
l a ukums na v
pā rs l ogots , tāpēc
pa pi l dus s porta
l a ukums na v
nepi eci eš a ms .
Vi ngroš a na s rīkus
pl ā nots uzs tādīt a rī
Ja unmā rupes
vi dus s kol a s s tadi ona
2.kā rtas pā rbūves
l a i kā .

27 D11 RV1.2. A

Tūrisma
velomaršrutu
pilnveide

Izs trā dā to vel oma rš rutu
pi l nvei de, i nfra s truktūra s
a ttīs tība

2016. Attīs tība s noda ļ a
2020.

Ka tru ga du tiek
pi l nvei dots

Ka tru ga du turpi nā s
vel oma rš rutu
pi l nvei doš a na ,
2018.ga dā pl ā nota
Da ba s vērtību
vel oma rš ruta Nr.114
ma rķējuma
a tja unoš a na .

28 D12 RV1.2. A

Medemu purva
takas izveide

Ta ku i zvei de Medemu purvā ,
ra dot i es pēju tieš ā Rīga s
tuvumā i epa zīt purvu, mekl ēt
Mā rupītes i zteku

2016. Attīs tība s noda ļ a
2020.

Na v uzs ā kts , na v
pa nā kta
vi enoš a nā s a r
Rīga s meži em.

Na v uzs ā kts , na v
pa nā kta vi enoš a nā s
a r Rīga s meži em.

IZPILDĪTS DAĻĒJI

Rožu i el ā i zbūvēts a pvi enotai s
gā jēju un vel os i pēdi s tu cel i ņš 7,7
km ga rumā . Ir i zs trā dā ts
būvprojekts un nos l ēgts būvda rbu
l īgums pa r vel ocel i ņa
pa ga ri nā jumu l īdz Ja unmā rupes
i zgl ītība s i es tādēm. 2018. ga dā a r
Ķeka vu un Sa l a s pi l i i zdots
a tja unotai s kopīga i s vel oma rš rutu
bukl ets .

Ta ku i zvei de na v uzs ā kta.
2018.ga dā i r orga ni zēti va i rā ki
pā rgā ji eni pa Medemu purvu,
notikuš a s va i rā ka s tikš a nā s a r
īpa š ni eki em SIA "Rīga s meži "

IZPILDĪTS DAĻĒJI

TIEK IZPILDĪTS
Būvdarbus
paredzēts noslēgt
2019. gadā.
Marķētā
velomaršruta
apsekošana un
iespējamā
pārmarķēšana
notiks pēc
veloceliņa MārupeJaunmārupe
pabeigšanas.
TIEK IZPILDĪTS
2019. gadā
ieplānota
vienošanās /
sadarbības
memorands par
Medemu purva
rekreācijas
teritorijas
izveidošanu.
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Termiņš

Prioritāte

Nr.pēc RP

Attīstības progr.
Nr.

Nr. pēc kārtas
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Atbildīgais

Izpildes statuss 2016. gads

Izpildes statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

Ti ek vei kts pa s tā vīgi , s a s ka ņots
2018.g. Sporta pa s ā kumu ka l endā rs
Ei ropa s l īdzekļ u pi es a i s te
"Atba l s tā mā s ves el i ba s
vei ci nā š a na s a kti vi tā tes
pa š va l dībā s " - Seni oru di ena ,
Rudens un Pa va s a ra kros i ,
Roga i ni ngs , Sporta s pēļ u di ena
Skul tē u.c.

TIEK IZPILDĪTS
Katru gadu tiek
izstrādāts un
saskaņots sporta
pasākumu kalendārs

Na v uzs ā kts , turpi na nodroš i nā t
Domes s a bi edri s ko a tti ecību
s peci ā l i s ti s a da rbībā a r s porta
centru.

IZPILDĪTS DAĻĒJI
Informācijas aprite
ir nodrošināta, nav
izveidota speciāla
štata vieta.

5. Sporta un aktīvās atpūtas notikumi un sadarbība

29 E1

RV1.1. A

Regulāras
novadā
populāru
sporta veidu
sacensības

Ikga dēja s s a cens ība s /
čempi onā ti s porta vei dos ,
a tbi l s toš i s a i s toš a jos
notei kumos notei kta ji em
No
kri tēri ji em, t.s k.
2016.
s a cens ība s s ta rp
ga da
nova di em, s ta rp kopi enā m
u.tml . Ti ek a tba l s tīti
pa s ā kumi , kuros pi eda l ā s
Mā rupes nova da s porti s ti .

Sporta centrs

Ir s a s ni egts - s a s ka ņots
2016.g. Sporta pa s ā kumu
ka l endā rs Ei ropa s l īdzekļ u
pi es a i s te "Atba l s tā mā s
ves el i ba s vei ci nā š a na s
a kti vi tā tes pa š va l dībā s " Seni oru di ena , Rudens un
Pa va s a ra kros i , Roga i ni ngs ,
Sporta s pēļ u di ena Skul tē.
Fi tnes a noda rbība s (va s a ra s
l a i kā Mā rupes ci ema tos ).
2017.g. februā ra mēnes ī
domes s ēde s ka tīs fi na ns i ā l o
a tba l s tu s porta pa s ā kumu
orga ni zēš a na i ; MTB ka l nu
ri teņbra ukš a na , Motokros s
un Iel u ba s ketbol a
s a cens ība s

Ir s a s ni egts s a s ka ņots 2017.g.
Sporta pa s ā kumu
ka l endā rs Ei ropa s
l īdzekļ u pi es a i s te
"Atba l s tā mā s
ves el i ba s
vei ci nā š a na s
a kti vi tā tes
pa š va l dībā s " Seni oru di ena ,
Rudens un Pa va s a ra
kros i , Roga i ni ngs ,
Sporta s pēļ u di ena
Skul tē.
Fi tnes a noda rbība s
(va s a ra s l a i kā
Mā rupes ci ema tos ).

6. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana

30 F1
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RV1.1. A

Sporta jomas
sabiedrisko
attiecību
speciālista
pozīcija

Pēc s a bi edri s ko a tti ecību
koncepci ja s i zs trā des .
Nodroš i nā ta kva l i ta tīva s
i nformā ci ja s s a ga ta voš a na
un i zpl a tīš a na pa r nova dā
noti ekoš a ji em un a r
No
nova du s a i s tīta ji em s porta 2017.
noti kumi em, rezul tā tu
ga da
a ps ka ts . Soci ā l o tīkl u
a kti vi tā tes . Izma ks a s s edz
da ļ u s l odzes , pa redzot, ka
š i s s peci ā l i s ts i nformē a rī
pa r vi enu – di vā m ci tā m
jomā m (i es pēja ms :
kul tūra , i zgl ītība ).

Sa bi edri s ko
a tti ecību
s peci ā l i s ts ,
Sporta centrs

N/A

Na v uzs ā kts , turpi na
nodroš i nā t Domes
s a bi edri s ko a tti ecību
s peci ā l i s ti s a da rbībā
a r s porta centru.

Nosaukums

Sasniedzamais
rezultāts

Termiņš

Prioritāte

Attīstības progr.
Nr.

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas 2016. – 2020. gadam īstenošanas progress

Atbildīgais

Izpildes
statuss Izpildes statuss 2017. gads
2016. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

6. Sporta un aktīvās atpūtas popularizēšana

31 F2

32 F3

33 F4

34 F5

Pēc s a bi edri s ko
a tti ecību koncepci ja s
i zs trā des . Nova da
s porta vēs tures , foto
ma teri ā l u
a pkopoš a na un
i ekļ a uš a na nova da
mā ja s l a pā .

RV1.1. B

Vēsturiskās
sporta
informācijas
iekļaušana
mājaslapā

RV1.1. A

Zi ņojumu i zvi etoš a na
Skolu audzēkņu
s kol ā s , i nformēš a na
pastāvīga
s porta s tundā s . Ti ek
informēšana par
nodroš i nā ta l i el ā ka
sporta norisēm
s kol ēnu l īdzda l ība .

RV1.1. A

RV1.1. A

Sporta lapa
novada avīzē

Vides reklāma
par sporta
norisēm

Pēc s a bi edri s ko
a tti ecību koncepci ja s
i zs trā des . Sporta
nori s ēm vel tīta l a pa
nova da i kmēneš a
a vīzē.

Pēc s a bi edri s ko
a tti ecību koncepci ja s
i zs trā des . Pa s tā vīga
s porta nori š u
rekl ā ma , i ebra ucot
nova dā . 5 ba neri 2 - 3
pa s ā kumi em.

No
2017.
ga da

Sa bi edri s ko
a tti ecību
s peci ā l i s ts ,
Sporta centrs

N/A

No
2016.
ga da

Sa bi edri s ko
a tti ecību
s peci ā l i s ts ,
Sporta
centrs ,
Izgl ītība s
di enes ts

Ti ek
īs tenota un Ti ek īs tenota un nodroš i nā ta Ti ek īs tenota un nodroš i nā ta
nodroš i nā ta

No
2017.
ga da

No
2017.
ga da

Sa bi edri s ko
a tti ecību
s peci ā l i s ts ,
Sporta
centrs

N/A

Sa bi edri s ko
a tti ecību
s peci ā l i s ts ,
N/A
La bi ekā rtoš a na s
di enes ts ,
Sporta centrs

Na v uzs ā kts .

Na v uzs ā kts .

Da ļ ēji ti ek nodroš i nā ta ,
i nformā ci ja pa r s porta
pa s ā kumi em ti ek i ekļ a uta
nova da a vīzē.
Da ļ ēji ti ek nodroš i nā ta , i nformā ci ja pa r
2017.ga da noga l ē, i zvei dojot
s porta pa s ā kumi em ti ek i ekļ a uta nova da
ja uno mā ja s l a pu ti ek
a vīzē.
nodroš i nā ts a rī i ntegrēts
pa s ā kumu ka l endā rs ,
i ekļ a ujot ta jā a rī vi s us
s porta pa s ā kumus .
Da ļ ēji ti ek īs tenots . No pa š va l dība s pus es
l i el i e vi des ba nneri 2018.ga dā i zvi etoti uz
nova da s tendi em:
1. Ta uta s s krēji ena m 2018 - 27.ma i jā
Ti ek īs tenota . Mā rupes MTB
2. Tūri s ma s ezona s a tkl ā š a na – vel obra uci ens
ma ra tona m ti ka i zvi etoti 2
– 4.ma i js
l i el i e ba neri (s ka t. a ts ka i ti ).
3. Tūri s ma s ezona s nos l ēgums – vel o - foto
Motokros ā ba neri ti ka
ori entēš a nā s 22.s eptembri s
i zvi etoti s a cens ību vi etā uz
Bez š i em uz nova da s tendi em bi ji s :
konkrēto pa s ā kumu (fi l ma ,
1. BMX s ezona s nos l ēgums (Izga ta vo bi edrība
fotogrā fi ja s ).
“Mā rupe BMX”)
2. Mi ni motokros a s a cens ība s (Izga ta vo
Mā rupes a uto moto kl ubu “Bi eri ņi ” )

NEIZPILDĪTS

TIEK IZPILDĪTS
Katru gadu tiek izstrādāts un
saskaņots sporta pasākumu
kalendārs, iekļaujot arī
skolēnu līdzdalību

TIEK IZPILDĪTS
Katrā novada avīzē tiek
iekļauta informācija arī par
sporta pasākumiem

TIEK IZPILDĪTS
Atbilstoši iespējām,
savietojot ar kultūras
pasākumu kalendāru
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SECINĀJUMI
Kopumā stratēģijā tika noteikti 34 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Sporta centrs) vai privāta iniciatīva. Rīcības ir sadalītas
A, B un P prioritātes rīcībās, kur A prioritātes rīcības ir nepieciešams ieviest, kamēr B prioritātes rīcības ieviešamas situācijā, ja pašvaldības finansiālās
iespējas to ļauj jeb, ja izdodas piesaistīt citus finansējuma avotus. P prioritāte ietver rīcības, kuras sporta attīstībai pašvaldībā ir nepieciešamas, taču
rīcības īsteno privātais sektors.
Tādējādi analizējot atbilstoši prioritātēm izpildītos uzdevumu, kuri bija paveicami līdz 2018.gadam (ieskaitot) A prioritātē, no kopumā 21
uzdevuma:

A prioritātes uzdevumi, kas aptver vairāk kā pusi no kopējās stratēģijas, izpildīti 86 % apjomā, kas ir ļoti labs rādītājs nosprausto rīcību izpildei.
Daļēji pabeigto uzdevumu izpildē nav izdevies atrast labāko risinājumu noteiktajam sasniedzamajam rezultātam, tai pat laikā tie ir aizvietoti ar cita
alternatīva risinājuma veidu.
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B prioritātē, kopumā no 10 uzdevumiem tikai 2 tiek izpildīti, 3 izpildīti daļēji, 1 nav uzsākts un 4 ir neizpildīti. Tas pamato B prioritātē noteikto
uzdevumu maznozīmīgumu, finanšu nepietiekamību vai arī nepietiekamu pamatojumu stratēģijas izstrādes laikā. Prognozējams, ka pēc stratēģijas
ieviešanas (pēc 2020.gada) B prioritātes uzdevumu izpilde sasniegtu ne vairāk kā 50 % sākotnēji noteiktos sasniedzamos rezultātus.
P prioritātē no 3 uzdevumiem divi ir pabeigti un viens joprojām tiek izpildīts, kas liecina arī par aktīvu privātā sektora iesaisti sporta un aktīvās atpūtas
pakalpojumu sniegšanā.

REKOMENDĀCIJAS
Lai arī stratēģijas ieviešana ir tikai pusē un tā vēl turpināsies 2019. un 2020.gadā, novērtējuma brīdī 68 % no uzdevumiem ir pabeigti vai tiek
izpildīti, kas uzskatāms par labu rādītāju kopējo rezultātu sasniegšanai. Būtiska loma stratēģijas ieviešanā ir arī Sporta un aktīvās atpūtas
konsultatīvajai padomei, kurā tiek apspriestas aktualitātes un nepieciešamās prioritātes sporta un aktīvās atpūtas jomā novadā. Jāņem vērā, ka
stratēģijā ir iekļauti uzdevumi, kuri pārklājas arī ar citām stratēģijām (tūrisma, mārketinga, izglītības).
Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Sporta un aktīvās
atpūtas konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami
stratēģijas uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Sporta centrs, sadarbībā ar
Attīstības nodaļu pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos
izskatīšanai padomē.
Sporta centrs ir atbildīgs par sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras, bērnu un jauniešu sporta popularizēšanu, sporta un aktīvās atpūtas
notikumu un pasākumu veidošanu. Savukārt Attīstības nodaļa ir atbildīga par kopējo nozares attīstību un pārvaldību, kā arī par demarkācijas
nodrošināšanu ar citām nozarēm un to sasaisti Attīstības programmas izpildē.
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2020. gadam īstenošanas progress
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Mārupes novada tūrisms stratēģijas ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2015. gada 22.decembra lēmumu Nr.21 (sēdes protokols Nr.13).
Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Tūrisma konsultatīvā padome.
Stratēģija tika izstrādāta, izvirzot šādas prioritātes:
 apzināt esošo Mārupes novada tūrisma piedāvājumu, iekļaujot gan pašvaldības, gan uzņēmēju tūrisma objektus un aktivitātes.
 nodrošināt kvalitatīvu un daudzveidīgu tūrisma objektu, infrastruktūras un pakalpojumu attīstību Mārupes novadā;
 veicināt novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību no novada iedzīvotājiem līdz viesiem.
Stratēģijas ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas un alternatīvu analīzi, intervijām, iedzīvotāju un
tūrisma uzņēmēju aptaujām. Nozīmīgākais Mārupes novada tūrisma stratēģijas ieviešanas instruments ir tūrisma attīstības rīcības plāns. Tajā
iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība. Rīcības plānā iekļautās rīcības ir integrētas Mārupes novada investīciju plāna rīcības virzienos.
Tūrisma konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresam, novērtējot tūrisma
jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties tūrisma nozares
attīstības veicināšanas darba plānošanā, t.sk. Novada tūrisma mārketinga, tūrisma uzņēmējdarbības atbalsta, aktīvās atpūtas pasākumu
organizēšanas, tūrisma objektu un infrastruktūras attīstības veicināšanas un veidošanas, budžeta plānošanā.
Padome sanāk vismaz divas reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek iesaistīti administrācijas pārstāvji (speciālisti),
Mārupes novada tūrisma uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, citi novada sabiedrības pārstāvji.
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Stratēģijas ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2016.gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā īstenošana ir
uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par stratēģijas ieviešanu, tādējādi uz šī ziņojuma izstrādes
laiku ir sagatavoti pārskati par 2016.gadu, 2017.gadu un 2018.gadu.

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Zemāk tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais Izpildes statuss 2016. gads

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads Novērtējums

1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai
1

2

1.1.

1.2.

Tūrisma attīstību
balstīt uz
noteiktiem
mērķiem un
uzdevumiem,
vietējā mēroga
saistošajiem
noteikumiem.

1.1.1. Izstrādāta novada tūrisma
2016.
attīstības stratēģija un rīcības plāns

Mārupes
Apstiprināta novada tūrisma
novada dome attīstības stratēģija

1.1.2. Papildināti saistošie
2016.noteikumi, paredzēta kārtība kādā 2017.gads
tiek uzstādītas jaunas tūrisma
norādes uz privātiem tūrisma
objektiem, kā arī noteikts to
vizuālais izskats.
1.2.1. Izveidota un regulāri
Pastāvīgi
atjaunota tūrisma piedāvājuma
datu bāze

Mārupes
Izstrādāts vienots vizuālais dizains mazajām arhitektūras formām –
novada dome tūrisma norādes, tūrisma informācijas stendi, u.c.

1.2.2. Izveidota tūrisma statistiskās 2016-2020
uzskaites sistēma. Apkopoti un
Pastāvīgi
ievadīti dati. Uzturēta tūrisma
1 reizi gadā
statistika. Iegūti dati par novada
viesu apmierinātību ar tūrisma
piedavājumu.
Uzņēmēju iesaiste 1.2.3. Veikta izpēte par
tūrisma plānošanā nepieciešamību Mārupes novadā
un attīstībā
izveidot Tūrisma informācijas
punktu vai centru atsevišķi vai
kopā ar kaimiņu novadiem.

2016-2017
vai pēc
pieprasī juma
veidošanās

Attīstības
nodaļa

Ikgadējais Mārupes novada Domes tūrisma attīstības plāns tiek
sastādīts, pamatojoties uz tūrisma attīstības stratēģijas 2016.-2020.
Rīcības plānu.

PABEIGTS

Izsludināts iepirkums mazo
IZPILDĪTS DAĻĒJI
arhitektūras formu izgatavošanai noslēdzies bet rezultāta.

Datu bāze tiek uzturēta un atjaunota. Objekti un pakalpojumi skatāmi www.marupe.lv/turisms

TIEK IZPILDĪTS

Tūrisma objektu apmeklējuma statistika tiek apkopota kopš 2015.gada.
Ik gadus pieaug to objektu skaits, kas sniedz statistiku. Viesu skaits objektos vidēji katru gadu palielinās
par par 10-15%.

TIEK IZPILDĪTS

Mārupes
Uzsāktas sarunas par iespējamu
novada
sadarbību tūrisma jomā ar kamiņu
dome,
novadiem.
iespējama
sadarbība ar
kamiņu
pašvaldībām

Sagatavots 6 Pierīgas novadu
sadarbības projekts „Tūrisms
kopā” (17-00-A019.332-000005)
Lauku attīstības programmas
2014.—2020. gadam pasākuma
“Starpteritoriālā un starpvalstu
sadarbība” ietvaros.

Projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros TIEK IZPILDĪTS
veikts tūrisma eksperta Andra
Klepera pētījums un izstrādāta
Tūrisma attīstības stratēģija
sešiem Pierīgas novadiem. Izpētes
rezultātā rekomendēts veidot
Babītes, Mārupes un Olaines
novadu sadarbību vienota tūrisma
galamērķa veidošanai ar kopīgām
investīcijām (tai skaitā TIC),
sākotnējo iniciatīvu uzņemoties
Mārupes novadam.

Tabula 7. Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas rīcības plāna 2016. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais Izpildes statuss 2016. gads

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads Novērtējums

1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai
3

1.3.
Nodrošināt
novada tūrisma
interešu
pārstāvniecību
reģionālā un
nacionālā līmenī

4

1.4.

TIEK IZPILDĪTS
Pašvaldība, saskaņā ar 2016.gada Pašvaldība ikgadēji iesaistās VTA aktivitātēs, pārstāvot novada
Mārupes
novada dome 24.februāra Lēmumu Nr.10 kļuvusi tūrisma attīstības intereses.
Ar 26.09.2018. lēmumu Nr.14 apstiprināta pašvaldības dalība Interreg
par VTA biedru.
projektā “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe”
(Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā
tūrismā) no 01.09.2018.-01.12.2022 kā apakšpartnerim VTA.

1.3.1. Iestāšanās un darbība
Vidzemes tūrisma asociācijā.

2016

1.3.2. Dalība darba grupās, TAVA
informācijas dienās, ikgadējās
Pierīgas, RPR, valsts tūrisma
konferencēs, forumos, u.c.

Tūrisma organizators ik gadus piedalās un pārstāv novada intereses valsts un reģionālu tūrisma
2016-2020 Mārupes
novada dome organizāciju aktivitātēs - Vislatvijas tūrisma gadatirgus, LIAA Tūrisma departamenta informatīvās dienas
un semināri, Latvijas ikgadējais tūrisma forums, Lauku tūrisma asociācijas “Lauku Ceļotājs” un citu
reģionālu organizāciju vai citu pašvaldību organizētas aktivitātes.

TIEK IZPILDĪTS

1.4.1. Tūrisma attīstības plānošanai
izveidots iesaistīto pušu forums
(konsultatīvoā padome),
organizētas regulāras tikšanās.

Vismaz 2x
gadā
vai pēc
vajadzības

Ar 27.04.2016. lēmumu Nr.7 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma
apstiprināšanu” izveidota Tūrisma konsultatīvā padome, apstiprināts nolikums.
2016.gadā notikušas 2 padomes sēdes.
2017.gadā notikušas 3 padomes sēdes.
2018.gadā notikušas 5 padome sēdes.
Katru gadu tiek organizētas tūrisma uzņēmēju mācības un pieredzes apmaiņas braucieni.
2016.gadā - 2 pieredzes apmaiņas braucieni.
2017.gadā - 1 seminārs un 2 pieredzes apmiaņas braucieni.
2018.gadā - 3 pieredzes apmaiņas braucieni un 3 semināri.3 semināri notikuši projekta "Tūrisms Kopā"
ietvaros.
Kopš 2017.gada katru gadu Mārupes novada "Uzņēmēju dienu" ietvaros tiek apbalvoti veiksmīgākie, tai
skaitā tūrisma jomas, uzņēmēji.

TIEK IZPILDĪTS

Regulāri
1.4.2. Uzlabota tūrisma
pēc pieprasīpakalpojumu sniedzēju
pakalpojumu kvalitāte, papildinot juma
Uzņēmēju iesaiste to zināšanas par tūrisma
tūrisma plānošanā uzņēmējdarbību un novada tūrisma
piedāvājumu.
un attīstībā
1.4.3. Tūrisma pakalpojumu
sniedzēji iesaistās Latvijas
tūrisma koordinācijas sistēmā un
aktivitātēs.

Regulāri
2016-2020

Attīstības
nodaļa,
tūrisma
uzņēmēji

TIEK IZPILDĪTS

TIEK IZPILDĪTS
Periodā tūrisma uzņēmējiem regulāri tiek izsūtīta informācija par pasākumiem, akcijām, kvalitātes
standartiem, u.c. kas saistīti ar tūrisma nozari.
Uzņēmēji tiek aicināti informēt pašvaldību par saviem pasākumiem, akcijām, jaunumiem.
Asociācijas “Lauku Ceļotājs” Vislatvijas akcijā “Atvērtās dienas laukos” 2017.gadā iesaistījās 2, 2017.gadā
1 novada objekts.
Asociācijas “Lauku Ceļotājs” sertifikācijuperiodā saņēmuši 5 novada objekti: Atpūtas vieta “JIP Mārupīte”,
atpūtas vieta “Jaunmārtiņi”, Karpu dīķis “Kastos”, atpūtas komplekss “Bejas”, Cenas tīrelis.
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1. Mērķis: Veidot plānveidīgu Mārupes novada tūrisma koordinācijas sistēmu novada tūrisma attīstībai
5

1.5.

1.5.1. Informēti Mārupes novada
2016-2020
iedzīvotāji
par tūrisma attīstības pasākumiem
un tūrisma piedāvājumu, iesaistīti
novada tūrisma aktivitātēs iedzīvotāji piedalās aktīvās atpūtas
un izziņas pasākumos, vairāk brīvo
laiku pavada novadā.

Veicināt
iedzīvotāju
vēlmi iesaistīties
novada tūrisma
attīstībā

Attīstības
nodaļa,
1.5.2. Organizēts foto konkurss
2016-2020 Sabiedriskās Izsludināts fotokonkurss “Es Mīlu
attiecības
iedzīvotājiem - viņu uzņemtie foto
Mārupi”, 2015.gada konkursa
izmantoti tūrisma informācijas
izstāde atklāta lidostā “Rīga”.
sagatavošanā, foto izstādēs par
novadu, u.c.

1.5.3.Novada jaunieši un skolēni
1 reizi gadā
iesaistīti tūrisma attīstības
2016-2020
veicināšanā - atvērto durvju dienas
tūrisma uzņēmumos, skolēnu
ekskursijas pa novadu.

90

Aktuāla informācija par novada tūrisma piedāvājumu pastāvīgi tiek atjaunota pašvaldības mājaslapā,
izplatīta avīzē, flaijeros un citos tūrisma drukas mateirālos, paŗsvaldības sociālajos tīklos, tūrisma
uzņēmēju resursos.
Iedzīvotājiem tiek noorganizēti ikgadēji aktīvās atpūtas un novada iepazīšanas pasākumi, no kuriem
lielākie ir Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana 4.maijā, Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums septembrī un
tematiski pārgājieni.
2016.gadā - noorganizēti 3 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;
2017.gadā - noorganizēti 7 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;
2018.gada - noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;

Attīstības
nodaļa,
Izglītības
dienests

Izsludināts 2017./2018.gada
fotokonkurss “Es Mīlu Mārupi”.
2016.gada fotokonkursa izstāde
atklāta t/c “Spice”.

TIEK IZPILDĪTS

2018.gadā izgatavoti āra foto
rāmji, kuros 12.maijā atklāta
iedzīvotāju fotogrāfiju izstāde
"Mārupes stiprās ģimenes".
Decembrī atklāta 2017./2018.g.
konkursa “Es mīlu Mārupi” darbu
izstāde domes iekšpagalmā.

TIEK IZPILDĪTS

Ikgadējo Mārupes novada Uzņēmēju dienu ietvaros notiek skolēnu mācību ekskursijas uz novada tūrisma
uzņēmumiem.
2017. un 2018.gadā notikusi darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā Mārupē”, kuras ietvaros novada tūrisma
uzņēmēji jauniešiem piedāvāja darba vietas.

TIEK IZPILDĪTS

Nr. pēc kārtas
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2.1.

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais Izpildes statuss 2016. gads

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads Novērtējums

2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu
2.1.1. Uzstādītas tūrisma norādes
uz novada tūrisma objektiem.

2016-2018

2.1.2. Aktualizēta tūrisma
2016-2020
informācija uz novada teritorijā
Pēc
esošajiem stendiem, tie izgaismoti, vajadzības
uzstādīti jauni stendi, atjaunota
domes vestibila karte.

Uzlabot esošo un
veidot jaunu
tūrisma
informācijas
infrastruktūru

Labiekārtoša
nas dienests,
Attīstības
nodaļa.

2.1.3. Uzstādīti telpu interaktīvie
stendi un āra info stendi,
nodrošinot piekļuvi tūrisma
informācijai 24/7.

2016-2019

2.1.4. Uzstādītas novada
robežzīmes pie maģistrālajiem
auto ceļiem, uzsverot novada
identitāti un sveicot novada
iedzīvotājus un viesus.

2016-2018

Periodā pie Latvijas valsts autoceļiem un vietējas nozīmes ceļiem uzstādītas ceļazīmes Nr.704. un 706. uz
Mārupes novada tūrisma un sabiedriskajiem objektiem - 5 sabiedriskajiem objektiem, 6 tūrisma
objektiem.
Vienotā stila vietējā mēroga norādēm izstrādāts vizuālais dizains un noteiktas to nepieciešamās
uzstādīšanas vietas. 2018.gadā veikts iepirkums, kurš noslēdzies bez rezultāta.

TIEK IZPILDĪTS

Mārupes novada domes vestibilā
uzstādīta aktualizēta novada
tūrisma un sabiedrisko objektu
karte.

TIEK IZPILDĪTS

Izstrādāta tehniskā specifikācija
vienotā stila novada lielajiem āra
tūrisma informācijas stendiem ar
karti.
Uzstādīti 2 jauni informācijas
stendi pie Latvijas armijas
karavīru piemiņas vietām netālu
no golfa laukuma “Viesturi”.

Lielo stendu
atjaunošanai/uzstādīšanai
atjaunots un iegādāts novada
kartes fails, atzīmējot jaunos
objektus, būves, asfaltētās ielas,
u.c. Izsludināts iepirkums noslēdzies neveiksmīgi.
Uzstādīts informācijas stends pie
Švarcenieku muižas par ēkas
vēsturi.

Mārupes administratīvajā centrā, Daugavas ielā 29, uzstādīts pēc individuāla dizaina izgatavots interaktīvs TIEK IZPILDĪTS
tūrisma informācijas stends, kur tūrisma informācija pieejama 24/7.
Iegādāti 4 telpu tūrisma informācijas stendi pašvaldības ēkā, kā arī izmantošanai tūrisma izstādēs,
gadatirgos, aktīvās atpūtas pasākumos.
Ar vairākiem novada uzņēmējiem panākta vienošanās par informācijas izvietošanu viņu telpās (Virši A,
Rimi).

Apspriestas iespējamās robežzīmes uzstādīšanas vietas. Nolemts sludināt ideju konkursu par robežzīmes
vizuālo dizainu un uzstādīšanās vietām. Jautājums atlikt sakarā ar plānoto teritoriālo reformu.
Attīstības
nodaļa un
Labiekārtoša
nas dienests

IZPILDĪTS DAĻĒJI
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2.2.

2.2.1. Labiekārtota Medema purva 2016-2018
un meža daļa rekreācijas mērķiem.

2.2.2. Popularizētas rekreācijas
iespējas Natura 2000 teritorijā
Cenas tīrelis (Izveidota un
labiekārtota meža taka/ ceļš, kas
sasaistītas ar veloceliņiem/
velomaršrutiem, tiešāi nokļūšanai
no Mārupes novada līdz Cenas
tīreļa laipai.).

Tūrisma objektu
attīstība dabas
teritorijās

92

2016-2018

Veikta teritorijas izpēte, piesaistot Ar SIA "Rīgas meži" teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros notiek sarunas
dabas ekspertu Juri Smaļinski.
par mežaparka statusa piešķiršanu Medema purva meža teritorijai, kura būtu
Rezultātā iegūt pētījums par
piemērota dabas taku izveidošanai.
teritoriju un labiekārtošanas
rekreācijas mērķiem priekšlikumi.
Vērtēta iespēja startēt ERAF
projektu konkursā "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.4.1.1. pasākumā
"Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000
Mārupes
teritorijās" ar Cenas tīreli novada
noskaidrots, ka sākotnēji jāveic
dome,
sadarbībā ar izmaiņas teitorijas DAP.
SIA "Rīgas
Meži"

TIEK IZPILDĪTS
2019. gadā ieplānota
vienošanās / sadarbības
memorands par
Medemu purva
rekreācijas teritorijas
izveidošanu.
TIEK
IZPILDĪTS

Ar Olaines novada pārstāvjiem,
dabas ekspertu un gidiem veikta
divu Natura 2000 teritoriju
apsekošana dabā pie
Jaunmārupes – daļas Cenas tīreļa
un Melnā ezera purva dabas
lieguma. Identificēta iespējama
dabas taka, ko nākotnē būtu
iespējams marķēt, kā arī kara
ceļš.

Ar Cenas tīrelim pieguļošo privātīpašumu
īpašniekiem apsekotas teritorijas gar Cenas
tīreli, izvērtējot labākās piekļuves vietas
purvam, lai veidotu taku no Mārupes novada
puses.
Uzsāktas sarunas ar Dabas aizsardzības
pārvaldi par jauna Dabas aizsardzības plāna
izstrādi Cenas tīrelim, jo esošais ir spēkā no
2005.-2020.gadam.

Projekta Mārupe Mūsu Mājas
ietvaros, sadarbībā ar novada
iedzīvotājiem izstrādāts un
marķēts dabas un vēstures un
pārgājienu maršruts mežā netālu
no golfa laukuma “Viesturi”.

Sporta un rekreatīvās aktivitātes integrētas IZPILDĪTS DAĻĒJI
2018.gadā atklātajā parkā pie Skultes dienas
centra.
Sagatavoti priekšlikumi rekreācijas
infrastruktūras veidošanai pie Baltā krusta,
golfa laukuma "Viesturi".

2.2.3. Izveidotas rekreācijas zonas 2017
dabas teritorijās dažādās Mārupes
novada daļās. Dabas takās
integrētas sporta un rekreatīvās
aktivitātes.

Veicot Medema purva izpēti
izstrādāti vairāki taku un aktīvās
atpūtas veidošanas priekšlikumi,
kas iesniegti SIA "Rīgas meži".

2.2.4. Identificēti un marķēti jauni
dižkoki, citi dabas pieminekļi.

2017-2018

Periodā nav marķēti jauni dižkoki, bet apzināti visi esošie.
Izveidots un ar Nr.114 marķēts novada pirmais velomaršruts “Dabas vērtību velomaršruts”, kurš iekļauj novada
mazupītes un dižkokus.

IZPILDĪTS DAĻĒJI

2.2.5. Popularizēta Mārupīte, kā
novada dabas un kultūrvēstures
vērtība un attīstītas ar to saistītas
tūrisma aktivitātes.

2016-2020 Mārupes
novada
dome,
Izglītības
iestādes

Piesaistot vides ekspertu Juri
Smaļinski Medema purva izpētē
noteikta iespējamā upītes iztekas
vietas.

TIEK IZPILDĪTS

Organizēts pārgājiens “Iepazīsti
Mārupes ciemu un tā apkārtni”,
kura maršruts veda gar Mārupīti

2 tematiski pārgājieni par Mārupīti:
Pārgājiens uz Medema purvu kopā ar
biologu Juri Smaļinski "Purva Bridējs", kurā
pie upes iztekas uzstādīta plāksne ar
faktiem par upi un uzrakstu “Šeit iztek
Mārupīte”. Tāda pati plāksne uzstādīta
Mārupes ciemā pie Mārupītes promenādes.
Organizēts pārgājiens “Gar Mārupītes
tēcējumu”, sākot no Medema purva, pa
Mārupītes gatvi un promenādi līdz zaļajam
Mārupītes veloceliņam Rīgas teritorijā.
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2.3.

Parku un skvēru
ierīkošana un
atpūtas
vietu
labiekārtošana

2.3.1. Izveidots aktīvās atpūtas
parka Skultes ielā 31, Skultē,
pašvaldības meža teritorijā aiz
Skultes dienas centra
2.3.2. Labiekārtots Jaunmārupes
dabas parks.

2016-2017

Periodā parkā 5,5 ha platībā pie dienas centra “Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas
Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” (Nr. 17-04-AL04-A019.2202000001) ietvaros.

TIEK IZPILDĪTS

2017-2018

Uzsākta būvprojekta izstrāde

TIEK IZPILDĪTS
2019.gadā
plānota būvdarbu
pabeigšana 1. un
3.kārtai

2.3.3. Izveidoti un uzstādīti vides
elementi, kas rada pievilcīgāku
apkārtējo vidi un veido Mārupes
novada vizuālo tēlu.

2016-2018

2.3.4. Labiekārtota Skultes
lidmašīnas - reaktīvā bumbvedēja
(IL-28) apskates teritorija

2.3.5. Izveidots skatu laukums pie
lidostas skrejceļa lidmašīnu
vērošanai.

Pabeigta būvprojekta izstrāde,
2018.gadā plānota projekta
1.kārtas būvniecība un 3.kārtas
iepirkuma veikšana.

Jaunmārupes parka izbūves būvprojekts
saskaņots. Uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas
realizācijai. 2018. gada 22. oktobrī atklāts
atjaunotais un uzlabotais skeitparks
Jaunmārupē, rampu pārklājumā izmantots
unikāls ilgnoturīgs segums, kas līdz šim
pasaulē izmantots tikai vienā no Zviedrijas
skeitparkiem.

Jaunmārupē pie A5 šosejas, blakus svētku organizēšanai vietai izveidots Starpnovadu projekta “Tūrisms Kopā”
TIEK IZPILDĪTS
apstādījumu elements novada logotipa formā.
ietvaros izstrādāts dizains vides elementam
četrlapu āboliņa formā uzstādīšanai
2019.gadā uzstādīt Švarcenieku muižas
parkā. Apstiprināta vieta grozāmam vides
Attīstības
foto rāmim, kuru 2019.gadā uzstādīs netālu
nodaļa,
pretim Švarcenieku muižas.
Labiekārtoša
2016-2018 nas dienests Pašvaldības projektu konkursā
Objekts uzņemts pašvaldības
Izvērtētas juridiskās iespējas pārņemt
IZPILDĪTS DAĻĒJI
“Mārupe-Mūsu mājas” SIA “Mārupes bilancē, pārņemot to no AS
pašvaldības īpašumā zem objekta esošo
2019.gadā plānots
komunālie pakalpojumi” iesnieguši
"Mārupes komunālie
zemes gabalu, kas pieder blakus esošās
darbs pie zemes
projektu par finansējuma saņemšanu pakalpojumi". Noskaidrots
daudzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašniekiem,
gabala
lidmašīnas postamenta atjaunošanai. juridiskais ietvars teritorijas
objekta apkārtnes labiekārtošanai.
pārņemšanas
sakārtošanai ap apskates objektu.
2016-2017

Iesniegts projekts par skatu laukuma
izbūvi LEADER programmai,
apstiprināts. Nebija iespējams īstenot,
jo bija nepieciešams zemes nomas
līgums uz 7 gadiem ar zemes
īpašnieku Satiksmes ministriju, kura
šo iespēju atteica.
Ar lidostu “Rīga” panākta vienošanās
par to, ka pašvaldība nodot tai visus
savus plānus un skices laukuma
labiekārtošanai.

Lidosta “Rīga” veikusi daļēju
skatu laukuma labiekārtošanu –
tikusi noplanēta teritorija,
izveidots uzbērums, uz kura var
uzkāpt, lai vērotu lidmašīnas pāri
lidostas žogam, izveidots auto
stāvlaukums, uzstādītas
atkritumu urnas.

Ar lidostu panākta vienošanās, kas
pašvaldības īpašumu pārvalde periodiski
iztukšo atkritumu urnas, lai palīdzētu uzturēt
kārtību objektā.
Lidosta “Rīga” apstiprina, ka tās plānos ir
veikt arī tālākos objekta labiekārtošanas
darbus.

IZPILDĪTS DAĻĒJI
Objekta tālāka
labiekārtošana
jāveic objekta
īpašniekam
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2.4.

2.4.1. Veikta Mārupes novada
2016-2018
vēstures izpēte, iegūtā informācija
Attīstības
izmantota maršrutu izveidei,
nodaļa,
aktīvās atpūtas pasākumos, utt.
Mārupes
novada
domes
izglītības un
kultūras
iestādes

Apkopota informācijas par novada
vēsturiskajām un piemiņas vietām.
Apzināti cilvēki, kuri ir apkopojuši
informāciju par novada vēsturi, kā arī
pašvaldības iestāžu un privātu personu
īpašumā esošās novada vēstures
materiālu kolekcijas.

2.4.2. Novada vecākajā ēkā –
Švarcekmuižā, izveidots
novadpētniecības muzejs.

Pēc pašvaldības iniciatīvas Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija
piešķīra muižai vietējās nozīmes
arhitektūras pieminekļa statusu.

2016-2019

Mārupes
novada dome,
kultūras un
izglītības
iestādes.
Novada vēsturisko
vērtību
apzināšana un
saglabāšana

2.4.3. Aviācijas tehnikas muzejs
saglabāts Mārupes novadā un
veikts darbs pie tā attīstības.

2016-2020

Iesniegts starpvalstu sadarbības
projekts INTERREG EST-LAT
programmā par Aviācijas tehnikas
muzeja un Tartu aviācijas muzeja
Mārupes
attīstību –noraidīts, jo komisija
novada dome
nesaskatīja starptautiskās sadarbības
sadarbībā ar
nepieciešamību aktivitāšu īstenošanai.
VAS
31.08.2016. pieņemts Mārupes novada
"Starptautiskā
domes lēmums Nr.23 "Par
lidosta
nodibinājuma dibināšanu" ar VAS
"Rīga"" un
„Starptautiskā lidosta „Rīga””, SIA
muzeja
„F.Candera Jauno lidotāju klubs” un
biedrību.
biedrību „F.Candera Aviācijas Tehnikas
muzejs” ar mērķi saglabāt
kultūrvēsturisku mantojumu aviācijas
jomā.

2.4.4.Veikta vietējo gidu apmācība 2017-2019
/ sertificēšana.
Attīstības
nodaļa
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N/A

Veikta Kultūras nama vēstures
izpēte un pie Kultūras nama
fasādes tās jubilejā 8.martā
atklāta piemiņas plāksne.
Novada vēstures izpētei
piesaistīts Olaines muzeja
speciālists Māris Ribickis, kurš
veicis izpēti pat Brīvības cīņu
notikumiem Mārupes novada
teritorijā.
2017.gada 15.augustā noslēgts
līgums ar SIA "Arhitektoniskās
izpētes grupa" par arhitektoniski
mākslinieciskās inventarizācijas
un izpētes veikšanu muižai.

Veikta izpēte par novada Lāčplēša ordeņa
kavalieriem, 11.11.2018. pie Mārupes kapiem
atklāta projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros
uzstādītā stēla Mārupes novada LKOK.
Pabeigts darbs pie informācijas apkopšanas par
Upmaļu-Dumpju dzimtu un Pirmā Pasaules kara
notikumiem Jaunmārupes apkārtnē.

TIEK PILDĪTS

Pabeigta muižas arhitektoniskā izpēte un
inventarizācija.
Pie ēkas atjaunota stādījumu struktūra, izveidots
funkcionāli izmantojams celiņu tīkls ar atpūtas
vietām, soliņiem, atkritumu urnām un velo
turētājiem, uzstādīts informācijas stends par muižas
vēsturi, jaunas apgaismojuma laternas. Darbi veikti
ELFLA projekta “Kultūras objekta – parka pie
Švarcenieku muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04AL04-A019.2205-000002) ietvaros.
Apkopots liels skaits vēstures materiālu par muižu,
tai skaitā senas fotogrāfijas, kas digitalizētas.

TIEK IZPILDĪTS
Realizācija notiks,
ja izdosies
piesaistīt
finansējumu

2017.gadā gatavots un septembrī
LAT-RUS programmas
sekretariātā iesniegts projekta
“Development of common
historical and cultural heritage in
fields of aviation and space into
sustainable tourism products”
(ONE SKY) idejas pieteikums, ar
mērķi piesaistīt finansējumu
Aviācijas muzeja attīstībai.
Partneri: Mārupes novada
pašvaldība, VAS “Starptautiskā
lidosta “Rīga””, Pitalovas
Speciālās izglītības centrs Nr.2,
Pitalovas pilsētas administrācija.

2018.gada pavasarī saņemts LAT-RUS programmas
projekta “Development of common historical and
cultural heritage in fields of aviation and space into
sustainable tourism products” (ONE SKY)
noraidījums sakarā ar to, ka Krievijas partneri
nespēja sagatavot nepieciešamos dokumentus par
nodokļu parādu neesamību.
14.05. un 30.09. notikušas tikšanās ar lidostas
"Rīga" pārstāvjiem par tālāko darbu pie Aviācijas
muzeja attīstības - saskaņots nodomu protokols.
Tiek meklētas citas finansējuma piesaistes iespējas.

TIEK IZPILDĪTS
Realizācija notiks,
ja izdosies
piesaistīt
finansējumu

Tiek gatavots starpnovadu
projekts "TŪRISMS KOPĀ", kurā
paredzētas Pierīgas gidu
mācības.

Projekta “Tūrisms kopā” ietvaros organizētajās gidu TIEK IZPILDĪTS
mācībās apmācīti un sertifikātu saņēmuši 16
Pierīgas gidi, no kuriem 3 Mārupes novada pārstāvji.
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2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu
10

2.5.

Popularizēt
novada
amatniekus un
mājražotājus

11

2.6.

Velotūrisma
infrastruktūras
labiekārtošana

2.5.1. Veicināta novada
2016-2020 Attīstības
mājražotāju un amatnieku
nodaļa,
atpazīstamība iedzīvotāju un viesu
sadarbībā ar
vidū
NVO
2.5.2. Izveidotas lauksaimniecības 2016-2018 Attīstības
un amatniecības produktu
nodaļa,
tirdzniecības vietas.
Labiekārtošan
as dienests,
Pierīgas
Partnerība,
uzņēmēji.
2.6.1. Izveidoti un labiekārtoti
2016-2020
novada veloceliņi atpūtai starp
Pastāvīgi
novada ciemiem, plānota sasaiste
ar kaimiņu novadu veloceliņiem

2.6.2. Uzturēti un arī regulāri
aktualizēti Mārupes novada
velomaršruti
2.6.3. Novada teritorijā pie
velobraucēju koncentrēšanās
vietām uzstādītas velo novietnes
2.6.4. Izveidoti marķēti
velomaršruti.

Periodā tiek organizēti ikgadēji pavasara un rudens gadatirgi novada meistaru produkcijas popularizēšanai.
Pašvaldības mājaslapā tiek uzturēta un atjaunota sadaļa "Radīts Mārupē" par novada meistariem.
Tiek organizēti ikgadēji pieredzes apmaiņas braucieni un mācības novada meisatariem, dažkārt sadarbībā ar kamiņu
novadiem un biedrību "Pierīgas Partnerība".
2016.gadā izstrādātā Administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas
2018.gadā izvērtēta un pašvaldībā apstiprināta
projekta ietvaros paredzētas tirdzniecības vietas Bebru ielā 10 pretim ideja gatavot LEADER projekta iesniegumu,
lielveikalam “Rimi” uz pašvaldības zemes.
paredzot pašvaldības zemesgabalā Bebru ielā 10
izbūvēt tirdzniecības ēku ar publiskajām
labierīcībām un TIC.

TIEK IZPILDĪTS

2016.gadā veikta izpēte par labāko
trasējumu veloceliņam, kurš savienotu
Mārupes un Jaunmārupes ciemos.
Uzsākta veloceļa projektēšana.

TIEK IZPILDĪTS
2019. gadā plānots
savienot celiņu ar
Mazcenu aleju un
turpināt
Jaunmārupes ciema
teritorijā.

Izstrādāts būvprojekts un
Laikā no 2017.gada rudens līdz 2018.gada
būvdarbi uzsākti 10.10.2017.
vasarai, Rožu ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6)
veloceliņa izbūvei no Rožu ielas pārbūves ietvaros izbūvēts arī 7,7km garš ājēju
35 Mārupē līdz Mazcenu alejai
un velosipēdistu celiņš ar apgaismojumu no
4A Jaunmārupē ar
Mārupes līdz Jaunmārupei.
apgaismojumu. Veloceliņš 4,7
Organizēta akcija no 16.-22.septembrim "Eiropas
km (Mārupe - Jaunmārupe) un
mobilitātes nedēļas 2018" ietvaros "Acīgais
rekonstruēts ceļa C-6 posms no Mārupietis", kas aicināja iedzīvotājus un viesus
ceļa C-20.
izbraukt jauno veloceliņu.
Labiekārtošan
Periodā Mārupes novadā ir izstrādāti 11 dažādi velomaršruti, no kuriem 1 ir marķēts dabā. Izdots tematisks buklets ar
as dienests,
novada 3 interesantākajiem velomaršrutiem, sadarbībā ar Ķekavas un Salaspils novadiem. Dabas vērtību velomaršrutam
Attīstības
izdots atsevišķs buklets.
nodaļa
2016-2018
Uzstādīts velo apkopes stends pie
Uzstādīti velo apkopes stendi
Jauni velo turētāji uzstādīti Rožu ielas- Vecā
Jaunmārupes vidusskolas.
Konrādu iela 7, Mazcenu alejā 4, Mārupes ceļa veloceliņa atpūtas vietās.
Skultes ielā 31.
2016-2020

IZPILDĪTS DAĻĒJI
pieteikumu uz
Leader projektu
konkursu paredzēts
iesniegt 2019.gadā

TIEK IZPILDĪTS

TIEK IZPILDĪTS

Novadā ir viens VTA reģistrēts marķētais velomaršruts ar nr.114 “Dabas vērtību velomaršruts”. Maršruts iekļauts Latvijas TIEK IZPILDĪTS
marķēto velomaršrutu kartē. Marķēt vairāk maršrtus šobrīd nav nepieciešams, sakarā ar veloceliņu izbūvi un intensību ielu Pēc veloceliņa
asfaltēšanu. Reulāri jāizvērtē šī nepieciešamība.
Mārupe-Jaunmārupe
pabeigšanas
jāpārmarķē nr.114.
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2. Mērķis: Attīstīt kvalitatīvu un atraktīvu Mārupes novada tūrisma piedāvājumu
12

2.7.

2.7.1. Iedzīvotājiem un viesiem,
tūrisma piedāvājuma
popularizēšanai,organizēti dažādi
aktīvās atpūtas un svētku
pasākumi.

2016-2020 Attīstības
Pastāvīgi
nodaļa
sadarbībā ar
kultūras un
sporta
iestādēm.

2.7.2. Izstrādāti tematiski tūrisma
maršruti
Tematisku
piedāvājumu un
pasākumu
Izstrādāšana
viesiem.

96

2.7.3. Izstrādāti tematiski tūrisma
piedāvājumi dažādām novada
viesu kategorijām.

Attīstības
nodaļa,
tūrisma
uzņēmēji

Iedzīvotājiem un viesiem tiek noorganizēti ikgadēji aktīvās atpūtas un novada iepazīšanas pasākumi, no kuriem lielākie ir
Aktīvā tūrisma sezonas atklāšana 4.maijā, Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums septembrī un tematiski pārgājieni.
2016.gadā - noorganizēti 3 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;
2017.gadā - noorganizēti 7 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;
2018.gada - noorganizēti 10 aktīvās atpūtas pasākumi novada tūrisma piedāvājuma iepazīšanai;

TIEK IZPILDĪTS

Izveidoti 2 jauni novada tūrisma
maršruti - Dabas vērtību maršruts un
Aviācijas maršruts.

Izstrādāti 4 jauni tematiski
maršruti pa novada ciemiem Mārupi, Skulti, Tīraini un
Jaunmārupi. Izstrādāts dabas un
vēstures pārgājienu maršruts.

Izstrādāti 3 jauni tematiski maršruti gar novada
upītēm – Neriņu, Dzilnupi un Mārupīti.
Uzsākta jauna maršruta izstrāde ar novada
vēsturiskajām ēkām un nozīmīgām personām.

TIEK IZPILDĪTS

N/A

Kopā ar tūrisma uzņēmējiem
izveidots jauns tūrisma produkts
– “Mārupes salāti”, kurš tiek
piedāvāts ģimenes restorānā
“Hercogs”, izmantojot novada
produktus un novadā radītus
traukus.

Starpnovadu sadarbības projekta “Tūrisms Kopā” TIEK IZPILDĪTS
ietvaros izstrādāti tematiski reģionāli Pierīgas
tūrisma piedāvājumi konkrētām interešu
grupām:
1.Sabiedrības mantojums un mūsdienu kultūra;
2. Aktīva atpūta ģimenēm ar bērniem dabiskā
vidē;
3. Darījumu tūrisms Pierīgas lauku ainavā;
4. Sportiski piedzīvojumi un izklaide ārpus
pilsētas;
5. Labjūte Rīgas apkārtnē.
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3. Mērķis: Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt tūrisma mārketingu)
13

3.1.

3.1.1. Izdoti tūrisma bukleti, kas
izplatīti gan Mārupes novada
iestādēs un tūrisma objektos,
kaimiņu novadu TIC

Nodrošināt
informācijas par
Mārupes novada
tūrisma
piedāvājumu
pieejamību

14

3.2.

Tūrisma
mārketinga
aktivitātes
sadarbībā ar
tūrisma
pakalpojumu
sniedzējiem

2016-2020

3.1.2. Nodrošināta tūrisma
informācijas pieejamība interneta
vidē - Izveidota un regulāri
aktualizēta pašvaldības mājaslapas
sadaļa "Tūrisms".

Izdots buklets par Mārupes novada
amatnieku, mājražotāju un
mākslinieku piedāvājumu "Radīts
Mārupes novadā"

Attīstības
nodaļa un
sabiedriskās
attiecības

Sagatavoti flaijeri ar novada tūrisma
Pirmo reizi izdota Mārupes novada lokāmā TIEK IZPILDĪTS
piedāvājumu un lielākajiem 2017.gada
karte ar visiem novada apskates un atpūtas
pasākumiem.
objektiem.
Latvijas okupācijas muzeja un Latvijas
Izdots informatīvs buklets par novada
Politiski represēto apvienības izdotajā
attīstību pēdējo gadu laikā.
grāmatā “Ceļvedis pa Rīgu un Rīgas
Satavoti A5 izmēra flaijeri par plānotajiem
apkaimēm. Latvija un tās iedzīvotāji cīņā aktīvās atpūtas pasākumiem novadā – 47
par savu valsti un pretestība okupācijas
individuāli plakāti, kas izplatīti ar
varām (1918-1991)” iekļautas 4 piemiņas pašvaldības izdevumu “Mārupes Vēstis” –
vietas Mārupes novadā.
8000 eksemplāri 7 reizes gadā.
Atjaunots 3 novadu - Mārupes, Salaspils
un Ķekavas velomaršrutu buklets.
Novada mājaslapā izveidota, aktivizēta sadaļa "Tūrisms", regulāri tiek papildināta un atjaunota ievietotā informācija.
TIEK IZPILDĪTS
Izveidota interaktīva tūrisma objektu un maršrutu karte, kas pieejama pašvaldības mājaslapas sadaļā tūrisms, tā tiek
pastāvīgi uzturēta un papildināta. 2018.gadā, projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros interaktīvā karte apvienota ar 5 kaimiņu
novadu (Olaine, Babīte, Ozolnieki, Jelgava, Ķekava) interaktīvajām kartēm.
Informācija par novada tūrisma aktualitātēm regulāri tiek ievietota arī pašvaldības Facebook lapā. Pēc statistikas - ziņas par
tūrisma pasākumiem ir vienas no skatītākajām.
Vairāku pasākumu popularizēšanai pirms to norises 2018.gadā tikušu uzņemti reklāmas klipiņi, kas piesaistījuši lielu
sabiedrības uzmanību – 28 gab.
Tikusi gatavota tematiska informācija par atpūtas iespējām novadā, kā piemēram “Ziemas prieki Mārupē”.

3.1.3. Informācija par Mārupes
tūrisma piedāvājumu pieejama un
tiek izplatīta reģionālos un
nacionālos tūrisma marketinga
izdevumos

Saite uz Mārupes novada tūrisma piedāvājumu pieejama Vidzemes tūrisma asociācijas mājaslapā pie informācijas par novadu. TIEK IZPILDĪTS
LIAA Tūrisma departaments nacionālajā Zemgales reģiona izdevumā iekļāvis Aviācijas tehnikas muzeju.
Regulāri tiek atjaunota informācija par vairākiem novada objektiem Latvijas tūrisma portālā http://www.latvia.travel.lv
Medijos tikuši publicēti tematiski raksti par atpūtas iespējām Mārupes novadā, kā piemēram raksts Rīgas apriņķa avīzē un
portālā.

3.1.4. Izveidots reklāmas video par 2017-2018
Mārupes novada tūrisma
piedāvājumu.

2017.gadā, atklājot aktīvā tūrisma sezonu, pašvaldība laidusi klajā 2016.gadā filmēto, jauno novada tūrisma video, kurš tajā
pašā gadā ieguva godalgotu vietu starptautiskā filmu festivālā "Tourfilm Riga – 2017”. Kopā konkursā no 49 valstīm tika
iesniegtas 195 tūrisma īsfilmas. Mārupes video ieguva otro vietu kategorijā “Latvijas tūrisma produkts”.
Kā turpinājums šim, 2018.gadā prezentēts otrs - novada tēla video, kura tapšanai profesionālu aktieru vietā tika meklēti
piemērotākie tēli no pašu novadnieku vidus. Abi video tiek izmantoti novada reprezentācijas vajadzibām Latvijā un ārzemēs.

3.2.1. Sadarbībā ar novada tūrisma 2016-2020
uzņēmējiem realizēti novada
tūrisma piedāvājuma
popularizēšanas pasākumi un
akcijas.

Mārupes
novada dome,
tūrisma
uzņēmēji

PABEIGTS

Kopš 2016.gada, kad noslēgts sadarbības līgums ar SIA "Golf Estate International", pretim golfa laukuma “Viesturi” kluba ēkai TIEK IZPILDĪTS
uzstādīts banneris (5900mm x 2900mm), ar mērķi laukuma viesiem un garāmbraucējiem popularizēt citas atpūtas iespējas
novadā. Tas atjaunots 2018.gadā
Ik gadus tiek popularizēti tūrisma objektu organizētie pasākumi “Golfa dienas Latvijā”, Mārupes veikborda parka vasaras
sezonas atklāšana, u.c.
Ik gadus pašvaldības organizētajos tūrisma pasākumos iedzīvotājiem un viesiem tika iesaistīti novada tūrisma objekti.
Pasākumu laikā objektu saimniekiem tiek dota iespēja iepazīstināt ar savu piedāvājumu. Pasākumi tiiek atspoguļoti
pašvaldības sociālajos tīklos, avīzē, u.c.
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Atbildīgais

Izpildes statuss 2016.
gads

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

3. Mērķis: Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt tūrisma mārketingu)
15

3.3.

3.3.1. Nodrošināta par Mārupes 2016-2021
novadu izdoto tūrisma materiālu
izplatīšanu kaimiņu novadu un
pilsētu TIP un TIC.

Mārupes novada tūrisma materiāli tiek izplatīti Vidzemes tūrisma asociācijas biedru sanāksmēs, kur tie nonāk Vidzemes reģiona TICos. TIEK IZPILDĪTS
Novada tūrisma materiāli ir pieejami arī Pierīgas un citos Latvijas Tūrisma informācijas centros.

3.3.2. Novada tūrisma
piedāvājums popularizēts
tūrisma izstādē “Baltttour”.

2017-2020

N/A

Novads izstādē nepiedalas, bet izstādei
“Balttour 2017” sagatavoti flaijeri ar
novada tūrisma piedāvājumu un
lielākajiem 2017.gada pasākumiem.

No 2.-4.februārim Ķīpsalas izstāžu centrā Mārupes novads
TIEK IZPILDĪTS
pirmo reizi piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour2018", apvienojoties kopīgā stendā ar 5 citiem Pierīgas
kaimiņiem – Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles un Stopiņu
novadiem, radot sadarbības projektu “Daugavas Lejtece +”.
Par sadarbību noslēgts 05.02.2018. sadarbības līgums Nr.214/101.

Pēc
nepieciešamī
bas un
pieprasījuma
2017-2019
Attīstības
nodaļa

Kopā ar Ķekavas un
Salaspils novadiem izdots
velomaršrutu ceļvedis, ka
pieejams šo novadu TICos.
Izstrādāti velomaršruti, ka
savieno Mārupes novadu ar
kaimiņu novadiem.
Olaines novadā un Babītes
novadā notiek tūrisma
piedāvājuma apzināšana,
izstrādāti velomaršruti.

Kopā ar Ķekavas un Salaspils atjaunots un
vēlreiz atkārtoti izdots velo maršrutu
ceļvedis.
Sadarbībā ar VRG “Pierīgas Partnerība”
sagatavots projekts par sadarbību tūrisma
aktivitāšu veicināšanā un Pierīgas tūrisma
piedāvājuma popularizēšanā starp 6
Pierīgas novadiem un VRG – Mārupes,
Ķekavas, Babītes, Olaines, Ozolnieku un
Jelgavas novadiem, ko īstenos 2018.2019.

Uzsākta projekta "Tūrisms Kopā" īstenošana. Projekta laikā
līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma
nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes. Projekta ietvaros
2018.gadā īstenotas aktivitātes: izstrādāta kopēja tūrisma
stratēģija un rīcības plāns, notikušas Pierīgas gidu mācības (3
kursi), sagatavojot 16 gidus, izstrādāti 6 tematiski, kopīgi
tūrisma maršruti (produkti), apvienotas 6 novadu interaktīvās
tūrisma kartes, katrā novadā saskaņots dizains un vieta
2019.gadā uzstādāmajam āra foto rāmim un vides
elementiem.

TIEK IZPILDĪTS
Projekts "Tūrisms
Kopā" turpinās
2019.gadā

N/A

Ar kaimiņu novadiem - Olaini un Babīti,
iesaistot arī kopīgajai teritorijai atbilstošo
vietējo rīcības grupu "Pierīgas Partnerība"
uzsāktas sarunas par dažāda veida
sadarbību tūrisma attīstībā, tai sdkaitā
kopīgu TIP vai TIC. Kaimiņu novadi pasīvi
pamatā dēļ tūrisma speciālista
neesamības to pašvaldībās.

Projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros veikts tūrisma eksperta
Andra Klepera pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības
stratēģija sešiem Pierīgas novadiem. Izpētes rezultātā
rekomendēts veidot Babītes, Mārupes un Olaines novadu
sadarbību vienota tūrisma galamērķa veidošanai ar kopīgām
investīcijām (tai skaitā TIC), sākotnējo iniciatīvu uzņemoties
Mārupes novadam.
2018.gadā pašvaldībā apstiprināta ideja gatavot LEADER
projekta iesniegumu, paredzot pašvaldības zemesgabalā
Bebru ielā 10 izbūvēt tirdzniecības ēku un TIC.

IZPILDĪTS DAĻĒJI

3.3.3. Mārupes novada tūrisma
piedāvājums tiek popularizēts
sadarbībā ar kaimiņu novadiem,
Tūrisma
veidojot dažādāku un
Mārketinga
visaptverošāku tūrisma
aktivitātēs
piedāvājumu, kas ir saistošs
sadarbībā ar citām lielākam cilvēku skaitam.
pašvaldībām

3.3.4. Tūrisma informācijas
centra izveide un iekārtošana,
iespējams sadarbībā ar kaimiņu
novadiem.
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SECINĀJUMI
Kopumā stratēģijā tika noteikti 50 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība sadarbībā ar tās iestādēm un citiem ārējiem partneriem, bez kuru
iesaistes nav iespējama daudzu uzdevumu īstenošana (SIA “Rīgas Meži, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, tūrisma uzņēmēji, vietējā rīcības grupa
“Pierīgas Partnerība”, kaimiņu novadu pašvaldības, u.c.). Rīcības nav sadalītas pa prioritātēm.
Analizējot izpildītos uzdevumus no 50 uzdevumiem līdz 2018.gadam bija jāuzsāk vai jāpaveic visi uzdevumi, kas ir saprotams, jo stratēģijas
īstenošana termiņš tuvojas noslēgumam 2020.gadā. Nav neviens uzdevums, kurš netiek pildīts.

Tādējādi var secināt, ka no nospraustajiem tiek izpildīti vai pabeigti uzdevumi 100 % apjomā, kas ir izcils rādītājs nosprausto rīcību izpildei.
Daļēji pabeigto uzdevumu izpildi veido 16% - tādai daļai uzdevumu nav izdevies atrast labāko risinājumu noteiktajam sasniedzamajam rezultātam.
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Secināms, ka daļēji pabeigtie uzdevumi ir visas tās aktivitātes, kas ir atkarīgas no citām iesaistītam pusēm, ārpus pašvaldības rīcības loka – piemēram,
infrastruktūras labiekārtošana SIA “Rīgas meži”, Satiksmes ministrijas vai privātos īpašumos.
84% uzdevumu tiek izpildīti vai ir pabeigti. Ņemot vērā tūrisma nozares attīstības aktivitātes, ko veic pašvaldība, gandrīz visiem uzdevumiem,
kam tiek piešķirts statuss “Tiek izpildīts” nav iespējams piešķirt statusu “Pabeigts”, jo šīs aktivitātes ir pastāvīgi veicams process (marketinga
aktivitātēs, sadarbībā ar uzņēmējiem, pasākumu organizēšanā, u.c.), pielāgojoties apkārtējai situācijai, novada privātā tūrisma nozares attīstībai un
iepriekšējos gados īstenoto aktivitāšu rezultātiem un ietekmei uz novada tūrisma attīstību.
REKOMENDĀCIJAS
Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Tūrisma
konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas
uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Attīstības nodaļas tūrisma organizators,
pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē.
Par tūrisma nozares attīstību novadā atbildīga ir Attīstības nodaļa un konkrēti, tūrisma organizators. Šis darbinieks atbild par tūrisma
mārketinga aktivitātēm, sadarbību ar tūrisma nozares uzņēmējiem, aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu iedzīvotājiem un visiem, jaunu tūrisma
produktu un maršrutu plānošanu un ieviešanu, pašvaldības iesaisti starptautisku tūrisma projektu īstenošanā un novada interešu pārstāvniecību
Latvijas tūrisma organizācijās, tūrisma infrastruktūras uzraudzību un plānošanu. Pēdējā aktivitātē tiek organizēta kopā ar Pašvaldības īpašumu
pārvaldi. Ņemot vērā tūrisma speciālista atbildību apjomu un, salīdzinot, ar līdzīga izmēra kaimiņu novadu tūrisma jomas darbinieku skaitu (vidēji –
2 līdz 4 darbinieki) un nozares pārvaldes struktūru, Mārupes novadā būtu ieteicams palielināt darbinieku skaitu, kas strādā pie tūrisma nozares
attīstības kvalitatīvai tālākai darbībai. Ieteicams būtu veidot arī atsevišķu struktūrvienību, līdzīgi, kā tas ir līdzīgajās sporta un kultūras nozarēs,
piemēram Tūrisma informācijas centru. To, iespējams, veidot kopā ar tuvākajiem novadiem – Olaini un Babīti.
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Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2016. gada 26.maija lēmumu
Nr.6 (sēdes protokols Nr.6).
Stratēģijas ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Mārketinga konsultatīvā
padome. Stratēģija ir integrēta novada attīstības plānošanas dokumentu sistēmā un tajā ir ņemti vērā novada attīstības plānošanas dokumentos
paredzētie attīstības virzieni, jo Mārupes novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskais mērķis un attīstības prioritātes ir pamats mārketinga
darbības un komunikācijas aktivitāšu izstrādei un novada pozicionējumam.
Stratēģija tika izveidota, lai izceltu Mārupes novada vērtības, pašvaldības produktu piedāvājumu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada
viesiem, noteiktu sabiedrībai nepieciešamos jaunos pašvaldības produktus, kā arī lai noteiktu piemērotākos komunikāciju kanālus. Tā ietver 3
dokumentus - Stratēģijas pilnā versija, Stratēģijas saīsinātā versija un Mārketinga programma, kurā ir ietverti uzdevumi, uzdevumu apraksti,
sasniedzamie mērķi, paredzamais finansējums uzdevumu realizācijai, plānotie rezultatīvie rādītāji un atbildīgie izpildītāji. Mārketinga programmā
uzdevumi sakārtoti prioritārā secībā, domājot par novada ilgtspējīgu attīstību, ka arī ņemot vērā sabiedrības augošās vajadzības un vienlaicīgi arī
pašvaldības ierobežotos resursus.
Mārketinga stratēģijā ir definēti prioritārie pašvaldības produkti, kā arī noteikti pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, paredzot nepieciešamo
resursu apjomu un pašvaldības produktu sniegšanas vietu, stratēģijas mērķa formulējumā iekļaujot sekojošo:
 izcelt un veicināt Mārupes novada pievilcību iedzīvotāju, uzņēmēju un viesu skatījumā;
 stiprināt un attīstīt novada unikālās vērtības (identitāti);
 veicināt novada konkurētspēju starp citiem novadiem.
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Mārketinga stratēģija izstrādāta, balstoties uz esošās situācijas analīzi, kurā veikta novada pašreizējās situācijas, pašvaldības produktu un
SVID analīze. Tai seko “Stratēģiskā daļa”, kurā definēta novada unikalitāte, attīstības vīzija, mērķi un rīcības prioritātes, kā arī izstrādāts "Rīcības
plāns", izvirzot vidējā termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kuri formulēti rīcības programmas veidā, norādot katras aktivitātes ietekmi
uz visiem izvirzītajiem mērķiem, vienlaikus nodaļā iekļaujot arī stratēģijas īstenošanas organizācijas un uzraudzības sistēmu. Visas stratēģijā norādītās
darbības ir vērstas uz novada pozicionējuma un unikalitātes, pievilcības izcelšanu, stiprināšanu un īstenošanu.
Stratēģijas ietvaros ir izveidota īpaša sadaļa “Sabiedriskās attiecības – novada komunikācijas kanālu audits”, kura paredz nostādnes un rīcību
mediju attiecību, krīžu komunikāciju, sociālo mediju komunikāciju, pašvaldības informatīvā izdevuma “Mārupes vēstis” un novada mājaslapas
(www.marupe.lv) jomās. Tāpat šajā sadaļā vienotas vizuālās identitātes ieviešanas nolūkos ir izstrādāts vienots vizuālais risinājums – Mārupes novada
grafiskā zīme.
Mārupes novada Mārketinga konsultatīvā padome seko līdzi stratēģijas ilgtermiņa mērķos nosprausto rādītāju sasniegšanas progresam,
novērtējot mārketinga jautājumu attīstību un sekojot līdzi stratēģijas rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi,
piedaloties mārketinga aktivitāšu plānošanā.
Sekojošā tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.
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Uzdevums

Mērķis
Pasākumi/ aktivitātes

Izpildes
termiņš
vai
periods

Atbildīgie izpildītāji

Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam

Novērtējums

Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība

1. 1.

2. 2.

Iesaistīt jauniešus
Lekciju cikls skolēniem:
pašvaldības darbībā.
ar un par novadam
1 Sekmēt jauniešu piederības
nozīmīgiem
sajūtu novadam un savu
notikumiem un
spēju apzināšanos.
personībām.

2

Veicināt jauniešu
neformālās mācīšanās
programmas un
sabiedrisko aktivitāti.

Līdzfinansējums
jauniešu starptautiskai
sadarbībai.

2017. pastāvīgi

2018. pastāvīgi

Izglītības dienests

Radīti lekciju cikli novada skolās. Izglītības iestādēs ar ES fonda atbalstu realizēta pasākuma
programma "Kēkss ar profesionāli", kuras ietvaros skolēni iepazīstināti ar dažādām profesijām
(lektori - J.Duļevska, V.Krauze, G.Budes modes nams, Profesionālā skaistuma skola, biedrība
"Latvijas Sarkanais Kursts" un AirBaltic stjuarti). Organizēts seminārs/darbnīca novada jauniešiem
par mērķtiecību un motivāciju, iekļaujot veiksmes stāstu par hobija uzņēmējdarbību (semināra
vadītājs Āris Birze - uzņēmumu PostNos un SPIIKIIZI izveidotājs, grāmatas “Nebaidies DON'T Be
Scared” autors.
Organizētas skolēnu ekskursijas uz uzņēmumiem sadarbībā ar Mārupes skolu karjeru speciālistiem
un biedrību “Mārupes uzņēmēji”.
Sadarbībā ar mājražotājiem, amatniekiem un meistariem, organizēts pasākums “Iepazīsti un
izmēģini meistara arodu”, kur Mārupes izglītības iestāžu audzēkņiem bija iespēja praktizēties
meistara arodā.
Sadarbībā ar “Biznesa Vēstniecību” organizēts seminārs vidusskolēniem “Dizaina domāšanas
pielietošana savas dzīves un karjeras veidošanā”.

TIEK
IZPILDĪTS

Izglītības dienests,
Attīstības nodaļa

LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros sadarbībā ar Junior Achievement Latvija
(JAL) Mārupes vidusskolā un Jaunmārupes pamatskolā darbojas skolēnu mācību uzņēmumi (SMU),
kuri piedalījušies Mārupes un citu novadu organizētajos tirdziņos, kā arī JAL organizētajā tirdziņā
t/c Domina.
Sadarbībā ar Mārupes vidusskolu un biedrību “Mārupes uzņēmēji”, tiek organizēts SMU konkurss
ar finansējuma piešķiršanu labākajam projektam.

TIEK
IZPILDĪTS

Atpazīstamība un daudzpusīga kultūrvide
3. 3.

4. 4.

2

2

Paplašināt un modernizēt
kultūras infrastruktūru
novadā.

Paplašināt un modernizēt
kultūras infrastruktūru
novadā.

Dabas koncertzāles
izveide.

Radošā kvartāla izveide
un radošo industriju
atbalsta programma.

2018. 2020

Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
dienests, būvuzraugs

Veikta izpēte Dabas koncertzāles vietai. Izvēlēta Jaunmārupe. Noslēgts līgums par vizualizācijas
(3D modeļa) sagatavošanu Pašvaldības īpašuma teritorijām, t.sk. dabas koncertzālei. Līgums
izpildīts. Jaunmārupes dabas koncertzāles laukums savietots ar blakus esošajām aktivitātēm.
Konstatētas nepilnības, laukuma izveidei nepieciešamas izmaiņas. Pieņemts lēmums tālāko
attīstību uzsākt ar ugunskura vietas izbūvi.

2018. 2020.

Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
dienests, sabiedriskās
attiecības, teritorijas
plānotājs

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes ietvaros organizēts pieredzes apmaiņas
brauciens uz radošo industriju centru – Koprades māja "Skola6" Cēsīs.
Ar 26.09.2018. apstiprināta pašvaldības dalība Interreg projektā “Cult-CreaTE: Cultural and Creative
Tourism in Europe” (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā
tūrismā) laika periodā no 01.09.2018.-01.12.2022 kā apakšpartnerim VTA, kuras mērķis ir pētīt
radošās industrijas, kas būtu pārvēršamas par apskates un tūrisma objektiem. Projekta ietvaros
paredzēti pieredzes apmaiņas braucieni.

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

Tabula 8. Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas rīcības plāna 2016. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti
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Uzdevums

Mērķis
Pasākumi/ aktivitātes

Izpildes
termiņš
vai
periods

Atbildīgie izpildītāji

Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam

Novērtējums

Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm

5. 5.

Bērnu pieskatīšanas
vietas. Izglītojošo
pasākumu
nodrošināšana
2018 vecākiem dažādu dzīves pastāvīgi
prasmju apgūšanai un
ģimenes vērtību
stiprināšanai.

2

Atbalsts iedzīvotāju un
jaunajām ģimenēm pie
dienas centriem. Atbalsts
ģimenēm un to vērtībām.

6. 6.

1

Ģimenes dienas
pasākums "Mana
ģimene - manas
mājas".

1

Pilnveidot digitālu
apvienotu lielo
pasākumu kalendāru.
Nostiprināt jau
izveidotās tradīcijas,
palielinot iedzīvotāju
iesaistes līmeni.

Sociālais dienests,
Izglītības dienests

Izglītības dienests sadarbojas ar NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, mācību uzņēmumiem,
plānojot pieaugušo izglītības pasākumu īstenošanu novadā atbilstoši 2017.gadā veiktās aptaujas
pieprasījumam. Ņemot vērā, ka ir uzkrāts liels informācijas apjoms no valsts iestādēm par
aktuālajiem jautājumiem pieaugušo izglītībā, to apstrādei nepieciešams papildus laiks. Tādējādi
pieaugušo izglītības plāna izstrāde pārcelta uz 2019.gadu.
Konkursa “Mārupe mūsu mājas” ietvaros realizēti 3 projekti (sabiedriskās aktivitātes) dažādu
dzīves prasmju apgūšanai:
1)“Meistarklases stikla un porcelāna apgleznošana”;
2)“Meistarklases vizuāli plastiskās mākslas ievirze Mārupes novadā”;
3)""Mana Mārupe" lielformāta glezna Balto galdautu svētkos un Mākslas dienas darbnīcas
Mārupē”.

2018.gadā veicinātas vairākas aktivitātes, atsaucoties uz VRRA izsludināto konkursu ģimeņu
atbalstam:
1)notika semināri vecākiem par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim Jaunmārupes
sabiedriskajā centrā;
2)norisinājās pasākums esošajām un potenciālajām audžuģimenēm atpūtas kompleksā
Sabiedriskās attiecības, "Zirgzanadales";
mārketings, tūrisma 3)norisinājās aktīvās atpūtas pasākums novada daudzbērnu ģimenēm atpūtas kompleksā "JIP
2018. gads
speciālists. Attīstības Mārupīte".
nodaļa
Konkursa ietvaros realizēta ģimenēm draudzīga infrastruktūras izveide:
1)atklāts Muzikālais parks Jaunmārupē (Mazcenu alejā 33/3), kurā uzstādīti brīvdabas mūzikas
instrumenti - ksilofons, bungas, marimba, vertikālie un melodiskie zvani.
2)noslēgts līgums par interaktīvās āra rotaļas uzstādīšanu Konrādu skvērā. Pabeigti darbi uzstādīta interaktīvā āra rotaļa “krustiņi-nullītes".

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

PABEIGTS

Daudzveidīgas sporta iespējas

7. 7.
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Digitāls sporta sacensību
un kultūras pasākumu, PII
un skolu izlaidumu
kalendārs, pasākumu
tiešraižu nodrošināšana
internetā.

Izveidota jauna pašvaldības mājas lapa, kurā ievietots kopējais digitālais pasākumu kalendārs.
Sporta centrs,
Aktualizēta un papildināta informācija un dati mājas lapā vietnē www.marupe.lv, kā arī sociālās
mārketings,
tīmekļa vietnes www.facebook.lv domubiedru lapā “Mārupes novada jauniešiem”. Pasākumu
2017. - sabiedriskās attiecības.
tiešraides pagaidām tiek nodrošinātas tikai daļēji ar īsiem fragmentiem par pasākuma gaitu.
pastāvīgi
sporta organizācijas,
(1x gadā)
pasākumu rīkotāji,
iesp. Kaimiņu
pašvaldības

IZPILDĪTS
DAĻĒJI
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Uzdevumu īstenotās aktivitātes un pasākumi 2016.-2018.gadam

Novērtējums

Labvēlīga uzņēmējdarbības vide

8. 8.

1

Atbalsta instrumentu
ieviešana jaunajiem
uzņēmējiem. Nodrošināt
iespējas jauniešiem
komercdarbības
uzsākšanai.

Veicināt
uzņēmējdarbības
uzsākšanu ar Grantu
programmu "Ideju
fonds."

2017.gadā pirmo reizi tika izsludināts Grantu programmas konkurss "(Ie)dvesma", kas tika
turpināts arī 2018.gadā un noslēgts sadarbības līgums ar AS “SEB banka” un citām pašvaldībām Jūrmalas pilsētas domi, Olaines, Siguldas un Ķekavas novada pašvaldībām. Grantu programmas
konkurss "(Ie)dvesma" paredzēts jauno un topošo uzņēmēju biznesa ideju atbalstam. Vienas
biznesa idejas finansējuma apjoms paredzēts līdz 10 000 eiro.
2017.gadā tika iesniegti 12 biznesu idejas projekti un 2018.gadā iesniegtas 9 biznesa idejas.

2018. pastāvīgi

Attīstības nodaļa,
uzņēmējdarbības
speciālists, izglītības
iestādes, izglītības
dienests, sabiedriskās
attiecības

2018. pastāvīgi

2018.gadā panākts konceptuāls atbalsts tūrisma informācijas punkta, tirdzniecības un citu
Attīstības nodaļa,
aktivitāšu vietas (ar publisko tualeti) būvniecībai – Bebru iela 10 zemes gabala attīstība.
tūrisma speciālists,
Mārupes novada
Dome, Olaines un
Babītes novadu Domes

TIEK
IZPILDĪTS

Daudzpusīgs tūrisma piedāvājums*

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 13.

2

Mārupes novada tūrisma
objektu un vietu
popularizācija.

Tūrisma informācijas
centrs, kas veicinātu
tūrisma attīstību.

1

Mārupes novada
atpazīstamības un
identitātes veidošana.
Zīmola elementu
integrēšana novada vidē.

Robežzīmes pie
galvenajiem
iebraucamajiem ceļiem
Mārupes novadā.

1

3

Nodrošināt tūrisma
Mobilā aplikācija un
informācijas pieejamību un tūrisma mikrolapa, kas
tās pielāgošanu mobilajām
veicinātu Mārupes
ierīcēm.
novada atpazīstamību.

Tūroperatoru, aģentūru un
žurnālistu vizīšu rīkošana.

Tūroperatoru un
aģentūru vizītes, kas
veicinātu Mārupes
novadu atpazīstamību
kā tūrisma galamērķi.

2016.

Attīstības nodaļa,
Labiekārtošanas
dienests

2016.gadā RTU studenti maģistra darba ietvaros izstrādāja idejas un priekšlikumus Mārupes
novada robežzīmei. Tālākai virzībai netika izvēlēta neviena novada robežu zīme. 2018.gadā tika
nolemts, ka tiks izsludināts ideju konkurss "Mārupes novada robežzīmes un vietu zīmes".

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

NEIZPILDĪTS

Izvērtēti divu mobilo aplikācijas izstrādātāju piedāvājumi. Finansiālu un administratīvu apsvērumu
dēļ projekts uz nenoteiktu laiku apturēts. Regulāri tiek aktualizēta Mārupes novada mājaslapas
Attīstības nodaļa,
sadaļa "Tūrisms", kurā ievietota informācija par novada tūrisma piedāvājumu. Tiek uzturēta un
Sabiedriskās attiecības,
aktualizēta
tūrisma speciālists, interaktīvā tūrisma objektu un maršrutu karte, kas pieejama pašvaldības mājaslapas sadaļā
uzņēmēji.
“Tūrisms”. Izstrādāta 3D virtuālā tūre par Mārupi un Mārupes objektiem ar iespēju apskatīt to ar
3D brillēm.

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē "Balttour-2018" kopīgā stendā ar pieciem Pierīgas
kaimiņiem – Ķekavas, Salaspils, Baldones, Ikšķiles un Stopiņu novadiem, radot sadarbības
projektu “Daugavas Lejtece +”. Noslēgts sadarbības līgums. Sagatavota un izdota Mārupes novada
Attīstības nodaļa,
2018. - Sabiedriskās attiecības, lokāmā karte ar visiem novada apskates un atpūtas objektiem. Kartes izplatītas tūrisma izstādē
pastāvīgi
tūrisma speciālists, "Balttour 2018", nodotas tūrisma objektiem, citiem Latvijas tūrisma centriem, pieejamas
pašvaldībā un tās iestādēs. 2018.gadā starpnovadu projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros veikts
uzņēmēji.
pētījums un izstrādāta Tūrisma attīstības stratēģija sešiem Pierīgas novadiem: Mārupei, Olainei,
Babītei, Jelgavai, Ķekavai un Ozolniekiem.

TIEK
IZPILDĪTS

2017.-
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Novērtējums

Daudzpusīgs tūrisma piedāvājums*

13. 14.

14. 15.

2

1

Mārupes novada pakalpojumu
kvalitātes veicināšana.

Kvalitātes sistēma, kas
veicinātu Mārupes
novada atpazīstamību.

Mārupes novada pakalpojumu
kvalitātes veicināšana.

Kvalitātes zīme, kas
veicināt Mārupes
novada atpazīstamību.
Izstrādāti vizuālie
materiāli zīmes
atpazīstamības
veicināšanai (uzlīmes,
web uzlīmes u.c.)

2018. -

2018.

Mārketinga konsultatīvās padomes ietvaros veikts darbs grupās, kur vēlreiz vērtēta preču
Attīstības nodaļa,
zīmes nepieciešamība, tās izpildījums, pielietojums. Aptaujā noskaidrots, ka preču zīme ir
Sabiedriskās attiecības,
nepieciešama. Projekta stadijā izstrādāts preču zīmes (kvalitātes zīme un sistēma) nolikums.
tūrisma speciālists,
mārketings, (iesp.
Ārresors- kvalitātes
zīmes izstrādātājs)
Attīstības nodaļa,
Sabiedriskās attiecības,
tūrisma speciālists,
mārketings, (iesp.
Ārresors- kvalitātes
zīmes izstrādātājs)

Veikta Mārupes novada grafiskās zīmes (četrlapu āboliņš) reģistrācija patentu valdē.
Viens no zīmola tematiskās nišas virzieniem- “Gudrā Mārupe”, netika iedzīvināts un
izstrādāts atribūtu veidā. Koncepta izveide par Mārupes novada saukļa ieviešanu netika
skatīta. Tika izsludināts ideju konkurss “Mārupes novada talismans”, kurā iesniegtas 25
idejas. Pēc publiskās balsošanas un žūrijas komisijas kopējā vērtējuma par labāko ideju atzīta
āboliņa simbols “Lapiņa vai Laimīte”. Izstrādāts un izplatīts informatīvais buklets Mārupes
novada iedzīvotājiem, kurā atspoguļoti Mārupes novada svarīgākie dati – novada attīstība,
projekti, pasākumi un aktivitātes.

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

IZPILDĪTS
DAĻĒJI

Kampaņas un komunikācijas pasākumi
Sniegt Mārupes novada iedzīvotājiem
iespēju paust savu lepnumu un
pārliecību par novadu, vienlaikus
15. 16. 1
paužot atbalstu un mīlestību pret
novadu. Spēcināt saikni starp
pašvaldību un tās iedzīvotājiem.

16. 17.
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1

Iepazīstināt ar ceļošanas iespējām,
tūrisma objektiem, apskates vietām.
Veidot emocionālu saikni ar Mārupes
novadu un tās iedzīvotājiem

Komunikācijas
kampaņa "Es mīlu
Mārupi".

Kampaņa "Iepazīsti
Mārupi".

2017. 2018

2018.2019.

Katru gadu tiek organizēts fotokonkurss “Es mīlu Mārupi” un tā izstādes. Labākās fotogrāfijas
2017.gadā tika izstādītas t/c Spice, bet 2018.gadā uz lielformāta āra fotorāmjiem. 2018.gadā
Sabiedriskās attiecības, tika izsludināta akcija “Mārupes novada stiprās ģimenes”, aicinot novada ģimenes iesūtīt
mārketings, attīstības savus foto, kas tika izstādīti uz lielformāta āra rāmjiem pilsētvidē.
nodaļa

2017.gada pārgājienu cikla ietvaros notikuši pieci pārgājieni – “Iepazīsti Jaunmārupes
apkārtni”, “Iepazīsti Skultes apkārtni”, “Iepazīsti Vētras ciemu”, “Iepazīsti Mārupes ciema
apkārtni” un “Iepazīsti lidostu “Rīga” un tās apkārtni”. Tajos piedalījušies 150 dalībnieki no
Mārupes, Olaines un Babītes novadiem, Salaspils, Carnikavas, Rīgas, Jelgavas, Valmieras.
Pārgājienus organizēja Mārupes novada pašvaldība, vadīja novada gids Miķelis Jakunovs un
tūrisma organizatore Elīna Brigmane. 2018.gadā organizēti vairāki atpūtas pasākumi
iedzīvotājiem un viesiem, iesaistot novada tūrisma objektus:
-Pārgājienu sērijā "Gar Mārupes novada upītēm" apmeklēti sekojoši novada tūrisma objekti
Sabiedriskās attiecības,
un pakalpojumu sniedzēji: Švarcenieku muiža, Jaunmārupes dabas parks, piemiņas vietas
mārketings, attīstības
Latvijas armijas karavīriem; dabas objekti – upītes un dižkoki, atpūtas vieta “JIP Mārupīte”,
nodaļa, tūrisma
novada vēsturiskās ēkas, Baltais krusts.
speciālists
-Tūrisma sezonas atklāšanā apmeklēts golfa laukums “Viesturi”, atpūtas komplekss “Bejas”,
piemiņas vieta Balais krusts.
-13.08.2018. organizēts pārgājiens Mārupes novada iedzīvotājiem un viesiem “Gar Mārupītes
tēcējumu”- sākot no Medema purva, pa Mārupītes gatvi un promenādi, tālāk gar upītes
tecējumu gar I.Rankas akmens skulptūru parku līdz zaļajam Mārupītes veloceliņam Rīgas
teritorijā.
-Tūrisma sezonas noslēgumā velo foto orientēšanās laikā, meklējot kontrolpunktus, sacensību
dalībniekiem bija jāapmeklē novada apskates objekti un tūrisma uzņēmumi.

TIEK
IZPILDĪTS

TIEK
IZPILDĪTS

Prioritātes
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Novērtējums

Kampaņas un komunikācijas pasākumi

17. 18.

18. 19.

19. 20.

Mārupes novada
rādītāju izcelšana.
Attiecību
2 veidošana ar masu
medijiem.
Viedokļu līdera
statusa veidošana.

1

Mārupes novada
identitātes
veidošana.

Mediju
attiecības.

2016. pastāvīgi

Sabiedriskās
attiecības,
Attīstības
nodaļa

Attīstības
nodaļa,
Mārupes novada
sabiedriskās
vēstures izpēte
attiecības,
un novada
2018. gads
Mārupes
atpazīstamāko
novada domes
cilvēku
izglītības un
dokumentēšana.
kultūras
iestādes

Veicināt sociālo
Sociālo mediju
mediju konta
komunikācija,
sekotāju līdzdalību,
3
kas veicinātu
iesaisti un
Mārupes novada
atgriezenisko
atpazīstamību.
saikni.

2019. pastāvīgi

2017.gadā saskaņā ar LETA monitoringu Mārupes vārds medijos pieminēts 9011 reizes, tajā skaitā 2704 preses izdevumos, 297
reizes TV raidījumos un radio raidījumos, 5050 reizes interneta resursos, 960 ziņu aģentūrās. Šajā skaitā ietilpst arī citu personu
un uzņēmēju, NVO radītais saturs. Izveidota stabila sadarbība ar Neatkarīgo Rīta avīzi (NRA), kur līdztekus Mārupes novada
TIEK
uzņēmēju reklāmai tiek izvietota Domes vadības intervija par aktuālo novadā. Ikdienā aktīvi sadarbojas ar Rīgas Apriņķa avīzi
IZPILDĪTS
un portālu, kas visplašāk atspoguļo novada aktuālos notikumus.
2018.gadā saskaņā ar LETA monitoringu Mārupes vārds medijos pieminēts 7306 reizes, tajā skaitā 1917 preses izdevumos, 447
reizes TV raidījumos un radio raidījumos, 4335 reizes interneta resursos, 607 ziņu aģentūrās. Šajā skaitā ietilpst arī citu personu
un uzņēmēju, NVO radītais saturs.
2017.gada projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas” atbalstīti divi projekti saistībā ar novada identitātes veidošanu:
1)Biedrības “Ievas radošā darbnīca” projekts “Omītes leģendas. Mārupes novada stāsti. Tīraine.”
2)Miķeļa Jakunova projekts “Vēstures dabas pārgājiena maršruta izveidošana”.
Teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros ar SIA "Rīgas meži" notiek diskusija par mežaparka statusa piešķiršanu Medema
purva meža teritorijai, kura būtu piemērota dabas taku izveidošanai, divu brīvdabas stendu uzstādīšanai ar informāciju par
novada vēstures notikumiem un dabas vērtībām.
2018.gadā projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas” atbalstīti divi projekti saistībā ar novada identitātes veidošanu: 1)
pasākums “Atklājam un kopā piedzīvojam tautas tradīciju spēku mūsdienu Mārupē!”
Maza mēroga infrastruktūras izveide:
1)Sadarbībā ar novada iedzīvotājiem pabeigti divi jauni informācijas stendi pie Latvijas armijas karavīru piemiņas vietām netālu
no golfa laukuma “Viesturi”.
TIEK
2018.gadā veikta izpēte par Bermontiādes notikumiem novadā. Jaunmārupes dabas parkā noorganizēts Latvijas Brīvības cīņu
IZPILDĪTS
piemiņas pasākums "Bermontiāde Mārupes novadā", kas ietvēra 20 minūtes garu Latvijas Brīvības cīņu kauju epizodes
rekonstrukciju.
Apkopota informācija par septiņiem Mārupes novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. Pie Mārupes kapiem atklāta projekta
“Atceries Lāčplēšus” ietvaros uzstādītā tēla Mārupes novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.
Pabeigts darbs pie informācijas apkopošanas par mājām "Upmaļi", Upmaļu-Dumpju dzimtu un Pirmā Pasaules kara notikumiem
Jaunmārupes apkārtnē.
Festivāla "Latvijas goda aplis" ietvaros noticis pārgājiens "Purva Bridējs" uz Medema purvu kopā ar biologu, tūrisma speciālistu
Juri Smaļinski. Pārgājiena ietvaros pie Mārupītes iztekas no Medema purva uzstādīta plāksne ar interesantiem faktiem par upīti
un uzrakstu “Šeit iztek Mārupīte”. Tāda pati plāksne uzstādīta Mārupītes malā Mārupes ciemā pie Mārupītes promenādes.
Pastāvīgi tiek vākta vēstures informācija par Mārupes novadu – vēsturiskajām muižām, ievērojamu cilvēku atdusas vietām,
ielām, utt.

Izveidots konts – facebook.lv, twitter.com, youtube.com. Kopš 2018.gada novada Draugiem.lv konts vairs netiek aktualizēts,
zemās aktivitātes dēļ. 2018.gada beigās novada facebook.com sekotāju skaits sasniedza 4087, kas ir par 38,4 % vairāk nekā
2017.gada beigās. Uz Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas izstrādes brīdi lapai bija 960
sekotāji.
Ikdienā tiek sekots Mārupes novada sociālo tīklu kontiem, radīti ieraksti, strādāts pie satura dažādošanas un nodrošināta
Sabiedriskās atgriezeniskā saikne – izvietotas aptaujas, sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, iedzīvotāji iesaistīti aktivitātēs.
attiecības
Tiek veidoti pasākumu video, organizēti konkursi, notikumi, galerijas, animācijas, īsstāsti no notikuma vietas, ziņu publicēšana,
infografikas.
Papildus pašvaldības atbildīgie darbinieki uzturas dažādās sociālo tīklu iedzīvotāju interešu grupās, kur dalās ar aktuālo
informāciju un diskusiju vai neskaidru jautājumu gadījumā sniedz atbildes.
Video materiāla skaita pieaugumam un publicēšanai, palielinājies sekotāju skaits Youtube.com kanālā. Neliels pieaugums ir arī
twitter.com novada kontam.

TIEK
IZPILDĪTS
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SECINĀJUMI
Kopumā stratēģijā tika noteikti 19 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība sadarbībā ar tās iestādēm un citiem ārējiem partneriem, bez kuru
iesaistes nav iespējama daudzu uzdevumu īstenošana (komercbanka AS “SEB banka”, uzņēmēji, vietējā rīcības grupa biedrība “Mārupes uzņēmēji”,
biedrība “Pierīgas Partnerība”, “Biznesa Vēstniecība”, LIAA, Jūrmalas biznesa inkubators, “Junior Achievement Latvija”, kaimiņu novadu pašvaldības
u.c.). Rīcības ir sadalītas pa prioritātēm.
Līdz 2018.gadam bija jāuzsāk vai jāpaveic 18 no 19 uzdevumiem, jo stratēģijas īstenošanas termiņš ir līdz 2020.gadam, kas tuvojas
noslēgumam. No 19 uzdevumiem:

No pirmās (1) prioritātes uzdevumiem, kas aptver vairāk kā pusi (10 uzdevumus) no kopējās stratēģijas, pabeigts ir 1 uzdevums, tiek izpildīti
5 uzdevumi, 3 izpildīti daļēji un 1 nav izpildīts, kas kopumā vērtējams kā apmierinošs rezultāts nosprausto rīcību izpildei. Daļēji izpildīto uzdevumu
izpildē nav izdevies atrast labākos risinājumus noteiktajam sasniedzamajam rezultātam un mērķim, kā arī risinājumiem nepietiek finanses.
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Neizpildītais uzdevums ir saistīts ar Mārupes novada robežzīmju un vietu zīmju izveidošanu. Lai gan uzdevuma izpildei ir meklēti risinājumi, to ir
paredzēts virzīt citas stratēģijas ietvaros.
No otrās (2) prioritātes uzdevumiem (kopumā 7 uzdevumi) tikai 2 tiek izpildīti, 5 izpildīti daļēji. Tas pamato otrā prioritātē noteikto
uzdevumu maznozīmīgumu, finanšu nepietiekamību vai arī nepietiekamu pamatojumu stratēģijas izstrādes laikā. Prognozējams, ka pēc stratēģijas
ieviešanas (pēc 2020.gada) daļas otrās prioritātes uzdevumu izpilde tiks turpināta “Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības
plāna” ietvaros.
Jāņem vērā, ka lielākā daļa stratēģijā ietverto uzdevumu izpilde ir apjomīga un prasa daudz resursus – gan laika, gan darbaspēka, gan
finanšu, kā arī ir aktivitātes, kas ir atkarīgas no citām iesaistītam pusēm ārpus pašvaldības ietekmes zonas.
Ņemot vērā Mārupes novada attīstību un dažādās aktivitātes, ko veic pašvaldība, vairākiem uzdevumiem, kuriem tiek piešķirts statuss “Tiek
izpildīts” nemaz nav iespējams piešķirt statusu “Pabeigts”, jo šīs aktivitātes ir pastāvīgi veicams process. Tomēr pēc būtības, raugoties plānošanas
perioda kontekstā, tās var uzskatīt par pabeigtām, jo tekošie uzdevumi ir izpildīti. Tomēr ik gadu katrā no šādām aktivitātēm jāīsteno ko jaunu
(marketinga aktivitātēs, sadarbībā ar uzņēmējiem, pasākumu organizēšanā u.c.), pielāgojoties esošajai situācijai, novada attīstībai un iepriekšējos
gados īstenoto aktivitāšu rezultātiem un ietekmei uz novada attīstību kopumā.
Par pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas īstenošanu novadā atbildīga ir Attīstības nodaļa. Tomēr šajā nodaļā nav atsevišķas
štata vienības, kas nodarbotos tieši ar mārketinga jautājumiem, un šīs funkcijas realizēšana ir deleģēta Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības
konsultantam, kura ikdienas darbs pamatā saistīts ar uzņēmējdarbības vides jautājumu risināšanu.
Analizējot Mārketinga un komunikācijas stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi, ir secināts, ka daudzkārt dublējās vienas un tās pašas rīcības
un aktivitātes arī citās izstrādātajās stratēģijās un plānos, kā piemēram, Tūrisma attīstības stratēģijā, Kultūrvides attīstības un tradīciju plānā un Sporta
un aktīvās atpūtas stratēģijā.
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REKOMENDĀCIJAS
Rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas pārskatīt, kurus no uzdevumiem turpināt pildīt, kā arī izvērtēt, kuri no
uzdevumiem nebūtu turpmāk iekļaujami stratēģijā un izvirzīt jaunus uzdevumus Mārketinga konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams
izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020.–2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie un jaunie uzdevumi. Rekomendējams ņemt
vērā to, ka paralēli Attīstības programmas izstrādei ir uzsākts darbs pie “Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna”
izstrādes, kurā paredzēts iekļaut virkni rīcības un uzdevumus, kas saistīti ar mārketinga aktivitātēm. Ik gadu, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanas nākamajam gadam, Attīstības nodaļas atbildīgajai personai par mārketinga aktivitātēm, pārskatot kopējo Attīstības programmu
2020.–2026.gadam, vajadzētu sagatavot prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai padomē.
Arī no cilvēkresursu un organizatoriskās struktūras viedokļa raugoties, būtu vēlams mārketinga jautājumu risinājumus integrēt vienotajā
Attīstības programmā, jo tie ir gana sadrumstaloti dažādās pašvaldības funkcijās, kamēr atsevišķas štata vienības tieši mārketinga stratēģiskiem un
kontroles jautājumiem pašvaldībā nav. Uzskatāmi redzams, ka salīdzinājumā ar tūrisma stratēģijas ieviešanu, kur visas aktivitātes tiek ieviestas, jo to
veic piesaistīts speciālists, savukārt mārketinga jautājumu ieviešanai pašvaldībā rekomendējams stiprināt kapacitāti, paredzot speciālistu mārketinga
jautājumos, kur tas šobrīd iztrūkst.
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Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns ir apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra
lēmumu Nr. 31 (sēdes protokols Nr.15).
Plāna ieviešanu un uzraudzību nodrošina Mārupes novada dome un savu pilnvaru ietvaros Mārupes novada Kultūrvides
konsultatīvā padome.

Plāns tika izstrādāts, izvirzot šādas prioritātes:
 esošo kultūras iestāžu darbības turpmāka attīstība ar mērķi nodrošināt esošo, aizsākto kultūras tradīciju un kolektīvu darbības
turpinājumu;
 jaunas kultūras infrastruktūras un ar to saistītās darbības attīstība ar mērķi uzlabot vietējās kultūras pieejamību un daudzveidību;
 iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīvas veicināšana ar mērķi attīstīt novadā pēc iespējas lielāku kultūras daudzveidību.

Plāna ietvaros sagatavotais rīcības plāns ir izstrādāts, balstoties uz veikto esošās situācijas analīzi un alternatīvu analīzi,
darbsemināru rezultātiem un intervijām. Nozīmīgākais Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna ieviešanas instruments
ir kultūras jomas rīcības plāns. Mārupes novada kultūras jomas rīcības plānā ir iekļautas darbības, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās
iestāde. Visas rīcības plānā iekļautās rīcības atbilst Mārupes novada investīciju plāna rīcības virzienam RV 1.3. “Daudzpusīgi kultūras un
publiskie pakalpojumi”, izņemot rīcību

5.1.”Augstāku arhitektūras prasību ievērošana”, kura atbilst rīcības virzienam RV2.2

“Labiekārtošana”.
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Kultūrvides konsultatīvā padome seko līdzi plāna ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju sasniegšanas progresam,
novērtējot kultūras jomas attīstību un sekojot līdzi rīcības plāna izpildei, analizējot šo izmaiņu cēloņus un potenciālo ietekmi, piedaloties
kultūras jomas darba plānošanā, t.sk. sabiedrisko aktivitāšu, sadarbības, notikumu kalendāra, budžeta plānošanā.
Padome sanāk vismaz trīs reizes gadā, to vada Attīstības nodaļas vadītājs. Padomes darbā tiek iesaistīti gan novada
administrācijas pārstāvji, gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un komersantu pārstāvji, gan citi novada sabiedrības pārstāvji.
Plāna ietvaros izstrādātais rīcības plāns sākot no 2017. gada ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un investīciju plānā un tā
īstenošana ir uzraugāma šī plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Katru gadu tiek sagatavots arī pārskats par plāna ieviešanu, tādējādi uz
šī ziņojuma izstrādes laiku ir sagatavoti pārskati par 2017.gadu un 2018.gadu.

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Zemāk tabulā ir apkopoti minētā perioda pārskati un sniegts novērtējums par noteikto rīcību izpildi.
Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

2018. gadā sasniedzamais līmenis - 64112 EUR.
2018. gada budžets: 73472 EUR.
Procentos pret bāzes pieaugumu: +14%
Procentos pret 2017. gadu: -4%

TIEK IZPILDĪTS
Budžets pieaug
vidēji par 8% gadā

Esošo kultūras iestāžu darbības nodrošināšana
Mazcenu
bibliotēka

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%, sākot no
2015.g. bāzes līmeņa (EUR 55 383)

1

a

2

Mārupes
b
Kultūras nams

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%, sākot no
2015.g. bāzes līmeņa (EUR 402 600)

3

Mārupes
mūzikas un
mākslas skola

Aptuvena prognoze, palielinot
finansējumu ik gadu par 5%, sākot no
2015.g. bāzes līmeņa (EUR 369 400)

c

Mazcenu bibliotēkai 2017.gada budžets
Mazcenu bija 76 350 EUR, izpilde – 60 332 EUR, kas
Pastāvīgi
bibliotēka
gan pret plānu, gan izpildi parāda, ka
sasniedzamais līmenis tika sasniegts
Mārupes kultūras namam 2017.gada
Mārupes
budžets bija 684 180 EUR, izpilde – 465
Pastāvīgi Kultūras
926 EUR, kas gan pret plānu, gan izpildi
nams
parāda, ka sasniedzamais līmenis tika
sasniegts

Pastāvīgi

Mārupes
mūzikas
un
mākslas
skola

2018. gadā sasniedzamais līmenis - 466059 EUR.
TIEK IZPILDĪTS
2018. gada budžets: 692163 EUR.
Budžets pieaug
Procentos pret bāzes pieaugumu: +48%
vidēji par 14% gadā
Procentos pret 2017. gadu: +1%

Mārupes mūzikas un mākslas skolai
2018. gadā sasniedzamais līmenis - 427626 EUR.
2017.gada budžets bija 757 022 EUR,
TIEK IZPILDĪTS
2018. gada budžets: 741481 EUR
izpilde – 716 609 EUR, kas gan pret plānu,
Budžets pieaug
Procentos pret bāzes pieaugumu: +73%
gan izpildi parāda, ka sasniedzamais
vidēji par 17% gadā
Procentos pret 2017. gadu: -2%
līmenis ievērojami tika pārsniegts

Tabula 9. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju rīcības plāna 2017. - 2018.gadam noteikto uzdevumu rezultāti
114

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

1.Kopējā nozares attīstība, pārvaldība
Mārupes
Pētījums, kas balstīts uz socioloģiski
novada
pamatotas novada iedzīvotāju aptaujas
iedzīvotāju
datiem un kura ietvaros ir apzināts
4 1.1.
kultūras
Mārupes novada iedzīvotāju pieprasījums
pieprasījuma
pēc kultūras, iedzīvotāju vēlmes,
izpēte
vajadzības un intereses

2023

Attīstības
nodaļa

N/A

N/A

NAV UZSĀKTS

Algotu darbinieku ikdienas darbs,
kultūras pasākumi, muzeja ēku
uzturēšana

20202023

Švarcenieku
muzejs

N/A

N/A

NAV UZSĀKTS

Bibliotēka "Tīraines dārzos 1". Algotu
darbinieku ikdienas darbs, krājumu
papildināšana, kultūras pasākumi,
bibliotēkas uzturēšana

20212023

Mārupes
bibliotēka

N/A

N/A

NAV UZSĀKTS

Jaunmārupes
radošo
Algotu darbinieku ikdienas darbs,
pakalpojumu materiāltehnisko krājumu papildināšana,
7 1.4.
centra
kultūras un izglītības pasākumi, ēkas
darbības
uzturēšana
nodrošināšana

20212023

Jaunmārupes
radošo
pakalpoju
mu centrs

N/A

N/A

NAV UZSĀKTS

Centra "Tīraines dārzos 1" darbības
nodrošināšana atbilstoši tā funkcijām. Šī
Mārupes
projekta ietvaros tiek pieņemts, ka šeit
multifunktiek veidots jauns kultūras centrs ar 3
8 1.5. cionālā centra
pastāvīgiem darbiniekiem. Šī centra
darbības
darbības izmaksas ir salīdzināmas ar
nodrošināšana
patreizējā Mārupes Kultūras nama
darbības izmaksām.

20192023

Mārupes
multifunkcionālais
centrs

N/A

N/A

NAV UZSĀKTS

5 1.2.

Švarcenieku
muzeja
darbības
nodrošināšana

Mārupes
bibliotēkas
6 1.3.
darbības
nodrošināšana
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija

Jaunas
mūzikas un
9 2.1.
mākslas
skolas
būvniecība

Jaunas, modernas mūzikas un mākslas
skolas izbūve. Ja pašlaik MMMS mācās ap
430 bērni (ap 25% no novada skolas
vecuma bērniem), tad uz 2030.gadu, kad
novadā būs ap 3 200 skolas vecuma
bērnu, MMMS varētu mācīties ap 700 800 bērni. Pieņemot, ka uz 1 audzēkni ir
kopumā nepieciešamas ap 3,5 m2 telpu
platības, nepieciešamā būves telpu
platība: ap 2 800 m2. Izmaksās nav
iekļauts skolas materiāltehniskais apgāds

Muzeja
izveide dienas
10 2.2.
Švarcenieku
muižas ēkā

Švarcenieku muižas ēkas renovācija un
pielāgošana muzeja nepieciešamībām.
Izmaksas iekļauj arī nepieciešamo
materiāltehnisko aprīkojumu

11 2.3.

12 2.4.
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Aviācijas
muzeja
attīstība

Mārupes
bibliotēka

Atbalsts jauna aviācijas muzeja attīstībai.
Turpmāko muzeja darbību nodrošina
privāts uzņēmums. (Pašvaldība sedz daļu
no izmaksām atbilstoši domes lēmuma
2016.08.31. sēdē)

Bibliotēkas un sociālo pakalpojumu ēkas
būvniecība "Tīraines dārzos 1". Uz
kultūras jomas budžetu attiecināma
ceturtā daļa no šīs ēkas izmaksām.

20192020

Jaunas skolas attīstībai veikts nekustamā
īpašuma vērtējums blakus PII Mārzemīte,
2017.gadā veikts Mārupes mūzikas un
Pašvaldības
nolemts neiegādāties vērtēto nekustamo
mākslas skolas vīzijas pētījums. Vērtētas
īpašumu
īpašumu (~ 1 milj.EUR apmērā) nepietiekama
un pamatotas 3 izvēles alternatīvas skolas
pārvalde
budžeta finansējuma dēļ. Nolemts virzīt esošās
turpmākai attīstībai.
Mārupes mūzikas un mākslas skolas
paplašināšanu, pārbūvējot to.

20192020

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

2017. 2020.

2020. 2021.

2017.gadā uzsākta arhitektoniskā izpēte
Švarcenieku muižas ēkai, kas tiks pabeigta
2018.gadā, sekojoši plānots turpināt
darbu pie būvprojekta izstrādes un
investīciju piesaistes ēkas atjaunošanas
darbiem

Pabeigta arhitektoniskā izpēte Švarcenieku
muižas ēkai

Saņemts noraidījums par projekta
“Development of common historical and
cultural heritage in fields of aviation and space
into sustainable tourism products”, akronīms 2017.gadā sagatavots projekta
"One Sky" idejas pieteikumam. Tiek turpināts
Domes
pieteikums “One sky” LAT – RUS
darbs pie citu finanšu iespēju piesaistes
pārstāvis
pārrobežu sadarbības programmā ar
meklēšanas.
nodibināmērķi izveidot aviācijas muzeju,
Maijā notika pašvaldības un VAS "Starptautiskā
jumā
2018.gada sākumā gaidāmi rezultāti un
lidosta 'Rīga"" tikšanās par muzeja attīstību.
turpināsies darbs pie investīciju piesaistes
Puses vienojās par tālāku sadarbību muzeja
saglabāšanā novadā un iestāšanos esošajā
muzeja biedrībā. Pašvaldība un lidosta gatavo
lēmumus par iestāšanos biedrībā.

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

N/A

Uzsākta būvprojekta izstrāde dienas centra,
bibliotēkas un doktorāta būvniecībai Tīraines
dārzos (Tīraine, Mārupe).

TIEK IZPILDĪTS
2019.gadā tiks
veikta būvprojekta
izstrāde esošās
skolas pārbūvei

TIEK IZPILDĪTS
Realizācija notiks,
ja izdosies
piesaistīt
finansējumu

TIEK IZPILDĪTS
Realizācija notiks,
ja izdosies
piesaistīt
finansējumu

TIEK IZPILDĪTS
2019.gadā tiks
pabeigta
būvprojekta
izstrāde jaunas
bibliotēkas
būvniecībai

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais

Izpildes
statuss
2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

N/A

2018. gadā aktivitāte nav uzsākta. Nav rasts risinājums vietas
izvēlei un izpildījumam. Nav ideju arī kultūrvides konsultatīvajai
padomei.

NAV IZPILDĪTS

N/A

Noslēgts līgums par vizualizācijas (3D modeļa) sagatavošanu
Pašvaldības īpašuma teritorijām, t.sk. dabas koncertzālei. 132/1228-2018, SIA "PRECĪZI", 1 815,00 EUR.
Vizualizācija prezentēta Stratēģiskās attīstības plānošanas darba
grupas sanāksmei 2018. gada 18. decembrī (protokols Nr. 14).

TIEK IZPILDĪTS
2019.gadā tiks
pabeigta
vizualizācija un kā
2.prioritāte
iekļauta ugunskura
vietas izveidošana

N/A

Ir apkopota informācijas par novada Lāčplēša ordeņa kavalieriem
piemiņas stēlas iegravēšanai un uzstādīšanai novadā 2018.gada
rudenī.
TIEK IZPILDĪTS
Ir pilnveidots velo/pārgājienu maršruts gar Mārupītes tecējumu, 2019.gada budžetā
iekļaujot vēsturiskās novada ēkas un to stāstus.
iekļauta Mārupes
Pastāvīgi, kopā ar novada vēstures entuziastiem tiek apkopoti
novada
fakti, attēli, vēstures materiāli par novadu:
kultūrvēsturiskā
- uzsākta materiālu vākšana un izpēte par novada muižām.
mantojuma izpēte
- veikta izpēte, apkopoti materiāli un uzstādīts stends ar
un informatīvu
informāciju par vietas un objekta vēsturi pie Švarcenieku muižas. stendu uzstādīšana
- notiek vēstures faktu apkopošana par Brīvības cīņām Mārupes
pie vēsturiskām
novadā.
vietām novadā
Apmeklētas novada un Pārdaugavas tuvākās kapsētas ar mērķi
apzināt vietas, kurās apbedīti ievērojami novadnieki.

2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija
Radošā kvartāla
izveide un
radošo
13 2.5.
industriju
atbalsta
programma,
jauniešu kvartāls

Mārketinga stratēģijas ietvaros plānotā radošā
kvartāla ietvaros notiekošs projekts. Rezultātā
atvēlēta vieta jauniešiem, kur muzicēt, veidot āra
mākslu, interaktīvi sociāli darboties vasarā.
Centru var izveidot pie lidostas vai citā atraktīvā
vietā (Izmaksas noteiks konkrēta īpašuma
labiekārtošanas izmaksas).

Mārketinga stratēģijas ietvaros plānotās dabas
koncertzāles – koncertiem piemērotas brīvdabas
būves izveide. Novada dabas koncertzālei ir unikāla,
spilgta arhitektūra, kas palīdz veidot jaunu novada
kultūras identitāti. Projekta ietvaros tiek veidota arī
Mārupes dabas
14 2.6.
vide ap koncertzāli, veidojot koncertdārzu.
koncertzāle
Koncertzāles plānojums padara tās izmantošanu pēc
iespējas neatkarīgu no laikapstākļiem. (Pilsētvides
un komunikāciju stratēģijā norādītā summa.
Iespējams, jāparedz starptautisks metu konkurss ar
prēmijām, kas var palielināt izmaksas).

Mārupes
Būvju un to atlieku apsekošana, kurām potenciāli var
novada kultūr- būt kultūrvēsturiska vērtība, t.sk. agrākajā Skultes
15 2.7.
vēsturiskā
muižas centrā, bij. Skultes pareizticīgo baznīcas vietā,
mantojuma
Tīraines muižas centrā u.c. (Eksperta darbs aptuveni
izpēte
2 mēnešiem)

2018. 2019.

2018. 2019.

2018.

Attīstības
nodaļa

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

Attīstības
nodaļa
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Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš Atbildīgais Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

Netiks realizēts iecerētajā vietā, jo nolemts
paplašināt esošo Mārupes mūzikas un mākslas
skolu, nevis būvēt jaunu. Līdz ar to
nepieciešama jauna ēka šāda pakalpojumu
centra izveidošanai.

NAV IZPILDĪTS

2. Infrastruktūras būvniecība, rekonstrukcija
Jaunmārupes
radošo
16 2.8.
pakalpojumu
centra izveide

Patreizējās Mārupes mūzikas un mākslas skolas
rekonstrukcija un pārveidošana par radošo
pakalpojumu centru, tajā paredzot amatnieku
un radošo aktivitāšu atbalsta un mūžizglītības
funkciju. Izglītības funkcija.

Multifunkcionālā kultūras centra izveide
Mārupes
"Tīraines dārzos 1" (iekļauts no investīciju
17 2.9. multifunkcionālā plāna). Šajā centrā tiek izvietotas kultūras nama
centra izveide
un koncertzāles (virs 400 vietām) funkcijas.
(Investīciju plānā norādītā summa un termiņš)

2018. 2019.

Pašvaldības
īpašumu
pārvalde

2017. 2019.

Pabeigta detālplānojuma
lokālplānojuma izstrāde
"Tīraines dārzi - 1", kurā iekļauta
arī multifunkcionālā kultūras
centra izveidošana. 2017.gadā
uzsākts darbs pie sabiedriskās ēkas
Multifunkcionālā kultūras centra izveide
Pašvaldības – bibliotēkas, doktorāta un dienas "Tīraines dārzos 1" atlikta uz nenoteiktu laiku,
īpašumu centra būvprojekta izstrādes, kas
kas saistīts ar 2018.gada sākumā pieņemto
pārvalde turpināsies arī 2018.gadā. Tīraines
stratēģisko lēmumu par prioritāti izvirzīt
dārzos – 1 tiek plānotas divas
izglītības iestāžu paplašināšanu.
sabiedriskās būves,
multifunkcionālo kultūras centru
plānots veidot pēc pirmās
sabiedriskās būves pabeigšanas.

N/A

IZPILDĪTS DAĻĒJI

3. Kultūras iniciatīvas

Projektu
konkursa
"Mārupe mūsu mājas"
attīstība

Pašreizējā projektu konkursa "Mārupe - mūsu
mājas" tālāka attīstība, izveidojot to par
instrumentu, ar kura palīdzību mērķtiecīgi tiek
veicināta novada iedzīvotāju un uzņēmumu
iniciatīva kultūras jomā. (Fonda apjoms
pakāpeniski tiek palielināts ik gadu)

2017. 2023.

Attīstības
nodaļa

2017.gadā tika izsludināts jau
2.projektu konkursa Mārupe –
mūsu mājas konkurss, tika
apstiprināti 5 projekti rīcībā
“Sabiedriskās aktivitātes” un 1
projekts rīcībā “Maza mēroga
infrastruktūra

Institucionālās
kapacitātes
stiprināšana
19 3.2.
konkursa
"Mārupe mūsu mājas"
norisei

Līdz ar konkursa "Mārupe - mūsu mājas"
koncepcijas un finansējuma apjoma
paplašināšanu tiek piesaistīti papildus
administratīvie resursi Mārupes novada domē projektu vadītājs.

2021. 2023.

Attīstības
nodaļa

N/A

18 3.1.
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Projektu konkursā "Mārupe - mūsu mājas",
kas norisinājās no 2017.gada 10.novembra līdz
2018.gada 11.janvārim, tika iesniegti 15
TIEK IZPILDĪTS
projektu pieteikumi. tiesības slēgt
Katru gadu
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa pieteikto projektu
skaits pieaug
“Mārupe – mūsu mājas” tika piešķirtas 9
projektu īstenošanai.
Izsludināts projektu konkurss par projektu
īstenošanu 2019. gadā.

N/A

NAV UZSĀKTS

Nr.pēc RP

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas progress

Nosaukums

Sasniedzamais rezultāts

Ielu svētki
(kaimiņu svētki)

Ikgadējs, regulārs pasākums dažādās vietās, ciemos,
kas sniedz iespēju iedzīvotājiem iepazīties vienam ar
otru, sadarboties, sakopt apkārtējo vidi. (Jāvērtē
iespēja sniegt atbalstu
caur kultūras iniciatīvu fondu, nodrošinot konkursa
principu. Ikgadējais pašvaldības atbalsts rīkotājiem EUR 5000)

Termiņš Atbildīgais

Izpildes statuss 2017. gads

Izpildes statuss 2018. gads

Novērtējums

NAV IZPILDĪTS
Zema iedzīvotāju
interese un aktivitāte
šādiem pasākumiem

4. Notikumi un tradīcijas

20 4.1.

2017. 2023.

Mārupes
Kultūras
nams

2018.gadā ir sagatavota ļoti plaša
kultūras pasākumu programma Latvijas
100 gades ietvaros, tādējādi šis
pasākums atlikts.

2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav
realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta
privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.

2017. 2023.

Mārupes
Kultūras
nams

Brīvdabas kino vakari uzsākti jau
2017.gadā – notika 3 brīvdabas kino
vakari, kas tika plaši apmeklēti un
organizēti kā pasākumi arī ar nelieliem
koncertiem pirms tiem.

2018. gadā organizēti 3 brīvdabas kino vakari,
TIEK IZPILDĪTS
papildinot tos ar muzikāliem priekšnesumiem un
Arī 2019.gada budžetā
āra tirdzniecību.
paredzēti 3 brīvdabas kino

Piesaistot talantīgus jauniešus, degradētas vai citādi
neizmantotas sienas tiek pārvērstas par mākslas
objektiem; šādi radot pievilcīgu tūrisma velomaršrutu.
Iespēja rīkot ikgadēju grafiti festivālu. (Vienreizējs
pasākums 2018.gadā. Jāvērtē, vai nav nepieciešams
regulārs, atkārtots pasākums).

2018.

Mārupes
Kultūras
nams

2018.gadā ir sagatavota ļoti plaša
kultūras pasākumu programma Latvijas
100 gades ietvaros, tādējādi šis
pasākums atlikts.

2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav
realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta
privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.

NAV IZPILDĪTS
2019.gada 14.martā
konsultatīvajā padomē
(sēdes protokols Nr.1)
nolemts izslēgt šo
uzdevumu

Masu pasākums, kurā vienlaicīgi iesaistās visi ciemi
un apbraukā novadu ar velosipēdiem. (Pašvaldības
atbalsts ik gadu - EUR 2000)

2017. 2023.

Mārupes
Kultūras
nams

Būtu realizējams pasākums projekta
Mārupe – mūsu mājas ietvaros,
organizēšanu uzņemoties aktīvām
iedzīvotāju grupām vai NVO

2018. gadā no pašvaldības puses pasākums nav
realizēts, vienlaikus pašvaldībā nav saņemta
privāta iniciatīva šādas aktivitātes atbalstam.

NAV IZPILDĪTS
Zema iedzīvotāju
interese un aktivitāte
šādiem pasākumiem

IZPILDĪTS DAĻĒJI

Brīvdabas kino un dzejas vakari ar zaļumballēm.
Sākotnēji pasākumi tiek rīkoti ar iznomātas tehnikas
Vasaras mākslas vakari
21 4.2.
palīdzību, pēc dabas koncertzāles izbūves - tajā. (Četri
ar zaļumballēm
pasākumi gadā, katrs - EUR 25 000. Pirmajā gadā - 2
pasākumi.)

Grafiti pasakas
22 4.3. maršruts cauri novada
ciemiem

23 4.4.

Ceļu apzīmēšanas
festivāls ar krītiņiem

5. Popularizēšana, novada tēla izveide
2018 2023

Attīstības
nodaļa

N/A

Uzsākta teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde,
kurā iekļautās apbūves noteikumu prasības, t.sk.
publiskā ārtelpa iekļauta ar mērķi veidot vairāk
zaļās teritorijas. Vienotu arhitektūras prasību
ieviešana nav akceptēta.

Novada popularizēšana un tā identitātes izveide,
izstrādājot un izvietojot stendus, kas informē par
ievērojamākajiem Mārupes novada iedzīvotājiem

2017

Mārupes
Kultūras
nams

Uzsākts 2017.gadā, izveidota piemiņas
plāksne pie kultūras nama fasādes,
ēkas jubilejai par godu uzstādot
piemiņas plāksni par ēkas vēsturi.

PABEIGTS

PABEIGTS

Valsts un starptautiskā līmenī atpazīstamu Mārupes
novada iedzīvotāju iesaiste novada kultūras tradīciju
un notikumu popularizēšanā, t.sk. ar savu tēlu
iesaistoties interneta un vides reklāmā.

2017-2023

Mārupes
Kultūras
nams

Pastāvigi tiek veikts, iesaistot novadā
dzīvojošas populāras personas novada
kultūras popularizēšanai

Pastāvigi tiek veikts, iesaistot novadā dzīvojošas
populāras personas novada kultūras
popularizēšanai

TIEK IZPILDĪTS

Īpašu, augstāku arhitektūras prasību ieviešana novadā,
Augstāku arhitektūras
vismaz sabiedriskām būvēm un ainaviski
24 5.1.
prasību nodrošināšana nozīmīgākām vietām ar mērķi veidot Mārupes novadu
kā augstas kvalitātes arhitektūras novadu.
Stendu izveide novada
domē un izglītības
25 5.2.
iestādēs par
ievērojamākajiem
novadniekiem

26 5.3.

Mārupes novadā
dzīvojošo populāro
cilvēku iesaiste vietējās
kultūras popularizēšanā
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SECINĀJUMI
Kopumā stratēģijā tika noteikti 26 uzdevumi, kuru ieviesējs ir pašvaldība vai tās iestāde (Kultūras nams, pašvaldības īpašumu pārvalde,
bibliotēka u.c.). Rīcības nav sadalītas pa prioritātēm. Tomēr, analizējot izpildītos uzdevumus, no 26 uzdevumiem līdz 2018.gadam bija
jāuzsāk vai jāpaveic 20 uzdevumi. No 20 uzdevumiem:

Tādējādi var secināt, ka no nospraustajiem tiek izpildīti vai pabeigti uzdevumi 65 % apjomā, kas ir labs rādītājs nosprausto rīcību
izpildei. Daļēji pabeigto uzdevumu un neizpildīto uzdevumi izpildi, kas kopumā aptver 35 % nav izdevies atrast labāko risinājumu
noteiktajam sasniedzamajam rezultātam. Secināms, ka neizpildīto uzdevumu paveikšanai liela nozīme ir tieši sabiedrības iniciatīvai un
interesei.
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REKOMENDĀCIJAS
Lai arī plāna ieviešana ir tikai uzsākta un tā vēl turpināsies līdz 2023.gadam, ir secināms, ka daļa uzdevumu netiks izpildīti, jo ir
mainījušās prioritātes un situācija novadā (Mūzikas un mākslas skolas pārbūve, izglītības nozares prioritāte utml.). Pret kopējo uzdevumu
izpildi novērtējuma brīdī 50 % no uzdevumiem ir pabeigti vai tiek izpildīti, kas uzskatāms par labu rādītāju kopējo rezultātu sasniegšanai,
ja ņem vērā, ka 6 uzdevumu veikšana vēl nav uzsākta. Būtiska loma plāna ieviešanā ir arī Kultūrvides konsultatīvajai padomei, kurā tiek
apspriestas aktualitātes un nepieciešamās prioritātes kultūras jomā novadā. Tā, piemēram, uzdevums “Grafiti pasakas maršruts cauri
novada ciemiem” 2019.gada 14.martā konsultatīvajā padomē (sēdes protokols Nr.1) tika izslēgts no turpmāk veicamo darbu apjoma.
Jāņem vērā, ka stratēģijā ir iekļauti arī uzdevumi, kuri pārklājas arī ar citām stratēģijām (tūrisma, mārketinga, izglītības).
Rekomendējams – pēc plāna ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Kultūrvides
konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami
plāna uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Kultūras nams,
sadarbībā ar Attīstības nodaļu, pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu
priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē.
Kultūras nams ir atbildīgs par notikumu un tradīciju veidošanu novadā, Attīstības nodaļa par jaunu kultūras iniciatīvu veidošanu, kopējo
kultūras nozares attīstību un pārvaldību, kā arī tēla veidošanu un demarkācijas nodrošināšanu ar citām nozarēm Attīstības programmas
izpildē, savukārt Pašvaldības īpašumu pārvalde par kultūras jomas infrastruktūras izveidošanu novadā.
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7. Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu
saistošo stratēģiju īstenošanas progress
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Lai noteiktu vienotas vadlīnijas ar teritorijas labiekārtošanu saistītu pasākumu veikšanai, 2016.gadā tika uzsākta izstrāde Mārupes
novada Labiekārtošanas plānam, ko veica SIA “Reģionālie projekti”. Labiekārtošanas plāna mērķis bija noteikt vienotas vadlīnijas ar
teritorijas labiekārtošanu saistītu pašvaldības funkciju izpildei. Labiekārtošanas plāna izstrāde ietvaros tika izstrādāti priekšlikumi mazo
arhitektūras formu pielietojumam un dizainam, konceptuāls risinājums ielu seguma izvēli un gājēju, velosipēdistu celiņu izveidošanai,
kritēriju dižkoku un citu dabas pieminekļu noteikšana, norādījumi saimniecisko teritoriju uzturēšanai, rotaļu laukumu izveidošanai. Plānā
tika norādīts, lai veiksmīgi realizētu / īstenotu Mārupes novada Labiekārtošanas plānu, sava darbība ir jāuzsāk Mārupes novada
pašvaldības īpašumu pārvaldei, par kuras izveidi Mārupes novada Dome ir lēmusi 2016.gada sākumā. No 2017.gada 1.janvāra Pašvaldības
īpašumu pārvalde arī uzsāka savu darbu.
Labiekārtošanas plāna izstrādes ietvaros izstrādātais rīcību un investīciju plāna kopums ir iekļaujams Mārupes novada Rīcības un
investīciju plānā, veicot tā ikgadējo aktualizāciju un Labiekārtošanas plāna īstenošana ir uzraugāma Mārupes novada Rīcības un investīciju
plāna uzraudzības sistēmas ietvaros. Tomēr izstrādātais Labiekārtošanas plāns līdz šim tā arī nav ticis apstiprināts un ieviests. Netiek
veikta arī tā uzraudzība.
Tādējādi, zemāk sniegts vispārīgs novērtējums par iepriekš plānoto labiekārtošanas plāna līdzšinējo uzdevumu izpildes analīzi
(analizējot investīciju plānu izpildi 2017. un 2018.gadam), ņemot vērā iepriekš norādīto, ka rīcības būtu iekļaujamas ikgadējā Rīcības un
investīciju plānā.
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Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Pasākums

Plānotais
finansējums EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Izpildes statuss
Atbildīgais

(Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - Novērtējums
2019. gadam plāniem un atskaitēm)

1. Kopējā labiekārtošanas jomas attīstība un pārvaldība
1.1. A

1.2. A

1.3. A

1.4. A

1.5. A

HRV2 Apstādījumu komisijas
izveide

Izvei dota Aps tā dījumu komi s i ja a ps tā dījumu i zpētes ,
Budžeta
a i zs a rdzība s , a ps a i mni ekoš a na s un uzturēš a na s
i etva ros
pā rra udzība i . Izs trā dā ts un a ps ti pri nā ts Aps tā dījumu
komi s i ja s nol i kums .
HRV2 Mārupes novada Domes
Izs trā dā ti un pi eņemti pa š va l dība s s a i s toš i e notei kumi
saistošo noteikumu izstrāde (vi eni s a i s toš i e notei kumi ), kuros būtu notei kta s pra s ība s
0
un pieņemšana
nova da a ps tā dījumu a i zs a rdzība i un teri tori ja s
l a bi ekā rtoš a na i kopš a na i un būvju uzturēš a na i .
HRV2 Novada vērtīgo koku un
Vei kta vērtīgo un potenci ā l i vērtīgo koku un a ps tā dījumu
apstādījumu apzināšana un a ps ekoš a na da bā , i nventa ri zā ci ja un da ba s vērtību
saglabāšana
ka ta l oga s a s tā dīš a na , reģi s tra i zvei de un uzturēš a na .
Arbori s tu un dendrol ogu pi es a i s te.

RV2.2 Labiekārtojuma un
uzturēšanas infrastruktūras
un materiāltehniskās bāzes
vajadzību nodrošinājums

HRV1 Labiekārtošanas institūcijās
iesaistīto cilvēkresursu un
vadības kapacitātes
nodrošinājums

1. Vei kts deta l i zēts a udi ts pa r es oš o i nfra s truktūru
ma teri ā l tehni s ko bā zi un tā s nol i etojumu.
2. Izs trā dā ts pri ori tā ri pi l nvei doja mā s i nfra s truktūra s un
ma teri ā l tehni s kā s bā zes s a ra ks ts , ņemot vērā vei ktā
a udi ta rezul tā tus .
3. Vei kta i edzīvotā ju vi edokļ a a pta uja , nos ka i drojot
i edzīvotā ji em s va rīgā kos , pri ori tā ri pi l nvei doja mos
l a bi ekā rtojuma da rbus .

1. Izs trā dā ts ci l vēkres urs u un va dība s ka pa ci tā tes
pi l nvei des rīcība s pl ā ns , i zvērtējot es oš o ci l vēkres urs u
nodroš i nā jumu.
2. Vei kti regul ā ri profes i onā l ā s ka pa ci tā tes s ti pri nā š a na s
pa s ā kumi – nodroš i nā ta s ci l vēkres urs u a pmā cību
i es pēja s .
3. Izs trā dā ta va dība s un kva l i tā tes kontrol es i ekš ējā
s i s tēma .
4. Nodroš i nā ta i kga dēja ci l vēkres urs u novērtēš a na (t.s k.
i es pēju da rbi ni eki em s ni egt pri ekš l i kumus un i deja s
i ekš ējā s orga ni zā ci ja s s i s tēma s pi l nvei dei ) un
moti vā ci ja s s i s tēma s i zs trā de.

25 000

2017.

Mā rupes nova da
Dome

N/A

NAV IZPILDĪTS

2017

Mā rupes nova da
Dome

N/A

NAV IZPILDĪTS

2017.2018.

Mā rupes nova da
pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de
s a da rbībā a r
pri vā tīpa š ni eki em

N/A

NAV IZPILDĪTS

Budžeta
i etva ros

2017

15 000

2016.2017.

RV2.2. La bi ekā rtoš a na s a da ļ ā
i ekļ a uti tā di pa s ā kumi kā
"La bi ekā rtoš a na s pl ā na īs tenoš a na
un ma teri ā l tehni s kā s bā zes
Mā rupes nova da
nodroš i nā š a na " un "Da udzdzīvokļ u
pa š va l dība s
mā ju pa ga l mu l a bi ekā rtoš a na ", ka s
īpa š umu pā rva l de
da ļ ēji nodroš i na pl ā noto pa s ā kumu
vei kš a nu, tomēr deta l i zēts a udi ts ,
pri ori tā ra i s s a ra ks ts va i i edzīvotā ju
a pta uja š a jos ja utā jumos na v vei kta .

DAĻĒJI VEIKTS

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

NAV IZPILDĪTS

N/A

Tabula 10. Mārupes novada labiekārtošanas plāna līdzšinējo uzdevumu izpildes analīze
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Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Pasākums

Plānotais
finansējums EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Izpildes statuss
Atbildīgais

(Saskaņā ar investīciju plāna 2017. 2019. gadam plāniem un atskaitēm)

Novērtējums

N/A

NAV IZPILDĪTS

1. Kopējā labiekārtošanas jomas attīstība un pārvaldība
1.6. A

HRV2 Institūciju savstarpējās
sadarbības un sadarbības
ar pašvaldībām un
nozares speciālistiem
veicināšana

1. Orga ni zēta s a r teri tori ja s l a bi ekā rtoš a nu s a i s tīto
s ta rpi ns ti tūci ju regul ā ra s s a nā ks mes (vi s ma z 2x ga dā ).
2. Orga ni zēti pi eredzes a pma i ņa s pa s ā kumi a r ci tu
pa š va l dību s peci ā l i s ti em š a jā ja utā jumā , a pgūs tot ci tu
pa š va l dību l a bo pra ks i .
3. Speci ā l i s ti em pi eda l īti es konta ktu vei doš a na s un
da žā du progra mmu pa s ā kumos , i zzi not s a da rbība s
i es pēja s , a ktuā l ā ko i nformā ci ju pa r i es pēju pi eda l īti es
kopīgos projektos un ra s t l īdzfi na ns ējumu projektu
īs tenoš a nā .

70 000

2017.2018.

Mā rupes nova da
pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana
2.1. A

2.2. A

B

RV2.2 Mārupes vārtu motīvu
Konkurs s pa r Mā rupes nova da vi enotu vā rtu motīvu un
un atpazīstamības zīmju a tpa zīs ta mība s zīmju di za i nu. Izs trā dā ts vi enots Mā rupes
dizaina izstrāde
nova da vā rtu motīvu un a tpa zīs ta mība s zīmju di za i ns , ka s
a kcentēs Mā rupes nova da robeža s un a tpa zīs ta mību
i ebra ucot nova dā , kā a rī a kcentēs s va rīgā kos nova da
objektus un vi rzi enus .

RV2.2 Mārupes vārtu motīvu
izgatavošana un
izvietošana

15 000

2016 2017

Būvprojektu i zs trā de konkrētā m vā rtu motīvu vi etā m.
Mā rupes nova da vā rtu motīvu i zga ta voš a na (~ 11 ga b.).
Mā rupes nova da vā rtu motīvu i zvi etoš a na :
1) va l s ts a utoceļ a A5 tuvumā pi e Mā rupes nova da
a dmi ni s tra tīvā m robežā m (1 vi etā no Ol a i nes nova da
pus es un Ba bītes nova da pus es );
2) va l s ts a utoceļ a A5 tuvumā pi e Mā rupes nova da
a dmi ni s tra tīvā m robežā m (1 vi etā no Ba bītes nova da
pus es );
3) Jel ga va s ceļ a un La pi ņu da mbja krus tojumā ;
4) Dzel zceļ a i el a s un Sīpel es i el a s krus tojumā ;
5) Jel ga va s ceļ a un Dzel zceļ a i el a s krus tojums ;
6) Da uga va s i el a s un Sīpel es i el a s krus tojumā pi e
Mā rupes nova da robeža s ;
7) Ka ntora i el a s un Upes grīva s i el a s krus tojumā pi e
Mā rupes nova da robeža s ;
8) Upes grīva s un K.Ul ma ņa ga tves krus tojumā ;
9) Pl i eņci ema i el a s un K.Ul ma ņa ga tves krus tojumā .

70 000

2017 2018

1) va l s ts a utoceļ a A5 tuvumā pi e pa gri ezi ena uz Skul tes
ci emu;
2) Li el ā s i el a s un K.Ul ma ņa ga tves krus tojumā .

0

pēc
2020.ga da

RV2.2. La bi ekā rtoš a na s a da ļ ā i ekļ a uti
tā di pa s ā kumi kā "Tūri s ma norā žu
Attīs tība s noda ļ a ,
i zvi etoš a na un nova da robežzīmju
Pa š va l dība s
i zvi etoš a na " un uzs ā kta s da rbība s ,
īpa š umu pā rva l de vei cot i epi rkumu, tomēr l īdz 2019.ga da m
a tpa zīs ta mība s zīmju di za i ns un
robežzīmes nova dā na v i zvi etota s

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

DAĻĒJI VEIKTS

Būvprojektu i zs trā de pā rs ka ta peri odā
konkrētā m vā rtu motīvu vi etā m na v
vei kta

NAV IZPILDĪTS

N/A

NAV UZSĀKTS
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Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Pasākums

Plānotais
finansējums EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Izpildes statuss
Atbildīgais

(Saskaņā ar investīciju plāna 2017. 2019. gadam plāniem un atskaitēm)

Novērtējums

2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana
2.3. A

RV2.2 Mārupes atpazīstamības Būvprojektu i zs trā de konkrētā m zīmju uzs tā dīš a na s
zīmju izgatavošana un
vi etā m.
izvietošana
Mā rupes nova da a tpa zīs ta mība s zīmju i zga ta voš a na (~ 4
ga b.).
Mā rupes nova da a tpa zīs ta mība s zīmju i zvi etoš a na
ga l vena jos krus tojumos un pi es a i s tes punktos :
1) uz va l s ts a utoceļ a A5 pi e Bērzci ema ūdens krā tuves ;
2) Jel ga va s ceļ a un Vi s ka l nu i el a s krus tojumā ;
3) Jel ga va s ceļ a un Vecozol u i el u krus tojumā ;
4) va l s ts a utoceļ a P133 un Dzi rni eku i el a s krus tojumā ;
5) Skul tē ja unvei doja mā s ka tu l a ukuma tuvumā .

B

2.4. A

B

126

RV2.2 Vides dizaina objektu
izveide

1) pi e Mā rupes nova da robeža s pi e ceļ i em uz Božu
ūdens krā tuvi (2 ga b.);
2) Skul tes ci emā uz Brīvka l ni em Ba bītes nova dā ;
3) vi rzi enā no Mā rupes nova da uz Ol a i nes nova du.
Izvi etoti vi des di za i na objekti nova da s va rīgā ka jā s
pul cēš a nā s vi etā s :
1) pi e Mā rupes nova da domes ēka s ;
2) Mā rupītes ga tves un Da uga va s i el a s krus tojumā ;
3) Vecozol u i el ā pi e ja unvei doja mā mul ti funkci onā l ā
centra ;
4) Ga uja s i el a s un Venta s i el a s krus tojumā ;
5) Ma zcenu a l ejā pi e publ i s ki em objekti em (~ pi e 5
objekti em);
6) Ma zcenu a l eja s un Neri ņa s i el u krus tojumā ;
8) Stīpni eku ceļ a un Ka ntora i el a s krus tojumā ;
9) Ka ntora i el a s un Sni ķeru i el a s krus tojumā .
1) Li el ā s i el a s un Gerberu i el a s krus tojumā ;
2) Vecozol u i el a s un Gra nti ņu i el a s krus tojumā ;
3) Vi s ka l nu i el a s un Pa ka l ni ņu i el a s krus tojumā ;
4) Ga uja s i el a s un Dra vni eku i el a s krus tojumā ;
5) Rožu i el a s un Ba š ēnu ceļ a krus tojumā ;
6) pi e ūdens krā tuves “Pa va s a ri ”;
7) Skul tes i el ā Di ena s centra Skul te tuvumā ;
8) Stīpni eku ceļ a un Ba š ēnu ceļ a krus tojumā ;
9) Ka ntora i el a s un Li l i ju i el a s krus tojumā ;
10) Dzi rni eku i el a s un ceļ u C13 un C16 krus tojumos

25 000

0

Budžeta
i etva ros

Būvprojektu i zs trā de pā rs ka ta peri odā
konkrētā m zīmju uzs tā dīš a na s vi etā m
na v vei kta

NAV IZPILDĪTS

pēc
2020.ga da

N/A

NAV IZPILDĪTS

2016 2020

Vi des di za i na objekti pi e norā dīta jā m
pul cēš a nā s vi etā m pā rs ka ta peri odā
na v uzs tā dīti . Mā rupītes ga tves un
Da uga va s i el a s krus tojums 2018.ga dā
pā rbūvēts pa r a pl i un a pļ a centrā
a tbi l s toš i La tvi ja s va l s ts ceļ u norā dēm
vi des di za i na objektus uzs tā dīt na v
a tļ a uts .

NAV IZPILDĪTS

N/A

NAV IZPILDĪTS

2017 2018

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

0

pēc
2020.ga da

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Pasākums

Plānotais
finansējums EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Izpildes statuss
Atbildīgais

(Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019.
gadam plāniem un atskaitēm)

Novērtējums

2. Mārupes novada kompozicionālā uzbūve un vizuālā tēla veidošana
2.5. A

2.6. A

RV2.2 Jaunmārupes
ūdenstorņa
teritorijas kā
galvenā Mārupes
novada
atpazīstamības
elementa
labiekārtošana

La bi ekā rtota teri tori ja un uzl a bots ūdens torņa vi zuā l a i s
un bl a kus es oš o s a i mni eci s ko objektu teri tori ju i zs ka ts
(i zs trā dā ts ūdens torņa a pkā rtnes l a bi ekā rtojuma pl ā ns ūdens torni m pi eguļ oš o s a i mni eci s ko teri tori ju
i ežogojums a r dekora tīvu, neca urredza mu žogu,
dekora tīvi e s tādījumi , a utos tāvvi etu novi etnes un ci etā
s eguma l a ukumi un cel i ņi , krā s ojums ).

RV1.2 Uzlabot vides
RV2.2 pieejamību
cilvēkiem ar
redzes
traucējumiem

Uzs tādītas taktīl ā s ka rtes nova da ga l vena jā s pul cēš a nā s
vi etās – pi e Mā rupes nova da domes , mul tifunkci onā l a jā
centrā Tīra i nes dā rzi , pi e ja unvei doja mā l i dma š īnu s ka tu
l a ukuma Skul tē.

2.7. A

Uzs tādīti i nfo s tendi a r nova da ka rti – 6 ga b.

B

Uzs tādīti i nfo s tendi a r nova da ka rti – 4 ga b.

A

Uzs tādīti i nfo i ntera ktīvi e ekrā ni – 2 ga b.

B

Uzs tādīti i nfo i ntera ktīvi e ekrā ni – 1 ga b.

A
B

Veidot jaunu
RV2.2 informācijas
infrastruktūru

Uzs tādīti i nfo s tendi (s tatīvi ) pi e objektiem – 19 ga b.
Uzs tādīti i nfo s tendi (s tatīvi ) pi e objektiem – 3 ga b.

A

Info norā des gā jēji em – 22 ga b.

B

Info norā des gā jēji em – 7 ga b.

A

Info norā des a utobra ucēji em – 6 ga b.

B

Info norā des a utobra ucēji em – 5 ga b.

60 000

2018 2020

Pā rs ka ta peri odā pa s ā kuma "Mā rupes da ba s
koncertzā l es i zvei doš a na " i etva ros , vei kta
Ja unmā rupes ūdens torņa a pkā rtnes vi zua l i zā ci ja
a r pl ā nu vei kt l a bi ekā rtoš a nu tuvā ka jos ga dos .
Attīs tība s noda ļ a ,
Bl a kus uzs ā kta ja una s pi rms s kol a s i zgl ītība s
Pa š va l dība s
i es tādes būvprojekta i zs trā de. Izbūvēts Rožu
īpa š umu pā rva l de
i el a s gā jēju/vel os i pēdi s tu cel i ņš , kurš 2019.g.
tika pa bei gts s a vi enojot a r Ja unmā rupes
pa ma ts kol u un, vei dojot l a bi ekā rtojumu ga r
ūdens torni .

20 000

2018 2020

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

N/A

2017.2020.
pēc
0
2020.ga da
2017.50 000
2020.
pēc
2017.ga dā pi e domes ēka s uzs tādīts i ntera ktīvs
0
2020.ga da
i nformā ci ja s s tends , uzs ā ktas da rbība s a r
2017.tūri s ma i nformā ci ja s ka rš u noma i ņu un
76 000
Attīs tība s noda ļ a ,
2020.
pa pi l di nā š a nu nova dā , ka trā no ci emi em.
Pa š va l dība s
pēc
Uzs tādītas norā des gā jēji em un vel os i pēdi s tiem
0
īpa š umu pā rva l de
2020.ga da
pi e ja unā Rožu i el a s gā jēju/ vel ocel i ņa , ka tru
2017.ga du pa pi l di nā ta i nfra s truktūra , uzs tādot tūri s ma
22 000
2020.
i nformā ci ja s norā des .
pēc
0
2020.ga da
2017.6000
2020.
pēc
0
2020.ga da

DAĻĒJI VEIKTS

NAV IZPILDĪTS

24 000

DAĻĒJI VEIKTS

127

Sasniedzamais rezultāts

Termiņš

Pasākums

Plānotais
finansējums EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

Izpildes statuss
Atbildīgais

(Saskaņā ar investīciju plāna 2017. - 2019.
gadam plāniem un atskaitēm)

Novērtējums

3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
3.1. A

Mā rupītes ga tve:
1) Mā rupītes ga tves gā jēju cel i ņu i zbūve (pos ms no
Vecozol u i el a s l īdz Fors tu i el a i ) – 0,7 km.

B

1) bra uktuves pā rbūve, i etves pā rbūve pa r vel ocel i ņu,
a pga i s mojuma i zbūve;
2) i el u dekorā ci ju i zvi etoš a na vi s ā i el a s ga rumā ;
3) pos ma no Vecozol u i el a s l īdz La pi ņu da mbi m i el a s
l a bi ekā rtojuma pl ā na i zs trā de (i el a - za ļ a i s kori dors );
4) ba gā tīga i el a s a pza ļ umojuma i zvei de (koki s tā dā mi no
komuni kā ci jā m brīvā s teri tori jā s , ga l venokā rt krūmu un
zi emci eš u grupu s tā dījumi ).
5) gā jēju un vel os i pēdi s tu īs l a i cīga s a ps tā š a nā s vi eta s
i zvei de Mā rupītes ga tves un La pi ņu da mbja krus tojumā .

A

RV2.2
RV4.1
B

A

A

128

Rožu i el a / Veca i s Mā rupes ceļ š :
2) gā jēju i etves /vel ocel i ņa , a pga i s mojuma i zbūve (3,2 km);
2) pos mā l īdz va l s ts a utoceļ a m P132 nepi eci eš a ms i zbūvēt
gā jēju un vel os i pēdi s tu ceļ u, kā a rī pā rbūvēt vēl
nerekons truēto ceļ a pos mu (1,6 km);
Novada
3) i el a s dekorā ci ju i zvi etoš a na no krus tojuma a r
maģistrālo ielu
labiekārtošanas Mā rupītes ga tvi l īdz krus tojuma m a r Ba š ēnu ceļ u.
1) pos mā no PII „Mā rzemīte” l īdz Veca ja m Mā rupes ceļ a m
pasākumi
i el a s l a bi ekā rtojuma pl ā na i zs trā de (i el a - za ļ a i s
kori dors );
2) di vu gā jēju un vel os i pēdi s tu īs l a i cīga s a pmeš a nā s
vi etu i zvei doš a na (s ka t. ka rti Nr.4 “Za ļ i e kori dori un
rekreā ci ja s teri tori ja s ”).

102 000

2017.2018.

0

pēc
2020.ga da

1 584
000

2017.2019.

0

pēc
2020.ga da

Dzi rni eku i el a s pos ms (C16 – P133), pa š va l dība s ceļ a C15
pos ms un pa š va l dība s ceļ š C16:
1) gā jēju i etves / vel ocel i ņa i zbūve vi s ā rekons truēja mā
pos ma ga rumā , bra uktuves pā rbūve (1,9 km).

2 860
827

2017.2020.

Ma zcenu a l eja (1,35 km):
1) i el a s pā rbūves būvprojekta un l a bi ekā rtojuma pl ā na
i zs trā de;
2) i etves /vel ocel i ņa pā rbūve a bā s i el a s pus ēs ,
a pga i s mojuma i zbūve;
2) vi des mā ks l a s objektu i zvei de pi e Ja unmā rupes
ūdens torņa , pi e publ i s ki em objekti em;
3) i el a s dekorā ci ja s i zvi etoja ma s vi s ā i el a s ga rumā .

732 000

2017.2019.

1) Pa bei gta Rožu i el a s / Vecā Mā rupes ceļ a gā jēju
i etves / vel ocel i ņa i zbūve. Izvei dota s gā jēju un
vel os i pēdi s tu īs l a i cīgā s a pmeš a nā s vi eta s
bl a kus cel i ņa m;
Attīs tība s noda ļ a ,
2) Pa bei gta Dzi rni eku i el a s pos ma (C16 – P133),
Pa š va l dība s
pa š va l dība s ceļ a C15 pos ms un pa š va l dība s ceļ š
īpa š umu pā rva l de
C16 gā jēju i etves / vel ocel i ņa i zbūve vi s ā
rekons truēja mā pos ma ga rumā , bra uktuves
pā rbūve;

DAĻĒJI VEIKTS

Atbildīgais

pēc
2020.ga da

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

(Saskaņā ar
investīciju plāna
2017. - 2019.
gadam plāniem
un atskaitēm)

Novērtējums

Sasniedzamais rezultāts

Izpildes
statuss

Termiņš

Pasākums

Plānotais finansējums
EUR

Attīst. Progr. Nr.

Prioritāte

Nr. pēc kārtas

Mārupes novada labiekārtošanas plāna un citu saistošo stratēģiju īstenošanas progress

3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
3.1. B

B

B

B

RV2.2
RV4.1

Lielā iela:
1) gājēju ietves / veloceliņa izbūve posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Daugavas ielai (3,3 km);
2) Lielās ielas posma no Daugavas ielas līdz krustojumam ar Mārupītes gatvi izbūvējama brauktuve, gājēju
ietve/veloceliņš, ielas apgaismojums – pēc īpašumu tiesību jautājumu sakārtošanas (1,6 km);
3) ielas dekorāciju izvietošana posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Daibes ielai.

0

Dzelzceļa iela:
1) īpašumu atsavināšana ielas sarkano līniju robežās, paplašināt ielas sarkanās līnijas;
2) gājēju ietves izbūve visā ielas garumā (1,7 km);
3) ielas dekorāciju izvietošana pie Mārupes novada robežas;
4) pārrunas ar iedzīvotājiem par nepieciešamību veidot papildus stādījumus īpašumos gar Dzelzceļa ielas
malu.

0

Vecozolu iela:
1) paplašināt sarkanās līnijas posmā no Aplociņu ielas līdz Jelgavas ceļam;
2) posmā no Aplociņu ielas līdz Pakalniņu ielai izbūvējama gājēju ietve/ veloceliņš (0,15 km);
3) gājēju ietves (atdalīta no brauktuves ar augsto ceļa apmali, min platums 2,0 m) pārbūve visā ielas garumā
(1,5 km);
4) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors);
5) ielas dekorācijas izvietojamas visā ielas garumā;
6) izvietojami vides mākslas objekti krustojumā ar Grantiņu ielu un pie jaunveidojamā multifunkcionālā
centra Tīrainē.

0

Novada
maģistrālo ielu
labiekārtošanas
Loka ceļš:
pasākumi
1) paplašināt sarkanās līnijas visā ielas garumā (2,9 km);

2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve (2,9 km);
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors) ielas posmam no Mazcenu alejas līdz
valsts autoceļam V23;
4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide Loka ceļa un valsts autoceļa V23 krustojumā.
Ziedkalnu iela:
1) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide posmā starp Rudzrogu un Kadiķu ielām.
Čiekuru iela:
1) brauktuves, ietves/veloceliņa izbūve (0,4 km);
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).
Ozolu iela:
1) brauktuves, ietves/veloceliņa izbūve (1,7 km);
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).
Ceļš C9:
1) brauktuves pārbūve (2,6 km);
2) velojoslas ierīkošana (2,6 km);
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors) ielas;
4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgu apstāšanās vietu izveide (skat. karti Nr.4 “Zaļie koridori un rekreācijas
teritorijas”)

0
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3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
Rožleju iela (0,8 km):
1) gājēju ietves izbūve visā ielas garumā;
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

3.2. A

B

1) ietves pārbūve par gājēju / veloceliņu visā ielas garumā (0,8 km).

A

Zeltiņu iela posmā no Lielās ielas līdz V15 (2,0 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves izbūve.
Upesgrīvas iela:
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Penkules līdz Paleju ielai (0,3 km).

A

Paleju iela (0,15 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Upesgrīvas ielas līdz Rožleju ielai.

A

Lilliju iela (3,2 km):
1) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide posmā starp Penkules un Paleju ielām, un
posmā starp Daugavas un Veccīruļu ielām (kopā 2 vietas);
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

B

B

RV2.2
RV4.1

Novada ielu
Ventas iela:
labiekārtošanas 1) brauktuves, gājēju ietves/veloceliņa izbūve (esošās ietves pārbūve) (1,6 km);
2) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide Ventas un Gauja ielas krustojumā (1 vieta);
pasākumi

Attīs tība s noda ļ a ,
Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

3) posmā no Dzelzceļa līdz Gaujas ielai izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors);
4) veidojami šķērsojumi gājējiem un velosipēdistiem Ventas un Gaujas ielas, un Ventas un Dzelzceļa ielu
krustojumā.

B

B
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Gaujas iela:
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Konrādu ielas līdz Kalnupes ielai (1,9 km);
2) brauktuves, gājēju ietves izbūve no Kalnupes ielas līdz Lapiņu dambim (0,9 km);
3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide Ventas un Gauja ielas krustojumā un posmā
starp Mazo Spulgu un Zemturu ielām (kopā 2 vietas);
4) posmā no Konrādu ielas līdz Vecozolu ielai izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais
koridors);
5) veidojami šķērsojumi gājējiem un velosipēdistiem Ventas un Gaujas ielas krustojumā.
Lapiņu dambis:
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve no Tīraines ciema līdz V24 pagarinājumam Vētras ciemā (5,4 km);
2) velojoslas un brauktuves izbūve posmā no V24 pagarinājuma Vētras ciemā līdz valsts galvenajam
autoceļam A5 (1,3 km);
3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietu izveide Lapiņu dambja un Mārupītes gatves
krustojumā, un pie valsts autoceļa A5 (kopā 2 vietas);
4) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela – zaļais koridors).

0
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2020.ga da
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3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
Pededzes iela:
1) gājēju ietves pārbūve par gājēju ietvi/veloceliņu visā ielas garumā (1,8 km);
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors);
3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide krustojumā pie Bieriņu purva (1 vieta).

3.2. B

B

Sniķeru iela (1,4 km):
1) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors) posmā no Kantora ielas līdz Pededzes
ielai;
2) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide krustojumā ar Pededzes ielu.

B

Viskalnu iela (0,25 km):
1) ielas brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Pakalniņu ielas gar Mārupes pamatskolu līdz Tīraines
pirmsskolas izglītības iestādei, izstrādājams šī posma ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

B

Pakalniņu iela (0,3 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve visā ielas garumā;
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

B

RV2.2
RV4.1

Novada ielu
labiekārtošanas
Pašvaldības ceļi C2, C4, C10, C22, C24, C25 (12,6 km):
pasākumi

1) brauktuves pārbūve;
2) velojoslas ierīkošana visā ceļa garumā (C4 posmā Jaunmārupes ciema teritorijā veidojams veloceliņš);
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors);
4) gājēju un velosipēdistu īslaicīgu apstāšanās vietu izveide (skat. Karti Nr.4 “Zaļie koridori un rekreācijas
teritorijas”).

B

Ceļa C10 savienojums ar Stīpnieku ceļu / V24 (0,2 km):
1) velojoslas izbūve;
2) brauktuves pārbūve;
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela – zaļais koridors).

B

Pašvaldības ceļš C16:
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve visā ielas garumā veidojot savienojumu ar starptautisko lidostu “Rīga”.

B

Bieriņu purva šķērsojošā iela (1,9 km):
1) gājēju ietves/veloceliņa un brauktuves izbūve visā ielas garumā līdz Pededzes ielai;
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

0
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2020.ga da
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N/A

NAV
IZPILDĪTS

3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
Gerberu iela (0,6 km):
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve;
2) brauktuves pārbūve.

3.3.

2017.2020.

Abavas iela (0,5 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).

2017

Penkules iela (0,4 km):
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve posmā no Upesgrīvas ielas līdz Mārupes novada robežai, nodrošinot savienojumu ar
veloceliņu Rīgas teritorijā
Ūdru iela (0,7 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve.
Cidoniju iela (0,5 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ietves/veloceliņa izbūve.
Viskalnu ielas un Lapiņu dambi savienojošā iela (0,7 km):
1) gājēju ietves/veloceliņa izbūve;
2) brauktuves pārbūve;
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors).

B

Vietējo
savienojošo
RV2.2
Rožkalnu iela (0,4 km):
ielu
RV4.1
labiekārtošanas 1) gājēju ietves izbūve
pasākumi
Īvju iela (0,25 km):

1) gājēju ietves izbūve;
2) brauktuves pārbūve;
3) izstrādājams ielas labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors);
4) veidojams veloceliņa savienojums ar Mazcenu aleju.
Ceļš no Skultes ielas uz Beberbeķiem (1,1 km):
1) velojoslas izbūve;
2) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela - zaļais koridors).
Ceļš uz Skultes karjeru (1,2 km):
1) velojoslas izbūve;
2) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela- zaļais koridors);
3) gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide (skat. Karti Nr.4 “Zaļie koridori un rekreācijas teritorijas”).
Jaunveidojams Skultes ciema un teritorijas pie golfa kluba “Viesturi” savienojums (4,0 km):
1) brauktuves pārbūve;
2) gājēju ceļa/velojoslas izbūve;
3) izstrādājams ceļa labiekārtojuma projekts (iela – zaļais koridors);
4) gājēju un velosipēdistu gājēju un velosipēdistu īslaicīgas apstāšanās vietas izveide (skat. karti Nr.4 “Zaļie koridori un
rekreācijas teritorijas”).
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Atbildīgais

Pa š va l dība s budžeta
i etva ros

2017.2020.
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N/A
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10 000

2017
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N/A

NAV
IZPILDĪTS

10 000

2018

Attīs tība s noda ļ a

N/A

NAV
IZPILDĪTS

3. Ielu un ceļu labiekārtojums, apgaismojums
3.4. A

3.5. A

3.6. A

RV2.2 Sabiedrības iesaiste novada
ielu, ceļu labiekārtošanas
veicināšanā

Vei ci nā ta i edzīvotāju l īdzda l ība nova da i el u un ceļ u
l a bi ekā rtoš a nā .
Orga ni zēti pa š va l dība s konkurs i pa r s a koptāko i el u.

RV4.1 Esošo Mārupes novada ielu
apgaismojuma auditēšana

Audi ta rezul tātā nos ka i drota pa š rei zējā s a pga i s mojuma
i nfra s truktūra s a tbi l s tība s tanda rta EN13201 pra s ībā m.

RV4.1 Mārupes novada
apgaismojuma infrastruktūras
modernizācijas plāna izstrāde

Izs trā dā ts i el u a pga i s mojuma moderni zā ci ja s pl ā ns , t.s k.
a pzi nā tas i el a s pri ori tārā s ecībā , pa redzēta i el u dekorā ci ju
pi es l ēgumu i es pēja pi e a pga i s mes s tabi em.

RV2.2 Rekreācijas teritoriju attīstība
un labiekārtošana dabas
teritorijās

Izkopts un i zvei dots pa s tai gu mežs Ja unmā rupē, kā kl us ā s
/mi erīgā s rekreā ci ja s teri tori ja .
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
el ementiem, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
pri ekš l i kumos .

4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana
4.1. A

50 000
(pa meža tīrīš a na ,
a i na vu kopš a na s
ci rte – 5000;
La bi ekā rtojuma
el ementu
uzs tādīš a na ,
s eguma i erīkoš a na –
30 000)

2017. 2020.

Izs trā dā ts būvprojekts
Ja unmā rupes
rekreā ci ja s teri tori ja s
Attīs tība s noda ļ a ,
i zvei doš a na i , t.s k. a p
Pa š va l dība s
Ja unmā rupes pa rku un
īpa š umu pā rva l de
uzs ā kti būvda rbi
2018.ga dā teri tori ja s
s a kā rtoš a na i .
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4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana
4.2.

A

Izvei dota un l a bi ekā rtota s kvēra teri tori ja Zel ti ņu i el ā (Zel ti ņu
un Tēra udu i el a s s tūrī), Mā rupē, kā kl us ā s /mi erīgā s a tpūta s
teri tori ja a r pa s ēdēš a na s zonu un ma zā ko bērnu rota ļ u
l a ukumu.
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
el ementi em, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
pri ekš l i kumos .

120 000

2017

N/A

NAV
IZPILDĪTS

La bi ekā rtots s kvērs Stīpni eku ceļ ā , kā kl us ā s /mi erīgā s a tpūta s
teri tori ja a r pa s ēdēš a na s zonu un dekora tīvi em s tā dījumi em.
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
el ementi em, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
pri ekš l i kumos .

80 000

2017 2020

N/A

NAV
IZPILDĪTS

2017 2020

Pa bei gta l okā l pl ā nojuma
i zs trā de s porta un a ktīvā s
a tpūta s teri tori ja i Tīra i nē,
pa redzot konkrēta s zona s
i zma ntoš a na i .

DAĻĒJI
VEIKTS

2017 2020

Uzs ā kta būvprojekta i zs trā de
pi rma ja i kā rta i s a bi edri s kā
centra un pa rka i zvei doš a na i
Tīra i nes dā rzos - 1,2, kur
nā kotnē pa redzēta a rī
mul ti funkci onā l ā centra
i zvei doš a na

DAĻĒJI
VEIKTS

2017 2018

N/A

NAV
IZPILDĪTS

2017

Pa bei gta a ktīvā s a tpūta s pa rka
Skul tē 1.kā rta , i zvei dojot
l a bi ekā rtotu cel i ņu a r š ķērš ļ u
jos l u. 2.kā rtā pl ā nots pa pi l di nā t
a r a s fa l tētu s kri tuļ otā ju cel i ņu
un a pga i s mojumu.

DAĻĒJI
VEIKTS

Attīs tīta rekreā ci ja s teri tori ja Tīra i nē, a pvi enojot kl us ā s
/mi erīgā s un s ka ļ ā s /a ktīvā s a tpūta s zona s , pa pl a š i not es oš o
s porta l a ukumu un vei dojot ja una s a tpūta s zona s da žā da
vecuma i edzīvotā ji em.
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
Parku, skvēru un atpūtas el ementi em, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
RV2.2 vietu ierīkošana un
pri ekš l i kumos .
labiekārtošana
Pa rka i zvei de pi e ja unvei doja mā mul ti funkci onā l ā centra
Tīra i nē.
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
el ementi em, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
pri ekš l i kumos .

La bi ekā rtots Ja unmā rupes da ba s pa rks – a pga i s mojums ,
s ol i ņi u.c. ma zā s a rhi tektūra s forma s a tbi l s toš i
La bi ekā rtojuma pl ā na pri ekš l i kumi em.
Izvei dots a ktīvā s a tpūta s pa rks Skul tē, Skul tes i el ā 31,
pa š va l dība i pi ederoš ā meža teri tori jā a i z Skul tes Di ena s
centra (īs tenots 2.pos ms : l a bi ekā rtoš a na ).
Teri tori ja a prīkota a r nepi eci eš a ma ji em l a bi ekā rtojuma
el ementi em, ka s notei kti La bi ekā rtojuma pl ā na
pri ekš l i kumos .
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Atbildīgais

4. Rekreāciju un saimniecisko teritoriju ierīkošana un labiekārtošana
4.3.

Izvei doti nožogojumi s a dzīves a tkri tumu kontei neru
novi etnēm Ja unmā rupes un Skul tes ci emu da udzdzīvokļ u
dzīvoja mo mā ju pa ga l mos .
Uzl a bots s a dzīves a tkri tumu kontei neru novi etņu vi zuā l a i s
tēl s .
A

Novada saimniecisko
teritoriju labiekārtošana Atja unotas 10 veļ a s žā vēš a na s nojumes Mā rupes nova dā .
RV2.2
saskaņā ar
Labiekārtojuma plāna La bi ekā rtotas ka na l i zā ci ja s s ūknētavu teri tori ja s – kopā 50
teri tori ja s . Ka tru ga du tiek l a bi ekā rtotas 10 ka na l i zā ci ja s
vadlīnijām
s ūknētavu a pkā rtējā s teri tori ja s s a s ka ņā a r Aps tādījumu
pl ā nu.

B

4.4. A

4.5. B

B

Ūdens s a ga tavoš a na s s taci ju teri tori jā s i zvei doti a ps tādījumi
– ka tru ga du pa vi ena i teri tori ja i .
RV2.1 Atgūstamo materiālu
laukuma un noliktavas
izbūve Skultē

Izvei dota centra l i zēta a tgūs tamo (otrrei zējo) ma teri ā l u
s a vā kš a na s un uzgl a bā š a na s vi eta (l a ukums , ēka ,
nožogojums ) Skul tē, pi e ka tlu mā ja s teri tori ja s .
Tehni s kā projekta i zs trā de.

RV2.2 Novada saimniecisko
teritoriju revitalizācija

Vecā s ka na l i zā ci ja s s ūknētava s ēka s un tai pi eguļ oš ā s
teri tori ja s Skul tē, Skul tes i el ā 10/1 i zvei de pa r tema tis ku
a tpūtas vi etu.
Bi juš ā s notekūdeņu a ttīrīš a na s i ekā rtu teri tori ja s Mā rupē,
Lībi eš u i el ā i zvei de pa r a ktīvā s a tpūtas vi etu.

8 000

2017.2020.

2 000 (vi ena nojume)

2017 2019

Fi na ns ējums
s a s ka ņā a r
La bi ekā rtojuma
projektu

Pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

Mā rupes nova da
pa š va l dība s
īpa š umu pā rva l de

0
pēc
2020.ga da
0

Attīs tība s noda ļ a
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CITAS STRATĒĢIJAS
1. Novadā izstrādāta arī Izglītības iestāžu attīstības koncepcija 2014 – 2019.gadam. 2019.gadā noslēgts līgums ar SIA “Dynamic university”
par jaunas Izglītības attīstības stratēģijas izstrādi 2020. – 2026.gadam, kuras rezultāti tiks integrēti arī Attīstības programmā 2020. –
2026.gadam.
2. 2012.gadā tika izstrādāta arī Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģija 2013. – 2019.gadam, kuru 2019.gadā aktualizē Izglītības
dienests.
3. 2017. – 2019.gada investīciju plānā paredzēts arī pasākumus “Paaudžu politikas izstrāde”, kura līdz šim nav uzsākta.
4. Kā citi politikas plānošanas dokumenti, kuri pārskata periodā izstrādāti ir pētījumi par “Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes
novadā” un “Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums”.
SECINĀJUMI
Labiekārtošanas plānā tika noteikti 23 uzdevumi ar vairākiem apakšuzdevumiem un neviens no tiem nav pilnībā pabeigts.
Būtiskākie iemesli uzdevumu neizpildē būtu norādāmi:
1) cilvēkresursu trūkums un konkrētu atbildības sfēru sadalījums starp speciālistiem, jo ne Pašvaldības īpašumu pārvaldē, ne Attīstības
nodaļā nav tāds darbinieku (labiekārtojuma speciālisti, plānotāji, projektētāji) štats, lai norādītajos termiņos realizētu uzrādītos
uzdevumus;
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2) labiekārtošanas plāns nav līdz galam izstrādāts un apstiprināts, kas neveicina uzdevumu izpildi;
3) finanšu resursu nepietiekamība. Vērtējot iespēju ielu un ceļu programmā realizēt ikgadējās aktivitātes, uzrādītie uzdevumi būtiski
pārsniedz budžeta iespējas.
Atbilstoši augstāk minētajam, pat neanalizējot detalizēti nosprausto uzdevumu izpildi vai neizpildi ir secināms, ka šāda
labiekārtošanas plāna apstiprināšana neatbilstu pašvaldības cilvēkresursu un finanšu iespējām.
REKOMENDĀCIJAS
Rekomendējams – ņemot vērā komplicēto un sarežģīto labiekārtošanas plāna struktūru, dalīt to pēc nozarēm. Īpaši jānorāda, ka
atsevišķi būtu nodalāma ielu un ceļu infrastruktūra no apzaļumošanas un labiekārtošanas nozarēm. Būtu jāizstrādā vienotas vadlīnijas
ielu un ceļu apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī gājēju ietvju un veloceliņu shēma, bet ne konkrēti prioritāro ielu un ceļu sarakstu.
Lai plānveidīgi tiktu virzīti labiekārtošanas jomas jautājumi novadā, būtu ieteicams izveidot Labiekārtošanas un apstādījumu
komisiju, kas arī tika paredzēta plānā. Kopīgie, būtiskie stratēģijas uzdevumi būtu integrējami rīcības un investīciju plānā, bet, kā jau tika
norādīts atsevišķi būtu ieteicams izstrādāt nozaru vadlīnijas.
Vērtējot iespēju turpināt labiekārtošanas jautājumu plānveidīgu sakārtošanu, ieteicams izskatīt arī risinājumu par tematiskā
plānojuma veidošanu, kurā tiktu iekļauta gan satiksmes infrastruktūras, gan citas inženiertehniskās infrastruktūras plāns, kā arī
rekreācijas teritoriju un apzaļumošanas teritoriju attīstības plāns. Ņemot vērā pieredzi ar konsultanta piesaisti Labiekārtošanas plāna
izstrādē, kas netika pabeigts, ieteicams stiprināt pašvaldības struktūrvienību kapacitāti un šādu plānojumu izstrādāt pašu spēkiem.
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8. Rīgas plānošanas reģiona un kaimiņu novadu
attīstības programmu sasaiste
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Analizējot kaimiņu pašvaldību un Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentus, būtiski ir iezīmēt sasaisti starp esošajām un
plānotajām rīcībām vai kopējiem mērķiem un interesēm, kas nenovēršami rodas teritorijas plānošanā un attīstībā. Zemāk sniegts
vērtējums par iekļautajām saistītajām rīcībām un pasākumiem kaimiņu novada plānošanas dokumentos un Rīgas plānošanas reģiona
plānošanas dokumentos.
Babītes novada plānošanas dokumenti
Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kā kopīgās intereses tiek norādīta kopīga infrastruktūras attīstība1. Mārupes
novadam ar Babītes novadu ir kopējs ceļu tīkls.
Babītes novada attīstības programmā 2014. – 2020.gadam, kā nozīmīgākie esošie saskares punkti ar Mārupes novadu tiek minēti:
 Meliorācijas sistēmas;
 Izglītības iestādes;
 Darbaspēka plūsma;
 Zilās struktūras attīstīšana, aizsardzība, apsaimniekošana;
 Zaļās struktūras attīstīšana, aizsardzība, apsaimniekošana;
 Sports un kultūra;
 Pašvaldības nozīmes ceļu infrastruktūras attīstīšana, sakārtošana.

1

Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, Babītes novada pašvaldība.
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Kā nākotnē iespējamie saskarsmes punkti ar kaimiņu pašvaldībām, tiek norādīti:
 Vienotas tūrisma infrastruktūras izveide (t.sk. specializētā tūrisma (golfa) attīstība);
 Specializētā tūrisma (golfa) attīstība;
 Veloceliņu tīkls2.

SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Arī Mārupes novada Attīstības programmā 2013 – 2019.gadam ir norādīta sasaiste ar kaimiņu novada pašvaldībām, t.sk. Babīti.
Izglītības joma ir viena no tām, jo novadā vairāk kā 1000 bērnu apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes, arī Babītes vidusskolu. Pat
skolēnu pārvadājumu maršruts divas reizes dienā veic maršrutu nogādājot uz un no Babītes vidusskolas caur Skulti un Jaunmārupi līdz
pat Mārupes vidusskolai skolēnus.
Darba spēka plūsmas jomā arī anketēšanas rezultātā veiktie dati norāda, ka kaut neliela daļa (2 respondenti jeb 0,3%), tomēr
strādā Babītes novadā un visticamāk, daudz vairāk Babītes novada iedzīvotāju strādā Mārupes novadā, ņemot vērā lidostas un nozīmīgo
uzņēmējdarbības teritoriju tuvumu.
Vēl kā nozīmīga sasaiste ar Babītes novadu jāmin kopīgā realizācija projektā “Tūrisms kopā”, kurā apvienojušies seši Pierīgas
novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība
“Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem.

2

Babītes novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam, Babītes novada pašvaldība.
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Projekta laikā līdz pat 2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta
kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā,
tiks izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, tiks organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un
gidu apmācības. Projekta mērķauditorija ir ne tikai novadu tūrisma pakalpojumu sniedzēji, bet arī skolēni, citi vietējie iedzīvotāji, vietējie
un ārvalstu tūristi3.

Olaines novada plānošanas dokumenti
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, novads ar Mārupes novadu nosaka atsevišķas sadarbības prioritātes, kas veicinātu
arī teritoriju sadarbību labiekārtošanas jautājumos - autoceļa un veloceliņu, kā arī sabiedriskā transporta attīstībā, kopīgas tūrisma un
rekreācijas infrastruktūras izveidē4.
Olaines attīstības programmas Rīcības plānā iekļautas atsevišķas rīcības, kuru ietvaros sadarbojoties, tiktu veikti vairāki ar
labiekārtošanu saistīti pasākumi. Rīcības R.3.5 ietvaros sadarbībā ar Mārupes novadu plānots izveidot veloceliņus/velomaršrutus, rīcības
R.3.29 ietvaros attīstīt dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūru dabas liegumā „Cenas tīrelis” saskaņā ar Dabas aizsardzības
plānos noteiktiem apsaimniekošanas pasākumiem5.

3

Informācija no mājas lapas www.pierigaspartneriba.lv.
Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam, SIA „NK konsultāciju birojs”.
5
Olaines novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam, SIA „Reģionālie projekti”.
4
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3.3. nodaļā atzīmēts, ka kopīgie paredzētie pasākumi Olaines un Mārupes novadam ir:
 Veicināt transporta infrastruktūras attīstību un satiksmes organizācijas uzlabošanu:
 attīstīt veloceliņu tīklu, kas savienotu kaimiņu novadus (Mārupes novada attīstības programmas 69.pasākums);
 uzturēt un uzlabot vienotos autoceļus.
 Veicināt rekreācijas un aktīvās atpūtas teritorijas izveidi, piemēram, dabas takas ar norādēm izveidošanu, sasaistot ar veloceliņu izbūvi,
pasākumi Cenas tīreļa aizsargājamā dabas teritorijā un tml.
 Veicināt inženiertehnisko komunikāciju sakārtošanu, piemēram:
1) kopīgās ūdensteču un meliorācijas sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu;
2) Stūnīšu mazdārziņu centralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošana. Nepieciešams plānot kopīgu risinājumu, kas savāktu
notekūdeņus gan Stūnīšos Olaines novadā, gan Mārupes novadā pa Vilnīšu un Gaileņu ielām, tālāk tos centralizēti novadot uz Tīraines
notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
 Rast kopīgu risinājumu par atskurbtuves izveidošanu vairāku novadu starpā.
 Veicināt kopīgu izglītības pārvaldes sistēmas darbību.

SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Arī Mārupes novada Attīstības programmā 2013 – 2019.gadam ir norādīta sasaiste ar kaimiņu novada pašvaldībām, t.sk. Olaini. Konkrēta
sasaistes joma ar Olaines novadu norādīta tieši rekreācijas un aktīvās atpūtas teritoriju izveide. Saskaņā ar anketēšanas rezultātiem 8
respondenti (jeb 1%) darbavietu ir Olaines novads, kas arī liecina par ikdienas iedzīvotāju mobilitāti un iespēju izmantot blakus novadu
resursus.
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Velomaršruti un veloceliņi ir viena no kopīgajām perspektīvām, t.sk. ar Rīgas pilsētu. Rīgas pilsētas attīstības plānā ir norādīts
perspektīvais veloceliņš līdz Jelgavas ceļam (vecā Jelgavas šoseja), kur tālāk šķērsojot Mārupes novadu tas nonāk Olaines novadā. Šādas
kopīgas infrastruktūras radīšana, samazinātu transporta problēmas, iedzīvotājiem piedāvājot ikdienā izmantot arī velotransportu.
Stūnīšu mazdārziņu teritorija, kas atrodas tiešā Mārupes novada robežas tuvumā jau esošajā brīdī daļēji izmanto centralizētus
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, tādējādi šīs teritorijas infrastruktūras attīstības būtu vērtējama kopīgi ar Mārupes novadā
esošo Tīraines ciemu. Līdzīgi kā ar Babītes novadu, arī Olaine ir iesaistīta kopīgā projektā “Tūrisms kopā”.

Rīgas pilsētas plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030. gadam, telpiskās attīstības perspektīvā, sadarbībā ar Mārupes novadu tiek
plānoti tramvaju pagarinājumi un jaunie galapunkti, kā arī saistībā ar „Rail Baltica” ievadu Rīgā, tiek plānots ātrgaitas tramvajs caur
Mārupes novada teritoriju ar pieslēgumu pie ilgtermiņa stāvparka Mārupes novada teritorijā.
Rīgas pilsētas attīstības programmā kā sadarbības virziens ar Mārupes novadu iezīmējas starptautiskās lidostas „Rīga” attīstības
jautājumi un t.sk. perspektīvais sabiedriskā transporta savienojums6.
Rīgas pilsētas teritorijas plānojums ir izstrādes stadijā (tiek pilnveidota 2. redakcija), kā arī ir izstrādāti vairāki tematiskie
plānojumi.

6

Rīgas attīstības programma 2014. – 2020.gadam, RD PAD, 2014.
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Rīgas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gads
Aktīvi piedalīties dažādu līmeņu un mērogu lietderīgā sadarbībā. Rīgas tematiskā sadarbība ar citām pašvaldībām ietverta vairākos
rīcības virzienos:
 „PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība” (izglītības pakalpojuma nodrošināšanā);
 „RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide” (kultūras pakalpojuma nodrošināšanā);
 „RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas” (sporta jomā);
 „RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība” (Rīgas starptautiskās sasniedzamības nodrošināšanā – t.sk. „Rail Baltica”,
starptautiskā lidosta „Rīga” u.c.);
 „PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija” (veloceliņu, stāvparku, sabiedriskā transporta
jautājumos);
 „RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana” (elektroapgādes, gāzes apgādes, ūdenssaimniecības
pakalpojumu – t.sk. notekūdeņu apsaimniekošanā – nodrošināšanā);
 „RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana” (kapsētu nodrošināšanā);
 „RV15 Augsta vides kvalitāte” (piejūras telpas attīstībā un rekreācijas iespēju īstenošanā);
 „PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā attīstība” (uzņēmējdarbība attīstībā un
nodarbinātības veicināšanā);
 „RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums” (kopīgu tūrisma piedāvājumu nodrošināšanā).
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SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Rīgas pilsētas ietekme Mārupes novada infrastruktūras attīstībā ir ļoti cieši sasaistīta. Jau šobrīd vairāk kā 80% savākto
centralizētas kanalizācijas (avots – A/S Mārupes komunālie pakalpojumi) ūdeņu apjoms nonāk Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
Mārupes novadā esošais Mārupes ciems robežojas ar Rīgas pilsētas ielām (Upesgrīvas iela, Ābolu iela, Sīpeles iela), kas tieši
raksturo kopīgi risināmos jautājumus un nepieciešamo sadarbību ar Rīgas pilsētu.
Mārupes novada investīciju plānā 2017. – 2019.gadam ir iekļauta aktivitāte “Sadarbības un mijiedarbības nodrošināšana ar Rīgas
pilsētu un apkārtējo novadu pašvaldībām”, kura tiek īstenota ik gadu ar mērķi identificēt un galvenos sadarbības virzienus un
mijiedarbības aspektus, īstenojot kopīgus risinājums.
Saskaņā ar anketēšanas rezultātiem Rīgas pilsētā lielākā daļa respondentu – 444 respondenti (jeb 57,1% no kopējā skaita)
darbavieta ir Rīgas pilsēta, kas liecina Rīgas tuvumu un iespēju darba vietu atrast galvaspilsētā.

Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumenti
Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014 -2030 gads)7
19. lpp norādīts, ka reģiona mērogā būtiska ir Rīgas pilsētas un Pierīgas integrācija, kas veido administratīvi un saimnieciski
fragmentētu, bet funkcionāli vienotu telpu, kur nepieciešama kopēja koordinēta attīstības plānošana un sadarbība. Pierīga aptver Rīgai

7

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija (2014 – 2030.gads), RPR,2013.
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tieši pieguļošās (Babītes, Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Garkalnes) un tuvās apkārtnes (Ādažu, Carnikavas) pašvaldību teritorijas.
Šajā teritorijā apdzīvoto vietu statusam ir funkcijām pakārtots raksturs. Būtiska daļa no Pierīgas funkcionāli un apdzīvojuma struktūrā
(morfoloģiski daudzos gadījumos ir saplūdusi ar blakus apdzīvotām vietām) ir cieši saaudusies ar Rīgas pilsētu. Šī Pierīgas daļa tiek saukta
par urbanizēto Pierīgas telpu. 1.attēlā “Apdzīvojuma telpiskās struktūras attīstība” paredzēts, ka Mārupes novads ir urbanizētā Pierīgas
telpa.
22.lpp. perspektīvās satiksmes infrastruktūras analīzē tiek noteikts, ka reģiona mērogā būtiskākā nozīme ir Rīgas un Pierīgas
sasaistei. To nodrošinās ātrie reģionālie savienojumi – galvenokārt pa dzelzceļu un valsts galvenajiem autoceļiem. Savukārt ilgtermiņā
liela nozīme paredzama stāvparkiem (Park&Ride) dažādās tuvās Pierīgas vietās, kas ir ērti savienojami ar sabiedriskā transporta sistēmu,
piemēram, Mārupē, Ķekavā, lai samazinātu individuālā autotransporta plūsmas uz galvaspilsētu. Pierīgas teritorijā būs pietiekoši liels
iedzīvotāju skaits, lai mobilitātes infrastruktūras uzturēšana būtu pamatota. Pierīgā, kur tas ir pamatots, veidojami sliežu un
elektrotransporta savienojumi, sasaistot tos ar transporta organizācijas mezgliem. Tas ļaus samazināt gaisa piesārņojumu Rīgā.
Saistība ar kaimiņu teritorijām:
 iedzīvotāju kustības prognoze;
 darba vietu attīstības prognoze;
 ūdens ņemšanas vietu platības un izvietojums, ūdens piegādes objektu un pievadu izvietojums;
 atkritumu utilizācijas vietu platības un izvietojums (sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām);
 iespējamās kanalizācijas būvju un tīklu izvietojuma vietas;
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 prognozētais reģionā izvietojamo mājokļu skaits un to sadalījums pa veidiem (vienģimenes, rindu, daudzdzīvokļu)
un dažāda veida mājokļu būvniecībai rezervējamās platības;
 apsvērumi par otro mājokļu attīstību un vietām/platībām to izvietošanai;
 teritorijas rīdzinieku atpūtai un rekreācijai (vajadzība pēc atpūtas objektiem – aktīvās atpūtas, izpriecu, atrakciju
būvēm, laukumiem, parkiem, peldvietām un pludmalēm, tūristu takām, mežiem sēņošanai un ogošanai, piknikiem;
 iespējamās

vajadzības

teritoriju

rezervācijai

enerģijas

(elektrības,

gāzes,

siltuma)

pārvadiem,

transformēšanas/ražošanas/ uzglabāšanas vietām;
 Eiropas un nacionālās nozīmes infrastruktūras koncentrēšana, vietu koncepta attīstīšana, centrs, kultūra,
pakalpojumi, ražošanas teritorijas, atpūtas teritorijas, zilās un zaļās telpas integrācija reģionā;
 vienoti Rīgas – Pierīgas transporta risinājumi (vienota Rīgas sabiedriskā transporta sistēma), vienotas
komunikācijas – kanalizācija, ūdensvads, vienota plānošana;
 reģionāla transporta risinājumi, reģionāla apdzīvojuma plānošana, apdzīvojuma konsolidācija, humanizācija, vietu
attīstība, darba vietu lokalizācija, veicināšana, vieta atpūtai, rekreācijai, dabas teritoriju izmantošanas
daudzveidīgums, attīstības koncentrēšana gar transporta asīm, apdzīvojuma nesapludināšana.

“Mārupe ietilpst urbanizētā pierīgas telpā. Dabas un lauku teritoriju telpiskā struktūrā,
nozīmīgākās vēsturiskās, kultūras un ainavu telpas kontekstā”.
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Vadlīnijas Pierīgas urbanizētai telpai
(1) Pierīgas areālā esošo pašvaldību plānojumos respektēt vajadzības teritoriju rezervācijai valsts, reģiona un Rīgas
attīstībai/nepieciešamo norišu darboties spējas nodrošināšanai un zaļo teritoriju saglabāšanai. Tostarp:
 tehniskajai infrastruktūrai (dzelzceļi, ceļi, enerģijas pārvadi, krātuves, transformēšanas punkti);
 vides infrastruktūrai (ūdensapgāde, kanalizācija, atkritumu saimniecība u.c.);
 rekreācijai, kūrortsaimniecībai un vides kvalitāti Rīgā un Pierīgā nodrošinošām dabas teritorijām (no Rīgas izejošiem
radiāliem zaļajiem, atklātas neapbūvētas telpas stariem, kas veido ekoloģisko karkasu, saistot Rīgu ar Pierīgas meža joslu).
(2) Teritoriju plānojumos paredzēt pasākumus, kas veicina monofunkcionālo ciemu izpēti un tās rezultātiem atbilstošu nodrošināšanu ar
tehnisko un vides infrastruktūru, pakalpojumiem un darba vietām, rekreācijas iespējām.
(3) Veicot apdzīvojuma plānošanu, izvērtēt apdzīvojuma esošo struktūru un paredzēt atlūzu apbūves konsolidācijas pasākumus, kur tas
ir pamatots. Nepieļaut jaunu ciemu un apdzīvotu vietu veidošanu, bez īpaša pamatojuma.
(4) Paredzēt pasākumus, kas nepieļauj vairāku apdzīvoto vietu apbūves saplūšanu. Īpaša uzmanība veltāma, lai novērstu vienlaidus
lineāras apbūves joslu izveidošanos gar valsts galvenajiem autoceļiem.
(5) Sezonas apdzīvoto vietu – vasarnīcu un dārzkopju ciemu – iespējas pārtapt par pastāvīgi apdzīvotām vietām izvērtēt plānošanas
procesā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Neatbalstīt šo pārtapšanu, ja detālplānojuma izstrādes rezultātā nav iespējams paredzēt un
sekojoši nodrošināt vidi nepiesārņojošas, centralizētas infrastruktūras – ūdensvada, kanalizācijas, kā arī normatīviem atbilstoša platuma
ielu tīkla attīstības iespējas un sociālās infrastruktūras attīstību.
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Kā īpaši nozīmīgas Stratēģijā 2030 tiek paredzētas prioritāri attīstāmās reģiona
teritorijas, vietas un tīkli: inovatīvo centru – pētniecisko un tehnoloģiju
parku attīstība – Salaspilī, Ogrē un lidostas „Rīga” apkaimē.

SASAISTE AR MĀRUPES NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM

Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumenti izstrādāti reģionam kopumā, apvienojot būtiskākās sadarbības jomas starp
pašvaldībām, kurām ir ietekme ikdienas funkciju nodrošināšanā.
Liela nozīme piešķirta mobilitātes jomai, satiksmes infrastruktūrai, sabiedriskajam transportam. Arī stāvparku nodrošināšanai,
vides infrastruktūrai, dabas teritorijām un arī izglītības jomai. Šīs ir tās būtiskākās jomas, kuras būtu jāvērtē ne tikai katras pašvaldības
ietvaros, bet visā reģionā kopumā, lai optimizētu ne tikai pašu resursus, bet radītu arī ilgtspējīgu dzīves vidi.
Kā jau iepriekš tika norādīts vērtējums par kaimiņu pašvaldībām, visas šīs jomas arī ikdienā rada savstarpēju pašvaldību funkciju
mijiedarbību un ir iekļautas gan rīcībās, gan investīcijās, plānojot turpmākās prioritātes.
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9. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu
kvalitāti un uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem
Mārupes novadā
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Nozīmīgs darbs veicot Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi, kā arī novērtējumu par iepriekšējo periodu ir
iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana. Izpildītājs veica aptauju, aicinot Mārupes novada iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt viedokli par
pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Mārupes novadā.
Aptauja tika veikta 2019.gada aprīļa mēnesī. Aicinājums piedalīties aptaujā tika publicēts novada mājaslapā un pašvaldības
sociālajos saziņas tīkos. Aptaujas anketu bija iespējas aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā (izplatot to bibliotēkā, dienas centros,
Domes ēkā un A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ēkā).

9.1. Iedzīvotāju aptauja
Kopumā iedzīvotāju anketu aizpildīja 880 respondenti (~ 4% novada iedzīvotāju), kas ir ļoti labs rādītājs. 2016.gadā līdzīgu aptauju
aizpildīja 517 respondenti (~2,76% novada iedzīvotāju) un salīdzinājumam 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes
novada attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 720 respondenti (~4,5% novada iedzīvotāju). Tādējādi ir vērtējams, ka
sniegtie aptaujas dati ir reprezentatīvi un tos var vērtēt kā kopējās tendences rādītājus novadā.
Lai salīdzinātu aptaujas datus ar iepriekšējo gadu veiktajām aptaujām, lielākoties aptaujas jautājumi bija līdzvērtīgi, tomēr jāņem
vērā, ka dzīves vide un pakalpojumi ir mainīgi, tādējādi daļa jautājumu (īpaši par atsevišķi iestāžu darba apmierinātību) tika izslēgti, lai
aptauja būtu samērīga un daļa aizstāta ar jauniem jautājumiem, kas ir nozīmīgi attīstības programmas analīzei kopumā.
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Kopumā secināms, ka lielākoties visos rādītājos ir uzlabojusies gan pakalpojumu pieejamība, gan kvalitāte, izņemot atkritumu
saimniecības jomā, kam būtu jāpievērš vislielākā uzmanība un darbaspēka pieejamības jomā.
Par vairāk kā 20% apmierinātība ir pieaugusi ar vispārējās izglītības pakalpojumiem un ielu apgaismojuma kvalitāti. Par vairāk kā
15% apmierinātība ir pieaugusi sporta pasākumu kvalitāte un gājēju ietvju, celiņu nodrošinājumam. Pozitīvas tendences ir arī pirmsskolas
izglītības pakalpojuma kvalitātei, kultūras pasākumu piedāvājumam, vides sakoptībai.
Ja iepriekšējos periodos visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, tad esošajā situācijā par 28 % pieaugusi
apmierinātība ar pieejamību un vairāk kā 5% ar kvalitāti, kas ir pozitīvi vērtējams rādītājs.
Iedzīvotāji nemainīgi ir apmierināti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un veselības
aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu. Pieaugusi ir apmierinātība ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Nav viedokļa/
neizmantoju

Neapmierina

2019.gada aprīlī

Apmierina

Nav viedokļa/
neizmantoju

Neapmierina

2015.gada novembrī –
2016.gada janvārī

Apmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Neapmierina

Pakalpojumi

Apmierina

2012.gada aprīlī – maijā

Novērtējums

Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums
salīdzinot ar 2015/2016.g.

Pirmsskolas izglītības
pakalpojumi

49.30% 8.50%

42.20% 47%

8%

45%

57,3 %/
59,1%*

12,2%/
4,7 %*

30,5%/
36,1%*

Apmierinātība kopumā pieaugusi un interesanti, ka
pieauguši arī izmantotāji

Vispārējās izglītības
pakalpojumi

44.70% 4.40%

50.80% 40%

7%

53%

65,0%/
61,9%*

5,7%/
6,5%*

29,4%/
31,6%*

Apmierinātība ievērojami pieaugusi - vairāk kā 20%, kas
ir pozitīvs rādītājs

Kultūras un izklaides
pasākumi

50.60% 12.20%

37.20% 65%

15%

20%

70,1%/
71,6%*

15,3%/
11,3%*

14,6%/
17,1%*

Arī kultūras pasākumu piedāvājuma pieejamības un
kvalitātes rādītāji pieauguši par vairāk kā 5%

Sporta pasākumi

36.80% 11.50%

51.70% 45%

19%

36%

63,4%/
62,1%*

11,8%/
8,7%*

24,8%/
29,2%*

Sporta pasākumu pieejamība un kvalitāte pieaugusi par
vairāk kā 15%

Tabula 11. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pakalpojumu kvalitāti Mārupes novadā.
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Sociālā palīdzība un
sociālie pakalpojumi

28.20% 8.30%

63.50% 28%

31%

10%

31%

62%

35,2%

28,0%

17,1%/
17,0%*

6,1%/
4,8%*

Nav viedokļa/
neizmantoju

Nav viedokļa/
neizmantoju

Neapmierina

Apmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

38.60% 38%

2019.gada aprīlī

Neapmierina

30.10% 31.30%

2015.gada novembrī –
2016.gada janvārī

Apmierina

Veselības aprūpes
pakalpojumi

Neapmierina

Pakalpojumi

Apmierina

2012.gada aprīlī – maijā

Novērtējums

Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums
salīdzinot ar 2015/2016.g.

36,7%

Veselības aprūpes pakalpojumi saglabājušies
iepriekšējo gadu līmenī

66,9%/
68,2%*

Lai arī sociālās palīdzības rādītāju apmierinātība
samazinājusies, jāpievērš uzmanība, ka proporcionāli
samazinājies arī lietotāju skaits, attiecīgi var vērtēt, ka
pakalpojumu kvalitāte saglabājusies iepriekšējo gadu
līmenī

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana

66.30% 14.70%

19%

81%

11%

8%

74,7%

7,8%

17,5%

Neapmierinātība ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu
samazinājusies, samazinājusies arī apmierinātība, bet
salīdzinot ar 2012.gadu ir pieaugusi apmierinātība, pie
līdzvērtīga iedzīvotāju īpatsvara, kuri neizmanto šo
pakalpojumu. Tādējādi kopumā var vērtēt, ka nedaudz
pieaugusi vai saglabājusies pakalpojumu kvalitāte
iepriekšējo gadu līmenī.

Sabiedriskā transporta
pakalpojumi

49.70% 36.40%

13.90% 42%

40%

18%

44,7%/
59,2%*

41,3%/
21,5%*

14%/
18,3%*

Nedaudz pieaugusi neapmierinātība ar sabiedriskā
transporta pieejamību, bet kopumā apmierinātība
saglabājusies iepriekšējo gadu līmenī

78,5%/
54,8%*

20,8/
44,8%*

0,7%/
0,4%*

Ievērojami pieaugusi gan ielu un ceļu infrastruktūras
pieejamība, gan kvalitāte, lai gan pēc aptaujas anketu
skaidrojumiem, tās ir arī lielākās sūdzības, tomēr
tendences ir pozitīvi vērtējamas

53,1%/
62,0%*
68,4%/
73,2%*

46,0%/
37,0%*
30,0%/
24,5%*

0,9%/
1,0%*
1,6%/
2,3%*

85,3%

12,8%

1,9%

Ielu / ceļu infrastruktūra,
32.50% 64.60%
tās uzturēšana

2.90%

49%

51%

-

Gājēju ietves, celiņi,
gājēju pārejas u.tml.

39.90% 55.80%

4.30%

37%

60%

3%

Ielu apgaismojums

54.40% 42.10%

3.50%

46%

53%

1%

Vides sakoptība

78.60% 17.50%

3.90%

80%

19%

1%

Par vairāk kā 15 % pieaudzis apmierinātības līmenis
Par vairāk kā 20% pieaudzis apmierinātības līmenis
par vairāk kā 5 % pieaudzis apmierinātības līmenis
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Novērtējums

Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
neizmantoju

2019.gada aprīlī

Nav viedokļa/
neizmantoju

Neapmierina

2015.gada novembrī –
2016.gada janvārī

Apmierina

Nav viedokļa /
neizmantoju

Neapmierina

Pakalpojumi

Apmierina

2012.gada aprīlī – maijā

Apmierinātības līmeņa pieaugums/
samazinājums salīdzinot ar 2015/2016.g.

Atkritumu savākšanas pakalpojumu
pieejamība un kvalitāte, salīdzinot gan ar
70,5%/
23,7%/
4,9 %/
2012.gadu, gan 2015.gadu krītas, kopumā
65,3%*
29,5%*
5,2%*
samazinoties par vairāk kā 15 %, kas ir
rādītājs, kuram nepieciešams pievērst
uzmanību
Ar ūdensapgādes pakalpojumiem
76,3%63,8%/ 11,7%17,9%/ 12,1%18,3%/ patērētāji ir vairāk apmierināti, kā ar
66,1%61,6%* 19,5%13,3%* 14,3%25,1%* kanalizācijas, bet kopējās tendences ir ar
pozitīvu vērtējuma pieaugumu

Atkritumu savākšana/ izvešana 84.90% 9.30%

5.80%

75%

22%

3%

Ūdensapgāde un kanalizācija

53.10% 30.70%

16.30% 61%

28%

11%

Centralizētā siltumapgāde

30.60% 11%

58.50% 29%

9%

62%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

55.80% 33.60%

10.60% 76%

17%

7%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

21.80% 28.50%

49.70% 29%

35%

29%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Sadzīves pakalpojumi
35.80% 23.90%
(frizētavas, ķīmiskā tīrītava u.c.)

40.30% 43%

24%

33%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Pasta pakalpojumi

49.90% 39.30%

10.80% 76%

16%

8%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Aktīvās atpūtas pakalpojumi

27.50% 32.20%

40.30% 43%

29%

28%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Nodarbinātība (darbavietas)

19.30% 24.30%

56.40% 26%

21%

53%

23,7%/
23,7%*

68,4%/
47,3%*

7,9%/
28,9%*

Internets

67.40% 19.90%

12.80% 72%

23%

5%

42,1%

50%

7,9%

Mazumtirdzniecības
pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi

Būtiski pieaugusi neapmierinātība ar
darbaspēka piedāvājumu tirgū, tā ir
būtiska problēma novadā
Interneta pieejamība anketēta tikai starp
uzņēmējiem (38 uzņēmēji) un nav
salīdzināma kopējā novada kontekstā,
tomēr tā tiek norādīta kā būtiska problēma
novadā

* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte
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Tabula 12. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti
Novērtējums

73%
83%
73%
95%
82%
88%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

nav vērtēts
nav vērtēts
nav vērtēts
nav vērtēts
nav vērtēts
nav vērtēts

20.00% 1.90%

78.10%

16%

7%

77%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

41.50% 3.80%

54.70%

56%

9%

35%

n/a

n/a

n/a

Bibliotēka

21.30% 2.50%

76.30%

27%

5%

68%

Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Mārupes Sporta centrs
Pašvaldības sporta bāzes
(laukumi, stadioni)
Mārupes novada Dome

19.00% 4.00%
10.40% 1.00%
20.10% 5.40%

76.90%
88.60%
74.40%

18%
11%
24%

6%
2%
14%

76%
87%
62%

nav vērtēts
Pieaugusi apmierinātība ar bibliotēkas pakalpojumiem par vairāk kā
35,1%/ 9,1%/ 55,9%/ 5% un būtiski, ka arī pieaudzis lietotāju skaits. Jānorāda, ka
37,3%* 3,8%* 58,9%* neapmierinātība ir vairāk tieši ar pieejamības nodrošināšanu, jo būtu
nepieciešama bibliotēka arī Mārupes ciemā
n/a
n/a
n/a
nav vērtēts
n/a
n/a
n/a
nav vērtēts
n/a
n/a
n/a
nav vērtēts

11.00% 3.80%

85.30%

29%

26%

45%

n/a

n/a

n/a

65.00% 10.70% 24.30%

65%

19%

16%

73,2%

11,7% 15,2%

Mārupes novada
pašvaldības policija

44.70% 9.00%

46.30%

66%

13%

21%

60,5%

18,5% 21,1%

Būvvalde

32.60% 8.30%

59.00%

37%

13%

50%

60,5%

13,2% 26,3%

Akciju sabiedrība
„Mārupes komunālie
pakalpojumi”

32.80% 14.30% 52.90%

36%

32%

32%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

SIA „Sabiedrība Mārupe”

19.70% 6.40%

14%

10%

76%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

73.90%

Neapmierina

5%
2%
6%
1%
2%
3%

29.40%
14.30%
20.30%
8.50%
12.90%
12.50%

Apmierina

22%
15%
21%
4%
16%
9%

Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Jaunmārupes pamatskola
Skultes sākumskola
PII „Lienīte”
PII „Zeltrīti”
Mārupes mūzikas un
mākslas skola
Mārupes Kultūras nams

Neapmierina

Apmierina

67.20%
84.90%
77.90%
90.70%
86.00%
85.40%

Apmierina

Nav viedokļa
/ neizmantoju

Nav viedokļa/
neizmantoju

2019.gada aprīlī

3.30%
0.80%
1.80%
0.80%
1.10%
2.10%

Pakalpojumi

Nav viedokļa
/ neizmantoju

2015.gada novembrī –
2016.gada janvārī

Neapmierina

Mārupes
novadā.
2012.gada
aprīlī – maijā

Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums salīdzinot ar
2015/2016.g.

nav vērtēts
Pieaugusi apmierinātība ar domes darbu par vairāk kā 5%
Salīdzinot ar 2015.gadu apmierinātība samazinājusies par 5%, bet
salīdzinot ar 2012.gadu rādītāji ir ievērojami labāki, līdz ar to kopējās
tendences ir saglabājušās, kā arī jāņem vērā, ka šis rādītājs
2019.g.tika analizēts tikai uzņēmēju vidū
Ievērojami uzlabojušies rādītāji, par vairāk kā 20%, bet jāņem vērā,
ka tas 2019.g. tika anketēts tikai uzņēmēju vidū

* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte
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9.2. Uzņēmēju aptauja
Kopumā uzņēmēju anketas aizpildīja 38 respondenti (~ 1,3% aktīvo uzņēmēju), salīdzinot ar 2016.gadu, kad to aizpildīja 72
respondenti (~2,46% no novadā reģistrētajiem uzņēmumiem) un 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada
attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 21 uzņēmējs, šis rādītājs nav iepriecinošs. Lai aptaujas rezultātus uzņēmēju vidū
vērtētu kā reprezentatīvus būtu nepieciešami vismaz 2% aktīvo uzņēmēju anketu, tādējādi aptaujas rezultāti kopumā ir vērtējami
kritiski, neatspoguļojot patieso situāciju. Jāatzīmē, ka vienlaicīgi veiktajā iedzīvotāju aptaujā 91 respondents norādīja, ka pats ir
uzņēmuma vadītājs, taču tikai neliela daļa no šiem respondentiem ir aizpildījuši uzņēmēju aptauju. Turpmāk, iespējams, šādas aptaujas
ir jāorganizē atsevišķi, dažādos laika periodos, jo minētais fakts liecina, ka vienlaicīga divu anketu nosūtīšana nedod efektīvu rezultātu.
Joprojām uzņēmēju vidū visaktuālākā ir kvalificēta darbaspēka pieejamība, pārējie rādītāji saglabājušies līdzvērtīgi. Jāpiemin, ka
tikai aptuveni 40% uzņēmēju norādījuši, ka viņu uzņēmumā strādā vairāk kā 50% mārupiešu, kas nozīmē pastāvošās migrācijas tendences
starp novadiem un Rīgas pilsētu darbaspēka ziņā.
Būtiski norādīt, ka lielu neapmierinātību uzņēmēji norādījuši arī ar optiskā interneta nepieejamību vai nepietiekamu interneta
kvalitāti un veloceliņu, gājēju celiņu trūkumu, lai darbinieki nokļūtu uzņēmumos.
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Tabula 13. Aptaujāto uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības attīstību
ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā.
Novērtējums

Apmierina

Neapmierina

4,8%

33,3%

69%

18%

13%

68,5%

26,3%

5,3%

33,3%

23,8%

42,9%

69%

21%

10%

57,9%

34,3%

7,9%

33,3%

23,8%

42,9%

58%

11%

31%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

aktuāla
57,1 %

nav aktuāla neitrāla
22%
38,1%
4,8%

46%

32%

23,7%

68,4%

7,9%

apmierinātības līmenis saglabājies, bet divas reizes pieaudzis
īpastvars neapmierināto uzņēmēju, jo darbinieku trūkums kā
viens no būtiskiem faktoriem minēts arī anketas atvērtajos
jautājumos

Informācijas pieejamība par
aktuāla
Eiropas Savienības
42,9%
Struktūrfondu apguvi

nav aktuāla neitrāla
51%
28,6%
28,5%

22%

27%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Finanšu avotu pieejamība

aktuāla
38.00%

nav aktuāla neitrāla
31%
33,4 %
28,6%

33%

36%

n/a

n/a

n/a

nav vērtēts

Ceļu infrastruktūras
attīstība

aktuāla
47,6%

nav aktuāla neitrāla
64%
33,3%
19%

31%

5%

65,8%/ 34,2%/
0%
57,9%* 42,1%*

Uzņēmējdarbības attīstības
faktori

Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
neizmantoju

2019.gada aprīlī

Apmierina

Nav viedokļa/
neizmantoju

2015.gada novembrī –
2016.gada janvārī

(Vidējas)

Neapmierina
(Sliktas un ļoti
sliktas)

2012.gada aprīlī – maijā

Uzņēmējdarbības attīstības
61,9%
iespējas
Uzņēmējdarbības attīstību
veicinoša pašvaldības
darbība
Novada līmeņa saistošie
noteikumi, instrukcijas,
nolikumi un lēmumi
Atbilstošas kvalifikācijas
darbaspēka pieejamība

Apmierinātības līmeņa pieaugums/ samazinājums salīdzinot
ar 2015/2016.g.
Uzņēmējdarbības attīstības iespējas saglabājas ar nemainīgu
tendenci apmierinātības jomā, tomēr jāpievērš uzmanība, ka
pieaudzis neapmierināto uzņēmēju īpatsvars
samazinājies arī īpatsvars ar pašvaldības veicinošu darbību
uzņēmējdarbībā, lai gan tas joprojām ir augsts, salīdzinot ar
2012.gadu.

ielu un ceļu infrastruktūrai uzņēmēju anketās apmierinātības
un neapmierinātības īpatsvars saglabājies nemainīgs

* pakalpojuma pieejamība vai piedāvājums/ pakalpojuma kvalitāte
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Secinājumi
Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā noteiktos pasākumus atbilstoši
apstiprinātajai Attīstības programmas 2013 – 2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. Ikgadēji tiek pārskatīts rīcības un investīciju
plāns, aktualizētas prioritātes un noteiktas jaunas rīcības un uzdevumi, ja tie ir aktuāli. Šāda līdzšinējā pieeja arī norāda par aktīvu un
iesaistošu uzdevumu izpildi atbilstoši novada aktuālajām tendencēm un budžeta iespējām.
Nozīmīgs pārskata periodā ieviests instruments attīstības dokumentu ieviešanā un uzraudzībā ir sabiedriskās padomes, kas
izveidotas tūrisma, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides, uzņēmējdarbības, mārketinga un izglītības jomās.
Lielākoties, arī vērtētie nozaru plānošanas dokumenti, kā, sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam, tūrisma
attīstības stratēģija 2016. – 2020.gadam, kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023.gadam ieviešana vērtējama pozitīvi, jo to
ieviešanu uzrauga ne tikai pašvaldības nozaru speciālisti, bet arī izveidotās konsultatīvās padomes.
Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģijas 2016. – 2020.gadam īstenošanas progress tiktu ieviests un organizēts aktīvāk,
ja domes rīcībā būtu konkrēti atbildīgie speciālisti (vēlams, mārketinga speciālists), kura darba pienākumos būtu šo uzdevumu virzīšana
izpildei. Lai arī aktīvi darbojas mārketinga konsultatīvā padome, uzdevumu izpilde un ikgadējā prioritāšu pārskatīšana veiktos labāk.
Labiekārtošanas plāna īstenošana faktiski nenotiek, jo, pirmkārt, pats plāns nav pabeigts un apstiprināts, kā arī nav noteikta
uzraugošā struktūra noteikto uzdevumu izpildei. Izglītības stratēģija, kas netika vērtēta šī ziņojuma ietvaros, jo tiek izstrādāta jauna
izglītības stratēģija 2020. – 2026.gadam ir būtisks plānošanas dokuments Attīstības programmas saistošo plānu izstrādē, ņemot vērā to,

158

ka ikgadēji pašvaldība no budžeta izglītības jomā atvēl vairāk kā 50% finansējuma. Izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam noteiktās
rīcības un investīcijas tiks integrētas Attīstības programmā. Jaunatnes politikas stratēģiju 2019.gadā aktualizē Izglītības dienests.
Paaudžu politika, kas tika iekļauts kā plānošanas dokuments Attīstības programmā 2013. -2019.gadam nav izstrādāta, tomēr
kritiski ir vērtējama šāda atsevišķa dokumenta izstrādes nepieciešamība, ņemot vērā esošo novada administrācijas struktūru un
kapacitāti. Atsevišķi uzdevumi būtu iekļaujami mūžizglītības pasākumu plānā, kā arī jaunatnes lietu politikā. Izvērtējot arī citu pašvaldību
pieeju šādu dokumentu izstrādē, nav atrodama atsevišķa paaudžu politikas plāna izstrāde kādā no Latvijas pašvaldībām.
Šī līguma izstrādes ietvaros veiktā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par apmierinātību ar dzīvi novadā, pieejamiem pakalpojumiem
un izglītības nodrošinājumu, kā arī esošo infrastruktūru kopumā parāda pozitīvu tendenci. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji salīdzinot ar
2012.gada un 2016.gada aptauju ir vairāk apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem un infrastruktūru. Visvairāk apmierinātības rādītāji
(par vairāk kā 20%) pieauguši vispārējās izglītības pakalpojumiem un ielu apgaismojuma kvalitātei. Par vairāk kā 15% apmierinātība ir
pieaugusi sporta pasākumu kvalitāte un gājēju ietvju, celiņu nodrošinājumam. Pozitīvas tendences ir arī pirmsskolas izglītības
pakalpojuma kvalitātei, kultūras pasākumu piedāvājumam, vides sakoptībai.
Ja iepriekšējos periodos visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli, tad esošajā situācijā par 28 % pieaugusi
apmierinātība ar pieejamību un vairāk kā 5% ar kvalitāti, kas ir pozitīvi vērtējams rādītājs.
Tomēr jāpiemin, ka neapmierinātība ir pieaugusi atkritumu apsaimniekošanas jomā, kur salīdzinot ar 2012.gadu apmierinātība ir
samazinājusies par vairāk kā 15% un darbaspēka pieejamību novadā. Arī uzņēmēju aptaujā darbaspēka trūkums ir vērtēts viskritiskāk.
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Rekomendācijas
Ņemot vērā sniegtos secinājumus, turpmākajā Attīstības programmas stratēģisko virzienu izstrādē, nepieciešams ņemt vērā jau
pozitīvi uzsākto uzdevumu izpildi un pilnveidot tos uzdevumus, kuri līdz šim nav izdevušies tik veiksmīgi vai arī pārvērtēt to
nepieciešamību.
Sporta un aktīvās atpūtas jomā rekomendējams – pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un
izvirzīt jaunus uzdevumus Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja
Attīstības programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi. Bet ikgadēji, pirms kārtējā rīcības un investīciju
plāna apstiprināšanas nākamajam gadam, Sporta centrs, sadarbībā ar Attīstības nodaļu pārskatot kopējo Attīstības programmu 2020. –
2026.gadam, sagatavo prioritāri veicamo uzdevumu priekšlikumus un virza tos izskatīšanai padomē. Arī tūrisma jomā rekomendējams
pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un izvirzīt jaunus uzdevumus Tūrisma konsultatīvās padomes
ietvaros, neizstrādājot jaunu stratēģiju, bet integrējot to Attīstības programmā.
Arī mārketinga stratēģijas uzdevumi būtu integrējami Attīstības programmā, jo tie ir gana sadrumstaloti dažādās pašvaldības
funkcijās, kamēr atsevišķas štata vienības tieši mārketinga stratēģiskiem un kontroles jautājumiem pašvaldībā nav. Uzskatāmi redzams,
ka salīdzinājumā ar tūrisma stratēģijas ieviešanu, kur visas aktivitātes tiek ieviestas, jo to veic piesaistīts speciālists, savukārt mārketinga
jautājumu ieviešanai pašvaldībā rekomendējams stiprināt kapacitāti, paredzot speciālistu mārketinga jautājumos, kur tas šobrīd iztrūkst.
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Kultūrvides un tradīciju jomā, rekomendējams - pēc stratēģijas ieviešanas pabeigšanas turpināt uzsākto uzdevumu izpildi un
izvirzīt jaunus uzdevumus Kultūrvides konsultatīvās padomes ietvaros. Nav nepieciešams izstrādāt jaunu stratēģiju, ja Attīstības
programmā 2020. – 2026.gadam ir integrējami stratēģijas uzsāktie uzdevumi.
Rekomendējams – ņemot vērā komplicēto un sarežģīto labiekārtošanas plāna struktūru, dalīt to pēc nozarēm. Īpaši jānorāda, ka
atsevišķi būtu nodalāma ielu un ceļu infrastruktūra no apzaļumošanas un labiekārtošanas nozarēm. Būtu jāizstrādā vienotas vadlīnijas
ielu un ceļu apzaļumošanai un labiekārtošanai, kā arī gājēju ietvju un veloceliņu shēma, bet ne konkrēti prioritāro ielu un ceļu sarakstu.
Lai plānveidīgi tiktu virzīti labiekārtošanas jomas jautājumi novadā, būtu ieteicams izveidot Labiekārtošanas un apstādījumu
komisiju, kas arī tika paredzēta plānā. Kopīgie, būtiskie stratēģijas uzdevumi būtu integrējami rīcības un investīciju plānā, kā arī būtu
ieteicams izstrādāt nozaru vadlīnijas.
Vērtējot iespēju turpināt labiekārtošanas jautājumu plānveidīgu sakārtošanu, ieteicams izskatīt arī risinājumu par tematiskā
plānojuma veidošanu, kurā tiktu iekļauta gan satiksmes infrastruktūras, gan citas inženiertehniskās infrastruktūras plāns, kā arī
rekreācijas teritoriju un apzaļumošanas teritoriju attīstības plāns. Ņemot vērā pieredzi ar konsultanta piesaisti Labiekārtošanas plāna
izstrādē, kas netika pabeigts, ieteicams stiprināt pašvaldības struktūrvienību kapacitāti un šādu plānojumu izstrādāt pašu spēkiem.
Nozīmīga joma novada attīstībā ir arī infrastruktūrai, kur šobrīd atsevišķi tiek izstrādāta tikai ielu un ceļu programma.
Infrastruktūras jomai nav izveidota sabiedriska padome, lai gan apvienojot, gan vides infrastruktūru, gan ielas un ceļus, būtu
nepieciešamas kopīgi apspriestu prioritāšu virzība novada plānošanas dokumentos. Īpaši, ņemot vērā aptaujas rezultātus, kur gan
atkritumu apsaimniekošana, ielas un ceļi, optiskais internets, kā arī ūdenssaimniecība norādītas kā nozīmīgas nozares ar līdzvērtīgu vai
samazinātu apmierinātības līmeni iedzīvotāju un uzņēmēju vidū.
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Zemāk tabulā norādīti tie prioritārie pasākumi novadā, kuri apstiprināti aktualizētajā 2017. – 2019.gada rīcības plānā (2019.gada
23.janvāra Domes lēmums Nr.6).
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes
VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
PII optimizācija un attīstība
Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
U1.1.1: Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības un sporta Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte
Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte
pieejamību un kvalitāti
Sporta jomas attīstība novadā
Sporta infrastruktūras attīstība
Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs
RV1.2:Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem
U1.2.1: Nodrošināt sociālo pakalpojumu un
Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
palīdzības attīstību
Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
U1.2.2: Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu Veselības veicināšanas pasākumi
pieejamību
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi
Publisko pakalpojumu pieejamība
U1.3.1: Nodrošināt kultūras un publiskās
Kultūras infrastruktūras attīstība
infrastruktūras attīstību
Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
U1.3.2: Nodrošināt kultūrvides attīstību
Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi

Tabula 14. Aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes.
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Uzdevumi

U2.1.1: Attīstīt komunālās saimniecības
infrastruktūru

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās vides kvalitāti

U2.2.1: Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu

U2.3.1: Nodrošināt drošības pasākumus novadā

Pasākumi/aktivitātes
VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
Ūdenssaimniecības attīstība
Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
Siltumapgādes sistēmas attīstība
Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos
Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un
labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana
RV2.2: Labiekārtošana
Labiekārtošanas plāna īstenošana
Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana
Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana
Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana
Kapu infrastruktūras attīstība
RV2.3: Droša vide
Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
Video novērošanas kameru uzstādīšana
Nodrošināt civilo aizsardzību
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
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Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana
U3.1.1: Veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes projektu Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
īstenošanu novada teritorijā
Investīciju iespēju mārketinga ieviešana
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
Infrastruktūras attīstības veicināšana
U3.2.1: Nodrošināt atbalstu novada uzņēmējiem
Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti
Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
Veloceliņu plānošana un izbūve
U4.1.1: Veicināt satiksmes drošības uzlabošanu novadā
Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
U4.2.1: Nodrošināt novadā transporta pakalpojumus
Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana
HU1: Paaugstināt pārvaldes efektivitāti
Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana
HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana
Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem
Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība starptautiskos
projektos
Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai lietošanas tiesību nostiprināšana
pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Labās prakses popularizēšana
Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
HU2: Veicināt sadarbību un mijiedarbību ar pašvaldībām un Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai
citiem partneriem
Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
Komunikācijas un informācijas pieejamība
Tūrisma jomas popularizēšana novadā
Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora
mijiedarbību
Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana
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Izmantotās informācijas avoti
1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programmas un investīciju plāns 2017. - 2019.gadam.
3. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības programmas un investīciju plāna 2017.-2019.gadam,
2018.gada 4.ceturkšņa izpilde.
4. Mārupes novada publiskais pārskats, 2017.gads.
5. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
6. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati:www.csb.gov.lv
7. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA):www.nva.gov.lv
8. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) dati: www.csdd.lv
9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: www.pmlp.gov.lv
10. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): www.lursoft.lv
11. Mārupes pašvaldības mājas lapa: www.marupe.lv
12. Iedzīvotāju un uzņēmēju veiktā aptauja 2019.gada aprīlis.
13. Valsts reģionālās attīstības aģentūras dati, http://www.vraa.gov.lv/lv/publikacijas/attistibas_indekss/index.php
14. https://www.lursoft.lv/lursoft_statistika/?&novads=100016028&id=263
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