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Ievads
Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam STRATĒĢISKĀ DAĻA ir trešais etaps programmas izstrādē.
Mārupes novada Attīstības programmu veido:







Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam īstenošanas novērtējums;
Esošās situācijas raksturojums un analīze;
Stratēģiskā daļa;
Rīcības plāns;
Investīciju plāns;
Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģiskajā daļā tiek definēti noteiktie stratēģiskie mērķi un vidēja termiņa prioritātes sasaistē ar esošo novada ilgtermiņa attīstības
stratēģiju 2013. – 2026.gadam.
Stratēģiskajā daļā noteiktais vidēja termiņa attīstības virziens ir apstiprināts izveidotajā Attīstības programmas 2020 – 2026.gadam
izstrādes vadības grupas sanāksmē, 2019.gada 15.augustā. Šajā daļā noteiktie vidēja termiņa mērķi un prioritātes ir tās vēlmes, kuras
pašvaldība vēlētos sasniegt līdz 2026.gadam.
Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam stratēģiskajā daļā iekļautās vidēja termiņa prioritātes un vidējā termiņa
stratēģiskie mērķi noteikti ņemot vērā jau līdz šim veiktās iestrādes, diskusijas konsultatīvajās padomēs, tematiskajās darba grupās un
programmas izstrādes vadības grupu sanāksmēs.
Izstrādājot Attīstības programmas stratēģisko daļu, tiek vērtēta arī tās atbilstība ar nacionāla līmeņa, reģionāla līmeņa un vietēja līmeņa
plānošanas dokumentiem.
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Saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026. gadam, šīs stratēģiskās daļas terminu definējums saglabājas
esošais:
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes skatījums, kas vienlaicīgi parāda novada unikālās vērtības.
Stratēģiskie mērķi - lakonisks politisku nosacījumu kopums vēlamajām situācijas izmaiņām konkrētā laika periodā, kas vērsts uz novada
attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas ir par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Ilgtermiņa prioritāte – noteikts prioritāro rīcību kopums izpildei ilgtermiņā.
Vidēja termiņa prioritātes – izriet no ilgtermiņa prioritātes, akcentējot stratēģiskos mērķus vidējā termiņā – no 2020. – 2026.gadam.
Rīcību virzieni – konkrēti rezultāti noteiktās jomās, kas raksturo stratēģisko mērķu izpildi.
Uzdevumi - nodefinēti mērķu realizēšanai, ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas (telpiskā, tematiskā, laika) un nodrošinot abpusēju
papildinošu un kompleksu atbalsta mehānisma izveidi.
Rīcības - noteiktu pasākumu komplekss, kas ir noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei.
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Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

1. MĀRUPES NOVADA ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI
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Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi ir noteikti Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2026.gadam.
Izstrādātais ilgtermiņa plānošanas dokuments ir hierarhiski augstākais pašvaldības plānošanas dokuments, kurā tiek definēta novada vīzija,
ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, novada specializācija un turpmākie novada attīstības izaicinājumi. Pašvaldības misija ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā ir Mārupes novada iedzīvotāju interešu un noteikto valsts uzdevumu īstenošana.
MĀRUPES NOVADA VĪZIJA1:

1

Saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026. gadam
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Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE2
Prioritāte ir vispārēja teritorijas attīstības aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā, salīdzinot ar citām aktualitātēm un jomām.
Kvalitatīva, saskaņoti attīstīta un energoefektīva vide, kas nodrošina augstu dzīves kvalitāti, mobilitāti, biznesa un atpūtas iespējas, vienlaicīgi līdzsvarojot
iedzīvotāju skaita pieaugumu ar mūsdienīgas infrastruktūras nodrošinājumu, ir galvenā Mārupes novada attīstības prioritāte ilgtermiņā.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības vides attīstību, mājokļu attīstību, pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas infrastruktūras,
sociāliem pakalpojumiem un pārdomātiem stratēģiskās un telpiskās plānošanas risinājumiem.

2

Saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026. gadam
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Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

Izvirzītās vīzijas: „Mārupes novads – labvēlīgam lidojuma teicama starta vieta” realizēšanai tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi (SM)3,
kas ir Mārupes novada attīstības galvenie stūrakmeņi:

SM1 „Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki”, kuriem nodrošināti un pieejami daudzveidīgi un kvalitatīvi pakalpojumi,
paredz cilvēkresursu izaugsmes iespējas.
SM2 Dzīves telpa, ko raksturo mobilitāte, laba novada iekšējā un ārējā sasniedzamība, kvalitatīva inženierinfrastruktūra, kas nodrošina
augstu vides aizsardzību, ilgtspējīga transporta infrastruktūra, sakopta un droša vide, kā arī līdzsvarota resursu izmantošana.
SM3 Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai paredz uzņēmējdarbības ar pievienoto vērtību izaugsmi, investīciju
piesaisti un kapitāla pieaugumu, ko sekmē ekonomiskām aktivitātēm nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra transporta, enerģētikas,
sakaru un citās nozarēs.
3

Saskaņā ar Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026. gadam.
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Mārupes novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

Ekonomiskā specializācija
Ekonomiskā specializācija, kas attīstībā ir viens no Mārupes novada attīstības stūrakmeņiem, saglabā tos pašus virzienu, kuri tikai
noteikti ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2026.gadam.
Rīgas reģionā novads specializējas loģistikas un industriālo teritoriju attīstībā, specializētā un netradicionālā lauksaimniecībā (ņemot
vērā teritorijas novietojumu, Rīgas pilsētu kā noieta tirgu un intensīvu lauksaimniecības zemju izmantošanu) un specializētā tūrisma attīstībā,
attīstot, piemēram, golfa laukumus, aktīvās atpūtas piedāvājumu, viesnīcas, veloceliņus, zirgu izjādes, peldvietas utml. Mārupes novada
pašvaldība iesaistās tūrisma un aktīvās atpūtas iespēju popularizēšanā, piesaistot Rīgas pilsētas un citu pašvaldību iedzīvotājus. Latvijas
mērogā Mārupes novada ekonomiskā specializācija saistīta ar lidostas „Rīga” darbību un turpmāko attīstību un biznesa parka izveidi. Vienlīdz
nozīmīga ir lauksaimniecības nozare. Mārupes novada teritorijā ir nodrošināts augsts pakalpojumu līmenis iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Eiropas un pasaules līmenī novads specializējas kā Baltijas un Eiropas biznesa darījumu šūna ar attīstītiem biznesa infrastruktūras
pakalpojumiem, ietverot konferenču, sanāksmju organizēšanas iespējas, biroju telpas un loģistikas pakalpojumus. Būtiska ir arī starptautiskās
lidostas „Rīga” attīstība4.

4

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.
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2. MĀRUPES NOVADA VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
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Vidēja termiņa attīstības virziens٭:

Mārupes novads – ģimenei,
uzņēmumam un aktīvai atpūtai!

 ٭Apstiprināts Attīstības programmas vadības grupā 2019.gada 15.augustā
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Mārupes novada vidēja termiņa prioritātes

STRATĒĢISKIE MĒRĶI:
Nosakot vidēja termiņa prioritātes, vadības grupa izvirzīja un akcentēja vidēja termiņa attīstības virzienu un arī stratēģiskos mērķus vidējam
termiņam. Būtiski, ka šo gadu laikā lomu novada attīstības procesos ieņēmusi ‘Progresīva pārvaldība’, kura ir vienojošais elements pārējiem
mērķiem. Gudra un efektīva pašvaldības pārvalde ir ‘atslēga’ novada izaugsmei un attīstībai. Stratēģisko mērķu vidēja termiņa prioritātes ir
sabiedriski aktīvs iedzīvotājs (VTP1), Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība (VTP2), Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un
vietas potenciāla izmantošana (VTP3), Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde (VTP4).

Stratēģiskais mērķis
SM 1

Izglītota, radoša un
vesela sabiedrība
SM 1

Stratēģiskais mērķis
SM 2

Stratēģiskais mērķis
SM 3

Izglītota,
radoša un
vesela
sabiedrība

Droša, pieejama un
labiekārtota dzīves telpa

Dažādota ekonomiskā
vide ar pievienoto
vērtību

SM 4

SM 3
Stratēģiskais mērķis
SM 4

Dažādota
ekonomiskā vide
ar pievienoto
vērtību

Progresīva
pārvaldība

13

Progresīva
pārvaldība

SM 2
Droša, pieejama
un labiekārtota
dzīves telpa

Mārupes novada vidēja termiņa prioritātes

SM1 Izglītota, radoša un vesela sabiedrība
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
R.1.1
Pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana
R.1.2
Pamata un vidējās izglītības pieejamības paaugstināšana
R.1.3
Mūsdienīgu, inovatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības klāstu,
U1.1
nodrošinot specializācijas iespējas attīstība
Ikvienam Mārupes iedzīvotājam pieejama R.1.4
Profesionālās ievirzes izglītības pieejamības un daudzveidības
kvalitatīva pirmsskolas, pamata, interešu
attīstība
un pieaugušo izglītība
R.1.5
Mārupes novada iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā stimulēšana
R.1.6
Iekļaujošo izglītību Mārupes novada izglītības iestādēs īstenošana
RV1 IZGLĪTĪBA

R.1.7
U.1.2
Radoša, praktiska un inovatīva mācību
vide, kas atmodina zinātkāri un vēlmi
mācīties

R.1.8
R.1.9
R.1.10

U.1.3
Pārvaldība, kas veicina cieņpilnu
sadarbību starp izglītojamajiem izglītības iestādi - vecākiem - pašvaldību

R.1.11
R.1.12
R.1.13
R.1.14

Augsti individualizēta pieeja izglītojamajiem, kas daudzpusīgi attīsta
ikviena izglītojamā talantus
Izglītojamo motivāciju un izpratni par zināšanu radošu
pielietojamību veicināšana
Kvalitatīvu izglītības vidi un materiāltehnisko bāzi pirmsskolas,
vispārējās un interešu izglītības īstenošanai nodrošināšana
Pozitīvu emocionālo gaisotni izglītības iestādēs veicināšana
Efektīva atbalstu pedagogiem nodrošināšana un mācīšanas
kvalitātes veicināšana
Skolvadības potenciāla atbalstīšana un pilnveidošana
Izglītības pārvaldības, sadarbības un kvalitātes monitoringa
pilnveidošana
Pašvaldības pakalpojumu savstarpējas koordinācijas sekmēšana
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SM1 Izglītota, radoša un vesela sabiedrība

RV2 – SPORTS
UN AKTĪVĀ
ATPŪTA

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
R.2.1 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu būvniecība un
U2.1
pilnveidošana
Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas
R.2.2 Sporta un aktīvās atpūtas objektu nepieciešamā aprīkojuma
infrastruktūru
nodrošināšana
R.2.3 Dažādu līmeņu sporta pasākumu organizēšana
U2.2
R.2.4 Liela mēroga sporta pasākumu organizēšana sadarbībā ar kaimiņu
Pilnveidot un dažādot sporta aktivitātes
pašvaldībām
novadā
R.2.5 Jaunu sporta tradīciju veidošana
R.2.6 Sporta nozares pārvaldības modeļa pilnveidošana un augstu sporta
sasniegumu veicināšana
U3.1
Attīstīt kultūras objektu infrastruktūru
U3.2 Piedāvāt kultūras pasākumu
daudzveidību

R.3.1

Kultūras infrastruktūras objektu būvniecība un pilnveidošana

RV3 KULTŪRA

R.3.3
R.3.4

Jaunu kultūras pasākumu iniciatīvas
Atbalsts privātām iniciatīvām kultūras un mākslas jomā

U4.1
Īstenot sociālo pakalpojumu
daudzveidību un paaugstināt
pakalpojumu kvalitāti
U4.2
Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību un paaugstināt pakalpojumu
kvalitāti

R.4.1
R.4.2
R.4.3

Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana
Sociālo pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana
Sociālās jomas infrastruktūras pilnveidošana

R.4.4
R.4.5

Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība
Ārstniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un pirmās
palīdzības apmācība
Veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida pasākumu
īstenošana

RV4 –
VESELĪBAS
APRŪPE UN
SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI

R.4.6
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SM2 Droša, pieejama un labiekārtota dzīves telpa
RV5 – DROŠA VIDE

VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
U5.1
R.5.1
Sabiedriskās kārtības un drošības infrastruktūras uzlabošana
Nodrošināt sabiedrisko kārtību
R.5.2
Sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu uzlabošana
R.5.3
Civilās aizsardzības pasākumu veikšana
U6.1
Satiksmes drošības un ielu un ceļu
kvalitātes uzlabošana

RV6- PIEEJAMĪBA
UN MOBILITĀTE
U6.2
Sabiedriskā transporta kustības
uzlabojumi
RV7INŽENIERTEHNISKĀS
INFRASTRUKTŪRAS
NODROŠINĀJUMS

RV8- VIDE UN
PUBLISKĀ ĀRTELPA

U7.1
Komunālās saimniecības
infrastruktūras attīstība

U8.1
Uzlabota apkārtējās vides kvalitāte

R.6.1
R.6.2
R.6.3
R.6.4
R.6.5
R.6.6
R.6.7

Ielu un ceļu izbūve un pārbūve programmas "Ielu un ceļu
pārbūve Mārupes novadā 2020 - 2026 gadam" ietvaros
Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi
Veloceliņu plānošana un izbūve
Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana
Park & Ride stāvlaukumu nodrošināšana
Sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūras uzlabošana

R.7.1
R.7.2

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība novadā
Meliorācijas sistēmas sakārtošana

R.8.1

Degradēto teritoriju sakārtošana

R.8.2

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana un
uzturēšana

R.8.3

Trokšņu mazināšanas pasākumi iedzīvotāju veselības un
labklājības nodrošināšanai
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RV8- VIDE UN
PUBLISKĀ ĀRTELPA

R.8.4
R.8.5
U8.2
R.8.6
Nodrošināta labiekārtota un pievilcīga R.8.7
dzīves vide
R.8.8
R.8.9

Izstrādāts novada labiekārtojuma tematiskais plānojums
Publiskās ārtelpas attīstība
Parku un skvēru izveidošana un labiekārtošana
Kapu infrastruktūras attīstība
Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana publiskās ārtelpas
saglabāšanai
Novada administratīvā centra sakārtošana, mājamatniecības un
mājražotāju tirdzniecības publiskās vietas izveidošana

SM3 Dažādota ekonomiskā vide ar pievienoto vērtību

RV9UZŅĒMĒJDARBĪBA

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
R.9.1
Atbalsta instrumentu ieviešana jaunajiem uzņēmējiem
U9.1
R.9.2
Biznesa / radošā kvartāla izveide un radošo industriju atbalsta
Uzņēmējdarbības atbalsta sniegšana
programmas izveidošana
R.9.3
Sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi
R.9.4
Infrastruktūras attīstība industriālās teritorijās
R.9.5
Novada meistaru un viņu prasmju popularizēšana
R.10.1

RV10 –
ZĪMOLVEDĪBA UN
VIETAS
MĀRKETINGS

U10.1
Atpazīstamības un identitātes
veicināšana

R.10.2
R.10.3
R.10.4
R.10.5
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Mārupes novada atpazīstamības un identitātes veidošana
iedzīvotāju vidū
Mārupes novada uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitātes
veicināšana
Komunikācija un informācijas nodrošināšana
Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību
(organizēt tūrisma marketingu)
Tūrisma marketinga aktivitāšu īstenošana sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām

Mārupes novada vidēja termiņa prioritātes

U11.1
Tūrisma plānošanas un koordinācijas
nodrošināšana novadā

U11.2
Tūrisma objektu un infrastruktūras
attīstība, saglabājot kultūrvēstures
mantojumu
RV11- TŪRISMS

U11.3
Dažādotas novada tūrisma
aktivitātes

R.11.1
R.11.2
R.11.3
R.11.4

Vienotas novada tūrisma informācijas sistēmas uzturēšana
Tūrisma nozares pārvaldības modeļa pilnveidošana
Tūrisma uzņēmēju iesaiste nozares plānošanā un attīstībā
Dabas teritoriju saglabāšana un labiekārtošana rekreācijas
mērķiem, t.sk. sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām
R.11.5 Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un izmantošana
tūrisma produktu attīstībā
R.11.6 Velotūrisma un kājāmgājēju infrastruktūras labiekārtošana
sadarbībā ar kaimiņu novadiem
R.11.7 Mūsdienīgu un tematisku tūrisma objektu veidošana un
attīstība pēc nepieciešamības kopā ar sadarbības partneriem
R.11.8 Maza mēroga infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana
tūrisma mērķiem
R.11.9 Jaunu tūrisma aktivitāšu un pasākumu organizēšana
R.11.10 Tūrisma aktivitāšu organizēšana sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām
R.11.11 Dalība reģionālos, Latvijas mēroga un starptautiskos tūrisma
projektos

SM4 Progresīva pārvaldība

RV12PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDE

VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
U12.1
R.12.1 Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana
Nodrošināt efektīvu pašvaldības
R.12.2 E-pakalpojumu pilnveidošana
pārvaldi un pakalpojumus
R.12.3 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde
R.12.4 Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes un būvju
iegāde, noma vai atsavināšana
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Mārupes novada vidēja termiņa prioritātes

RV13- VIEDĀ
PILSĒTVIDE

RV14- SABIEDRĪBAS
LĪDZDARBĪBA

R.12.5

Energopārvaldes sistēmas ieviešana novadā

U12.2
Atbalstīt ārējās sadarbības jomas
U12.3
Atbalstīt Jauniešu iniciatīvas

R.12.6

Ārējās sadarbības veicināšana

R.12.7
R.12.8
R.12.9

Jauniešu mājas izveidošana un aktivitāšu nodrošinājums
Jaunatnes politikas īstenošana
Jauniešu nodarbinātības atbalsts un brīvprātīgais darbs

U13.1
Īstenot viedās pilsētvides
risinājumus novadā

R.13.1
R.13.2

Viedas pilsētvides infrastruktūras veidošana
Viedo risinājumu ieviešana novadā

R.14.1
R.14.2

Iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste sabiedriskās līdzdarbības jomā
Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" īstenošana un
popularizēšana
Senioru politikas un pieaugušo izglītības īstenošana

U14.1
Veicināt sabiedrības līdzdarbību

R.14.3
RV15- PRIVĀTĀS
LĪDZDALĪBAS
SADARBĪBAS
PROJEKTI

U15.1
Veicināt privātās līdzdalības projektu
ieviešanu

R.15.1
R.15.2
R.15.3
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Peldbaseina infrastruktūras nodrošināšana novadā
Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstības Tīraines
dārzos
Ielu un ceļu pārbūve novadā ar sadarbības partneriem, Park &
Ride stāvlaukumu attīstība

3. DOKUMENTU SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA
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Mārupes novada Attīstības programma 2020. – 2026. gadam izstrādāta saskaņā ar Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2013. – 2026. gadam un noteiktajiem ilgtermiņa uzstādījumiem, kā arī izvērtējot vidēja termiņa nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona,
Mārupes novada un kaimiņu pašvaldību – Babītes, Olaines un Rīgas pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

3.1. Atbilstība nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
LATVIJA 20305
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Tas ir ilgtermiņa hierarhiski augstākais valsts plānošanas dokuments.
Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta
sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.
Prioritātes
1

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

Mārupes novada attīstības programma 2020 - 2026.gadam

Kultūras telpas attīstība

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs

2

Ieguldījumi cilvēkkapitālā

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

3

Paradigmas maiņa izglītībā

4

Inovatīva un ekoefektīva ekonomika

5

Daba kā kapitāls nākotnei

6

Telpiskās attīstības perpsektīva

7

Inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

1.tabula Atbilstības vērtējums ar Latvijas 2030 stratēģiju
5

Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Latvijas Republikas Saeima.
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NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.GADAM6.
Nacionālais attīstības plāns (turpmāk NAP) 2014. – 2020. gadam ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības plānošanas dokuments
Latvijā. Tas ir “Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam” (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju
ceļa karte septiņu gadu garumā.
Vīzija par Latviju 2020. g. – "Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības pieaugumam!". Vīzijas sasniegšanai
noteiktas trīs prioritātes:
 tautas saimniecības izaugsme,
 cilvēka drošumspēja,
 izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Nacionālajā attīstības plānā katrai prioritātei noteikti rīcības virzieni, mērķi un rādītāji.
Šīs attīstības programmas izstrādes laikā tiek izstrādāts arī jaunais Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam. Par NAP 2027 izstrādes
mērķiem, Pārresoru koordinācijas centra mājas lapā publicēts: “Plānojot attīstību nākotnē, mēs nesākam no “baltas lapas”, bet raugāmies uz
labajām lietām un iesāktajiem darbiem, kas jāturpina, lai nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi. Plānojot, ko noteikt kā prioritāri darāmo,
domas dalās, tāpēc valsts mērķi un sasniedzamie rezultāti tiek izvirzīti ar augstu atbildību, balstoties uz datu analīzi un sadarbojoties ar nozaru
ekspertiem”7.

6
7

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Latvijas Republikas Saeima.
Pārresoru koordinācijas centrs, www.pkc.gov.lv.
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Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020.gadam
Prioritātes
Rīcības virzieni

Tautas saimniecības
izaugsme

Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi
pakalpojumi

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

Izcila uzņēmējdarbības vide

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

Energoefektivitāte un enerģijas ražošana

VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

Cienīgs darbs
Stabili pamati tautas ataudzei
Cilvēka drošumspēja

Izaugsmi atbalstošas
teritorijas

Mārupes novada attīstības programma 2020 - 2026.gadam

Kompetenču attīstība

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

Vesels un darbspējīgs cilvēks

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs

Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai
pamats

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos
– teritoriju potenciāla
izmantošana
Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba
iespēju un dzīves apstākļu
radīšanai
Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

2.tabula Atbilstības vērtējums ar NAP 2014 - 2020
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3.2. Atbilstība reģionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014. – 2030. GADAM

Rīgas plānošanas reģiona redzējumā pēc 20-25 gadiem tiek ietverti cilvēki, vērtības, viedā attīstība, izcilības, Rīga kā metropole, mobilitāte
un telpas. Attīstības programmas vīzijā kā raksturojošās iezīmes ir noteiktas – cilvēki, vērtības, viedā attīstība, izcilības, Rīga kā metropole,
mobilitāte un telpas8. Kā nākamo paaudžu dzīves kvalitātes orientieri tiek nosprausti stratēģiskie mērķi. Tie ir saskaņoti ar ilgtspējīgas
attīstības trijām pamatdimensijām – sociālo, ekonomisko un ekoloģisko, pamatā izvirzot cilvēka dzīves un darbības kvalitāti.
Stratēģiskie
mērķi
1

2

3

8

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2014. - 2030.gadam

Mārupes novada attīstības programma 2020 - 2026.gadam

Sociāli iekļaujoša
kopdzīve labklājīgās kopienās

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

Zināšanās balstīta
“zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde

Ekoloģiski tolerants
dzīves veids un vietas

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
3.tabula Atbilstības vērtējums ar Rīgas plānošanas reģiona IAS 2014 - 2030

RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030.gadam. Rīgas plānošanas reģions.
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. – 2020.GADAM
Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstība tiek plānota pēc Attīstības programmā izvirzītajiem uzstādījumiem, kuri tiks īstenoti sadarbojoties
nacionālajām, reģionālajām un vietējām pārvaldes līmeņa institūcijām. Atbilstības vērtējums veikts saskaņā ar aktualizēto rīcības plānu, kurš apstiprināts
2018.gada 16.martā9.

1.Prioritāte

Rīgas plānošanas reģiona attīstības
Mārupes novada attīstības programma 2020 - 2026.gadam
programma 2014. - 2020.gadam
Vitāla dabiskā kustība un migrācija
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs

2.Prioritāte
3.Prioritāte

Kopienas un to pašpietiekamība
Elastīga un izcila izglītība

4.Prioritāte

Globāli konkurētspējīgas nozares

5.Prioritāte
6.Prioritāte

Kvalitatīva satiksme un loģistika
Pašvaldības – attīstības virzītājas

7.prioritāte

Ilgtspējīga dzīvesvide

8.Prioritāte

Vieda attīstība

Prioritātes

VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
4.tabula Atbilstības vērtējums ar Rīgas plānošanas reģiona AP 2014 - 2020

9

RPR attīstības programma 2014. – 2020.gadam. Rīcības plāns. Rīgas plānošanas reģions.
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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.
Visas minētās jomas arī ikdienā rada savstarpēju pašvaldību funkciju mijiedarbību un ir iekļautas gan rīcībās, gan investīcijās, plānojot
turpmākās prioritātes.

3.3. Atbilstība Mārupes novada jeb vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
Mārupes novada Attīstības programmā 2020. – 2026. gadam tiek saglabāti noteiktie novada teritorijas ilgtermiņa attīstības
uzstādījumi - ilgtermiņa prioritātes un attīstāmās nozares. Nosakot vidēja termiņa prioritātes ir nosprausts arī vidēja termiņa attīstības
virziens un noteikti stratēģiskie mērķi vidējam termiņam.
Mārupes novada Attīstības programma 2020. – 2026. gadam izstrādāta, izvērtējot arī kaimiņu pašvaldību attīstību programmu
nospraustos mērķus un uzdevumus. Blakus esošās pašvaldības sniedz pakalpojumus un nodrošina darba vietas Mārupes novada
iedzīvotājiem. Tādējādi zemāk ir izvērtēta sasaiste ar kaimiņu novadu pašvaldību un Rīgas pilsētas vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem (5.tabula).
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Pašvaldība

Rīgas pilsētas
attīstības
programma
2014. 2020.gadam

Attīstības programmās noteiktie rīcības virzieni vai kopējie sadarbības virzieni
 „RV1 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.);
 „RV11 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);
 „RV16 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 kaimiņu pašvaldību sadarbības
jomām

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša
infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes
veicināšana un vietas potenciāla
izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz sadarbību vērsta
pārvalde

Pašvaldība

Attīstības programmās noteiktie rīcības virzieni vai kopējie sadarbības virzieni

I Veicināt transporta infrastruktūras attīstību un satiksmes organizācijas uzlabošanu:
1) attīstīt veloceliņu tīklu, kas savienotu kaimiņu novadus;
2) uzturēt un uzlabot vienotos autoceļus.
II 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.
Olaines novada
III Veicināt inženiertehnisko komunikāciju sakārtošanu, piemēram:
attīstības
1) kopīgās ūdensteču un meliorācijas sistēmas sakārtošanu un uzturēšanu;
programma
2) Stūnīšu mazdārziņu centralizētās kanalizācijas sistēmas sakārtošana.
2014. IV Nepieciešams plānot kopīgu risinājumu, kas savāktu notekūdeņus gan Stūnīšos Olaines novadā, gan
2020.gadam
Mārupes novadā pa Vilnīšu un Gaileņu ielām, tālāk tos centralizēti novadot uz Tīraines notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēm.
V Rast kopīgu risinājumu par atskurbtuves izveidošanu vairāku novadu starpā.
VI Veicināt kopīgu izglītības pārvaldes sistēmas darbību.
I Meliorācijas sistēmas;
II Izglītības iestādes;
III Darbaspēka plūsma;
IV Zilās struktūras aizsardzība, apsaimniekošana;
Babītes novada
V Zaļās struktūras attīstīšana, aizsardzība, apsaimniekošana;
attīstības
VI Sports un kultūra;
programma
VII Pašvaldības nozīmes ceļu infrastruktūras attīstīšana, sakārtošana.
2014. Kā nākotnē iespējamie saskarsmes punkti ar kaimiņu pašvaldībām, tiek norādīti:
2020.gadam
VIII Vienotas tūrisma infrastruktūras izveide (t.sk. specializētā tūrisma (golfa) attīstība);
IX Specializētā tūrisma (golfa) attīstība;
X Veloceliņu tīkls .

Sasaiste ar kaimiņu
pašvaldību sadarbības
jomām
VTP1 – Sabiedriski aktīvs
iedzīvotājs
VTP2 – Augstu dzīves
kvalitāti veicinoša
infrastruktūras attīstība
VTP3 – Ekonomiskās
aktivitātes veicināšana un
vietas potenciāla
izmantošana
VTP4 – Efektīva un uz
sadarbību vērsta pārvalde
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