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SAĪSINĀJUMI 
Attīstības programma 2022-2028 Mārupes novada pašvaldības attīstības programma 

2022.- 2028.gadam 

APN Attīstības un plānošanas nodaļa 

BS SIA Babītes Siltums 

BKIC Babītes Kultūrizglītības centrs 

BSK Babītes Sporta komplekss 

CA Centrālā administrācija 

ES Eiropas Savienība 

IP Izglītības pārvalde 

II Izglītības iestādes 

KN Mārupes Kultūras nams 

MSC Mārupes Sporta centrs 

MKP SIA Mārupes komunālie pakalpojumi 

NMP punkts neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts 

PĪP Pašvaldības īpašumu pārvalde 

SD Sociālais dienests 

Stratēģija 2022-2034 Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-

2034.gadam 

STEM dabaszinības, tehnoloģijas, inženierija un matemātika 

VPVKAC valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas 

centrs 
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IEVADS 
Attīstības programmas 2022-2028 rīcības plāns ietver rīcību un pasākumu kopumu septiņu 

gadu periodam, lai īstenotu stratēģiskajā daļā izvirzītos uzdevumus un sasniegtu noteiktās 

vidēja termiņa prioritātes. Rīcības plānā iekļautais rīcību un pasākumu kopums izstrādāts, 

ņemot vērā gan iepriekšējo Mārupes novada Attīstības programmu 2020.-2026.gadam un 

Babītes novada Attīstības programmu 2014.-2020.gadam, gan arī apvienoto novadu 

Stratēģijas 2022-2034 un Attīstības programmas 2022-2028 izstrādes ietvaros organizētajos 

sabiedrības iesaistes pasākumos izteiktos priekšlikumus un viedokļus gan no iedzīvotājiem, 

attiecīgo jomu speciālistiem, gan pašvaldības speciālistiem. 

Ņemot vērā, ka ar šo attīstības programmu tiek piemērota apkaimju pieeja, rīcības plānā 

iekļauta tabula, kas apkaimju dalījumā atspoguļo gan esošos  pakalpojumus, gan nepieciešamo 

pakalpojumu izveidošanu līdz 2028.gadam. Rīcības plāns ietver rīcību un pasākumu kopumu, 

sasniedzamos rezultatīvos rādītājus, atbildīgos izpildītājus, izpildes termiņus un finanšu 

avotus. Rīcības plānā ietvertie pasākumi un aktivitātes ir strukturētas pēc Attīstības 

programmas 2022-2028 stratēģiskajā daļā definētajām vidēja termiņa prioritātēm: 

• VTP1 – sabiedriski aktīvs iedzīvotājs; 

• VTP2 – augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība; 

• VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana; 

• VTP4 – efektīvas un uz sadarbību vērsta pārvalde. 
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PAKALPOJUMU GROZS DALĪJUMĀ PA APKAIMĒM 
Tabulā atspoguļoti pakalpojumi dalījumā pa apkaimēm. Pieejamie pakalpojumi ir iezīmēti zaļā krāsā, un pakalpojumi, kas būtu jāizveido līdz 

2028.gadam, iezīmēti sarkanā krāsā. Pakalpojumu atspoguļojums ietver gan pašvaldības, gan privātā sektora veidotus pakalpojumus. 
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Klientu apkalpošanas centri 

Pašvaldības KAC x        x  x   

VPVKAC x   x          

Izglītības pakalpojumi 

Pirmsskolas izglītības iestāde x x x  x x x x x x  x x 

Sākumskola  x x  x x  x  x   

Pamatskola  x x  x x  x  x   

Vidusskola x  x        x   

Mākslas un mūzikas skola     x     x   

Jauniešu interešu centrs   x       x   

Izglītības iestāde bērniem ar attīstības traucējumiem  x x  x x    x   

Mūžizglītības centrs    x   x      

Interešu izglītība x x x  x x  x  x x  

Veselības pakalpojumi 

Ģimenes ārsta prakse x x x  x x  x x x x x 

NMP punkta izveide x         x   

Citi ar veselību saistīti pakalpojumi x  x  x     x x  

Kultūras pakalpojumi 

Kultūras pieminekļu publiska izmantošana (baznīcas, 
muižas, utml.) 

x    x    x x   

Kultūras nams/ tautas nams/ izstāžu zāle x x      x  x   

Bibliotēka  x   x   x  x x  

Muzejs   x   x     x  

Estrāde  x  x         
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Sports un aktīvā atpūta 

Sporta zāle x x x  x   x  x   

Sporta trase, āra laukums x x x x x x x x x x x x 

Sporta skola/centrs  x x     x  x   

Sporta klubs (trenažieru zāle) x x   x x    x   

Ledus halle   x       x   

Peldbaseins   x  x     x   

Ūdensports un atpūta     x  x x  x   

Jāšanas sports un atpūta  x  x x  x  x x   

Sociālie pakalpojumi 

Dienas centrs  x   x x  x  x x  

Pansionāts    x     x    

Sociālais dienests x x   x   x  x x  

Komunālie pakalpojumi 

Centralizētā ūdensapgāde x x x x x x  x  x x x 

Centralizētā kanalizācija  x x x x x x  x x x x x 

Centralizētā siltumapgāde x x x x x x  x  x   

Publiskā ārtelpa 

Parks, skvērs x  x x x x    x x x 

Mežaparks, mežs  x  x x x x x x x x x 

Bērnu rotaļu laukums x x x x x x x x x x x x 

Labiekārtota promenāde x  x  x     x   

Kapsēta   x  x  x x  x x  

Dzīvnieku kapsēta          x   
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RĪCĪBAS PLĀNS 
SM1 (Sabiedrība) – zinoša, atbildīga, mūsdienīga, ģimeniska un aktīva sabiedrība 

VTP1 – Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs 

N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

RV1 IZGLĪTĪBA 

U1.1 Ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam pieejama kvalitatīva pirmsskolas, pamata, interešu un pieaugušo izglītība 

R1.1 

Pirmsskolas izglītības 
pakalpojumu 
pieejamības 
paaugstināšana 

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Piņķos. 
Izveidota ilgtermiņa sadarbība ar privātajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm, nodrošinot pakalpojumu pieejamību. 
Turpinās sadarbība aukļu pakalpojuma pieejamības 
nodrošināšanā. Informētas privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes par pedagogu profesionālās pilnveides pasākumiem.  

PĪP, IP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R1.2 
Pamata un vidējās 
izglītības pieejamības 
paaugstināšana 

Radītas vietas, vai nu izbūvējot jaunas telpas izglītības 
pakalpojumu attīstībai vai nodrošinot tās sadarbībā ar kaimiņu 
pašvaldībām. Pabeigta Skultes sākumskolas saimnieciskās 
telpas piebūve. Jaunas skolas būvniecība pamatskolas un 
vidusskolas pieejamības paaugstināšanai. Vidusskolas izglītības 
pakalpojumu pieejamības paplašināšana kādā no novada 
esošām skolām. 

II, IP, PĪP 2022-2028 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 

R1.3 
Mūsdienīgu, inovatīvu un 
daudzveidīgu interešu 
izglītības klāstu, 

Paplašināts interešu izglītības piedāvājums, attīstot 
starpdisciplināras, mūsdienīgas prasmes. Attīstīts un 
nodrošināts STEM un tehniskās jaunrades piedāvājums 
interešu izglītībā. Nodrošināts STEM un tehniskās jaunrades 

II, IP Pastāvīgi 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

nodrošinot specializācijas 
iespējas attīstība 

interešu izglītībai nepieciešamā materiālā bāze. Piesaistīti 
ārējie interešu izglītības sniedzēji vispārējās izglītības iestādēs. 
Attīstīta skolu sadarbība interešu izglītības piedāvājuma 
veidošanā. Attīstīts interešu izglītības piedāvājums ārpus 
formālās izglītības vides. 

R1.4 
Profesionālās ievirzes 
izglītības pieejamības un 
daudzveidības attīstība 

Pabeigta Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ēkas pārbūve. 
Pilnveidota sadarbība starp novada iestādēm, lai pilnvērtīgi 
izmantotu infrastruktūru profesionālās ievirzes izglītības 
vajadzību nodrošināšanai. Paplašināts profesionālās ievirzes 
izglītības programmu piedāvājums, veidojot jaunas 
programmas. 

PĪP, IP, ID 2022 - 2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
mērķdotācija 

R1.5 

Mārupes novada 
iedzīvotāju iesaisti 
pieaugušo izglītībā 
stimulēšana 

Attīstīta pieaugošo izglītības informatīvā un konsultatīvā 
funkcija, t.sk. e-vidē. Attīstīta sadarbība starp uzņēmējdarbības 
atbalsta, izglītības un sociālajiem dienestiem, apzinot 
pieaugušo izglītības mērķa grupas un to vajadzības. Izstrādāts 
pašvaldības pieaugušo izglītības attīstības plāns, nosakot 
prioritārās mērķa grupas, tematiskās vajadzības un izglītības 
kanālus. Atbalstītas privātās un pašvaldības iestāžu iniciatīvas 
pieaugušo izglītības pakalpojumu nodrošināšanā. Atbalstītas 
pieaugušo neformālās un interešu izglītības iespējas. 

IP, SD, APN 2022 - 2028 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 

R1.6 

Iekļaujošo izglītību 
Mārupes novada 
izglītības iestādēs 
īstenošana 

Atbilstoši pieprasījumam nodrošināt izglītības iespējas 
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. Nodrošināts 
psihoemocionāls atbalsts pedagogiem, kas strādā ar 
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām. Sagatavoti 
pedagogi darbam ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, 
nodrošinot apmācības un speciālistu konsultācijas. Apzinātas 
un nodrošinātas atbalsta personāla vajadzības pašvaldības 

IP, II, SD Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
mērķdotācija 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

izglītības iestādēs. Nodrošināti pedagogu palīgi klasēs, kurās 
mācās izglītojamie ar speciālajām vajadzībām, mācīšanās 
grūtībām, uzvedības traucējumiem u.tml.  

R1.7 Kvalitatīvu izglītības vidi 
un materiāltehnisko bāzi 
pirmsskolas, vispārējās 
un interešu izglītības 
īstenošanai 
nodrošināšana 

Apzinātas un realizētas izglītības iestāžu infrastruktūras 
uzlabošanas vajadzības. Papildināti un atjaunoti izglītības 
iestāžu materiāltehniskie resursi atbilstoši īstenotajām 
izglītības programmām un saturam.  

IP, II 2022 - 2028 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 

R1.8 
Pašvaldības pakalpojumu 
savstarpējas 
koordinācijas sekmēšana 

Celta IP kapacitāte atbilstoši vēlamajām pārvaldes funkcijām. 
Uzlabota piekļuve izglītības iestādēm, attīstot sabiedriskā 
transporta tīklojumu. Uzlabota piekļuve izglītības iestādēm, 
pilnveidojot skolēnu autobusa pakalpojuma plānojumu. 
Attīstīti veloceliņi un velo novietnes uz/pie izglītības iestādēm. 

IP, II, APN Pastāvīgi 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 

U1.2 Radoša, praktiska un inovatīva mācību vide, kas atmodina zinātkāri un vēlmi mācīties    

R1.9 
Zināšanu veicināšana par 
karjeras izglītību 

Turpināta karjeras izglītības integrācija mācību priekšmetos un 
audzināšanas programmās. Attīstīta sadarbība ar profesionālās 
izglītības iestādēm, veidojot kopīgus izglītojošus pasākumus. 
Iekļauta sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm karjeras 
izglītības plānos un pasākumos. Attīstīta sadarbība ar dažādiem 
uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un speciālistiem, 
veicinot izglītojamo izpratni par darba vidi, karjeras izvēli un 
zināšanu pielietojamību. Izveidots tehnoloģiju centrs ar 
izglītojošu funkciju un skolēnu piesaisti. 

IP, II  Pastāvīgi 

ES fondi, valsts 
mērķdotācija, 
pašvaldības 

budžets 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

RV2 SPORTS 

U2.1 Attīstīt sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru 

R2.1 

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras objektu 
būvniecība un 
pilnveidošana 

Veikta publiskās sporta infrastruktūras objektu būvniecība un 
izveidoti aktīvās atpūtas sporta objekti apkaimēs (sporta 
stadionu pārbūve un izbūve, multifunkcionālas sporta halles 
izbūve, attīstītas asfaltētas skrituļošanas un velo trases, ziemas 
aktivitātes (publiska slidotava, slēpošanas trase utml.), sporta 
zāļu, sporta laukumu attīstība, jauni veloceliņi, dabas un 
veselības takas pastaigām, riteņu un šķēršļu laukumi, 
pludmales volejbola laukumu attīstība). 

MSC, BSK, CA, 
PĪP 

2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R2.2 

Sporta un aktīvās atpūtas 
objektu nepieciešamā 
aprīkojuma 
nodrošināšana 

Nodrošināts moderns ekipējums izveidoto sporta un aktīvās 
atpūtas infrastruktūras objektu darbībai (stadionu aprīkojums, 
āra laukumu aprīkojums, videonovērošanas kameras sporta 
laukumos un atpūtas zonās, velo apkopes punkti). 

MSC, BSK 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

U2.2 Pilnveidot un dažādot sporta aktivitātes novadā 

R2.3 
Dažādu līmeņu sporta 
pasākumu organizēšana 

Nodrošināta dažādu mērķgrupu un dažādu sportisko līmeņu 
sporta pasākumu daudzveidība, atbilstoši pieprasījumam 
(sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājums, sporta 
pasākumu dažādība). 

MSC, BSK 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R2.4 

Liela mēroga sporta 
pasākumu organizēšana 
sadarbībā ar kaimiņu 
pašvaldībām 

Noorganizēts vismaz viens gadā reģionāla vai valsts mēroga 
profesionālā un tautas sporta pasākums novadā (MTB 
maratons, šosejas riteņbraukšana, BMX čempionāts, 
orientēšanās, motosports, skriešanas seriāls vai tml.), un/ vai 
sadarbībā ar kaimiņu novadiem vai Rīgas valstspilsētu. 

MSC, BSK Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

R2.5 
Jaunu sporta tradīciju 
veidošana 

Izveidoti jauni sporta pasākumu cikli, veidojot jaunas tradīcijas 
(novada sportists - pasākumu vēstnesis, jaunu pasākumu 
piedāvājums atbilstoši aktualitātēm, veselības veicināšanas 
pasākumu piedāvājums (nūjošana, pārgājieni, vingrošana u.c.). 

MSC, BSK Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R2.6 

Sporta nozares 
pārvaldības modeļa 
pilnveidošana un augstu 
sporta sasniegumu 
veicināšana 

Izstrādāta sporta un aktīvās atpūtas stratēģija. Sporta 
infrastruktūras audits Mārupes novadā. Informācijas 
pieejamība un uzturēšana par novadā pieejamajām sporta 
nodarbībām, treniņiem, sporta klubiem. Peldētapmācība 
bērniem. Vēsturiskās sporta informācijas iekļaušana mājaslapā.   

CA, MSC, BSK 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

RV3 KULTŪRA 

U3.1 Attīstīt kultūras objektu infrastruktūru 

R3.1 
Kultūras infrastruktūras 
objektu būvniecība un 
pilnveidošana 

Veikta kultūras infrastruktūras objektu būvniecība. Uzbūvēts 
multifunkcionālais kultūras centrs. Izveidots radošo 
pakalpojumu centrs, iekļaujot arī pieaugušo izglītību. Brīvdabas 
pasākumu izveidošanas vieta novadā. Paplašināts bibliotēkās 
pieejamo pakalpojumu klāsts, nodrošinot publiskos 
pakalpojumus, pieaugušo izglītības un interešu izglītības 
iespējas, kā arī izveidotas bibliotēku filiāles. 

KN, BKIC, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R3.2 
Kultūras objektu 
materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana 

Apzinātas un realizētas kultūras objektu infrastruktūras 
uzlabošanas vajadzības. Papildināti un atjaunoti kultūras 
iestāžu un bibliotēku materiāltehniskie resursi. 

KN, BKIC, 
Bibliotēka 

2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

U3.2 Piedāvāt kultūras pasākumu daudzveidību 

R3.3 
Jaunu kultūras pasākumu 
iniciatīvas 

Liela mēroga pasākumu organizēšana sadarbībā ar Mārupes 
uzņēmumiem un Mārupes novada kultūras centriem. Ielu 
svētku organizēšana. Noorganizēti inovatīvi kultūras pasākumi, 
vismaz viens kultūras pasākums Latvijas mērogā. Palielināta 
kultūras iestāžu kapacitāte, piesaistīti kvalificēti speciālisti.    

KN, BKIC Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

RV4 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

U4.1 Īstenot sociālo pakalpojumu daudzveidību un paaugstināt pakalpojumu kvalitāti 

R4.1 
Deinstitucionalizācijas 
pasākumu īstenošana 

Īstenoti pasākumi projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie 
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 
9.2.2.1./15/I/002" ietvaros. 

SD 2022-2023 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R4.2 
Sociālo pakalpojumu 
dažādošana un 
pilnveidošana 

Īstenoti pasākumi jauno ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu 
atbalstam. Ieviesti jauni sociāli pakalpojumi. Sociālā dienesta 
kapacitātes paaugstināšana. 

SD Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets, ES 
fondi, valsts 

mērķdotācijas 

R4.3 
Sociālās jomas 
infrastruktūras 
pilnveidošana 

Sociālā dienesta pakalpojumu sniegšanai atbilstošu un 
piemērotu telpu un aprīkojuma nodrošināšana, jauns 
pakalpojumu centrs. Izveidots multifunkcionāls dienas centrs -
senioriem, bērniem ar dažādiem multifunkcionāliem 
traucējumiem, pieaugušiem ar speciālām vajadzībām. Sociālo 
dzīvokļu nodrošināšana.  

SD, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

U4.2 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un paaugstināt pakalpojumu kvalitāti 

R4.4 
Veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība 
un ārstniecības 

Nodrošināt papildus ģimenes ārstu prakšu pieejamību. 
Modernizēt telpas esošajām ģimenes ārstu prakses vietām. 
Sadarbībā ar komersantiem paplašināt medicīnas pakalpojumu 

IP, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 
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N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

pakalpojumu 
pieejamības 
nodrošināšana 

pieejamību. Skultes ambulances sakārtošana un vides 
pieejamības nodrošināšanas. Nodrošināta pirmās palīdzības 
apmācība pedagogiem un skolēniem (6. - 12.klase un 
pedagogi), kā arī jaunajiem vecākiem. 

R4.5 
Veselības veicināšanas 
un veselīga dzīvesveida 
pasākumu īstenošana 

Īstenoti dažādi pasākumi veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei dažādām mērķgrupām (nūjošana, fiziskās 
aktivitātes, pasākumi dienas centros utml.) starp izglītības 
iestādēm, dienas centriem un sociālo dienestu.  

IP, CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

 

  



Mārupes novada Attīstības programma 2022 – 2028 

14 
 

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

VTP2 – Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība 

N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji Atbildīgie izpildītāji 
Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

RV5 DROŠA VIDE 

U5.1  Nodrošināt sabiedrisko kārtību 

R5.1 
Sabiedriskās kārtības un 
drošības infrastruktūras 
uzlabošana 

Nodrošināta moderna materiāltehniskā bāze pašvaldības 
policijas darbībai (novērošanas kameru sistēmas 
pilnveidošana, attīstīts video novērošanas centrs). Izveidots 
stāvlaukums automašīnām apmeklētājiem un 
darbiniekiem, un nojume operatīvajam transportam.  

Pašvaldības policija 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R5.2 
Civilās aizsardzības 
pasākumu veikšana 

Civilās aizsardzības pasākumu plāna aktualizēšana un 
apmācību veikšana. Tautsaimniecības mobilizācijas (x 
stundas) plāna izstrāde. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

RV6 PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE 

U6.1  Satiksmes drošības un ielu un ceļu kvalitātes uzlabošana 

R6.1 
Ielu un ceļu izbūve un 
pārbūve  

Veikta ielu un ceļu pārbūve novadā saskaņā ar aktuālo 
investīciju plānu trīs gadu periodam.  

PĪP 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

R6.2 
Ielu un ceļu 
apgaismojuma izbūve  

Veikta ielu un ceļu apgaismojuma izbūve un efektivizācija 
saskaņā ar aktuālo investīciju plānu trīs gadu periodam. 

PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R6.3 
Satiksmes drošības 
uzlabošanas pasākumi 

Nodrošināta nepieciešamo satiksmes drošības pasākumu 
uzlabošana (krustojumi, pieturvietas, gājēju pārejas, 
ātrumvaļni, apstādījuma saliņas utml.). 

PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 
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R6.4 
Veloceliņu plānošana un 
izbūve 

Veikta veloceliņu plānošana un izbūve, sasaistot tos starp 
pagastiem, ciemiem, izglītības iestādēm. Izveidota 
reģionāla mēroga veloinfrastruktūra, kas apvienota ar 
gājēju ietvēm, sasaistot to ar kaimiņu teritorijām. 

PĪP, CA 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

U6.2  Sabiedriskā transporta kustības uzlabojumi 

R6.5 
Sabiedriskā transporta 
pieejamības uzlabošana 

Veikta sabiedriskā transporta maršrutu pārskatīšana, 
atbilstoši apbūvei, iedzīvotāju un darbaspēka pieaugumam, 
kā arī sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Tramvaja līnijas 
pagarinājums, sasaistot Rīgas valstspilsētas tramvaja līniju 
ar lidostu "Rīga". Veikta izpēte par novada lokālā 
sabiedriskā transporta pakalpojuma izvērtēšanu. 

PĪP Pastāvīgi 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

R6.6 
Mobilitātes punktu 
attīstība novadā 

Izveidoti dažādu līmeņu mobilitātes punkti, kuros plaši var 
izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un citus 
pārvietošanās veidus, tai skaitā attīstīta Park & Ride 
stāvlaukumu izveidošanu tuvumā dzelzceļa stacijām un 
automaģistrālēm, lai veicinātu videi draudzīgu 
pārvietošanos un samazinātu automašīnu plūsmu. 
Izstrādāts mikromobilitātes plāns. 

CA, PĪP 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

R6.7 

Sabiedriskā transporta 
pieturvietu 
infrastruktūras 
uzlabošana 

Uzlabota sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūra 
(apgaismojums, jaunas pieturvietas, droša nokļūšana līdz 
pieturai utml.). 

PĪP Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

RV7 INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 

U7.1  Komunālās saimniecības infrastruktūras attīstība 

R7.1 
Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
novadā 

Nodrošināta centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu pieejamība novada aglomerācijās. Veikta 
tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Babītes un Salas 
pagastam, kā arī aktualizācija Mārupes pagastam. 

MKP, BS, CA 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 
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Līdzfinansējuma iespējas ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieslēgšanai mājsaimniecībām. 

R7.2 
Siltumenerģijas 
ražošanas un apgādes 
attīstība 

Veikta siltumenerģijas pakalpojumu modernizācija, jaunu 
alternatīvu izveidošana. 

MKP, BS, CA 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

R7.3 
Meliorācijas sistēmas 
sakārtošana 

Atjaunota un pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas 
sistēma novadā. Veikta meliorācijas sistēmu 
inventarizācija. 

PĪP Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

RV8 VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA 

U8.1  Uzlabota apkārtējās vides kvalitāte 

R8.1 
Degradēto teritoriju 
sakārtošana 

Apzinātas un sakoptas novada degradētās teritorijas (tās ir 
teritorijas, kurās ir pamestas apbūves, derīgo izrakteņu 
ieguves, saimnieciskās un militārās darbības teritorijas vai 
piesārņotas vietas, kuras ietekmē vai var ietekmēt augsnes 
spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku veselību un drošību, 
kā arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu). Novada 
saimniecisko teritoriju revitalizācija. 

PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R8.2 
Decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 
uzraudzība 

Izveidota pārskatāma un savietota ģeotelpiskās 
informācijas sistēmas datubāze starp kapitālsabiedrībām 
un Mārupes novada pašvaldību, lai uzraudzītu 
decentralizētās kanalizācijas sistēmu. Izveidotas 
nepieciešamās asenizācijas pieņemšanas vietas. 

PĪP Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R8.3 

Trokšņu mazināšanas 
pasākumi iedzīvotāju 
veselības un labklājības 
nodrošināšanai 

Dalība trokšņu samazināšanas darba grupā, atbalsts 
trokšņu samazināšanas rīcības programmas ieviešanā. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R8.4 
Atkritumu 
apsaimniekošanas 

Izbūvētas slēgtas atkritumu konteineru novietnes novada 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, lai veicinātu atkritumu 

PĪP, CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 
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infrastruktūras attīstība 
atkritumu šķirošanas 
veicināšanai 

šķirošanu. Katrā pagastā izveidoti dalītā atkritumu vākšanas 
punkti un kompostēšanas laukumi. 

U8.2  Nodrošināta labiekārtota un pievilcīga dzīves vide 

R8.5 
Publiskās ārtelpas 
attīstība 

Izveidoti un labiekārtoti publiskās ārtelpas objekti atbilstoši 
labiekārtošanas tematiskajam plānojumam. Izveidota 
apstādījumu komisija. Uzstādīti vides dizaina objekti. 
Izveidoti un atjaunoti rotaļu laukumi. Attīstīta ūdens 
atpūtas infrastruktūra. 

PĪP Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R8.6 
Daudzdzīvokļu māju 
teritorijas 
labiekārtošana 

Sniegts pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (brauktuves, ietves 
vai stāvlaukuma izbūve, pārbūve vai atjaunošana, bērnu 
rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta 
laukumu izbūve, pārbūve vai atjaunošana). 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R8.7 
Parku un skvēru 
izveidošana un 
labiekārtošana 

Izveidotas rekreācijas teritorijas novada ciemos atbilstoši 
labiekārtošanas tematiskajam plānojumam (Jaunmārupes 
dabas parka, Skultes dabas parka 2.kārta, Švarcenieku 
parka 2.kārta, Tīraines dārzi 1,2  - parka izveidošana, 
mežaparka teritoriju rekreācijas zonu izveidošana, Piņķu 
ūdenskrātuves sakārtošana u.c.). 

PĪP 2022-2028 

Pašvaldības 
budžets, valsts 

budžets, ES 
fondi 

R8.8 
Kapu infrastruktūras 
attīstība 

Sakārtota kapu infrastruktūra atbilstoši labiekārtošanas 
plānam. Veikta kapsētas paplašināšana, sakārtojot 
teritorijas piederības jautājumus ar SIA “Rīgas meži”. 

PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R8.9 
Materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana publiskās 
ārtelpas saglabāšanai 

Nodrošināta materiāltehniskā bāze un personāls jaunradīto 
parku, skvēru un citu publiskās ārtelpas objektu 
uzturēšanai. Iestādes materiāltehniskās bāzes  uzlabošana 
objektu labiekārtošanai. 

PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

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

VTP3 – Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana 

N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

RV9 UZŅĒMĒJDARBĪBA 

U9.1. Uzņēmējdarbības atbalsta sniegšana 

R9.1 
Atbalsta instrumentu 
nodrošināšana jaunajiem 
uzņēmējiem 

Veicināta uzņēmējdarbības uzsākšana jaunajiem uzņēmējiem, arī 
jaunajiem vecākiem un attīstītas jaunas biznesa idejas, grantu, 
mentoru programmas. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R9.2 
Sadarbības un 
uzņēmējdarbības 
veicināšanas pasākumi 

Sekmēta uzņēmējdarbības vide novadā. Pašvaldības atvieglojumi 
un atbalsta pasākumi. Dažādo aktivitāšu un pasākumu 
organizēšana sekmēs uzņēmējdarbības vidi Mārupes novadā. 
Informatīvs atbalsts uzņēmējiem pašvaldības komunikācijas 
kanālos - mājaslapā, aplikācijā, u.c.  

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R9.3 
Infrastruktūras attīstība 
industriālās teritorijās 

Attīstītas komunikācijas industriālās teritorijās, kas veicinātu 
uzņēmējdarbību novadā, piesaistītu jaunus investorus, veidotos 
jaunas darba vietas. Rail Baltica radītās infrastruktūras iespēju 
izmantošana novada uzņēmējdarbības un tūrisma veicināšanai.  

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R9.4 
Novada meistaru un viņu 
prasmju popularizēšana 

Veicināta novada meistaru produkcijas iegāde un novada 
tradīciju saglabāšana iedzīvotāju un viesu vidū, organizējot 
tirdziņus, meistardarbnīcas un izplatot informāciju par 
meistariem, popularizējot meistaru prasmes utml.  Tūrisma 
informācijas un amatu māja novada meistaru tikšanās vietas 
nodrošināšanai.  

 

 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
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RV10 ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS MĀRKETINGS 
U10.1. Atpazīstamības un identitātes veicināšana 

R10.1 

Mārupes novada 
atpazīstamības un 
identitātes veidošana 
iedzīvotāju vidū 

Veicināta Mārupes novada atpazīstamība un zīmola stiprināšana, 
izveidojot robežzīmes un vietu zīmes. Izveidots Mārupes novada 
ģerbonis un logotips. Izveidots Mārupes talismans. Veicināta 
iedzīvotāju piederība novadam, ar vēlmi lepoties ar savu dzīves 
vietu, stiprināt identitāti un kopienu savstarpējo socializēšanos. 
Izstrādāta sistēma, kas mudina vietējos iedzīvotājus izvēlēties 
vietējos pakalpojumus un ražojumus.  

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R10.2 

Mārupes novada 
uzņēmējdarbības 
pakalpojumu kvalitātes 
veicināšana 

Paaugstināta Mārupes novada uzņēmumu atpazīstamība un 
nodrošināti augsti kvalitātes standarti, nodrošinot kvalitātes 
sistēmas ieviešanu un preču zīmes izveidošanu. Izstrādāti vizuālie 
materiāli zīmes atpazīstamības veicināšanai. 

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R10.3 
Komunikācija un 
informācijas 
nodrošināšana 

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas 
pieejamība un komunikācijas kvalitāte. Jaunas iniciatīvas 
komunikācijas uzlabošanai. Veicināta Mārupes novada 
atpazīstamība. Izstrādāts ikgadējais mārketinga un 
komunikācijas plāns. Sadarbība ar dažādiem medijiem (TV, radio, 
prese). Visdažādāko materiālu izstrāde, druka un izplatīšana. 
Video veidošana un ievietošana pašvaldības mājas lapā un 
sociālajos tīklos. Apzināti jaunākie komunikāciju kanāli, izvērtējot 
to izmantošanu sabiedrības informēšanai.  

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R10.4 

Veicināt Mārupes novada 
tūrisma piedāvājuma 
atpazīstamību (organizēt 
tūrisma mārketingu) 

Nodrošināta visaptverošas informācijas pieejamība par novada 
tūrisma iespējām individuāli un sadarbībā ar dažādiem 
partneriem (izdoti kvalitatīvi un tematiski tūrisma drukas 
materiāli, nodrošināta informācijas pieejamība interneta vidē - 
mājaslapas sadaļā "Tūrisms", sociālajos tīklos, dalība tūrisma 
izstādēs un gadatirgos, tūrisma mārketinga aktivitātes sadarbībā 
ar tūrisma uzņēmējiem). 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
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R10.5 

Tūrisma mārketinga 
aktivitāšu īstenošana, t.sk. 
sadarbībā ar kaimiņu 
pašvaldībām 

Novada tūrisma piedāvājuma mārketings organizēts arī reģionālā 
mērogā, sadarbībā ar kaimiņu novadiem un galvaspilsētu Rīgu 
(kopīgas mārketinga aktivitātes, kopīgu sociālo tīklu un 
mājaslapas uzturēšana, vienota reģionālā tūrisma zīmola 
uzturēšana, apceļošanas akcijas un produkti). 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

RV11 TŪRISMS 

U11.1. Tūrisma plānošanas un koordinācijas nodrošināšana novadā 

R11.1 
Vienotas novada tūrisma 
informācijas sistēmas 
uzturēšana 

Nodrošināta visaptverošas novada tūrisma piedāvājuma datu 
bāzes uzturēšana un atjaunošana. Tūrisma statistikas uzskaite un 
automātisko apmeklētāju skaitītāju uzstādīšana objektos.  

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R11.2 
Tūrisma nozares 
pārvaldības modeļa 
pilnveidošana  

Optimizēta tūrisma nozares pārvaldība, nodrošinot kvalitatīvāku 
tūrisma nozares attīstību. Palielināt tūrisma nozares speciālistu 
skaitu pašvaldībā ar mērķi radīt iespēju tiem specializēties 
konkrētu jautājumu risināšanā (mārketings, infrastruktūra, 
pasākumi, projekti, starpnovadu un pārrobežu sadarbība), 
institucionālās kapacitātes stiprināšana, gidu apmācības. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R11.3 

Tūrisma uzņēmēju un 
iedzīvotāju iesaiste 
nozares plānošanā un 
attīstībā 

Regulāra sadarbība ar novada tūrisma uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem, tai skaitā konsultatīvās padomes ietvaros, 
plānojot ikgadējas nozares attīstības aktivitātes, uzņēmēju 
kapacitātes un savstarpējās sadarbības veicināšana.  

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

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

R11.4 

Dabas teritoriju 
saglabāšana un 
labiekārtošana rekreācijas 
mērķiem, t.sk. sadarbībā 
ar kaimiņu pašvaldībām 

NATURA 2000 dabas teritoriju sakārtošana, to apmeklēšanas 
iespēju paplašināšana. Medema purva attīstība (takas, laipas, 
autostāvvieta, info stendi). Dabas teritorijās izveidota 
infrastruktūra fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanai 
brīvajā laikā, nodrošinot visas 3 rekreācijas funkcijas - 
dziedniecisko (cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošo un 
sporta funkciju (fizisko spēju attīstība). Jaunas dabas takas un 
atpūtas vietas izveidošana novada mežu teritorijās, sadarbībā ar 
SIA "Rīgas Meži". 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 
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R11.5 

Kultūrvēstures 
mantojuma saglabāšana 
un izmantošana tūrisma 
produktu attīstībā 

Kultūrvēstures objektu saglabāšana un labiekārtošana, pārvēršot 
novada vēsturiskās vietas un vērtības ilgtspējīgos tūrisma 
produktos. (Švarcenieku muiža, aviācijas mantojums, mazāki 
kultūrvēsturiskie objekti, Baltais krusts, Babītes pilskalns, Latvijas 
karavīru piemiņas un kauju vietas u.c.).  

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R11.6 

Velotūrisma un 
kājāmgājēju  
infrastruktūras 
labiekārtošana, tai skaitā 
sadarbībā ar kaimiņu 
novadiem 

Attīstītas velotūrisma infrastruktūras uzturēšana iedzīvotāju un 
viesu atpūtai (saistīts ar R6.4.rīcību). Velomaršrutu izveide un 
marķēšana, savienojot Mārupes novada pagastus.  Dabas taku, 
pārgājienu maršrutu izveide un marķēšana, tai skaitā maršrutu 
karšu izveidošana.  

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R11.7 

Maza mēroga 
infrastruktūras uzturēšana 
un pilnveidošana tūrisma 
mērķiem 

Novada viesiem nodrošināta viegla orientēšanās novada 
teritorijā (tūrisma norādes, āra informācijas stendi, interaktīvi 
stendi utml.). Tūrisma informācijas un amatu mājas darbības 
nodrošināšana un attīstība. 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

U11.3. Dažādotas novada tūrisma aktivitātes 

R11.8 
Jaunu tūrisma aktivitāšu 
un pasākumu 
organizēšana  

Izveidoti jauni tūrisma pasākumi, maršruti, produkti, saglabājot 
jau nodibinātās tradīcijas (rekreācijas veicināšanas pasākumi, 
jauni tūrisma maršruti utml.).  

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R11.9 
Tūrisma aktivitāšu 
organizēšana sadarbībā ar 
kaimiņu pašvaldībām 

Izveidoti jauni starpnovadu un reģionāli tūrisma maršruti un 
produkti (apceļošanas akcijas u.c. sadarbības pasākumi). 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R11.10 
Dalība reģionālos, Latvijas 
mēroga un starptautiskos 
tūrisma projektos 

Novada tūrisma piedāvājums tiek attīstīts un popularizēts, 
sadarbībā ar citiem novadiem un organizācijām īstenojot 
pārrobežu un starptautiskus projektus. Apgūta pieredze no 
Latvijas un citu Eiropas valstu partneriem par kultūras industriju 
izmantošanu ilgtspējīgu tūrisma produktu veidošanai. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

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

VTP4 – Efektīvas un uz sadarbību vērsta pārvalde 

N.p.k. Rīcības un pasākumi Sasniegtie rezultātu rādītāji 
Atbildīgie 
izpildītāji 

Izpildes 
termiņš 

Finanšu resursi 

RV12 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE 

U12.1 Nodrošināt efektīvu pašvaldības pārvaldi un pakalpojumus 

R12.1 
Pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšana 

Paaugstināta personāla kvalifikācija, piedāvājot pasākumus 
prasmju pilnveidošanai. Uzlabot pašvaldības pakalpojumu 
pieejamību un dažādību. Veikt pašvaldības pārvaldes 
efektivitātes un funkciju izvērtējumu, optimizējot pakalpojumu 
sniegšanu atbilstoši vajadzībām un iedzīvotāju skaita 
pieaugumam. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R12.2 
E-pakalpojumu 
pilnveidošana 

Turpināts darbs VPVKAC, sniedzot iedzīvotājiem atbalstu valsts 
iestāžu pieteikumu sagatavošanai. Biežāk izmantoto 
pašvaldības pakalpojumu pārvēršana e-pakalpojumos. Izveidoti 
VPVKAC pakalpojumu pieejamība novada bibliotēkās. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

R12.3 
Teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu 
izstrāde 

Izstrādāti pašvaldības plānošanas dokumenti atbilstoši 
aktualitātei, ieskaitot arī novada labiekārtošanas plānu un 
tematisko plānojumu. 

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R12.4 

Pašvaldības funkciju 
īstenošanai 
nepieciešamās zemes un 
būvju iegāde, noma vai 
atsavināšana 

Iegādātas, nomātas vai atsavinātas pašvaldību funkciju 
īstenošanai nepieciešamās zemes un būves. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R12.5 
Materiāltehniskās bāzes 
nodrošināšana 

Iegādāta materiāltehniskā bāze pašvaldības iestādēm sniegto 
pakalpojumu paaugstināšanai. 

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 
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pašvaldības pakalpojumu 
paaugstināšanai 

R12.6 

Novada dzīvojamo un 
pašvaldības ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Aktualizēts energopārvaldes plāns jaunizveidotajam novadam. 
Ieviesti energopārvaldes plāna uzdevumi, t.sk. energoefektīvi 
risinājumi. Sniegta informēšana, izglītošana, konsultēšana par 
tehniskās dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu ēku 
siltināšanai. Veikti energoefektivitātes pasākumi publisko ēku 
realizēšanai. Nulles enerģijas ēku plānošana.  

PĪP, CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R12.7 
Zaļā dzīvesveida 
popularizēšana 

Mūsdienīga un informēta sabiedrība par dažādiem 
energoefektivitātes risinājumiem un vides jautājumiem. 
Stiprināts pašvaldības, kā vienas no zaļākajām Latvijas 
pašvaldībām, tēls, organizējot sabiedrībai izglītojošus 
pasākumus. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, ES fondi 

U12.2 Atbalstīt ārējās sadarbības jomas 

R12.8 
Ārējās sadarbības 
veicināšana 

Veicināta pārrobežu sadarbība, organizēti pieredzes apmaiņas 
braucieni. Dalība ES līdzfinansētajos projektos, tai skaitā arī 
izglītības jomā. Sadarbības veicināšana ar kaimiņu pašvaldībām. 
Dalība Rīgas plānošanas reģiona rīkotajos projektos un 
pasākumos. 

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

U12.3 Atbalstīt Jauniešu iniciatīvas 

R12.9 
Jauniešu aktivitāšu 
nodrošinājums 

Jauniešu mājai piesaistītas atbalsta organizācijas. Izveidots 
radošais kvartāls un radošās industrijas - izveidots jauniešu 
kvartāls. Izveidotas jaunas pulcēšanās vietas. 

IP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R12.10 
Jaunatnes politikas 
īstenošana 

Aktualizēts un pilnveidots politikas dokuments. Nodrošināta 
Jauniešu domes darbība, tajā skaitā materiāltehniskā bāze.  

IP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets 

R12.11 
Jauniešu nodarbinātības 
atbalsts un brīvprātīgais 
darbs 

Sadarbībā ar uzņēmējiem, nodrošinātas jauniešu prakses vietas 
uzņēmumos. Īstenoti skolēnu/ jauniešu vasaras nodarbinātības 
pasākumi. Veicināta jauniešu iesaistīšanas brīvprātīgajā darbā 
novada sabiedriskajās organizācijās.  Pieredzes apmaiņa, 

IP Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 
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jaunieši iesaistīti praktiskā darbā, dodot iespēju līdzdarboties 
novada attīstībā, tieši jauniešu interešu virzienā. Uzņēmēju 
iesaiste vasaras nodarbinātībā, prakšu vietu piedāvājums. 

RV13 VIEDĀ PILSĒTVIDE 

U13.1 Īstenot viedās pilsētvides risinājumus novadā 

R13.1 
Viedas pilsētvides 
infrastruktūras 
veidošana 

Izveidota efektīva infrastruktūra novadā (viedā apgaismojuma 
ierīkošana, ceļa infrastruktūras objektu ierīkošana un 
pielāgošana viediem risinājumiem, elektrouzlādes tīkla 
sistēmas izveidošana, jaunu infrastruktūras objektu 
būvniecības laikā - to pielāgošana, viedās videonovērošanas 
kameras novadā). 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, valsts 
budžets, ES fondi 

R13.2 
Viedo risinājumu 
ieviešana novadā 

Ģeotelpiskās informācijas sistēmas risinājumi gan pašvaldības 
darbā, gan komunikācijā ar sabiedrību. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

RV14 SABIEDRĪBAS LĪDZDARBĪBA 

U14.1 Veicināt sabiedrības līdzdarbību 

R14.1 
Iedzīvotāju un uzņēmēju 
iesaiste sabiedriskās 
līdzdarbības jomā 

Turpināts darbs izveidotajās konsultatīvās padomēs (tūrisma 
un kultūras, izglītības un jaunatnes, sporta un aktīvās atpūtas, 
uzņēmējdarbības un apkaimju jomās). Rīkotas iedzīvotāju 
sapulces katrā no ciemiem. Veicināta sadarbība ar NVO. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R14.2 

Projektu konkursa 
"Mārupe - mūsu mājas" 
īstenošana un 
popularizēšana 

Paplašināta koncepcija un finansējuma apjoms projektu 
konkursa "Mārupe - mūsu mājas" iniciatīvu realizēšanai, 
stiprināta kapacitāte. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R14.3 
Līdzdalības budžeta 
ieviešana un īstenošana 

Ieviests un īstenots līdzdalības budžets atbilstoši apkaimju 
principam. 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 

R 14.4 
Apkaimju biedrību vai 
iniciatīvu grupu 

Apzinātas esošas biedrības katrā apkaimē, kuras ir gatavas 
aktīvi līdzdarboties, nodrošinot informācijas apmaiņu starp 
apkaimes iedzīvotājiem un pašvaldību, lai veicinātu vajadzību 

CA Pastāvīgi 
Pašvaldības 

budžets 
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izveidošana un darbības 
attīstība 

apzināšanu par attīstības jautājumiem, kā arī nodrošinātu 
apkaimju iesaisti lēmumu pieņemšanā par novada attīstības 
jautājumiem. 

RV15 SADARBĪBAS UN PRIVĀTĀS LĪDZDALĪBAS PROJEKTI 

U15.1 Veicināt sadarbības un privātās līdzdalības projektu ieviešanu 

R15.1 
Peldbaseina 
infrastruktūras 
nodrošināšana novadā 

Izbūvēts peldbaseins izglītības iestāžu tuvumā, sadarbībā ar 
privātajiem investoriem. 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

R15.2 

Sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras attīstība, 
t.sk. Tīraines dārzos, 
Piņķos u.c. 

Izveidota sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūra novadā, t.sk. 
Tīraines dārzos, sadarbībā ar privātajiem investoriem. 

MSC, CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

R15.3 
Ielu un ceļu pārbūve 
novadā ar sadarbības 
partneriem 

Pārbūvētas ielas un ceļi, sadarbībā ar uzņēmējiem, investoriem 
un citiem sadarbības partneriem. 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

R15.4 
Piņķu administratīvā 
centra satiksmes 
infrastruktūras attīstība 

Atbilstoši Piņķu administratīvā centra attīstībai pielāgoti 
satiksmes infrastruktūras risinājumi. 

CA, PĪP 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

R15.5 
Jaunu privāto iniciatīvu 
atbalsts, t.sk. 
infrastruktūras attīstība 

Izveidotas un izbūvētas jaunas būves, t.sk. 
inženierkomunikācijas novadā sadarbībā ar privātajiem 
investoriem un saskaņā ar pašvaldības funkcijām, izveidoti 
Park&Ride stāvparki, mobilitātes punkti. 

CA 2022-2028 
Pašvaldības 

budžets, privātais 
finansējums 

 


