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IEVADS

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam (turpmāk - Attīstības programma)
ir apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr. 14 (prot.Nr.3,
pielikums Nr. 14). Attīstības programma ir Mārupes novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības
plānošanas dokuments, kurā noteiktas prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi,
kas vērsti uz stratēģisko mērķu sasniegšanu. Attīstības programma ir cieši saistīta ar Mārupes
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas ir novada ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments.
Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam esošās situācijas aprakstu
izstrādāja SIA “Ismade” Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes ietvaros sadarbībā ar
Mārupes novada administrācijas struktūrvienībām un iestādēm.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta pamatojoties uz Mārupes novada Domes 2018. gada
19 decembra sēdes lēmumu Nr.5 ( sēdes protokols Nr.16) “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” un Darba uzdevumu Mārupes novada
attīstības programmas 2020. – 2026. gadam izstrādei.
Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu
(13.10.2011.), Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” u. c. spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām un Rīgas plānošanas reģiona metodoloģisko materiālu vietējo pašvaldību IAS un AP
izstrādei “Attīstības plānošana pašvaldībās”. Attīstības programma sagatavota, ņemot vērā valsts
līmeņa, Rīgas plānošanas reģiona, kaimiņu pašvaldību un Mārupes novada plānošanas dokumentus.
Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam veido:
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Pārskats ir iepriekšējā 2020.gada informācijas apkopojums un izvērtējums par Mārupes
novada attīstību un Attīstības programmas īstenošanu. 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 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.
Pārskats 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 paveikto. Attīstības programmas
Rīcības plānā ietvertie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, to virzība, iekļauta informācija par vidēja
termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.
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MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020. – 2026.
GADAM ĪSTENOŠANAS PROGRESS
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. 2021.gadā ir uzsākta Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. –
2034.gadam izstrādei jaunveidotajam Mārupes novadam.
Mārupes novada vīzija

Ilgtermiņa prioritāte
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.
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Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības vides attīstību, mājokļu
attīstību, pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas infrastruktūras, sociāliem pakalpojumiem un
pārdomātiem stratēģiskās un telpiskās plānošanas risinājumiem.
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.
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Bāzes rādītāji

Rezultatīvie rādītāji
bāzes gadā (2019)

Faktiski sasniegtie rezultatīvie
radītāji (2020. gadā)

Novērtējums
par
sasniegtajiem
rezultātiem

Rezultatīvie rādītāji
2022. gadā (starpposma
periods)

Rezultatīvie rādītāji
2026.gadā (saskaņā ar
Attīstības programmu
2020 – 2026.gadam)

Datu
ieguves
avots

(VTP1) Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
(SM1) Izglītota, radoša un vesela sabiedrība

Iedzīvotāju
skaits

23 349
(01.01.2020)

24 362
(01.01.2021)

Saglabājas pozitīvs

Saglabājas pozitīvs

PMLP

Iedzīvotāju
dabiskais
pieaugums

7192 jeb 45 %
pieaugums (pret bāzes
gadu 2012.g.)

1013 jeb 4,3 % pieaugums
(pret bāzes gadu – 2019.g.)

Saglabājas pozitīvs

Saglabājas pozitīvs

PMLP

100%

100%

Samazināt
izglītojamo skaitu
rindā uz
pašvaldības PII

Novada

1500 izglītojamo rindā 1443 izglītojamo rindā uz
uz pašvaldības PII
pašvaldības PII
(2019.g.sākumā)
(2020.g.sākumā)
PII
nodrošinājums
no
pieprasījuma

Pabeigta PII izbūve
Rožu ielā. Papildus
nodrošinātas
pašvaldības vietas
privātajos PII. Tiek
nodrošināts aukļu un
privāto PII
līdzfinansējums

Uzsākta jaunas PII
“Zīļuks” Jaunmārupē
būvniecība. Papildus
nodrošinātas pašvaldības
vietas iepirkuma ietvaros
privātajos PII
“m`Kripatiņas” un PII
“Zelta Rasa”. Tiek

Samazināt
izglītojamo skaitu
rindā uz pašvaldības
PII

Dome
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nodrošināts aukļu un
privāto PII līdzfinansējums
Izglītojamo
skaits Mārupes
vidusskolā 10.
- 12. klase
(kopš 2019.g.
ģimnāzijā)
Sporta centra
audzēkņu
skaits
Bibliotēkas
izsniegumu un
apmeklējumu
skaits
Trūcīgo un
maznodrošināt
o personu
skaits un
īpatsvars

100%
100%
237 (2018/2019
mācību gads)

847
(2019.g.sāk)
- 18935 izsniegumi
- 8090 apmeklējumi
(2018.gads)

163 personas jeb
0,74%

Amatiermāksla 23 kolektīvi
s kolektīvu un 600 dalībnieki

362 (2019/2020 mācību
gads)

Novada
Pieaugošs

Pieaugošs

Dome

Pieaugošs

Novada

1100

dome

(2020.m.g.sāk)
Pieaugošs
- 19831 izsniegumi
- 9331 apmeklējumi
(2020.gads)

Novada
Pieaugošs
Pieaugošs

137 personas (88
maznodrošinātas/49
trūcīgas), jeb 0,56%

18 kolektīvi
550 dalībnieki

Dome

Novada
Samazinās

Samazinās
Pieaug

Pieaug

dome

Novada
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dalībnieku
skaits

(2018.gads)

dome

(VTP2) Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
(SM2) Progresīva pārvaldība

Pašvaldības
budžeta
ieņēmumi

Izstrādāts
novada
teritorijas
plānojums

Viedo
pilsētvides
risinājumu
ieviešana

33 756 916 EUR

33 294 484 EUR

Pieaug
Pieaug

Pabeigti TP grozījumi
līdz 2019.g.nogalei

TP grozījumi izstrādāti un
apstiprināti 2019.gada
septembrī, atcelti
2020.gada janvārī, TP
grozījumu izstrāde izbeigta
2020.gada septembrī.
Jauna plānojuma izstrāde
tiks uzsākta pēc novada
IAS apstiprināšanas

Novadā ierīkoti viedie
luksofori

Pārbūvējot Daugavas ielu,
novadā ierīkoti viedie
luksafori četros
krustojumos

Tiek īstenots līdz
šim spēkā esošais

Ieviesti aizvien jauni
viedie pilsētvides
risinājumi

Tiek īstenots

Novada
dome

Novada
dome

Ieviesti aizvien
jauni
viedie pilsētvides
risinājumi

Novada
Dome
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Atbalstītas
sabiedrības
iniciatīvas

Kopš 2016.gada
konkursa
Mārupe - mūsu mājas
ietvaros atbalstīti 44
sabiedrības iniciatīvas
projekti

Izveidotas
sabiedriskas
konsultatīvās
padomes

Darbojas 6
konsultatīvās padomes
(Uzņēmējdarbības,
tūrisma, mārketinga,
izglītības, sporta un
aktīvās atpūtas,
kultūrvides jomās)

Rīcībā “Sabiedriskās
aktivitātes” atbalstīti 9
projekti, īstenoti 8
projekti.
Rīcībā “Maza mēroga
infrastruktūra” īstenoti 2
projekti.
Darbojas 5 konsultatīvās
padomes
(Uzņēmējdarbības,
apvienotā tūrisma un
mārketinga, izglītības un
jaunatnes, sporta un
aktīvās atpūtas,
kultūrvides jomās)

Pieaugošs

Novada
Dome

Pieaugošs

Novada
Tiek īstenots

Tiek īstenots

Dome

Tiek
īstenots/Pieaugošs

Novada

(VTP3) Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
(SM3) Droša, pieejama un labiekārtota dzīves vide

Asfaltēti
pašvaldības
autoceļi (visu
pašvaldības
ielu (88,73
km) un ceļu
(46,16 km)
kopgarums
134,89 km)

asfaltēti ceļi 18,47 km
(40%)
asfaltētas ielas 63,58
km
(71,7%)

asfaltēti ceļi 15,65 km
(35,50%)
asfaltētas ielas 69,51 km
(75,40%)

dome

Tiek
īstenots/Pieaugošs
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Ceļu satiksmes
negadījumi
(relatīvais
rādītājs:
CSNg/1000
iedzīvotājiem)
Pieejama
pieslēguma
iespēja
centralizētai
ūdens apgādei
un
kanalizācijai
Mārupes
aglomerācijā
Sabiedriskā
transporta
pakalpojumi

271 CSNg kopā
2019.g. (11,61 CSNg/
1000 iedz.)

202 CSNg kopā 2020.g.
(8,29 CSNg/ 1000 iedz.)

Samazinās

CSDDP

100 %
ūdensapgāde un
kanalizācija
aglomerācijā

Novada

Tiek īstenots,
paplašinātas
iespējas

Novada

Saglabāt augstāko
pozīciju

VRAA

Samazinās

84 % ūdensapgāde
65 % kanalizācija

84 % ūdensapgāde
65 % kanalizācija

Pagarināts
25.maršruta autobuss,
2019.g. plānots
pārvirzīt
mikroautobusu Rīga Jaummārupe pa Rožu
ielu

Pagarināts 25.maršruta
autobuss, 2020.gadā
pārvirzīts mikroautobuss
Rīga - Jaummārupe pa
Rožu ielu

100 %
ūdensapgāde un
kanalizācija
aglomerācijā

Tiek īstenots,
paplašinātas
iespējas

Dome

Dome

(VTP4) Dažādota ekonomiskā vide ar pievienoto vērtību
(SM4) Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana

Teritorijas
attīstības
rangs/indekss

1.vieta (2018.gads)

1.vieta, rādītājs ir 2,240
(2019.gads)

Saglabāt augstāko
pozīciju
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Bezdarba
līmenis
Tūrisma
pakalpojumu
objektu un
sniedzēju
skaits (objekti,
naktsmītnes,
ēdināšana,
mājražotāji,
amatnieki)
Uzņēmumu
skaita
pieaugums

2,8% (01.02.2019)

4,1% (30.12.2020)

109

111

(2018.g.)

(2020.g.)

Aktīvo saimniecisko
vienību skaits ir 3194
vienības, no kurām
2862 ir aktīvie
uzņēmumi un 332
dažādas organizācijas.
(04.12.2019.)

Aktīvo saimniecisko
vienību skaits ir 4356
vienības, no kurām 2926 ir
aktīvie uzņēmumi un 1430
dažādas organizācijas.
(30.11.2020.)

Samazinās

Samazinās

NVA

Pieaugošs

Pieaugošs

Novada
Dome

Pieaugošs
Pieaugošs

Lursoft
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Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, secinājumi un
rekomendācijas
● Nepietiekami vērtētie kritēriji un neveiktā sabiedrības viedokļa izpēte saistībā ar
administratīvi teritoriālo reformu, jo īpaši Mārupes ciemam noteikto pilsētas statusu,
kas saskaņā ar jaunā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumiem stāsies spēkā ar 2022.gada 1.jūliju, radīja neskaidrus plānošanas
apstākļus, kuros uzsāktā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014 – 2026.gadam
grozījumu izstrādes turpināšana kļuva neefektīva un tika pārtraukta. To noteica arī
fakts, ka Mārupes un Babītes novadu apvienošanas rezultātā drīzumā ir izstrādājams
jauns teritorijas plānojums, kas būtu balstīts uz jaunizveidotā novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju. Tas apgrūtina ikdienas darbu, jo nav stājušies spēkā nepieciešami
labojumi novada saistošajos noteikumos, un ir apgrūtināta plānošanas dokumentu
īstenošana.

Vienlaikus šāda situācija būtiski ietekmē arī atsevišķu teritoriju attīstību,

jo īpaši daļā, kur ar plānojuma grozījumiem tika paredzēts noteikt ciema teritorijas
statusu un mainīt atļauto izmantošanu uz komercdarbībai piemērotu zonējumu. Tai
skaitā šī situācija tiešā veidā attiecas arī uz Lidostas teritoriju, kur saistībā ar
RailBaltica dzelzceļa attīstību un pašas Lidostas attīstības plāniem, ir nepieciešamas
plānojuma izmaiņas, taču pie patreizējā ārpus ciema teritorijas statusa, nav
mērķtiecīga ilgtermiņa plānošanas dokumenta (lokālplānojuma) izstrāde, kas būtu
jābalsta uz teritorijai nepiemērotiem attīstības nosacījumiem. Izprotot šo situāciju,
pašvaldība iecerējusi atsākt teritorijas plānojuma izstrādi iespējami ātri pēc
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes pabeigšanas 2022.gadā, bet periodā līdz
jauna plānojuma apstiprināšanai, izvērtēt katru plānojuma grozījumu (lokālplānojumu)
izstrādes ierosinājuma gadījumu individuāli novada Stratēģiskās attīstības plānošanas
darba grupā, lai neveicinātu nepārskatāmu un sadrumstalotu regulējumu teritoriju
attīstībai.
● Valstī noteiktā ārkārtas situācija un noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, kas liedza
organizēt plānošanas dokumentu publiskās apspriedes kopumā gandrīz 6 mēnešus no
visa 2020.gada perioda, būtiski ietekmēja atsevišķu investīciju projektu un privāto
attīstības ieceru īstenošanu, attālinot plānošanas dokumentu (detālplānojumu un
lokālplānojumu) apstiprināšanas termiņus. Pandēmijas izraisīto ierobežojumu dēļ arī
būtiski apgrūtināta komunikācija ar teritoriju attīstītājiem un īpašniekiem, taču lai
veicinātu informācijas pieejamību attālināti, pašvaldībā aktīvi turpinājās ģeotelpiskās
informācijas sistēmas risinājumu piemērošana, izstrādājot gan publiski pieejamas, gan
institūcijā iekšēji lietojamas lietotnes, lai uzskatāmākā un saprotamākā veidā attālināti
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varētu

izskaidrot

īpašniekiem

teritoriju

plānošanas

apstākļus,

komunikāciju

pieejamību vai organizētu dažādas aptaujas.
● Mārupes novadam pievienojot Babītes novadu papildus finansiālais slogs visu sistēmu
integrēšanai un pārkārtošanai, kā arī nepieciešamība sagatavot kopīgus teritorijas
plānošanas dokumentus, strukturālas izmaiņas utml, kas būtiski kavēs uzsākto darbu
ieviešanu, jo ir būtiski atšķirīgas novadu situācijas.
● Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā
iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju
sakārtošanu, ir veikta visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu
ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Attīstības nodaļa
ir iesaistījusies Zemkopības ministrijas starpinstitūciju darba grupā ar mērķi grozīt
normatīvo aktu bāzi tā, lai pašvaldībai būtu tiesības veikt pašvaldības nozīmes
meliorācijas grāvju apsaimniekošanu neatkarīgi no īpašumtiesībām.
● Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums
mācību iestādēs ir aizvien pieaugošs. Ir jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, kas arī
tika veikts 2019.gadā Izglītības stratēģijas 2020 – 2026.gadam ietvaros, veicot
kohortas analīzi tieši izglītojamo mērķgrupā, lai plānotu samērīgu pieprasījuma
nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru. 2020.gadā uzsākti
būvdarbi PII izveidei Jaunmārupē (384 vietām) un pabeigta Mārupes pamatskolas
piebūves un sporta laukuma izbūve.
● PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug
katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.
● COVID-19 pandēmijas apstākļos vērotais pieprasījuma pieaugums pēc rekreācijas
teritorijām aktualizē nepieciešamību īstenot dabas teritoriju un objektu labiekārtojuma
infrastruktūru. Līdz šim to kavējis nepietiekams pašvaldības īpašumā esošās
rekreācijas teritoriju resurss un ne tik veiksmīgā sadarbība ar rekreācijas teritoriju
īpašniekiem, taču pēc vispārīgās vienošanās slēgšanas ar lielāko mežu teritoriju
īpašnieku Mārupes novadā SIA “Rīgas meži”, sagaidāms, ka turpmāk sadarbība būs
vērtējama kā veicinošais faktors mērķu sasniegšanai Vides un publiskās ārtelpas, kā
arī Tūrisma jomas rīcību īstenošanā.
● Pašvaldības budžeta samazināšanās, salīdzinot ar 2019.gadu, sakarā ar valsts noteikto
nodokļu reformu, kas būtiski negatīvi ietekmēja investīciju plāna ieviešanu novadā.
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Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori:
● Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana, ciktāl tas bija iespējams
Covid apstākļos.
● Sadarbības līgums ar SIA “Rīgas meži” rekreācijas teritoriju attīstībai un
apsaimniekošanai
● Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru
konsultatīvajās padomēs.
● Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija 2013.-2026.gadam, 2020.gadā pabeigts darbs pie Attīstības programmas
2020 – 2026.gadam izstrādes, kā arī ikgadējs darbs pie rīcības plāna un investīciju
plāna aktualizācijas 3 gadu periodam, kas pamato un precizē nepieciešamos
pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Atsevišķas ielu un ceļu
programmas izstrāde, apgaismes programmas izpilde, kas ietilpst 2020. – 2022.gada
rīcību un investīciju plānā.
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RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS
Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm
2020.gadā tika veikti zemāk tabulā norādītie uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, saskaņā ar
Mārupes novada Attīstības programmu 2020. – 2026.gadam. Jāņem vērā, ka virkne pasākumu
veikti kā rīcības un uzdevumi iestāžu un struktūrvienību ikdienas pienākumu izpildei, bet
zemāk norādīta izpilde par veiktajām investīcijām saskaņā ar apstiprināto investīciju
programmu 2020.gadam.
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

VTP1: Sabiedriski aktīvs iedzīvotājs
RV1: IZGLĪTĪBA
R.1.1. 2020. gadā uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
būvniecība Jaunmārupē (nodrošinot 258 jaunas vietas un 126 vietas no
Jaunmārupes pamatskolas).
R.1.1. PII “Lienīte” veikta rotaļu laukuma seguma uzstādīšana un rotaļu
atribūtu uzstādīšana Amatas ielā 2, saimnieciskā konteinera uzstādīšana un
iegādātas divas interaktīvās tāfeles.
R.1.2. 2020. gadā veikta Jaunmārupes pamatskolas pārbūves projekta izstrāde,
lai pēc jaunās PII izbūves, skolā esošās PII grupas pārceltu un paplašinātu
skolēnu mācību vietas.

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

R.1.2. 2020. gadā pabeigta Mārupes Valsts ģimnāzijas siltināšana un zaļās
klases ierīkošana.
R.1.2. ERAF projekta ietvaros Mārupes Valsts ģimnāzijā veikta interaktīvu
stikla tāfeļu iegāde un dabas zinību kabinetu aprīkojuma iegāde, iegādātas
ergonomiskas skolēnu mēbeles, datori skolēniem datorklasē un skolotājiem
mācību kabinetos un IT ekrāni mācību kabinetos.
R.1.2. 2020. gadā pabeigta Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība un
sporta laukuma izbūve, papildus rodot ~ 500 skolēnu mācību vietas. Iegādāti
mācību līdzekļi, aprīkojums klasēm un datori.
R.1.2. Skultes sākumskolā 2020.gadā izstrādāta ēkas apliecinājuma karte un
ēkas inventarizācijas lieta par kopējo summu EUR 4719. Iegādātas 2
interaktīvās tāfeles.
R.1.3. Pabeigta Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves projekta izstrāde,
līguma 1/4-2/126-2019 ietvaros veikts gala maksājums EUR 105564,48
apmērā. Papildināta materiāltehniskā bāze – iepirkti mūzikas instrumenti bērnu mežrags, akordeons, kokle, 2 datori un kontrabass.

RV2: SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
R.2.1. 2020.gadā noslēgts līgums ar SIA “We build” par velotrases

U2.1: Attīstīt sporta un projektēšanu un būvniecību Tīrainē, 2020. gada nogalē uzsākta tā izbūve.
aktīvās
atpūtas
R.2.2. Mārupes sporta centram iegādāta apskaņošanas sistēmas iegāde un
infrastruktūru
uzstādīšana Mārupes stadionā.
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R2.5. CFLA projekta Veselības veicināšana un slimību profilaktiskie pasākumi

U2.2: Pilnveidot un Mārupes novadā Nr.9.2.4.2/16/I/032 ietvaros nodrošināta bērnu peldētapmācība
dažādot
sporta Mārupes pamatskolas un Mārupes valsts ģimnāzijas bērniem. Noorganizēts
nodarbību cikls par veselīgu uzturu Mārupes novada iedzīvotājiem.
aktivitātes novadā
Apstiprināta veselības veicināšanas projekta turpināšanai līdz 2023.gadam.

RV4: VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
U4.1: Īstenot sociālo
pakalpojumu
R4.1 2020.gadā turpinās projekta Deinstitucionalizācija un sociālie
daudzveidību
un
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1./15/I/002 ieviešana.
paaugstināt
pakalpojumu kvalitāti
VTP2: Augstu dzīves kvalitāti veicinoša infrastruktūras attīstība
RV5: DROŠA VIDE
U5.1:
Nodrošināt R5.1 2020.gadā veikta video novērošanas sistēmas paplašināšana, iegādājoties
un uzstādot papildus PTZ kameras - Mārupītes gatves un Rožu ielas
sabiedrisko kārtību
krustojumā, kā arī Kantora ielas un Stīpnieku ceļa krustojumā.
RV6: PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE
R6.1 Izstrādāti būvprojekti Kļavu ielas posms no Loka ceļa līdz Kadiķu ielai
un Kadiķu ielas posms no Loka ceļa līdz īpašumam Kadiķu iela 14, Dreimaņu
ielas posms no Lilijas ielas līdz Tēraudu ielai, Ūdru ielas posms no Rudzrogu
ielas līdz Ventas ielai un Rudzrogu ielas posms no Dzelzceļa ielas līdz Ūdru
ielai, Penkules ielas posms no Lielās ielas līdz Sniķeru ielai un Sniķeru ielas
posms no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Gājēju celiņa posma no stadiona
autostāvvietas līdz Apšu ielai Jaunmārupē, Krasta ielas posms no Mazcenu
alejas līdz īpašumam Krasta iela 16.

U6.1:
Satiksmes
drošības un ielu un ceļu R6.2 2020. gadā ierīkots apgaismojums Rožleju, Paleju, Dāliju, Skaņākalna,
Prūšu ielās, saskaņā ar ielu un ceļu programmu, BMX parka velotrases
kvalitātes uzlabošana
apgaismojuma izbūve.

R6.4 Būvprojekta veloceliņa (gājēju celiņa) no Loka ceļa līdz Mārupes
mūzikas skolai pabeigšana.

R6.4 Pabeigti būvdarbi pie veloceliņa izbūves Jaunmārupē pie skeitparka.
R6.4 Pabeigta Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas gājēju celiņa izbūve, Dāliju
ielas, Skaņā kalna ielas, Prūšu ielas un Paleju ielas 2.kārtas pārbūve.

U6.2:
Sabiedriskā
R6.5 2020. gadā izgatavotas apliecinājuma kartes autobusu pieturu platformu
transporta
kustības un nojumu aprīkošanai.
uzlabojumi
RV7: INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS
Noslēgts līgums ar būvnieku SIA “Velve” KF projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārta" un uzsākti
U7.1:
Komunālās būvdarbi.
saimniecības
R7.1 Turpinās kanalizācijas pieslēgumu izbūve mājsaimniecībās - 6. kārtas
infrastruktūras attīstība pieslēgumu izbūve pabeigta izbūve, 7. kārta izsludināta pavasarī, lielākā daļa
izbūve pabeigta.
R7.1

R7.1 2020.g. maijā grozīti saistošie noteikumi, papildus dodot iespēju
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pieteikties līdzfinansējumam arī centralizētas ūdensapgādes pieslēgumu
nodrošināšanai mājsaimniecībās. Šai sakarā ņemts aizņēmums Valsts kasē 1,2
milj. EUR apmērā, kura realizācija jāveic līdz 2021.g. beigām. 8.kārta
izsludināta 2020.g. jūlijā un 9.kārta 2020.g. septembrī.
Kopumā 3
izsludinātajās kārtās 2020.gadā saņemti vairāk kā 400 pieteikumi.

RV8: VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA
U8.1:
apkārtējās
kvalitāte

Uzlabota
R8.2 Uzsākts darbs pie decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana
vides
un uzturēšanas.

R8.5 2020. gadā pabeigta Jaunmārupes dabas parka attīstība, 2. un 4.kārtas
būvniecība. Projekta ietvaros izbūvēti divi bērnu spēļu laukumi, ierīkotas
autostāvvietas, publiskā WC, veikta piebraucamā ceļa izbūve. Švarcenieku
parkā ierīkoti apstādījumi 15 000 EUR apmērā un Jaunmārupes parkē ierīkoti
apstādījumi 34 500 EUR apmērā. Veikta Jaunmārupes ūdenstilpnes pludmales
sakārtošana.

R8.5 Pabeigta rotaļu laukumu ierīkošana Segliņu ielā un Liepkalnu ielā. Veikta
U8.2:
Nodrošināta ūdens ņemšanas vietas ierīkošana Rožu ielā velobraucēju ērtībām, kā arī
labiekārtota
un iegādāti gaismas dekori ziemassvētku noformējumam.
pievilcīga dzīves vide
R8.7 Veikta Mārupes kapsētas ceļu izbūve, solu uzstādīšana Mārupes kapsētā,
jaunu ūdens ņemšanas vietu uzstādīšana, kā arī Mazcenas kapsētas iekšējo ceļu
uzstādīšana.
R8.9 2020. gadā noslēdzot apvienoto būvniecības būvprojektēšanas līgumu

uzsākta projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē" un
Projekts "Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10 tuvējās teritorijas
labiekārtošana" īstenošana.

VTP3: Ekonomiskās aktivitātes veicināšana un vietas potenciāla izmantošana
RV9: UZŅĒMĒJDARBĪBA
R9.3 2020.gadā realizētas divas Grantu programmas. Granta programma
"(ie)dvesma" konkurss (sadarbībā ar SEB un kaimiņu pašvaldībām), kura
ietvaros tika iesniegti 19 projekti.
R9.3 Konkurss “Mammu bizness Mārupē”, kas notika pirmo reizi, tika izskatīti
un izvērtēti 16 projekta pieteikumi. Līdzfinansējums tika piešķirts 4 projektiem.
R9.4 Infrastruktūras attīstība industriālās teritorijās (2020. gadā uzsākta
U9.1: Uzņēmējdarbības
būvprojekta izstrāde ceļa C-19 (no Dzirnieku ielas līdz Plieņciema ielai)
atbalsta sniegšana
pārbūvei lidostas apkārtnē, lai periodā no 2021. – 2027.gadam piesaistītu ES
finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Pārbūve ir būtiska savienojuma
izveidei uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
R9.5 Novada meistaru un viņu prasmju popularizēšana (Decembra mēnesī,
sadarbojoties novada uzņēmējiem un pašvaldībai, tika īstenota aktivitāte
"Piparkūku ceļš uz svētkiem" , kura laikā novada iedzīvotājiem interaktīvā
veidā tika popularizēti Mārupes novada mājražotāji un mājražotāju produkciju).

RV10: ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS MĀRKETINGS
U10.1: Atpazīstamības R10.3 2020. gadā pabeigta ''Mārupes novada zīmolvedības stratēģijas
un
identitātes ieviešanas un rīcības plāna izstrāde. Ierīkots jauns afišu stends Jaunmārupes
dabas parkā.
veicināšana
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R10.6 Vidzemes tūrisma asociācijas projekta “Cult – CreaTE” ietvaros
norisinās darbs pie projekta ilgtermiņa stratēģijas izstrādes, ir notikusi partneru
tikšanās Līgatnē ''Vienkoču parkā'', projekta dalībnieki iepazīstināti ar
plānotajām projekta aktivitātēm. Norisinājušies divi attālinātie projekta
partneru semināri. Viens Latvijas projekta dalībnieku vidū, otrs - starptautisko
projekta partneru vidū.

RV11: TŪRISMS
R11.1. 2020. gadā uzsākta projekta "Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru
ielā 10, Mārupē" un Projekts "Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru ielā 10
tuvējās teritorijas labiekārtošana" īstenošana, noslēdzot apvienoto būvniecības
Tūrisma būvprojektēšanas līgumu. Projekta īstenošana plānota 2021.g. augustā.

U11.1:
plānošanas
un
R11.2. Sagatavots virslīgums ar SIA ''Rīgas meži'' par atsevišķu teritoriju
koordinācijas
apsaimniekošanu un rekreācijas teritoriju ierīkošanu.
nodrošināšana novadā

R11.3. Tūrisma uzņēmēju iesaiste nozares plānošanā un attīstības ietvaros
veikta Tūrisma norāžu uz vietu "Baltais krusts" izvietošana un informatīvā
stenda par objektu izvietošana.
R11.4 Atpūtas vietas izveide pie LR karavīru piemiņas vietām pie golfa
laukuma Viesturi, uzsākta tiltiņa pār Dzilnupīti izgatavošana.

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

R11.5 LEADER projekta ietvaros veikts Švarcenieku muižas ēkas remonts un
pielāgošana muzeja vajadzībām, tā aprīkošana ar digitālo sienu. Veikts
Švarcenieku muižas kreisā spārna remonts, telpās izvietoti eksponāti ar
muzejisko vērtību, izveidota digitālā siena, noorganizēta telpu svinīgā
atvēršana, noorganizēta POP-UP muzeja nakts Švarceniekos.
R11.6 Uzsākts darbs pie vienota stila tūrisma norāžu uz pašvaldības objektiem
autobraucējiem un kājāmgājējiem norāžu zīmju izvietošana.
R11.8 Švarcenieku muižas stendam sagatavota un uzstādīta ENG versija.

U11.3:
novada
aktivitātes

R11.9 Jaunu tūrisma aktivitāšu un pasākumu organizēšana

Cult CreaTE

Dažādotas projekta ietvaros un ''Apkārt Rīgai'' projekta ietvaros, t.sk. Dalība
tūrisma starptautiskajā tūrisma izstādē ''Balttour'', kopīgu ''EXIT RĪGA'' drukas
materiālu izdošana - tūrisma karte un pasākumu kalendārs, kopīgu mārketinga
aktivitāšu plānošana un organizēšana - velo foto seriāls 8 posmu garumā.

VTP4: Efektīva un uz sadarbību vērsta pārvalde
RV12: PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
R12.3 2020.gadā īstenojot rīcības virzienu turpinājās teritorijas plānojuma
2.redakcijas grozījumi izstrāde, pēc publiskās apspriešanas sanāksmes dome
lēma grozījumu izstrādi apturēt.

U12.1:
Nodrošināt
efektīvu
pašvaldības
pārvaldi
un
pakalpojumus

R12.3 2020. gada marta mēnesī tika apstiprināta jaunā Mārupes novada
Attīstības programma 2020. – 2026.gadam, savukārt rudenī tika izveidota darba
grupa jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas stratēģijas 2022. –
2036.gadam izstrādei.
R12.3 2020. gadā uzsākts darbs arī pie kopīgas administratīvās struktūras
Mārupes un Babītes novadam izveidošanas.
R12.5 Izsludināts konkurss par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku
siltināšanai, pieteicās viena ēka un 2020. gada 28. februārī noslēgts līgums
nr.1/4-4/19-2020 par palīdzības sniegšanu energoefektivitātes pasākumu
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veikšanai ar Biedrību ''Tīraines ciems''.
R12.7 PII Zeltrīti ERASMUS+ projektā “Īpašais laiks īpašiem bērniem”
Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 un Skulte ERASMUS+ projektā “Īpašais
laiks īpašiem bērniem” Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 projekta beigu
datums pagarināts līdz 2021.gada 30.novembrim, COVID-19 dēļ.
R12.7 Jaunmārupes PSK ERASMUS+ “Komunikācija ir māksla” projekts
''Communication is an Art'' Nr. 2019-1-PL01-KA229_064922 realizēts projekta
vizītes brauciens pie Turcijas partnera. Vizītē devās 4 skolēni un 2 skolotāji.
Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, pārējie projekta pasākumi tika pārcelti
U12.2: Atbalstīt ārējās uz nenoteiktu laiku.

sadarbības jomas

R12.7 PII Zeltrīti ERASMUS+ projekta ''Full Steam Ahead'' Nr. 2019-1IE01_KA229_051560_4 ietvaros notika pieredzes apmaiņas sanāksme no
08.01.2020. – 12.01.2020.Kristiānijā (pirmsskolas nosaukums un adrese:
Læringsverkstedet Fidje Barnehage, Bordalsbakken 3, 4639 Kristiansand)
Norvēģijā skolotāja logopēde Austra Salmiņa un pirmsskolas izglītības
skolotāja Laura Mihailova. Pārējie pasākumi tika atcelti COVID-19 dēļ.
R12.7 Turpinās projekta “Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai izglītības
iestādēs” un projekta “Skolas soma’ ieviešana.

R12.8 2020. gadā noslēgts līgums par Jauniešu mājas izveidošanu un Dreimaņu
sporta laukuma labiekārtošanu, ka apvienotā būvniecības būvprojektēšanas
Atbalstīt līguma ietvaros. Darbus plānots pabeigt 2022.g. sākumā.

U12.3:
Jauniešu iniciatīvas

R12.9 Izstrādāts un apstiprināts Mārupes novada Jaunatnes politikas plāns
2020. - 2025.gadam un uzsākta tā ieviešana.

RV13: VIEDĀ PILSĒTVIDE
R13.1 Veikts energoaudits novada mērogā, esošo elektrolīniju nolietojuma un
energoefektivitātes koeficienta apzināšana, apgaismes līdzekļu nomaiņas plāna,
siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmas ieviešana, kā arī
izmantoto apgaismes līdzekļu nomaiņas plāna sastādīšana.

U13.1 Īstenot viedās R13.1 2020. gadā apstiprināts Mārupes novada ilgtspējīgas enerģētikas un
pilsētvides risinājumus klimata rīcības plāns.
novadā
R13.1 Energopārvaldības darba grupa izstrādājusi Energoplānu Mārupes
novadam, kas nosaka prioritātes
energoefektīvu pasākumu ietvaros.

un

rīcības,

kas

būtu

īstenojamas

R13.2 Uzsākta ArcĢIS pašvaldību interaktīvais ĢIS risinājuma ieviešana,
Domes struktūrvienību kolēģu darba optimizācija ĢIS lietotņu izveide.

RV14: SABIEDRĪBAS LĪDZDARBĪBA
R14.1 Iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste sabiedriskās līdzdarbības jomā tika
nodrošināta organizējot konsultatīvās padomes, vismaz 3 reizes gadā katrai
Veicināt padomei.

U14.1:
sabiedrības līdzdarbību

R14.2 2020. gadā piekto reizi notikusi projekta "Mārupe mūsu mājas"
īstenošana, apstiprināti projekti gan rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”, gan
rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”.

RV15: PRIVĀTĀS LĪDZDALĪBAS SADARBĪBAS PROJEKTI
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R15.3 Ielu un ceļu pārbūve novadā ar sadarbības partneriem
U15.1:
Veicināt
privātās
līdzdalības 2020. gadā uzsākta būvprojekta izstrāde ceļa C-19 (no Dzirnieku ielas līdz
Plieņciema ielai) pārbūvei lidostas apkārtnē, kā būtiska savienojuma izveidei
projektu ieviešanu
uzņēmējdarbības attīstībai novadā.
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SADARBĪBAS PARTNERU FINANSĒTO PROGRAMMU UN
ĀRVALSTU IEGULDĪJUMU PROGRAMMU IETVAROS
ĪSTENOTO PROJEKTU REZULTĀTI UN LĪDZEKĻU
IZLIETOJUMS
Mārupes novada Domes 2020.gadā īstenotie projekti:
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
“Mārupes vidusskolas mācību
vides uzlabošana”
Nr. 8.1.2.0/17/I/006

Projekta
īstenošanas laiks
25.09.2017. –
31.12.2020.

Piesaistītais
finansējums,
EUR
EUR 2 778 494
(ERAF)
EUR 55 676,83
(valsts budžeta
finansējums)

Projektā sasniegtie rezultāti
2020.gadā
Mārupes Valsts ģimnāzijas vecais
korpuss daļēji aprīkots ar
ergonomiskām mēbelēm un
mūsdienīgām informāciju un
komunikāciju tehnoloģijām.
Pilnībā pabeigta projekta
īstenošana.
Noslēgta vienošanās par projekta
īstenošanu līdz 31.12.2023. un
papildus finansējuma apguvi
EUR 133 092 apmērā.
Mārupes novada iedzīvotājiem
nodrošinātas nodarbības par
veselīgu uzturu un
peldētapmācība Mārupes
pamatskolas un Mārupes Valsts
ģimnāzijas 3.klašu audzēkņiem.
Iepirkuma rezultātā noslēgts
līgums par tirdzniecības vietas
izveides un labiekārtošanas
Bebru ielā 10, Mārupē
būvprojekta izstrādi, būvdarbiem
un autoruzraudzību. Uzsākta
būvprojekta izstrāde.
Būvdarbi tiks veikti 2021. gada
būvniecības sezonā.
Iepirkuma rezultātā noslēgts
līgums par tirdzniecības vietas
izveides un labiekārtošanas
Bebru ielā 10, Mārupē
būvprojekta izstrādi, būvdarbiem
un autoruzraudzību. Uzsākta
būvprojekta izstrāde.
Būvdarbi tiks veikti 2021. gada
būvniecības sezonā.
Iepirkuma rezultātā noslēgts
līgums par bezvadu interneta
piekļuves punktu piegādi un
uzstādīšanu. Uzsākti darbi.

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

14.03.2017. –
31.12.2023.

EUR 329 143
(ESF un valsts)

“Tirdzniecības vietas
izveidošana Bebru ielā 10,
Mārupē”
Nr. 19-04-AL04-A019.2102000002

04.09.2019. –
01.09.2021.

EUR 35 000
(ELFLA)

“Tirdzniecības vietai Mārupē,
Bebru ielā 10 tuvējās
teritorijas labiekārtošana”
Nr. 19-04-AL04-A019.2205000003

10.01.2020. –
01.09.2021.

EUR 13 500
(ELFLA)

“Publisko bezvadu interneta
piekļuves punktu uzstādīšana
Mārupes novadā”
Nr. INEA/EISI/WiFi4EU/22019/001538-040488
“Kultūras pieminekļa
Švarcenieku muižas ēkas
sakārtošana, paaugstinot
pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti”
Nr.19-04-AL04-A019.2205000004
“Jauniešu centra izveide”

20.06.2019. –
19.09.2021.

EUR 15 000
(WiFi4EU)

10.01.2020. –
01.10.2020.

EUR 45 000
(ELFLA)

Renovēts kultūras pieminekļa Švarcenieku muižas iekštelpu
kreisais spārns. Izveidota digitālā
projekcija.

11.06.2020. –

EUR 45 000

Iepirkuma rezultātā noslēgts
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Nr. 20-04-AL04-A019.2201000002

11.06.2022.

(ELFLA)

“Sporta laukuma
labiekārtošana”
Nr. 20-04-AL04-A019.2201000004

11.06.2020. –
11.06.2022.

EUR 13 500
(ELFLA)

“Labās prakses un pieredzes
apmaiņa par viedo pilsētu
risinājumiem Islandē un
Zviedrijā”
Nr. PA-GRO-1272

04.09.2019. –
30.04.2020.

“Īpašais laiks īpašiem
bērniem”
Nr. 2019-1-LV01-KA101060155

01.06.2019. 31.12.2021.

EUR 6300
(Ziemeļu - Baltijas
valstu mobilitātes
programma
publiskajai
administrācijai)
EUR 4778
(Erasmus+)

“Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai”
Nr.8.3.2.2/16/I/001

01.06.2019. –
31.05.2021.

EUR 179 351
(ESF)

“Skolas soma”
Nr.2.5.-11-126; Nr.2.5.-11459

01.01.2019. –
31.12.2021.

EUR 36 120
(valsts budžeta
dotācija)

“Pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo
kompetenci”
Nr. 8.4.1.0/16/I/001

13.01.2017. –
31.12.2022.

EUR -

līgums par Mārupes novada
Jauniešu centra izveides un
sporta laukuma labiekārtošanu
Mārupē, Dreimaņu ielā 12
būvprojekta izstrādi, būvniecību
un autoruzraudzību. Uzsākta
būvprojekta izstrāde.
Būvdarbi tiks veikti 2021. gada
būvniecības sezonā.
Iepirkuma rezultātā noslēgts
līgums par Mārupes novada
Jauniešu centra izveides un
sporta laukuma labiekārtošanu
Mārupē, Dreimaņu ielā 12
būvprojekta izstrādi, būvniecību
un autoruzraudzību. Uzsākta
būvprojekta izstrāde.
Būvdarbi tiks veikti 2021. gada
būvniecības sezonā.
2020.gada februārī notikusi
pieredzes apmaiņas vizīte
Karlskrūnā, Zviedrijā par
ģeotelpiskās informācijas
sistēmas darbību un uzturēšanu.
Piedalās PII “Zeltīti” (vada),
Mārupes pamatskolas PII un
Skultes sākumskolas PII. Projekts
ir par iekļaujošo izglītību
pirmskolas vecuma bērniem.
Sakarā ar COVID
ierobežojumiem 2020. gadā
plānotie pasākumi pārcelti.
Mārupes Valsts ģimnāzija,
Mārupes pamatskola un
Jaunmārupes pamatskola īsteno
izglītojamo atbalsta pasākumus
Multidisciplinārā, STEM un
vides jomā, t.sk., debašu klubs,
atbalsta grupas (izglītības
psihologs, pedagoga palīgs),
individuālās konsultācijas
bērniem ar mācīšanās grūtībām
un augstiem sasniegumiem,
pulciņi ''Matemātika un daba'',
''Mazie Einšteini'',
''Programmēšana'', izaugsmes
klase.
Saskaņoti un organizēti 35
Mārupes novada vispārējo
izglītības iestāžu izglītojamo
apmeklētie kultūras pasākumi.
Sakarā ar COVID
ierobežojumiem kultūras
pasākumu apmeklējumi plānoti
ierobežotā apjomā.
Nodrošināta informācijas aprite
par iespējamo valstī organizēto
pilnveides kursu apmeklējumu
Mārupes novada iedzīvotājiem
pieaugušo izglītības ietvaros.
Sniegtas konsultācijas
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“Jaunatnes politikas
stratēģijas izstrāde”
Nr. VP20196/1.3-7

24.05.2019. –
29.05.2020.

EUR 3 480
(valsts budžeta
dotācija)

”Full Steam Ahead”
Nr. 2019-1-IE01-KA229051560_4

01.09.2019. 31.12.2021.

EUR 17527
(Erasmus+)

''Communication is an Art''
Nr. 2019-1-PL01KA229_064922_6

01.09.2019. –
31.08.2021.

EUR 30 101
(Erasmus+)

iedzīvotājiem telefoniski,
sarakstē un klātienes vizītēs par
pieaugušo izglītības aktualitātēm,
aktuālajiem piedāvājumiem
Nodarbinātības Valsts aģentūrā
un Valsts attīstības izglītības
attīstības aģentūrā.
Saskaņota un apstiprināta
Mārupes novada Jaunatnes
politikas stratēģija. Īstenoti
Jaunatnes politikas stratēģijā
iekļautie pasākumi.
Partnera lomā piedalās PII
“Zeltrīti”. Projekts ir par
mūsdienu tehnoloģiju
pielietošana PII mācību procesā.
Notika pieredzes apmaiņas
sanāksme no 08.01.2020. –
12.01.2020. Kristiānijā, Dānijā.
Tika uzņemti viesi no Īrijas,
Norvēģijas, Spānijas un Lietuvas.
Pārējie 2020.gadā plānotie
pasākumi COVID ierobežojumu
dēļ pārcelti.
Realizēts projekta vizītes
brauciens pie Turcijas partnera.
Vizītē devās 4 skolēni un 2
skolotāji.
Pārējie 2020.gadā plānotie
pasākumi COVID ierobežojumu
dēļ pārcelti.
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SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA PASĀKUMOS
Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālos jautājumus,
pašvaldība organizē aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldības pārstāvju tikšanās ar
iedzīvotājiem.
•

2020. gadā turpinājās darbs pie Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026.

gadam grozījumiem. Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu
3.redakcijas publiskā apspriešana norisinājās periodā no 2020.gada 16.marta līdz 10.jūlijam,
tās laikā saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem par plānojuma grozījumiem
no vairāk kā 550 fiziskām un juridiskām personām. Publiskās apspriešanas sanāksme notika
2020.gada 6.jūlijā plkst. 19:00 Mārupes Kultūras nama zālē, Mārupē, Daugavas ielā 29, kurā
piedalījās ap 120 interesentu.
•

2020. gada decembrī Mārupes novada dome aicināja novada uzņēmumu darba devējus

piedalīties aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot darba devēju viedokli par pieaugušo izglītības
(neformālo izglītības programmu) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie
rezultāti tiek ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai sekmētu
darba ņēmēju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences atbilstoši darba
devēja interesēm un vajadzībām.
•

Tāpat 2020. gada decembrī Mārupes novada dome aicināja novada iedzīvotājus

vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli
par pieaugušo izglītības (neformālās izglītības programmas un interešu izglītības
programmas) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiek ņemti par
pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai palielinātu iedzīvotāju iespējas
apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī lai attīstītu spējas un talantus,
pilnveidotu dažādas prasmes un saturiski pavadītu brīvo laiku.
•

2020. gada martā tika lūgts sabiedrības viedoklis par 2020.gada būvniecības sezonā

plānoto, projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2020" ietvaros Mārasciemā, Māliņu ielā
labiekārtojamo teritoriju, ierīkojot nelielu rotaļu laukumu bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Sabiedrības paustais viedoklis tika ņemts vērā, kā rezultātā projekta realizācijas vieta mainīta.
•

2020. gada martā sabiedrībai tika lūgts izteikt savu viedokli par vēsturiskas ēkas

Skultes ielā 23, Skultes ciemā, Mārupes novadā, kas agrāk kalpoja kā publiskā pirts,
turpmāku izmantošanu un atbalstu muzeja veidošanai, daļēji saglabājot vēsturisko interjeru.
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•

2020. gada maijā sabiedrība tika aicināta piedalīties aptaujā par pieturvietu uzlabošanu

Mārupes novadā, lai secinātu, kurās no esošajām sabiedriskā transporta pieturvietām būtu
nepieciešams uzstādīt nojumi (paviljonu).
•

2020. gada martā sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī un Ministru kabineta

speciāli terminēto likumprojektu par apdraudējumu un tā seku novēršanu un pārvarēšanas
pasākumiem saistībā ar “Covid-19” izplatību Mārupes novada dome aptaujāja Mārupes
novada uzņēmējus, lai apzinātu uzņēmējdarbības ietekmi uzņēmumos, kuriem saistībā ar
“Covid-19” izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, nepieciešamības gadījumā
izvērtējot īpašu atbalsta instrumentu piemērošanu.
•

2020. gada jūnijā pašvaldība veica sabiedrības aptauju par gājēju tiltiņu nosaukumiem.

•

2020. gadā sākumā tika veikta aptauja par aktīvās atpūtas piedāvājumu sporta

laukumos;
•

2020. gada, līdz ar attālināto sanāksmju ieviešanu un, lai nodrošinātu kvalitatīvu

diskusiju un darba procesu konsultatīvajās padomēs, tika veidotas aptaujas par sanāksmju
darba kārtības jautājumiem.
Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību, realizāciju un lai veicinātu un
turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada Dome, ievērojot labas
pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt
koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru
izaugsmi un veicinātu iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā. Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4
reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi: veicināt un uzraudzīt pašvaldības
izstrādāto attīstības dokumentu, rīcību plānu un uzdevumu, un citu stratēģiski svarīgu
dokumentu izstrādi nozarē; sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozaru nepieciešamo
finansējumu un investīcijām; veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko
sektoru; izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko
attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem
mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem. 2020. gadā Mārupes novada Domē darbojas
šādas konsultatīvās padomes:
•

Tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 3 reizes);

•

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 3 reizes);

•

Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 2 reizes);
26

MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020. – 2026. GADAM ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2020. GADU

•

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 4 reizes);

•

Kultūrvides konsultatīvā padome (2020. gadā sasaukta 1 reizi).
2020. gada informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā izvietoti vairāki

interaktīvi stendi. Aktuālā informācija tiek izvietota gan novada mājaslapā un pārējos
sociālajos tīklos. Sanāksmes un sabiedrības iesaistes nodrošināšanai tika izmantotas
konferenču platformas Webex Meeting un ZOOM.
Regulāri iedzīvotājiem tiek izsūtītas informācijas skrejlapas, informējot par
gaidāmajiem pasākumiem un citām aktualitātēm Piemēram

skrejlapa

“TRUBU

ROKAM”

ar

2020.gadā tādas bijušas vairākas.
aicinājumu

pieteikties

pašvaldības

līdzfinansējumam kanalizācijas un ūdensvada pieslēguma izbūvei. Gada nogalē "Piparkūku
ceļš uz svētkiem" ietvaros tika izgatavotas skrejlapas ar interaktīvo spēli. Projekta “Mārupe
mūsu mājas” ietvaros tika sagatavots iedvesmas buklets ar iepriekš realizētiem projektiem.
2020. gadā pašvaldības informatīvais izdevums “Mārupes Vēstis” iznācis 8 reizes.
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FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS REZULTĀTI
Budžeta finansējums un tā izlietojums
Mārupes novada Domes budžeta ieņēmumus veido valsts nodokļi un nodevas,
pašvaldības nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, norēķini ar Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, pašvaldību budžetu transferti un
citi ieņēmumi.
2020.gadā pašvaldības pamatbudžeta budžeta ieņēmumu izpilde ir pārsniegusi plānot
ieņēmumu daļu sasniedzot 102,31% (plāns 37 995 250 EUR, izpilde 38 874 391 EUR).
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Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un
izlietojums
Nr.p.k.

Klasifikācijas
kods

2018.gadā
(faktiskā
izpilde)*,
EUR

2019.gadā
(faktiskā
izpilde)*,
EUR

apstiprināts,
EUR

faktiskā izpilde,

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

33 806 071

39 333 566

38 221 369

39 100 373

30 773 244

32 021 022

Finansiālie rādītāji

2020.gadā
EUR

Pamatbudžets
1.
1.1.

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

27 020 850

30 306 198

1.2.

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

313 872

68 046

85 492

102 785

1.2.

3.0.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

243 739

208 082

202 734

158 270

1.3.

5.0.

Valsts
budžeta
un
pašvaldības
budžeta
transferti

6 227 610

8 751 240

7 159 899

6 818 296

1.4.

6.0.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

0

0

Izdevumi (kopā)

34 794 476

38 007 619

57 874 350

50 190 660

27 223 895

29 486 556

38 790 525

32 959 377

19 842 185

21 662 326

26 685 628

21 556 053

110 749

103 163

160 000

100 134

4 456 167

3 800 138

0

0

2.

Uzturēšanas
(kopā)
Kārtējie
(1000+2000)
Procentu
(4000)

izdevumi

2.1.

1.0.

2.1.1.

1.1.

2.1.2.

1.2.

2.1.3.

1.3.

Dotācijas un sociālie
pabalsti (3000+6000)

466 806

470 351

2.1.4.

1.4.

Maksājumi ES budžetā un
starptautiskā sadarbība

0

0

2.1.5.

1.5.

Uzturēšanas
izdevumu
transferti (7000)

6 804 155

7 250 716

7 488 730

7 503 052

2.2.

2.0.

Kapitālie izdevumi

7 570 581

8 521 063

19 083 825

17 231 283

2.2.1

2.1.

Pamatkapitāla
(5000)

7 570 581

8 521 063

19 083 825

17 231 283

988 405

-1 325 947

19 652 981

11 090 287

541 227

-2 363 773

8 357 799

1 145 916

Aizņēmumi

447 178

1 037 826

14 498 531

13 147 720

Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

0

0

-3 203 349

-3 203 349

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

277 437

365 466

6 020

6 020

izdevumi
izdevumi

veidošana

Finansēšana
Naudas
līdzekļi
noguldījumi

Speciālais/
budžets
1.

un

Ziedojumu

1.1.

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

75 678

117 503

0

0

1.2.

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

0

0

0

0
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1.2.

3.0.

Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi

0

0

0

0

1.3.

5.0.

Valsts
budžeta
un
pašvaldības
budžeta
transferti

201 759

247 963

0

0

1.4.

6.0.

Ziedojumi un dāvinājumi

0

0

6 020

6 020

Izdevumi (kopā)

193 044

671 330

6 020

1 985

191 244

582 377

6 020

1 985

141 832

185 120

6 020

1 985

2.
2.1.

1.0.

Uzturēšanas
(kopā)

izdevumi

2.1.1.

1.1.

Kārtējie izdevumi (2000)

2.1.2.

1.2.

Procentu
(4000)

2.1.3.

1.3.

Dotācijas un sociālie
pabalsti (3000+6000)

49 412

96 739

2.1.4.

1.5.

Uzturēšanas
izdevumu
transferti (7000)

0

300 518

2.1.5.

2.0.

Kapitālie izdevumi

1 800

88 953

2.2.

2.1.

Pamatkapitāla
(5000)

1 800

88 953

-84 393

305 864

0

-4 035

-84 393

0

0

4 035

izdevumi

veidošana

Finansēšana
Naudas
līdzekļi
noguldījumi

un

Nekustamā īpašuma
novērtējums*

2018. gada
beigās, EUR*

2019. gada
beigās, EUR*

2020. gada
beigās, EUR

Kopā

59 717 436

64 594 728

73 062 223

* Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 2.punktu
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NĀKAMAJĀ GADA PLĀNOTIE UZDEVUMI UN PASĀKUMI
Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi izriet no Mārupes novada
Attīstības programmas 2020.-2026.gadam (apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada
26.februāra lēmumu Nr.14), un tās aktualizētā rīcību un investīciju plāna 2021.-2023.gadam,
kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.7.
VIRZIENS

RV1
IZGLĪTĪBA

RĪCĪBA
R1.1 Paaugstināt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību
(2020 – 202.)
R1.2 Paaugstināt pamata un vidējās izglītības pieejamību (2020 2023)
R1.3 Attīstīt mūsdienīgu, inovatīvu un daudzveidīgu interešu
izglītības klāstu, nodrošinot specializācijas iespējas (2021 – 2023)
R1.4 Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības pieejamību un
daudzveidību (2021 - 2023)
R1.5 Stimulēt Mārupes novada iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītībā
(2021 - 2023)
R1.7 Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai (2021)
R1.9 Nodrošināt kvalitatīvu izglītības vidi un materiāltehnisko bāzi
pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības īstenošanai (2021-2023)

RV2 SPORTS UN R2.1; R15.2 Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras būvju
būvniecība (2020 - 2023)
AKTĪVĀ
ATPŪTA
R3.1; R4.3; R4.4 Kultūras infrastruktūras būvju būvniecība (20212023)
RV3 KULTŪRA R3.1; R4.3; R4.4 Kultūras objektu materiāltehniskās bāzes
nodrošinājums (2021- 2023)

RV4
VESELĪBAS
APRŪPE UN
SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI
RV5 DROŠA
VIDE

RV6
PIEEJAMĪBA
UN
MOBILITĀTE
RV7
INŽENIER-

R4.1 Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana (2020 - 2023)
R4.3; R4.4; R3.1 Sociālā dienesta un dienas centru sniegto
pakalpojumu telpu pieejamības paplašināšana (2021 - 2023)
R4.6 Veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida pasākumu
īstenošana (2020 - 2022)
R4.4; R4.3; R3.1 Telpu nodrošināšana ģimenes ārstu prakses vietām
(2021 - 2023)
R5.1 Infrastruktūra sabiedriskās kārtības uzlabošanai (2021 - 2023)
R6.1; R6.3; R6.4; R9.4; R11.6; R15.3 Ieviesta ielu un ceļu izbūves un
pārbūves
programma (2021 - 2023)
R6.2; R6.1; R6.3; R9.4; R15.3 Ierīkots ielu un ceļu apgaismojums
(2021 - 2023)
R6.7 Ierīkota un pilnveidota sabiedriskā transporta pieturvietu
infrastruktūra (2021 - 2023)
R7.1 Ūdensvadu izbūve Jaunmārupes, Vētras un Mārupes ciemos
(2020 - 2022)
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TEHNISKĀS
INFRASTRUKT
ŪRAS
NODROŠINĀJU
MS

RV8
VIDE UN
PUBLISKĀ
ĀRTELPA
RV9
UZŅĒMĒJDARB
ĪBA
RV10
ZĪMOLVEDĪBA
UN VIETAS
MĀRKETINGS

RV11
TŪRISMS

RV12

R7.1 Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupe, IV
kārta" ieviešana (2020 - 2022)
R7.1 Kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumu nodrošināšana
mājsaimniecībām (2020 - 2022)
R7.2 Meliorācijas sistēmas sakārtošana (2021 - 2023)
R8.4; R8.5 Izveidotas un labiekārtotas publiskās rekreācijas teritorijas
novadā (2021 - 2023)
R8.7 Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana jaunradīto publisko
rekreācijas teritoriju apsaimniekošanai (2021 - 2023)
R8.6 Veikta kapu paplašināšana un ierīkots labiekārtojums (2021 2022)
R9.1 Veicināta uzņēmējdarbības uzsākšana jaunajiem uzņēmējiem un
jaunajām māmiņām. Biznesa uzsākšana jaunajiem uzņēmējiem Granta programma (2021 - 2023)
R10.1 Veicināta Mārupes novada atpazīstamība un zīmola
stiprināšana (2021 - 2023)
R10.3 Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas
pieejamība un komunikācijas kvalitāte (2021 - 2023)

R8.6; R9.5; R10.4 Novada tūrisma informācijas centra un publiskas
tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10 (2020 - 2022)
R11.4; R11.7; R11.9 Rekreācijas infrastruktūras izveidošana SIA
“Rīgas Meži” īpašumā esošajā Medema purva daļā (taka, skatu tornis,
informācijas stendi, atpūtas vietas) (2021 - 2023)
R11.7; R11.8 Atpūtas infrastruktūras pilnveidošana pie LR karavīru
piemiņas vietām blakus golfa laukumam “Viesturi”, sadarbībā ar SIA
“Rīgas Meži”, pilnveidojot dabas un vēstures izziņas maršrutu
(labiekārtot pāreju pāri Dzilnupei, izveidojot laipu vai tiltiņu, u.c. )
(2021 - 2022)
R11.5 Novada muzeja izveide Švarcenieku muižā (2021 - 2023)
R11.5 Mārupes novada vēstures ekspozīcijas izveidošana, izmantojot
mūsdienu
tehnoloģijas (materiālu apzināšana, digitalizācija, muzeja eksponātu
uzskaites sistēmas iegāde, u.c.) (2021 - 2023)
R11.8 Tūrisma apskates objekta un vēstures pieminekļa – Skultes
militārā bumvedēja IL- 28 atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana
(2021 - 2023)
R11.8 Vienota stila tūrisma norādes autobraucējiem (ceļazīmes uz
lielajiem tūrisma bjektiem valsts autoceļu malā) un kājāmgājējiem
(vietējās norādes uz novada objektiem, kā stadions, parks, sporta
laukums, u.c.) Apmeklētāju uzskaites nodrošināšana. (2021 - 2023)
R11.8 Atjaunot esošos un uzstādīt jaunus izgaismotus āra tūrisma
informācijas stendus (Skultes ciems, Tīraines ciems, u.c.). (2021 2023)
R11.2; R11.10; R11.11 Dalība starptautiskos un vietējos tūrisma
projektos (2020 - 2023)
R8.3; R11.4; R12.3 Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
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PAŠVALDĪBAS
PĀRVALDE

RV13 VIEDĀ
PILSĒT-VIDE
RV14
SABIED-RĪBAS
LĪDZ-DARBĪBA
RV15
PRIVĀTĀS
LĪDZDALĪBAS
SADARBĪBAS
PROJEKTI

Izstrāde (2021 – 2023)
R12.3 Kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās
struktūras projekta izstrāde (2021)
R12.4 Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās zemes un būvju
iegāde, noma vai atsavināšana (2021 – 2023)
R12.5 Energopārvaldes risinājumu ieviešana novadā (2021 - 2023)
R11.11; R12.7 Dalība starptautiskajos pārrobežu sadarbības projektos
(2021 - 2023)
R12.8 Jauniešu centra izveidošana (2020 - 2022)
R12.9 Jaunatnes politikas plāna izstrāde un ieviešana, Jauniešu
domes darbības nodrošināšana. Dalība projektos (2021 - 2023)
R13.1 Viedās infrastruktūras ierīkošana novadā (2021 - 2023)
R13.2 ĢIS risinājumu ieviešana (2021 - 2023)
R14.2 Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" jaunu iniciatīvu
realizēšana (2021 - 2023)
R14.3 Pieaugušo izglītības (t.sk.senioru politikas) plāna izstrāde un
ieviešana (2021 - 2023)
R15.2 Jaunu sporta aktivitāšu ieviešana Tīraines dārzu teritorijā (2021
- 2023)
R15.3; R6.1 C - 19 ceļa pārbūve (2021 - 2023)
R15.3; R6.1 Bašēnu ceļa pārbūve (2021 - 2023)

2021.gadā pašvaldība plāno turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu
pieteikumus un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu
struktūrfondu un valsts līdzfinansētu projektu īstenošanu šādās jomās:
1. Tiks turpināta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Mārupes novadā” īstenošana, kura ietvaros notiks dažādi veselību veicinoši pasākumi
Mārupes novada iedzīvotājiem. Finansētājs ESF un valsts.
2. Tiks

pabeigta

projektu

“Jauniešu

centra

izveide”

un

“Sporta

laukuma

labiekārtošana” īstenošana ar ELFLA līdzfinansējumu. Projektu ietvaros tiks
uzbūvēts jauniešu centrs, labiekārtota tam pieguļošā teritorija un uzstādīts viedais
soliņš.
3. Tiks turpināta līdzdalība projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”, kura mērķis ir palielināt ģimeniskai videi
pietuvinātu sociālo pakalpojumu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
vai ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem.
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4. Turpināsim dalību projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide”, kura mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci,
lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
5. Turpināsies projekta “Skolas soma” īstenošana. Tā ir kultūrizglītības programma,
kuras mērķis ir nodrošināt katram skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību
semestra laikā klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises.
6. Turpināsies projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” īstenošana, kura mērķis ir
nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši
vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas
izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
7. Novada izglītības iestādes turpinās Erasmus+ programmas projektu īstenošanu:
● “Īpašais

laiks īpašiem bērniem”, kurā piedalās PII “Zeltīti”, Mārupes

pamatskolas PII un Skultes sākumskolas PII. Projekts ir par iekļaujošo izglītību
pirmskolas vecuma bērniem.
● "Full Steam Ahead”, kurā kā partneris piedalās PII "Zeltrīti". Projekts ir par
mūsdienu tehnoloģiju pielietošana PII mācību procesā.
● "Communication is an Art" - skolu apmaiņas partnerības projekts, kuru īsteno
Jaunmārupes pamatskola. Projekta tēma ir efektīva komunikācija, komunikācijas
prasmes un māksla.
8. Mārupes Valsts ģimnāzija turpinās piedalīties divu Erasmus+ programmas skolu
apmaiņas partnerības projektu īstenošanā:
● “To be or not to be addicted? That is the question! Am I ? Fighting Addictions
is fighting school drop out”, kura mērķis ir iepazīties ar cilvēku veselību
ietekmējošām atkarībām un izstrādāt preventīvus pasākumus atkarību
novēršanai;
● “Let's change the world with Renewable Energy”, kura mērķis ir iepazīties ar
alternatīvās enerģijas veidiem projekta dalībvalstīs un piedāvāt savus
alternatīvā enerģijas izmantošanas veidus.
9. Veicinot novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību, apgūstot pieredzi no Latvijas un
citu Eiropas valstu partneriem par kultūras industriju izmantošanu ilgtspējīgu tūrisma
produktu veidošanai, tiks turpināta dalība projektos "Cult Create" un "Apkārt
Pierīgai".
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10. Sadarbībā ar Latvijas universitāti un citiem projekta partneriem, tiks sagatavots
atkārtots projekta pieteikums LIFE Climate Change Mitigation”, iekļaujot Medemu
purva rekreācijas teritoriju izveidošanu novadā.
11. Turpināsies darbs projekta “Co2mmunity” turpinājumā, organizējot sabiedrības
aktivitātes energoefektīvu kopienu veidošanai.
12. Sadarbībā ar privātpersonām tiks realizēti sabiedrības līdzdalības projekti konkursa
“Mārupe – mūsu mājas” ietvaros. Plānojam, ka tiks atbalstītas iedzīvotāju iniciatīvas
divās rīcībās - “Maza mēroga infrastruktūra” un “Sabiedriskās aktivitātes”.
13. Sadarbībā ar privātpersonām tiks turpināts sniegt atbalstu kanalizācijas pieslēgumu
nodrošināšanai mājsaimniecībās.
14. A/S

Mārupes

komunālie

pakalpojumi

turpinās

Kohēzijas

fonda

projekta

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārta” īstenošanu.
15. Tiks uzsākti vairāki sadarbības projekti ar privātajiem partneriem – VAS “Latvijas
valsts ceļi” par krustojuma Kantora ielas un Lielās ielas pārbūvei, ar komersantiem
turpināsies sadarbības ceļa C-19 pārbūvē, tiks meklētas iespējas sadarboties ar privāto
partneri peldbaseina izbūvē u.c. sadarbības projekti.
Lai piesaistītu finansējumu novadam nozīmīgu projektu īstenošanai, tiks gatavoti
projektu pieteikumi finansējuma piesaistei no:
● Eiropas struktūrfondiem;
● COVID pandēmijas radīto seku mazināšanai;
● valsts;
● ELFLA;
● Ziemeļu - Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai;
● Erasmus+ programmas;
● citiem finansējuma avotiem patstāvīgu projektu īstenošanai un sadarbības
projektu īstenošanai.
Mārupes novads ir atvērts dažādu sadarbības projektu īstenošanai vietējā un
starptautiskā līmenī, tāpēc izvērtēsim saņemtos piedāvājumus iesaistīties kopprojektu
īstenošanā, kā arī paši aktīvi meklēsim iespējas iesaistīties novadam nozīmīgu sadarbības
projektu īstenošanā.
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MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020. – 2026. GADAM ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS PAR 2020. GADU

IZMANTOTĀS INFORMĀCIJAS AVOTI

-

Mārupes novada Attīstības programma 2020. – 2026.gadam

-

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam.

-

Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.

-

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati:www.csb.gov.lv

-

Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA):www.nva.gov.lv

-

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: www.pmlp.gov.lv

-

Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): www.lursoft.lv

-

Mārupes pašvaldības mājas lapa: www.marupe.lv
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