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Ievads
Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019.gadam (turpmāk tekstā –
Attīstības programma) ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā
atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem
mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī
to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Attīstības programma ir
pamats Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai. Mārupes
novada Attīstības programma 2013.–2019. gadam tika apstiprināta ar 2012. gada
31.oktobra Domes lēmumu (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). Programma ir vidēja
termiņa attīstības plānošanas dokuments, izstrādāta, ievērojot integrētu pieeju
attīstības plānošanā un ietverot koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju,
nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem (nacionālo,
reģionālo, vietējo) un ieinteresētajām pusēm (iedzīvotājiem, uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām u.c.). Programmā ir iekļauta uzraudzības kārtība, lai
nodrošinātu Mārupes novada attīstības novērtēšanas iespējas un identificētu, vai
attīstības plānošanas dokumenta rādītāju sasniegšana norit, kā plānota.
Mārupes novada Dome pārskata periodā vairākkārt ir veikusi Rīcību un investīciju
plāna grozījumus un tos apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un
projektus atbilstoši budžeta iespējām un vajadzībām:
1. 17.12.2014. (sēdes prot. Nr.20) lēmums Nr. 22 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. –
2017.gadam apstiprināšanu”;
2. 28.01.2015. (sēdes prot. Nr.1) lēmums Nr. 19 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. –
2017.gadam grozījumu apstiprināšanu”;
3. 25.03.2015. (sēdes prot. Nr.4) lēmums Nr. 22 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. –
2017. gadam grozījumu apstiprināšanu”;
4. 17.06.2015. (sēdes prot. Nr.9) lēmums Nr. 6 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. –
2017.gadam grozījumu apstiprināšanu”;
5. 22.12.2015. (sēdes prot. Nr.24) lēmums Nr. 24 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. –
2017. gadam grozījumu apstiprināšanu”.
Rīcības plāna un investīciju plāna grozījumu izstrādes gaitā pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” tika sniegta informācija par priekšlikumu
iesniegšanu, tādējādi iesaistot sabiedrību attīstības un plānošanas procesos. Tika
saņemti priekšlikumi arī no biedrības „Mārupes uzņēmēji”.
Mārupes novada attīstības novērtējums un Attīstības programmas īstenošanas
uzraudzības rezultāti par 2013.gadu, 2014.gadu un 2015.gadu ir iekļauti ziņojumā
„Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības
pārskats par 2013.-2015.gadu periodu” (turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir
iepriekšējo 2013.gada, 2014.gada un iekļaujot 2015.gadu informācijas apkopojums un
izvērtējums par Mārupes novada attīstību. Iepriekšējo gadu pārskatos tika veikts
īstenoto projektu situācijas un paveikto darbu monitorings, kas ietvēra katra
projekta/rīcības atbilstības vērtējumu pret plānoto. Attīstības programmas rīcību
rezultāti tika vērtēti atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem
sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas raksturojošiem rādītājiem, kas tika apkopoti
pārskatos “Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam
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īstenošanu 2013.gads” un “Pārskats par Mārupes novada attīstības programmas 2013. –
2019.gadam īstenošanu 2014.gads”.
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, kā arī Investīciju plānā iekļauto projektu statuss.
1.nodaļa – Mārupes novada attīstības vispārējais raksturojums. Nodaļā
sniegts vispārīgs Mārupes novada attīstības raksturojums, kurā apskatīta Attīstības
programmā iekļauto datu attīstības tendence. Par bāzes gadu ir izvēlēts attiecīgais gads,
kas norādīts Attīstības programmā (2010.g., 2011.g. vai 2012.gads), kā arī norādīta
vēlamā attīstības tendence līdz 2019.gadam.
2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam
īstenošanas progress. Nodaļā ir izvērtēti vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas
rezultatīvie rādītāji saskaņā ar Attīstības programmas 12.1.tabulā noteiktajiem vidējā
termiņā sasniedzamiem rezultātiem un rīcību rezultatīvajiem rādītājiem.
2.1. apakšnodaļā ir izvērtēta Rīcības plānā noteikto pasākumu un aktivitāšu
izpilde, vai pasākums/ aktivitāte ir izpildīta, darbība notiek, darbība daļēji ir notikusi,
vai darbība netika veikta. Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums. Izdarīti
secinājumi, sniegtas rekomendācijas un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi
sasniegt noteiktos rādītājus.
2.2. apakšnodaļā ir izvērtētas Investīciju plānā paredzētās projektu idejas,
vai tās ir īstenotas, notiek, daļēji ir notikušas, vai projekta ideja netika īstenota.
Konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums. Izdarīti galvenie secinājumi,
sniegtas rekomendācijas un ieteikumi darbības uzlabošanai ar mērķi sasniegt noteiktos
rādītājus.
Ziņojumā tiek ietverta attīstības programmas īstenošanas progresa analīze:
projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un
prioritāro stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, konstatētās novirzes no plānotā
un to skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar mērķi sasniegt
noteiktos rādītājus un optimizēt finanšu līdzekļus.
Pārskatā ir izmantota sekojoša novērtējumu sistēma, lai izvērtētu attīstības
tendenci pārskata gadā salīdzinot ar bāzes gadu:
Pieaugums ar pozitīvu vērtējumu
Samazinājums ar pozitīvu vērtējumu
Pieaugums ar negatīvu vērtējumu
Samazinājums ar negatīvu vērtējumu
Bez izmaiņām
Attīstības programmas Rīcības plāna 2013.–2019.gadam īstenošanu izpildes
līmenī nodrošina Mārupes novada Domes izpilddirektors (līdz 2016.gada februārim) un
kopš 2016.gada marta administrācijas vadītājs, Attīstības nodaļa un par rīcības plānā
uzskaitīto projektu realizāciju atbildīgās Mārupes novada domes struktūrvienības un
iestādes.
Par Attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada
domes Administrācijas struktūrvienība Attīstības nodaļa. Attīstības nodaļas
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pamatmērķis ir Mārupes novada Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas
realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste projektu realizācijai, teritorijas
plānojuma prasību kontrole, ar teritorijas plānošanu saistītās dokumentācijas izstrāde.
Pārskatu sagatavoja Mārupes novada pašvaldības
administrācijas
struktūrvienība Attīstības nodaļa, kontaktinformācija komentāru un ieteikumu
sniegšanai: Mārupes novada Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere tālr. 67149875, epasts: ilze.kremere@marupe.lv
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1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums
Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji.
Nr.

Rādītājs

Rādītāja
vērtība
bāzes gadā

Rādītāja
vērtība
2013. gadā

1

TAI rangs

2 (2010.g.)

2,188
(2011.g.)

2

Iedzīvotāju
skaits

3

Bērnu un
jauniešu skaits
(0-18 g.)

4

Bezdarba
līmenis

16157
(01.01.201
2)
4160
(01.01.201
2)
4,1%
(31.12.201
1)

5

Ekonomiski
aktīvo statistisko
vienību skaits uz
1000
iedzīvotājiem

84
(2010.g.)

6

Iedzīvotāju
apmierinātība ar
dzīvi novadā

2012.gada
aptauja

Vēlamā
attīstības
tendence
2019.
gadā

Datu avots

saglabāta

VRAA

Rādītāja
vērtība
2014. gadā

Rādītāja
vērtība
2015. gadā

16 948
(01.01.201
4)
4537
(01.01.201
4)
3,4 %
(31.12.201
3)

2,731 (pēc
2013.g.
datiem)
17 647
(01.01.201
5)
4851
(01.01.201
5)
2,8%
(31.12.201
4)

2,900 (pēc
2014.g.
datiem)
18 797
(01.01.201
6)
5314
(01.01.201
6)
3,2%
(31.12.201
5)

107
(2012.g.)

107
(2012.g.)

114
(2014.g.)

CSP

Aptauja
nav veikta

2015. gada
decembrī
veikta
aptauja

Mārupes
novada
Domes
organizēta
aptauja

Aptauja
nav veikta

PMLP

PMLP

NVA

Teritorijas attīstības indekss (TAI) ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem
svara jeb nozīmības koeficientiem summējot svarīgāko, teritoriju (pašvaldību) attīstību
raksturojošo statistikas pamatrādītāju standartizētās vērtības. Teritorijas attīstības indeksi
republikas pilsētām, novadiem un plānošanas reģioniem aprēķināti pēc 8 rādītājiem un aprēķinā
izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu. Pārējie attīstības indeksa
aprēķiniem nepieciešamie sākotnējie dati tiek iegūti no Centrālās statistikas pārvaldes, Valsts
kases, Valsts ieņēmuma dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas,
Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta.
Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 1150 deklarētajiem
iedzīvotājiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu (no 17647 iedzīvotājiem 2015.gadā uz 18797
iedzīvotājiem 2016.gadā), savukārt par 2640 iedzīvotājiem pret bāzes gadu (16 157
iedzīvotājiem 2012.g. uz 18 797 iedzīvotājiem 2016.g.). Pēc iedzīvotāju skaita Mārupes novads
2015. gada sākumā bija divdesmit ceturtā lielākā pašvaldība Latvijā, kamēr 2010. gadā –
divdesmit devītā. Mārupes novadu kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas
novadu krasi atšķir no vairuma pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes
novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu
pašvaldība un attālums no Mārupes ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz
Rīgas centram no pašas galvaspilsētas apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema,
Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.).
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Mārupes novadā iepriekšējā gada laikā bezdarba līmenis ir nedaudz pieaudzis no 2,8%
uz 3,2%, kas ir par 0,4 % vairāk kā iepriekš, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par
0,9 % , no 4,1 % uz 3,2%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada decembra beigās bija
8,7% (reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Zemākais
bezdarba līmenis 2015.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 5,4%.
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2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress
Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi:
Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.
Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.
Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides
sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju. Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada
stratēģiskajiem mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja termiņa prioritātes.
Attīstības programmas īstenošanas progress redzams politikas un darbības rezultātu izpildes analīzē, kas raksturo katrā no darbības virzieniem
noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi.
Tabula 2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums.
Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

rādītāji

Rezultatīvie
2015. gadā

rādītāji

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā

rādītāji

Datu
avots

ieguves

(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
(M.1.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos pakalpojumus.
Iedzīvotāju dabiskais
+189
+ 13,1
+168
+179
Saglabājas pozitīvs
CSP
pieaugums
2010.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.
PII nodrošinājums no
100 %
pieprasījuma
Uzsākta PII izbūve
90%
100 %
100 %
Rožu ielā un pilnībā
100 %
Novada Dome
2012.g
rekonstruēta ēka
Pērses ielā.
Vidusskola nodrošina
100%
100 %
Novada Dome
100%
100%
100%
pieprasījumu
Iedzīvotājiem ir nodrošināti
2012. gada
Uzsākta izglītības
Apstiprināta
Iedzīvotāji ir
Aptauja
22% aptaujāto ir
plaša spektra kvalitatīvi
aptauja –
iestāžu attīstības
izglītības iestāžu
apmierināti ar
apmierināti ar
izglītības un sporta
nepieciešami
koncepcijas
attīstības koncepcija. Mārupes vidusskolas
izglītības un sporta
pakalpojumi
uzlabojumi
izstrāde.
Iesākta Mārupes
pakalpojumu
sniegtajiem
Piezīme: aptauja
pamatskolas
pieejamību un
pakalpojumiem, 15%
tiks veikta 2016.
rekonstrukcija
kvalitāti
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Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

gada sākumā, AP
trīs gadu pārskata
sagatavošanas
gaitā.

Tīrainē, uzsākta
Jaunmārupes
pamatskolas
rekonstrukcija.
Projektēšanas līmenī
darbi pie diviem
stadionu
labiekārtošanas
projektiem Skultē un
Jaunmārupē (Īvju
ielā), kā arī Gerberu
ielas sporta laukuma
rekonstrukcija.
Darbojas 3 dienas
centri
„Tīraine”,
„Švarcenieki”
un
pabeigta dienas centra
būvniecība Skultē.
Ir
konstatēta
nepieciešamība
rekonstruēt
dienas
centru-„Švarcenieki”.
Novada attīstības
plānošanas ietvaros
konstatē vajadzību
attīstīt (Tīraines dārzi
1) teritoriju,
uzlabojot sociālo un
veselības aprūpes
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti.

Dienas centri

Darbojas dienas
centri „Tīraine”
un Švarcenieki”

Darbojas dienas
centri „Tīraine” un
„Švarcenieki”, ir
iesākta
dienas
centra būvniecība
Skultē.

Iedzīvotājiem ir nodrošināti
kvalitatīvi nepieciešamie
sociālie un veselības aprūpes
pakalpojumi

2012. gada
aptauja –
nepieciešami
uzlabojumi

Izveidotas jaunas
ģimenes ārstu
prakses un sociālā
dienesta telpas
Jaunmārupes
Sabiedriskajā ēkā.
Piezīme: aptauja
tiks veikta 2016.
gada sākumā, AP
trīs gadu pārskata
gatavošanas gaitā.

rādītāji

Rezultatīvie
2015. gadā

rādītāji

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā

rādītāji

Datu
avots

ieguves

apmierināti ar
Mārupes pamatskolas
un 21% apmierināti
ar Jaunmārupes
sniegtajiem
pakalpojumiem
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Darbojas 3 dienas
centri
„Tīraine”,
„Švarcenieki”
un
Skultē.
Švarcekmuiža
ir
ieguvusi
kultūrvēsturiskā
pieminekļa statusu.

Darbojas visos ciemos

Novada Dome

28% aptaujāto, kas
izmanto
sociālās
palīdzības
pakalpojumus,
ir
apmierināti, savukārt
62%
aptaujāto
neizmanto.
38% ir apmierināti ar
veselības
aprūpes
pakalpojumiem

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

Aptauja
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Bāzes rādītāji

Iedzīvotājiem ir nodrošināti
plaša spektra kvalitatīvi
kultūras pakalpojumi

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā
2012.
gada
aptauja
–
nepieciešami
uzlabojumi

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

rādītāji

Piezīme: aptauja
tiks veikta 2016.
gada sākumā, AP
trīs gadu pārskata
gatavošanas gaitā.

Plāno
Mārupes
mūzikas un mākslas
skolas rekonstrukciju.

Rezultatīvie
2015. gadā

rādītāji

Ar
kultūras
un
izklaides pasākumiem
ir apmierināti 65%
aptaujāto.

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā

rādītāji

Iedzīvotāji
ir
apmierināti ar kultūras
pakalpojumu
pieejamību un
kvalitāti

Datu
avots

ieguves

Aptauja

Konstatē
nepieciešamību pēc
jauniešu
un
multikulturālā centra.
(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide
(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem
Iedzīvotājiem
un 2012.
gada Piezīme: aptauja Piezīme: aptauja tiks 49% aptaujāto
Iedzīvotāji
un Aptauja
uzņēmējiem ir nodrošināta aptauja
– tiks veikta 2016. veikta 2016. gada iedzīvotāju ir
uzņēmēji
ir
nepieciešamā
nepieciešami
gada sākumā, AP sākumā, AP trīs gadu apmierināti ar ielu un
apmierināti ar
inženierinfrastruktūra
uzlabojumi
trīs gadu pārskata pārskata gatavošanas
inženierinfrastruktūras
ceļu infrastruktūru,
gatavošanas gaitā. gaitā.
pieejamību un
tās uzturēšanu, kam ir
kvalitāti
pieaugoša tendence,
tomēr īpatsvara ziņā
joprojām ir augsts
neapmierinātības
līmenis kopumā 51%
Ar ceļa
infrastruktūras
attīstību ir
apmierināti 64%
aptaujāto uzņēmēju
Pieslēgums
centralizētai 80%
Nodrošināta
1)
bez 90% patērētāju
Mārupes
Mārupes
un 61% aptaujāto
ūdens
patērētāju(ar
iespēja pieslēgties Tīraines ciematos:
izmaiņām
komunālie
iedzīvotāju ir
apgādei un kanalizācijai
nodrošinātu
centralizētai
1) Nodrošināta un apmierināti ar
2) +2,6 %
pakalpojumi
iespēju
sistēmai
vidēji uzlabota
centralizētās
pieslēgties)
85,5% patērētāju, ūdensapgādes sistēma
ūdensapgādes un
2012.g.
t.sk.:
97% iedzīvotāju;
kanalizācijas tīkliem.
ūdensapgādei
–
97%;
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Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

kanalizācijai
–
74%
AP
trīs
gadu
pārskata
gatavošanas gaitā
tiks precizēts par
katru
ciemu
atsevišķi

2) Nodrošināta un
uzlabota kanalizācijas
sistēma
76,6%
iedzīvotāju.

Meliorāciju tīklu sakopšana

Sakopti 10%

10%

Iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem ir nodrošināti
nepieciešamie
drošības
pasākumi

2012.
gada
aptauja
–
nepieciešami
uzlabojumi

Piezīme: aptauja
tiks veikta 2016.
gada sākumā, AP
trīs gadu pārskata
gatavošanas gaitā.

rādītāji

Skultes ciematā:
1)
ūdensapgādes
nodrošināta
100%
iedzīvotāju
un
uzlabota 100%;
2) Nodrošināta un
uzlabota kanalizācijas
sistēma
99%
iedzīvotāju.
Notiek darbs pie MK
Meliorācijas likuma
grozījumiem

Rezultatīvie
2015. gadā

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā

rādītāji

Datu
avots

ieguves

1)uzlabojums
100%
2) 5%

Procesā ir
sagatavošanas darbi
pašvaldības nozīmes
koplietošanas
meliorācijas sistēmas
inventarizācijai.
Ar
sabiedriskās
kārtības
nodrošināšanu
ir
apmierināts
81%
aptaujāto iedzīvotāju.
Salīdzinot
ar
2012.gada aptaujas
datiem apmierinātība
ir pieaugusi par 15%.

Mārupes
novada
mārketinga stratēģijas
ietvaros
rīkotajā
aptaujā
88%
aptaujāto
uzņēmēju
novērtē
Mārupes novadu kā
drošu vidi, iedzīvotāji
vērtējot
Mārupes
novada vērtības, ir
ierindojuši drošu vidi
ceturtajā vietā.
(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība
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rādītāji

Sakopti 40%

Novada Dome

Iedzīvotāji
un
uzņēmēji
ir
apmierināti ar
drošības pasākumiem
novadā

Aptauja
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Bāzes rādītāji

Rezultatīvie
Rezultatīvie
Rezultatīvie rādītāji Rezultatīvie rādītāji Tendence
Rezultatīvie rādītāji Datu
ieguves
rādītāji bāzes rādītāji 2013. gadā 2014. gadā
2015. gadā
2019. gadā
avots
gadā
(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības
vidi vietējiem uzņēmumiem
Uzņēmumu skaita pieaugums 2 350 reģistrēti 2 521
reģistrēti 2 777
reģistrēti 3 339
reģistrēti
+562 (-6)
20% pieaugums
Lursoft
(1 576 atskaitot (2 053
atskaitot uzņēmumi
uzņēmumi
likvidētos)
likvidētos)
(2
724
atskaitot (2
718
atskaitot
uzņēmumi
uzņēmumi
likvidētos)
likvidētos)
2011.g.
Atkritumu šķirošana
Nenotiek
Notiek
visos Notiek visos ciemos
Notiek visos ciemos
Novada Dome
Notiek visos ciemos
2012.g.
ciemos
Ātrgaitas optiskais internets
2011.g.
Pieejams visos ciemos Novada
Dome,
Darbojas
otrās
pieejams
CSP
paaudzes tīkls GSM,
Mārupes ciemā
ir arī trešās paaudzes
tīkls UMTS
(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar
Rīgu
Renovēti asfalta un grants 19%
Renovēti asfalta Renovēti
asfalta Renovēti
asfalta
+9%
30%
Novada Dome
seguma pašvaldības autoceļi
seguma: 18 % seguma: 40 %
seguma ielas un ceļi
(visu
pašvaldības
ceļu
Renovēti
grants Renovēti
grants 7,66 km
+7%
kopgarums 48,58km)
seguma: 22 %
seguma: 19 %
Renovēti
grants
seguma 3,4 km
Ceļu satiksmes negadījumi 120 CSNg (7,43 164 CSNg (9,84 160 CSNg kopā 191 CSNg kopā + 31 CSNg
50% mazāk
CSDD
(relatīvais
rādītājs: CSNg/1000
CSNg/1000 iedz.) 2014.g.
2014.g.
CSNg/1000 iedzīvotājiem)
iedz.)
2013.g.
2011.g.
Veloceliņi starp ciemiem
Plānoti
Nav
Nav
40% no plānotajiem Novada Dome
Veikta veloceliņa
īstenoti
Mārupe -Jaunmārupe
izpēte
Rīgas
sasniedzamība
– 35% no visiem
Piezīme: aptauja Piezīme: aptauja tiks Uzsākta Lielās ielas
50% visiem
Pētījums, aptauja
nodrošināta pasažieru plūsma
tiks veikta 2016. veikta 2016. gada un K. Ulmaņa gatves
uz K.Ulmaņa gatves virzienu
gada sākumā, AP sākumā, AP trīs gadu savienojuma izveide
atbilstoši vajadzībai
trīs gadu pārskata pārskata gatavošanas
gatavošanas gaitā. gaitā.
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Bāzes rādītāji

Ciemu sasniedzamība –
sabiedriskā
transporta
pakalpojumi starp ciemiem

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā
Nav

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

rādītāji

Rezultatīvie
2015. gadā

rādītāji

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā

rādītāji

Ir
Tīraines ciema
(Vecozoli) – Mārupe
sasniedzamība ir
nodrošināta pagarinot
25 autobusa
maršrutu.
Ciemu:(Skulte Tīraine (Vecozoli);
Skulte - Mārupe;
Skulte –Jaunmārupe)
sasniedzamības nav
Ciemu: (Vētras
ciems – Mārupe;
Vētras ciems –
Jaunmārupe)
sasniedzamība ir.
Sabiedriskā
transporta 2012.
gada Piezīme: aptauja Piezīme: aptauja tiks Ar sabiedriskā
Iedzīvotāji
ir
pakalpojumi
aptauja
– tiks veikta 2016. veikta 2016. gada transporta
apmierināti
ar
nepieciešami
gada sākumā, AP sākumā, AP trīs gadu pakalpojumiem ir
sabiedriskā transporta
uzlabojumi
trīs gadu pārskata pārskata gatavošanas
pakalpojumiem
apmierināti 42%
gatavošanas gaitā. gaitā.
novadā
aptaujāto iedzīvotāju
(HP) Procesu vadība un sadarbība
(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.
Efektīva pārvalde
2012.
gada Jaunmārupē
Iedzīvotāji
un
Pašvaldības sniegto
Saskaņā ar 2015. gada
aptauja
– izveidota
uzņēmēji
ir
pakalpojumu jomas
aptaujas rezultātiem,
nepieciešami
Sabiedriskā ēkā – sakārtošana un
apmierināti ar novada
65 % iedzīvotāju ir
uzlabojumi
vienas
pieturas
domes un pašvaldības
apmierināti
ar
iedzīvotājiem
aģentūra.
iestāžu,
Mārupes
novada
Piezīme: aptauja pieejamo
uzņēmumu darbu
Domes
darbu,
tiks veikta 2016. pakalpojumu
neapmierina 19% un
gada sākumā, AP sniegšanas
trīs gadu pārskata uzlabošana.
nav viedokļa 16%.
gatavošanas gaitā.
Nav

Ciemu: (Tīraine
(Vecozoli) – Mārupe
–Jaunmārupe)
sasniedzamība ar
pārsēšanos ir plānota;
Ciemu:(Skulte Tīraine (Vecozoli);
Skulte - Mārupe;
Skulte –Jaunmārupe)
sasniedzamības nav
Ciemu: (Vētras
ciems – Mārupe;
Vētras ciems –
Jaunmārupe)
sasniedzamība ir.
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Datu
avots

ieguves

Novada Dome

Aptauja

Aptauja
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Bāzes rādītāji

Kvalitatīva,
informāciju
saturoša,
ērta
lietošanā
novada domes mājas lapa

Rezultatīvie
rādītāji bāzes
gadā
2012.
gada
aptauja
–
nepieciešami
uzlabojumi

Rezultatīvie
rādītāji 2013. gadā

Rezultatīvie
2014. gadā

rādītāji

Domes mājas lapa
ir modernizēta.
Piezīme: aptauja
tiks veikta 2016.
gada sākumā, AP
trīs gadu pārskata
gatavošanas gaitā.

Vairāk izmantoti
sociālo mediju
piedāvātie
instrumenti
informācijas
izplatīšanai.
Piezīme: aptauja tiks
veikta 2016. gada
sākumā, AP trīs gadu
pārskata gatavošanas
gaitā.
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Rezultatīvie
2015. gadā

rādītāji

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

Tendence

Rezultatīvie
2019. gadā
Iedzīvotāji
uzņēmēji
apmierināti ar
mājas lapu

rādītāji

un
ir

Datu
avots
Aptauja

ieguves

2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2015.gadam un secinājumi

Informācijas nodrošināšana par
izglītības un sporta iespējām novadā

U1.1.1.:
Nodrošināt
iedzīvotājiem
izglītības un
sporta
pieejamību un
kvalitāti

Novada izglītības iestāžu attīstības
plānošana

PII optimizācija un attīstība

Mācību vides infrastruktūras
uzlabošana vispārējās izglītības
iestādēs

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
Novada Domes
2013-2019 Novada
Novada mājas lapā un novada
izglītības
avīzē tiek regulāri sniegta
Dome
dienests,
informācija par jaunumiem
izglītības
izglītības un sporta jomā:
iestādes
pasākumiem, pulciņiem, u.c.
aktivitātēm
Novada Domes
2013-2019 Novada
Novada izglītības iestāžu
izglītības
Dome
attīstības koncepcijas izstrāde un
dienests,
īstenošana.
izglītības
iestādes
Novada Domes
2013-2019 ES, novada PII ēku attīstība, t.sk.
izglītības
Dome
energoefektivitātes uzlabošana un
dienests
jaunu PII izbūve ciemu teritorijās.
Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana. Mazo bērnu (13.gadi) pieskatīšanas iespējas,
aukļu dienesta izveide
Novada Domes
2015-2017 ES, novada Materiāli tehniskās bāzes
izglītības
Dome
pilnveidošana. Nodrošināta
dienests,
mūsdienīga materiāli tehniskā
izglītības
bāze izglītības iestādēs, t.sk.
iestādes
iekārtoti dabas zinātņu kabineti

Piezīmes

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progresa analīze.

X

X

X

X

Jauns
pasākums
2015-2017.

Izpildes
termiņš
vai
periods

Pamata un vidējās izglītības
pieejamības un kvalitātes
nodrošināšana

Novada Domes
izglītības
dienests

2013-2019

Profesionālās ievirzes izglītības
pieejamība un kvalitāte

Novada Domes
izglītības
dienests,

2013-2019

Finansēšanas avoti

ES, novada
Dome

Novada
Dome,
Kultūras
ministrija
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

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

Piezīmes

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts
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Rīcības
plānā

X

X

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

izglītības
iestādes
Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte

Sporta jomas attīstība novadā

Novada Domes
izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Novada Dome

2013-2019

2015-2017

ES, novada
Dome

Novada
Dome

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

paaugstināšana, materiāli
tehniskās bāzes nodrošināšana.
Profesionālās ievirzes programmu
attīstība.
Mūžizglītības un interešu
izglītības pieejamība novada
ciemos.

Piezīmes

X

Sporta koncepcijas izstrāde un
īstenošana
X

Sporta infrastruktūras attīstība

Pedagogu kvalifikācijas
nodrošināšana

Atbalsts vispārējās izglītības
iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai un karjeras

Novada Domes
izglītības
dienests,
izglītības
iestādes

2013-2019

Novada Domes
izglītības
dienests,
izglītības
iestādes
Novada Domes
izglītības
dienests,

2013-2019

2015-2017

ES, novada
Dome

ES, novada
Dome

ES, novada
Dome
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Novadā izveidots mūsdienīgs
stadions, ciemos pieejami
kvalitatīvi un aprīkoti sporta
laukumi (transformējami par
slidotavu ziemā). Sporta bāzu
attīstība pie izglītības iestādēm.
Pedagogiem pieejami
tālākizglītības kursi, apmācības,
pieredzes apmaiņas projekti, u.c.
Skolās un PII strādā kvalificēti
pedagogi.
Atbalsta pasākumi izglītojamo
talantu atklāšanai un izkopšanai,
kā arī izglītojamajiem ar mācību
grūtībām un mācīšanās

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts
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Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības
plānā

X

X

X

Jauns
pasākums
2015-2017.

atbalstam izglītojamajiem vispārējās
izglītības iestādēs

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

izglītības
iestādes

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

traucējumiem. Atbalsts
nepieciešamā pedagoģiskā un
atbalsta personāla nodrošināšanai
un pasākumiem jauniešu ar
īpašām vajadzībām iekļaušanai
vispārējās izglītības iestādēs, t.sk.
mācīšanās traucējumu
diagnosticēšanai. Atbalsts
iesaistīto pedagogu kompetences
pilnveidei, t.sk. uzņēmējspēju,
IKT, u.c. kompetenču un prasmju
attīstībai, kā arī labās prakses
apmaiņai individualizētas mācību
pieejas īstenošanā. Lai veicinātu
HP “Vienlīdzīgas iespējas”
ieviešanu, tiks nodrošināta
izglītojamo ar speciālām
vajadzībām integrācija vispārējās
izglītības iestādēs. Preventīvu un
intervences pasākumu īstenošana,
lai samazinātu priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu. Karjeras
izglītības atbalsta pasākumu
īstenošana izglītības iestādēs.
Atbalsts izglītojamo profesionālās
meistarības konkursu
organizēšanai un dalībai
starptautiskajos konkursos.
Atbalsts karjeras pakalpojuma
plāna izstrādei un aprobācijai,
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Rīcības
plānā

U1.2.1:
Nodrošināt
sociālo
pakalpojumu
un palīdzības
attīstību

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

t.sk. metodisko un informatīvo
materiālu izstrādei. Atbalsts
karjeras pedagogu vispārējās
izglītības iestādēs profesionālās
kompetences pilnveidei.
Transporta pakalpojumu
Novada Domes
2013-2019 Novada
Skolēnu autobusa maršrutu
nodrošināšana
izglītības
Dome
optimizācija. Skolēniem pieejami
dienests
pulciņi un ārpus klases
nodarbības.
RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
Informācijas par pieejamiem
Novada Domes
2013-2019 Novada
Iedzīvotājiem pieejamas info
pakalpojumiem nodrošināšana
sociālais
Dome
lapiņas, informācija mājas lapā,
iedzīvotājiem
dienests
publikācijas novada avīzē, u.tml.
Infrastruktūras attīstība sociālo
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Ilgstošas sociālās aprūpes centra
pakalpojumu nodrošināšanai
sociālais
Dome
izveide un pakalpojumu attīstība.
dienests,
Sociālās mājas izveide.
izglītības
Esošo dienas centru attīstība un
iestādes
jaunu dienas centru izveide
novada ciemos. NVO iesaiste
sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Brīvprātīgā darba attīstība un
paplašināšana.
Sociālo dzīvokļu izveide
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Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X

X

X

Veikta esošo
dienas
centru
attīstība un
jauna
izveide. Nav
veikti
pasākumi
sociālās
mājas
izveidei un
ilgstošas
sociālās
aprūpes
centra
izveidei.

Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Novada Domes
sociālais
dienests,
izglītības
iestādes

2015-2017

ES, novada
Dome,
RPR

Kvalitatīva institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu
pieejamība personām ar
invaliditāti un bērniem. Uzlabota
pieejamība veselības veicināšanas
un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši,
nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem. sabiedrībā balstītu
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu infrastruktūras
izveide bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem; „jauniešu māju”
izveide; ģimeniskai videi
pietuvinātu aprūpes pakalpojumu
sniedzēju izveide ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniem (līdz
astoņiem bērniem grupā) ārpus
institūcijas; funkcionēšanas
novērtēšanas laboratorijas un
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko
palīglīdzekļu) apmaiņas fonda
izveide.
Informācijas nodrošināšana
novada iedzīvotājiem par
veselības veicināšanu.

U1.2.2:
Nodrošināt
veselības
aprūpes
pakalpojumu
pieejamību

Veselības veicināšanas pasākumi

Novada Domes
administrācija,
Novada Domes

2013-2019

ES, novada
Dome
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Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības
plānā

X

X

Veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana.

Publisko pakalpojumu pieejamība

U1.3.1:
Nodrošināt
kultūras un
publiskās
infrastruktūras
attīstību

Kultūras infrastruktūras attīstība

Sabiedriskās infrastruktūras attīstība

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

sociālais
dienests
Novada Domes
administrācija

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Veselīga dzīvesveida koncepcijas
izstrāde un īstenošana.
2013-2019 ES, novada Nodrošinātas ambulances telpas
Dome
novada ciemos. Pieejami mobilie
un stacionārie diagnostikas
pakalpojumi.
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi
Novada Domes
2015-2017 Novada
Rekonstruēta novada domes ēka.
Dome, AS Nodrošināta komunālo
administrācija,
MKP
attīstības nodaļa
pakalpojumu saņēmēja pieejamība
un kultūras
modernizētās telpās.
iestādes, AS
MKP
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Izveidots multifunkcionāls
administrācija,
Dome
kultūras centrs, t.sk. pieejami
būvvalde un
bibliotēkas pakalpojumi.
kultūras iestādes
Izbūvēts un labiekārtots Saieta
nams Skultē.
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Izveidots jauniešu centrs Tīrainē,
administrācija,
Dome
nodrošinātas daudzveidīgas
kultūras
nodarbības jauniešiem telpās un
iestādes,
āra teritorijā.
izglītības
Izveidots Jaunmārupes kultūras
iestādes
un atpūtas komplekss (parks,
tirgus laukums, sporta laukums,
estrāde, u.c.).
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X

X

X

X

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības
plānā

Muzeju izveide un darbības
nodrošināšana

U1.3.2:
Nodrošināt
kultūrvides
attīstību

Kultūras pakalpojumu attīstība un
kultūrvides attīstības pasākumi

Ūdenssaimniecības attīstība

U2.1.1: Attīstīt
komunālās
saimniecības
infrastruktūru

Atkritumu ilgtspējīgas
apsaimniekošanas veicināšana

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Novada Domes
administrācija
un kultūras
iestādes

2015-2017

ES, novada
Dome

Novada Domes
administrācija,
kultūras iestādes

Novadā tiek organizēti regulāri
kultūras pasākumi, iedzīvotajiem
nodrošināti kultūras pakalpojumi.
Novada svētki, kultūras pasākumu
apmaiņas projekti, festivāli,
apmācību semināri, mākslinieku
plenēri, u.c.
VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
2013-2019 ES, novada Nodrošināta ES un LR normām
Dome
atbilstoša ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitāte ,
paplašināta pakalpojumu
pieejamība novada ciemos un
tiem pieguļošajās novada
teritorijās.
2013-2019 ES, novada Iedzīvotājiem nodrošināta
Dome
informācija par atkritumu
šķirošanu un tiek īstenota
atkritumu šķirošana novadā .
Nodrošināta slēgto atkritumu
izgāztuvju rekultivācija.

Novada Domes
administrācija,
SIA „Mārupes
komunālie
pakalpojumi”

Novada Domes
administrācija,
atkritumu
apsaimniekošan
as uzņēmums

2013-2019

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Izveidoti un darbojas Mārupes
novada vēstures muzejs un
Aviācijas muzejs.

Piezīmes

X

ES, novada
Dome
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X

X
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Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības
plānā

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Novada Domes
administrācija,
pakalpojumu
sniedzēji
Novada Domes
administrācija

2013-2019

ES, novada
Dome

Uzlabota siltumapgādes
pakalpojuma kvalitāte novada
ciemos.

ES, novada
Dome

Energoefektivitātes pasākumi
izglītības iestādēs un publiskajās ēkās

Novada Domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2015-2017

Lietus ūdens un gruntsūdens
kontroles pasākumi

Novada Domes
administrācija,
būvvalde

2013-2019

Nodrošinātas konsultācijas,
informācija un tehniskā projekta
izstrāde daudzdzīvokļu namu
siltināšanai.
Uzlabota energoefektivitāte
novada izglītības iestādēs (skolas,
PII), publiskajās ēkās un
pašvaldībai piederošās būvēs
Veikti pasākumi gruntsūdens
līmeņa pazemināšanai un lietus
ūdens novadīšanai.
Nodrošināta lietus ūdens
novadīšana Mazcenu alejā , u.c.
Uzlaboti meliorācijas pasākumi,
tīkli.
Pieņemti Saistošie noteikumi
meliorācijas grāvju uzturēšanai.
Veikta 3 mazupīšu sakopšana.
Apzinātas un sakoptas degradētās
teritorijas (Šajās teritorijās ietilpst
visas novada degradētās
teritorijas, kurās ir izpostītu vai
bojātu augšņu sega, pamestas
apbūves,

Siltumapgādes sistēmas attīstība

Energoefektivitātes pasākumi
daudzdzīvokļu namos

U2.1.2: Sekmēt
apkārtējās
vides kvalitāti

Degradētu teritoriju apzināšana un
sakopšana

Teritorijas
labiekārtošanas
dienests,
attīstības nodaļa

2013-2019

2013-2019

ES, novada
Dome, AS
MKP
ES, novada
Dome

ES, novada
Dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji
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X

X

X

X

X

2013 –
2015.gadā
nav bijis
pieprasījums
Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Trokšņu mazināšana un
elektromagnētiskā starojuma
monitorings iedzīvotāju veselības un
labklājības nodrošināšanai

Novada Domes
administrācija,
būvvalde,
Satiksmes
ministrija

Labiekārtošanas plāna izstrāde

Teritorijas
labiekārtošanas
dienests
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests,
daudzdzīvokļu
namu īpašnieki
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests

Parku, skvēru un dabas taku izveide
un labiekārtošana
U2.2.1:
Nodrošināt
teritorijas
labiekārtošanu

Daudzdzīvokļu namu pagalmu
labiekārtošana

Lauksaimniecības un amatniecības
produktu tirdzniecības vietu
izveidošana

Izpildes
termiņš
vai
periods

2013-2019

Finansēšanas avoti

ES, novada
Dome

RV2.2: Labiekārtošana
2013
Novada
Dome
2013-2019

2013-2019

2015-2017

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Piezīmes

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.)
Mazināti trokšņi teritorijās gar
dzelzceļu, ceļiem, lidostas
ietekmes zonā, veikts
elektromagnētiskā starojuma
monitorings.

X

Izstrādāts novada labiekārtošanas
plāns.

X

ES, novada
Dome

Izveidoti un labiekārtoti objekti
atbilstoši labiekārtošanas plānam.

X

ES, novada
Dome

Labiekārtoti daudzdzīvokļu namu
pagalmi atbilstoši labiekārtošanas
plānam.

X

ES, novada
Dome
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X

2013. –
2015.gadā
nav veikti
pētījumi

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Labiekārtošanas plāna īstenošana

Kapu infrastruktūras attīstība

Sabiedriskā kārtības un drošības
nodrošināšana
Infrastruktūras attīstība sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai
U2.2.2:
Nodrošināt
drošības
pasākumus
novadā

Video novērošanas kameru
uzstādīšana
Nodrošināt civilo aizsardzību

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

AS MKP,
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests

2015-2017

ES, novada
Dome, AS
MKP

Pašvaldības un pašvaldības
uzņēmuma objektu
labiekārtošana.

ES, novada
Dome

Sakārtota kapu infrastruktūra
atbilstoši labiekārtošanas plānam.
Veikta kapsētas paplašināšana.

Novada Domes
administrācija,
Pašvaldības
policija
Novada Domes
administrācija,
Pašvaldības
policija

2013-2019

RV2.3: Droša vide
2013-2019 ES, novada
Dome

2015-2017

Novada Domes
administrācija
Novada Domes
administrācija

2013-2019

Novada Domes
administrācija,
VUGD

2013-2019

2015-2017

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

ES, novada
Dome
Novada
Dome

Nodrošināts pašvaldības policijas
darbs un kapacitātes
paaugstināšana. Nodrošināta
valsts policijas iecirkņa darbība.
Policijas darbs nodrošināts
atbilstošas pieejamības telpās,
paredzot to būvniecību vai
rekonstrukciju. Atbilstoša
autotransporta parka atjaunošana.
Sabiedriskās vietās uzstādītas
videonovērošanas kameras
Nodrošināts civilās aizsardzības
pasākumu plāns un tā īstenošana

ES, novada
Dome

Izveidots, aprīkots ugunsdzēsēju
depo, nodrošināta tā darbība.

ES, novada
Dome

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana
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Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

X

X

X
Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

X

X

X

X

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā
Neattiecas
tieši uz
pašvaldības
funkcijām

Inženierinfrastruktūras attīstības
sekmēšana

U3.1.1:
Veicināt
nacionālas un
reģionālas
nozīmes
projektu
īstenošanu
novada
teritorijā

Biznesa objektu attīstība

Investīciju iespēju mārketinga
ieviešana
Infrastruktūras attīstības veicināšana
U3.2.1:
Nodrošināt
atbalstu

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Novada Domes
administrācija,
attīstības
nodaļa,
Latvenergo,
Latvijas gāze,
Lattelekom

2013-2019

ES, novada
Dome

Novada Domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2013-2019

Sekmēta elektrojaudu, optisko
kabeļu attīstība, gāzes pievada
attīstība. Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras (pievadceļi,
elektroapgādes un gāzes
pieslēgumi, ūdensapgādes un
kanalizācijas, lietus notekūdeņu
un siltumapgādes infrastruktūra)
izveide.
Biznesa inkubatora (t.sk. biznesa
dārzu), kompetenču centru,
zināšanu pārneses centru attīstība,
t.sk. radošo industriju attīstība.
Konferenču, kultūras un sporta
pakalpojumu kompleksa attīstības
veicināšana pie lidostas Rīga.
Tuneļa izbūve zem starptautiskās
lidostas „Rīga” skrejceļa biznesa
teritoriju attīstībai.
Nodrošināts investīciju iespēju
mārketings.

ES, novada
Dome

Novada Domes
2013-2019 ES, novada
administrācija,
Dome
attīstības nodaļa
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
Novada Domes
2015-2017 ES, novada Gaisa vadu līniju (20KW, 110
administrācija,
Dome, AS KW, 330 KW) elektrolīniju
attīstības
MKP
nomaiņa pret kabeļiem. Mobilo
nodaļa,
sakaru pārklājuma uzlabošana.
Latvenergo,
UKT pakalpojuma pieejamība
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X

X

X

X

Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Mobilo
pakalpojumu
sniedzēji, A/S
Mārupes
komunālie
pakalpojumi,
uzņēmēji

novada
uzņēmējiem

Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības
projekti

Novada Domes
administrācija,
institūcijas,
uzņēmēji,
attīstības nodaļa

2015-2017

ES, novada
Dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

teritorijās, kur attīstās
uzņēmējdarbība.
Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras (pievedceli,
elektroapgādes un gāzes
pieslēgumi, ūdensapgādes un
kanalizācijas, lietus notekūdeņu
un siltumapgādes infrastruktūra)
izveide. Attālināta darba centra
izveidošana.
Sadarbība ar LIAA un citām
organizācijām investīciju
piesaistē:
Izveidota efektīva un rezultatīva
sadarbības sistēma ar LIAA un
citām organizācijām novada
investīciju iespēju reklamēšanai
un piesaistei, un investīciju
objektu datu bāzes uzturēšanai.
Pieejamas telpas inovatīvu
uzņēmumu attīstībai Jaunmārupes
un Mārupes ciemos, pie lidostas.
Mentoringa un konsultāciju
pakalpojumi novada MVK:
Novada jaunajiem uzņēmējiem un
MVK ir pieejami kvalificēti
mentoringa un konsultāciju
pakalpojumi.

Piezīmes

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

X

Uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumi

Novada autoceļu un ielu
rekonstrukcija un attīstība

U4.1.1:
Veicināt
satiksmes
drošības
uzlabošanu
novadā

Veloceliņu plānošana un izbūve

Valsts ceļu rekonstrukcijas
sekmēšana

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Izstrādāta un tiek īstenota novada
nodokļu politika uzņēmējdarbības
attīstībai. Atbalsts
uzņēmējdarbības attīstībai –
lobēšana, investīciju piesaiste,
dalība izstādēs, mentorings u.c.
Nodrošināts uzņēmējdarbības
speciālists (konsultants),
nodrošinātas konsultācijas novada
uzņēmējiem, jauniešu iesaiste
uzņēmējdarbībā. Ieviesti tūrisma
aktivitāšu veicināšanas pasākumi.
VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Novada ceļu un ielu
administrācija,
Dome
rekonstrukcija atbilstoši ielu un
attīstības
ceļu rekonstrukcijas programmai.
nodaļa,
Apgaismojuma izbūve ielās un
labiekārtošanas
ceļos.
dienests
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Izbūvēti veloceliņi atbilstoši ielu
administrācija,
Dome
un ceļu rekonstrukcijas
attīstības
programmai
nodaļa,
labiekārtošanas
dienests
Novada Domes
2013-2019 Novada
Novadā esošo valsts ceļu
administrācija,
Dome,
rekonstrukcijas iekļaušana valsts
attīstības
valsts
programmā vai to pārņemšana.
Novada domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2015-2017

Piezīmes

ES, novada
Dome
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Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā
X

X

X

X

Satiksmes drošības uzlabošanas
pasākumi

Transporta infrastruktūra un
pakalpojumi novadā

U4.2.1:
Nodrošināt
novadā
transporta
pakalpojumus
Satiksmes ar Rīgu attīstības
sekmēšana

HU1:
Paaugstināt

Novada Domes un tās uzņēmumu
darbinieku kapacitātes attīstība un
prasmju paaugstināšana

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

nodaļa,
labiekārtošanas
dienests
Novada Domes
2013-2019 ES, novada Gājēju celiņu izbūve, ielu
administrācija,
Dome
krustojumu rekonstrukcija, ielu
attīstības
seguma nomaiņa, apgaismojuma
nodaļa,
ierīkošana.
labiekārtošanas
dienests
RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
Novada Domes
2013-2019 Novada
Izstrādāta vienota un droša
administrācija
dome,
novada transporta sistēma.
sadarbībā ar
valsts
Izstrādāti sabiedriskā transporta
SIA „Rīgas
maršruti, labiekārtotas
Satiksme”, VAS
pieturvietas, u.c. Iedzīvotājiem
„Latvijas valsts
pieejami sabiedriskā transporta
ceļi” u.c.
pakalpojumi novadā. Veicināt
Park & ride stāvlaukuma
izveidošanu pie Tīraines dzelzceļa
stacijas.
Novada Domes
2013-2019 Novada
Sliežu ceļa izbūve Rīgas centrs –
administrācija
dome.
Lidosta Rīga (caur Mārupi).
sadarbībā ar
Sabiedriskā transporta maršrutu
Rīgas domi
attīstība un pagarināšana.
HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
Novada Domes
2015-2017 ES, novada Kvalificētu speciālistu
administrācija
Dome, AS nodrošināšana. Pašvaldības
MKP
speciālistu un tās uzņēmumu
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Piezīmes

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X

X

X

X

Precizēts
pasākums

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

pārvaldes
efektivitāti
Projektu sagatavošana finansējuma
piesaistei un projektu īstenošana

Novada Domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2013-2019

Novada
Dome

Iznākuma rezultatīvie rādītāji

speciālistu kompetenču un
kvalifikācijas paaugstināšana.
Sagatavoti un īstenoti projekti
atbilstoši investīciju plānam,
aktuālajām vajadzībām un
pieejamajam finansējumam,
ieskaitot starptautiskos projektus.

Piezīmes

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

2015-2017.
Rīcības plānā

X

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana

HU2: Veicināt
sadarbību un
mijiedarbību
ar pašvaldībām
un citiem
partneriem

Pieredzes apmaiņa novada Domes un
tās uzņēmumu speciālistiem

Novada Domes
administrācija

2015-2017

Novada Domes, t.sk. Pašvaldības
uzņēmumu iestāžu un izglītības
iestāžu speciālistu dalība
starptautiskos projektos

Novada Domes
administrācija,
pašvaldības
iestādes un
uzņēmumi

2015-2017

ES, novada
Dome, AS
MKP

Pieredzes apmaiņas projekti
(sadraudzības valstu, pašvaldību
pieredzes apgūšanai).

ES, novada
Dome, AS
MKP

Sadarbības un pieredzes apmaiņas
projekti ar līdzīgām sadraudzības
pašvaldībām un to uzņēmumiem
ārvalstīs: Pārņemta labākā
pieredze, pieredzes apmaiņa,
kopīgi projekti, u.c. (Jomās:
institucionālo spēju un publiskās
pārvaldes efektivitātes
palielināšana; institucionālā
kapacitāte makroreģionu
sadarbībai; sports; kultūra;
tūrisms; uzņēmējdarbības
veicināšana; aktīva un atraktīva
uzņēmējdarbības vide; mazo un
vidējo uzņēmumu konkurētspēja;
tīra un augstvērtīga dzīves vide;
konkurētspējīga ekonomika;
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X

X

Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā
Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Īpašumu (zemes un būvju) iegāde,
noma vai tml. īpašumtiesību vai
lietošanas tiesību nostiprināšana
pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Novada Domes
administrācija

Izpildes
termiņš
vai
periods

2015-2017

Finansēšanas avoti

ES, novada
Dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

ilgtspējīga kopīgu resursu
izmantošana; labi savienots
reģions; kvalificēts un sociāli
iekļaujošs reģions; efektīva dabas
resursu pārvaldība; ilgtspējīga
transporta nozare; ekonomika ar
zemu oglekļa dioksīda emisiju
līmeni; apkārtējā vide un efektīva
resursu izmantošana; novada
kapacitātes uzlabošana pārvaldīt
ilgtspējīgu novada politiku un
praksi, lai tā būtu integrēta un
tiktu iesaistītas visas atbildīgās
puses; ilgtspējīgas novada
stratēģijas un darbības īstenošanas
uzlabošana; nodrošināt, ka
speciālistiem un lēmumu
pieņēmējiem novada attīstības
politiku uzlabošanai visos līmeņos
ir pieejamas zināšanas un zinātība
par visiem ilgtspējīgas novada
attīstības aspektiem.
Iegādāti, iznomāti, ar
patapinājumu vai lietošanas
tiesībām nostiprināti īpašumi
(zeme vai būves) pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Piemēram, jaunu izglītības iestāžu
būvniecībai, sporta būvju,
pašvaldības policijas darbības

Piezīmes

X

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Labās prakses popularizēšana

Novada Domes
administrācija

Izpildes
termiņš
vai
periods

2013-2019

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un
mijiedarbība

Novada Domes
administrācija

2013-2019

Sadarbība ar NVO, vietējām
kopienām (LEADER) vietējo
iniciatīvu īstenošanai
Dažādu sabiedrisko pakalpojumu
pieejamības novadā sekmēšana

Novada Domes
administrācija

2013-2019

Novada Domes
administrācija

2013-2019

Paaudžu politikas izstrāde un
īstenošana

Komunikācijas un informācijas
pieejamība

Novada Domes
administrācija
sadarbībā ar
nevalstisko
sektoru
Novada Domes
administrācija,
pašvaldības
iestādes un
uzņēmumi

2013-2019

2013-2019

Finansēšanas avoti

ES, novada
Dome

ES, novada
Dome
ES, novada
Dome
Novada
Dome

Novada
Dome

Novada
Dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

nodrošināšanai, ielu un ceļu
sakārtošanai un citos gadījumos.
Starptautiskā sadarbība, izstrādāti
bukleti par pašvaldības un tās
uzņēmumu paveikto, rezultātu
apkopojums, publikācijas TV,
radio, presē.
Nodrošināta sadarbība un
mijiedarbība ar apkārtējiem
novadiem un Rīgas pilsētu.
Nodrošināta sadarbība ar NVO un
vietējām kopienām
Sabiedrisko pakalpojumu
piesaiste:, bankomāts, pasts,
aptieka, sadzīves pakalpojumi,
ēdināšanas pakalpojumi,
tirdzniecība, u.c.
Izstrādāta un tiek īstenota paaudžu
politika, t.sk. jaunatnes lietu
politika.
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem
nodrošināta informācijas
pieejamība, vizuāli un saturiski
uzlabota mājas lapa. Izstrādāts
sabiedrības informēšanas plāns

Piezīmes

X

X

X

X

X

X

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Izpildes
termiņš
vai
periods

Finansēšanas avoti

Tūrisma jomas popularizēšana
novadā

Novada Domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2015-2017

ES, novada
Dome

Rezultāti atbilstoši tūrisma
stratēģijai

Novada mārketinga pasākumu
nodrošināšana

Novada Domes
administrācija,
attīstības nodaļa

2015-2017

ES, novada
Dome

Novada mārketinga stratēģijas
izstrāde un īstenošana.

Nodrošināt publisko datu
izmantošanas pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un privātā
sektora mijiedarbību

Novada Domes
administrācija,
AS MKP

2015-2017

ES, novada
Dome, AS
MKP

Elektroniskas dokumentu vadības
sistēmas ieviešana Pašvaldībā un
Pašvaldības uzņēmumos.
Dokumentu digitalizācija.
Pašvaldības un tās uzņēmumu
elektronisko pakalpojumu
ieviešana. Saskarņu izveidošana
ar citām sistēmām. IKT iespēju
izmantošanas paaugstināšana.
Pieejamības uzlabošana visām
sabiedriskām ēkām (invalīdu
piekļuve), tehniskais aprīkojums,
nodrošināts nepieciešamais
programmatūras nodrošinājums.

Publisko iestāžu infrastruktūras
sakārtošana

Novada Domes
administrācija,
pašvaldības
iestādes un
uzņēmumi

2015-2017

ES, novada
Dome
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Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Piezīmes

X

X

Darbība netika
veikta

Atbildīgie
izpildītāji

Darbība notika
daļēji

Pasākumi / aktivitātes

Darbība notiek

Uzdevumi

Izpildīts/ pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā
Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā
Jauns
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

X

X

Precizēts
pasākums
2015-2017.
Rīcības plānā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

2.2. Investīciju plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2013.-2015.gadam un secinājumi

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Tabula 4. Investīciju plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progresa analīze.

Piezīmes

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

2

3
4

5

6

Izglītības iestāžu attīstības
koncepcijas izstrāde
Informācijas nodrošināšana
par izglītības un sporta
iespējām, izglītības
koncepcijas īstenošana
Pirmskolas izglītības iestāžu
optimizācija un attīstība
Pirmsskolas izglītības
iestādes „Zeltrīti” āra rotaļu
laukuma seguma maiņa
Mazo bērnu (1-3 g.) auklīšu
pakalpojumu pilnveidošana
un metodiskā centra
izveidošana
Mārupes vidusskolas
rekonstrukcija

Mārupes pamatskolas
rekonstrukcija

28 457

Novada Dome

230 000

Novada Dome

2013

2015-2017
7 395 290

71 143

ES, novada
Dome

2013-2019

Novada Dome

Izstrādāta novada izglītības iestāžu attīstības
koncepcija.
Nodrošināta informācijas aprite komunikāciju avotos,
īstenota izglītības koncepcija
Nodrošināti bērnudārzi tuvu dzīves vietai. Esošo
bērnudārzu attīstība, energoefektivitātes uzlabošana PII
pie Mārupes pamatskolas, jaunu bērnudārzu izbūve
ciemu teritorijās (Mārupe un/vai Tīraine).
Nomainīts āra rotaļu laukuma segums.

X

X

X

2014
45 000

Novada Dome
2015-2017

900 000

2 220 000

ES, novada
Dome

2015-2017

Novada Dome

2014-2015

28.01.2015. grozījumos
papildināts

X

Iegādāti mācību materiāli, izveidots metodiskais centrs
(ar līgumu noslēgtajām auklītēm), pilnveidota mācību
materiālu bāze.
Pabeigta tehniskā projekta izstrāde vidusskolas
rekonstrukcijai, veicot sarunu procedūru par jauna
projekta sastāvu. Nosiltināts vecais korpuss, veikta
jumta rekonstrukcija, rekonstruēts siltummezgls un
paplašinātas telpas.
Skolas vecās daļas rekonstrukcija, apjoma
palielināšana. Izbūvēts stāvlaukums pie skolas.
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Pamatojoties uz PPP noslēgto
līgumu
28.01.2015. grozījumi

X

X

X

17.12.2014. grozījumos
precizēts

7
8

9

10

11

Skultes sākumskolas
renovācija
Pašvaldības ēkas Mazcenu
3 rekonstrukcija par skolas
ēku, Jaunmārupes
pamatskolas rekonstrukcija
Mārupes mūzikas un
mākslas skolas ēkas
rekonstrukcija
Jaunatnes profesionālās
ievirzes programmu izstrāde
un īstenošana
Atbalsts speciālai un
alternatīvai izglītībai

11`

Sporta jomas attīstība
novadā

12

Stadiona izbūve, sporta
laukumu
izbūve,
peldbaseina izbūve
un
rekonstrukcija
Materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošana

13

14

Cilvēk kapitāla bāzes
vērtības attīstība Mārupes
novada iedzīvotājiem,
nodrošinot mūžizglītības

650 000
3 417 435

2 050 000

284 574

50 000

25 000
2 462 000

450 000

10 000

ES, novada
Dome
Novada Dome

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

2014-2019

Skolas renovācija, t.sk. PII, sporta zāles izbūve un
energoefektivitātes uzlabošana.

2015

ES, novada
Dome

2015-2017

ES, novada
Dome

2013-2019

ES, novada
Dome

2013-2019

Novada Dome

2015-2017

ES, novada
Dome

2015-2017

ES, novada
Dome

2015-2017

ES, novada
Dome

2015-2017

X

Rekonstruēta skola, palielināts apjoms, izveidota
pamatskola.

X

Uzlabota skolas energoefektivitāte, pārplānotas telpas,
rekonstruēts jumts.

X

Izstrādātas un mācību iestādēs tiek īstenotas
profesionālās ievirzes programmas jauniešiem.

X

Izglītības iestādēs izveidotas un aprīkotas atsevišķas
telpas visās skolās atbilstoši izglītības koncepcijas
mērķiem.
Izstrādāta sporta koncepcija un nodrošināta tās
īstenošana
Izveidots mūsdienīgs stadions pie Mārupes vidusskolas.
Labiekārtoti sporta laukumi Gerberu ielā, Skultē un
Jaunmārupē. Izbūvēts peldbaseins.
Nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze
izglītības iestādēs, veikta skolu digitalizācija
(datortehnika,, interaktīvās tāfeles). Noliktavas
izveidošana pie Mārupes sporta centra un Skultes skolas.
Sporta materiāltehniskās bāzes pilnveidošana.
Apmācības mūžizglītībā un veselības veicināšanā
nodrošinātas novada iedzīvotājiem, īstenojot atbilstoši
izglītības koncepcijas izstrādes mērķiem.
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Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X
X

X

X

X

Piezīmes

Daļēji plānots veikt 2016.2017.gadā
17.12.2014. grozījumos
precizēts

28.01.2015. grozījumos
precizēts
28.01.2015. grozījumos
papildināts
28.01.2015. grozījumos
precizēts
17.06.2015. grozījumos
precizēts

28.01.2015. grozījumos
precizēts

15

15`

pieejamību un pieaugušo
izglītību
Speciālistu nodrošināšana,
kapacitātes un kvalifikācijas
paaugstināšana
Karjerizglītības un
pieaugušo izglītības
nodrošināšana

400 000

10 000

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

ES, novada
Dome

2013-2019

Novada Dome

2015-2017

Novadā pieejami nepieciešamie speciālisti, pedagogiem
nodrošināta tālākizglītība, kursi, apmācības, pieredzes
apmaiņas u.c.
Izstrādāts karjerizglītības attīstības plāns. Apmācības
karjerizglītībā un pieaugušo izglītībā nodrošinātas
novada iedzīvotājiem, īstenojot atbilstoši izglītības
koncepcijas izstrādes mērķiem.

Darbība netika veikta

Projekta
ieviešanas
laiks

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Piezīmes

X
17.12.2014. grozījumos
papildināts

X

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
16

Ilgstošas sociālās aprūpes
centra izveide un
pakalpojumu dažādošana

17

Sociālās mājas izveide

18

Dienas centru attīstība un
jaunu izveide novada
ciemos

2 000 000

200 000
2 000 000

ES, novada
Dome

ES, novada
Dome
ES, novada
Dome

2015-2019

Veikta centra būvniecība. Iegādāts aprīkojums un
nodrošināta kapacitāte centra izveidei, pieejami
daudzfunkcionāli sociālie pakalpojumi. Izveidots un
aprīkots krīzes centrs.

2015-2019

Novada iedzīvotājiem pieejami sociālie dzīvokļi.

2015-2017

Ciemos (Skulte, Tīraine, Jaunmārupe, Mārupe)
darbojas dienas centri, aprīkotas telpas un nodrošināti
speciālisti. Pieejami mobilie bibliotēkas pakalpojumi.
Veikta Jaunmārupes dienas centra (Švarcenieku)
rekonstrukcija, Skultes dienas centra jaunbūve un
Tīraines dienas centra rekonstrukcija.

36

X

Grozīti rādītāji saistībā ar
deinstitucionalizācijas
pasākumu veikšanu. Plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads

X
28.01.2015. grozījumos
precizēts
X

19

Ambulances pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

0

-

2015-2017

Nodrošinātas ambulances telpas Mārupē (rekonstruētas
telpas), Skultē, Tīrainē.

Diagnostisko izmeklējumu
un medicīnisko
manipulāciju iespēju
nodrošināšana un kvalitātes
paaugstināšana.

0

-

2015-2017

Piezīmes

17.12.2014. grozījumos
apvienots projekts:
Ārstniecības personu
pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana un
diagnostisko izmeklējumu un
medicīnisko manipulāciju
iespēju nodrošināšana un
kvalitātes paaugstināšana.
Rezultatīvais rādītājs:
Nodrošinātas telpas un
aprīkojums ārstniecības
personu pakalpojumiem.

X

20

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Mobilo un stacionāro pakalpojumu nodrošināšana visos
ciemos (Skultē, Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē).
X

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi
21

21`

21``
22

Multifunkcionā, t.sk.
jauniešu centra izveide
Tīrainē

2 015 000

ES, novada
Dome

2015-2017

Novada Dome

2015-2016

Domes administrācijas ēkas
Daugavas 29 rekonstrukcija
un arhīva telpas izveidošana
Mazcenu alejā 4a
Kultūrvides attīstības un
tradīciju plāna izveidošana

90 2367

4 500

Novada Dome

2015

Novada muzeju izveide

535 000

Novada Dome

2015-2017

Nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības jauniešiem
telpās un āra teritorijā, t.sk. pieejamas karjeras centra
funkcijas. Multifunkcionālā, t.sk. jauniešu centra
izveide Tīrainē
Veikta Domes administrācijas ēkas rekonstrukcija

28.01.2015. grozījumos
precizēts

X

X
Izveidots kultūrvides attīstības un tradīciju plāns
Izveidots un darbojas novada vēstures muzejs novadā
un aviācijas muzejs Mārupes novadā. Labiekārtošanas
plāna izstrāde un ierīkošana aviācijas muzeja darbības
nodrošināšanai.

37

X

X

17.12.2014. grozījumos
papildināts un 25.03.2015.
precizēts
17.12.2014. grozījumos
papildināts
28.01.2015. grozījumos
precizēts

23

24

25

Sabiedriskā centra un /vai
Saieta nama Skultē
būvniecība un labierīkošana

1 354 574

Multifunkcionāla kultūras
centra izbūve Mārupē

6 500 000

Jaunmārupes kultūras un
atpūtas kompleksa izveide

6 500 000

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

ES, novada
Dome

2014-2019

Uzbūvēts un darbojas sabiedriskais centrs un/vai Saieta
nams Skultē.

ES, novada
Dome

2016-2017

ES, novada
Dome

2016-2017

X

Izveidots multifunkcionāls kultūras centrs.
X
Izveidots Jaunmārupes kultūras un atpūtas komplekss,
kopējā plānojuma izstrāde 2016.g. Sakārtota
Jaunmārupes atpūtas vide: 2 dīķi un 2 parki, izveidota
rotaļu pilsētiņa, estrāde, sporta laukums, tirgus laukums
un auto stāvvietas. Jaunmārupes dabas parka
pilnveidošana. Jaunmārupes dīķa hidrorežīma
rekonstrukcija (pēc NAI demontāžas)

X

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
26

27

28

"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē, I kārta" Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VID
M/005
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē, II kārta" Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VID
M/015
Mārupes novada Skultes
ciemata ūdenssaimniecības
attīstība

5 698491*

6 700 000

482 740*

Darbība netika veikta

Projekta
ieviešanas
laiks

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

ES, novada
Dome, A/S
MKP

2012-2014

ES, novada
Dome, A/S
MKP

2012-2015

ES, novada
Dome

2012 - 2013

Sakārtota ūdenssaimniecība, paplašināti tīkli Tīraines
un Mārupes ciemā.
X
Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
attīstības plānam. Izbūvēti 27 km tīkli, ūdensapgāde 2,5
km, iespēja pieslēgties CKUT 88% aglomerācijas
robežās

X

Sakārtotas ŪAS, izveidotas jaunas ūdens ņemšanas
akas NAI, nodrošināts savienojums ar centralizēto
sistēmu

X

38

Piezīmes

Sabiedriskā centra un saieta
nama funkcijas pilda
izveidotais dienas centrs
Plānotais realizācijas laiks
2016.-2017. gads, apvienojot
ar multifunkc. jauniešu centru
28.01.2015. grozījumos
precizēts

29

30

31

31`

32

33

34

Mārupes novada Skultes
ciemata ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta

582 120

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupe, III kārta

1 483 948

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupe, IV kārta

18 118820

Teritorijas plānojuma
grozījumu un
lokālplānojumu izstrāde
Lokālas ūdenssaimniecības
sistēmas attīstība Tīrainē
(Šosciems)

100 000

3 000000*

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

ES, novada
Dome

2015

ES, novada
Dome

2015

ES, novada
Dome

2015 - 2020

Novada Dome

2015 - 2017

Izbūvēti 2,6 km kanalizācijas tīkli, un 1,3 km
ūdenssapgādes tīkli, rekonstruēti vecie tīkli. Atbilstoši
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības
plānam
Savienojuma Jaunmārupe - Mārupe izbūve, Mazcenu
alejas, Pļavu, Skuju, Lapu, Krasta, Neriņas, NAI
likvidācija. Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi” attīstības plānam
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 50 km UKT
tīklu un iespēja pieslēgties CUKT tīkliem līdz 99% no
aglomerācijas. Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi” attīstības plānam
Izstrādāts lokālplānojums Tīrainē (Šosciemā) un
Mazcenas dārzos. Veikti teritorijas plānojuma
grozījumi. Realizēti citi lokālplānojumi atbilstoši
teritorijas plānojumam.
Nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojuma
pieejamība un kvalitāte.

ES, novada
Dome

2015-2020

50 000*

Lokālplānojuma izstrāde
Jaunmārupes daļai

50 000*

Novada Dome

Novada Dome

2013-2014
2013

Izstrādāts lokālplānojums Tīrainē (Šosciemā)
ūdensvada un kanalizācijas attīstībai, ielu
rekonstrukcijai, u.c.
Izstrādāts lokālplānojums Jaunmārupes daļai ūdensvada
un kanalizācijas attīstībai, ielu rekonstrukcijai

39

Piezīmes

17.12.2014. grozījumos
precizēts

X

17.12.2014. un 25.03.2015.
grozījumos precizēts

X

17.12.2014. grozījumos
precizēts

X

17.12.2014. grozījumos
papildināts, 28.01.2015.
grozījumos precizēts

X

X

Lokālplānojuma izstrāde
Šosciemam

Darbība netika veikta

Projekta
ieviešanas
laiks

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X

X

Izstrādātais lokālplānojums
Šosciems netika apstiprināts,
tomēr ūdensapgādes un
kanalizācijas ierīkošana
iekļauta IV kārtas projektā
Izstrādātais lokālplānojums
Šosciems netika apstiprināts
Turpinās lokālplānojuma
izstrāde Mazcenas dārzi, kurā
nav plānota ūdensvada un
kanalizācijas tīklu attīstība

35

36

36`

36``

Lietus ūdeņu novadīšana
Mazcenu alejā

70 000*

Informēšana, izglītošana,
konsultēšana un TP izstrāde
par daudzdzīvokļu ēku
siltināšanu
Informēšana un
konsultācijas par
daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanu
Energoefektivitātes
pasākumi publiskajās ēkās
un izglītības iestādēs

27 000

0

750 000

36```

Energoefektīvu iekārtu
iegāde un uzstādīšana

230 000

37

Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija Rīgas
reģiona teritorijā
Meliorācijas pasākumu
attīstība un tīklu
sakārtošana
Mazupīšu sakopšana

0

38

39

39`

Degradētu teritoriju
apzināšana un sakopšana

1 000 000

450 000

1 190 000

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Novada Dome

2014-2015

Novērsta applūšana Mazcenu alejā (Jaunmārupe) un pie
dzīvojamām mājām.

Novada Dome

-

Novada Dome

ES, novada
Dome
-

2012-2019

2015

2015 - 2017

2015 - 2017
2015

ES, novada
Dome

2015 - 2017

ES, novada
Dome, citi

2016 - 2017

ES, novada
Dome

2016 - 2017

X

Veikta saistošo noteikumu izstrāde par daudzdzīvokļu
namu apsaimniekošanu

X

X

Izstrādāti un iesniegti projekta pieteikumi uzlādes
staciju izvietošanai

X

Izstrādāti saistošie noteikumi koplietošanas
meliorācijas sistēmām.

X

Veikta koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana.
Mazupīšu krastu erozijas un aizsērējumu likvidēšana.
X

40

Nebija pieprasījuma no
daudzdzīvokļu māju
īpašniekiem
17.12.2014. grozījumos
papildināts
17.12.2014. grozījumos
papildināts un 28.01.2015.
grozījumos precizēts
17.12.2014. grozījumos
papildināts
17.12.2014. grozījumos
precizēts
28.01.2015. grozījumos
precizēts

X

Apzinātas un sakoptas degradētās teritorijas

Piezīmes

X

Nodrošināta iespēja uzsākt daudzdzīvokļu māju
siltināšanu, sniegtas konsultācijas.
Plānots pastāvīgi atbilstoši pieprasījumam

Veikta energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldībai
piederošās ēkās. Izstrādātas ēku energoefektivitātes
paaugstināšanas plāna prioritātes.

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X

28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads
28.01.2015. grozījumos
papildināts, plānotais

40

41

42

43

44

Pasākumi gruntsūdens
līmeņa pazemināšanai

100 000*

Atkritumu šķirošanas
veicināšana

10 000*

Atkritumu poligona
rekultivācija un sistēmas
pilnveidošana

2 950 000

Siltumapgādes sistēmas
attīstība

1 600 000

Trokšņu mazināšana un
elektromagnētiskā
starojuma monitorings
iedzīvotāju veselības un
labklājības nodrošināšanai
un pasākumu ieviešana

650 000

Novada labiekārtošanas
plāna izstrāde

14 8000

Projekta
ieviešanas
laiks

Novada Dome,
citi

2013 - 2019

ES, novada
Dome

2013 - 2019

ES, novada
Dome, citi

2017

ES, novada
Dome, citi

2016-2017

ES, novada
Dome, citi

2016-2017

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Lokālu pasākumu veikšana pēc nepieciešamības.
X
Iedzīvotājiem nodrošināta informācija par atkritumu
šķirošanu novadā, brošūras, semināri. Partneris
atkritumu apsaimniekotājs
Esošā atkritumu poligona rekultivācija

Piezīmes

realizācijas laiks 2016.2017.gads
Neattiecas uz konkrētiem
investīciju pasākumiem, bet
iekļauti būvniecības projektos

X

X
Siltumapgādes rekonstrukcija Tīrainē, Skultē un
Mārupē

X

Izbūvētas trokšņu/skaņu barjeras gar ceļiem, dzelzceļa
un lidostas ietekmes zonā (Tīraine, Mārupe,
Jaunmārupe, Skulte). Elektromagnētiskā starojuma
monitorings sadarbībā ar VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga””

X

28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2017.gads
28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads
28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads

RV2.2: Labiekārtošana
45

Novada Dome

2015

1) Izstrādāts novada labiekārtošanas plāns, noteikti
vienoti standarti.
2) Izveidots vienots stils mazo arhitektūras formu
risinājumam

41

X

17.12.2014. grozījumos
precizēts

46

47

48

49

49`

50

50`
51

Dabas taku izveide un
aprīkošana

900 000

Parka un skvēru ierīkošana
un atpūtas vietu
labiekārtošana
Informēšana un
konsultācijas par
daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanu
Daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošana

900 000

Lauksaimniecības un
amatniecības produktu
tirdzniecības vietu
izveidošana
Tūrisma norāžu izvietošana

50 000

Labiekārtošanas plāna
īstenošana
Kapu infrastruktūras
attīstība

5 000*

340 000

30 000

ES, novada
Dome

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

2015-2017

1) Vienošanās ar "Rīgas mežiem" par Medemu purva
attīstību
2) Tehniskā projekta izstrāde Medemu purva teritorijai;
3) Sertificēta dabas eksperta piesaiste rekreācijas
iespēju attīstības izvērtēšanai purva teritorijā.
Izveidotas un labiekārtotas dabas takas, sasaistītas ar
veloceliņiem
Izveidoti un labiekārtoti parki, skvēri un atpūtas vietas.

Novada Dome,
citi

2015-2017

Novada Dome

2013-2019

2015-2016

X

Novada Dome

2015-2017

2013-2019

240 000

Novada Dome

2015-2017

38 000

Novada Dome

2015-2017

Iedzīvotājiem un kooperatīviem/ biedrībām nodrošināti
informatīvi semināri un konsultācijas
Ciemu daudzdzīvokļu namu pagalmos izvietoti soliņi,
izbūvēti un atjaunoti rotaļu laukumi, izveidots
apgaismojums, autostāvvietas un celiņi.
Ierīkotas tirdzniecības vietas ar konteinertipa moduļiem
un āra galdiem, atbilstoši mārketinga stratēģijai

Izgatavotas un izvietotas tūrisma norādes visā novada
teritorijā (t.sk. uz sabiedriskām iestādēm) atbilstoši
tūrisma stratēģijai. Marķēti velo maršruti.
Izstrādātā labiekārtošanas plāna īstenošana
Sakārtota kapu infrastruktūra (žogs, celiņi, soliņi,
informatīvie stendi, u.c), izbūvētas tualetes, atjaunots

42

Piezīmes

17.12.2014. un 28.01.2015.
grozījumos precizēts

28.01.2015. grozījumos
precizēts

X

ES, novada
Dome

Novada Dome

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Nav bijis pieprasījuma
X
28.01.2015. grozījumos
precizēts

X

X

17.12.2014. grozījumos
papildināts

X
X
X

28.01.2015. grozījumos
papildināts
28.01.2015. grozījumos
precizēts

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Piezīmes

zvana mehānisms, kapličas fasādes kosmētiskais
remonts, u.c. 15 ha teritorijas rezervācija. Mazcenu
kapsētas iekšējo ceļu izbūve jaunajiem sektoriem,
jaunas ūdens ņemšanas vietas (2016-2017)

RV2.3: Droša vide
52
52`

52``

Sabiedriskās kārtības un
drošības uzlabošana
Policijas ēkas
rekonstrukcija vai
būvniecība
Infrastruktūras attīstība
sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai

52```

Civilās aizsardzības
ierīkošana

53

54

0
250 000

550 000

Novada Dome

Novada Dome

2014-2019

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība

2015-2016

Tehniskā projekta izstrāde pašvaldības policijas ēkas
izbūvei vai rekonstrukcijai

2015-2016

0

-

2015-2017

Novērošanas kameru
ierīkošana sabiedriskās
vietās

35 000

Novada Dome

2016-2017

Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta darbības
nodrošināšana

10 000

Novada Dome,
citi

2016-2017

Nodrošinātas atbilstošas telpas pašvaldības policijas
darbam. Policija nodrošināta ar nepieciešamo
autotransportu
Civilās aizsardzības pasākumu plāna aktualizēšana un
apmācību veikšana.
Ierīkotas novērošanas kameras sabiedriskās vietās pēc
atbilstošu papildus telpu ierīkošanas

Izveidots ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo
sadarbībā ar VUGD

X
X

17.12.2014. grozījumos
papildināts

X

28.01.2015. grozījumos
papildināts

X

X

X

28.01.2015. grozījumos
papildināts
28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads
28.01.2015. grozījumos
precizēts, plānotais
realizācijas laiks 2016.2017.gads

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana
55

Tuneļa izbūves zem
starptautiskās lidostas
"Rīga" skrejceļa izpēte

20 000*

Novada Dome

2013-2019

Uzsākta tuneļa projektēšana
X

43

Nav pašvaldības
pamatfunkcija

56

57

58

59

60
61

62

Elektrojaudu attīstība
uzņēmējdarbības
veicināšanai
110 kV un 330 kV gaisa
vadu līniju nomaiņa ar
kabeļu šahtām
20 kV gaisa vadu līniju
nomaiņa ar kabeļiem
Mārupes novadā.
Transformatoru nomaiņa

21 000
000*
1000000*

Telekomunikāciju tīklu
attīstība, optiskā kabeļa
tīklojuma izveide
Gāzes pievada attīstība
komerczemēm

1000000*

380 000

5000000*

Investīciju iespēju
mārketings

35 000*

Biznesa objektu attīstība

750 000

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Privātais
finansējums

2013-2019

Privātais
finansējums

2015-2019

Izbūvētas divas 110 KW apakšstacijas, un desmit 20
KW apakšstacijas, nodrošinātas nepieciešamās
elektrojaudas
Ieraktas līnijas

Novada Dome,
citi

2015-2017

Privātais
finansējums

2015-2019

Privātais
finansējums
ES, novada
Dome, privātais
finansējums
ES, novada
Dome

2014-2019

Pieejami gāzes vada pieslēgumi visā novadā

2013-2019

Mārketinga materiāli, semināri, brošūras, u.c.

Mārupes novada gaisvada līniju nomaiņa uz
apakšzemes kabeļu tīklu izveidi, veicinot Sadales tīkli
attīstību. MKP un pašvaldībai piederošu elektrolīniju
sakārtošana
Mārupē, Skultē un Tīrainē nodrošināti kvalitatīvi
komunikāciju tīkli

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Projekta nosaukums

Darbība notika daļēji

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

X

Nav pašvaldības
pamatfunkcija

X

Nav pašvaldības
pamatfunkcija
17.12.2014. grozījumos
precizēts

X

X
X
X

2015-2017

Veikta izpēte par nepieciešamību pēc attālināta darba
centra (MICROPOL projekts). Nodrošināta biznesa
objektu attīstība.

X

Piezīmes

Nav pašvaldības
pamatfunkcija
Nav pašvaldības
pamatfunkcija
Plānots realizēt mārketinga
stratēģijas ietvaros
17.12.2014. grozījumos
precizēts

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
63

64

Sadarbības un
uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumi
Mobilo un fiksēto
telekomunikāciju sakaru

61 000

50 000

ES, novada
Dome

2015-2017

ES, novada
Dome

2015-2017

Pastāvīgi pasākumi saistībā ar novada marketinga plānu
un tūrisma stratēģiju
Panākta vienošanās ar telekomunikāciju operatoriem,
par pārklājuma uzlabošanas grafiku

44

X
X

28.01.2015. grozījumos
precizēts

65

66

pārklājuma uzlabošanas
sekmēšana
Nodokļu politikas izstrāde
uzņēmējdarbības
sekmēšanai
Komercobjektu attīstībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras (pievadceļi,
elektroapgādes un gāzes
pieslēgumi, ūdensapgādes
un kanalizācijas, lietus
notekūdeņu un
siltumapgādes
infrastruktūra) izveidošana
Konsultāciju nodrošināšana
uzņēmējiem

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

0

-

2015-2017

Izstrādāta pašvaldības nodokļu politika
uzņēmējdarbības sekmēšanai (zemes nodoklis), uzsākta
tās īstenošana
Pieejama publiskā infrastruktūra novada
komercobjektos, ar kuriem ir noslēgta vienošanās par
kopīgu uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras
attīstību. Publiskās infrastruktūras izbūve Dzirnieku
ielā. Publiskās infrastruktūras izbūve ceļam C-16
(Noras – Dumpji – Rutki) un C-15 (Alpi-Dumpji).
Publiskās infrastruktūras izbūve Bašēnu ceļam.

5 000 000

30 000

ES, novada
Dome

Novada Dome

2015-2017

2015-2017

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

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Piezīmes

28.01.2015. grozījumos
precizēts

X

17.12.2014. grozījumos
papildināts un 17.06.2015.
grozījumos precizēts
X

17.12.2014. grozījumos
papildināts
X

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
66`

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

32504135

ES, novada
Dome, citi

2015-2019

Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija novadā

17.12.2014. grozījumos
papildināts
X

45

66``
66```

67

68

69

70

71
72

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Ielu un ceļu apgaismojuma
izbūve
Sabiedriskā transporta
sistēmas pilnveidojumi

350 000

Novada Dome

2015-2017

Veikta ielu un ceļu apgaismojuma izbūve

100 000

Novada Dome

2015-2017

Veloceliņu maršrutu
izstrāde

20 000*

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi starp
novada ciemiem Skulte, Tīraine, Mārupe, Jaunmārupe,
labiekārtotas autobusu pieturas (nojumes,
apgaismojums, atkritumu urnas, u.c.)
Izstrādāti veloceliņu maršruti, sasaistīti ar apkārtējo
novadu velo maršrutiem.

Veloceliņu izveide un
labiekārtošana

600 000

Veloceliņa izbūve-Olaine Mārupe - Rīga

90 000

Veloceliņa izbūve-ĶekavaMārupe - Jūrmala

520 000

I-53 Mārupītes gatves
rekonstrukcija
I-22 Lielā iela (posmā no
Ulmaņa gatves līdz
Daugavas ielai)

ES, novada
Dome, citi

2013

ES, novada
Dome, citi

2015-2017

ES, novada
Dome

2017

ES, novada
Dome

2017

496 000*

Novada Dome

2015

Rekonstruēta iela 2,7 km

1 547 382

Novada Dome,
citi

2015

Rekonstruēta iela 3,28 km

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

17.12.2014. grozījumos
papildināts

X

X

X

Izveidoti un labiekārtoti novada veloceliņi atpūtai un
starp ciemiem 10 km garumā.

X

Izbūvēts veloceliņš 1,8 km
X
Izbūvēts veloceliņš 10,4 km
X

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam

X

X

46

Piezīmes

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam

73

74

75

76

77

78

79

80

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

310 500*

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

975 000

I-38 Dzirnieku iela (posmā
no Lidostas pievedceļa līdz
C13)
C-13 Stīpnieku ceļš -AlpiDzirnieki (posmā no
Stīpnieku ceļš līdz
Dzirnieku ielai)

3 543 917

I-53 Mārupītes gatve
(posmā no Lapiņu dambislīdz A5)

1 300 000

C-21 Lapiņu dambis
(posmā no Jelgavas ceļa
līdz Mārupītes gatvei)

1 160 465

ES, novada
Dome
Novada Dome

Projekta
ieviešanas
laiks

2014

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Rekonstruēta iela 1,66 km
X

2017-2018

Rekonstruēta iela 2,73 km
X

500 000

ES, novada
Dome
Novada Dome

2015-2017

710 000

X
2019

I-125 Silnieku iela (posmā
no Kantora ielas līdz C-18)

30 000*

ES, novada
Dome

2019

ES, novada
Dome

2015-2019

Novada Dome

Rekonstruēts ceļš 1,6 km

Rekonstruēta iela 3,9 km
X
Rekonstruēts ceļš 1,85 km
X

2019

Rekonstruēts ceļš 2,15 km
X

ES, novada
Dome

Nav atrisināti īpašumtiesību
jautājumi, ielu un ceļu
programmā nav iekļauta
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam

Rekonstruēta iela 1,37 km

X

C-11 Lagatas - MuižniekiMežmalas (posmā no C-20
līdz C-6)

Piezīmes

2015

Rekonstruēta iela 0,3 km

47

X

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Privātā īpašumā esoša iela

81

C-18 Saltupi-TuraidasRutki 0.45 (posmā no
Silnieku ielas līdz C-33)

149 000

C-33 Turaidas-Ziemeļi
(posmā no C-18 līdz C19) 0.24 km

80 000

83

Ziedoņkalna iela (posms no
C-11 līdz C-7)

565 500*

84

C-19 Ainavas-VaļeniekiVecinkas (posmā no
Dzirnieku ielas līdz
Plieņciema ielai)

465 000

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

795 000

C-8 Mazieķi-Apvedceļš
(posmā no C-19 līdz V-14)

73 000

C-6 Vecais Mārupes ceļš
(posmā no Rožu ielas līdz
P-132)

1 989 000

82

85

86

87

Novada Dome

Projekta
ieviešanas
laiks

2019

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Rekonstruēts ceļš 0,45 km
X

Novada Dome

2019

Rekonstruēts ceļš 0,24 km
X

ES, novada
Dome
Novada Dome

2016

Rekonstruēta iela 2,9 km

2019

Rekonstruēts ceļš 1,4 km

X

X
Novada Dome

2019

Rekonstruēts ceļš 2,4 km
X

Novada Dome

2019

Rekonstruēts ceļš 0,22 km
X

ES, novada
Dome

2015-2019

Rekonstruēts ceļš 4,38 km
X

48

Piezīmes

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Privātā īpašumā esoša iela
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam

88

89

90

91

92

93

94

95

C-20 Bērzzemnieki Lagatas (posmā no P-132
līdz C-11)

445 000

I-23 Daibes iela (posmā no
Upesgrīvas ielas līdz
Ziedleju ielai)
I-30 Vecinku iela (posmā
no Ziedleju ielas līdz
Plieņciema ielai)
Mazā Gramzdas iela
(posmā no Lidostas
pievedceļš līdz Skultes
ielai)
C-2 Misiņi-Peles (posmā no
C-22līdz C-4)

234 000*

Novada Dome

Projekta
ieviešanas
laiks

2019

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Rekonstruēts ceļš 1,34 km
X

63 000*

967 500*

1 455 000

ES, novada
Dome

2017

ES, novada
Dome

2017

ES, novada
Dome

2017

Novada Dome

2019

Rekonstruēta iela 1,3 km

480 000

Pašvaldības ceļš SkulteBeberbeķi (posmā no V-14
līdz Beberbeķi)
Sniķeru ielas pieslēguma
izveidošana Kantora ielai

288 000*

104 253

Rekonstruēta iela 0,35 km

Privātā īpašumā esoša iela
X

Rekonstruēta iela xx km

Privātā īpašumā esoša iela
X

ES, novada
Dome

2019

ES, novada
Dome

2020

Novada Dome

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Privātā īpašumā esoša iela

X

Rekonstruēts ceļš 4,4 km
X

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

Piezīmes

Rekonstruēts ceļš 0,92 km
X
Rekonstruēts ceļš 1,6 km

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Nav prioritārs

X
2015-2016

Izveidots pieslēgums 300m
X

49

Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam

Šosciema lokālplānojuma
īstenošana ielu sakārtošanai

800 000*

97

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

2 213100*

Daugavas iela no Tēriņu
ielas līdz pieturai „Senči”
P-132 Rīga-Jaunmārupe
(posmā no pieturas Senči
līdz A-5)
V-13 Jelgavas ceļš (posmā
no A-8 līdz Lapiņu
dambim)
V-16 Plieņciema iela
(posmā no Ulmaņu gatves
lēngaitas josla līdz Kantora
ielai) un V-15 Stīpnieku
ceļš (posmā no Kantora
ielas līdz P-132)
V-22 Bašēnu ceļš (posmā
no Stīpnieku ceļš līdz P132)
K.Ulmaņu gatve (posmā no
Kalnciema ielas līdz
Upesgrīvas ielas)

200 000*

98
99

100

101

102

103

1 600000*

ES, novada
Dome
Novada Dome

ES, novada
Dome
ES, citi

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

2014-2019

Sakārtotas ielas Šosciemā

2013-2015

2016

Pārņemtas un rekonstruētas ielas 8.25 km: V-19 Ozolu
iela (posmā no Loka ceļa līdz Mazcenas alejai) 1.74
km; V-21 Loka ceļš (posmā no Mazcenu alejas līdz
Ziedkalnu iela) - 2.92 km; V-21 Ziedkalnu iela (posms
no Loka ceļa līdz Mazcenu aleja) - 0.97 km; V-19
Čiekuru iela (posmā no Mazcenu alejas līdz A-5) - 0.43
km; V-14 Mazcenu aleja (posmā no Ozolu ielas līdz A5 Rīgas apvedceļš) - 2.2 km.
Rekonstruēta iela

2014

Rekonstruēts ceļš 7.8 km

Darbība netika veikta

96

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts
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Piezīmes

Izstrādātais lokālplānojums
netika apstiprināts

X

X

X

Valsts ceļš
Valsts ceļš

X
399 000*

ES, citi

2014

Rekonstruēts ceļš 2.1 km

Valsts ceļš
X

1 055500*

ES, citi

2015

Rekonstruēta iela 4.0 km

Valsts ceļš
X

304 000*

ES, citi

2015

Rekonstruēts ceļš 1.6 km

Valsts ceļš
X

228 000*

Citi

2017

Rekonstruēts ceļš 1.6 km (lēngaitas joslas)

Valsts ceļš
X

50

104
105
106

107

108

A-5 Rīgas apvedceļš
(posma no C26 - C8)
V-14 (posmā no A-5 līdz C8)
Ielas posms no Pakalniņu
ielas līdz Zeltrītu ielai,
Šosciema iela

676 000*

Kungu ielas izbūve no
Viskalnu ielas līdz Lapiņu
dambim

240 000

Apvedceļa A5 šķērsojuma
gājējiem un velosipēdistiem
izveide

100 000*

Projekta
ieviešanas
laiks

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

ES, citi

2017

Rekonstruēts ceļš 5.2 km (lēngaitas joslas Jaunmārupē)

214 500*

ES, citi

2017

Rekonstruēts ceļš 1.65 km

80 000*

ES, novada
Dome

2017

Rekonstruēta iela

Novada Dome

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Projekta nosaukums

Darbība notika daļēji

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts
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X
X

X
2018-2019

Veikta projektēšana un izbūve
X

ES, novada
Dome

2014-2019

Izveidots drošs apvedceļa šķērsojums Jaunmārupē pie
Mazcenu kapiem un dārziņiem
X

109

110

Grants ceļa pārbūve
aktivitātes
“Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
Gājēju pāreju, ātrumvaļņu
un citu drošības pasākumu
veikšana

660 000

200 000

ES, novada
Dome

2016-2017

Novada Dome

2015-2017

Veikta grants ceļa pārbūve
X
Veikta gājēju pāreju ierīkošana, ātrumvaļņu ierīkošana
un citi drošības pasākumi atbilstoši pieprasījumam
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X

Piezīmes

Valsts ceļš
Valsts ceļš
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam
Iekļauts ielu un ceļu izbūves
un rekonstrukcijas
programmā 2015.2019.gadam saistībā ar
veloceliņa izbūvi Mārupe Jaunmārupe
22.12.2015. grozījumos
precizēts

Precizēts un iekļauts ielu un
ceļu izbūves un
rekonstrukcijas programmā
2015.-2019.gadam

111

112

15 000
000*

C-6 Vecais Mārupes ceļš
(posmā no Dzeņu iela līdz P132) un Rožu iela posmā C20 līdz Dzeņu iela

1224000

Novada satiksmes
organizācijas sistēmas
izstrāde un ceļu
savienojuma ar Rīgu
attīstības iespēju izpēte.
Sabiedriskā transporta
sistēmas pilnveidojumi

20 000*

Dzelzceļa pieturas Tīraine
rekonstrukcija, Park & ride
stāvlaukuma izveide pie
Tīraines dzelzceļa stacijas
Sliežu ceļa savienojuma no
lidostas uz Rīgu caur
Mārupi veicināšana, t.sk.
tramvaja līnijas
pagarināšana

500 000*

Projekta
ieviešanas
laiks

ES, citi

2017-2019

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Dienvidu tilta - Lidosta ceļu
izbūve

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts
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Izbūvēts pieslēgums no P132 līdz lidostai
X

ES, novada
Dome

2016-2017

Novada Dome

2013-2015

Rekonstruēts ceļš ~ 1,6 km
X

Piezīmes

Pēc Satiksmes ministrijas
veiktās aptaujas, šāda posma
izbūve nav aktuāla
Precizēts un iekļauts ielu un
ceļu izbūves un
rekonstrukcijas programmā
2015.-2019.gadam

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
113

114

115

116

100 000

4 450 000

Novada Dome

ES, novada
Dome, privātais
finansējums
ES, novada
Dome, citi

2014-2019

2016-2019

2017

Izstrādāta novada satiksmes organizācijas sistēma,
sasaistīta ar Rīgas transporta sistēmu. Veikta ceļu
savienojuma ar Rīgu attīstības iespēju izpēte.

Nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi starp
novada ciemiem Skulte, Tīraine, Mārupe, Jaunmārupe,
labiekārtotas autobusu pieturas (nojumes,
apgaismojums, atkritumu urnas, u.c.)
Izbūvēts auto stāvlaukums ar drošu velo novietni un
elektromobiļu uzlādes staciju

X

X

X

Izveidota tramvaja satiksme, pagarinot maršrutus Rīgā
līdz lidostai

28.01.2015. grozījumos
precizēts
X

HP: Procesu vadība un sadarbība
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Netiks realizēts, jo neatbilst
esošajām vajadzībām

Projekta
ieviešanas
laiks

70 000*

Novada Dome

2013-2019

10 000

Novada Dome

2013-2019

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts
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Piezīmes

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
117
118

Speciālistu kapacitātes
stiprināšana
Speciālistu piesaiste

Nodrošināta speciālistu apmācība, dalība semināros,
kursos, u.c.
Nodrošināti nepieciešamie speciālisti

X
X

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana
119

120

121

122
123

123`

123``

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

Elektroniskās dokumentu
aprites sistēmas
pilnveidošana
Pašvaldības funkciju
īstenošanai nepieciešamās

5 500

0

80 000

Novada Dome

-

ES, novada
Dome, citi

15 000*

Novada Dome

70 000

Novada Dome

40 328

3 000 000

Novada Dome

Novada Dome

2015-2016

2013-2019

2013-2019

2015-2017

2015

2015-2017

Izstrādāti un īstenoti pieredzes apmaiņas projekti
pašvaldības darbības uzlabošanai, uzņēmējdarbības
sekmēšanai, tūrisma attīstībai, u.c. Izstrādāti bukleti par
pašvaldībā paveikto.
Identificēti galvenie sadarbības virzieni un
mijiedarbības aspekti, izstrādāti un tiek īstenoti kopēji
risinājumi.

X

X

Pārņemta labākā pieredze, pieredzes apmaiņa, kopīgi
projekti, u.c.
Izstrādāta novada paaudžu politika, t.sk. jaunatnes lietu
politika.
Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas
pieejamība un komunikācijas kvalitāte. Organizēti
iedzīvotāju forumi viedokļu izzināšanai, projektu
prioritizēšanai. Ieviesti pasākumi saistībā ar novada
mārketinga stratēģiju.
Pilnveidota elektroniskās dokumentu aprites sistēma.
Ierīkots iekšējais Intranet tīkls.
Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde,
noma vai atsavināšana
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28.01.2015. grozījumos
precizēts

X
X
22.12.2015. grozījumos
precizēts
X

17.12.2014. grozījumos
papildināts

X
X

17.12.2014. grozījumos
papildināts

124
125
125`

126

zemes un būvju iegāde,
noma vai atsavināšana
Novada mārketinga
stratēģijas izstrāde
Tūrisma stratēģijas izstrāde
Tūrisma stratēģijas
īstenošana
Novada
mārketinga
stratēģijas īstenošana

Projekta
ieviešanas
laiks

18634

Novada Dome

2015-2016

0
130 000

Novada Dome
ES, novada
Dome

2015

350 000

ES, novada
Dome

2015-2017

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Pabeigta novada mārketinga stratēģija
Pabeigta novada tūrisma stratēģija
Nodrošināta informatīvo stendu, bukletu, tūrisma
punkta izveidošana u.c. aktivitātes, pasākumi saistībā ar
tūrisma stratēģiju
Veikti pasākumi atbilstoši izstrādātajai marketinga
stratēģijai

* Indikatīvās projekta izmaksas latos (Ls)
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Darbība netika veikta

Finanšu avots

Darbība notika daļēji

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksa
s (euro)

Darbība notiek

Nr.
AP
2013.
—
2019.
IP

Izpildīts / pabeigts

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

Piezīmes

X
X
17.12.2014. grozījumos
papildināts

X
X

Tiks realizēta 2016 –
2020.gadā

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

2.3. Mārupes novadā pārskata periodā īstenotie projekti ar ES struktūrfondu
līdzfinansējumu
Tabula 5. Mārupes novada Domes īstenotie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti
2013.gadā.
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
Ūdenskrātuves „Pavasari”
krasta labiekārtošana, Nr. 1204-ZL11-Z401101-000001
Jauniešu aktīvās atpūtas
laukuma pilnveidošana
Jaunmārupē, Mazcenu alejā
3/1”, Nr.12-04-LL37L413201-000007

Projekta
īstenošanas
laiks
11.06.2012. –
01.10.2013.
11.06.2012. –
01.08.2013.

Piesaistītais
finansējums

Projektā sasniegtie rezultāti

20 826 EUR Labiekārtots ūdenskrātuves
„Pavasari” krasts.
10 784 EUR Pilnveidots jauniešu aktīvās
atpūtas laukums Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 3/1 - ierīkots
ielas basketbola laukums,
uzstādīti jauni ielas vingrotāju
rīki un soliņi atpūtai.
8918 EUR Dienas centriem „Švarcenieki”
un „Tīraine” iegādāta
datortehnika. Dienas centram
„Švarcenieki” iegādātas
energoefektīvas sildamierīces
telpu apsildīšanai.

Datortehnikas un sildamierīču
iegāde Mārupes novada dienas
centriem, Nr.: 12-04-LL37L413101-000013

11.06.2012. –
01.05.2013.

Pamatlīdzekļu iegāde
radošajai darbnīcai dienas
centrā „Švarcenieki””, Nr. 1304-LL37-L413101-000005
Pieredzes apmaiņa starp trīs
valstu pašvaldībām

20.03.2013. –
01.11.2013.

2464 EUR Iegādāti pamatlīdzekļi
radošajai darbnīcai dienas
centrā „Švarcenieki”.

25.09.2013. –
03.10.2013.

3999 EUR Mārupes novada Domes
speciālisti iepazinušies ar
Nacka pašvaldības Zviedrijā
un Moss pašvaldības
Norvēģijā sociālo sistēmu, kā
arī nodibinājuši kontaktus
iespējamai sadarbībai nākotnē.

Tabula 6. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības
„Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2013.gadā
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
Kohēzijas fonda
projekts
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē”,
Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA
/VIDM/005

Projekta īstenošanas
laiks
28.10.2010.27.10.2014.

Piesaistītais
finansējums EUR
Projekta kopējās
izmaksas 7 619 459
EUR.
(Kohēzijas fonds
5 668 212 EUR;
Mārupes
novada dome
711 230 EUR;
A/S Mārupe
komunālie
pakalpojumi
aizņēmums 1 240 017
EUR).
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Projektā sasniegtie
rezultāti 2013.gadā
Projekta ietvaros
veicamie būvdarbi ir
pabeigti.
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Kohēzijas fonda
projekts
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē” 2.kārta.
Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/I
PIA/VIDM/015

20.08.2012. 01.06.2015.

Projekta izmaksas
kopā bez PVN
8 736 626 EUR
(Kohēzijas fonds
4 594 763 EUR,
Valsts budžets
376 758 EUR,
Mārupes novada dome
3 765 105 EUR).

ERAF projekts
„Mārupes novada
Skultes ciemata
ūdenssaimniecības
attīstība” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/API
A/CFLA/126/040

25.06.2012.
25.06.2014.

Projekta izmaksas
575 831 EUR
(ERAF 500 000 EUR),
pašvaldības
finansējums 75 831
EUR).

ERAF projekts
„Mārupes novada
Skultes ciemata
ūdenssaimniecības
attīstība” 2. kārta

29.08.2013
06.09.2013.

Centralizētās
siltumapgādes
sistēmas uzlabošana
Skultē, veicot
siltummezglu
uzstādīšanu

22.08.2013.
22.06.2014.

Projekta izmaksas
575 360 EUR
(ERAF 500 000 EUR,
pašvaldības
finansējums 75 360
EUR).
Projekta izmaksas
168 773 EUR
(Kohēzijas fonds
55 792 EUR, Mārupes
novada dome 112 981
EUR).

Dzeramā ūdens
ieguves sistēmas un
attīrīšanas stacijas

14.09.2012.
13.12.2013.

Projekta izmaksas
349 837 EUR
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Projekta ietvaros
izbūvēts Mārupes
centralizētās
kanalizācijas sistēmas
savienojums ar Rīgas
pilsētas centralizēto
kanalizācijas sistēmu,
Abulas, Svētes un
Vaidavas ielā izbūvēta
centralizētās
kanalizācijas sistēma
un pašvaldības ceļa C30 rajona centralizētā
kanalizācijas sistēma,
kas nodota
ekspluatācijā.
Turpinās darbs pie
izstrādātā tehniskā
projekta skaņošanas ar
privāto zemju
īpašniekiem.
Izsludināta iepirkuma
procedūra
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstības būvdarbu
veikšanai 29 km
kanalizācijas tīklu
izbūvei un 3 km
ūdensapgādes tīklu
būvdarbiem.
Projekta ietvaros
projektēšana ir
pabeigta, tiek veikta
jaunu tīrā ūdens
rezervuāru izbūve un
jaunu notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu
izbūve.
Noslēgts civiltiesiskais
līgums un piesaistīts
finansējums,
izsludināta iepirkuma
procedūra.
Noslēgts civiltiesiskais
līgums un piesaistīts
finansējums.
Sagatavota tehniskā
specifikācija un
iepirkuma dokumenti.
Dokumentācija
iesniegta saskaņošanai
LIAA.
Līguma ietvaros
izveidoti 2 jauni
dziļurbumi un
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būvniecība
Jaunmārupes ciemā

(Mārupes novada
dome).

dzeramā ūdens
sagatavošanas stacija,
kas pieslēgta ciemata
centralizētajiem
ūdensapgādes tīkliem.
Objekts nodots
ekspluatācijā 2013.
gadā.
Veikta topogrāfiskā
uzmērīšana, izstrādāta
principiālā trasējuma
shēma un tīklu
pārklājums. Tiek
veikti projektēšanas
darbi.

Jaunmārupes
projektēšana

15.04.2013.
31.12.2014.

Projekta izmaksas
125 339 EUR
(Mārupes novada
dome).

Centralizētās
ūdensapgādes
infrastruktūras attīstība

01.01.2013.
31.12.2013.

Projekta izmaksas
228 365 EUR (Mārupes
novada dome – 119 915
EUR).

Veikta ūdensvada izbūve
Mārupes un Tīraines
ciematos paplašinot
pakalpojuma
pārklājumu.

Tabula 7. Mārupes novada Domes īstenotie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti
2014.gadā
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
Infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines
ielā 14, Nr. 13-04-LL37L413201-000008

Infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu
ielā 20, Nr. 13-04-LL37L413201-000009

Projekta
īstenošanas
laiks
16.09.2013. 01.06.2014.

16.09.2013. 01.06.2014.

Piesaistītais
finansējums

Projektā sasniegtie rezultāti

18 633 EUR

Projekta ietvaros:
- rekonstruēti esošie celiņi;
- demontētas nolietotās bērnu
rotaļu iekārtas un uzstādītas
jaunas;
- uzstādīti āra trenažieri
pieaugušajiem;
- izveidots cietā seguma
laukumu pie esošā ielu
basketbola groza;
- demontēti vecie un uzstādīti
jauni soliņi esošo vietā un
citās vietās;
- uzstādīti velosipēdu turētāji
un atkritumu urnas;
- izveidota atpūtas vieta galda
spēļu spēlēšanai.

18 633 EUR

Projekta ietvaros:
- izbūvēti jauni pastaigu celiņi
iemīto taku vietās;
- izveidotas atpūtas vietas ar
soliņiem, galdiem un
atkritumu urnām;
- demontētas nolietotās bērnu
rotaļu iekārtas un uzstādītas
jaunas;
- demontēti vecie un uzstādīti
jauni soliņi esošo vietā un
jaunās vietās;
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- uzstādīti velosipēdu turētāji;
- izveidoti dekoratīvie
stādījumi.
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas

10.12.2013. –
30.06.2014.

48520 EUR

Jaunmārupes sākumskolā
uzstādītas saules baterijas,
kolektori un
energoefektīvi gaismekļi.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, iegādājoties 2
jaunus, rūpnieciski ražotus M1
klases elektromobiļus, Nr.
KPFI-16/47
Vietējo dabas vērtību
apzināšanas pasākumi
Mārupes novadā

20.06.2014. 31.12.2014.

37000 EUR

01.09.2014. –
31.12.2014.

2497 EUR

Ceļā uz iekļaujošu izglītību”
Nr. 2012-1-TR1-COM13394662

01.08.2012. –
31.07.2014.

24 501 EUR

Iegādāti divi jauni
elektromobiļi – viens
pašvaldības policijas
vajadzībām, viens
administrācijas vajadzībām.
Izstrādāts un marķēts dabas
vērtību velo maršruts. Izdota
velo maršruta karte. Uzstādīti
četri stendi pie novada dabas
vērtībām – dižkokiem un
upītēm.
Izstrādāts informatīvs
materiāls „Iekļaujošā izglītība
mums apkārt”.
Latvijā un Turcijā notikušas
izglītības speciālistu pieredzes
apmaiņas vizītes par
iekļaujošo izglītību.

samazināšanai Jaunmārupes
sākumskolā, Nr. KPFI15.2/117

Tabula 8. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības
„Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2014.gadā
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
Kohēzijas fonda
projekts
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Mārupē” 2.kārta.
Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/I
PIA/VIDM/015

Projekta īstenošanas
laiks
20.08.2012. 30.11.2015.

Projekta finansējums
EUR
Projekta kopējās
izmaksas
8 985 736,82 EUR
(Kohēzijas fonds 4
594 763,00 EUR,
Valsts budžets 319
335,98 EUR, Mārupes
novada dome 4 071
637,91 EUR).

ERAF projekts
„Mārupes novada
Skultes ciemata
ūdenssaimniecības
attīstība” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/API
A/CFLA/126/040

25.06.2012. 25.06.2014.

ERAF projekts
„Mārupes novada
Skultes ciemata

29.08.2013. 06.09.2015.

Projekta kopējās
izmaksas
686 846,22 EUR
(ERAF 412 094,87
EUR),
pašvaldības un a/s
Mārupes komunālie
pakalpojumi
finansējums 274
751,35 EUR).
Projekta kopējās
izmaksas
915971,96
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Projektā sasniegtie
rezultāti 2014.gadā
Nodrošināta un
uzlabota ūdensapgādes
sistēma 99,5%
aglomerācijas
iedzīvotāju.
Nodrošināta un
uzlabota kanalizācijas
sistēma 93,2%
aglomerācijas
iedzīvotāju.
Objekts nodots
ekspluatācijā 2014.
gadā. Izbūvētas jaunas
sadzīves kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, jauni
dziļurbumi, ūdens
rezervuāri un otrā
pacēluma sūkņu
stacija.
Skultes ciematā
pilnībā nodrošināts
centralizētās sadzīves
kanalizācijas

Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2013.-2015. gadu periodu

ūdenssaimniecības
attīstība” 2. kārta
3DP/3.4.1.1.0/13/API
A/CFLA/124/035

Centralizētās
siltumapgādes
sistēmas uzlabošana
Skultē, veicot
siltummezglu
uzstādīšanu

22.08.2013. 22.06.2014.

(ERAF 500 000,00
EUR, pašvaldības un
a/s Mārupes
komunālie
pakalpojumi
finansējums 415
971,96 EUR).
Projekta izmaksas 168
772,70 EUR
(Kohēzijas fonds 55
792,29 EUR, Mārupes
novada dome
112 980,41 EUR)

pakalpojums un
centralizētās
ūdensapgādes
pakalpojums.

Projekts pabeigts
2014. gadā. Izbūvēti
12 siltummezgli
Skultes ciematā.

Tabula 9. Mārupes novada Domes īstenotie Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti
2015.gadā
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
Pārvietojamo tribīņu,
pārvietojamo strītbola grozu
un apbalvošanas podestu
iegāde, Nr. 14-04-LL37L413201-000007
Pieredzes apmaiņa
Ziemeļvalstīs

Projekta
īstenošanas
laiks
01.11.2014.28.05.2015.

Piesaistītais
finansējums,
EUR
15 353 EUR

09.06.2015. –
09.09.2015.

4345 EUR

Projektā sasniegtie rezultāti
2015.gadā
Iegādātas pārvietojamas
skatītāju tribīnes sporta un
kultūras pasākumiem, iegādāti
strītbola grozi un
apbalvošanas podesti.
Notikusi pieredzes apmaiņa
par lidostas radīto
piesārņojumu un pasākumiem
tā novēršanai.

Tabula 10. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības
„Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2015.gadā
Projekta nosaukums,
identifikācijas Nr.
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē,
II kārta
"Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VI
DM/015

Mārupes novada Skultes
ciemata ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta

Projekta
īstenošanas
laiks
2015. gads

2015. gads

Projekta
finansējums
EUR
Projekta
izmaksas
6 700 000
EUR, ES
finansējums
4 914 098
EUR,
pašvaldības
finansējums
788 330 EUR.
Projekta
izmaksas
582 120 EUR,
ES
finansējums
494 802 EUR,
pašvaldības
finansējums
87 318 EUR.
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Projektā sasniegtie rezultāti
2015.gadā
Izbūvēti 27 km tīkli,
ūdensapgāde 2,5 km , iespēja
pieslēgties CKUT 88%
aglomerācijas robežās.

Izbūvēti 2,6 km kanalizācijas
tīkli, un 1,3 km ūdensapgādes
tīkli, rekonstruēti vecie tīkli.
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Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē,
III kārta

2015. gads

Projekta
finansējums
1 483 948
EUR, ES
finansējums
820 250 EUR,
pašvaldības
finansējums
406 153 EUR.

Izbūvēts savienojums
Jaunmārupe - Mārupe,
likvidēti Mazcenu alejas,
Pļavu, Skuju, Lapu, Krasta,
Neriņas, NAI.

2.4. Pārskata periodā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas
Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā
ir uzsāktas sekojošas jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas ar stratēģisko
dokumentu izstrādi:
1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrādes uzsākšana un
apstiprināšana (2014.gadā) un īstenošana (2014. – 2019.gadam);
2) Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā);
3) Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrāde
(2015./2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana
(2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam);
5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana
un apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam);
6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns izstrādes uzsākšana
(2016.gadā).
Pašvaldība uzsāka un turpināja darbu pie Mazcenas dārzu lokālplānojumu izstrādes, lai
teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī nodrošinātu
teritorijas atbilstību normatīvajiem aktiem.
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3. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par pakalpojumu kvalitāti un
uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā
Uzsākot darbu pie attīstības programmas pēcieviešanas uzraudzības pārskata
sagatavošanas 2013.-2015.gada periodam Attīstības nodaļa veica aptauju, aicinot Mārupes
novada iedzīvotājus izteikt viedokli par pakalpojumu kvalitāti novadā un uzņēmējus par
uzņēmējdarbības attīstības iespējām Mārupes novada teritorijā.
Aptauja tika veikta laika periodā no 2015.gada novembra līdz 2016.gada februārim.
Aicinājums piedalīties aptaujā tika publicēts novada mājaslapā un pašvaldības sociālajos
saziņas tīkos. Aptaujas anketu bija iespējas aizpildīt gan elektroniski, gan papīra formātā. Papīra
formāta aizpildīšanai anketas tika izvietotas Mārupes pašvaldības iestādēs.
3.1. Iedzīvotāju aptauja
Kopumā iedzīvotāju anketu aizpildīja 517 respondenti (~2,76% novada iedzīvotāju).
Salīdzinājumam 2012.gada aprīlī – maijā veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības
programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 720 respondenti (~4,5% novada iedzīvotāju).
Veicot iedzīvotāju aptauju pirms attīstības programmas izstrādāšanas 2012.gada aprīlī
– maijā, iedzīvotāji visvairāk apmierināti bija ar izglītības pakalpojumu kvalitāti, sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu, vides sakoptību un atkritumu savākšanu un izvešanu, mazāk ar
komunālās saimniecības pakalpojumiem, aktīvās atpūtas un sadzīves pakalpojumiem.
Visvairāk iedzīvotāji bija neapmierināti ar ielu un ceļu stāvokli.
2015.gada nogalē / 2016.gada sākumā veiktā aptauja rāda, ka iedzīvotāji visvairāk
apmierināti ir ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, vides sakoptību un atkritumu savākšanu
un izvešanu. Iedzīvotāji neapmierināti ir ar ielu un ceļu infrastruktūru, t.sk. gājēju ietvēm,
celiņiem un ielu apgaismojumu.
Abu aptauju rezultāti rāda, ka iedzīvotāji nemainīgi ir apmierināti ar sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu un vides sakoptību.
Aptauja parāda arī to, ka kopumā iedzīvotājiem ir pieaugusi apmierinātība ar kultūras
un izklaides pasākumiem, sporta pasākumiem, ielu un ceļu infrastruktūru, mazumtirdzniecības
un sadzīves pakalpojumu nodrošinājumu, pasta un aktīvās atpūtas pakalpojumu, kā arī
ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošinājumu.
Vēl aizvien īpatsvara ziņā visvairāk iedzīvotāji ir neapmierināti ar ielu un ceļu
infrastruktūru, t.sk. gājēju ietvēm, celiņiem un ielu apgaismojumu, kā arī pieaugusi
neapmierinātība atkritumu savākšanas un izvešanas jomā, gan sporta pasākumu un sabiedriskās
ēdināšanas jomā. Šīs ir jomas, pie kurām pašvaldībai būtu visvairāk jāpiestrādā. Kopumā var
secināt, ka šīs aptaujas rezultātā, iedzīvotāji skaidrāk pauž savu viedokli, norādot
apmierinātības/ neapmierinātības līmeni, atšķirībā no 2012. gada veiktās aptaujas, kad
daudziem viedokļa nebija vai pakalpojumi netika izmantoti.
Novērtējot pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti Mārupes
novadā, iedzīvotāji visaugstāk ir vērtējuši Mārupes novada pašvaldības policiju, Mārupes
novada Domi un Mārupes kultūras namu. Šo pakalpojumu sniedzēju vērtējums ir nedaudz
cēlies salīdzinājumā ar iepriekšējās aptaujas rezultātiem. Izglītības iestāžu vērtējumā ir
uzskatāms, ka apmierinātības līmenis kopumā ir saglabājies, tomēr starp respondentiem mazāk
ir bijuši tie iedzīvotāji, kuri izmanto izglītības iestādes un tādēļ apmierinātības līmenis īpatsvara
ziņā ir zemāks.
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Tabula 11. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pakalpojumu kvalitāti Mārupes novadā.
Pakalpojumi
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Kultūras un izklaides pasākumi
Sporta pasākumi
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ielu / ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Ielu apgaismojums
Vides sakoptība
Atkritumu savākšana / izvešana
Ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Mazumtirdzniecības pakalpojumi
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
Sadzīves pakalpojumi (frizētavas, ķīmiskā tīrītava u.c.)
Pasta pakalpojumi
Aktīvās atpūtas pakalpojumi
Nodarbinātība (darbavietas)
Internets

2012.gada aprīlī – maijā
Nav viedokļa /
Apmierina Neapmierina
neizmantoju
49.3%
8.5%
42.2%
44.7%
4.4%
50.8%
50.6%
12.2%
37.2%
36.8%
11.5%
51.7%
30.1%
31.3%
38.6%
28.2%
8.3%
63.5%
66.3%
14.7%
19%
49.7%
36.4%
13.9%
32.5%
64.6%
2.9%
39.9%
55.8%
4.3%
54.4%
42.1%
3.5%
78.6%
17.5%
3.9%
84.9%
9.3%
5.8%
53.1%
30.7%
16.3%
30.6%
11%
58.5%
55.8%
33.6%
10.6%
21.8%
28.5%
49.7%
35.8%
23.9%
40.3%
49.9%
39.3%
10.8%
27.5%
32.2%
40.3%
19.3%
24.3%
56.4%
67.4%
19.9%
12.8%
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2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī
Nav viedokļa/
Apmierina Neapmierina
neizmantoju
47%
8%
45%
40%
7%
53%
65%
15%
20%
45%
19%
36%
38%
31%
31%
28%
10%
62%
81%
11%
8%
42%
40%
18%
49%
51%
37%
60%
3%
46%
53%
1%
80%
19%
1%
75%
22%
3%
61%
28%
11%
29%
9%
62%
76%
17%
7%
29%
35%
29%
43%
24%
33%
76%
16%
8%
43%
29%
28%
26%
21%
53%
72%
23%
5%
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Tabula 12. Aptaujāto iedzīvotāju vērtējums par pašvaldības iestāžu un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti Mārupes novadā.
Pakalpojumi
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Jaunmārupes pamatskola
Skultes sākumskola
PII „Lienīte”
PII „Zeltrīti”
Mārupes mūzikas un mākslas skola
Mārupes Kultūras nams
Bibliotēka
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Mārupes Sporta centrs
Pašvaldības sporta bāzes (laukumi, stadioni)
Mārupes novada Dome
Mārupes novada pašvaldības policija
Būvvalde
Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi”
SIA „Sabiedrība Mārupe”

2012.gada aprīlī – maijā
Apmierina
Nav viedokļa
Neapmierina
/ neizmantoju
29.4%
3.3%
67.2%
14.3%
0.8%
84.9%
20.3%
1.8%
77.9%
8.5%
0.8%
90.7%
12.9%
1.1%
86%
12.5%
2.1%
85.4%
20%
1.9%
78.1%
41.5%
3.8%
54.7%
21.3%
2.5%
76.3%
19%
4%
76.9%
10.4%
1%
88.6%
20.1%
5.4%
74.4%
11%
3.8%
85.3%
65%
10.7%
24.3%
44.7%
9%
46.3%
32.6%
8.3%
59%
32.8%
14.3%
52.9%
19.7%
6.4%
73.9%
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2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī
Nav viedokļa
Apmierina
Neapmierina
/ neizmantoju
22%
5%
73%
15%
2%
83%
21%
6%
73%
4%
1%
95%
16%
2%
82%
9%
3%
88%
16%
7%
77%
56%
9%
35%
27%
5%
68%
18%
6%
76%
11%
2%
87%
24%
14%
62%
29%
26%
45%
65%
19%
16%
66%
13%
21%
37%
13%
50%
36%
32%
32%
14%
10%
76%
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3.2. Uzņēmēju aptauja
Kopumā uzņēmēju anketas aizpildīja 72 respondenti (~2,46% no novadā reģistrētajiem uzņēmumiem). Salīdzinājumam 2012.gada aprīlī – maijā
veiktajā aptaujā pirms Mārupes novada attīstības programmas izstrādāšanas aptaujā piedalījās 21 uzņēmējs.
Tabula 13. Aptaujāto uzņēmēju viedoklis par uzņēmējdarbības attīstību ietekmējošiem faktoriem Mārupes novadā.
Uzņēmējdarbības attīstības faktori
Uzņēmējdarbības attīstības iespējas
Uzņēmējdarbības attīstību veicinoša pašvaldības darbība
Novada līmeņa saistošie noteikumi, instrukcijas,
nolikumi un lēmumi
Atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka pieejamība
Informācijas pieejamība par Eiropas Savienības
Struktūrfondu apguvi
Finanšu avotu pieejamība
Ceļu infrastruktūras attīstība

2012.gada aprīlī – maijā
Apmierina
Neapmierina
(Ļoti labas,
(Sliktas un ļoti (Vidējas)
labas)
sliktas)
61,9%
4,8%
33,3%
33,3%
23,8%
42,9%
33,3%
23,8%
42,9%
aktuāla 57,1
%
aktuāla
42,9%
Aktuāla
38%
aktuāla
47,6%

nav aktuāla
38,1%
nav aktuāla
28,6%
nav aktuāla 33,4
%
nav aktuāla
33,3%
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neitrāla
4,8%
neitrāla
28,5%
neitrāla
28,6%
neitrāla
19%

2015.gada novembrī – 2016.gada janvārī
Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
neizmantoju

69%
69%
58%

18%
21%
11%

13%
10%
31%

22%

46%

32%

51%

22%

27%

31%

33%

36%

64%

31%

5%
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Saskaņā ar 2015.gada nogalē / 2016.gada sākumā veiktās aptaujas datiem, var secināt,
ka uzņēmēji ir vairāk apmierināti ar uzņēmējdarbības attīstības iespējām novadā salīdzinot ar
2012. gada aptaujas rezultātiem. Vairāk uzņēmēju pozitīvi ir novērtējuši pašvaldības darbību
uzņēmējdarbības sekmēšanā (69% respondentu apmierina pašvaldības darbība, kas ir par 35,7%
vairāk nekā 2012. gada veiktajā aptaujā, 11% respondentus neapmierina un 10% respondentu
nav viedokļa). Uzņēmēju respondentu procentuālais īpatsvars ir pieaudzis no 33,3% līdz 42,9%,
kurus apmierina novada līmeņa saistošie noteikumi, instrukcijas, nolikumi un lēmumi, savukārt
uzņēmēju respondentu procentuālais īpatsvars, kurus neapmierina novada līmeņa saistošie
noteikumi, instrukcijas, nolikumi un lēmumi, ir samazinājies no 23,8% līdz 11%.
Uzņēmēju aptaujas rezultāti 2012.gadā norādīja, ka uzņēmējiem bija aktuāla kvalificēta
darbaspēka pieejamība un arī 2015.g./2016.gada veiktajā aptaujā uzņēmējiem ir aktuāls šis
uzņēmējdarbības attīstību ietekmējošais faktors, tā piemēram, 46% uzņēmēji nav apmierināti
ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēka pieejamību, 32% nav viedokļa un tikai 22% ir
apmierināti. 2012.gada aptaujā 42,9% uzņēmēju atzīmēja, ka ir aktuāla Eiropas struktūrfondu
apguve, 28,6% respondentu nebija aktuāla un 28,5% respondentu bija neitrāla attieksme
attiecībā uz Eiropas struktūrfondu apguvi. Līdzīgi savu viedokli izteica uzņēmēji 2015.g/
2016.g. veiktajā aptaujā, kur 51% uzņēmēju norādīja, ka ir apmierināti ar informācijas
pieejamību par Eiropas struktūrfondu apguvi un tikai 22% respondentu neapmierināja
informācijas pieejamība par Eiropas struktūrfondu apguvi. Finanšu avotu pieejamību ir
novērtējuši 38% uzņēmēju kā aktuālu 2012.gadā, savukārt 2015.g./2016.g. aptaujā 33%
uzņēmēju respondentu neapmierina finanšu avotu pieejamība, 36% nav viedokļa un 31%
apmierina finanšu avotu pieejamība. 47% uzņēmēju 2012. gadā norādīja, ka ir neatbilstoša
infrastruktūra novadā un 19% bija neitrāla attieksme. 2015.g./2016.g. aptaujas rezultāti uzrādīja
pozitīvu tendenci, jo aptaujā jau 64% respondentu bija apmierināti ar infrastruktūras attīstību
novadā, tikai 31% neapmierināti un 5% nebija viedokļa.
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Secinājumi
Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju
plānā noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013 –
2019.gadam izvirzītajai Rīcības programmai. 2016.gada plānotie pasākumi atbildīs jau
aktualizētajai un apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2015. – 2107.gadam,
kas apstiprināta ar 22.12.2015. (sēdes prot. Nr.24) domes lēmumu Nr. 24 “Par Mārupes
novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna
2015. – 2017. gadam grozījumu apstiprināšanu”.
2015.gada beigās un 2016.gada sākumā veiktā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par
apmierinātību ar dzīvi novadā, pieejamiem pakalpojumiem un izglītības nodrošinājumu, kā
arī esošo infrastruktūru kopumā parāda pozitīvu tendenci. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji
salīdzinot ar 2012.gada aptauju ir vairāk apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem un
infrastruktūru.

Rekomendācijas
Ņemot vērā sniegtos secinājumus, 2016.gadā ir rekomendējams pabeigt iepriekšējā
gadā uzsākto (pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija, sporta un aktīvās atpūtas
koncepcija) un turpināt stratēģisko dokumentu izstrādi (labiekārtošanas plāns, kultūrvides
attīstības un tradīciju plāns).
Apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešanai katrai jomai ieteicams izveidot
konsultatīvo padomi, kas seko līdzi ilgtermiņa mērķos nosprausto rezultatīvo rādītāju
sasniegšanas progresam, novērtējot konkrētās jomas attīstību un sekojot līdzi stratēģijas
rīcības plāna izpildei. Konsultatīvā padome analizē aktivitāšu izmaiņu cēloņus un potenciālo
ietekmi, kā arī piedalās nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā.
Ieteicams turpināt veidot pētījumus, sadarboties ar privātpersonām, kā arī iesaistīties
sadarbības programmās piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, Eiropas Savienības
līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzi finanšu
piesaistes iespējām.
Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada
Domes 22.12.2015. (sēdes prot. Nr.24) lēmumu Nr. 24 “Par Mārupes novada attīstības
programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015. – 2017.
gadam grozījumu apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas
nākamā perioda aktivitātes/pasākumi.
Tabula 14. Aktualizētā Rīcības plāna 2015.-2017.gadam uzdevumi un
pasākumi/aktivitātes.
Uzdevumi

Pasākumi/aktivitātes

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas
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Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā
Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana
PII optimizācija un attīstība
Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs
Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana
U1.1.1: Nodrošināt
iedzīvotājiem izglītības
un sporta pieejamību un
kvalitāti

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte
Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte
Sporta jomas attīstība novadā
Sporta infrastruktūras attīstība
Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana
Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
izglītības iestādēs
Transporta pakalpojumu nodrošināšana

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
U1.2.1: Nodrošināt
sociālo pakalpojumu un
palīdzības attīstību
U1.2.2: Nodrošināt
veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību

Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana
iedzīvotājiem
Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
Veselības veicināšanas pasākumi
Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi
U1.3.1: Nodrošināt
kultūras un publiskās
infrastruktūras attīstību
U1.3.2: Nodrošināt
kultūrvides attīstību

Publisko pakalpojumu pieejamība
Kultūras infrastruktūras attīstība
Sabiedriskās infrastruktūras attīstība
Muzeju izveide un darbības nodrošināšana
Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte
U2.1.1: Attīstīt
komunālās saimniecības
infrastruktūru

U2.1.2: Sekmēt
apkārtējās vides kvalitāti

Ūdenssaimniecības attīstība
Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana
Siltumapgādes sistēmas attīstība
Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos
Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās
Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi
Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana
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Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings
iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras
nodrošināšana
RV2.2: Labiekārtošana
Labiekārtošanas plāna izstrāde
Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana
U2.2.1: Nodrošināt
teritorijas labiekārtošanu

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana
Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu
izveidošana
Kapu infrastruktūras attīstība

RV2.3: Droša vide
U2.3.1: Nodrošināt
drošības pasākumus
novadā

Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana
Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai
Video novērošanas kameru uzstādīšana
Nodrošināt civilo aizsardzību
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana
U3.1.1: Veicināt
nacionālas un reģionālas
nozīmes projektu
īstenošanu novada
teritorijā

Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana
Biznesa objektu attīstība
Investīciju iespēju mārketinga ieviešana

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
U3.2.1: Nodrošināt
atbalstu novada
uzņēmējiem

Infrastruktūras attīstības veicināšana
Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti
Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana
U4.1.1: Veicināt
satiksmes drošības
uzlabošanu novadā

Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un attīstība
Veloceliņu plānošana un izbūve
Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana
Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība
U4.2.1: Nodrošināt
Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā
novadā transporta
Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana
pakalpojumus
HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
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HU1:
Paaugstināt
pārvaldes efektivitāti

Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku kapacitātes attīstība un
prasmju paaugstināšana
Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana
Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem
Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu
speciālistu dalība starptautiskos projektos
Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību vai
lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai
Labās prakses popularizēšana
HU2: Veicināt sadarbību
un mijiedarbību ar
pašvaldībām un citiem
partneriem

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība
Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu
īstenošanai
Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana
Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana
Komunikācijas un informācijas pieejamība
Tūrisma jomas popularizēšana novadā
Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana
Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu
publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana
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Izmantotās informācijas avoti
1. Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam
2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības
programmas un investīciju plāns 2015.-2017.gadam.
3. Mārupes novada domes struktūrvienību un iestāžu dati un informācija.
4. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati:www.csb.gov.lv
5. Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA):www.nva.gov.lv
6. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) dati: www.csdd.lv
7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati: www.pmlp.gov.lv
8. Uzņēmumu datu bāze (Lursoft): www.lursoft.lv
9. Mārupes pašvaldības mājas lapa: www.marupe.lv
10. Iedzīvotāju un uzņēmēju veiktā aptauja 2015.gada novembris – 2016.gada februāris.
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