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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 2016.gadā ir veikusi Rīcību un investīciju plāna 

grozījumus un tos apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un projektus 

atbilstoši budžeta iespējām un vajadzībām: 

1. 2016. gada 28.septembra Mārupes novada domes lēmums Nr. 12 (sēdes prot. 

Nr.11) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju 2017. – 2019.gadam”; 

2. 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmums Nr. 37 (sēdes prot. 

Nr.15) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā 

rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”. 

Mārupes novada attīstības novērtējums un Attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzības rezultāti par 2016.gadu ir iekļauti ziņojumā „Mārupes novada attīstības 

programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2016.gadu ” 

(turpmāk tekstā – Pārskats). Pārskats ir iepriekšējā 2016.gada informācijas apkopojums 

un izvērtējums par Mārupes novada attīstību un attīstības programmas īstenošanu.  

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. 

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.gads), kā arī norādīta vēlamā attīstības 

tendence līdz 2019.gadam. 

2.nodaļa – Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 

īstenošanas progress un 2016.gadā noteiktās prioritātes. 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 plāna īstenošanas progress 2016.gadā, 

uzskaitīti kādi pasākumi/ aktivitātes ir notikušas. 

2.2. apakšnodaļā ir aplūkoti galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

2016.gadā, kas ir īstenoti, notikuši. 
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2.3. apakšnodaļā ir aplūkoti Mārupes novadā 2016.gadā īstenoto projektu 

rezultāti sadarbības partneru finansētu projektu ietvaros. 

2.4. apakšnodaļā ir informācija par Mārupes novadā 2016.gadā izvirzītām 

jaunām politikas iniciatīvām. 
Pārskatā kopumā 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 kopš 2016.gada marta nodrošina 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 

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, e-

pasts: ilze.kremere@marupe.lv 

 

  

mailto:ilze.kremere@marupe.lv
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1.1. Mārupes novada attīstības vispārējs raksturojums 

 

Tabula 1. Mārupes novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji. 

Nr. Rādītājs 

Rādītāja 

vērtība bāzes 

gadā 

Rādītāja 

vērtība 2016. 

gadā 

Vēlamā 

attīstības 

tendence 

2019. gadā 

Datu avots 

1 TAI vērtība / rangs 2 (2010.g.) 
2,609 / 1 (pēc 

2015.g. datiem) 
saglabāta VRAA 

2 Iedzīvotāju skaits 
16157 

(01.01.2012) 

19 955 

(01.01.2017) 

 
PMLP 

3 
Bērnu un jauniešu skaits (0-

18 g.) 

4160 

(01.01.2012) 

5710 

(01.01.2017) 
 PMLP 

4 Bezdarba līmenis 
4,1% 

(31.12.2011) 

2,9% 

(31.12.2016) 
 

NVA 

5 

Ekonomiski aktīvo 

statistisko vienību skaits uz 

1000 iedzīvotājiem 

84 (2010.g.) 117 (2015.g.)  CSP 

6 
Iedzīvotāju apmierinātība 

ar dzīvi novadā 

2012.gada 

aptauja 

2015. gada 

decembrī veikta 

aptauja 

 

Mārupes 

novada 

Domes 

organizēta 

aptauja 

 

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. Novadiem TAI aprēķina 

izmantojot četru grupu rādītājus,  kas raksturo teritorijas sociāli ekonomisko attīstību: 

• bezdarba līmenis, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma 

iedzīvotāju skaitu); 

• iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvotāju; 

• demogrāfiskās slodzes līmenis (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret 

darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000); 

• pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp 

pastāvīgo iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda 

sākumā, reizināta ar 100).  

TAI aprēķina, izmantojot konkrētā gada datus par katru teritoriju un tos salīdzinot ar tā 

paša gada valstī vidējiem rādītājiem (attiecīgajā teritoriju grupā). Teritorijas 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. 

Pēc 2015.gada datiem, kas pieejami VARAM, visaugstākā teritorijas attīstības līmeņa 

indeksa vērtība bija tieši Mārupes novadā: 2,609, bet salīdzinoši viszemākā bija Zilupes 

novadā:  -1,516. Mārupes novada teritorijas attīstības līmeņa rangs ir 1, kas parāda novada 

augsto attīstību. 

Iedzīvotāju skaits 2016.gadā Mārupes novadā kopumā ir pieaudzis par 1158 

iedzīvotājiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu (no 18797 iedzīvotājiem 2016.gada 1.janvārī uz 

19955 iedzīvotājiem 2017.gada 1.janvārī), savukārt par 4956 iedzīvotājiem pret bāzes gadu 

(16 157 iedzīvotājiem 2012.gadā uz 19955 iedzīvotājiem 2017.gada sākumā). Mārupes novadu 
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kopumā raksturo straujš iedzīvotāju skaita pieaugums, kas novadu krasi atšķir no vairuma 

pārējo Latvijas pašvaldību. Šo pieaugumu nosaka Mārupes novada ģeogrāfiskais stāvoklis – tā 

ir Rīgas pilsētas centram vistuvāk novietotā Rīgas kaimiņu pašvaldība un attālums no Mārupes 

ciema līdz Rīgas centram ir mazāks, nekā attālums līdz Rīgas centram no pašas galvaspilsētas 

apdzīvotākajām apkaimēm (lielākā daļa Purvciema, Ķengarags, Imanta, Pļavnieki u.c.). 

Mārupes novadā iepriekšējā gada laikā bezdarba līmenis ir samazinājies no 3,2% uz 

2,9%, kas ir par 0,3 % mazāk kā iepriekš, savukārt pret bāzes gadu tas ir samazinājies par 1,2 

% , no 4,1 % uz 2,9%. Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016.gada decembra beigās bija 6,5% 

(reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Zemākais 

bezdarba līmenis 2016.gada decembrī reģistrēts Rīgas statistiskajā reģionā – 4,0%.  
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2. Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas progress un 2016.gadā noteiktās 

prioritātes 

 

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 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

(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 

pieaugums 
+ 13,1 

2010.g. 

+189 

2014.g. 

+233 

2015.g. 
 

Saglabājas pozitīvs CSP 

PII nodrošinājums no 

pieprasījuma 
90% 

2012

.g 

100 % 

Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un 

pilnībā rekonstruēta ēka Pērses 

ielā. 

100 % 

Pabeigta PII izbūve Rožu 

ielā 35 

 
100 % Novada Dome 

Vidusskola nodrošina 

pieprasījumu 
100% 100% 100% 

 
100 % Novada Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

izglītības un sporta 

pakalpojumi 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

22% aptaujāto ir apmierināti ar 

Mārupes vidusskolas 

sniegtajiem pakalpojumiem, 

Ir izveidotas un apstiprinātas 

Mārupes novada Izglītības, Sporta 

un aktīvās atpūtas konsultatīvās 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

izglītības un sporta 

pakalpojumu 

Aptauja 
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Bāzes rādītāji 

Rezultatīvie 

rādītāji bāzes 

gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

15% apmierināti ar Mārupes 

pamatskolas un 21% 

apmierināti ar Jaunmārupes 

sniegtajiem pakalpojumiem 

padomes. Pabeigta Sporta un 

aktīvās atpūtas stratēģija. 

Pabeigta Jaunmārupes pamatskolas 

rekonstrukcija un nodrošināta 

mūsdienīga materiāli tehniskā bāze. 

Uzsākta Mārupes vidusskolas un 

stadiona rekonstrukcija. 

pieejamību un 

kvalitāti 

Dienas centri Darbojas 

dienas centri 

„Tīraine” un 

Švarcenieki” 

Darbojas 3 dienas centri 

„Tīraine”, „Švarcenieki” un  

Skultē. 

Švarcekmuiža ir 

ieguvusi kultūrvēsturiskā 

pieminekļa statusu. 

Veikts Švarcenieku 

kosmētiskais remonts un Tīraines 

dienas centra remonts. 

 Darbojas visos 

ciemos   

Novada Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

kvalitatīvi nepieciešamie 

sociālie un veselības 

aprūpes pakalpojumi 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

28% aptaujāto, kas 

izmanto sociālās palīdzības 

pakalpojumus, ir apmierināti, 

savukārt 62% aptaujāto 

neizmanto. 

38% ir apmierināti ar 

veselības aprūpes 

pakalpojumiem 

Veikts pētījums par 

ģimenes ārstu pieejamību. 

 

Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

sociālo un veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti 

Aptauja 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

kultūras pakalpojumi 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Ar kultūras un izklaides 

pasākumiem ir apmierināti 65% 

aptaujāto. 

Pabeigts kultūrvides 

attīstības un tradīciju plāns.  

Pabeigta Multifunkcionālā 

kultūras, t.sk. jauniešu centra 

detālplanojuma izstrāde. 

Uzsākts pētījums par 

mūzikas un mākslas skolas attīstības 

vīziju. 

 

Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

kultūras 

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti 

Novada Dome 

 (VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide 

(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem 
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Bāzes rādītāji 

Rezultatīvie 

rādītāji bāzes 

gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

Iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ir nodrošināta 

nepieciešamā 

inženierinfrastruktūra 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

49% aptaujāto 

iedzīvotāju ir apmierināti ar ielu 

un ceļu infrastruktūru, tās 

uzturēšanu. 

Ar ceļa infrastruktūras 

attīstību ir apmierināti 64% 

aptaujāto uzņēmēju. 

49% aptaujāto iedzīvotāju 

ir apmierināti ar ielu un ceļu 

infrastruktūru, tās uzturēšanu. 

Ar ceļa infrastruktūras 

attīstību ir apmierināti 64% 

aptaujāto uzņēmēju 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar  

inženierinfrastruktū

ras pieejamību un  

kvalitāti 

Aptauja 

Pieslēgums centralizētai 

ūdens apgādei un 

kanalizācijai 

80% 

patērētāju(ar 

nodrošinātu 

iespēju 

pieslēgties) 

2012.g. 

 

61% aptaujāto 

iedzīvotāju ir apmierināti ar 

centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkliem.  

Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē 

un Jaunmārupē, kuriem pieejama 

ūdensapgāde ir 15 569 un kuriem 

pieejama kanalizācija ir 13 011.  

 

Skultes ciematā pieejama 

ūdensapgāde -1 895 iedzīvotājem, 

kanalizācija – 1 876 iedzīvotājiem.  

 Kopējā pieejamība - 

% no aglomerācijas: 

ūdensapgāde: 

91,58%, 

kanalizācija: 

76,54%; 

ūdensapgāde: 

100,00%, 

kanalizācija: 

99,00%. 

Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi 

Meliorāciju tīklu sakopšana Sakopti 10% Procesā ir sagatavošanas darbi 

pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 

sistēmas inventarizācijai. 

Veikta pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmu inventarizācija. 

 Sakopti 40% Novada Dome 

Iedzīvotājiem un 

uzņēmējiem ir nodrošināti 

nepieciešamie drošības 

pasākumi 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Ar sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu ir apmierināts 

81% aptaujāto iedzīvotāju. 

Salīdzinot ar 2012.gada aptaujas 

datiem apmierinātība ir 

pieaugusi par 15%. 

Ar sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanu ir apmierināts 81% 

aptaujāto iedzīvotāju. 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar 

drošības 

pasākumiem novadā 

Aptauja 

 (VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība 

(M.3.) Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu 

uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem 
Uzņēmumu skaita 

pieaugums 

2350 reģistrēti 

(1576 bez 

3 339 reģistrēti  uzņēmumi 

(2718 atskaitot likvidētos) 

3 079 reģistrēti  uzņēmumi 

(2 981 atskaitot likvidētos) 

-260 

 

20% pieaugums Lursoft 
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Bāzes rādītāji 

Rezultatīvie 

rādītāji bāzes 

gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

likvid.) 

uzņēmumi 

2011.g. 

 

Atkritumu šķirošana Nenotiek 

2012.g. 

Notiek visos ciemos Notiek visos ciemos  Notiek visos ciemos Novada Dome 

Ātrgaitas optiskais internets 2011.g. 

pieejams 

Mārupes 

ciemā 

Darbojas otrās paaudzes tīkls 

GSM, ir arī trešās paaudzes tīkls 

UMTS 

Tika veikta aptauja, kurā piedalījās 

56 uzņēmēji, no kuriem 78,2 % 

izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija 

un 10,9% Tele2. Pārklājumu balss 

sakaru vajadzībām 63% novērtēja kā 

labu; 20,4% - dažreiz novēroti 

traucējumi; 11,1% slikta uztveršana 

un 5,5% nav zonas. Pārklājumu 

mobilā interneta vajadzībām 51% 

novērtēja kā labu; 24,5% - dažreiz 

novēroti traucējumi; 16,3% slikta 

uztveršana un 8,25% nav zonas. 

Aptaujā tika norādīti arī konkrētu 

ielu un ceļu posmi, kuros ir mobilo 

elektronisko sakaru traucējumi. 

 Pieejams visos 

ciemos 

Aptauja 

 (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 

seguma pašvaldības 

autoceļi (visu pašvaldības 

ceļu kopgarums 48,58km) 

19% Renovēti asfalta seguma ielas un 

ceļi 7,66 km 
Renovēti grants 

seguma 3,4 km 

Renovēti asfalta seguma 

ielas un ceļi 4,05 km 

 

Renovēti grants seguma 0,450 km 

-47% 

 

 

-87% 

30% Novada Dome 

Ceļu satiksmes negadījumi 

(relatīvais rādītājs: 

CSNg/1000 iedzīvotājiem) 

120 CSNg 

(7,43 

CSNg/1000 

iedz.) 

2011.g. 

191 CSNg kopā  185 CSNg kopā - 6 CSNg  

 

 

50% mazāk CSDD 

Veloceliņi starp ciemiem Plānoti Veikta veloceliņa Mārupe -

Jaunmārupe izpēte 

Noslēgts līgums par projektēšanu.  40% no plānotajiem 

īstenoti 

Novada Dome 
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Bāzes rādītāji 

Rezultatīvie 

rādītāji bāzes 

gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

 

Rīgas sasniedzamība – 

nodrošināta pasažieru 

plūsma uz K.Ulmaņa gatves 

virzienu atbilstoši 

vajadzībai 

35% no 

visiem 

Uzsākta Lielās ielas un 

K. Ulmaņa gatves savienojuma 

izveide  

Pabeigta Lielās ielas un K. Ulmaņa 

gatves savienojuma izveide. 

 50% visiem Novada Dome 

Ciemu sasniedzamība – 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumi starp ciemiem 

Nav 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. 

Tīraines ciema (Vecozoli) – 

Mārupe sasniedzamība ir 

nodrošināta pagarinot 25 autobusa 

maršrutu. 

Atklāta mikroautobusa 

kustība uz PII “Mārzemīti”. 

Ciemu:(Skulte - Tīraine (Vecozoli); 

Skulte  - Mārupe; 

Skulte  –Jaunmārupe) 

sasniedzamības nav. 

Ciemu: (Vētras ciems – Mārupe; 

Vētras ciems – 

Jaunmārupe) sasniedzamība ir. 

 Ir Novada Dome 

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumi 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Ar sabiedriskā 

transporta pakalpojumiem ir 

apmierināti 42% aptaujāto 

iedzīvotāju. 

Ar sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem ir apmierināti 42% 

aptaujāto iedzīvotāju. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

sabiedriskā 

transporta 

pakalpojumiem 

novadā 

Aptauja 

(HP) Procesu vadība un sadarbība 

(HM.) Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. 
Efektīva pārvalde 2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Saskaņā ar 2015. gada 

aptaujas rezultātiem, 65 % 

iedzīvotāju ir apmierināti ar 

Mārupes novada Domes darbu, 

nepamierina 19% un nav 

viedokļa 16%. 

Mārupes novada domes iestāžu 

struktūras sakārtošana. 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar 

novada domes un 

pašvaldības iestāžu, 

uzņēmumu darbu 

Aptauja 
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Bāzes rādītāji 

Rezultatīvie 

rādītāji bāzes 

gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā Rezultatīvie rādītāji 2016. gadā Tendence 
Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

Kvalitatīva, informāciju 

saturoša, ērta lietošanā 

novada domes mājas lapa 

2012. gada 

aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

72% aptaujāto 

iedzīvotāju ir apmierināti ar 

interneta pakalpojumiem, 23% 

nav apmierināti. 

Plānota uzlabotas novada domes 

mājas lapas izstrāde.  

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar mājas 

lapu 

Aptauja 

 



2.1. Rīcības plāna 2013.-2019. gadam īstenošanas progress 2016.gadā 

 

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2016.gadā tika 

veikti sekojoši uzdevumi, pasākumi un aktivitātes. 

Tabula 3. Rīcības plāna 2013.-2019.gadam īstenošanas progress 2016.gadā. 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības 

un sporta pieejamību un 

kvalitāti 

Nodrošināta regulāra informācijas par aktuālākajiem izglītības un 

jaunatnes darbības jautājumiem sagatavošana, aktualizēšana un 

ievietošana informatīvajos avotos. Īstenota izglītības koncepcija 

PII “Mārzemīte” Rožu ielā 35 ēkas izbūves pabeigšana un  PII darbības 

uzsākšana 

Uzsākts pētījums par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības 

vīziju 

Veikta Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta un skolas 

stadiona rekonstrukcijas projekta būvekspertīze 

Veikta Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas projekta būvekspertīze, 

uzsākts iepirkums būvdarbu veikšanai 

Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas īstenošana saskaņā ar 

rīcības plānu 

Speciālās izglītības īstenošana  Mārupes pamatskolā un Skultes 

sākumskolā  bērniem ar valodas un mācīšanās traucējumiem 

Jaunmārupes un Mārupes pamatskolas digitalizācija 

Karjerizglītības attīstības plāna apstiprināšana un īstenošanas uzsākšana 

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

U1.2.1: Nodrošināt 

sociālo pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Dienas centra "Švarcenieki" un dienas centra “Tīraine” remontdarbi 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Pētījuma par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko 

manipulāciju iespēju nodrošināšanu un kvalitātes paaugstināšanu 

Mārupes novadā izstrāde 

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi 

U1.3.1: Nodrošināt 

kultūras un publiskās 

infrastruktūras attīstību 

Izstrādāts un apstiprināts detālplānojums par multifunkcionāla centra 

izveidošanu Tīrainē 

U1.3.2.: Nodrošināt 

kultūrvides attīstību 

Turpinās darbs pie sadarbības ar Lidostu “Rīga” par aviācijas muzeja 

izveidošanu 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 

RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt 

komunālās saimniecības 

infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē IV kārta 

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās 

vides kvalitāti 
Lokālplānojuma izstrāde  Mazcenas dārzi apstiprināšana 
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Lokālplānojuma izstrāde Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un 

sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā 

zonējuma grozīšanai 

Lokālplānojuma par Rail Baltica dzelzceļa līnijas trasi Mārupes novada 

teritorijā uzsākšana 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

inventarizācijas veikšana un prioritāri veicamo pasākumu pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ūdensnoteku atjaunošanai 

Mārupes novadā pārskata sagatavošana 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas labiekārtošanu 

Projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas” īstenošanas uzsākšana 

Mārupītes krastu (Mārupītes promenāde) apstādījumu projekta 

realizācija 

Ūdensrožu ūdenskrātuves tīrīšanas un krastu labiekārtošanas 

būvprojekta izstrāde 

Ziemciešu dobju - vides objektu ierīkošana Tīrainē un Mārupē 

Skultes dabas parka būvprojekta izstrāde 

Uzstādītas ceļazīmes (virziena norādes) uz Mārupes novada 6 tūrisma 

objektiem – Balto krustu, Švarcenieku muižu, Militāro lidmašīnu IL-28, 

Mārupes veikborda parku, Atpūtas vietu “Bejas” un Božu ūdenskrātuvi, 

Stalli un atpūtas vietu “Zirgzandales” un 5 sabiedriskajiem objektiem – 

Mārupes vidusskolu, Mārupes sporta kompleksu, Dienas centru 

“Skulte”, BMX sporta parku un Mārupes kapiem 

Pabeigta kapsētu datu bāzes digitalizācija un programmas veidošana 

RV2.3: Droša vide 

U2.2.2.: Nodrošināt 

drošības pasākumus 

novadā 

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība,  paaugstināta policijas 

kapacitāte, piesaistot līdzfinansējumu un piedaloties pieredzes apmaiņas 

projektos 

Mārupes novada pašvaldības civilās aizsardzības plāna koriģēšana un 

papildināšana 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un reģionālas 

nozīmes projektu 

īstenošanu novada 

teritorijā 

Īstenota Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija 

Īstenota Mārupes novada marketinga un pilsētvides attīstības stratēģija  

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem 

Nodrošināti mācību semināri  tūrisma uzņēmējiem un pašvaldības 

sabiedrisko objektu darbiniekiem  par klientu apkalpošanas kvalitāti,  

nozares aktualitātēm, standartiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem utt. 

Izstrādāta un apstiprināta "De minimis atbalsta uzraudzības kārtība 

Mārupes novadā 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 



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

15 

 

 

  

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

U4.1.1: Veicināt 

satiksmes drošības 

uzlabošanu novadā 

 

Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai 

2015 – 2017.gadam 

Tehnisko projektu izstrāde un apgaismojuma ierīkošana uz ielām un 

ceļiem 

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība 

U4.2.1: Nodrošināt 

novadā transporta 

pakalpojumus 

Atrisināta sabiedriskā transporta piekļūšana PII “Mārzemīte” 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 

pārvaldes efektivitāti 

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām 

vajadzībām un pieejamajam finansējumam 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt sadarbību 

un mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde, noma vai 

atsavināšana, atbilstoši domes lēmumiem 

Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām, tūrisma, 

uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās 
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2.2. Galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 2016.gadā 

Mārupes novada pašvaldība 2016.gadā turpināja īstenot Mārupes novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam un Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 

2019.gadam. Turpinājās darbs pie apstiprinātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 

2026.gadam.  

Prioritātes: 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori. Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada 

iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citus publiskos 

pakalpojumu.  

2016.gadā īstenojot rīcības virzienu Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas, tika turpināts 

darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas ieviešanas, īstenots darbs pie 

līdzfinansējuma nodrošināšanas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm. Lai arī rindas 

uz pašvaldības bērnudārzu samazinājās, jo  septembrī durvis vēra jaunizbūvētās pašvaldības ēka Rožu 

ielā 35 PII “Mārzemīte”, nodrošinot 280 bērniem izglītības iespējas. 2016.gadā tika noslēgti 

Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcijas darbi, lai nodrošinātu izglītības pieejamību pēc iespējas 

tuvāk dzīves vietai un nodrošinātu pamatskolas izveidi un paaugstinātu pirmsskolas izglītības iespējas 

Jaunmārupē. Tika veiktas būvekspertīzes Mārupes vidusskolas ēkas un stadiona rekonstrukcijas 

darbiem. Mārupes mūzikas un mākslas skolas vajadzībām uzsākta blakus esošās SIA “Sabiedrības 

Mārupe” ēkas noma, tomēr 2016.gada beigās pašvaldības īpašumā iegādāts īpašums Konrādu ielā 5, 

kurā tiks izvietotas pašvaldības iestādes – bāriņtiesa, izglītības dienests un pašvaldības policija, radot 

iespējas Mārupes mūzikas un mākslas skolai iegūt papildus telpas. Turpinās īpašumtiesību jautājumu 

sakārtošana, iegādājoties īpašumu blakus Mārupes pamatskolai, lai jau tuvākajos gados nodrošinātu 

kvalitatīvu izglītības iestādes sporta bāzi, izbūvējot skolas sporta laukumu. 

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība, veikts pētījums par ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšanu un 

kvalitātes paaugstināšanu Mārupes novadā. 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide. Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot 

dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.  

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Vides kvalitāte, turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības. Kapitālsabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi” turpināja darbu pie 

Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanas, sagatavojot projekta pieteikumu ūdenssaimniecības 

projektam Mārupē, IV kārtas realizācijai. Lai nodrošinātu jau iepriekšējo projektu rezultatīvo rādītāju 

sasniegšanu jeb reālo pieslēgumu izveidošanu, 2016.gadā izstrādāti un apstiprināti saistošie 

noteikumi “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” un ar 26.oktobra domes lēmumu Nr.16 

(protok.Nr.14) piešķirts pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai 16 iesniedzējiem. 

2016.gadā apstiprināts lokālplānojums Mazcenas dārzu teritorijai, lai minētajās teritorijās 

plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī uzsākts lokālplānojums sarkano 

līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos. 

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Labiekārtošana, veikta novada meliorācijas sistēmu 

inventarizācija, uzsākts darbs pie labiekārtošanas plāna izstrādes, uzsākta projektu konkursa “Mārupe 
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– mūsu mājas” realizācija, īstenojot 1.projektu konkursa kārtu, pabeigta Mārupītes krastu apstādījumu 

projekta realizācija, veikts bērnu rotaļu laukumu audits un daļēji uzsākta to sakārtošana.  

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība. Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas 

nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu 

uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem.  

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās 

attīstības veicināšana, tika pabeigta mārketinga stratēģijas izstrāde un izveidota mārketinga 

konsultatīvā padome, lai uzraudzītu stratēģijas īstenošanu un virzītu tajā nospraustās rīcības.  

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Vietējās nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana, sadarbībā 

ar Mārupes uzņēmēju biedrību turpinājās darbs pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma plānu 

izstrādes, sniegtas uzņēmējiem nepieciešamās konsultācijas un īstenota mentoringa programma. 

Izstrādāta un apstiprināta 2016.g. 27. jūnijā  ar rīkojumu Nr. 2-24/305  "De minimis atbalsta 

uzraudzības kārtība Mārupes novadā. Ik gadu tiek organizētas novada uzņēmēju dienas, tādējādi 

veicinot sadarbību vietējā līmenī. 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība. Prioritātes mērķis ir nodrošināt 

novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko 

transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. 2016.gadā notika vairākas tikšanās ar Rīgas domes 

pilsētvides departamenta satiksmes departamenta speciālistiem, lai pārrunātu nākotnes sadarbību arī 

šajā jomā. Sadarbojoties ar autotransporta direkciju un Rīgas plānošanas reģionu tika pārplānots 

mikroautobusa maršruts, lai tas nodrošinātu pieejamību arī jaunizveidotajai PII “Mārzemīte”. 

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Satiksmes drošība un ceļu kvalitātes uzlabošana, veikta 

Ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija programmas "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 

- 2019 gadam" aktualizācija, tās ietvaros paredzot velo celiņu un gājēju celiņu izbūvi, kā arī ielu un 

ceļu rekonstrukciju. Saskaņā ar ielu un ceļu rekonstrukcijas programmu veikta grants seguma ceļu 

uzturēšana, veikta gājēju pāreju iezīmēšana un aprīkošana ciemos, veikts darbs pie ielu un ceļu 

rekonstrukcijas.  

Horizontālā prioritāte:  

HP: Procesu vadība un sadarbība. Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu 

pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. 

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Pārvaldes kapacitātes stiprināšana, pašvaldības 

speciālisti apmeklējuši kvalifikācijas celšanas kursus un seminārus, izveidotas jaunas amata vietas. 

2016.gadā, īstenojot rīcības virzienu Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana, noticis 

Mārupes pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas un Kocēnu pašvaldībām.  

2016.gadā darbu turpina 2014.gadā izveidotā Mārupes novada Jauniešu dome. Turpināts 

darbs pie komunikācijas un informācijas nodrošināšanas, attīstot un pilnveidojot esošos 

informācijas kanālus – pašvaldības mājas lapu un avīzi. Izveidota pašvaldības stratēģisko 

plānošanas jautājumu darba grupa, kurā tiek diskutēti un saskaņoti dažādu nozaru plānošanas 

jautājumi. Izveidotas vairākas konsultatīvās padomes – izglītības, mārketinga, sporta un aktīvās 

atpūtas, kultūrvides, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta jomās, lai minēto nozaru jautājumi tiktu 

skatīti plašākā lokā, piesaistot arī iedzīvotājus un uzņēmējus. 

 



2.3. Mārupes novadā 2016.gadā īstenoto projektu rezultāti sadarbības partneru 

finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros  

 

Tabula 4. Mārupes novada Domes 2016.gadā īstenots valsts līdzfinansēts projekts 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums, 

EUR 

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2016.gadā 

Sporta inventāra un 

aprīkojuma iegāde 

pirmsskolas izglītības 

iestādei “Mārzemīte” un 

Mārupes vidusskolai 

20.07.2016. – 

01.11.2016. 

3409,80 EUR Saņemts Valsts budžeta 

līdzfinansējums un iegādāts 

sporta inventārs izglītības 

iestādei PII “Mārzemīte” un 

Mārupes vidusskola 

 

Tabula 5. Mārupes novada Domes 2016.gadā sagatavotie un iesniegtie projektu 

pieteikumi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Lauku atbalsta dienestā 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums, 

EUR 

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2016.gadā 

Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās 

infrastruktūras attīstība 

Mārupes novadā 

Provizoriski 

05.2017. – 

12.2017. 

1 501 600 

EUR 

Sagatavots un Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā 

iesniegts projekta 

pieteikums. 

Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses 

pasākumi Mārupes novadā, 

Nr. 9.2.4.2/16/I/032 

14.03.2017. – 

31.12.2019.  

196 051 EUR Sagatavots un Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā 

iesniegts projekta 

pieteikums. 

Velo apkopes stendu 

uzstādīšana, Nr.16-04-

AL04-A019.2201-000001 

19.09.2016. – 

01.07.2017. 

3561,02 EUR Sagatavots un iesniegts 

projekta pieteikums. 

Saņemts Lauku atbalsta 

dienesta lēmums par 

projekta iesnieguma 

apstiprināšanu. 

Lidmašīnu skatu laukuma 

būvniecība 

Projekts 

netiks 

īstenots 

13 500 EUR Projekts netiks īstenots, jo 

nav panākta vienošanās ar 

VAS “Starptautiskā lidosta 

“Rīga”” par zemes 

nodošanu nomā Mārupes 

pašvaldībai. 
 

Tabula 6. Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības 

„Mārupes komunālie pakalpojumi” aktivitātēs 2016.gadā 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr.  

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

Projekta 

finansējums 

EUR  

Projektā sasniegtie 

rezultāti 2015.gadā  

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Mārupē, IV kārta 

2016.-2021. 

Projekta 

kopējās 

izmaksas 16 

Uzsākts darbs pie tehniska 

projekta izstrādes, plānots 

pabeigt 2017. gada jūlijā. 

Uzsākti UKT būvdarbi 
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919 500,88 

EUR 

Jaunmārupē. Būvdarbus 

plānots pabeigt 2017. gada 

martā. 

Sagatavots un iesniegts 

apstiprināšanai Sadarbības 

iestādē projekta TEP un 

projekta pieteikums. 
 

2.4. Mārupes novadā 2016.gadā izvirzītās jaunās politikas iniciatīvas 

 

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam ir uzsāktas 

sekojošas jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas ar stratēģisko dokumentu 

izstrādi:  

1) Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrādes uzsākšana (2013.g.) 

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 izstrādes 

uzsākšana (2014.g.), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam); 

4) Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana (2014.g), 

apstiprināšana (2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam); 

5) Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana 

(2015.gads), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam); 

6) Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana 

(2015.gadā), apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam).  

Pašvaldība 2016.gadā pabeidza darbu pie Mazcenas dārzu lokālplānojumu izstrādes, 

kā arī uzsāka lokālplānojumu par Mārupes un Tīraines ciemu sarkano līniju precizēšanu, lai 

teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, kā arī nodrošinātu 

teritorijas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

Ņemot vērā Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam izvirzītos 

mērķus un izveidoto sadarbību ar starptautisko lidostu “Rīga”, 2016.gadā tika uzsākts darbs 

pie Aviācijas muzeja izveidošanas, kā Latvijas mērogā unikālai civilās un militārās aviācijas 

kolekcijas saglabāšanas Mārupes novada teritorijā. Mārupes novads ir unikāls ar tā aviācijas 

tūrisma objektu skaitu, tādēļ Aviācijas muzeja saglabāšana un attīstība veidotu kvalitatīvu 

pamatu pilnvērtīga civilās un militārās aviācijas tūrisma piedāvājuma veidošanai novadā, 

dodot iespēju iepazīt šo transporta nozari iedzīvotājiem un viesiem no vēstures un mūsdienu 

aspekta. 

Kā jaunā politikas iniciatīva 2016.gada nogalē ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību 

novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas marketinga aktivitātes ar tuvākajiem 

apkārtnes novadiem tika uzsākta sadarbības projekta izstrāde kopīgām tūrisma marketinga 

aktivitātēm 6 Pierīgas novadiem, kurā kā partneri sadarbotos Mārupes, Olaines, Jelgavas, 

Ķekavas, Ozolnieku un Babītes novadi. Projekta virzītājspēks būtu vietējās rīcības grupas - 

biedrība “Pierīgas partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, “Lauku partnerība 

“Lielupe””. Sadarbības mērķis ir piesaistīt uzmanību un veidot vienotu plašu atpūtas 

piedāvājumu Pierīgā, piesaistot tos viesus, kuri tipiski nedēļas nogalēs dodas tālāk no 

galvaspilsētas Rīgas.  
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3. Secinājumi 

 

3.1. Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: 

 Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Tāpat kā 

iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju 

sakārtošanu (Attīstības programmas Investīciju plānā 37. – 40. pasākums), tomēr 

jāmin, ka, lai arī 2016.gadā pašvaldība ir veikusi visa novada meliorācijas sistēmas 

inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu 

sakārtošanu. Kopš spēkā ir MK noteikumi “Meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un 

kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas 

sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā, tie 

liedz pašvaldībai veikt nepieciešamos infrastruktūras un uzturēšanas darbus, kā arī 

veikt ieguldījumus koplietošanas grāvju sistēmās bez pārējo īpašnieku saskaņošana, 

kas ir būtisks  kavēklis tieši Mārupes novadā, kur lielākoties meliorācijas grāvji pieder 

gan pašvaldībai, gan privātajiem pa daļām. 

 Eiropas struktūrfondu pieejamība un ieviešana. Lai arī ir parādījušās atsevišķas ES 

fondu aktivitātēs un ir nedaudz uzlabojusies pieejamība arī Mārupes novadam (kvotas   

pieejamas grants ceļu izbūvei un veselības pasākumu ieviešanai), kurās ir iespējas 

pieteikties arī Pierīgas reģionam jeb novadiem, kas ir ārpus 9 + 21 noteiktajām 

prioritātēm. Normatīvā bāze ES fondu projektiem ir ievērojami aizkavējusies pret 

sākotnēji plānoto, kā arī jau iesniegto projekta pieteikumu izvērtēšana būtiski kavējas 

un nav izstrādātas vienkāršas un saprotamas vadlīnijas projektu pieteikumu 

aizpildīšanai, kas rada ievērojamu apjomu nepieciešamo labojumu vairākkārtēji un 

attiecīgi arī visu termiņu kavējumu realizācijai. Vāja atbalsta kapacitāte no 

uzraugošām institūcijām (CFLA, LAD). 

 Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums 

mācību iestādēs, tai pat laikā jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, lai plānotu 

samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu 

infrastruktūru. Tomēr pašvaldība aktīvi iegulda investīcijas šajā jomā, 2016.gadā 

izbūvējot jaunu pirmsskolas izglītības iestādi Rožu ielā un pabeidzot būvdarbus 

Jaunmārupes pamatskolas pārbūvei. 

 Kavēšanās attīstības programmā noteikto stratēģisko dokumentu izstrādē - darbs pie 

novada labiekārtošanas plāna izstrādes joprojām tiek kavēts. Jo, lai arī tika veikts 

iepirkums un izvēlēts stratēģijas izstrādātājs – izstrādātā dokumenta kvalitāte neatbilda 

tehnisko specifikāciju prasībām, attiecīgi plānots ka minētā dokumenta izstrādi 

pašvaldības pabeigs pašu spēkiem 2017.gadā.  

 PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug 

katru gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.  

 

3.2. Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: 

 Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana. 

 Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru 

konsultatīvajās padomēs. 

 Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (apstiprināts teritorijas plānojums 2014. – 

2026.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam, Attīstības 

programma 2013. – 2019.gadam), kā arī darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna 
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2017. – 2019.gadam aktualizācijas, kas pamato un precizē nepieciešamos pasākumus 

atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām 

 Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence. 

 

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. 2017.gada plānotie pasākumi atbildīs jau 

aktualizētajai un apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2017. – 2019.gadam, 

kas apstiprināta ar 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 37 (sēdes 

prot. Nr.15) “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā 

rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”; 

2016.gadā veiktās aptaujas un pētījumi galvenokārt norāda uz pozitīvām tendencēm 

(detalizēti Tabula 2).  

4. Rekomendācijas 

Ņemot vērā sniegtos secinājumus, 2017.gadā ir rekomendējams pabeigt iepriekš 

uzsākto labiekārtošanas plāna stratēģiju un pētījumu par Mārupes mūzikas un mākslas skolas 

attīstības vīziju.   

Turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešanai jau izveidoto konsultatīvo 

padomju darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības 

atbalsta jomās, kā arī uzsākt darbu konsultatīvajām padomēm kultūrvides un labiekārtošanas 

jomās.  Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī 

to analīzē, piedaloties 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. Turpināt iesāktās iestrādnes aviācijas muzeja izveidošanai, meklējot 

sadarbības partnerus un iesaistoties LAT – RUS programmā. 

 

4.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti 

2016.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un 

uzdevumu īstenošana. 2016.gadā uzsākta vairāku nozīmīgu ES līdzfinansētu projektu 

sagatavošana – veselības veicināšanas jomā, uzņēmējdarbības infrastruktūras sakārtošanas 

jomā, Skultes dabas parka izveidošana, Mārupes vidusskolas un stadiona rekonstrukcijai, kuri 

tiks turpināti realizēt arī 2017.gadā. Turpināsies uzsāktā sadarbības aviācijas muzeja 

izveidošanai. 

Sporta jomā tika turpināts virzīt Jaunmārupes stadiona pārbūves darbus, 2016.gada 

veicot būvprojekta ekspertīzi un uzsākot iepirkumu būvniecībai.  Inženierinfrastruktūras jomā 

uzsākts un turpinās darbs pie ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu 

izbūves un rekonstrukcija programmai "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 - 
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2019 gadam". Turpināsies darbs pie uzsākto stratēģisko dokumentu izstrādes - labiekārtošanas 

plāna un Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas. 

 

4.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi 

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada 

Domes 2016. gada 30.novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 37 (sēdes prot. Nr.15) 

“Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un 

investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības 

plānam ir plānotas nākamā perioda aktivitātes/pasākumi. 

Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada 

Domes 2016.gada 30.novembra (sēdes prot. Nr.15) lēmumu Nr. 37 “Par Mārupes novada 

attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. 

– 2019. gadam apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas nākamā 

perioda aktivitātes/pasākumi. 

 

Tabula 7. Mārupes novada aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi 

un pasākumi/aktivitātes. 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības 

un sporta pieejamību un 

kvalitāti 

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 

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 

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

U1.2.1: Nodrošināt 

sociālo pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana 

iedzīvotājiem 

Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Veselības veicināšanas pasākumi 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 
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RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi 

U1.3.1: Nodrošināt 

kultūras un publiskās 

infrastruktūras attīstību 

Publisko pakalpojumu pieejamība 

Kultūras infrastruktūras attīstība 

Sabiedriskās infrastruktūras attīstība 

U1.3.2: Nodrošināt 

kultūrvides attīstību 

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 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana 

Siltumapgādes sistēmas attīstība 

U2.1.2: Sekmēt 

apkārtējās vides kvalitāti 

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos 

Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās 

Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi 

Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana 

Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings 

iedzīvotāju veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras 

nodrošināšana 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas labiekārtošanu 

Labiekārtošanas plāna īstenošana 

Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana 

Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana 

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana 

Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu 

izveidošana 

Kapu infrastruktūras attīstība 

RV2.3: Droša vide 

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 

Investīciju iespēju mārketinga ieviešana 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

Infrastruktūras attīstības veicināšana 

Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti 
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U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem 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 

novadā transporta 

pakalpojumus 

Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā 

Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

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 

HU2: Veicināt sadarbību 

un mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Pieredzes apmaiņa novada domes un tās uzņēmumu speciālistiem 

Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības 

iestāžu speciālistu dalība starptautiskos projektos 

Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību  vai 

lietošanas tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

Labās prakses popularizēšana 

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība 

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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4.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi 

 

2017.gadā plānots turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus 

un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un 

valsts līdzfinansētus projektus šādās jomās: 

1. Mārupes vidusskolas pārbūve. Pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības 

fonda finansējums ir 2 778 494 EUR. 2017.gadā tiks sagatavots un Centrālajā finanšu 

līgumu aģentūrā iesniegts projekta pieteikums.  

2. Sporta inventāra atjaunošana un papildināšana izglītības iestādēs. 

3. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras atjaunošana. Projekta 

ietvaros 2017.gadā tiks pārbūvēta Dzirnieku iela, ceļš C-16 un ceļa C-15 posms. 

Projekta īstenošanai pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējums ir 1 501 600 EUR. 

4. Grants ceļa pārbūve. 2017.gadā tiks sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Lauku 

atbalsta dienestā. Pašvaldībai pieejamais finansējums ir 260 00 EUR, kas 2018.gadā 

tiks investēts ceļa C-10 pārbūvē. 

5. Skultes un Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana. 2017.gada 1. ceturksnī 

sagatavoti un iesniegti Lauku atbalsta dienestā projektu pieteikumi rekreācijas 

teritorijas izveidošanai Skultes mežā pie dienas centra un parka labiekārtošanai pie 

Švarcenieku muižas Jaunmārupē. Pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 

finansējumu piešķiršanu 2017.gadā tiks veikta būvprojekta izstrāde.  

6. Veselības veicināšana. 2017. – 2019. gadā tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda un valsts 

finansēts projekts, kura ietvaros notiks dažādi novada iedzīvotāju veselību veicinoši 

pasākumi. Projektam piešķirtais finansējums ir 196 051 EUR. 

7. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs. 

8. Jauniešu nodarbinātības veicināšana. 

9. Mūžizglītības pasākumu ieviešana. 

 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” turpinās īstenot: 

10. Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārta” 

realizāciju. 
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Izmantotās informācijas avoti 

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

2. Mārupes novada Attīstības programma 2013. – 2019.gadam un aktualizētā rīcības 

programmas un investīciju plāns 2017.-2019.gadam. 

3. Mārupes novada 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. 

 
 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.csdd.lv/
http://www.pmlp.gov.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.marupe.lv/

