
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 
2022.-2028.GADAM

PUBLISKĀ APSPRIEŠANAS SANĀKSME

18.07.2022.



DARBA KĀRTĪBA

• Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde;

• Sabiedrības līdzdalības pasākumi;

• Attīstības programmas 2022.-2028.gadam struktūra:

➢Esošā situācija;

➢Stratēģiskā daļa, kas ietver arī Attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību;

➢Rīcības plāns;

➢Investīciju plāns 2022.-2025.gadam.



ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
2022.-2028.GADAM IZSTRĀDE

• Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam
(apstiprināta 26.01.2022).

• MNP 13.06.2022. lēmums Nr.1 (prot.Nr.11) «Par Mārupes novada
Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta nodošanu publiskai
apspriešanai».

• MNP 29.09.2021. lēmums Nr.62 (prot.Nr.11) «Par Mārupes novada
Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu».

• Sabiedrības iesaistes pasākumi:

➢Trīs iedzīvotāju diskusiju forumi;

➢Piecas konsultatīvo padomju sanāksmes.



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 
PASĀKUMI (I)



SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 
PASĀKUMI (II)



ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
2022.-2028.GADAM STRUKTŪRA



ESOŠĀ SITUĀCIJA
SABIEDRĪBA

- Demogrāfiskās situācijas raksturojums;
- Esošā apdzīvojuma struktūra;
- Izglītība;
- Kultūra;
- Veselība un sociālie pakalpojumi.

VIDE
- Transporta infrastruktūra;
- Inženiertehniskā infrastruktūra;
- Daba un vide;
- Tūrisms un rekreācija.

EKONOMIKA
- Uzņēmējdarbības vide;
- Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības vides veicināšanai;
- Iedzīvotāju nodarbinātība un bezdarbs.

PĀRVALDĪBA
- Pašvaldības pārvalde;
- Viedā pilsētvide;
- Pašvaldības komunikācija un sadarbība ar sabiedrību.



STRATĒĢISKĀ DAĻA (I)

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

SM1 (Sabiedrība)

Zinoša, atbildīga, 

mūsdienīga, ģimeniska 

un aktīva sabiedrība

SM2 (Vide) 

Kvalitatīva, droša un 

daudzveidīga vide, 

ilgtspējīgai dzīves un darba 

telpai

SM3 (Ekonomika)

Inovatīva, augoša, 

efektīva, uz vietas 

potenciāla izmantošanu 

vērsta uzņēmējdarbības 

vide

SM4 (Pārvaldība)

Efektīva, 

mūsdienīga, uz 

sabiedrību orientēta 

un jaunām 

iniciatīvām atvērta 

novada pārvaldība, 

virzoties uz viedu 

saimniekošanu

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

Aktīva sabiedriskā dzīve 

un telpa novadā

Klimatneitralitātes

veicināšana un dabas 

potenciāla saglabāšana

Līdzsvars uzņēmējdarbības 

un dzīves vides attīstībā

Uz sadarbību 

orientēta un atvērta 

pārvaldība

Daudzveidīgas izglītības 

pieejamība

Augsta mobilitāte un 

pakalpojumu pieejamība

Atbalsts inovācijām un 

mazā biznesa attīstībai

Inovatīvi un viedi 

risinājumi



STRATĒĢISKĀ DAĻA (II)

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES

VTP1 Sabiedriski aktīvs 

iedzīvotājs

VTP2 Augstu dzīves kvalitāti 

veicinoša infrastruktūras 

attīstība

VTP3 Ekonomiskās 

aktivitātes veicināšana un 

vietas potenciāla 

izmantošana

VTP4 Efektīva un 

uz sadarbību 

vērsta pārvalde

RĪCĪBAS VIRZIENI

RV1 IZGLĪTĪBA RV5 DROŠA VIDE RV9 UZŅĒMĒJDARBĪBA

RV12 

PAŠVALDĪBAS 

PĀRVALDE

RV2 SPORTS UN AKTĪVĀ 

ATPŪTA

RV6 PIEEJAMĪBA UN 

MOBILITĀTE

RV10 ZĪMOLVEDĪBA UN 

VIETAS MĀRKETINGS

RV13 VIEDĀ 

PILSĒTVIDE

RV3 KULTŪRA

RV7 INŽENIERTEHNISKĀS 

INFRASTRUKTŪRAS 

NODROŠINĀJUMS

RV11 TŪRISMS

RV14 

SABIEDRĪBAS 

LĪDZDARBĪBA

RV4 VESELĪBAS APRŪPE 

UN SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI

RV8 VIDE UN PUBLISKĀ 

ĀRTELPA

RV15 PRIVĀTĀS 

LĪDZDALĪBAS 

SADARBĪBAS 

PROJEKTI



STRATĒĢISKĀ DAĻA (III)



RĪCĪBAS PLĀNS UN INVESTĪCIJU 
PLĀNS



VTP1 SABIEDRISKI AKTĪVS CILVĒKS 

RV1 Izglītība

RV2 Sports un aktīvā atpūta

RV3 Kultūra

RV4 Veselības veicināšana un sociālie 
pakalpojumi

VTP2 AUGSTU DZĪVES KVALITĀTI 
VEICINOŠA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

RV5 Droša vide

RV6 Pieejamība un mobilitāte

RV7 Inženiertehniskās infrastruktūras 
nodrošinājums

RV8 Vide un publiskā ārtelpa

VTP3 EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES VEICINĀŠANA UN VIETAS 
POTENCIĀLA IZMANTOŠANA

RV9 Uzņēmējdarbība

RV10 Zīmolvedība un vietas mārketings

RV11 Tūrisms

VTP4 EFEKTĪVA UN UZ SADARBĪBU VĒRSTA PĀRVALDĪBA

RV12 Pašvaldības pārvalde

RV13 Viedā pilsētvide

RV14 Sabiedrības līdzdarbība

RV15 Privātās līdzdalības sadarbības projekti

Rīcības virzieni



RV1 IZGLĪTĪBA

• Pirmsskolas, pamata un vidējās pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana;

• Mūsdienīgs, inovatīvs un daudzveidīgs interešu izglītības klāsts;

• Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība ;

• Iedzīvotāju iesaiste pieaugušo izglītībā;

• Iekļaujošo izglītību Mārupes novada izglītības iestādēs īstenošana;

• Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana;

• Pašvaldības pakalpojumu savstarpējas koordinācijas sekmēšana;

• Zināšanu veicināšana par karjeras izglītību.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Būvprojekta izstrāde jaunai pirmsskolas izglītības iestādei Piņķos.

• Būvprojekta izstrāde Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes
pārbūvei.

• Izpēte par jaunas skolas būvniecību.

• Mārupes Valsts ģimnāzijas stadiona 2.kārtas būvprojekta aktualizācija.

• Jaunmārupes pamatskolas sporta stadiona Mazcenu alejā 4a būvprojekta izstrāde.

• Jaunmārupes pamatskolas stadiona 2.kārtas būvniecība.

• Babītes vidusskolas stadiona būvniecība un labiekārtošana.

• Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve.

RV1 IZGLĪTĪBA



RV2 SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

• Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras objektu būvniecība un
pilnveidošana.

• Sporta un aktīvās atpūtas objektu nepieciešamā aprīkojuma
nodrošināšana.

• Dažādu līmeņu sporta pasākumu organizēšana.

• Liela mēroga sporta pasākumu organizēšana sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām.

• Jaunu sporta tradīciju veidošana.

• Sporta nozares pārvaldības modeļa pilnveidošana un augstu sporta sasniegumu
veicināšana.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Asfalta skrituļošanas trases Tīrainē 2. kārtas izveidošana.

• Asfalta velotrašu izveidošana Spuņciemā un Piņķos.

• Pludmales volejbola laukumu izveide Piņķos.

• Dreimaņu sporta laukuma pilnveidošana.

• Multifunkcionālas sporta halles vietas izvēle un būvprojekta izstrāde.

RV2 SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA



RV3 KULTŪRA

• Kultūras infrastruktūras objektu būvniecība un
pilnveidošana.

• Kultūras objektu materiāltehniskās bāzes nodrošināšana.

• Jaunu kultūras pasākumu iniciatīvas.

INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Izveidota dabas koncertzāles vai brīvdabas pasākumu vieta/ svētku
kvartāls.

• Multifunkcionāls kultūras centra vietas izvēle un izstrādāts
būvprojekts.



RV4 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE 

PAKALPOJUMI

• Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana.

• Sociālo pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana.

• Sociālās jomas infrastruktūras pilnveidošana.

• Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un ārstniecības pakalpojumu
pieejamības nodrošināšana.

• Veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida pasākumu īstenošana.



RV4 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

• Projekta «Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem» īstenošana.

INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Jaunas sociālās dienesta - dienas centra ēkas izbūve Tīrainē,
apvienojot ar doktorāta un bibliotēkas filiāles būvniecību.

• Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi Mārupes novadā.



RV5 DROŠA VIDE

• Sabiedriskās kārtības un drošības infrastruktūras uzlabošana.

• Civilās aizsardzības pasākumu veikšana.

INVESTĪCIJAS 2022-2025
• Novērošanas kameru uzstādīšana un novērošanas kameru sistēmas

pilnveidošana.

• Stāvlaukuma izveidošana automašīnām un nojume operatīvajam
transportam.



RV6 PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE

• Ielu un ceļu un apgaismojuma izbūve un pārbūve.

• Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi.

• Veloceliņu plānošana un izbūve.

• Mobilitātes punktu attīstība novadā.

• Sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošana.

• Sabiedriskā transporta pieturvietu infrastruktūras uzlabošana.



RV6 PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE

• Ielu un ceļu, gājēju un veloceļu būvniecība.

• Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve novadā.

• Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidošana:

➢virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe
(Ozolu ielas, Ziedkalnu ielas un Loka ceļa krustojums).

➢virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu
ūdenskrātuve).

INVESTĪCIJAS 2022-2025



VELOINFRASTRUKTŪRA 2022-2025



IELU UN CEĻU PROGRAMMA 2022-2025



RV7 INŽENIERTEHNISKĀS 

INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS

• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība novadā.

• Siltumenerģijas ražošanas un apgādes attīstība.

• Meliorācijas sistēmas sakārtošana.



• Pabeigta projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes
pagastā, IV kārta" ieviešana.

INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Tīraines ciema katlu mājas rekonstrukcija, jauna katla iegāde un
uzstādīšana.

• Ūdenssaimniecības attīstība Spuņciemā – notekūdeņu attīrīšanas,
dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas.

• Priežciema un Beberu ciema savienojošā ūdensvada izbūve.

• Kanalizācijas tīklu un notekūdens attīrīšanas iekārtu paplašināšana Piņķos.

• Kanalizācijas spiedvada "Babīte - Priežciems-Piņķi" posma pārbūve.

• Līdzfinansējums kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumu
izveidošanai mājsaimniecībām.

RV7 INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS



RV8 VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA

• Degradēto teritoriju sakārtošana.

• Decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzība.

• Trokšņu mazināšanas pasākumi iedzīvotāju veselības un
labklājības nodrošināšanai.

• Atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība atkritumu
šķirošanas veicināšanai.

• Publiskās ārtelpas attīstība.

• Daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošana.

• Parku un skvēru izveidošana un labiekārtošana.

• Kapu infrastruktūras attīstība.

• Materiāltehniskās bāzes nodrošināšana publiskās ārtelpas
saglabāšanai.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Slēgtu atkritumu konteineru novietnes daudzdzīvokļu māju
apsaimniekotājiem/iedzīvotājiem atkritumu šķirošanas veicināšanai.

• Publisko atkritumu šķirošanas laukumu izveidošana novadā.

• Aktīvās atpūtas parka labiekārtošanai Piņķos un Babītē.

• Rotaļlaukumu pārbūve Konrādu ielas skvērā, Mārupē, Skultes ciemā un Spuņciemā.

• Tīraines dārzu labiekārtošanas 1.kārtas projekta izstrāde un izbūve.

• Piņķu Ūdenskrātuves labiekārtošanas 2.kārta - skeitparks, rotaļu laukumi, izbūvēta
infrastruktūra un attīstīta rekreācijas zona Piņķos pie ūdenskrātuves.

• Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošana.

RV8 VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA



RV9 UZŅĒMĒJDARBĪBA

• Atbalsta instrumentu nodrošināšana jaunajiem uzņēmējiem.

• Sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi.

• Infrastruktūras attīstība industriālās teritorijās.

• Novada meistaru un viņu prasmju popularizēšana.

INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Konkursa rezultātā sniegts starta finansējums jaunas biznesa idejas
realizēšanai.

• Atsevišķi organizēti grantu konkursi jaunajiem uzņēmējiem (sadarbībā
ar SEB banka un citām kaimiņu pašvaldībām) un jaunajām māmiņām
(tikai novada ietvaros).

• Sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa realizēšana.



RV10 ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS 

MĀRKETINGS

• Mārupes novada atpazīstamības un identitātes veidošana
iedzīvotāju vidū.

• Mārupes novada uzņēmējdarbības pakalpojumu kvalitātes
veicināšana.

• Komunikācija un informācijas nodrošināšana.

• Veicināt Mārupes novada tūrisma piedāvājuma atpazīstamību (organizēt
tūrisma mārketingu).

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



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Konkursa rezultātā ar heraldikas speciālistiem izstrādāts novada
ģerboņa dizains, novada oficiālā simbolika un izstrādāta stila
grāmata.

• Izstrādāts novada jaunais logotips un tā izmantošanas stila grāmata.

• Izveidoti afišu stendu/stabu modeļi un izvietoti Mārupes novada
teritorijā.

RV10 ZĪMOLVEDĪBA UN VIETAS MĀRKETINGS



RV11 TŪRISMS

• Vienotas novada tūrisma informācijas sistēmas uzturēšana.

• Tūrisma nozares pārvaldības modeļa pilnveidošana.

• Tūrisma uzņēmēju un iedzīvotāju iesaiste nozares plānošanā un attīstībā.

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

• Jaunu tūrisma aktivitāšu un pasākumu organizēšana, t.sk. sadarbībā ar kaimiņu
pašvaldībām

• Dalība reģionālos, Latvijas mēroga un starptautiskos tūrisma projektos.

• Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana un izmantošana tūrisma produktu attīstībā.

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

• Maza mēroga infrastruktūras uzturēšana un pilnveidošana tūrisma mērķiem.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Labiekārtošanas darbi Tūrisma informācijas un amatu mājā,
Bebru ielā 10, Mārupē.

• Vienota stila tūrisma norādes uz tūrisma un sabiedriskajiem objektiem.

• Dalība Pierīgas tūrisma asociācijā, lai īstenotu vienotās Pierīgas tūrisma
zīmola EXIT RIGA aktivitātes.

• Līdzdalības līgums Mārupes novada Tūrisma informācijas un amatu
mājas darbībai.

• Izstrādāta muzeja izveidošanas koncepcija un apzināti krājumi, muzeja
perspektīvā atrašanās vieta.

• Labiekārtota Medema purva teritorija rekreācijai.

RV11 TŪRISMS



RV12 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE

• Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana.

• E-pakalpojumu pilnveidošana.

• Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.

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

• Novada dzīvojamo un pašvaldības ēku energoefektivitātes
paaugstināšana.

• Zaļā dzīvesveida popularizēšana.

• Ārējās sadarbības veicināšana.

• Jauniešu iniciatīvu atbalstīšana.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.

• Energopārvaldes risinājumu ieviešana novadā:

➢Zaļā festivāla organizēšana.

➢Siltummezglu siltumenerģijas vadības un monitoringa sistēmu uzstādīšana 
Mārupes novada pašvaldības ēkām.

➢Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Babītes vidusskolā un sporta 
kompleksā.

➢ERAF projekta ietvaros realizēta biroja ēkas - Viršu ielā 6, Tīrainē, 
energoefektivitātes paaugstināšana.

• Dalība starptautiskajos pārrobežu sadarbības projektos.

• Jauniešu iniciētu projektu realizācija. Jauniešu domes darbības nodrošināšana. 

RV12 PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE



RV13 VIEDĀ PILSĒTVIDE

• Viedas pilsētvides infrastruktūras veidošana.

• Viedo risinājumu ieviešana novadā.

INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Iegādāti pārvietojami stacionārie viedie satiksmes skaitītāji.

• Ieviesta viedā infrastruktūra.



RV14 SABIEDRĪBAS LĪDZDARBĪBA

• Iedzīvotāju un uzņēmēju iesaiste sabiedriskās līdzdarbības jomā.

• Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" īstenošana un popularizēšana.

• Līdzdalības budžeta ieviešana un īstenošana.

• Apkaimju biedrību vai iniciatīvu grupu izveidošana un darbības attīstība.

INVESTĪCIJAS 2022-2025
• Projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas" jaunu iniciatīvu realizēšana, realizēti

sabiedriskās iniciatīvas projekti.

• Ieviests pašvaldības līdzdalības budžets, tā ietvaros ietvaros uzsākti projekti
infrastruktūras kategorijā.



RV15 SADARBĪBAS UN PRIVĀTĀS 

LĪDZDALĪBAS PROJEKTI

• Peldbaseina infrastruktūras nodrošināšana novadā.

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

• Ielu un ceļu pārbūve novadā ar sadarbības partneriem.

• Piņķu administratīvā centra satiksmes infrastruktūras attīstība.

• Jaunu privāto iniciatīvu atbalsts, t.sk. infrastruktūras attīstība.



INVESTĪCIJAS 2022-2025

• Ceļa C-19 būvprojekta pārstrāde un tā pārbūve.

• Bašēnu ceļa būvprojekta aktualizācija un ceļa pārbūve.

• Luksofora objektu izbūve un Lielās ielas/Kantora ielas krustojuma
pārbūve.

• Būvprojekta izstrāde gājēju - velosipēdistu celiņam un a/c C-65,
Dzilnuciems-Piņķi posmā no Sēbruciema līdz Dzilnuciemam.

• Infrastruktūras attīstība sadarbībā ar attīstītājiem izglītības
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Klīvju apkaimē.

RV15 SADARBĪBAS UN PRIVĀTĀS LĪDZDALĪBAS PROJEKTI



Investīciju plānā paredzēto finanšu resursu sadalījums pa 

apkaimēm



INVESTĪCIJAS 2022-2025

53 136 002 EUR

23 203 841

15 212 704

14 719 458

ES finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums



PALDIES PAR UZMANĪBU!
Jautājumi?!


