
Brokastis ar pašvaldību 
05.septembris



Pašvaldības aktualitātes –
apstiprināts novada jaunais ģerbonis

• 17.augusta Valsts 
heraldikas komisijas 
sēdē prezentēts novada 
jaunais ģerbonis. 
Komisija to vienbalsīgi 
apstiprinājusi. Ģerboņa 
mape iesniegta valsts 
prezidentam. 



Mārupei pilsētas statuss

• Mārupes ciemam no 2022. gada 1. 
jūlija piešķirtas pilsētas tiesības.

• Pēc pilsētas statusa iegūšanas 
Mārupes novadā ir četras 
administratīvās vienības - trīs 
pagasti (Mārupes, Babītes un Salas 
pagasts), kā arī viena pilsēta 
(Mārupe). 

• Pagastos atrodas 33 novada ciemi.



Pašvaldības aktualitātes – plānošanas 
dokumenti

Kopš ATR noticis darbs pie jaunā novada 
galveno attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādes:

▪ 26.janvārī apstiprināta Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-
2034.gadam.

▪ 24.augustā apstiprināta Mārupes novada 
Attīstības programma 2022.-2028.gadam.

▪ Uzsākta Mārupes novada Teritorijas 
plānojuma 2024.-2036.gadam izstrāde.

▪ Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros līdz šī 
gada 31.jūlijam sabiedrība varēja iesniegt 
savus priekšlikumus, kas arī aktīvi ticis darīts. 



Pašvaldības aktualitātes – Teritorijas plānojums

▪ Atsaucoties uz priekšlikumiem, Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā un 
paredzamajām izmaiņām novadā saistībā ar jaunu 
transporta koridoru attīstību un Rīgas metropoles areālam 
aktuālajiem apdzīvojuma un mobilitātes jautājumiem, 
Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tiek organizētas 
diskusijas par šādām tēmām:

▪ 8. septembrī plkst.17.00 Mazcenas bibliotēkā - Transporta
sistēmas attīstība (mikromobilitātes risinājumi, pašvaldības 
nozīmes ceļu tīkls, valsts autoceļu pārbūves un Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūras izbūves ietekmes);

▪ 15. septembrī plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā -
Mārupes pilsētas identitātes veidošana (t.sk. īpašie 
noteikumi apbūvei un publiskai ārtelpai, pilsētas statusa 
ietekme uz īpašumu izmantošanu u.c.);

▪ 22. septembrī plkst.17.00 Babītes Kultūrizglītības centrā -
Apdzīvojuma struktūras attīstība (saistīti ar infrastruktūras 
nodrošinājumu un dabas resursu potenciāla izmantošanu). 



PROJEKTU AKTUALITĀTES 2022 - veloinfrastruktūra

Mārupes pašvaldība uzsākusi divu projektu 
īstenošanu:

1) “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā 
(V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe”;

2) “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā 
(V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte - Piņķi (Piņķu 
ūdenskrātuve)”.

▪ Projekti tiks īstenoti ES Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāna komponentes Nr.1 “Klimata 
pārmaiņas un vides ilgtspēja” reformu un investīciju 
virziena 1.1 “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 
reformas 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta 
sistēmas zaļināšana” investīciju 1.1.1.3.i. “Pilnveidota 
veloceļu infrastruktūra” ietvaros.

▪ Mārupes novadam pieejamais finansējums – EUR 2 877 
000. 

▪ Tiek veikta priekšizpēte. Plānots, ka 2023.gada 
būvniecības sezonā tiks veikti būvdarbi virzienā V7, bet 
virzienā V8 būvdarbus plānots veikt 2024.gada 
būvniecības sezonā. 



PROJEKTU AKTUALITĀTES 2022 – «Hēlijs»

• 29.aprīlī atklāts Jauniešu centrs 
«Hēlijs»

• Projekta īstenošanai 
pašvaldība piesaistījusi 
finansējumu EUR 58 194 
apmērā no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA). 

• Projekta ietvaros uzbūvēta 
neliela ēka Dreimaņu ielā 12, 
Mārupē, kuras telpas 
paredzētas Jauniešu Domes, 
izglītojošu semināru un interešu 
nodarbību norisei. 



PROJEKTU AKTUALITĀTES 2022 – TIAM Bebru ielā 10

• Tūrisma informācijas un amatu māja 
atvērta kopā 2022.gada 18.februāra. 

• Īstenoti 2 projekti - pašvaldība 
piesaistījusi finansējumu EUR 35 000 
ēkas būvniecībai un EUR 13 500 
teritorijas labiekārtošanai no ELFLA.

• Iespējams saņemt informācija par 
novada tūrisma piedāvājumu, 
uzzināt par novada meistaru 
produktiem.

• Pieejama meistarklasēm un īslaicīgai 
tirdzniecībai novada meistariem; 



PROJEKTU AKTUALITĀTES 2022 – Pastaigu takas 
labiekārtošana Medemu purvā

• Projekta īstenošanai pašvaldība 
piesaistījusi finansējumu EUR 45 
000 apmērā no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai.

• Projekta mērķis ir Medema
purvā, Mārupes pagastā, 
izbūvēt 3 laipas (tiltiņus), 1 vides 
objektu foto rāmi – solu, 4 solus 
un 3 informatīvus stendus ar 
virzienu norādēm un 
noderīgu/izglītojošu informāciju 
purva apmeklētājiem.

• Projektu plānots īstenot 
2023.gada būvniecības sezonā. 



PROJEKTU AKTUALITĀTES 2022 – ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS PUBLISKAJĀS ĒKĀS UN 
TERITORIJĀS

Notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes 
un projektu iesniegumu sagatavošanas divos 
atklātajos projektu konkursos:

1. Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”. Projekta ietvaros pašvaldības 
publiskajās teritorijās plānots nomainīt 
apgaismojumu uz energoefektīvāku.

2. SAM 4.2.2. (13.1.3.1.) “Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt 
energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās, 5. kārtas papildu uzsaukums”. 
Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt 
atjaunojamos energoresursus izmantojošu 
enerģiju ražojošas iekārtas Babītes vidusskolā un 
Sporta kompleksā.



PROJEKTU PLĀNI – autoceļš C-19

▪ Ņemot vērā uzņēmēju ierosinājumus, straujo apkārtnes attīstību, 
pieaugošo satiksmes intensitāti un nepieciešamību uzlabot 
infrastruktūru gājēju drošībai, 2020.gada otrajā pusē Mārupes 
novada pašvaldība uzsāka autoceļa C-19 Ainavas - Vecinkas pārbūves 
projektu;

▪ Autoceļa pārbūve nav iespējama par pašvaldības finansējumu, 
plānots piesaistīt 2021.- 2027.gadam pieejamo ES finansējumu 
uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei - SAM 5.1.1. 
ietvaros;

▪ 2020.gada jūnijā noslēgts līgums ar SIA «BRD PROJEKTS» par ceļa 
pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;

▪ Šobrīd ceļa pārbūves risinājums tiek skaņots un risināti 
īpašumtiesību jautājumi ar piegulošo zemes vienību īpašniekiem;



SADARBĪBA UN ATBALSTI – Līdzdalīgais budžets

▪ Līdzdalības budžeta projekts Mārupes novadā tiek 
iedzīvināts pirmoreiz! 

▪ Mērķis - veicināt pašvaldības administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu 
izlemšanā.

▪ Dome gadskārtējā pašvaldības budžetā paredz 
finansējumu līdzdalības budžetam vismaz 0,5 procentu 
apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada IIN un NĪN 
faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par 
pēdējiem trim gadiem ~ EUR 250 000. Tiek plānots, ka 
vienas idejas īstenošanai tiks piešķirts finansējums līdz 50 
000 eiro. 

- Iedzīvotāji iesniedz idejas;
- Idejas īsteno pašvaldība;
- Pirmajā gadā notiek ideju atlase + būvprojekta 
izstrāde;
- Otrajā gadā ideju īstenošana;

▪ Pirmā līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa ideju 
iesniegšana noslēdzās 2. septembrī. 



SADARBĪBA UN ATBALSTI – Iniciatīvu konkursi

▪ Konkurss apvienots ar bijušā Babītes novada 
pašvaldības projektu konkursu «Ģimenei. Videi. 
Izaugsmei»;

▪ Projektus aicināti iesniegt Babītes, Mārupes un Salas 
pagastu iedzīvotāji – gan fiziskas, gan juridiskas 
personas (piemērs – biedrība «Mārupes Uzņēmēji»).

▪ Finansējumu var iegūt iedzīvotāju izglītības 
nodrošināšanai, kultūras sekmēšanai un tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanai, kā arī tautas 
jaunrades attīstībai un iedzīvotāju veselīga 
dzīvesveida un sporta veicināšanai

▪ Konkursā šogad iesniegti 16 projekti no Babītes, 
Mārupes un Salas pagastu iedzīvotājiem. Plašs 
projektu jomu loks.



Grantu programma “(IE)DVESMA”

▪ No 01.-30.septembrim norisinās projektu 

pieņemšana jauno uzņēmēju atbalsta 

programmā “(ie)dvesma”, ko īsteno SEB 

Latvia banka kopā ar Pierīgas pašvaldībām –

Jūrmalas pilsētu, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem.

▪ Pretendēt uz finansiālo atbalstu var gan 

strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu 

biznesa ideju autori. Kopējais grantu apmērs 

šogad ir līdz 70 000 eiro.
▪ Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 

līdz 10 000 eiro

▪ Līdz šim programmas ietvaros atbalstu savas 

idejas īstenošanai saņēmuši 40 jaunie uzņēmēji 

Pierīgā.



Grantu programma «AUGŠUP»

▪ Noslēgusies 2022.gada sociālās 
uzņēmējdarbības grantu programma “Augšup” 
sadarbībā ar SEB banku kopā ar Mārupes, Siguldas, 
Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu pašvaldībām. 
Īstenota pirmo reizi. Saņemti 20 sociālā biznesa ideju 
pieteikumi. 

▪ Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji Mārupes 
novadā: 
- SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA 
„HappyOtto” no Mārupes novada jaunas mobilās 
aplikācijas izveidei, kas palīdzēs organizēt aprūpes 
procesu – tiem, kuriem nepieciešama aprūpe, būs 
iespēja ērti atrast atbalsta personu konkrētajā reģionā. 
- Mārupes novada pašvaldības grantu 8000 eiro 
apmērā saņēma SIA "Centrs sevii" lekciju cikla “esi/ 
REDZAMS” izveidei – universāla apmācību programma 
pieaugušajiem (izglītības iestādēm, pašvaldībām, 
apmācību uzņēmumiem) par mobinga preventīvu 
novēršanu ar emocionālās, sociālās inteliģences 
metodēm.



Projektu konkurss “Mammu bizness Mārupē” 

▪ Konkursa mērķis motivēt sievietes -
māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas 
potenciālu un uzsākt komercdarbību, 
sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu 
veidošanu, kā arī jauno māmiņu sociālo 
iekļaušanu un atgriešanos darba tirgū.

▪ Šogad projektu pieteikumu pieņemšana 
noritēja 01.07.-31.08.2022. 

▪ Kopējais konkursa līdzfinansējums 12 
000,00 EUR, maksimālais viena projekta 
realizācijai pieejamais līdzfinansējums ir 
3000,00 EUR.

▪ 2021.gada veiksmes stāsti - Elīna Nelsone 
ar SIA “Crunchy”, Anastasijai Jahova ar  SIA 
“PK Mode” un Jūlija Lāce ar zīmolu “Saldā 
paradīze”.



LIAA Jūrmalas biznesa inkubators

• Izsludināta jaunu dalībnieku 
uzņemšanu pirmsinkubācijas
programmā.

• Pieteikties Mārupes novadā 
deklarētie iedzīvotāji, kuru biznesa 
ideja ir saistīta ar Jūrmalas biznesa 
inkubatora darbības reģiona 
teritoriju – Tukuma, Jūrmalas, 
Ķekavas, Olaines un Mārupes 
novadi! 



Sadarbība un uzņēmēju iesaiste

• Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome – 4  sēdes 2022.gadā

• Pieredzes apmaiņas braucieni – 13.05.2022. viesos pie Babītes un Salas pagasta 
uzņēmējiem.



Sadarbība un uzņēmēju iesaiste –
atbalsts tūrisma nozarei



Sadarbība un uzņēmēju iesaiste –
atbalsts tūrisma nozarei

▪ Kultūrvides un tūrisma konsultatīvā padome;

▪ Novada tūrisma marketinga aktivitātes – drukas 
materiāli, www.marupe.lv, izstādes (Balttour, Riga Food), 
aplikācija un sociālie tīkli aktīvās atpūtas;

▪ Vienotas Pierīgas tūrisma tēla marketinga aktivitātes un 
jaunu produktu  veidošana ar vienotu zīmolu EXIT RIGA –
www.exitirga.lv;

▪ Darbs Pierīgas tūrisma asociācijā;

▪ Semināri un pieredzes apmaiņas braucieni, Pierīgas info 
diena gidiem;

▪ Aktīvās atpūtas pasākumi iedzīvotājiem un viesiem, 
gadatirgi;

▪ Apceļošanas akcijas un jaunie iknedēļas brīvdienu 
maršruti novadā;

▪ https://www.facebook.com/MarupesnovadsTurisms, 
Mārupes novads - Tūrisms

https://www.facebook.com/MarupesnovadsTurisms


Sadarbība un uzņēmēju iesaiste –
atbalsts tūrisma nozarei

• Sadarbībā ar biedrību 
«Pierīgas Partnerība» un 
Olaines novadu dalība 
«Lauku Ceļotājs» un LIAA 
akcijā, kuras ietvaros 
saimniecības, uzņēmēji un 
vietējo kopienu entuziasti 
visā Latvijā atver savas 
durvis viesiem, pārtopot 
par mājas kafejnīcām. 
Mārupes un Olaines 
novadi akcijā piedalījās 
20.augustā ar 12 “mājas 
kafejnīcām”. 



• 05.09. ATKLĀŠANA – neformālas 
brokastis ar pašvaldības pārstāvjiem.

• 06.09. Seminārs uzņēmējiem par 
energoefektivitāti;

• 07.09. Uzņēmēji ar iedvesmas stāstiem 
skolēniem viesojas pašvaldības skolās;

• 08.09. Seminārs par uzņēmuma tēla 
veidošanu digitālajā vidē un identitāti 
uzņēmējdarbībā un novada stenda 
atklāšanas izstādē «RIGA FOOD»;

• 09.09. «Uzņēmēju gada balvas 2022» 
pasniegšana;

• 10.09. Biedrības «Mārupes uzņēmēji» 
organizētais Pirmais Mārupes 
uzņēmēju festivāls un darba birža 
«Dzīvo novadā, strādā novadā».



PALDIES PAR JŪSU UZMANĪBU! 


