AKTĪVS UN VIDEI
DRAUDZĪGS DZĪVESVEIDS

Pasākumi aktīvās atpūtas un veselīga
dzīvesveida veicināšanai
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Pasākumu ietvaros tradicionāli
notiek gan novada meistaru
gadatirgus ar radošām aktivitātēm
un plašu kultūras programmu, gan
aktīvās atpūtas pasākumi –
velobraucieni un pārgājieni pa
novada atpūtas objektiem un dabas
teritorijām.

Elīna Brigmane,
tūrisma organizatore
Tālrunis: 67149863, 28347211
E-pasts: elina.brigmane@marupe.lv,
turisms@marupe.lv
www.marupe.lv/lv/turisms

Aktīvās tūrisma sezonas atklāšana
ik gadu notiek 4.maijā. Sezonas
noslēgums 2018.gadā notiks
22.septembrī.
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Aktīvās tūrisma sezonas
atklāšanas un noslēguma
pasākumi

Veselības veicināšanas
projekta aktivitātes
Jau otro gadu, piesaistot Eiropas
Savienības un valsts budžeta
finansējumu, novadā tiek organizēti
izglītojoši un veselību veicinoši
pasākumi un nodarbības visu
vecumu iedzīvotājiem - rudens un
pavasara kross, brīvdabas fitnesa
nodarbības, fitnesa maratons,
vingrošanas nodarbības senioriem,
grūtniecēm, velo orientēšanās
sacensības, veselības diena, senioru
sporta svētki u.c. aktivitātes.
Plašāk par iespējām piedalīties
veselības veicināšanas pasākumos:
www.marupe.lv/lv/sports/notikumi

Novada lielākie sporta notikumi
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BMX čempionāts
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Mārupes BMX kluba aktīvās atpūtas
parks izveidots ar vietējo mārupiešu,
biedrības “Mārupes BMX klubs”
iniciatīvu un Mārupes novada Domes
atbalstu. Šeit ik gadus notiek vietēja
un valsts mēroga BMX sacensības.
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Mārupes Kausa izcīņas
sacensības mini-motokrosā
Mārupes auto moto klubam “Bieriņi”
ir aizraujoša vēsture. Savas
pastāvēšanas laikā auto moto klubs
kļuvis par vienu no vadošajiem moto
klubiem Latvijā un izaudzināts ne
viens vien motosportists, kuri kļuvuši
par Latvijas motosporta leģendām. Ik
gadus lielākais motosporta pasākums
novadā ir moto trasē “Vilciņi”
organizētā Mārupes kausa izcīņa
MINI-motokrosā.
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Mārupes Tautas skrējiens
Skrējiena pirmsākumi meklējami
gandrīz pirms 20 gadiem. Savulaik tajā
startēja arī Latvijas visu laiku labākā
garo distanču skrējēja Jeļena
Prokopčuka. 2015.gadā Mārupes
Tautas skrējiens atjaunots. Šobrīd par
skrējiena “seju” kļuvis viens no pašlaik
labākajiem Latvijas skrējējiem,
mārupietis Dmitrijs Serjogins.
Skrējiens katru gadu notiek maija
beigās.
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Pašvaldības atbalstītās sporta
interešu izglītības programmas
Mārupes Sporta centrs piedāvā

Vieglatlētika

Basketbols

Vispusīgā
fiziskā
sagatavotība

Volejbols

Deleģējuma līguma ietvaros

BMX riteņbraukšana

Fiziskās
aktivitātes
dažādām vecuma
grupām

Taekvondo

Futbols

Līdzdarbības līguma ietvaros

Teniss

Hokejs

794 bērni

382

Sporta centra audzēkņu skaits
2017./2018. mācību gadā

Sporta pasākumi
gadā

Mārupes Sporta centrs
Tālrunis: 67149574, 26354027 (darba dienās)
Mārupes Sporta kompleksa administrators
Tālrunis: 67617472
E-pasts: sports@marupe.lv
Vadītāja Silvija Bartuševiča
E-pasts: silvija.bartusevica@marupe.lv

Iedzīvotājiem pieejamie
infrastruktūras objekti
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Gerberu ielas sporta laukums
Uzstādīts mūsdienīgs āra aprīkojums
aktīvās atpūtas un sporta cienītājiem.
Pieejams ievērības cienīgs CrossFit
sporta rīku klāsts, turklāt visas
iekārtas aprīkotas ar treniņu
instrukcijām. Uz iekārtu
informatīvajiem paneļiem izvietoti QR
kodi uz video instrukcijām, kur
iepazīties ar vingrošanas iekārtu
atbilstošu pielietojumu un treniņu
metodiku.
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Publiskās pašapkalpošanās
velo apkopes stacijas
2016. un 2017.gadā novadā
uzstādītas 4 publiskās velo apkopes
stacijas, kurās ietilpst stacionāri velo
apkopes instrumenti un pumpis. Tās
atrodas Konrādu skvērā, Konrādu ielā
7, pie Mārupes vidusskolas, Kantora
ielā 97, pie Dienas centra “Švarcenieki”,
Mazcenu alejā 4 un blakus Dienas
centram “Skulte”, Skultes ielā 31.
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Jaunmārupes pamatskolas
stadions
2017.gadā īstenota un 2018.gada
21.aprīlī svinīgi atklāta stadiona
pārbūves 1.kārta, izveidojot mākslīgā
seguma futbola laukumu, tribīnes un
ģērbtuves, autostāvvietas. Pārbūves
2.kārtu plānots realizēt tuvāko gadu
laikā, papildinot ar jauniem sporta
laukumiem basketbolam, pludmales
volejbolam, inline hokejam/ florbolam
un citiem.

Attīstības procesā esošie
infrastruktūras objekti

Veloceliņš Mārupe – Jaunmārupe
2018.gadā plānots nodot ekspluatācijā jauno, izgaismoto veloceliņu
Mārupe-Jaunmārupe no Rožu ielas 35 līdz Mazcenu alejai 4A. Veloceliņa
garums, papildinot esošo Rožu ielas veloceliņa posmu, būs 6,7km un tas
savienos trīs novada ciemus.

Zaļam dzīvesveidam
Energoefektivitātes konkurss
Atbalsts ēku siltināšanai
Pašvaldība piedāvā atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 4268,62 EUR apmērā. Valsts
attīstības finanšu institūcija ALTUM nodrošina dāvinājumu-grantu līdz 50%
no projekta attiecināmajām izmaksām, ņemot aizdevumu kredītiestādē ar
termiņu līdz 20 gadiem.

Saules bateriju uzstādīšana Jaunmārupes pamatskolā un
Mārupes vidusskolā
Lai sekmētu siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās, 2014. gadā pašvaldība
uzstādījusi saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai un saules baterijas,
kas nodrošina daļēju ēkas elektroenerģijas patēriņa izmaksu ietaupījumu.

Zaļi dzīvojam un šķirojam!
Domājot par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu, kā arī
sekojot ES direktīvām, Mārupes novads ir pirmais Latvijā, kas no 2012.gada
1.jūlija ieviesis jaunu dalīto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas modeli.
Tas nodrošina to, ka šķirotie sadzīves atkritumi reizi mēnesī no novada
teritorijas, t.sk. no privātmājām, tiek savākti bez maksas.

LAIMĪGA ĢIMENE,
LAIMĪGI BĒRNI

Mārupes novada demogrāfija

IEDZĪVOTĀJU SKAITA PIEAUGUMS MĀRUPES NOVADĀ
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Pasākumi ģimenisko vērtību
stiprināšanai
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Jaundzimušo sveikšana
“Esmu mazais mārupietis”
Kopš 2016.gada novadā uzsākta
jauna tradīcija - sirsnīgs
jaundzimušo sveikšanas pasākums
“Esmu mazais mārupietis”.
Pasākumā tiek suminātas
mārupiešu ģimenes, katram
jaundzimušajam dāvinot īpašu
laimes monētiņu.
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Senioru godināšanas
pasākums
Mārupes novadā lepojas ar saviem
iedzīvotājiem un savām saknēm.
Tādēļ 2015.gadā atjaunota ilggadējā
tradīcija svinīgi godināt novada
seniorus, kuri sasnieguši 80 un
vairāk gadu.
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Zelta kāzu pāru godināšanas
pasākums
Mārupes novadā ir tik stipras
ģimenes, kas pusi gadsimta un ilgāk
pratušas ģimeni kā vērtību turēt
godā, cienīt un mīlēt viens otru,
nododot to saviem bērniem un
mazbērniem. Lai tās godinātu un
pateiktos par ģimenisko vērtību
saglabāšanu, 2017.gadā novadā tika
aizsākta jauna tradīcija - rīkots Zelta
kāzu pāru godināšanas pasākums,
sveicot 15 pārus, kuri saskanīgā
laulībā nodzīvojuši 50, 55 un vairāk
gadus. Svinīgā gaisotnē tika stāstīti
Zelta pāru dzīvesstāsti, atmiņas par
iepazīšanos un kāzu dienu.

Jaunākie infrastruktūras objekti
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PII “Mārzemīte”
PII “Mārzemīte” izbūvēta 2016.gadā
288 bērniem. Bērnudārzs veidots ar
interesantu labiekārtojumu, kā arī
mūsdienīgiem un oriģināliem
risinājumiem daudzpusīgai bērnu
attīstībai tiem draudzīgā vidē. Mazajiem
mārupiešiem piedāvāta šim laikmetam
piederīga ēka ar ergonomisku rotaļu
laukumu, kurā pieejamas kāpelējamās,
virvju atrakcijas un citas papildu
konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un
kustības aparāta attīstībai.
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PII “Lienīte” Pērses ielā
Pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes “Lienīte” mazā māja svinīgi
atklāta 2015.gada 5.septembrī, radot
96 jaunas bērnudārza vietas pašiem
mazākajiem, no 1,5 - 3 gadu vecumam.
Jaunā divstāvu ēka atrodas skaistā
vietā – Mārupītes krastā, simtgadīga
ozola pakājē. Tā celta no ekoloģiskiem
materiāliem, izmantojot modernas
tehnoloģijas un interesantus
arhitektoniskus risinājumus.
Bērnudārza iekšpagalms labiekārtots,
izmantojot oriģinālu reljefa segumu,
radot mazajiem interesantu vidi, kur
attīstīties un pilnveidoties, apvienojot
atpūtu ar bērnu vecumam atbilstošām
aktivitātēm svaigā gaisā.
Valsts mēroga skatē „Gada labākā būve
Latvijā 2015” PII “Lienīte” mazā māja
Pērses ielā ieguvusi atzinību nominācijā
“Ainava”.
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Mārupītes promenāde mīlnieku vieta
Iespējams tieši jaunattīstītā un
labiekārtotā Mārupītes promenāde gar
Abavas ielu būs īstā vieta romantiskam
randiņam!

Uzsāktie infrastruktūras objekti
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Tīraines teritorijas labiekārtošanas
vizualizācija
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Sabiedriskā ēka Tīrainē un
piegulošās teritorijas
sakārtošana
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Uzsākta būvprojekta izstrāde un 2020.
gadā plānots izveidot bibliotēku,
dienas centru un doktorātu ar
ģimenes ārsta prakses vietām.
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Mārupes vidusskolas
stadions
2018.gadā paredzēta Mārupes
vidusskolas stadiona pārbūve. Tiks
atjaunots futbola laukums un
skrejceļa klājums, rekonstruēts sporta
laukums ar mākslīgo segumu,
uzstādītas daļēji segtas tribīnes,
nodrošinot sēdvietas 300 skatītājiem,
uzstādīti āra trenažieri.
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Mārupes vidusskolas pārbūve
Mārupes vidusskolas pārbūve,
piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu, tiks uzsākta 2018.
gadā, demontējot vecāko skolas daļu
un tās vietā izbūvējot mūsdienu
prasībām atbilstošas telpas.
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Jaunākie infrastruktūras objekti
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Mārupes pamatskolas un
sporta laukuma pārbūve
Mārupes pamatskolas un sporta
laukuma pārbūvei 2018.gadā tiks
uzsākta būvprojekta izstrāde, lai jau
2019.gada otrā pusē varētu uzsākties
būvdarbi. Pēc pārbūves darbiem
plānots skolā nodrošināt vietas vairāk
kā 1000 izglītojamiem.
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Jaunmārupes pamatskolas
pārbūve
Jaunmārupes sākumskola, pēc
pārbūves paplašinot skolas telpas,
2016.gadā kļuvusi par pamatskolu.
Tunelis, kurš savieno abas skolas ēkas
jau kļuvis par Jaunmārupes tēlu.
Tuvākajos gados skolā sagaidāmas
pārmaiņas, jo plānots Jaunmārupē
izbūvēt jaunu bērnudārza ēku ar 384
vietām un paplašināt skolu, lai tā
nākotnē varētu uzņemt vairāk kā 1000
izglītojamos.

PRIEKS, KUR
TU RODIES?

Pasākumi
1
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Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”
Bērnu un jauniešu svētki ir tradīcija jau desmit gadu
garumā. Ik vasaru svētki tiek atklāti ar gājienu, kurā
piedalās Mārupes novada izglītības iestāžu un
Kultūras nama kolektīvi. Svētku koncertā uzstājas
novada dziedātāji un dejotāji. Visas dienas garumā
bērnus un jauniešus priecē dažādas atrakcijas un
aktivitātes. Izklaides programma katru gadu piedāvā
ko jaunu un interesantu, piemēram, 2017.gadā pirmo
reizi notika māmiņu modes skate.
Svētki norisinās katru gadu maija pēdējā svētdienā.
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Brīvdabas kino vakari
Kopš 2017.gada siltajos vasaras vakaros iedzīvotāji
un viesi pulcējas Kultūras nama pagalmā un kopā
bauda brīvdabas kino un muzikālus priekšnesumus.
Kino vakari notiek augusta siltajos vakaros.
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Starptautiski un Latvijas mēroga
muzikālie notikumi
Mazās kamermūzikas konkurss pulcē ievērojamu

3

skaitu jauno pianistu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas un citām valstīm. Konkursam piešķirts Noras
Novikas vārds, godinot viņas piemiņu un ieguldījumu
konkursa attīstībā.

Noras Bumbieres Jauno vokālistu konkursa

pusfināls notiek Mārupē. Tā mērķis ir popularizēt
latviešu estrādes mūziku un atklāt jaunus un
talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas
Latvijas. Organizē Noras Bumbieres fonds.

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss “Kur tad
Tu nu biji?” Kopš 2013.gada, lai attīstītu latviešu

ģitārspēli, novadā tiek organizēts ģitāristu konkurss,
kurš pulcē jaunos ģitāristus no visas Latvijas un arī
ārvalstīm. Konkurss veltīts latviešu antropologam,
ģitāristam, dziesminiekam, dzejniekam, lugu autoram
un komponistam Andrim Kārkliņam.

Mārupes Kultūras nama kolektīvi
Jauktais koris

Senioru sieviešu koris

Meiteņu koris

Jauniešu jauktais
koris

Sieviešu vokālais
ansamblis

Senioru vokālais
ansamblis

Bērnu popgrupa

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs

Vidējās paaudzes
deju kolektīvs

“Mārupe”

“Universum”

“Mazā sirds”

Jauniešu deju
kolektīvs

“Mārupe”

“Noktirne”

“Dzelde”

“Mārupieši 2”

Senioru līnijdeju
grupa

Deju studija

“Vējiem līdzi”

“Pērlītes”

14

„Pīlādzis”

“Mārupieši 1”

Bērnu deju kolektīvs

Kolektīvi

“Resono”

“Chill out”

Vēderdeju studija

“Mistērijas”

Dalībnieki

550

Pasākumi gadā

vairāk kā

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv
Direktore Ira Dūduma
Tālrunis: 2 9211645, e-pasts: ira.duduma@marupe.lv

100

Sabiedriskais centrs Jaunmārupē
Sabiedriskais centrs Jaunmārupē ietver doktorātu ar ģimenes ārstu praksēm, Mazcenu
bibliotēku un Sociālā dienesta filiāli.
Bibliotēkā vari patīkamā un gaišā atmosfērā izbaudīt grāmatu lasīšanas prieku vai atnākt
uz kādu aizraujošu vieslekciju, dzejas lasījumiem vai izstādi.
Mazcenas bibliotēka
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, LV 2167
Tālrunis: 20227567, 67933422

Dienas centri “Skulte”, “Tīraine” un “Švarcenieki”
Dienas centri bērniem un jauniešiem piedāvā atbilstoši vecumam un interesēm jautri un
lietderīgi pavadīt brīvo laiku pēc mācībām skolā, kad stundas beigušās, bet vēl negribas
šķirties no draugiem. Dienas centri piedāvā ne tikai izklaides iespējas, bet arī palīdzību
– katrā dienas centrā iedzīvotājiem ir pieejamas sociālā darbinieka konsultācijas.
Dienas centri ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienības, kas dienas laikā
sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā
laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un senioriem.
Pakalpojumu veidi Dienas centros
Individuālas sociālā darbinieka konsultācijas
Atbalsta sniegšana un palīdzība klientu problēmsituāciju risināšanā
Atbalsta un izglītojošās grupas
Informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un
pienākumiem
Saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas
Aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai
Mārupes novada Sociālais dienests
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869, e-pasts: socialaisdienests@marupe.lv
Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa
Tālrunis: 28654484, e-pasts: una.putnina@marupe.lv

Dienas centrs “Skulte” atzīts par vienu no labākajām būvēm
Latvijā skates “Gada labākā būve Latvijā 2014″ ietvaros

Uzsāktie vides labiekārtošanas objekti
1

Jaunmārupes dabas parka vizualizācija
1

Jaunmārupes dabas parks
Jaunmārupē plānots attīstīt dabas
parka teritoriju, kuru iekļauj Pavasaru
un Ūdensrožu dīķi. 1.kārta tiks
realizēta jau šogad, sakārtojot
pievadceļus, autostāvvietas un gājēju
celiņus. 2. un 3.kārtu realizējot
turpmākajos gados, tiks izveidoti
atsevišķi moderni rotaļu laukumi
bērniem un jauniešiem.

2

2

Skultes dabas parks
Meža teritorijā pie Skultes dienas
centra 2018.gadā plānots izveidot
Skultes dabas un atpūtas parku. Tas
tiks īstenots, piesaistot ES fondu
līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir
padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi
Skultes ciemā, izveidojot atpūtas
parku ar gājēju celiņiem un līdzsvara
laipām.
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Švarcenieku muiža ar parku
Švarcekmuiža jeb Švarcenieku muiža
ir vienīgā ēka Mārupes novada
teritorijā, kurai pēc pašvaldības
iniciatīvas 2016.gadā piešķirts
vietējās nozīmes arhitektūras
pieminekļa statuss. 2018.gadā
paredzēts veikt muižas parka pārbūvi
un labiekārtošanu.

Konkurss dzīvespriekam

Fotokonkurss
“Es mīlu Mārupi”
Mārupieši mīl Mārupi, par to nav šaubu!
Kopš 2015.gada ik gadu tiek izsludināts
fotokonkurss, kura dalībniekiem ir iespēja
dalīties ar savām pozitīvajām emocijām,
aizkustinošiem mirkļiem, skaistām
ainavām, cilvēkiem Mārupē, ķerot mirkļus
fotoattēlos. Labākās fotogrāfijas tiek
izmantotas novada marketinga aktivitātēm,
kā arī apskatāmas foto izstādēs.
Konkursā var piedalīties ikviens, neatkarīgi
no fotografēšanas iemaņām un pieredzes,
iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā,
atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.
Konkursa kopējā balvu fonda vērtība ir
350 eiro.

NOVADS IZAUGSMEI,
NOVADS DZĪVEI

Budžets 2018

Valsts budžeta transfēri

IEŅĒMUMI

32,83 milj. EUR

Citi ieņēmumi

3%

PAMATBUDŽETA KONTU
ATLIKUMS

17%

uz 2018.gada 1.janvāri

6,39 milj. EUR

10%

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI

(neieskaitot Valsts kases
aizņēmuma pamatsummas
atmaksas)

70%

37,74 milj. EUR

Nekustamā īpašuma Iedzīvotāju ienākumu
nodoklis
nodoklis

Lielākās izdevumu pozīcijas
47%

IZGLĪTĪBA

17,89 miljoni EUR

15%
PAŠVALDĪBU
IZLĪDZINĀŠANAS
FONDS
5,84 miljoni EUR

4%

11%

10%

TERITORIJU
UN MĀJOKĻU
APSAIMNIEKOŠANA
4,01 miljoni EUR

4%

AKTĪVĀ ATPŪTA,
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
KULTŪRA UN SPORTS
UN PABALSTI
1,66 miljoni EUR
1,35 miljoni EUR

SATIKSMES
DROŠĪBAS UN
CEĻU UZLABOŠANA
3,85 miljoni EUR

2%

SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA
923 244 EUR

Izaugsme

Balva “Mārupes novada Gada pedagogs”
Lai atbalstītu Mārupes novada dibināto izglītības iestāžu pedagogus un popularizētu viņu sasniegumus
pedagoģiskajā darbībā, kā arī stiprinātu pedagogu prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, kopš 2015.
gada Mārupes pašvaldība rīko konkursu “Mārupes novada Gada pedagogs”, godinot pedagogus
deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirza izglītības iestādes un skolēni.
Balva tiek piešķirta pedagogiem par augstu profesionālo meistarību, kas veicina katra izglītojamā
izaugsmi, jaunu progresīvo metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem,
pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai sistēmas attīstībā.
Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņem īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, pateicības
rakstu un balvas.

Mārupes novada izglītojamo sadalījums
pēc izglītības iestādēm

Izglītojamo skaita pieaugums
pašvaldības izglītības iestādēs

Pašvaldības vispārējās
pamatizglītības iestādēs
Privātajās
vispārējās
pamatizglītības
iestādēs
Privātajās
pirmsskolas
izglītības
iestādēs
Pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestādēs

12%

4%
41%

21%
22%
Citu pašvaldību vispārējās
pamatizglītības iestādēs

2637

3270

3558

2015.g

2016.g

2017.g

Infrastruktūra
Pašvaldības ceļi pēc seguma

73km

Asfaltbetons

49km

Grants, šķembas

15km

Grunts
Ieguldījumi ielu un ceļu
pārbūves infrastruktūrā

2,35

4,11

3,45

3,40

milj. EUR

milj. EUR

milj. EUR

milj. EUR

2014.g

2015.g

2016.g

2017.g

Nodrošināti jauni centralizētā ūdensvada un
kanalizācijas pieslēgumi mājsaimniecībām

Ūdens
Kanalizācijas
pieslēgumi pieslēgumi

2013.gadā un 2015.gadā
Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Mārupes, Tīraines un Vētras
ciemā

143

1568

308

444

2015.gadā un 2017.gadā
Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Jaunmārupes ciemā

Nozīmīgākie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas projekti laika
posmā no 2012. līdz 2018. gadam

11

ūdens ieguves
dziļurbumi

2

ūdens attīrīšanas
stacijas

Izsniegtās
būvatļaujas

1

rekonstruēta katlu
māja

Ekspluatācijā nodotās ēkas, būves,
īnženiertīkli un ceļi

2017.g

293

2017.g

2016.g

293

2016.g

2015.g

2

dzeramā ūdens
uzglabāšanas
rezervuāri

294

2015.g

190
206
222

Izaugsme
Nodarbināto skaits Mārupes novada reģistrētajos uzņēmumos
2016.g

22697

2015.g

21858

2014.g

21224

2013.g

19663
Aktīvo uzņēmumu skaita izmaiņas 6 gadu periodā

2157

2382

2597

2741

2841

2901

2012.g

2013.g

2014.g

2015.g

2016.g

2017.g

* informācija iegūta pēc Lursoft datiem

Attīstības projekti
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta ietvaros tiek veikta komercdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15
(Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, ceļu C-13 no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam, Dzirnieku ielu
posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku
ceļam. Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada decembrim. Lai piesaistītu finansējumu,
pašvaldība ir saņēmusi apliecinājumu no 17 mazajiem un vidējiem komersantiem līdz 2021.
gadam radīt ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu. No projekta ietvaros veiktajām investīcijām
labumu guvušo mazo un vidējo komersantu kopējās nefinanšu investīcijas savu uzņēmumu
attīstībā pārsniedz 3,55 milj.eiro.
Sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstība Tīrainē
BMX trases tuvumā Tīrainē vairāk kā 9 ha platībā tiek izstrādāts lokālplānojums sporta un aktīvās
atpūtas teritorijas izveidei, kas nākotnē piesaistīs uzņēmējus un sporta entuziastus dažādu
sporta veidu attīstībai novadā.

Pasākumi uzņēmējdarbības veicināšanai
1

1

Uzņēmēju dienas / Gada balva
uzņēmējdarbībā

Mārupes novada Dome sadarbībā ar
biedrību “Mārupes uzņēmēji” no 2012.gada
organizē “Mārupes novada uzņēmēju
dienas” pasākumus.
2018.gadā no 15. – 18.oktobrim
uzņēmēju dienu ietvaros tiks organizētas
Mārupes skolu audzēkņu mācību
ekskursijas uz Mārupes uzņēmumiem ar
mērķi iepazīt profesijas un vairāk uzzināt
par nepieciešamajām zināšanām un
prasmēm dažādos amatos.
2018.gada 19.oktobrī notiks Mārupes
novada uzņēmēju dienu vakara pasākums
ar svinīgo “Mārupes novada uzņēmēju
gada balvas” pasniegšanu.
Svinīgajā ceremonijā tiek godināti labākie
novada uzņēmēji septiņās nominācijās.
2

2

Darba birža “Dzīvo Mārupē,
strādā Mārupē”

Šī ir lieliska iespēja darba meklētājiem
vienuviet personīgi tikties ar darba
devējiem un uzzināt par vakancēm
uzņēmumos.
Darba biržas pasākumā arī jauniešiem tiek
piedāvāts vasaras darbs pašvaldības
iestādēs gan teritorijas labiekārtošanas
jomā, gan Mārupes pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs par
audzinātāju palīgiem.
Darba birža tiek organizēta katru gadu
martā vai aprīlī sadarbībā ar biedrību
“Mārupes uzņēmēji”.

Jolanta Kursiša
Uzņēmējdarbības attīstības konsultants
Tālrunis: 29330721
E-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv

Projekti un konkursi iedzīvotājiem
un uzņēmējiem

Grantu programma – konkurss “(Ie)dvesma”
Mārupes novada Dome sadarbībā ar AS “SEB banka”, Jūrmalas pilsētas Domi, Olaines, Ķekavas un
Siguldas novada pašvaldībām, organizē Grantu programmu konkursu “(Ie)dvesma” jauno uzņēmumu
atbalstam. Konkurss “(Ie)dvesma” paredzēts jauno un topošo uzņēmēju biznesa idejas atbalstam.
Konkursa ietvaros vienas biznesa idejas finansējuma apjoms paredzēts līdz 10 000 eiro. Grantu
programmai var pieteikties privātpersonas vai komersanti, kas ir reģistrējušies Mārupes novadā ne
ilgāk kā divus gadus.
2018.gadā konkursa “(Ie)dvesma” projekta pieteikumus varēs iesniegt no 3.septembra līdz 3.
oktobrim un Granta programmas noslēguma pasākums notiks 15.novembrī.
Plašāku informāciju skatīt šeit: www.seb.lv/iedvesma#programmas-nolikums

Konkurss – atbalsts Mārupes iedzīvotājiem
centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

Projektu konkurss
“Mārupe – mūsu mājas”

Katru gadu saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem pašvaldība izsludina
pieteikšanos atbalstam dzīvojamo māju
pieslēguma centralizētajai kanalizācijas
sistēmai izbūvei atsevišķām iedzīvotāju
grupām (1., 2. grupas invalīdi, represētie,
daudzbērnu ģimenes u.c.).
Kopējais iespējamais pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms ir 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk
kā 2500 eiro par viena nekustamā īpašuma
pieslēgumu, vai līdz 5000 eiro, ja tiek radīti
pieslēgumi vismaz vēl 2 īpašumiem.
Pieteikšanās atbalstam 2018.gada pavasarī
jau noslēgusies. Rudenī ir plānota papildu
pieteikšanās atbalsta saņemšanai.

Projekta konkursam “Mārupe – mūsu mājas”
idejas novada un novadnieku dzīves kvalitātes
uzlabošanai var iesniegt gan fiziskas, gan
juridiskas personas.
Konkursa mērķis ir sabiedrības iniciētu
projektu radīšana un ieviešana, rīcībās “Maza
mēroga infrastruktūra” un “Sabiedriskās
aktivitātes”, kur viena projekta īstenošanai ir
iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 2000 eiro
vai līdz 5000 eiro īpašu nosacījumu gadījumā.
Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” un rīcībā
“Sabiedriskās aktivitātes” kopējais projekta
konkursa finansējums ir 20 000 eiro.
Nāc un dari!

Konsultatīvās padomes
No 2016.gada Mārupes novada pašvaldībā izveidotas konsultatīvās padomes
tūrisma, mārketinga, izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, sporta un aktīvās
atpūtas jomās. Konsultatīvo padomju protokoli ir pieejami pašvaldības mājas
lapā.
Konsultatīvās padomes pārstāvji ir Mārupes Domes speciālisti, pašvaldību
iestāžu pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji.

2018.gadā konsultatīvās padomes pārstāvji:

10

11

18

Mārupes Domes
speciālisti

Pašvaldību iestāžu
speciālisti

Nevalstisko
organizāciju pārstāvji

11

18

Uzņēmēji

Iedzīvotāji

Ja arī Tu esi aktīvs mārupietis, nāc un piedalies!

Mārketinga konsultatīvā
padome

Tūrisma konsultatīvā
padome

Sporta un aktīvās atpūtas
konsultatīvā padome

Izglītības konsultatīvā
padome

Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvā padome

Kultūrvides konsultatīvā
padome

Ilze Krēmere
Attīstības nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67149875
E-pasts: ilze.kremere@marupe.lv

Notikumi Mārupes novadā
2018.gadā
VĒL VARI PASPĒT!
Mārupes novada Senioru sporta diena
“Kustīgais burziņš 2018”
26.maijs plkst.10.00
Jaunmārupes pamatskolas sporta laukums

Mārupes novada bērnu un jauniešu
svētki “Ar vasaru saujā”
27.maijs plkst.11.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Tautas skrējiens “Mārupe – 2018”
27.maijs plkst.9.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Mārupes kausa izcīņa “Mini motokrosā
2018”
30.maijs, 27.jūnijs, 1.augusts , 22.
augusts, 29.septembris
Moto trasē “Vilciņi”, Jaunmārupē

Mārupes novada Līgo svētki “Līgosim
kopā Mārupē”
23.jūnijs plkst.21.00
Kultūras programma “Ai, tēvu zeme stūru
stūriem”, ugunskura iedegšana un dejas
līdz rīta gaismai ar grupu “Apvedceļš” un
“Credo”.
Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Mārupes novada sporta svētki 2018
2.jūnijs
Latvijas nacionālais čempionāts BMX
7. jūlijs
BMX aktīvās atpūtas parkā

Mārupes BMX kauss 2018
8.jūlijs
BMX aktīvās atpūtas parkā

Seko līdzi mājaslapas
notikumu kalendāram:
www.marupe.lv/lv/
notikumi/kalendars

Mārupes novada Simtgades Zaļumballe
11.augusts plkst.18.00
Jaunmārupes dabas parkā

Brīvdabas kino vakari Mārupē
9.augusts plkst.21.00
Goran Gora koncerts
Filma “Nameja gredzens” (2017)

Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

16.augusts plkst.21.00
Leģendārās latviešu grupas “Eolika”
koncerts
A.Ēķa filma “Blēži”
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

23.augusts plkst.21.00
Dokumentālā filma “Turpinājums” (2018)
Filma “Kriminālās ekselences” (2018)
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

Rudens ražas gadatirgus un aktīvā
tūrisma sezonas noslēgums,
Velo-foto orientēšanās sacensības
22.septembris plkst.11.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

Latvijas Brīvības cīņu kauju epizodes
rekonstrukcija Mārupes novadā
10.novembris
Jaunmārupes dabas parkā

Svinīgs sarīkojums “Mūsu Latvijai”
operas “Tobago” (1938)
pirmatskaņojums
17.novembris plkst.18.00
Mārupes Kultūras namā

Mārupes Sporta centram 10 gadi “Mārupes sporta laureāts 2018”
7.decembris

