


Platība10391.3 ha

Jūrmala

Jelgava









218 darbinieki
42 administrācijā

60 % - sievietes
40% - vīrieši

40 % 20 – 39 gadi
51% 40 – 59 gadi

10 iestādes

Mārupes novada dome 
un iestādes

Administratīvie 
izdevumi 3 zemākie 
valstī -
vidēji 4,5 % no 
kopbudžeta
(2014-2017)



Izglītība -
Mārupes novada
prioritāte





PII «Zeltrīti»

Pirmā publiskās un 
privātās 
partnerības 
ietvaros uzbūvētā 
izglītības iestāde 
Latvijā 2010.gadā

«PII Mārzemīte»
Modernākā 
pirmsskolas 
izglītības iestāde 
Baltijā
Atklāta 2016.gadā

PII «Lienīte»
jaunā māja

Ārtelpas 
labiekārtojums 
2015.gadā saņēmis 
atzinību kā
gada labākā būve 
nominācijā 
«Ainava»

Plānots
jauns bērnudārzs 

Jaunmārupē
(384 vietas) 

280 bērni

288 bērni

250 bērni



Mārupes Valsts ģimnāzija
SAM 8.1.2. “Mārupes vidusskolas 
mācību vides uzlabošana”, projekta 
izmaksas 
2,7 milj.EUR

Mārupes vidusskolas vecā korpusa un tai 
pieguļošā sporta laukuma pārbūve
Kopējās izmaksas
5,55 milj. EUR

2019.gada 1.martā parakstīts līgums par 
Mārupes pamatskolas jaunās piebūves 
projektēšanu un būvniecību
8,4 miljonu eiro bez PVN apmērā
Skolā papildus nodrošinot 640 vietas!

No 2019.gada septembra piešķirts 
VALSTS ĢIMNĀZIJAS statuss

Jaunmārupes pamatskola

Jauna piebūve atklāta 
2016.gada martā

Mārupes pamatskola

820 bērni un 146 pirmsskolas programmā

1338 bērni

600 bērni +104 pirmsskolas programmā 



Esam zaļi

Pirmie, kas Latvijā ieviesa atkritumu šķirošanas modeli, 
savācot sadzīves atkritumus no katras privātmājas.

Jau no 2012.gada!

Publiskie 
zvani



Latvijā Mārupes novadā

56 % 82 %



Ielu kopgarums novadā ~ 130 km,

no kuriem 50 km privātās ielas



Ielu infrastruktūra

Veloceliņš no Mārupes 
uz Jaunmārupi pa Rožu 
ielu un Rožu ielas 
asfaltēšana līdz P132

Daugavas ielas 
pārbūve īstenota 
2018.gadā

2019.gada pavasarī 
tika iegūta gada 
balva par labāko 
ceļa būvi valstī



Uzņēmējdarbību veicinošs projekts

“Uzņēmējdarbības 
attīstībai 
nepieciešamās 
infrastruktūras 
attīstība Mārupes 
novadā” 

Dzirnieku ielas, ceļa C-16, C-
13 un ceļa C-15 posma 
pārbūve

Kopējās izmaksas 2,55 milj. 
EUR

ERAF 1,5 milj. EUR

17 komersanti,

81 jauna darba vieta







Esam eksportspējīgākie
Mārupes novada eksporta ienākumi uz vienu iedzīvotāju pārspēj 
visus pārējos novadus un pilsētas

2018.gadā par investīcijām draudzīgāko pašvaldību
ar vietējās nozīmes attīstības centru atzīts

Mārupes novads

2017.gadā Mārupes novada 
ienākumi preču eksportā 
veidoja 226,3 miljonus eiro, 
bet pakalpojumu eksportā 
1,308 miljardus eiro.



Ārvalstu investīciju piesaiste



Mārupē industriālajā parkā “Lidostas parks” 
Ķīnas gēnu izpētes lieluzņēmuma “BGI 
Group” uzņēmums “MGI Latvia” atklāj Gēnu 
sekvencēšanas centru.



BMX trase

3 tenisa korti

Mārupes Ledus halle

2 stadioni

Sporta laukums

Mēs esam aktīvi…



Kultūras pasākumi...

Brīvdabas kino vakari

Brīvdabas koncerti, balles

Ikgadējie svētki

Tematiskie pasākumi

Koncerti



Gatves deja uz lidostas skrejceļa
Baltijas ceļam 30



vairāk kā 7 miljoni tūristu

Pērn Mārupes novadu ir apmeklējuši…

2018. gadā lidostā “Rīga” apkalpoti 
7,06 miljoni pasažieru



Vecākais golfa 
laukums Latvijā 
«Viesturi»

Lidmašīnu skatu 
laukums

Cenas tīreļa
laipa

6 Zirgu staļļi

3 Veikparki

Ko darīt Mārupē…



Mārupes novads – ideāla vieta
lidmašīnu vērošanai 

Tūrisma virziens - «Plane spotting»


