
Uzdevumi Pasākumi / aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes termiņš vai periods
Finanšu resursi un 

avoti
Iznākuma rezultatīvie rādītāji

Informācijas nodrošināšana par izglītības un 

sporta iespējām novadā

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes
2015-2017 Novada Dome

Novada mājas lapā un novada avīzē tiek regulāri sniegta informācija par jaunumiem 

izglītības un sporta jomā: pasākumiem, pulciņiem u.c. aktivitātēm

Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes
2015-2017 Novada Dome Novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde un īstenošana

PII optimizācija un attīstība

Novada domes izglītības dienests 2015-2017 ES, novada Dome
PII ēku attīstība un jaunu PII izbūve ciemu teritorijās. Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana. Mazo bērnu (1-3 gadi) pieskatīšanas iespējas, aukļu dienesta izveide

Mācību vides infrastruktūras uzlabošana 

vispārējās izglītības iestādēs

Novada domes izglītības dienests 2015-2017 ES, novada Dome

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana. Nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā bāze 

izglītības iestādēs, t.sk. iekārtoti dabas zinātņu kabineti pamatizglītības programmas 

īstenošanai. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā vides ergonomiskai 

iekārtošanai vispārējās izglītības iestādēs.Vispārizglītojošo skolu sporta infrastruktūras 

pilnveide.Izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmu no 1. līdz 6. klasei, 

inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā. Mācību vides ergonomiska 

iekārtošana.Mācību līdzekļu un tehniskā aprīkojuma iegāde. Lai veicinātu HP 

“Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanu, tiks īstenoti vides un informācijas pieejamības 

nodrošināšanas pasākumi personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura 

traucējumiem, kā arī vides pieejamības ekspertu konsultācija.

Pamata un vidējās izglītības pieejamības un 

kvalitātes nodrošināšana Novada domes izglītības dienests
2015-2017 ES, novada Dome

Izglītības iestāžu ēku rekonstrukcija. Materiāli tehniskās bāzes attīstība

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un 

kvalitāte

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes
2015-2017

Novada Dome, 

Kultūras ministrija

Mākslas un mūzikas skolas infrastruktūras sakārtošana, materiāli tehniskās bāzes 

nodrošināšana. Profesionālās ievirzes programmu attīstība.

Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes
2015-2017 ES, novada Dome Mūžizglītības un interešu izglītības pieejamība novada ciemos.

Sporta jomas attīstība novadā

Novada domes izglītības dienests, 

attīstības nodaļa
2015-2017 Novada Dome

Sporta koncepcijas izstrāde un īstenošana

Sporta infrastruktūras attīstība

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes

2015-2017 ES, novada Dome

Novadā izveidots mūsdienīgs stadions (Mārupes vidusskolas teritorijā), ciemos pieejami 

kvalitatīvi un aprīkoti sporta laukumi (transformējami par slidotavu ziemā). Sporta bāzu 

attīstība pie izglītības iestādēm.

Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes
2015-2017 ES, novada Dome

Pedagogiem pieejami tālākizglītības kursi, apmācības, pieredzes apmaiņas projekti, u.c. 

Skolās un PII strādā kvalificēti pedagogi.

Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai un 

karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās 

izglītības iestādēs

Novada domes izglītības dienests, 

izglītības iestādes

2015-2017 ES, novada Dome

Atbalsta pasākumi izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, kā arī izglītojamajiem ar 

mācību grūtībām un mācīšanās traucējumiem. Atbalsts nepieciešamā pedagoģiskā un 

atbalsta personāla nodrošināšanai un pasākumiem jauniešu ar īpašām vajadzībām 

iekļaušanai vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. mācīšanās traucējumu 

diagnosticēšanai.Atbalsts iesaistīto pedagogu kompetences pilnveidei, t.sk. 

uzņēmējspēju, IKT, u.c. kompetenču un prasmju attīstībai, kā arī labās prakses apmaiņai 

individualizētas mācību pieejas īstenošanā.Lai veicinātu HP “Vienlīdzīgas iespējas” 

ieviešanu, tiks nodrošināta izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija vispārējās 

izglītības iestādēs. Preventīvu un intervences pasākumu īstenošana, lai samazinātu 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Karjeras izglītības atbalsta pasākumu īstenošana 

izglītības iestādēs.Atbalsts izglītojamo profesionālās meistarības konkursu organizēšanai 

un dalībai starptautiskajos konkursos.Atbalsts karjeras pakalpojuma plāna izstrādei un 

aprobācijai, t.sk. metodisko un informatīvo materiālu izstrādei. Atbalsts karjeras 

pedagogu vispārējās izglītības iestādēs profesionālās kompetences pilnveidei.

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Novada domes izglītības dienests 2015-2017 Novada Dome Skolēnu autobusa maršrutu optimizācija. 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

U1.1.1.: 

Nodrošināt 

iedzīvotājiem 

izglītības un 

sporta 

pieejamību un 

kvalitāti

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



Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem 

nodrošināšana iedzīvotājiem Novada domes sociālais dienests
2015-2017

Novada Dome

Iedzīvotājiem pieejamas info lapiņas, informācija mājas lapā, publikācijas novada avīzē, 

u.tml.

Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai

Novada domes sociālais dienests, 

izglītības iestādes

2015-2017 ES, novada Dome

Sociālās mājas izveide. Esošo dienas centru attīstība un jaunu dienas centru izveide 

novada ciemos. NVO iesaiste sociālo pakalpojumu sniegšanā. Brīvprātīgā darba attīstība 

un paplašināšana. Sociālo dzīvokļu izveide. Atbalsts ieguldījumiem sociālajā 

infrastruktūrā sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura 

traucējumiem (dienas aprūpes centru izveide; grupu dzīvokļu un mājokļu nodrošināšana; 

specializēto darbnīcu izveide, labiekārtošana.

Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanai

Novada domes sociālais dienests, 

izglītības iestādes

2015-2017 ES, novada Dome, RPR

Kvalitatīva institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un 

ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un 

bērniem. Uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem. sabiedrībā balstītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras 

izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; „jauniešu māju” izveide; ģimeniskai 

videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem 

bērniem (līdz astoņiem bērniem grupā) ārpus institūcijas;funkcionēšanas novērtēšanas 

laboratorijas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveide. 

Veselības veicināšanas pasākumi

Novada domes administrācija, Novada 

domes sociālais dienests
2015-2017 ES, novada Dome

Informācijas nodrošināšana novada iedzīvotājiem par veselības veicināšanu. Veselības 

veicināšanas plāna izstrāde un īstenošana.

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana. Novada domes administrācija
2015-2017 ES, novada Dome

Nodrošinātas telpas ārstniecības personām novada ciemos. Pieejami mobilie un 

stacionārie diagnostikas pakalpojumi.

Publisko pakalpojumu pieejamība

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa un kultūras iestādes, AS MKP

2015-2017
Novada Dome, AS 

MKP Rekonstruēta novada domes ēka. Nodrošināta komunālo pakalpojumu saņēmēja 

pieejamība modernizētās telpās.

Kultūras infrastruktūras attīstība

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa un kultūras iestādes
2015-2017 ES, novada Dome

Izveidots multifunkcionāls kultūras centrs, t.sk. pieejami bibliotēkas pakalpojumi. 

Sabiedriskās infrastruktūras attīstība

Novada domes administrācija, kultūras 

iestādes, izglītības iestādes

2015-2017 ES, novada Dome

Izveidots jauniešu centrs Tīrainē, nodrošinātas daudzveidīgas nodarbības jauniešiem 

telpās un āra teritorijā. Izveidotas Jaunmārupes un Skultes rekreācijas teritorijas (parks, 

tirgus laukums, sporta laukums, estrāde, u.c.).

Muzeju izveide un darbības nodrošināšana

Novada domes administrācija un 

kultūras iestādes
2015-2017 ES, novada Dome

Izveidoti un darbojas Mārupes novada vēstures muzejs un Aviācijas muzejs.

Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides 

attīstības pasākumi

Novada domes administrācija, kultūras 

iestādes

2015-2017 ES, novada Dome
Novadā tiek organizēti regulāri kultūras pasākumi, iedzīvotajiem nodrošināti kultūras 

pakalpojumi. Novada svētki, kultūras pasākumu apmaiņas projekti, festivāli, apmācību 

semināri, mākslinieku plenēri, u.c. Izstrādāts kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

Ūdenssaimniecības attīstība

Novada domes administrācija, 

A/S„Mārupes komunālie pakalpojumi”
2015-2017

ES, novada Dome, AS 

MKP

Nodrošināta ES un LR normām atbilstoša ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāte , 

paplašināta pakalpojumu pieejamība novada ciemos un tiem pieguļošajās novada 

teritorijās.

Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas 

veicināšana

Novada domes administrācija, 

atkritumu apsaimniekošanas 

uzņēmums
2015-2017 ES, novada Dome Iedzīvotājiem nodrošināta informācija par atkritumu šķirošanu un tiek īstenota atkritumu 

šķirošana novadā . Nodrošināta slēgto atkritumu izgāztuvju rekultivācija. 

Siltumapgādes sistēmas attīstība

Novada domes administrācija, 

pakalpojumu sniedzēji, A/S„Mārupes 

komunālie pakalpojumi”

2015-2017
ES, novada Dome, AS 

MKP
Uzlabota siltumapgādes pakalpojuma kvalitāte novada ciemos.

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu 

namos

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa 2015-2017 ES, novada Dome
Nodrošinātas konsultācijas, informācija un tehniskā projekta izstrāde daudzdzīvokļu 

namu siltināšanai.

Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs 

un publiskajās ēkās

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa
2015-2017

ES, novada Dome, AS 

MKP

Uzlabota energoefektivitāte novada izglītības iestādēs (skolas, PII), publiskajās ēkās  un 

pašvaldībai piederošās būvēs

RV2.1: Vides kvalitāte

U2.1.1: Attīstīt 

komunālās 

saimniecības 

infrastruktūru

U2.1.2: Sekmēt 

apkārtējās vides 

kvalitāti

U1.2.2: 

Nodrošināt 

veselības 

aprūpes 

pakalpojumu 
RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi

U1.3.2: 

Nodrošināt 

kultūrvides 

attīstību

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide

U1.3.1: 

Nodrošināt 

kultūras un 

publiskās 

infrastruktūras 

attīstību

U1.2.1: 

Nodrošināt 

sociālo 

pakalpojumu un 

palīdzības 

attīstību



Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa

2015-2017 ES, novada Dome

Veikti pasākumi gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un lietus ūdens novadīšanai. 

Nodrošināta lietus ūdens novadīšana Mazcenu alejā , u.c. Uzlaboti meliorācijas 

pasākumi, tīkli. Apstiprināts Domes lēmums par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmām. Veikta 3 mazupīšu sakopšana.

Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana

Teritorijas labiekārtošanas dienests, 

attīstības nodaļa

2015-2017 ES, novada Dome

Apzinātas un sakoptas degradētās teritorijas (Šajās teritorijās ietilpst visas pašvaldībai 

piederošas novada degradētās teritorijas, kurās ir izpostītu vai bojātu augšņu sega, 

pamestas apbūves,

derīgo izrakteņu ieguves, saimnieciskās un militārās darbības teritorijas vai piesārņotas 

vietas, kuras ietekmē vai var ietekmēt augsnes spēju pildīt tās funkcijas, vidi, cilvēku 

veselību un drošību, kā arī ainavu, kultūras un dabas mantojumu.)

Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā 

starojuma monitorings iedzīvotāju veselības un 

labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras 

nodrošināšana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, Satiksmes ministrija

2015-2017 ES, novada Dome
Mazināti trokšņi teritorijās gar dzelzceļu, ceļiem, lidostas ietekmes zonā, veikts 

elektromagnētiskā starojuma monitorings. Infrastruktūras izveidošana.

Labiekārtošanas plāna izstrāde Teritorijas labiekārtošanas dienests 2015 Novada Dome Izstrādāts novada labiekārtošanas plāns.

Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana Attīstības nodaļas
2016 - 2017 Novada Dome

Realizēts projekts 'Mārupe - mūsu mājas", veicinot sabiedrības iniciatīvu novada 

teritorijas labiekārtošanai un apkārtējās vides dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku 

izveide un labiekārtošana

Teritorijas labiekārtošanas dienests, 

attīstības nodaļa

2015-2017 ES, novada Dome

Izveidoti un labiekārtoti objekti atbilstoši labiekārtošanas plānam. Ierīkotas tūrisma 

norādes visā novada teritorijā, ierīkotas dabas takas un tūrisma objekti atbilstoši tūrisma 

stratēģijai.Veikta projektu realizācija Cenas tīrelī tūrisma pakalpojumu un rekreācijas 

teritoriju attīstībai.

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana

Teritorijas labiekārtošanas dienests, 

daudzdzīvokļu namu īpašnieki
2015-2017 ES, novada Dome

Labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi atbilstoši labiekārtošanas plānam.

Lauksaimniecības un amatniecības produktu 

tirdzniecības vietu izveidošana Teritorijas labiekārtošanas dienests
2015-2017 ES, novada Dome

Ierīkotas lauksaimniecības un amatniecības tirdzniecības vietas.

Labiekārtošanas plāna īstenošana

AS MKP, Teritorijas labiekārtošanas 

dienests
2015 - 2017

ES, novada Dome, AS 

MKP Pašvaldības un pašvaldības uzņēmuma objektu labiekārtošana. 

Kapu infrastruktūras attīstība Teritorijas labiekārtošanas dienests
2015-2017 ES, novada Dome

Sakārtota kapu infrastruktūra atbilstoši labiekārtošanas plānam. Veikta kapsētas 

paplašināšana.

Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana

Novada domes administrācija, 

Pašvaldības policija

2015-2017

ES, novada Dome

Nodrošināts pašvaldības policijas darbs un kapacitātes paaugstināšana. Nodrošināta 

valsts policijas iecirkņa darbība.

Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai

Novada domes administrācija, 

Pašvaldības policija

2015-2017

ES, novada Dome

Policijas darbs nodrošināts atbilstošas pieejamības telpās, paredzot to būvniecību vai 

rekonstrukciju. Atbilstoša autotransporta parka atjaunošana.

Video novērošanas kameru uzstādīšana

Novada domes administrācija, 

Pašvaldības policija
2015-2017

ES, novada Dome Sabiedriskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras

Nodrošināt civilo aizsardzību Novada domes administrācija 2015-2017 Novada Dome Nodrošināts civilās aizsardzības pasākumu plāns un tā īstenošana

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Novada domes administrācija, VUGD
2015-2017

ES, novada Dome Sadarbībā ar VUGD izveidots, aprīkots ugunsdzēsēju depo, nodrošināta tā darbība.

RV2.3: Droša vide

U2.2.2: 

Nodrošināt 

drošības 

pasākumus 

novadā

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana

U2.1.2: Sekmēt 

apkārtējās vides 

kvalitāti

RV2.2: Labiekārtošana

U2.2.1: 

Nodrošināt 

teritorijas 

labiekārtošanu



Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, Latvenergo, Latvijas gāze, 

Lattelekom

2015-2017

ES, novada Dome

Sekmēta elektrojaudu, optisko kabeļu attīstība, gāzes pievada attīstība. Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras (pievadceļi, elektroapgādes un gāzes 

pieslēgumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus notekūdeņu un siltumapgādes 

infrastruktūra) izveide.

Projekta "Dzirnieku ielas, ceļu C16 un C15 posma pārbūve" (komersantu skaits, kuri 

guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā: 17; 

komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā, jaunizveidoto darba 

vietu skaits: 79; komersantu nefinanšu investīcijas: 3 633 174 EUR) realizācija.

Projekta "Bašēnu ceļa pārbūve" (komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta 

ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā: 7; komersantos, kuri guvuši labumu no 

investīcijām infrastruktūrā, jaunizveidoto darba vietu skaits: 30; komersantu nefinanšu 

investīcijas: 1 000 000 EUR) realizācija.

Biznesa objektu attīstība

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa

2015-2017

ES, novada Dome

Biznesa inkubatora (t.sk. biznesa dārzu), kompetenču centru, zināšanu pārneses centru 

attīstība, t.sk. radošo industriju attīstība. Konferenču, kultūras un sporta pakalpojumu 

kompleksa attīstības veicināšana pie lidostas Rīga. 

Investīciju iespēju mārketinga ieviešana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa
2015-2017

ES, novada Dome Nodrošināts investīciju iespēju mārketings.

Infrastruktūras attīstības veicināšana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, Latvenergo, Mobilo 

pakalpojumu sniedzēji, A/S Mārupes 

komunālie pakalpojumi, uzņēmēji

2015-2017

ES, novada Dome, AS 

MKP

Gaisa vadu līniju (20KW, 110 KW, 330 KW) elektrolīniju nomaiņa pret kabeļiem. 

Mobilo sakaru pārklājuma uzlabošana. UKT pakalpojuma pieejamība teritorijās, kur 

attīstās uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās 

infrastruktūras (pievadceļi, elektroapgādes un gāzes pieslēgumi, ūdensapgādes un 

kanalizācijas, lietus notekūdeņu un siltumapgādes infrastruktūra) izveide. Attālināta 

darba centra izveidošana.

Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti

Novada domes administrācija, 

institūcijas, uzņēmēji, attīstības nodaļa

2015-2017

ES, novada Dome

Sadarbība ar LIAA un citām organizācijām investīciju piesaistē:

Izveidota efektīva un rezultatīva sadarbības sistēma ar LIAA un citām organizācijām 

novada investīciju iespēju reklamēšanai un piesaistei, un investīciju objektu datu bāzes 

uzturēšanai. Pieejamas telpas inovatīvu uzņēmumu attīstībai Jaunmārupes un Mārupes 

ciemos, pie lidostas.

Novada jaunajiem uzņēmējiem un MVK ir pieejami kvalificēti mentoringa un 

konsultāciju pakalpojumi. 

Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa

2015-2017

ES, novada Dome

Izstrādāta un tiek īstenota novada nodokļu politika uzņēmējdarbības attīstībai. Atbalsts 

uzņēmējdarbības attīstībai – lobēšana, investīciju piesaiste, dalība izstādēs, mentorings 

u.c. Nodrošinātas konsultācijas novada uzņēmējiem, jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā. 

Ieviesti tūrisma aktivitāšu veicināšanas pasākumi.

Novada autoceļu un ielu rekonstrukcija un 

attīstība

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, labiekārtošanas dienests

2015-2017

ES, novada Dome

Novada ceļu un ielu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu rekonstrukcijas programmai. 

Apgaismojuma izbūve ielās un ceļos.

Projekta "Grants ceļa pārbūve posmam C11 no A5 līdz C-20, C-20 no C-11 līdz Rožu 

ielai" realizācija. 

Veloceliņu plānošana un izbūve

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, labiekārtošanas dienests

2015-2017

ES, novada Dome Izbūvēti veloceliņi atbilstoši  ielu un ceļu rekonstrukcijas programmai

Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, labiekārtošanas dienests

2015-2017

Novada Dome, valsts

Novadā esošo valsts ceļu rekonstrukcijas iekļaušana valsts programmā vai to 

pārņemšana.

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa, labiekārtošanas dienests
2015-2017

ES, novada Dome

Gājēju celiņu izbūve, ielu krustojumu rekonstrukcija, ielu seguma nomaiņa, 

apgaismojuma ierīkošana.

U4.1.1: Veicināt 

satiksmes 

drošības 

uzlabošanu 

novadā

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana

U3.2.1: 

Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un 

reģionālas 

nozīmes 

projektu 

īstenošanu 

novada 

teritorijā



Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā

Novada domes administrācija 

sadarbībā ar SIA „Rīgas Satiksme”, 

VAS „Latvijas valsts ceļi” u.c.

2015-2017

Novada Dome, valsts

Izstrādāta vienota un droša novada transporta sistēma. Izstrādāti sabiedriskā transporta 

maršruti, labiekārtotas pieturvietas, u.c. Iedzīvotājiem pieejami sabiedriskā transporta 

pakalpojumi novadā. Veicināt Park&ride stāvlaukuma izveidošanu pie Tīraines dzelzceļa 

stacijas.

Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana

Novada domes administrācija 

sadarbībā ar Rīgas domi
2015-2017

Novada Dome

 Sabiedriskā transporta maršrutu attīstība un pagarināšana. Tramvaja sliežu ceļa izbūve 

Rīgas centrs – Lidosta Rīga (caur Mārupi).

Novada domes un tās uzņēmumu darbinieku 

kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana Novada domes administrācija

2015-2017 ES, novada Dome, AS 

MKP

Kvalificētu speciālistu nodrošināšana. Pašvaldības speciālistu un tās uzņēmumu 

speciālistu kompetenču un kvalifikācijas paaugstināšana.

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un 

projektu īstenošana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa
2015-2017

Novada Dome

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām un 

pieejamajam finansējumam, iesk. starptaut. projekti.

Pieredzes apmaiņa novada domes un tās 

uzņēmumu speciālistiem Novada domes administrācija
2015-2017

ES, novada Dome, AS 

MKP Pieredzes apmaiņas projekti (sadraudzības valstu, pašvaldību pieredzes apgūšanai).

Novada domes, t.sk.  Pašvaldības uzņēmumu 

iestāžu un izglītības iestāžu speciālistu dalība 

starptautiskos projektos

Novada domes administrācija, 

pašvaldības iestādes un uzņēmumi

2015-2017

ES, novada Dome, AS 

MKP

Sadarbības un pieredzes apmaiņas projekti ar līdzīgām sadraudzības pašvaldībām un to 

uzņēmumiem ārvalstīs: Pārņemta labākā pieredze, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti, 

u.c . ( Jomās: - institucionālo spēju un publiskās pārvaldes efektivitātes palielināšana; 

institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai; sports; kultūra;tūrisms; 

uzņēmējdarbības veicināšana;aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide; mazo un vidējo 

uzņēmumu konkurētspēja;tīra un augstvērtīga dzīves vide; konkurētspējīga ekonomika; 

ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana; labi savienots reģions; kvalificēts un sociāli 

iekļaujošs reģions; efektīva dabas resursu pārvaldība; ilgtspējīga transporta nozare; 

ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni; apkārtējā vide un efektīva resursu 

izmantošana; novada kapacitātes uzlabošana pārvaldīt ilgtspējīgu novada politiku un 

praksi, lai tā būtu integrēta un tiktu iesaistītas visas atbildīgās puses; ilgtspējīgas novada 

stratēģijas un darbības īstenošanas uzlabošana;nodrošināt, ka speciālistiem un lēmumu 

pieņēmējiem novada attīstības politiku uzlabošanai visos līmeņos ir pieejamas zināšanas 

un zinātība par visiem ilgtspējīgas novada attīstības aspektiem.

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

īpašumtiesību  vai lietošanas tiesību 

nostiprināšana pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai Novada domes administrācija

2015-2017

ES, novada Dome

Iegādāti, iznomāti, ar patapinājumu vai lietošanas tiesībām nostiprināti  īpašumi (zeme 

vai būves)  pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Piemēram, jaunu izglītības iestāžu 

būvniecībai, sporta būvju, pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, ielu un ceļu 

sakārtošanai un citos gadījumos.

Labās prakses popularizēšana Novada domes administrācija
2015-2017

ES, novada Dome

Starptautiskā sadarbība, izstrādāti bukleti par pašvaldības  un tās uzņēmumu paveikto, 

rezultātu apkopojums, publikācijas TV, radio, presē.

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība Novada domes administrācija
2015-2017

ES, novada Dome Nodrošināta sadarbība un mijiedarbība ar apkārtējiem novadiem un Rīgas pilsētu.

Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) 

vietējo iniciatīvu īstenošanai Novada domes administrācija
2015-2017

ES, novada Dome Nodrošināta sadarbība ar NVO un vietējām kopienām

Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības 

novadā sekmēšana Novada domes administrācija
2015-2017

Novada Dome

Sabiedrisko pakalpojumu piesaiste:, bankomāts, pasts, aptieka, sadzīves pakalpojumi, 

ēdināšanas pakalpojumi, tirdzniecība, u.c.

Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana

Novada domes administrācija 

sadarbībā ar nevalstisko sektoru
2015-2017

Novada Dome Izstrādāta un tiek īstenota paaudžu politika, t.sk. jaunatnes lietu politika.

Komunikācijas un informācijas pieejamība

Novada domes administrācija, 

pašvaldības iestādes un uzņēmumi
2015-2017

Novada Dome

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināta informācijas pieejamība, vizuāli un saturiski 

uzlabota mājas lapa. Izstrādāts sabiedrības informēšanas plāns

Tūrisma jomas popularizēšana novadā

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa
2015-2017

ES, novada Dome Rezultāti atbilstoši tūrisma stratēģijai

Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana

Novada domes administrācija, attīstības 

nodaļa
2015-2017

ES, novada Dome Novada mārketinga stratēģijas izstrāde un īstenošana.

HU2: Veicināt 

sadarbību un 

mijiedarbību ar 

pašvaldībām un 

citiem 

partneriem

U4.2.1: 

Nodrošināt 

novadā 

transporta 

pakalpojumus

HP: Procesu vadība un sadarbība

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana

HU1: 

Paaugstināt 

pārvaldes 

efektivitāti

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana



Nodrošināt publisko datu izmantošanas 

pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un 

privātā sektora mijiedarbību

Novada domes administrācija, AS 

MKP

2015-2017
ES, novada Dome, AS 

MKP

Elektroniskas dokumentu vadības sistēmas ieviešana Pašvaldībā un Pašvaldības 

uzņēmumos. Dokumentu digitalizācija. Pašvaldības un tās uzņēmumu elektronisko 

pakalpojumu ieviešana. Saskarņu izveidošana ar citām sistēmām. IKT iespēju 

izmantošanas paaugstināšana.

Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana

Novada domes administrācija, 

pašvaldības iestādes un uzņēmumi

2015-2017

ES, novada Dome

Pieejamības uzlabošana visām sabiedriskām ēkām (invalīdu piekļuve), tehniskais 

aprīkojums, nodrošināts nepieciešamais programmatūras nodrošinājums.

HU2: Veicināt 

sadarbību un 

mijiedarbību ar 

pašvaldībām un 

citiem 

partneriem


