5.pielikums
Mārupes novada Domes
2016.gada 27.janvāra
Sēdes Nr.1, lēmums Nr.33
Saistošajiem noteikumiem Nr.2/2016
(Grozīts ar MND 27.04.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 13/2016
Grozīts ar MND 29.06.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 23/2016
Grozīts ar MND 03.10.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 35/2016;
Grozīts ar MND 21.12.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 48/2016)

Mārupes pašvaldības investīciju plāns 2016.gadam

Nr.

Projekta nosaukums

Atbildīgie
izpildītāji

2016.gada izpilde

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori
RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas

Cits finansējums

Budžeta
grozījumi
12.2016

Plānotais
pašvaldības
Plānotais
finansējums, pašvaldības
EUR,
finansējums,
2016.gadā EUR, 2016.gadā
1 prioritāte
2 prioritāte
(ar groz)

1. Nodrošināta informācijas aprite komunikāciju avotos,
īstenota izglītības koncepcija - Mārupes pašvaldības
mājas lapā jauniešiem www.jaunatnemarupe.lv izveidota
sadaļa “Interešu, speciālās izglītības un sporta iespējas
novadā”
2. Nodrošināta regulāra informācijas par aktuālākajiem
MND izglītības
izglītības un jaunatnes darbības jautājumiem
4810 (no NVA)
dienests, vadītāja
sagatavošana, aktualizēšana un ievietošana
informatīvajos avotos
3. Izdots informatīvs buklets par interešu, speciālās un
sporta izglītības iespējām novadā (500 EUR)
4. Nodarbinātības pasākumi jauniešiem vasaras brīvlaikā
(23 267 EUR, 18 957 ar grozījumiem)

1

Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta
iespējām, izglītības koncepcijas īstenošana

2

MND izglītības
PII izbūve Rožu ielā 35 , (2016, būvuzraudzība - 13 915,
Pirmsskolas izglītības iestāžu optimizācija un attīstība dienests, vadītāja,
autoruzraudzība - 6000)
izpilddirektors

3

Mazo bērnu (1-3 g.) auklīšu pakalpojumu
pilnveidošana un metodiskā centra izveidošana

MND izglītības Juridisko dokumentu sakārtošana, izvēlēta vieta auklīšu
dienests, vadītāja dienesta izveidošanai

3207103 (valsts
kase 2016)

14 540

0

3 247 246

0

0

0

4

5

6

7

Tehniskā projekta ekspertīze, skolai un stadionam (4
000), vidusskolas rekonstrukcija (4 daļas 2 954 450
EUR), stadiona rekonstrukcija (1 280 512 EUR),
būvuzraudzība, autoruzraudzība (11 000).
Projekta vadība Mārupes vidusskolas būvniecībai (63
200, 5000 - 2016)

Mārupes vidusskolas rekonstrukcija

Mārupes
vidusskola,
direktors,
izpilddirektors

Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstība

Mārupes
pamatskola, Uzsākta tehniskā projekta izstrāde sporta laukumam (10
direktors,
000)
izpilddirektors

Skultes sākumskolas renovācija

Attīstības nodaļa,
projektu vadītāja,
Iesniegts projekta pieteikums energoefektivitātes
Skultes
paaugstināšanai SAM 4.2.2.ietvaros. Uzsākta tehniskā
sākumskola,
projekta izstrāde (10 000)
direktors,
izpilddirektors
Attīstības nodaļa, Iesniegts projekta pieteikums energoefektivitātes
vadītāja, Mūzikas paaugstināšanai SAM 4.2.2.ietvaros.

4 234 961
(Valsts kase)

20 000

0

10 000

0

10 000

0

12 600

0

Mārupes mūzikas un mākslas skolas ēkas
rekonstrukcija

8

9

10

un mākslas skola, Izstrādāts pētījums par mūzikas un mākslas skolas
direktors,
attīstības vīziju (12 000)
izpilddirektors Energoaudits (600)

Atbalsts speciālai un alternatīvai izglītībai

MND izglītības
Pēc izglītības iestāžu pieprasījuma
dienests, vadītāja

Sporta jomas attīstība novadā

Attīstības nodaļa,
vadītāja
Pabeigta sporta koncepcijas izstrāde (10 225). Uzsākta
Mārupes sporta tās īstenošana.
centrs, vadītāja

Pabeigta Jaunmārupes sporta laukuma TP izstrāde (15
Attīstības nodaļa, 827) un Skultes sporta laukuma TP izstrāde (13 068)
vadītāja,
Jaunmārupes stadiona un Skultes stadiona būvekspertīze
Stadiona izbūve, sporta laukumu izbūve, peldbaseina
Labiekārtošanas (6 250)
izbūve un rekonstrukcija
dienests,
Pabeigta skolas stadiona projektēšana (4235)
būvuzraugs

0

0

8180

0

28 000

0

286 170

1 400 000

1.Priorit. Uzsākta Jaunmārupes sporta laukuma
rekonstrukcija (2 700 000, 2015.g. - 736 728); Uzsākta
baseina tehniskā pamatojuma projekta izstrāde (15 000)
2.priorit. Uzsākta Skultes sporta laukuma rekonstrukcija
(877 200);

11

Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana

Mārupes sporta
centrs, vadītāja
Jaunmārupes
pamatskola,
vadītāja,
Mārupes
pamatskola,
vadītāja
Mārupes
vidusskola,
vadītāja
Rožu ielas PII,
vadītāja

1.priorit. - *noliktava pie Skultes skolas (10 000),
*Mārupes pamatskolas digitalizācija (7 interaktīvās
tāfeles, 3 datori - 19 080)
* Jaunmārupes pamatskola - nodrošināta mūsdienīga
materiāli tehniskā bāze izglītības iestādēs, t.sk. iekārtoti
dabas zinātņu kabineti pamatizglītības īstenošanai.
Izglītības iestāžu, kas īsteno izglītības programmu no 1.
līdz 6.klasei, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību
procesā (10 gab. IT tāfeles, 10 datori). Mācību līdzekļu un
tehniskā aprīkojuma iegāde jaunās skolas mācību
kabinetiem, bibliotēkai. Interneta tīkla izveide un
savienošana starp skolām (82 000)
*Rožu iela PII aprīkojums pēc izbūves (50 000)
1.priorit. - Noliktavas izveidošana pie Mārupes sporta
centra (100 000); 2016.gadā avanss 15000

172 900

0

12

Cilvēkkapitāla bāzes vērtības attīstība Mārupes
novada iedzīvotājiem, nodrošinot mūžizglītības
pieejamību un veselības veicināšanu

13

Karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšana

MND izglītības
dienests,
Izstrādāts veselīga dzīvesveida veicināšanas plāns,
veselības
piesaistot struktūrfondu finansējumu
veicināšanas
speciālists

0

0

Pabeigta izstrāde karjerizglītības attīstības plānam
MND izglītības
(2180). Karjerizglītības plāna īstenošana (apmācības,
dienests, vadītāja
lekcijas, 5000)

7180

0

14

Sociālās mājas izveide

Sociālais dienests,
vadītāja
Labiekārtošanas
Veikta juridiskā izpēte, izpētīts dzīvojamais fonds un
dienests,
statuss pašvaldības dzīvokļiem
Nekustamo
īpašumu
pārvaldnieks

15

Dienas centru attīstība un jaunu izveide novada
ciemos

Veikta kultūrvēsturiskā un arhitektoniskā izpēte
Sociālais dienests, Švarcenieku dienas centram (15 000), Švarcenieku
vadītāja
kosmētiskais remonts (20 000) un Tīraines dienas centra
remonts (5 000)

16

Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un
medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un
kvalitātes paaugstināšana.

17

Novada administratīvā centra sakārtošana

MND izglītības
dienests,
veselības
Veikts pētījums par ģimenes ārstu pieejamību
veicināšanas
speciālists

Attīstības nodaļa,
Izstrādāts tehniskais projekts administratīvā centra
vadītāja
ārtelpas uzlabošanai (18 800)
Domes

0

0

40 000

0

5 000

0

26 800

0

administrācija Admin istrācijas ēkas tehniskā projekta izstrāde Bebru
Izpilddirektors ielā (88 000), 2016.gadā 8000 EUR
Teritorijas
labiekārtošanas
dienests, vadītāja

18

Novada publisko iestāžu pieejamības nodrošināšana

Teritorijas
labiekārtošanas
dienests,
Labiekārtošanas dienesta biroja ēkas tehniskā projekta
Nekustamo izstrāde un piesaiste(50 000).
īpašumu
pārvaldnieks

19

Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izveidošana

Kultūras nams,
vadītāja
Pabeigts kultūrvides attīstības un tradīciju plāns
Attīstības nodaļa,
vadītāja

20

Multifunkcionālā kultūras, t.sk. jauniešu centra
izveide Tīrainē

Attīstības nodaļa,
vadītāja,
Pabeigta detālplanojuma izstrāde (22 800, 18 300-2016)
teritorijas
un uzsākta tehniskā projekta izstrāde (14 000 no 70 000)
plānotāja

50 000

0

10 000

0

32 300

0

Turpinās dalība INTERREG Centrālbaltijas programmas
2014-2020 apakšprioritātes “Dabas un kultūras resursu
Attīstības nodaļa, izmantošana ilgtspējīgu tūrisma objektu radīšanai” par
tūrisma
Mārupes Aviācijas tehnikas muzeja un Tartu Aviācijas
organizators tehnikas muzeja kopīgā projekta rezultātu sagaidīšanu
vai .
jauna projekta iesniegšana EST-LAT programmā.

21

Novada muzeju izveide

22

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 50 km UKT
tīklu un iespēja pieslēgties CUKT tīkliem līdz 99% no
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupe, IV A/S MKP, valdes
aglomerācijas (Jaunmārupes UK - 2016.gadā,
kārta
priekšsēdētājs
līdzfinansējums 1,17 milj, projektēšanai 2016.gadā 220
134)

1 170 000 (valsts
kase)

0

0

307 252

0

23

Ūdensvadu izbūve Jaunmārupē un Vētras ciemā

Izbūvēts ūdensvads Vētras ciemā, 800m (50 000).
A/S MKP, valdes
kanalizācijas pieslēgumi (atbalsts 20 000)
priekšsēdētājs
ŪKT izbūve ielu galos (79 023)

149 023

0

24

Teritorijas plānojuma grozījumu un lokālplānojumu
izstrāde

Pabeigts sarkano līniju lokālplānojums Mārupes un
Attīstības nodaļa,
Tīraines ciemos (27 000), pabeigts Mazcenas dārzu
teritorijas
lokālplānojums (16 200), Realizēta ĢIS sistēmas
plānotāja
izveidošana telpisko datu uzglabāšanai (9 000)

52 200

0

25

26

27

Informēšana, izglītošana, konsultēšana un TP izstrāde Attīstības nodaļa,
Atbilstoši iesniegtajam pieprasījumam
par daudzdzīvokļu ēku siltināšanu
vadītāja

4 000

0

Energoefektivitātes pasākumi publiskajās ēkās un
izglītības iestādēs

Attīstības nodaļa
vadītāja,
Labiekārtošanas
Garāžu kompleksa projekta izstrāde (5 000) un renovācija
dienests,
(50 000)
Nekustamo
īpašumu
pārvaldnieks

55 000

0

Energoefektīvu iekārtu iegāde un uzstādīšana

Attīstības nodaļa
vadītāja,
Labiekārtošanas
dienests,
Nekustamo
īpašumu
pārvaldnieks

50 000

0

Enerģijas kontroles un vadības sistēmu ierīkošana
Sabiedriskajā centrā, Mārupes pamatskolā, PII Rožu 35,
PII Pērses 16a, Dienas centrā Skultē, Mārupes novada
domē un Sporta centrā

Meliorācijas pasākumu attīstība un tīklu sakārtošana

Labiekārtošanas
1. Pabeigt būvprojektu, meliorācijas grāvja Nr. 26 izstrādi
dienests,
(4592)
meliorācijas
2. Meliorācijas sistēmu inventarizācija (20 000)
inženieris

29

Mazupīšu sakopšana

Labiekārtošanas
dienests,
Mazupīšu krastu erozijas un aizsērējumu likvidēšana.
meliorācijas
inženieris

30

Siltumapgādes sistēmas attīstība

A/S MKP, valdes
Skultes katlu mājas rekonstrukcija par MKP līdzekļiem
priekšsēdētājs

31

Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana

28

Labiekārtošanas Tīraines dārzi 1, Tīraines dārzi 2 mazdārziņu teritorijas
dienests,
sakārtošana. (Stīpnieku ceļš 26 ēkas nojaukšana 30 000).
Nekustamo

24 592
(speciālais
budžets)
10751

aizņēmums
valsts kasē

0

0

0

0

0

0

30 000

0

īpašumu
pārvaldnieks

32

Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma
monitorings iedzīvotāju veselības un labklājības
nodrošināšanai un pasakumu ieviešana

Izglītības
dienests,
veselības
veicināšanas
speciālists

Veikts monitorings par trokšņu līmeņa un
elektromagnētiskā starojuma izmaiņām

33

Novada labiekārtošanas plāna izstrāde

1. Izstrādāts novada labiekārtošanas plāns, noteikti
vienoti standarti. (30 000)
Labiekārtošanas 2. Izveidots vienots stils mazo arhitektūras formu
dienests, vadītāja risinājumam. (5000)
3. Izstrādāts tehniskais projekts informācijas stendiem un
norādēm (5000)

34

Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana

Īstenots projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas".
Attīstības nodaļa,
Īstenoti 10 - 15 projekti
vadītāja
un citu projektu līdzfinansējums

35

Dabas taku izveide un aprīkošana

0

0

40 000

0

20 000

0

15 000

0

Labiekārtošanas 1. Vienošanās ar "Rīgas mežiem" par Medemu purva
dienests, vadītāja attīstību
Attīstības nodaļa, 2. Tehniskā projekta izstrāde Medemu purva teritorijai,
vadītāja
saskaņā ar 2015.gadā izstrādāto pētījumu (15 000)

Natura 2000 teritorijas labiekārtošana

36

Parka un skvēru ierīkošana un atpūtas vietu
labiekārtošana

Labiekārtošanas
Iesniegts Projekta pieteikums Natura 2000 aktivitātes
dienests, vadītāja
ietvaros (SAM 5.4.1 "Saglabāt un atjaunot bioloģisko
Attīstības nodaļa,
daudzveidību un ekosistēmas)
vadītāja

1. Labiekārtoti Mārupītes krasti (1. un 2.kārta- 376 460,
t.sk. FR)
2. Skultes lidmašīnas laukuma labiekārtošana (Skultes
iela 19, kadastra nr.8076 001 0014 jārisina jautājums par
lidmašīnas uzņemšanu pašvaldības bilancē (2016.gTP
izstrāde - 1500)
Labiekārtošanas 3. Ierīkotas ziemciešu dobes - vides objekti dažādās
dienests, vadītāja novada vietās 85 000;
Attīstības nodaļa, 4.4. Rekonstrukcijas un uzlabošanas darbi Mārupes
vadītāja
novada pašvaldībā (4 982 EUR)

0

0

456 460

0

37

38

39

Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana

Skultes ciema rekreācijas teritoriju izveidošana

Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana

1. LLU ainavu arhitektūras studentu metu konkurss,
sagatavots projektēšanas uzdevums pašvaldības īpašumu
labiekārtošanai ("Pavasari"; "Ūdensrozes"un Mazcenu
aleja 35) (25 000);
2. "Ūdensrožu" dīķa tīrīšana un krastu labiekārtošana
Labiekārtošanas
(projekts 5000, izbūve 15 000 no speciālā budžeta
dienests, vadītāja
līdzekļiem);
Attīstības nodaļa,
3. Rekreācijas teritorijas (ar bērnu rotaļu pilsētiņu)
vadītāja
labiekārtošanas tehniskais projekts 15 000;
4. Švarcenieku parka rekonstrukcijas projekts(2017 - 4
000);
5. Skeitparka aprīkojuma atjaunošanas un aktīvās atpūtas
laukuma pilnveidošanas tehniskais projekts 4 000.

1. Aktīvās atpūtas parka izveide Skultes ielā 31 (mežs aiz
Labiekārtošanas dienas centra) (pameža tīrīšana un ainavu kopšanas cirte
dienests, vadītāja 5000, 2016 TP 10 000 , 2017 izbūve 100 000)
Attīstības nodaļa, 2. Sadarbības līguma noslēgšana ar lidostu un skatu
vadītāja
laukuma izveide pie lidlauka; 2016 TP 3000, 2017 izbūve
15 000
1. Izstrādāti meti Jaunmārupes un Skultes daudzdzīvokļu
māju pagalmiem, Mazcenu alejas un Skultes ielas
Labiekārtošanas
posmiem (ieskaitot lidmašīnas laukumu) (6000)
dienests, vadītāja
2. Izstrādāti tehniskie projekti pašvaldības īpašumā esošo
Attīstības nodaļa,
pagalmu teritoriju labiekārtošanai (8000)
vadītāja
3. Pašvaldības īpašumā esošo bērnu rotaļu laukumu
drošības paaugstināšana saskaņā ar drošības auditu (TP 5000, būvniecība - 10 000)

20 000
(speciālais
budžets)

44 000

0

15 000

0

35 000

0

50 000 (LEADER)

4. Izstrādāts TP pagalmam starp Viršu 13;14;15 namiem
(pašv. 3000)
5. Izstrādāts TP pagalmiem starp Mārupītes gatves 3;4
namiem (3000)

40

41

42

Lauksaimniecības un amatniecības produktu
tirdzniecības vietu izveidošana

Tūrisma norāžu izvietošana

Labiekārtošanas plāna īstenošana un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

Labiekārtošanas
Ierīkotas tirdzniecības vietas ar konteinertipa moduļiem
dienests, vadītāja
un āra galdiem, atbilstoši izstrādātajam labiekārtošanas
Attīstības nodaļa,
plānam un mārketinga stratēģijai
vadītāja

1. Vienota stila vietējās nozīmes norāžu uzstādīšana (30
vietās, ap 90 norādēm - 7000EUR);
2. Informatīvo tūrisma stendu uzstādīšana (esošo stendu
Labiekārtošanas atjaunošana novadā) (izgaismoti) - 3000 EUR;
dienests, vadītāja 3. Jaunu velomaršrutu marķēšana (“Mārupes loks”, u.c.) Attīstības nodaļa, 3000 EUR;
tūrisma
4. Lielais banneris Mārupes novada popularizēšanai golfa
koordinators laukuma "Viesturi" teritorijā uz karkasa,(noma bez
maksas (bannera izmērs 5900mm x 2900mm) - 1500 EUR

1. Izgatavot un uzstādīt vides objektus ar novada
simboliku maģistrālo ceļu tuvumā( 15 000)
2. Gaismas dekori (50 000 )
Labiekārtošanas 3. Puķu podi administratīvajam centram (3 000)
dienests, vadītāja 4. Kravas automašīna (20 000)
5. dažāda mazādārza tehnika (trimmeri, pļaujmašina u.c.)
5 000
6. AVANT darbarīki (20 000)
7. Teritorijas uzkopšanas un saimniecības inventārs (5

0

20 000

14 500

0

138 000

0

000)
8. Vieglās mašinas iegāde 20 000

43

Kapu infrastruktūras attīstība

1. Kapsētu digitalizācija (19 000);
2. Mazcenu kapsētas paplašināšanas projekts pēc
vienošanās noslēgšanas ar "Rīgas mežiem"(2.prioritāte Labiekārtošanas
5000);
dienests, vaditāja
3. Mazcenu kapsētas iekšējo ceļu izbūve (4000 );
4. Mārupes kapsētas celiņu un kāpņu rekonstrukcija (10
000).

29 926

5 000

0

0

RV2.3: Droša vide

44

Sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošana

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība

45

Policijas ēkas rekonstrukcijas vai būvniecība

46

Civilās aizsardzības ierīkošana

47

Novērošanas kameru ierīkošana sabiedriskās vietās

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Nodrošināta atbilstošu dienestu telpu būvniecība vai īre
pašvaldības policijas darbam, kopā ar administrācijas ēku
Bebru ielā

Domes
administrācija Veikti civilās aizsardzības pasākumi. "x"stundas plāna
darba
izstrāde.
aizsardzības
speciālists

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Ierīkotas novērošanas kameras sabiedriskās vietās pēc
atbilstošu papildus telpu ierīkošanas

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība

0

0

0

0

0

100 000

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana
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20 kV gaisa vadu līniju nomaiņa ar kabeļiem Mārupes
novadā. Transformatoru nomaiņa

Biznesa objektu attīstība

A/S MKP
Domes
MKP vienošanās ar A/S "Sadales tīkli"
administrācija

Veikta izpēte par nepieciešamību pēc attālināta darba
Attīstības nodaļa,
centra (MICROPOL projekts) Aptaujapar attālinātā darba
uzņēmējdarbības
centra vai biznesa inkubatora nepieciešamību novadā,
speciālists
tiks pabeigta līdz 2016. gada janvāra beigām

0

0

0

0

6 500

0

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana
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Sadarbības un uzņēmējdarbības veicināšanas
pasākumi

Attīstības nodaļa, 1. Noorganizēti 2 semināri uzņēmējiem (1200)
uzņēmējdarbības 2. Sadarbībā ar "Uzņēmēju biedrību" noorganizēt
konkursu jaunajiem uzņēmējiem (200)
speciālists,
3. Pašvaldības koordinācijas funkcijas, piedāvājot
tūrisma
koordinators ražošanas uzņēmumiem apmeklēt Latvijas vai

starptautiskās izstādes), t.sk. ražošanas uzņēmumu
informēšana par Latvijas-Lielbritānijas tirdzniecības
kameras pakalpojumiem;
4. Sadarbojoties noorganizēt uzņēmēju pasākumu un
uzņēmēju dienas (2000);
5. Noorganizētas domes un "Uzņēmēju biedrības"
tikšanās vienu reizi mēnesī;
6. Sadarbībā ar izglītības dienestu noorganizētas skolēnu
ekskursijas uz uzņēmumiem;
7. Veicināta jauniešu nodarbinātība vasaras mēnešos.
8. Ikgadējas tikšanās ar tūrisma uzņēmējiem (2 semināri 800 EUR)
9. Kopīgas marketinga aktivitātes ar tūrisma uzņēmējiem
novada tūrisma piedāvājuma popularizēšanai (600 EUR)
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Mobilo telekomunikāciju sakaru pārklājuma
uzlabošanas sekmēšana
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Nodokļu politikas izstrāde uzņēmējdarbības
sekmēšanai

Attīstības nodaļa, Veicināti integrētu elektronisko sakaru pakalpojumi un
uzņēmējdarbības informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, kā arī izpētīts vai
speciālists
iespējams veicināt fiziskās platjoslas piekļuvi.

Kārtības par De Minimis uzraudzību novadā izstrādāšana.

0

0

0

0

Attīstības nodaļa,
uzņēmējdarbības
speciālists

Komercobjektu attīstībai nepieciešamās publiskās
infrastruktūras (pievadceļi, elektroapgādes un gāzes
pieslēgumi, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus
notekūdeņu un siltumapgādes infrastruktūra)
izveidošana
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Dzirnieku ielas, ceļu C16 un C15 posma pārbūve.

Iniciēti jauni projekti un pieejama publiskā infrastruktūra
novada komercobjektos, ar kuriem ir noslēgta vienošanās
par kopīgu uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras
attīstību.

Attīstības nodaļa,
uzņēmējdarbības
Būvniecība (2 860 827, Sam 3.3.1.ietvaros,
speciālists,
429 125 (valsts
Labiekārtošanas līdzfinansējums 429 125). Tehniskā projekta izstrāde pēc
kase)
dienests, ceļu projekta idejas akcepta C 16 posmam (20 000)

0

0

17 600

0

inženieris

Bašēnu ceļa pārbūve

Būvniecība (668 585, Sam 3.3.1.ietvaros, līdzfinansējums
100 288 (valsts
100 288). Tehniskā projekta aktualizācija pēc projekta
kase)
idejas akcepta (15 000)

18000
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Konsultāciju nodrošināšana uzņēmējiem

1. Atbalsts tūrisma uzņēmējiem, nodrošinot informāciju
par viņu piedāvājumu un aktualitātēm novada
informatīvajos tūrisma izdevumos, pašvaldības sociālajos
Attīstības nodaļa, tīklos (Facebook) un pašvaldības interneta vietnē.
uzņēmējdarbības 2. atbalsts amatniekiem un mājražotājiem, izveidojot un
speciālists
ievietojot viņu piedāvājumu Domes mājas lapā
3. Sadarbībā ar "Uzņēmēju biedrību" Nodrošināta
mentoringa programmas pastāvīga ieviešana
4. Konsultācijas novada uzņēmējiem

0

0

3 567 320

0

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana

Ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija programmas
"Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015 2019 gadam" ietvaros

Attīstības nodaļa,
vadītāja
Labiekārtošanas Veikta rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai
dienests, ceļu
inženieris

Grants ceļa pārbūve aktivitātes “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Attīstības nodaļa,
vadītāja
Labiekārtošanas Izstrādāts tehniskais projekts ceļa rekonstrukcijai
dienests, ceļu
inženieris
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20 000
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Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve

1. Rožu iela (no Lililju līdz Mārupītes gatvei)izbūve 6000;
2. Svētes un Abulas iela rekonstrukcija, izbūve 20 000;
3. Kokles iela (no Kokles 11 līdz Avotu, no Avotu līdz
Krones), izbūve 18 000;
4. Rožleju iela (no Pededzes līdz Zeltiņu), izbūve 15 000;
5. Mazcenu aleja (no Čiekuru līdz Jaunmārupes ūdenst. 3
daļas), izbūve 30000;
6. Viskalnu iela (no Aplociņa līdz Pakalniņa), TP - 1000,
izbūve - 4500;
Attīstības nodaļa, 7. Dzelzceļa iela (no Ventas līdz Bebru) TP-1000,B vadītāja
12000;
Labiekārtošanas 8. Dzelzceļa iela (no Bebru līdz Sīpeles), TP - 1500, B - 23
dienests,
000
elektroinženieris 9. Narcišu iela (no Neļķu līdz strupceļam), TP - 700,B 4500
10. Mazcenu aleja no Neriņas līdz Ozolu ielai, TP-1500, B
- 16 000;
11. Gaiziņa un Kalna iela, TP - 1500, B - 12 000
12. Ozolu iela (no Alkšņu līdz Mazcenu alejai), TP - 2000,
B - 10 000
13. Lielās ielas apgaismojuma izbūves projekts no
Kantora līdz Zeltiņu ielai (7 000)
14. Apgaismojuma izbūve no ceļu programmas (300 000)

Sabiedriskā transporta sistēmas pilnveidojumi

1.prior. Pieturvietu sakārtošana līdz PII Rožu iela.
Labiekārtošanas
Juridisko jautājumu sakārtošana pieturvietas izbūvei
dienests, celu
Gaujas un Vecozolu ielas krustojumā (2.pr.10 000
inženieris
būvniecība)

375 200

82 000

0

10 000

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana
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Speciālistu piesaiste

Teritorijas
labiekārtošanas Nodrošināti nepieciešamie speciālisti (saimniecības
dienests, vadītāja, pārzinis, meliorācijas inženieris, attīstības nodaļas
Attīstības nodaļa, vadītāja palīgs)
vadītāja

6 000

0

1 000

0

1 000

0

34 452

0

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana
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Noorganizēti vismaz 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz
Pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas pašvaldībām, Attīstības nodaļa,
citām pašvaldībām, tūrisma, uzņēmējdarbības, sporta,
uzņēmumiem, u.c. partneriem
vadītāja
izglītības u.c. jomās
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Sadarbības un mijiedarbības nodrošināšana ar Rīgas
pilsētas un apkārtējo novadu pašvaldībām
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Noorganizētas tikšanās par kopīgiem sadarbības
Attīstības nodaļa, projektiem
vadītāja
Pieredzes apmaiņas brauciens mājražotājiem un
amatniekiem ( 528 EUR)

Sadarbības un pieredzes apmaiņas projekti ar
līdzīgām sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs.
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Komunikācija un informācijas nodrošināšana

1. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs, Ziemeļu Baltijas
valstu mobilitātes programma publiskajai administrācijai,
2. Jaunmārupes pamatskola (3300) - Pārņemta labākā
pieredze, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti, u.c.
* Pētnieciskais darbs Minskā;
Attīstības nodaļa,
3. PII "Zeltrīti" (920) - 2016. gadā Nordplus Junior vadītāja, Mārupes
pieredzes apmaiņas brauciens uz Islandi 12.04.vidusskola,
16.04.2016. Papildus 5865 EUR kopējais projekta fin.
direktors
**Erasmus + projekts Zeltrīti kopējais fin. 9657 EUR,
Jaunmārupes
pašvaldības līdzfinansējums 1931.5 EUR
pamatskola,
***Erasmus + K2 (iespējams ar 01.09.2016)
direktors, PII
*Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju, Voldas
Zeltrīti direktors
pašvaldību, More og Romddal Mork izglītības iestādi.
4. Mārupes vidusskola (5000), CLIL apmācības projekts
ERAF finansējums. Team Work projekts ERAF
finansējums
5. Mārupes vidusskolas ERASMUS projekts
1. Domes mājas lapas sadaļas uzņēmējiem – uzlabošana
un papildināšana; Uzņēmumu datu bāzes aktualizēšanā;
Informācijas apkopošana par NĪ novadā;
2. Jaunas Domes mājas lapas izstrādes uzsākšana (3000);
Domes
administrācija, 3. Klientu datu bāzes izstrāde un apkalpošana;
sabiedriskās 4. Materiāli tehniskās bāzes papildināšana - video
kameras iegāde (1000)
attiecības
Attīstības nodaļa, 5. Āra displeji - 5 gab. (35 000) , 6) stacionārie baneru
rāmji 4 gb. (2700)
vadītāja

41 700

0

63

Elektroniskās dokumentu aprites sistēmas
pilnveidošana

Domes
Pilnveidota elektroniskās dokumentu aprites sistēma.
administrācija,
Ierīkots iekšējais Intranet tīkls.
izpilddirektors
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Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamās
zemes un būvju iegāde, noma vai atsavināšana

Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde, vai
atsavināšana.
Jau iegādāti:
-Pogas, Pērses 14, Lapsas, Alpi - 119 021;
Plānots:
Attīstības nodaļa, - Norieši 1 - 18829, Brīviņi - 167 600; Mauriņi - 1128;
vadītāja
_Māliņu iela - 63 490, Norieši - 2 - 45 000, Zaraiņi - 7 700
Nav izlemts:
Mazcenu aleja - 367 530, Narcišu - 11 500, Konrādu 5 450 000, Daugavas iela - 101 069
Konrādu iela, NĪ iegāde 420 000 EUR;
NĪ "Dignitas" iegāde 277 000 EUR
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Novada mārketinga stratēģijas izstrāde

Attīstības nodaļa, Pabeigta novada pilsētvides mārketinga un komunikāciju
vadītāja
stratēģija

697000

20 478

0

1 131 844

0

3 380

0
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Tūrisma stratēģijas īstenošana

Novada mārketinga stratēģijas īstenošana

1. Mārupes novada tūrisma bukletu izgatavošana (a)
Mārupes novada tēla buklets 2575) b) Mārupes tūrisma
karte (2535)c) Velomaršrutu grāmatiņa ( 2396) KOPĀ
7504,38 EUR
2. Aktivitāšu organizēšana Mārupes novada
iedzīvotājiem (Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums
maijā, tūrisma sezonas noslēgums septembrī, kopīgs
pasākums ar kaimiņu novada iedzīvotājiem (Ķekava,
Olaine, Babīte), 2500
3. Interaktīvā kartes izstādīšana, 436
Attīstības nodaļa, 4. Dalības maksa Vidzemes tūrisma asoc., 800
tūrisma
5. Interaktīvais stends vestibilā aizstājot TIC vai TIP, 4
koordinators 000
6. Video par atpūtas iespējām Mārupes nov. 3000
7. Darbi dalībai tūrisma izstādē "Balttour" ar sadarbības
partneriem vai savā - 1000
8.Tūrisma bukletu turētāju iegāde - 760
9.Amatnieku un mājražotāju piedāvājuma
popularizēš.(katalogs, amatnieku dienas, u.c.)
10. Fotokonkurss Mārupes novada iedzīvotājiem
11. Domes vestibila sienas karte (1177,33)
12. Brošūras iegāde par represēto piemiņas vietām (2000
EUR)

22 760

0

Veikti pasākumi atbilstoši izstrādātajai marketinga
stratēģijai
Attīstības nodaļa, 1. Novada tēla, novada kā zīmola veidošana;
Uzņēmējdarbības 2. Pasākumu mārketings;
speciālists
3. Komunikāciju instrumenti
4. Pašvaldības produktu virzība tirgū
5. Preču zīmes izveidošana

3 300

0

