
5.pielikums 

Mārupes novada domes 

2013.gada 06.februāra 

sēdes Nr.2, lēmumam Nr. 1 

Saistošajiem noteikumiem Nr.2 

 

Mārupes pašvaldības darbības mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un 

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam 

 

Nr.  Projekta nosaukums 

Indikatīvās 

projekta 

izmaksas 

(LVL) 

Projekta 

ieviešanas 

laiks 

2013.gada sasniedzamais 

darbības rezultāts 

Rezultatīvais rādītājs 

2013.gadā 

Piešķirtais 

budžets 

2013.gadā 

Atbildīgais 

VP*1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV**1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

1 
Izglītības iestāžu attīstības 

koncepcijas izstrāde 
20 000 2013. Izstrādāta koncepcija 1 koncepcija 2000 

Izglītības dienests, 

L.Kadiģe 

2 

PII optimizācija un attīstība 

(VARAM: 4a. anketa 1.2.punkts 

un 1.8. punkts) 

5 350 000 2013. -2019 

Apstiprināti saistošie 

noteikumi par PB 

līdzfinansējumu privātos bērnu 

dārzos 

 1 saistošie noteikumi 0 
Izglītības dienests, 

L.Kadiģe 

4 
Mazo bērnu (1-3 g.) auklīšu 

dienesta izveide 
150 000 2013. -2019 

Darbības tiks īstenota saskaņā 

ar apstiprināto koncepciju (1), 

kurā tiks izvērtēta šādas 

darbības lietderība un 

efektivitāte 

1 izvērtējums, iepazīšanās 

ar Ķekavas, Liepājas 

pieredzi (iekļauts Izglītības 

iestāžu attīstības 

koncepcijā)  

150 
Izglītības dienests, 

L.Kadiģe 

10 
Jaunatnes profesionālās ievirzes 

programmu izstrāde un īstenošana 
200 000 2013. -2019 

Katrā izglītības iestādē (skolā) 

apstiprinātas izglītības 

programmas 

3 izglītības programmas 0 

Izglītības dienests, 

izglītības iestādes 

L.Kadiģe 



11 
Atbalsts speciālai un alternatīvai 

izglītībai 
200 000 2013. -2019 

Noteikta un aprīkota viena 

telpa katrā skolā 

Ierīkotas 3 telpas (pēc 

programmu 

apstiprināšanas) 
 

Izglītības iestāžu 

(skolu) direktori 

12 
Stadiona izbūve, sporta laukumu 

izbūve un rekonstrukcija 
4 000 000 2013. -2019 

1.Stadiona izbūvei 

nepieciešamā finansējuma 

piesaistes iespēju meklēšana; 

2. Sporta laukumu izbūvei un 

rekonstrukcijai nepieciešamo 

projektu izstrādes uzsākšana 

1. ES finansējuma 

piesaistes iespēju analīze 

(ziņojums); 

2. Viena sporta laukumu 

izbūvei un rekonstrukcijai 

nepieciešamo dokumentu 

klāsta sagatavošana 

0 

Mārupes VSK, 

J.Lagzdkalns 

Mārupes sporta 

centrs 

S.Bartušēviča 

13 
Materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošana 
2 000 000 2013. -2019 

Saskaņā ar apstiprināto 

budžetu, turpmāk saskaņā ar 

apstiprināto izglītības iestāžu 

attīstības koncepciju  

1. Viens nepieciešamās 

tehniskās bāzes izvērtējums 

(iekļauts Izglītības iestāžu 

attīstības koncepcijā vai 

atsevišķs dokuments); 

2. Budžetā paredzētās  

materiāli tehniskās bāzes 

iegāde  

75 770 

Izglītības dienests, 

izglītības iestādes 

L.Kadiģe 

14 

Cilvēk kapitāla bāzes vērtības 

attīstība Mārupes novada 

iedzīvotājiem, nodrošinot 

mūžizglītības pieejamību un 

pieaugušo izglītību (VARAM: 4a. 

anketa 1.14.punkts) 

600 000 2013. -2019 

Nodrošinātas mūžizglītības 

programmu pieejamība 

iedzīvotājiem 

1. Veikta interaktīva 

aptauja par iedzīvotāju 

vajadzību apzināšanu pēc 

nepieciešamām 

mūžizglītības programmām  

2. Vismaz vienā no 

ciemiem īstenota 

mūžizglītības programma 

0 

Izglītības dienests, 

L.Kadiģe; 

Sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

U.Bērziņa 

15 

Speciālistu nodrošināšana, 

kapacitātes un kvalifikācijas 

paaugstināšana 

400 000 2013. -2019 

1. ES finansējuma iespēju 

apzināšana; 

2. Īstenota apmācība pieejamā 

budžeta ietvaros 

1. ES finansējuma 

piesaistes iespēju gadījumā 

sagatavots projekta 

pieteikums; 

2. Sagatavoti rīkojumi par 

nosūtīšanu uz 

nepieciešamjām mācībām 

4 200 

1. Projektu vadītāja 

Z.Zvejniece; 

2. Iestāžu vadītāji. 

RV**1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 



18 
Dienas centru attīstība un jaunu 

izveide novada ciemos 
600 000 2013. -2019 

1. Dienas centra izveide 

Skultē; 

2. Dienas centra remonts/ 

rekonstrukcija Jaunmārupē; 

3. Sadarbība ar Mazcenas 

bibliotēku 

1. Jaunas dienaz centra 

Skultē darbības uzsākšana; 

2. Dienas centra 

Jaunmārupē telpu 

paplašināšana: 

3. Bibliotēkas pakalpojumu 

pieejamība jaunizveidotajā 

Dienas centrā Sklutē 

317 100 

1. Sociālā dienesta 

vadītāja U.Putniņa, 

Dienas centra 

vadītājs G.Vācietis, 

Bibliotēkas 

vadītāja Dz.Reiziņa 

20 

Diagnostisko izmeklējumu un 

medicīnisko manipulāciju iespēju 

nodrošināšana un kvalitātes 

paaugstināšana. (VARAM: 4b. 

anketa 2.1.punkts) 

200 000 2013. -2019 

1. Atbildīgā personas par 

veselības pakalpojumu 

pieejamību novadā noteikšana; 

2. Nepieciešamo mobilo un 

stacionāro pakalpojumu 

apzināšana 

1. Pilnveidots darbinieka 

amata apraksts vai noslēgts 

deleģēšanas līgums; 

2. Ziņojums (koncepcija) 

par nepieciešamo veselības 

veicināšanas, diagnostisko 

izmeklējumu un 

medicīnisko manipulāciju 

pakalpojumu vajadzību un 

nodrošinājuma iespējām 

0 
Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 

VP*2: Ilgtspējīga dzīves vide 

RV**2.1: Vides kvalitāte 

26 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/005 

5 698 491 2012. -2014. 

1 Sagatavota un iesniegta 

atskaite par piešķirto finanšu 

izlietojumu. 

2. Noslēgt līgumus par 

ūdensvadu ievilkšanu 

1.Sagatavota un 

apstiprināta MKP pārvaldes 

kārtība un atskaišu sistēma, 

saņemtas atskaite un 

pārskati 

2. Vienlaicīgi kanalizācijas 

tīkla izveidei, ievilkts 

ūdensvads 

278 860 Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 

27 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē, II kārta Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/015 

7 490 964 2012.- 2015. 

1. Sagatavota un iesniegta 

atskaite par piešķirto finanšu 

izlietojumu. 

Sagatavota un apstiprināta 

MKP pārvaldes kārtība un 

atskaišu sistēma, saņemtas 

0 Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 



atskaite un pārskati 

28 
Mārupes novada Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība 
482 719 2012.- 2013 

1. Sagatavota un iesniegta 

atskaite par piešķirto finanšu 

izlietojumu. 

Sagatavota un apstiprināta 

MKP pārvaldes kārtība un 

atskaišu sistēma, saņemtas 

atskaite un pārskati 

0 Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 

29 

Mārupes novada Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība, II 

kārta 

650 094 2013. -2014 

1. Sagatavota un iesniegta 

atskaite par piešķirto finanšu 

izlietojumu. 

1.Sagatavota un 

apstiprināta MKP pārvaldes 

kārtība un atskaišu sistēma, 

saņemtas atskaite un 

pārskati 

0 Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 

30 
Jaunmārupes ūdenssaimniecības 

sistēmas sakārtošana 
2 000 000 2012. -2019 

1. Sagatavot Jaunmārupes 

UKT  

2. Sagatavota un iesniegta 

atskaite par piešķirto finanšu 

izlietojumu. 

1. Noslēgt līgumu par 

pašvaldības finansējuma 

piešķiršanu; 

2.Sagatavota un 

apstiprināta MKP pārvaldes 

kārtība un atskaišu sistēma, 

saņemtas atskaite un 

pārskati 

50 000 Izpilddirektors, 

atbildīgā persona 

33 
Lokālplānojuma izstrāde 

Šosciemam 
50 000 2013. Sagatavot lokālplānojumu 

Apstiprināts 

lokālplānojums Šosciemam 
50 000 

Būvvalde, 

A.Lismane 

34 
Lokālplānojuma izstrāde 

Jaunmārupes daļai 
50 000 2013. Sagatavot lokālplānojumu 

Apstiprināts 

lokālplānojums 

Jaunmārupes daļai 

0 
Būvvalde, 

A.Lismane 

36 

Informēšana, izglītošana, 

konsultēšana un TP izstrāde par 

daudzdzīvokļu ēku siltināšanu 

(VARAM: 4a. anketa 2.3.punkts) 

360 000 2012. -2019 

1.Informēt iedzīvotājus  

(atgādināt) par iespēju saņemt 

atbalstu par daudzdzīvokļu ēku 

siltināšanu; 

2. Izvērtēt atbalsta 

pieprasījumus un sagatavot 

1. Paziņojums avīzē un 

mājas lapā; 

2. Sagatavot lēmumus par 

atbalsta piešķiršanu un 

iesniegto atskaišu 

izvērtēšana 

9000 

Sabiedriskās 

attiecības 

U.Bērziņa, 

juriste G.Nīcberga 



nepieciešamo dokumentāciju 

lēmumu sagatavošanai un 

piešķirtā finansējuma 

atbilstošai izlietojuma 

kontrolei  

37 

Meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcija Rīgas reģiona 

teritorijā (VARAM: 4b. anketa 

3.1.punkts) 

300 000 2013. -2015 

1. Uzsākt darbu pie 

koncepcijas izstrādes; 

2. Sadarboties ar iesaistītajiem 

partneriem, nodrošinot 

tikšanos par kopējās 

koncepcijas īstenošanas 

uzsākšanu; 

3. Meliorācijas novadgrāvju N-

5 (1630m) un N-22 (1300m) 

renovācijas projekta izstrāde 

un būvdarbu veikšana 

1. Koncepcijas projekts; 

2. Tikšanās jeb semināra 

protokols; 

3. Renovēti meliorācijas 

grāvji N-5 un N-22 

30 000 
Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

39 Mazupīšu sakopšana 450 000 2013. -2019 

1. Uzsākt plānošanas darbs pie 

mazupīšu saskānotas un 

koordinētas (ar kaimiņu 

pašvaldībām) sakārtošanas; 

2. Sadarboties ar iesaistītajiem 

partneriem, nodrošinot 

tikšanos par kopējas darbības 

uzsākšanu 

1. Izstrādāts sakopšanas 

darba plāns un laika grafiks  
0 

Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

40 
Pasākumi gruntsūdens līmeņa 

pazemināšanai 
100 000 2013. -2019 

Izvērtēt gruntsūdeņa līmeņa 

pazemināšanas iespējas pēc 

iedzīvotāju iesniegtā 

pieprasījuma 

Ziņojums par lokālu 

pasākumu veikšanas 

iespējām saskaņā ar 

iedzīvotāju pieprasījumu 

0 
Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

41 
Atkritumu šķirošanas veicināšana 

(VARAM: 4a. anketa 2.2.punkts) 
10 000 2013. -2019 

Sadarbība ar atkritumu 

apsaimniekotājiem, kopēju 

semināru organizēšana 

Tikšanās ar Atkritumu 

apsaimniekošanas 

paklpojumu sniedzēju; 

Informatīvo pasākumu 

īstenošana. 

1000 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 

Z.Lapiņa 

42 
Atkritumu poligona rekultivācija 

un sistēmas pilnveidošana 
3 500 000 2013. -2019 

Esošās situācijas izpētes 

uzsākšana, risinājumu 

alternatīvu izvērtējums 

Uzsākts darbs pie 

risinājuma variantu 

noteikšanas un izvērtēšanas 

0 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 



Z.Lapiņa 

43 Siltumapgādes sistēmas attīstība 700 000 2013. -2019 

Esošās situācijas apraksts, 

sistēmas nepilnību noteikšana, 

nepieciešamo risinājumu 

identificēšana 

Ziņojums par 

siltumapgādes sistēmas 

nepieciešamajiem 

uzlabojumiem un 

izmaksām. 

0 

MND atbildīgā 

persona par MKP, 

MKP, piesaistīts 

eksperts 

(uzņēmuma 

līgums) 

RV**2.2: Labiekārtošana 

45 
Novada labiekārtošanas plāna 

izstrāde 
20 000 2013. -2014 

Novada labiekārtošanas plāna 

izstrādes uzsākšana, plāna 

ieviešanas izmaksu 

izvērtēšana, vienotu standartu 

izstrāde 

1.Labiekārtošanas plāna 

projekts; 

2. Apstiprināts vienots 

standarts ( t.sk. Mārupes 

identitātes ieviešana)  

0 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 

Z.Lapiņa; 

Sabiedriskās 

attiecības 

U.Bērziņa 

47 
Parka un skvēru ierīkošana un 

labiekārtošana 
200 000 2013. -2019 

Tīraines bērnu laukuma 

rekonstrukcija Viršu ielā; 

Skvēra rekonstrukcija Tīraines 

14; 

"Ūdensrožu" krasta 

labiekārtošana; 

Sabiedrisko tualešu ierīkošana. 

Labiekārtots bērnu 

laukums, sakārtots skvērs. 
70000 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 

Z.Lapiņa; 

48 

Informēšana un konsultācijas par 

daudzdzīvokļu namu 

apsaimniekošanu 

5 000 2013. -2019 

Apzināt vajadzības par 

semināra tēmu, veicot 

interaktīvu aptauju 

Organizēts seminārs 

ieinteresētām personām par 

namu apsaimniekošanu 

500 

Sabiedriskās 

attiecības 

U.Bērziņa 

50 Tūrisma norāžu izvietošana 8 000 2013. -2019 

Pēc Tūrisma stratēģijas 

apstiprināšanas uzsākt norāžu 

izgatavošanu un uzstādīšanu 

Sagatavotas un izvietotas 

norādes 
0 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 

Z.Lapiņa; 

51 Kapu infrastruktūras attīstība 100 000 2013. -2019 
Mazcenas kapu žoga izbūve un 

vārtu rekonstrukcija 

Izbūvēts Mazcenas kapu 

žogs un vārti 
12000 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienesta vadītāja 

Z.Lapiņa; 



RV**2.3: Droša vide 

53 
Novērošanas kameru ierīkošana 

sabiedriskās vietās 
150 000 2013. -2015 

Novērošanas kameru 

izvietošanas shēmas 

sagatavošana, nepieciešamo 

izmaksu novērtēšana un 

iepirkuma veikšana 

Novērošanas kameru 

izvietošanas shēma, 

izsludināts iepirkums 

3000 

Pašvaldības 

policijas 

priekšnieks 

J.Jēkabsons; 

Iepirkumu 

speciāliste 

I.Maļinovska; 

pieaicināti eksperti 

(ja nepieciešams) 

VP*3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV**3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

55 
Tuneļa izbūves zem starptautiskās 

lidostas "Rīga" skrejceļa izpēte 
20 000 2013. -2019 

Izpētes darba uzsākšana, 

organizēta speciālistu tikšanās 

Tikšanās ar ekspertiem, 

priekšlikuma par tuneļa 

nepieciešamību izstrāde 

1000 
Būvvaldes vadītāja 

A.Lismane 

56 

Elektrojaudu attīstība 

uzņēmējdarbības veicināšanai 

(VARAM: 4a. anketa 4.3.punkts) 

21 000 000 2013. -2019 
Elektro apakšstacijas izbūves 

uzsākšana 

Noslēgts līgums par 

apakšstacijas būves 

uzsākšanu 

0 

Būvvaldes vadītāja 

A.Lismane; 

Jurists J.Buza 

61 Investīciju iespēju mārketings 35 000 2013. -2019 

Mārketinga plāna izstrādes 

uzsākšana, mērķauditorijas 

apzināšana, vajadzību 

definēšana 

Darba grupas 

apstiprināšana; 

izpētes veikšana 

0 

Uzņēmējdarbības 

speciālists - 

koordinators; 

pieaicinātie 

eksperti 

62 

Inkubatora un/vai biznesa dārzu 

izveide un attīstība (VARAM: 4a. 

anketa 4.1.punkts) 

6 000 000 2013. -2019 

Vajadzību apzināšana un 

finanšu piesaistes iespēju 

apzināšana 

Darba grupas 

apstiprināšana; 

izpētes veikšana 

0 

Uzņēmējdarbības 

speciālists - 

koordinators; 

pieaicinātie 

eksperti 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 



63 
Sadarbības un uzņēmējdarbības 

veicināšanas pasākumi 
150 000 2013. -2019 

Nepieciešamo sadarbības un 

uzņēmjdarbības veicināšanas 

pasākumu apzināšana, 

sadarbības plāna izstrāde, 

finanšu iespēju apzināšana un 

starptautisko forumu un izstāžu 

apzināšana. Starptautiskās 

sadarbības veidošana 

Apstiprināts sadarbības un 

uzņēmējdarbības 

veicināšanas pasākumu 

plāns 

1000 

Attīstības nodaļa; 

projekta vadītāja 

Z.Zvejniece; 

Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

U.Bērziņa 

64 

Mobilo telekomunikāciju sakaru 

pārklājuma uzlabošanas 

sekmēšana 

3 000 2013. -2019 

Mobilo telekomunikāciju 

sakaru pārklājuma problēmu 

apzināšana, nepieciešamā 

risinājuma noteikšana, veicot 

interaktīvu aptauju 

Problemātisko zonu 

noteikšana, pārklājuma 

uzlabošanas grafika izstrāde 

1000 

Izpilddirektors; 

Attīstības nodaļa; 

Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

U.Bērziņa 

65 
Nodokļu politikas izstrāde 

uzņēmējdarbības sekmēšanai 
1 000 2013. -2019 

Pašvaldības uzņēmējdarbības 

veicināšanas politikas izstrāde 

Pašvaldības 

uzņēmējdarbības 

veicināšanas politikas 

projekta izstrāde 

1000 

Uzņēmējdarbības 

speciālists - 

koordinators; 

pieaicinātie 

eksperti 

66 
Konsultāciju nodrošināšana 

uzņēmējiem 
100 000 2013. -2019 

Vajadzību apzināšana, 

nepieciešamo konsultāciju 

identificēšana, konsultāciju 

pakalpojumu nodrošināšana, 

finanšu piesaistes iespēju 

apzināšana 

Sniegtas pieprasītās 

konsultācijas 
1000 

Uzņēmējdarbības 

speciālists - 

koordinators; 

pieaicinātie 

eksperti 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

RV**4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

67 Veloceliņu maršrutu izstrāde 20 000 2013. 

Veloceliņu maršrutu izstrāde; 

sadarbība ar apkārtējiem 

novadiem, laika grafika 

saskaņošana 

Apstiprināti Veloceliņu 

maršruti, noteikts izbūves 

laika grafiks 

0 
Būvvaldes vadītāja 

A.Lismane 

97 

Jaunmārupes ciema valsts ceļu 

pārņemšana un rekonstrukcija- 

Loka ceļš, Ozolu iela, Ziedkalnu 

2 213 100 2013. -2015 

1.Nodrošināt MK rīkojuma 

"Par nekustamā īpašuma 

"V21"Mārupes novadā, 

Pārņemt ceļu pašvaldības 

īpašumā 
0 

Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 



iela, Čiekuru iela, Mazcenu aleja 

(VARAM: 4b. anketa 1.6.,1.7., 

1.8.,1.9.,1.10.punkti) 

nodošanu Mārupes novada 

pašvaldības īpašumā" izpildi 

109 
Grants seguma ceļu nestspējas 

uzlabošana novadā 
7 000 000 2013. -2019 Ceļu uzturēšana  

Uzturēti un uzlaboti novada 

ceļi, akti par paveikto darbu  
190 000 

Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

110 
Gājēju pāreju iezīmēšana un 

aprīkošana ciemos 
50 000 2013. -2019 

Veicams ceļu uzturēšanas 

ietvaros 

Uzturēti un uzlaboti novada 

ceļi, akti par paveikto darbu  
10 000 

Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

112 Vecais ceļš (P132-Sprīži) 1 600 000 2013. -2015 
Uzsākts darbs pie Vecā ceļa 

rekonstrukcijas 
  200 000 

Ceļu būvinženieris 

A.Bukava 

RV**4.2: Sabiedriskā transporta attīstība 

113 

Novada satiksmes organizācijas 

sistēmas izstrāde un ceļu 

savienojuma ar Rīgu, attīstības 

iespēju izpēte. 

20 000 2013. -2015 

Novada satiksmes 

organizācijas koncepcijas 

izstrāde: 

Sadarbība ar Rīgas pašvaldību 

1. Apstiprināta koncepcija; 

2. Tikšanās protokoli par 

iespējamo sadarbību 

0 

Izpilddirektors, 

Būvvaldes vadītāja 

A.Lismane 

116 

Sliežu ceļa savienojuma no 

lidostas uz Rīgu caur Mārupi 

veicināšana 

6 000 2013. -2019 

Sadarbība organizēšana ar 

Rīgas pašvaldību un Satiksmes 

ministriju 

Organizēta sarakste un 

notikušas tikšanās 
0 

Izpilddirektors, 

Būvvaldes vadītāja 

A.Lismane 

HP***: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

117 
Speciālistu kapacitātes 

stiprināšana 
70 000 2013. -2019 

Speciālistu kvalifikācijas 

celšana, nosūtīšana uz kursiem 

un semināriem 

Apmeklēti semināri 5000 Izpildirektors 

118 Speciālistu piesaiste 200 000 2013. -2019 

Pašvaldības funkciju izpildei 

nepieciešamo darbinieku 

identificēšana un piesaiste 

Piesaistīti 

Uzņēmjējdarbības 

konsultants - koordinators, 

Attīstības speciālists, 

Pašvaldības īpāšumu 

apsaimniekotājs, MKP 

pārvaldes speciālista 

21848 Izpildirektors 



pienākumu veikšana 

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

119 

Pieredzes apmaiņas projekti ar 

Latvijas pašvaldībām, 

uzņēmumiem, u.c. partneriem 

60 000 2013. -2019 
Izstrādāti sadarbības projekti 

pieredzes apmaiņai 

Dalība semināros gan pašu 

organizētos, gan citu 

pašvaldību organizētos 

semināros 

2000 

Projektu vadītāja 

Z.Zvejniece 

Sabiedriskās 

attiecības 

speciāliste 

U.Bērziņa; 

nozaru speciālisti 

120 

Sadarbības un mijiedarbības 

nodrošināšana ar Rīgas pilsētas un 

apkārtējo novadu pašvaldībām 

10 000 2013. -2019 

Izstrādāts sadarbības modelis, 

noteikti sadarbības tematiskais 

loks un veids 

Sadarbības modeļa 

apstiprināšana un 

īstenošanas uzsākšana 

0 

Projektu vadītāja 

Z.Zvejniece 

Sabiedriskās 

attiecības 

speciāliste 

U.Bērziņa; 

nozaru speciālisti 

121 

Sadarbības un pieredzes apmaiņas 

projekti ar līdzīgām sadraudzības 

pašvaldībām ārvalstīs. 

100 000 2013. -2019 
Izstrādāti sadarbības projekti 

pieredzes apmaiņai 

1.Identificēti sadarbības 

patneri, noslēgti Sadarbības 

līgumi, uzsākts darbs pie 

kopīgu projektu izstrādes; 

2.Uzņemt Lisabonas 

delegāciju; 

3.Uzņemt Turcijas 

delegāciju. 

1000 

Projektu vadītāja 

Z.Zvejniece 

Sabiedriskās 

attiecības 

speciāliste 

U.Bērziņa; 

nozaru speciālisti 

122 Paaudžu politikas izstrāde 15 000 2013. -2019 

Paaudžu politikas izstrādes 

darba grupas organizēšana, 

nepieciešmo jomu un mērķu 

identificēšana 

Identificētas paaudžu 

politikas ietvaros risināmās 

problēmas un iespējamie 

risinājumi 

5000 

Izpilddirektors, 

darba grupa 

(kultūra, izglītība, 

soc. utt) 

123 
Komunikācija un informācijas 

nodrošināšana 
100 000 2013. -2019 

Apzināt komunikāciju kanālu 

problēmas, identificēt 

nepieciešamos pilnveidošanas 

rīkus 

Pilnveidoti informācijas 

kanāli, organizēti 

iedzīvotāju forumi, 

organizēti uzņēmēju 

sadarbības semināri 

3900 

Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

U.Bērziņa; 

Uzņēmējdarbības 

speciālists - 



koordinators; 

124 
Novada mārketinga stratēģijas 

izstrāde 
20 000 2013. 

Mārketinga stratēģija izstrādes 

uzsākšana, mērķauditorijas 

apzināšana, vajadzību 

definēšana 

Darba grupas 

apstiprināšana; 

izpētes veikšana, stratēģijas 

apstiprināšana 

0 

Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

U.Bērziņa; 

darba grupa 

125 Tūrisma stratēģijas izstrāde 20 000 2013. 

Darba grupas izveide Tūrisma 

stratēģijas izstrādei; 

Tūrisma stratēģijas projekta 

sagatavošana 

Sagatavots Tūrisma 

stratēģijas projekts 
5000 

Kulturas nama 

direktore 

I.Dūduma; 

126 
Novada mārketinga stratēģijas 

īstenošana 
400 000 2013. -2019 

Mārketinga pasākumu 

veikšana saskaņā ar 

apstiprināto Mārketinga 

stratēģiju, Novada 

reprezentēšanas materiālu 

sagatavošana 

Novada mārketinga 

stratēģijas pasākumu 

veikšana 

9500 

Sabiedrisko 

attiecību speciālists 

U.Bērziņa; 

 

2013.gadā kopā 1 355 608 LVL 

 

* Vidēja termiņa prioritāte 

** Rīcības virziens 

*** Horizontālā prioritāte 



 


