5.pielikums

Mārupes novada domes
2017.gada 18.janvāra
sēdes Nr.1, lēmumam Nr. 25
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
(Grozīts ar MND 29.03.2017.

saistošiem noteikumiem Nr. 15/2017
Grozīts ar MND 27.09.2017.
saistošiem noteikumiem Nr. 27/2017)

Mārupes pašvaldības investīciju plāns 2017.gadam
1.tabula

Nr.

Nr.
2013 2019
Attīst.
Progr.
IP

Projekta nosaukums

Atbildīgā iestāde

Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 2017.gads

Ieņēmumi
no ES
fondu
projektiem
un
speciālais
budžets

Valsts kases
aizņēmumi

Plānotais
pašvaldības
finansējums,
EUR
1.prioritāte
ar
grozījumiem
2017 sept.

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

1

2

3

4

Informācijas nodrošināšana par
izglītības un sporta iespējām, izglītības
koncepcijas īstenošana, organizēta un
īstenota jauniešu vasaras
nodarbinātība

MND izglītības
dienests, vadītāja

1) Īstenota izglītības koncepcija un aktualizācija (E.Lecko)
2) Nodrošināta informācijas aprite komunikāciju avotos, organizēta un
īstenota jauniešu vasaras nodarbinātība ( D.Rjapolova)

0

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

MND izglītības
dienests, vadītāja

Metodiskā centra vietas izpēte, metodiskā centra nolikuma izstrāde

0

Pašvaldības
optimizācija

MND izglītības
dienests, vadītāja

Ieviests pirmsskolas izglītības iestāžu rindu modulis ar elektronisko
reģistrācijas sistēmu

pirmsskolas

rindu

5000

Plānotais
pašvaldības
finansējums,
EUR
2.prioritāte

4

5

5

Mārupes vidusskolas mācību vides
uzlabošana un stadiona pārbūve

Mārupes
vidusskola,
direktors

1.Būvprojekta pabeigšana vidusskolas ēkas pārbūvei (30 000 EUR)
2.Būvprojekta
pabeigšana
sporta
laukumam
(4000
EUR)
3.
Būvdarbu
uzsākšana
4.
Sporta
laukuma
būvdarbu
uzsākšana
- būvdarbi (40 % - 882 616 EUR ):1 550 804 (200 000 - 2017)
- būvuzraudzība (40 % - 8712 EUR);18 392 (5 000 - 2017)
-autoruzraudzība (40% - 1765 EUR).7865 (2 500 - 2017)
5. SAM 8.1.2. projekta iesnieguma iesniegšana (Z.Zvejniece)
6. vecās skolas nojaukšanas projekts un dizaina projekts jaunajai skolas
ēkai izmantojot vecās skolas nojaukšanas procesā iegūtos būvmateriālus(
15 000 eiro).

Mārupes pamatskolas vides
infrastruktūras attīstība

Mārupes
pamatskola,
direktors

1) Īpašumtiesību jautājumu sakārtošana (V.Kārkliņš)
2) Būvprojekta izstrāde 30 000

7

Skultes sākumskolas pārbūve

Skultes
sākumskola,
direktore

Būvprojekta izstrāde

7

9

Mārupes mūzikas un mākslas skolas
ēkas pārbūve

Mārupes mūzikas
un mākslas skola,
direktore

Pabeigts pētījums par mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju ;
20% -2016 (3328),80% -2017 (13 310)

Jaunmārupes pamatskolas ēkas un
sporta laukuma pārbūve

Jaunmārupes
pamatskola,
direktore

Veikti Jaunmārupes pamatskolas renovācijas darbi. Veikta baseina jumta
pārbūve:
1) Jaunāko uzcelto divu pirmsskolas grupu āra nojumes izbūve (būvprojekts
un
izbūve)
8000
EUR.
2) Baseina jumta un tā konstrukciju projektēšana ((29 990) un
autoruzraudzība (3630), ekspertīze (4 000) - līgumi noslēgti 2016.g.),
nomaiņa Mazcenu alejā 4a - 350000 EUR 161551.98: Kopā 199172
3) Veikta Jaunmārupes stadiona pārbūve (2 013 348 EUR),
Autoruzraudzība Jaunmārupes stadionam (4027 EUR); 2178.00
Būvuzraudzība Jaunmārupes stadionam (20 000 EUR); 18041.10
Kopā 2033567

Atbalsts speciālai
izglītībai

Skultes
sākumskola,
direktore

9

11

un

alternatīvai

1) Izglītības
traucējumiem

programmu

241 500

3 000

6

8

1550804
(200 000 2017)

0

izglītojamajiem

ar

garīgās attīstības
licencēšana.

13 310

1 813 347.34

2 197 033

5 000

30 000

2) Programmas īstenošanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes
sagatavošana (Montesori programmas mācību līdzekļu iegāde ) 10 000

10

11

12

Sporta jomas attīstība novadā

12

13

Stadiona izbūve, sporta laukumu
pārbūve un peldbaseina izbūve

Materiāli
pilnveidošana

tehniskās

bāzes

Mārupes sporta
centrs, vadītāja

Sporta semināra organizēšana par tautas sportu novada iedzīvotājiem
(1500)

1 500

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājsMārupes
sporta centrs,
vadītāja

Veikta peldbaseina būvprojekta izstrāde (50 000 EUR)

15 000

Mārupes
sporta
centrs,
Skolu un PII,
vadītāji

Mārupes vidusskola plāno 2017. gadā iegādāties 16 komplektus tautas
deju tērpus (2700 eiro)2535, sporta tērpus 30 gab. projektam" Sporto visa
klase"(3400 eiro) 4200, aerobikas deju tērpi 24 gab.(1300 eiro) 1300.
Mācību darba uzlabošanai 2 interaktīvās tāfeles(5200 eiro) nebūs, tā vietā
serveri un divus portatīvos datorus, 2 baltās tāfeles sākumskolas klasēm
ekrāna -tāfeles funkciju nodrošināšanai(600 eiro) 600 Kopā: 13 200 EUR.
Mārupes pamatskola. Iegādātas 3 interaktīvās tāfeles (2 - skolā bioloģijas
kabinetā un skolotāju istabā kuru plānojas pārveidot par angļu valodas
kabinetu, trešā - pirmsskolas aktu zālē), 2 datori )medmāsai skolā un
vēstures
istabā).bez
izmaiņām
6 100
EUR
Mūzikas un mākslas skolā, nodrošināta mūsdienīga materiāli tehniskā
bāze, sākta instrumentu maiņa klavieru klasēs, iegādāts
koncertinstruments lielākā zālē kvalitatīvu koncertu un konkursu
vajadzībām, iegādātas iekārtas vizuāli plastiskās mākslas mācību
priekšmetu kvalitatīvai apguvei, iegādāti datori eklases (35 000 EUR),+
koklētāju tērpi (2060)
Skultes sākumskolas materiāltehniskās bāzes uzlabošana – iegādāti un
uzstādīti 3 slīdkalniņi pirmsskolas bērnu āra rotaļlaukumos (10 000 EUR),
iegādāts jauns sporta inventārs sākumskolai un pirmsskolai (2000 EUR),
digitalizācija
(9 000 EUR).
Kopā:
10 000 EUR
PII Mārzemīte - Žalūzijas ēdamzālei- 1600 EUR 3) Pretinsektu tīklu
uzstādīšana grupu un guļamistabu telpās- 2660 EUR 5) Basktebola groza
uzstādīšana500
EUR.
Kopā:
4760
EUR
Sporta centrs: Interaktīva tāfele (2000), projektors ar ekrānu (800), 4
radiomikrofoni (1500), diktafons (240), apmācību metodiskie materiāli

92 024

(3000), navigācija (350), portatīvā apskaņošana (800) bez izmaiņām,
sporta centra noliktavas dokumentācijas sakārtošana un ekspertīze (5000).
Kopā: 10 000 EUR
Jaunmārupes pamatskola: Skolēnu dalība bērnu tautas deju festivālā
“Latvju bērni danci veda” Kuldīgā 3000 EUR. Skolēnu dalība valsts
nozīmes pasākumos Latvijas simtgadei, kora un tautas deju kolektīvu tērpu
iegāde 10000 EUR. Kopā 13 000 EUR

13

14

14

15

16

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

MND izglītības
dienests, vadītāja

1) Nepieciešamās apmācības mūžizglītībā izpēte, apmācības mūžizglītībā
plāna
izstrāde.
(D.Rjapolova);
2) Veselības veicināšanas plāna izstrāde (A.Mūrnieks).

Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi

MND izglītības
dienests, vadītāja
Attīstības nodaļa,
vadītāja

Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. 30 000
EUR nepieciešami priekšfinansējuma nodrošināšanai (2017 - 2019.gadam
196 051 kopā, 166 644 EUR ESF, 29 408 EUR VB) , kas vēlāk tiek
atmaksāti pilnā apjomā. Atbilstoši domes lēmumam par kvalitatīvo izpildi
atbildīgs A.Mūrnieks, par projekta vadīšanu un atskaitīšanos Z.Zvejniece

Karjerizglītības un pieaugušo izglītības
nodrošināšana

MND izglītības
dienests, vadītāja

Apmācību pieaugušo izglītībā izpēte, apmācības plāna izstrāde.
D.Rjapolova3) Atbalsts individuālo kompetenču attīstībai (ESF kopējais
finsnējums trīs gadiem 158497.64 EUR; 2017.gadam naudu tarificēs pa
skolām (JPSK; MVSK; MPSK atlīdzība + pakalpojumi) 2017.gadā 34 581
EUR

Jauniešu
iesaiste
izglītībā,
nodarbinātībā un citos preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos

MND izglītības
dienests, vadītāja
Sociālais dienests,
vadītāja

Projekta "Proti un dari" ietvaros īstenoti dažādi atbalsta pasākumi 10
jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā algotu
darbu, neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti NVA kā
bezdarbnieki.
(E.Lecko)
Projekta vadības nodrošināšana un atskaitīšanās (S.Upmane)
Priekšfinansējums 6000 EUR, 2017.g. budžets 12 310 EUR

0

30 000

30 000

34581

12 310

12 310

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

17

17

Deinstitucionalizācijas pasākumi

Sociālais dienests,
vadītāja
Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

Novada iedzīvotājiem pieejami sociālie dzīvokļi (V.Kārkliņš).

0

18

19

18

Dienas centru attīstība un jaunu izveide
novada ciemos

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs,
Sociālais dienests,
vadītāja.

20

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

Izglītības dienests
vadītāja

Dienas centra, sociālā dienesta pakalpojumu, bibliotēkas un doktorāta
izbūve Tīrainē, būvprojekta izstrāde. (70 000 EUR)

Pabeigts pētījums par ģimenes ārstu pieejamību. Pētījuma rezultātu
izvērtēšana un pielāgošana Mārupes novada iedzīvotāju vajadzībām.
Līgums noslēgts 2016.g.

10 000

70 000

4 830

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi

Novada
administratīvā
centra
sakārtošana, t.sk. amatniecības tirdziņa
izveidošana

20

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs, Attīstības
nodaļa, vadītāja
Domes
administrācija
Izpilddirektors

1) Realizēts administratīvā centra ārtelpas uzlabošanas projekts, 1.kārtas
realizācija (S.Petrovskis) Tikties ar LVC, ar Rimi. Atlikums būvprojekta
izmaksai
9938.94
EUR;
2) Būvprojekta izstrāde un būvdarbi autostāvvietu izbūvei Sniķeru ielā.
(Ž.Salzirne), detālplānojuma uzsākšana par sarežģīta krustojuma izbūvi
(D.Žīgure)

9 940

Pašvaldības īpašumu pārvaldes un Mārupes komunālie pakalpojumi biroja
ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde, saskaņošana un
iepirkuma
organizēšana būvdarbiem. 31 460

0

21

Novada publisko iestāžu pieejamības
nodrošināšana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

22

Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna
īstenošana

Kultūras
vadītāja

23

21.24

Multifunkcionālā
kultūras
centra
izbūve un jauniešu mājas izveide
Tīrainē

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
Attīstības
nodaļa,Kultūras
nams,

1) izstrādāts būvprojekts centra 1.kārtai - Sabiedrisko pakalpojumu
centram, autostāvvietām un Tīraines ielai posmā no Vecozolu ielas līdz
Grantiņu ielai (izmaksas iekļautas Nr.18 pie dienas centra));2) izstrādāts
parka izbūves un labiekārtojuma projekts (15 000).

24

22

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
Attīstības nodaļa

Pabeigta Švarcenieku muižas arhitektoniski – mākslinieciskā izpēte un
novērtējums – 15 000 EUR

Muzeja izveide Švarcenieku muižas
ēkā

nams,

31 460

0

0

5 082

15 000

25

Aviācijas muzeja attīstība

26

Mārupes
izveidošana

dabas

koncertzāles

Attīstības nodaļa

Atbalsts jauna aviācijas muzeja attīstībai. Sabiedriska fonda izveidošana,
saskaņā ar 2016. gada 31. augusta domes lēmumu Nr.23 un ar grozījumiem
2017.gada 22.februāra domes sēdē (lēmums Nr.27)

38 827

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs, Attīstības
nodaļa

1) Priekšizpēte pašvaldības zemes gabalu attīstībai pie ūdenstorņa (6 000)
2) Dabas koncertzāles un tā labiekārtošanas būvprojekta izstrādes
uzsākšana (10 000)

0

16 000

886 692

0

100 000

5 194 531

0

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide
RV2.1: Vides kvalitāte

27

28

31

A/S MKP, valdes
priekšsēdētājs

Finansējums 886 692 EUR (Valsts kases aizņēmums) nepieciešams 2017.
gada janvāris - februāris. Atbilstoši noslēgtaiem līgumiem RERE, L4 un
Lakalme, KF IV projekta neattiecināmā daļa. Līgumu termiņš 23.03.2017.
UT izbūve paralēli KF IV projektam 2017. gadā - 100 000 EUR

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Mārupe, IV kārta

A/S MKP, valdes
priekšsēdētājs

Atbilstoši A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plānam

Pašvaldības
īpašumu pārvalde

1) Kanalizācijas pieslēgumu nodrošināšana mājsaimniecībām (50 000
EUR) Piešķīrums 2016. gadā 19 855,45 EUR. Noslēgti līgumi un izrakstīti
rēķini MND 12 gab. (15 026,57 EUR); 4 nav parakstījuši līgumus ar MKP.
Uz 2016. dec. Izbūvēti divi pieslēgumi no 2016. gada piešķīruma (1760,07
EUR).
2) Būvprojekta izstrāde asenizācijas stacijas izveidošanai un ierīkošana
(85 000 EUR) Izmaksas tiek segtas no speciālā budžeta - 135 000

Attīstības nodaļa,
teritorijas
plānotāja

1) Pabeigts sarkano līniju lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemos (15
004),
līgums
noslēgts
2016.g.
pavasarī;17
800
2) Uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam
grozījumu
izstrāde
(25
000);6286
2017
3) Izstrādāts lokālplānojums sporta teritorijai Tīrainē (10 000), 1840 - 2017
4) uzsākta ĢIS sistēmas izveidošana telpisko datu uzglabāšanai (2 000) 0
5) Detālplānojuma sagatavošana Sniķeru ielai

Kanalizācijas
pieslēgumu
nodrošināšana mājsaimniecībām un
asenizācijas stacijas izveidošana

29

30

Ūdensvadu izbūve Jaunmārupē, Vētras
un Mārupes ciemos

33.34

Teritorijas plānojuma grozījumu un
lokālplānojumu izstrāde

8 594 668

139 829

0

26 000

Informēšana, izglītošana, konsultēšana
un TP izstrāde par daudzdzīvokļu ēku
siltināšanu

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

Plānots pastāvīgi atbilstoši pieprasījumam

0

3 000

32

Energoefektivitātes
publiskajās ēkās

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

Iepirkuma organizēšana un
veikšana par energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldības ēkā Vecozolu ielā (Garāžu kompleksa
renovācija) 300 000 EUR

0

300 000

33

Energoefektīvu
uzstādīšana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs,
A/S MKP vadītājs

Gāzes vada pievadu izbūve Tīraines ielai Nr.8 un Nr.11. un katlu māju
izbūve, būvprojekta izstrāde (3000)1.prioritāte, pievadu izbūve (14 000)
un katlu iegāde (6 000), 2. prioritāte

3 000

20 000

34

Meliorācijas pasākumu attīstība un
tīklu sakārtošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
meliorācijas
inženieris

Veikta koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošana atbilstoši veiktajai
inventarizācijai, pieņemot darbā meliorācijas inženieri. Izstrādāts plāns
koplietošanas meliorācijas sistēmu sakārtošanai.

Siltumapgādes sistēmas attīstība

A/S MKP, valdes
priekšsēdētājs

Skultē
jauns
gāzes
katls
275 000 EUR MND galvojums Valsts kasē.

Degradētu teritoriju apzināšana un
sakopšana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

Sakoptas pašvaldības īpašumā esošas degradētās teritorijas, Tīraines dārzi
- 1, 2

0

Trokšņu mazināšana
iedzīvotāju
veselības un labklājības nodrošināšanai
un pasākumu veicināšana

Attīstības nodaļa,
vadītājs

Dalība lidostas trokšņu samazināšanas darba grupā

0

31

35

36

38

43

36

37

44

iekārtu

pasākumi

iegāde

un

3

MW

0

275 000

0

RV2.2: Labiekārtošana

38

45

Novada labiekārtošanas plāna izstrāde
un labiekārtojuma elementu grafisko
dokumentu izstrāde

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

1) Pabeigta izstrāde novada labiekārtošanas plānam (A.Dreimanis)
2) Grafisko materiālu izstrāde mazajām arhitektūras formām. 1 līgumi
(4500)
iepirkuma procesā (Ž.Salzirne) būvprojektam fin.nav
nepieciešams
3) Saistošo noteikumu izstrāde māju iekšpagalmu sakārtošanai. (Z.Lapiņa)

0

5 000

39

Projekta "Mārupe - mūsu mājas"
realizācija

40

Velo apkopes stendu uzstādīšana

41

42

42.1

46

47

25

Attīstības nodaļa,
vadītāja

Īstenots projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas".

Attīstības nodaļa,
vadītāja

Uzstādīti velo apkopes stendi Mārupē, Jaunmārupē un Skultē. Līgums
parakstīts 2016.g.novembrī

Dabas taku izveide un aprīkošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs
Attīstības nodaļa,
vadītāja

Izveidotas un labiekārtotas dabas takas, sasaistītas ar veloceliņiem.
Medemu
purva
rekreācijas
teritorijas
izveidošana
1) Vienošanās ar "Rīgas mežiem" par Medemu purva attīstību
(E.Brigmane)
2) Būvprojekta izstrāde rekreācijas teritorijas labiekārtošanai Medema
purvam pieguļošajā mežā (takas ar marķējumu, info stendi, stāvlaukums
un WC, atpūtas vietas) – iepirkums līdz 42 000 EUR. (30 000 EUR)
(Ž.Salzirne)

0

Parka un skvēru ierīkošana un atpūtas
vietu labiekārtošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs,
Attīstības nodaļa
vadītāja

Publisko bērnu rotaļu laukumu renovācija, darbu pabeigšanai 25 223 EUR.

25 223

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

1) Švarcenieku parka būvprojekts (6 000 EUR) 10 036,95, autoruzraudz.
1784,75
EUR;
2) Gājēju tiltiņa Kastaņu ielā būvprojekta pabeigšana 4780 EUR;
3) Ūdensrožu dīķa tīrīšana (50 000 EUR specbudžets), projekta pabeigšana
4
000
EUR;
4) Jaunmārupes parka labiekārtošanas būvprojekta izstrāde (rotaļu
pilsētiņa, Neriņas promenāde un ietves) (32 310 EUR + 3025 EUR),
notiek.
iepirkuma
vērtēšana;
5) Piebraukšanas ceļu un inženierkomunikāciju būvprojekta izstrāde
servitūta ceļa pārcelšanai no Skeitparka teritorijas (20 000 EUR),
2018.gadā

Jaunmārupes
izveidošana

rekreācijas

teritorijas

10 527

3561

54 000

3957

47 127

30 000

42.2

43

44

49

50

45

46

51

Skultes ciema rekreācijas teritoriju
izveidošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

1) Aktīvās atpūtas parka izveidei Skultē būvprojekta izstrāde (19 155
EUR) Ž.Salzirne
Par projektu vadību un atskaitīšanos LEADER (Z.Zvejniece)
2.prioritāte:
2) skatu laukuma izveide pie lidlauka būvprojekta izstrāde (21 000 EUR)
3) Skultes vides elementa – bumbvedēja IL-28 atjaunošanai un apkārtējās
teritorijas labiekārtošanai, būvprojekta izstrāde - 20 000 EUR

Daudzdzīvokļu
labiekārtošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājsAttīstības
nodaļa, vadītāja

1) Viršu ielā 20 pagalmu labiekārtojuma izbūve (50 000 EUR 2.prioritāte), pabeigta būvprojekta izstrāde 4131 EUR;2) Liepkalnu ielā
pagalmu labiekārtojuma izbūve (50 000 EUR) pabeigta būvprojekta
izstrāde 4131 EUR;3) Jaunmārupes un Skultes daudzdzīvokļu namu
būvprojektu izstrāde (15 000 EUR) Ž.Salzirne, īpašumtiesību jautājumu
sakārtošana (V.Kārkliņš) netiks veikts

88 262

50 000

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs,
Attīstības nodaļa
tūrisma
koordinators

1. Vienota stila vietējās nozīmes norāžu uzstādīšana (15 vietās, ap 45
norādēm) - 4500 EUR, 15.vietās 45 norādes - 2.prioritāte 2018.gadā
2. Mārupes novada tūrisma informācijas stendu atjaunošana - lielie
informatīvie stendi 2.00m x 3.00m (informācijas akutalizācija, stendu
izgaismošan ar saules baterijām, stendu dizains pēc izstrādātā jaunā mazo
arhitektūras formu dizaina) - 4 gab.
- 11 000 EUR
3. Tūrisma informācijas punkta (laukuma) labiekārtošana Jaunmārupē pie
ūdenstorņa: Lielā novada karte, atkritumu urna, soliņš, velosipēdu turētājs
–
4000
EUR
4.Jaunu velomaršrutu marķēšana (“Mārupes loks”, u.c.) - 3000 EUR
1.-4.
atbildīgā
E.Brigmane
5.Novada robežzīmju izbūve (5000 EUR) (Ž.Salzirne)

5 000

4 500

Labiekārtošanas plāna īstenošana un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

1) Informatīvo plākšņu izgatavošana (rotaļu laukumu info) 3000 EUR, no
uzturēšanas
2)
Pārvietojamās
lieldienu
šūpoles,
4000
EUR,
4152;
3) Dabas vides objekti gadskārtu svētkiem un labiekārtojuma elementi, 15
000
EUR,
pārcelts
4) 2 vieglās a/m un 1 traktors ar šķeldotāju - 90 000 EUR

105 252

Kapu infrastruktūras attīstība

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs

Veikta kapsētas sektoru marķēšana un info stenda izgatavošana

māju

pagalmu

Tūrisma norāžu izvietošana un novada
robežzīmju izvietošana

19 155

41 000

6 000

RV2.3: Droša vide

47

52

48

49

50

53

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Nodrošināta
sabiedriskā
Termokameras iegāde

Infrastruktūras attīstība sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Ēkas Konrādu skvērā remontdarbi policijas ēkai, bāriņtiesai, izglītības
dienestam

226 000

Civilās aizsardzības ierīkošana

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
vadītājs,
Domes
administrācija darba aizsardzības
speciālists

1.) 2016. g. Mārupes pašvaldības Civilās aizsardzības plāna pārstrādāšana,
saskaņā ar izmaiņām likumdošanā. (05.05.2016. stājas spēkā no
01.10.2016.g. ,,Civilās aizsardzības un un katastrofu pārvaldīšanas
likums"
(ikdienas
darbu
itevaros)I.Vovers
2.) Rezerves finansējuma iekļaušana civilās aizsardzības pasākumu
veikšanai, avāriju un katastrofu seku likvidēšanai. (10 000 EUR) I.Vovers
3) Viršu ielas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu pāreja no sašķidrinātās gāzes
uz dabas gāzi. Būvprojekta izstrāde (3500), gāzes vada izbūve (53 000),
pievienošana dzīvokļiem (86 175) J.Ivanovs

13 500

Novērošanas
kameru
sabiedriskās vietās

Pašvaldības
policija,
priekšnieks

Projektēšana un pirmās kārta izpilde novērošanas kameras sabiedriskās
vietās uzstādīšana

20 000

Sabiedriskās
uzlabošana

kārtības

un

drošības

ierīkošana

kārtība

un

drošība

2 000

139 175

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana

51

52

58

20 kV gaisa vadu līniju nomaiņa ar
kabeļiem
Mārupes
novadā.
Transformatoru nomaiņa

A/S
MKP
Domes
administrācija

Mārupes novada gaisvada līniju nomaiņa uz apakšzemes kabeļu tīklu
izveidi, veicinot Sadales tīkli attīstību. MKP un pašvaldībai piederošu
elektrolīniju sakārtošana. Lilijas ielas, Gerberu, Kreimeņu un Gundegu
ielu līnijas nodošana A/S Sadales tīkli

0

Biznesa objektu attīstība

Attīstības nodaļa

Uzņēmējdarbības attīstības konsultanta piedalīšanās Jūrmalas biznesa
inkubatora biznesa ideju vērtēšanas komisijā; Uzņēmēju informēšana par
biznesa atbalsta iespējām Biznesa inkubatorā.

0

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana

71 000

53

63

Sadarbības
un
uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumi

Attīstības nodaļa,
uzņēmējdarbības
speciālists

Pastāvīgi pasākumi saistībā ar uzņēmējdarbības veicināšanas plānu,
novada
marketinga
plānu
un
tūrisma
stratēģiju
1.Granta programmas jaunajiem, topošajiem uzņēmējiem izveide un
nolikuma, pielikumu izstrāde sadarbībā ar SEB (10 000 - dotācija
biedrībai);
2. Uzņēmējdarbības veicināšanas plāna ieviešana

54

64

Mobilo un fiksēto telekomunikāciju
sakaru
pārklājuma
uzlabošanas
sekmēšana

Attīstības nodaļa,
uzņēmējdarbības
speciālists

Panākta vienošanās ar telekomunikāciju operatoriem, par pārklājuma
uzlabošanas grafiku

0

Pieejama publiskā infrastruktūra novada komercobjektos, ar kuriem ir
noslēgta vienošanās par kopīgu uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras
attīstību, sadarbības projekta ar Rimi realizācija

0

Komercobjektu attīstībai
nepieciešamās publiskās
infrastruktūras (pievadceļi,
telekomunikāciju, sakaru,
elektroapgādes un gāzes pieslēgumi,
ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus
notekūdeņu un siltumapgādes
infrastruktūra) izveidošana
55
Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Mārupes
novadā"
īstenošana
Uzņēmējdarbības
attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Mārupes novadā - Dzirnieku ielas, ceļu
C16 un C15 posma pārbūve.

56

66

Konsultāciju nodrošināšana
uzņēmējiem

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
ceļu inženieris,
Attīstības nodaļa,
projektu vadītājs

Attīstības nodaļa

Dzirnieku ielas, ceļu C-16 un C-15 pārbūve (2 048 537,55EUR).
Būvuzraudzība (10 242,69 EUR).
Autoruzraudzība (4599,09EUR).
305 620 EUR nepieciešams paredzēt priekšfinansējumam (iepirkums
izsludināts 12.2016)
535 282 EUR aizņēmums no valsts kases

1)
Sadarbībā ar "Uzņēmēju biedrību" nodrošināta mentoringa
programmas
pastāvīga
ieviešana
2) Konsultācijas novada uzņēmējiem
VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana

1 501 600

535 282

10 000

2 059 493

0

Ielu un ceļu izbūve un pārbūve
programmas "Ielu un ceļu pārbūve
Mārupes novadā 2015 - 2019 gadam"
ietvaros
57
Projekta "Ceļa C-10 pārbūve"
īstenošana
Grants ceļa pārbūve aktivitātes
“Pamatpakalpojumi
un
ciematu
atjaunošana lauku apvidos”

Veikta ielu un ceļu pārbūve novadā

2 059 603

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
ceļu inženieris
Pabeigts ceļa C-10 pārbūves būvprojekts, līgums noslēgts 08.12.

4369

58

59

Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve

114

Sabiedriskā
transporta
pilnveidojumi

sistēmas

Pašvaldības
īpašumu pārvalde

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,

1. Mazcenu aleja, Dzelzceļa iela, Narcišu iela, Rožu iela, Skaņākalna
iela, Gaiziņa iela būvniecība (76 835 EUR - 2017) 2.Ventas ielas posma
no Dzelzceļa līdz Krones ielai un Krones ielas posma no Ventas ielas līdz
esošajai TP apgaismojuma izbūve, trases garums 1150m, 30 apgaismes
balsti (daļa būvprojekta izstrāde (1490) un izbūve - 30000
EUR)3.Čiekuru ielas posma no Skuju līdz Meža ielai apgaismojuma
izbūve, trases garums 500m, 9 apgaismes balsti:-būvprojekta izstrāde
(2045) un izbūve - 9000 EUR;4.Dzelzceļa ielas posma no Ventas līdz
dzelzceļa pārbrauktuvei apgaismojuma izbūve, trases garums 700m, 18
apgaismes balsti:- būvprojekta izstrāde (2628) un izbūve- 25000
EUR;5.Lielās ielas posma no Daugavas līdz Narcišu ielai apgaismojuma
izbūve, trases garums 500m, 12 apgaismes stabi: - būvprojekta izstrāde
(2216) un izbūve- 12000 EUR;6.Lielās ielas posmā no Lībiešu ielas līdz
strupceļam, trases garums 250m, 6 apgaismes stabi:
- būvprojekta
izstrāde un izbūve - 6000 EUR, ATCELTS;7.Māras ciema ielu
apgaismojuma gaismekļu (57gb.) nomaiņa pret jauniem LED
gaismekļiem:
- izbūve
- 15000 EUR (11
299);8.Daudzdzīvokļu mājas “Mežciems” jaunu kabeļlīniju (19gb.) kopā
300m izbūve. Kabeļlīniju izbūve nepieciešama, lai mājas dzīvokļu
īpašnieki varētu noslēgt ar AS”Sadales tīkls” elektroenerģijas piegādes
līgumu bez Mārupes pašvaldības starpniecības: - izbūve – 5000 EUR (no
apsaimniekošanas).9. Vaidavas ielas, Pededzes ielas, Mārupītes gatves,
Kalēju ielas, Viskalnu ielas apgaismojumu izbūve (15 000) 19 876.10.
Lielās ielas būvprojekta izstrādes pabeigšana (4000 EUR), būvniecība 50 000 EUR (61 056)Nr.2. - Nr.6. 1.prioritāte būvprojektu izstrāde - 10
000 EUR, 2.prioritāte būvniecība - 73 000 EURNr.7. - Nr.10. būvniecība
1.prioritāte - 85 000 EUR11. Apgaismojuma izbūve veloceliņa Rožu iela
(2017.g. - 90 000 kabeļu pārcelšanai), Dzelzceļa pārejai (2000) ,
Brūkleņu ielai (26 000) un Lambertu ielai (22 000) saskaņā ar ielu un
ceļu programmu - 140 000 EUR12. Ozolu ielas (no Kastaņu līdz Ceriņu)
apgaismojuma atjaunošana pēc A/S Sadales tīkls balstu likvidēšanas.
Būvprojekta izstrāde (1974) un būvniecība esošā finansējuma
ietvaros.13. Lielā iela posmā no K.Ulmaņa gatves līdz Kantora ielai,
būvprojekts (1416)

Sabiedriskā transporta jomas situācijas aktualitātes

320 835

0

73 000

ceļu inženieris,
Izpilddirektors

60

116

Sliežu ceļa savienojuma no lidostas uz
Rīgu caur Mārupi veicināšana ar
tramvaja līnijas pagarināšanu

Pašvaldības
īpašumu pārvalde,
ceļu
inženieris,
Izpilddirektors

Izpēte par sliežu tramvaja kustību novadā un informācijas aktualizēšana

0

HP: Procesu vadība un sadarbība
HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana

61

118

62

Speciālistu piesaiste

Administrācijas
vadītājs,
Pašvaldības
īpašumu pārvalde

Pašvaldības īpašumu pārvaldes lietvedes, nekustamo īpašumu lietu
reģistrators un vecākā lietveža vakanču izveidošanai.

4 500

Datu rezerves kopiju izvietošanas
serveris un datu uzglabāšanas drošības
nodrošināšana

Administrācijas
vadītājs

Izvietots datu rezerves kopiju serveris un nodrošināšana datu uzglabāšanas
drošība.

6932

HPV2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana

63

119

Pieredzes apmaiņas projekti ar Latvijas
pašvaldībām,
uzņēmumiem,
u.c.
partneriem

Attīstības nodaļa,
vadītāja

Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni konsultatīvajām padomēm,
uzņēmējiem, domes darbiniekiem

6 000

64

120

Sadarbības
un
mijiedarbības
nodrošināšana ar Rīgas pilsētas un
apkārtējo novadu pašvaldībām

Attīstības nodaļa,
vadītāja

Dalība Rīgas pilsētas un apkārtējo pašvaldību organizētajos pasākumos
par sadarbības nodrošināšanu

300

Mārupes vidusskola iesaistījusies Erasmus+ 2.pamatdarbības starpskolu
stratēģijas partnerības projektā''Genius and Mission in Educatien".
Projekta kopējā summa 22 635 eiro laika periodam. 2017.gadā 11 110
EUR /J. Lagzdkalns/

65

121

66

67

68

123

Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs "Ziemeļu - Baltijas valstu mobilitātes
programmas publiskajai administrācijai" ietvaros. (11 000 EUR) /Zane/ 4
000
mobilitātes
programma,
jāparedz
priekšfinansējums
Projekta HPV2.53/8 Mobilitāte PII Zeltrīti Nr.2016-1-LV01-KA101022445. turpināšana, projekta izmaksas 2551 EUR, no tiem 1536 EUR
jāparedz
kā
priekšfinansējums.
Skultes sākumskola, pieredzes apmaiņa, kopīgi projekti – sākumskolas un
pirmsskolas izglītojamie piedalīsies starptautiskajā konkursā “Es esmu
pētnieks” Minskā Baltkrievijā (1944)

Sadarbības un pieredzes apmaiņas
projekti ar līdzīgām sadraudzības
pašvaldībām ārvalstīs.

Attīstības nodaļa,
vadītāja, Skolu un
PII vadītāji

Paaudžu politikas izstrāde

Izglītības dienests,
Domes
administrācija,
vadītājs

Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģijas 2013.-2019.gadam
aktualizēšana atbilstoši valsts līmenī noteiktajām jaunatnes politikas
aktualitātēm. (D.Rjapolova)

0

Domes
administrācija,
Attīstības nodaļa,

1) Āra interaktīvā stenda uzstādīšana Jaunmārupē, kameru uzstādīšana
esošajām un stendam pie domes ( 38 000) E.Brigmane - 2.prioritāte
2) Satura vadības sistēmas izveide iedzīvotāju datu bāzei (500)
(U.Bērziņa)
3) Stacionāro baneru rāmju izgatavošana un uzstādīšana (2700)
(U.Bērziņa),
faktiskās
izmaksas
2000
EUR
4) Mājaslapas izstrāde, t.sk. komunālo, tūrisma sadaļa, sporta sadaļa un
izglītības sadaļa (aukļu dienesta), digitālais kalendārs (10 000 EUR)
(U.Bērziņa) Papildus pārejošais finansējums mājaslapas dizaina izstrādei
paredzētās summas 1 000 EUR, līgums noslēgts par 11 884,93 EUR
5) Video rullītis par novada tēlu, 15 000 EUR, līgums noslēgts par 7370
EUR

23 000

Domes
administrācijas
vadītājs,
izpilddirektors

Izveidots klientu apkalpošanas centrs MND administrācijas ēkā,
būvprojekta izstrāde

0

Komunikācija
nodrošināšana

un

informācijas

Klientu apkalpošanas centra izveide
MND administrācijas ēkā

43 985

27661

38 000

69

70

71

126

Pašvaldības
funkciju
īstenošanai
nepieciešamās zemes un būvju iegāde,
noma vai atsavināšana

Attīstības nodaļa,
vadītāja

Veikta nepieciešamo zemes un būvju īpašumu iegāde, noma vai
atsavināšana. 2017.gadā potenciāli atsavināmie īpašumi: "Apinīši"- 5
485.00;
"Pilskalni"4
700.00;
Dzirnieku iela 40; "Purvzīles"; "Viskalni".

100 000

Tūrisma stratēģijas īstenošana

Attīstības nodaļa,
Tūrisma
koordinators

INVENTĀRS - Izvelkama alumīnija nojume (telts) ar noņemamām
sienām, saliekams galds (čemodāns) un 2 saliekami krēsli ar atzveltni
brīvdabas tūrisma pasākumu organizēšanai iedzīvotājiem un viesiem –
1500 EUR

1492

Attīstības nodaļa

1)Video rullīša izveidošana par uzņēmējdarbību novadā un t.sk. Mārupes
novada
amatniekiem,
mājražotājiem
(4000);
2)Sadarbībā ar Izglītības dienestu radīt lekciju ciklu novada skolās, kurās
savā pieredzē dalīsies populāri cilvēki Latvijā, no dažādām profesijām;
3) Izstrādāt nolikumu un izveidot preču zīmi "Radīts Mārupē".

0

Novada mārketinga stratēģijas
īstenošana

Domes priekšsēdētājs

M.Bojārs

Mārupes novada -pašvaldības ielu un ceļu programma 2017.gadam
2.tabula
Finanšu avoti
Nr. MN
attīstības
programmā
Investīciju
plāns 2013.2019.gadam

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Indikatīvās
projekta
izmaksas
(EUR)

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

1 644 201

ES
finansējums
(EUR)

Pašvaldības
finansējums
(EUR)

Citi
(EUR)

0

1 574 201

70000

Projekta plānotie darbības rezultāti un to
rezultatīvie rādītāji

Ielu un ceļu rekonstrukcija novadā

Pārejošais
finansējums
no 2016.gada
EUR

Plānotais
pašvaldības
finansējums,
EUR
1.prioritāte
ar grozījumiem
2017 sept.

Plānotais
pašvaldības
finansējums,
EUR
2.prioritāte

1 955 902

2 059 603

3 206 000

435 000

435 000

0

Veloceliņu izbūve

505 000

0

435 000

70 000

Izbūvēts veloceliņš 4,7 km (Mārupe Jaunmārupe) un rekonstruēts ceļa C-6 posms no
ceļa C-20, 456 500 EUR daļai būvniecības
P132.Noslēgts projektēšanas līgums 17. nov.,
būvprojekta pabeigšana 41500 EUR + 2000 EUR
par autoruzraudzību.

Veloceliņu izbūve un labiekārtošana

0

0

0

0

Izveidoti un labiekārtoti novada veloceliņi
atpūtai un starp ciemiem 10 km garumā.
Velo celiņu izpēte (2016.g.)

0

0

Veloceliņa izbūve-Olaine - Mārupe - Rīga

0

0

0

0

Izbūvēts veloceliņš 1,8 km

0

0

108

1

Veloceliņa izbūve no Rožu ielas 35 Mārupē
līdz Mazcenu alejai 4A Jaunmārupē ar
apgaismojumu
(Apgaismojums 190 000, 2017 - 65 000, 2018 125 000)

68

2

69

3

Gājēju celiņu izbūve

4

Mārupītes gatves gājēju celiņa izbūve (no
Vecozolu ielas līdz Forstu iela) bez
apgaismojuma

5

Rožleju, Paleju un Upesgrīvas ielas gājēju
celiņa izbūve (no Pededzes ielai līdz Kantora
ielai) bez apgaismojuma

0

0

0

0

Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 0,7 km
garumā

0

8 000

16 000

0

16 000

0

Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 1,4 km
garumā

0

0

6

Gājēju ceļa izbūve gar Jelgavas ceļu (posmā
no Rudzrogu ielas līdz Rīgas robežai)

5 000

0

5 000

0

Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 0,08 km
garumā

0

0

7

Dzelzceļu ielas (no Jelgavas ceļa līdz Sīpeles
ielai) gājēju celiņa izbūve bez apgaismojuma

4 000

0

4 000

0

Veikta priekšizpēte par gājēju celiņa risinājums

0

0

8

Ventas ielas (no Dzelzceļa ielas līdz Krones
ielai) gājēju celiņa izbūve bez apgaismojuma

10 000

0

10 000

0

Izstrādāts būvprojekts gājēju ceļam 0,88 km
garumā

0

0

Ielu un ceļu labiekārtošanas objektu sakārtošana

9

Gājēju pārejas pieeju izbūve dzelzceļa
pārbrauktuvei Ventas ielā ar apgaismojumu
(Apgaismojums 2000)

13 000

0

13 000

0

Izbūvēta gājēju pāreja pāri dzelzceļam Dzelzceļa
ielas un Ventas ielas krustojumā 0,05 km

13 000

0

5000

15 000

10 000

0

10

Gājēju pāreju, ātrumvaļņu un citu drošības
pasākumu veikšana

5 000

0

5 000

0

Veikta gājēju pāreju ierīkošana, ātrumvaļņu
ierīkošana un citi drošības pasākumi atbilstoši
pieprasījumam
(Gājēju pārejas izbūve Stīpnieku ceļa un Kantora
ielas krustojumā, būvprojekta izstrāde (paši) un
būvniecība 5000)

11

Satiksmes intensitātes noteikšana novada ielām
un ceļiem

10 000

0

10 000

0

Veikta satiksmes intensitātes noteikšana novada
galvenajām ielām un ceļiem

Ielu rekonstrukcija novadā

12

Kursīšu ielas rekonstrukcija bez ietves un bez
apgaismojuma (no Daugavas līdz Sīpeles)

13

Brūkleņu ielas rekonstrukcija (no Pededzes
ielas līdz Sīpeles ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 26 000)

271 019

275 549

0

0

271 019

275 549

0

Rekonstruēta iela 0,55 km. Būvniecības
iepirkumā cenas piedāvājums 266566.27 EUR
(Ar
rezervi
un
PVN).
Provizoriskā
būvuzraudzība 3000 EUR. Autoruzraudzība
1452 EUR

271 019

276 666

0

0

Rekonstruēta iela 0,65 km. Būvniecības
iepirkumā cenas piedāvājums 297096.19 EUR
(Ar
rezervi
un
PVN).
Provizoriskā
būvuzraudzība 3000 EUR. Autoruzraudzība
1452 EUR

275 549

307 196

0

75

0

Rekonstruēta iela ~ 0,55 km. Būvniecības
iepirkumā cenas piedāvājums 238217.16 EUR
(Ar
rezervi
un
PVN).
Provizoriskā
būvuzraudzība 3000 EUR. Autoruzraudzība 726
EUR

219 943

246 317

0

0

Rekonstruēta iela ~ 0,14 km Būvniecības
iepirkumā cenas piedāvājums 23374.42 EUR (Ar
rezervi un PVN). Provizoriskā būvuzraudzība
500 EUR. Autoruzraudzība 968 EUR

24 843

25 744

0

240 575

244 706

0

0

0

8 277

105 000

0

110 000

7 000

230 000

0

125 000

14

Lambertu ielas rekonstrukcija (no Kantora ielas
līdz Paleju ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves(Apgaismojums 22 000)

15

Krones ielas rekonstrukcijas (posms no Ventas
ielas līdz Trenču ielai ~ 140m) bez
apgaismojuma un ietves

16

Avotu ielas rekonstrukcija (no Brūkleņu ielas
līdz Daugavas ielai) bez apgaismojuma un
ietves

240 575

0

240 575

0

Rekonstruēta iela ~ 0,48 km. Būvniecības
iepirkumā cenas piedāvājums 236606.01 EUR
(Ar
rezervi
un
PVN).
Provizoriskā būvuzraudzība 3000 EUR.
Autoruzraudzība 968 EUR

17

Dzirnieku iela (posmā no Lidostas pievedceļa
līdz
C13)
(Apgaismojums 56 000)

0

0

0

0

Rekonstruēta iela 1,42 km, finansējums iekļauts
investīciju plānā

219 943

24 843

0

0

219 943

24 843

18

Spulgu ielas rekonstrukcija (posmā no Atvaru
ielas līdz Mārupītei) ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 6000)

8 277

0

8 277

0

Rekonstruēta iela ~ 0,15 km. Noslēgts
projektēšanas līgums par Atvaru, Riekstu,
Spulgu, Zemtur ielu projektēšanu. Līguma
summa 13794 ar PVN. Samaksāts 40% (5517.6)
par būvprojektu min. sastāvā. Atlikums 8276.4
EUR + Autoruzraudzība visām četrām ielām
2420 EUR ar PVN.

19

Riekstu ielas rekonstrukcija (posmā no
Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai)
ar
apgaismojumu
un
bez
ietves
(Apgaismojums 6400)

0

0

0

0

Rekonstruēta iela ~ 0,16 km

20

Rožkalnu ielas rekonstrukcija (posmā no
Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvei) ar
apgaismojumu
un
ietvi
(Apgaismojums 15 200)

7 000

0

7 000

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 0,38 km

21

Atvaru ielas rekonstrukcija (posmā no
Rožkalnu iela līdz nekustamajam īpaš. Atvaru
iela 11 (kad. Nr. 80760070529) ar
apgaismojumu
un
bez
ietves
(Apgaismojums 8000)

0

0

0

0

Rekonstruēta iela ~ 0,41 km

8 277

22

Zemturu ielas rekonstrukcija (posmā no Gaujas
ielas līdz Mārupītes ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 11 000)

23

Paleju ielas rekonstrukcija (no Upesgrīvas ielas
līdz Meldriņu ielai) ar apgaismojumu un ietvi
(Apgaismojums 76 000)

0

6 534

0

0

0

6 534

0

Rekonstruēta iela ~ 0,26 km

0

Rekonstruēta iela ~ 1,3 km. Projektēšanas līguma
summa 10890 EUR ar PVN. Samaksāts 4356
EUR. Atlikums 6534 EUR ar PVN +
Autoruzraudzība 1210 EUR ar PVN

0

180 000

6 534

6 534

710 000

8 749

8 749

380 000

24

Druvas ielas rekonstrukcija (no Upesgrīvas
ielas līdz Lielai ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 24 000)

8 749

0

8 749

0

Rekonstruēta iela ~ 0,6 km. Noslēgts
projektēšanas līgums par
Druvas, Dikļu,
Jaunzemu ielu projektēšanu. Līguma summa
14580.5 ar PVN. Samaksāts 40% (5832.2) par
būvprojektu min. sastāvā. Atlikums 8748.3 EUR
+ Autoruzraudzība visām četrām ielām 1149.5
EUR ar PVN.

25

Dikļu ielas rekonstrukcija (no Upesgrīvas ielas
līdz Dārznieku ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves
(Apgaismojums 12 000)

0

0

0

0

Rekonstruēta iela ~ 0,45 km

0

290 000

26

Jaunzemu ielas rekonstrukcija (no Vārpu ielas
līdz Daibes ielai) ar apgaismojumu un ietvi
(Apgaismojums 8000)

0

0

0

0

Rekonstruēta iela ~ 0,42 km

0

310 000

27

Braslas ielas rekonstrukcija (no Daugavas ielas
līdz Kurmales ielai) ar apgaismojumu un ietvi

0

0

0

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 0,75 km

0

10 000

28

Mazcenu alejas rekonstrukcija (posmā no A5
līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai) bez
apgaismojuma un ar ietvēm

8 712

0

8 712

0

Rekonstruēta iela ~ 1.35 km Projektēšanas
līguma summa 14520 EUR ar PVN. Samaksāts
5808 EUR. Atlikums 8712 EUR ar PVN +
Autoruzraudzība 1815 EUR ar PVN

8 712

700 000

29

Pededzes ielas rekonstrukcija (no Daugavas
ielas līdz Lielai ielai) bez apgaismojuma un ar
ietvi

0

0

0

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 1,3 km

0

15 000

30

Dāliju ielas izbūve (no Rožu ielas līdz
Skaņākalna ielai) ar apgaismojumu un ietvi

0

0

0

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 0,33 km

0

6 000

8 712

31

Skaņākalna ielas rekonstrukcija (no Irbītes ielas
līdz Lielai ielai) ar apgaismojumu un ietvi

5 000

0

5 000

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 0,17 km

0

5 000

32

Sniķeru ielas rekonstrukcija (posmā no Paleju
ielas līdz Grāvkalnu ielai) ar apgaismojumu un
ietvi

0

0

0

0

Izstrādāts būvprojekts, posma garums - 0,37 km

0

7 000

Ceļu rekonstrukcija novadā
87

33

Vecais Mārupes ceļš (posmā no Rožu ielas līdz
P-132)

Rekonstruēts ceļš 4,38 km

0

112

33.1

C-6 Vecais Mārupes ceļš (posmā no Dzeņu iela
līdz P-132) un Rožu iela posmā C-20 līdz
Dzeņu iela

Rekonstruēts ceļš 1,6 km, Projekts tiek realizēts
Pozīcijas Nr.2 ietvaros

0

34

C-16 Noras-Dumpji-Rutki posmā no Dzirnieku
ielas līdz C-15

Izprojektēts un izbūvēts ceļš ~ 1,4 km, izmaksas
skatīt Investīciju plānā 2017 - 2019

0

35

C-15 Alpi - Dumpji no C-16 līdz Stīpnieku
ceļam

Izprojektēts un izbūvēts ceļš ~ 0,18 km (ietve
0,36 km), izmaksas skatīt Investīciju plānā 2017
- 2019

0

0

