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Ievads
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir noteikt
konkrētu rīcību un uzdevumu kārtību, lai sasniegtu
pašvaldības ilgtspējīgās attīstības stratēģijā
nospraustos ilgtermiņa uzstādījumus.
Stratēģiskajā daļā tiek attēlota novada ilgtermiņa
un

vidēja

termiņa

stratēģisko

uzstādījumu

savstarpējā sasaiste.

STRATĒĢISKĀ DAĻA

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
STRATĒĢISKĀ DAĻA
RĪCĪBAS PLĀNS
INVESTĪCIJU PLĀNS
ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA UN NOVĒRTĒŠANA

Vieni

no

nozīmīgākajiem

nosacījumiem,

lai

veicinātu ilgtermiņa uzstādījumu sasniegšanu ir
noteikt vidēja termiņa prioritātes. Nosakot vidēja
termiņa prioritātes, tiek ņemti vērā novada resursi,
iespējas, pašreizējā situācija, iedzīvotāju aptaujas,
un darba grupu rezultāti.
Izvirzīto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai tiek
noteikti rīcības virzieni, kas ietver konkrētu
pasākumu

kopums,

lai

sasniegtu

noteiktās

prioritātes.
Izstrādājot attīstības programmu, tiek izvērtēti
Stopiņu novada, kaimiņu novada, plānošanas
reģiona

un

dokumenti.

nacionālā

līmeņa

plānošanas

Attīstības programmas
Stratēģiskā daļa parāda
to, ko Stopiņu novads
vēlas sasniegt laika
posmā no 2019. līdz
2025. gadam.

1.

STOPIŅU NOVADA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI

1.1. ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI1

STOPIŅU NOVADS –
VIETA
UZŅĒMĒJDARBĪBAI
UN ĢIMENEI!

VĪZIJA
STRATĒĢISKIE

ILGTERMIŅA
PRIORITĀTES

MĒRĶI

Saliedēta, radoša,
izglītota un vesela
sabiedrība – SM1

Daudzpusīgas personības
pilnveides iespējas
iedzīvotāju
konkurētspējas
paaugstināšanai – IP1

Racionāla pārvalde – SM2

Efektīva pārvalde un ērti
pieejami pašvaldības
pakalpojumi – IP2

Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība – SM3

Uzņēmējdarbībai
labvēlīga politika un
kvalitatīva tehniskā
infrastruktūra – IP3

Sakārtota dzīves vide –
SM4

Kvalitatīva un droša
dzīves vide ar
daudzveidīgu
pakalpojumu klāstu un
vidi saudzējošu
infrastruktūru – IP4

4
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Stopiņu novada ilgtermiņa stratēģiskie uzstādījumi ir noteikti Stopiņu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz
2030.gadam.

TERITORIJAS SPECIALIZĀCIJA, ATTĪSTĀMĀS NOZARES
RĪGAS REĢIONĀ

LATVIJĀ

•Radošās industrijas
•Pierīgas kultūras centrs
•mūžizglītība
•rekreācija un tūrisms
•transporta infrastruktūras
nodrošinājums
•tirdzniecība un
pakalpojumi
•atkritumu
apsaimniekošana
•gaļas pārstrāde un
konservēšana

•Zinātniskās izpētes un
attīstības pakalpojumi
•radošās industrijas
•būvmateriālu ražošana
un būvniecība
•specializētā veselības
aprūpe
•energoresursu
apsaimniekošana
•transporta infrastruktūras
nodrošinājums

STARPTAUTISKI
•Apstrādes rūpniecība
•transports
•uzglabāšana

1.2. VIDĒJA TERMIŅA UZSTĀDĪJUMI
VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES
VIDĒJA TERMIŅA

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES

Saliedēta, radoša, izglītota
un vesela sabiedrība –
SM1

Daudzpusīgas personības
pilnveides iespējas
iedzīvotāju konkurētspējas
paaugstināšanai – IP1

LIETPRATĪGS UN AKTĪVS
IEDZĪVOTĀJS – VP1

Racionāla pārvalde – SM2

Efektīva pārvalde un ērti
pieejami pašvaldības
pakalpojumi – IP2

SADARBĪBU VĒRSTA

Konkurētspējīga
uzņēmējdarbība – SM3

Uzņēmējdarbībai labvēlīga
politika un kvalitatīva
tehniskā infrastruktūra –
IP3

Sakārtota dzīves vide –
SM4

Kvalitatīva un droša dzīves
vide ar daudzveidīgu
pakalpojumu klāstu un
vidi saudzējošu
infrastruktūru – IP4

PRIORITĀTES

PRASMĪGA UN UZ
PĀRVALDE – VP2

ATTĪSTĪTA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE –

VP3

UZLABOTA CIEMU
SASAISTE,
INFRASTRUKTŪRA UN
PUBLISKĀ ĀRTELPA – VP4
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RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI2
VIDĒJA TERMIŅA

RĪCĪBAS VIRZIENI

PRIORITĀTES

UZDEVUMI
U1.

RV1. Kopiena un
identitāte

Aktivizēt sabiedrības
līdzdarbību
U2. Izveidot novada identitāti
U3. Sekmēt jauniešu politiku
U4.

RV2. Izglītība

U5.

U6.

U7.
RV3. Kultūra
U8.
LIETPRATĪGS UN
AKTĪVS
IEDZĪVOTĀJS –

Pilnveidot kultūras objektu
infrastruktūru un tehnisko
nodrošinājumu
Attīstīt kvalitatīvu un
daudzveidīgu kultūras
piedāvājumu
Uzturēt un attīstīt esošo
kultūrmantojumu un
tradīcijas

U9.

RV4. Veselības
pakalpojumi

Palielināt veselības aprūpes
pakalpojumu
nodrošinājumu
U10. Attīstīt veselības aprūpes
infrastruktūru

RV5. Sociālā aprūpe un
pakalpojumi

U11. Uzlabot sociālo
pakalpojumu daudzveidību
un kvalitāti
U12. Pilnveidot sociālo
pakalpojumu infrastruktūru
un materiāltehnisko
nodrošinājumu

RV6. Sports un aktīvā
atpūta

U13. Pilnveidot sporta aktivitāšu
piedāvājumu
U14. Pilnveidot sporta un aktīvās
atpūtas infrastruktūru

RV7.

U15. Nodrošināt sabiedrisko
kārtību

VP1

2

Uzlabot izglītības
piedāvājumu, kvalitāti un
pieejamību
Pilnveidot izglītības iestāžu
infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi

Drošība

Rīcības virzieni - konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai.
Risināmie uzdevumi izvirzīti noteikto rīcību virzienu sasniegšanai.
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VIDĒJA TERMIŅA
PRIORITĀTES

PRASMĪGA UN UZ
SADARBĪBU
VĒRSTA PĀRVALDE

– VP2

ATTĪSTĪTA
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VIDE – VP3

RĪCĪBAS VIRZIENI

RV8. Pašvaldības
pārvalde

U16. Nodrošināt efektīvu
pašvaldības pārvaldi un
pakalpojumus
U17. Sekmēt savstarpējo
komunikāciju un sadarbību
U18. Sekmēt un pilnveidot ārējo
sadarbību

RV9. Uzņēmējdarbības
vide

U19. Pilnveidot uzņēmējdarbību
atbalstošu infrastruktūru
U20. Pilnveidot un attīstīt
uzņēmējdarbības atbalsta
sistēmu

RV10. Sasniedzamība

U21. Sakārtot un attīstīt ceļu un
ielu infrastruktūru
U22. Uzlabot satiksmes kvalitāti
un drošību
U23. Pilnveidot pasažieru
pārvadājumus

RV11. Mājokļi

U24. Attīstīt novada dzīvojamo
fondu un uzlabot mājokļu
stāvokli

RV12. Inženiertehniskā
infrastruktūra

U25. Pilnveidot siltumapgādes
infrastruktūru
U26. Sakārtot un attīstīt
ūdenssaimniecības
infrastruktūru
U27. Sakārtot un attīstīt
meliorācijas sistēmas un
īstenot pretplūdu
pasākumus

RV13. Vide un publiskā
ārtelpa

U28. Uzlabot apkārtējās vides
kvalitāti un pievilcību
U29. Pilnveidot atkritumu
apsaimniekošanu

UZLABOTA CIEMU
SASAISTE,
INFRASTRUKTŪRA
UN PUBLISKĀ
ĀRTELPA – VP4

UZDEVUMI
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2.

SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA

Stopiņu novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam izstrādāta saskaņā ar Stopiņu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012. – 2030. gadam un noteiktajiem ilgtermiņa
uzstādījumiem, kā arī izvērtējot vidēja termiņa nacionālā līmeņa, Rīgas plānošanas
reģiona, Stopiņu novada un vietējo kaimiņu pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus.

2.1. ATBILSTĪBA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA NACIONĀLĀ LĪMEŅA
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTAM
LATVIJA 2030
Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Tas ir ilgtermiņa
hierarhiski augstākais valsts plānošanas dokuments.
Latvijas stratēģijas galvenie uzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un
veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta
konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris.3
TABULA:1. SASKAŅOTĪBA AR LATVIJA 2033
LATVIJA 2030

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019. –
2025.

1. prioritāte Kultūras telpas attīstība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

2. prioritāte Ieguldījumi cilvēkkapitālā

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde – VP2
Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

3. prioritāte Paradigmas maiņa
izglītībā

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

4. prioritāte Inovatīva un ekoefektīva
ekonomika

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

5. prioritāte Daba kā nākotnes
kapitāls

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

6. prioritāte Telpiskās perspektīvas
attīstība

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un publiskā
ārtelpa – VP4

7. prioritāte Inovatīva pārvalde un
sabiedrības līdzdalība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un publiskā
ārtelpa – VP4
Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un publiskā
ārtelpa – VP4

Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde – VP2
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3

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Latvija 2030. LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA.

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.GADAM4
Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam ir augstākais nacionāla līmeņa vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kas saistīts ar "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
līdz 2030.gadam.
Vīzija par Latviju 2020. g. – "Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un valsts
labklājības pieaugumam!".
Vīzijas sasniegšanai noteiktas trīs prioritātes:
 tautas saimniecības izaugsme,
 cilvēka drošumspēja,
 izaugsmi atbalstošas teritorijas.
Nacionālajā attīstības plānā katrai prioritātei noteikti rīcības virzieni, mērķi un rādītāji.
TABULA:2. SASKAŅOTĪBA AR NACIONĀLO ATTĪSTĪBAS PLĀNU 2014. – 2020.
NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.

PRIORITĀTE „Tautas saimniecības izaugsme”

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Augstražīga un eksportspējīga ražošana un
starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Izcila uzņēmējdarbības vide

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā
izglītība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

RV Energoefektivitāte un enerģijas ražošana

Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2
Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4
RV11.

Mājokļi

PRIORITĀTE „Cilvēka drošumspēja”

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

RV Cienīgs darbs

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Stabili pamati tautas ataudzei

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

RV Kompetenču attīstība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
RV1. Kopiena un identitāte
RV2. Izglītība

4

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam, Pārresoru koordinācijas centrs. Apstiprināts ar 2012.gada
20.decembra Latvijas Republikas Saeimas lēmumu.
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NACIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2014. – 2020.
RV Vesels un darbspējīgs cilvēks

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.
Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
RV4. Veselības pakalpojumi
RV5. Sociālā aprūpe un pakalpojumi
RV6. Sports un aktīvā atpūta

RV Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
RV1. Kopiena un identitāte
RV3. Kultūra

Prioritāte “Izaugsmi atbalstošas teritorijas”

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Ekonomiskās aktivitātes veicināšana
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

RV Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

RV13. Vide un publiskā ārtelpa

2.2. ATBILSTĪBA ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA REĢIONĀLĀ LĪMEŅA
TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTAM
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 – 2030
Rīgas plānošanas reģiona redzējumā pēc 20-25 gadiem tiek ietverti cilvēki, vērtības, viedā
attīstība, izcilības, Rīga kā metropole, mobilitāte un telpas. Plānošanas reģiona vīzijā tiek
noteiktas trīs stratēģiski nozīmīgās tēmas - kvalitāte, vieda attīstība un Rīgas loma.
Kā nākamo paaudžu dzīves kvalitātes orientieri tiek nosprausti stratēģiskie mērķi. Tie ir
saskaņoti ar ilgtspējīgas attīstības trijām pamatdimensijām – sociālo, ekonomisko un
ekoloģisko, pamatā izvirzot cilvēka dzīves un darbības kvalitāti.
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 – 2030
1. stratēģiskai mērķis - Sociāli iekļaujoša
kopdzīve labklājīgās kopienās

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.
Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2
Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2014 – 2030

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.

2. stratēģiskai mērķis - Zināšanās balstīta
“zaļa”, inovatīva un elastīga ekonomika

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2
Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3
Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

3. stratēģiskais mērķis - Ekoloģiski tolerants
dzīves veids un vietas

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1
Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2
Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. – 2020.GADAM
Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstība tiek plānota pēc Attīstības programmā
izvirzītajiem uzstādījumiem, kuri tiks īstenoti sadarbojoties nacionālajām, reģionālajām
un vietējām pārvaldes līmeņa institūcijām. Attīstības programmas Rīcību plāna
aktualizācija veikta 2017. gadā.
TABULA:3. SASKAŅOTĪBA AR RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 2014. –
2020.GADAM.
RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA 2014. – 2020.GADAM

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.

TERITORIĀLAIS APTVĒRUMS

TERITORIĀLAIS APTVĒRUMS

Stopiņi – Pierīgas teritorija ar izteikti augsta
iedzīvotāju īpatsvara ikdienas svārstmigrāciju
uz galvaspilsētu darba un izglītības interesēs.
Viedas specializācijas politikas izveides un
īstenošanas piltotteritorija.

Stopiņu novada telpiskie risinājumi noteikti
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un
Teritorijas plānojumā

Militārās teritorijas - NBS Zemessardzes bāzes
un atbalsta bāzes, kas tiek izmantoto
apmācībām un treniņiem.
STRATĒĢISKĀ DAĻA

STRATĒĢISKĀ DAĻA

1. prioritāte - Vitāla dabiskā kustība un
migrācija

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

2.
prioritāte
pašpietiekamība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

-

Kopienas

un

to

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3
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RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMA 2014. – 2020.GADAM

STOPIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
2019. – 2025.

3. prioritāte - Elastīga un izcila izglītība

Lietpratīgs un aktīvs iedzīvotājs – VP1

4. prioritāte
nozares

Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

-

Globāli

konkurētspējīgas

5. prioritāte - Kvalitatīva satiksme un loģistika

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

6. prioritāte - Pašvaldības – attīstības virzītājas

Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2

7. prioritāte - Ilgtspējīga dzīvesvide

Uzlabota ciemu sasaiste, infrastruktūra un
publiskā ārtelpa – VP4

8. prioritāte - Vieda attīstība

Prasmīga un uz sadarbību vērsta pārvalde –
VP2
Attīstīta uzņēmējdarbības vide – VP3

2.3. ATBILSTĪBA VIETĒJĀ LĪMEŅA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
DOKUMENTIEM
Izstrādājot Stopiņu novada Attīstības programmu 2019. – 2025. gadam, ņemti vērā līdz
šim izstrādātie Stopiņu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.
Stopiņu novada
Ilgtspējīgas
attīstības stratēģija
2012.-2030.gadam

Stopiņu novada
teritorijas plānojums
2017.

Stopiņu novada
attīstības
programma
2012. - 2018.

Stopiņu novada Attīstības programmā 2019. – 2025. gadam tiek saglabāti noteiktie
novada teritorijas ilgtermiņa attīstības uzstādījumi (vīzija, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa
prioritātes, attīstāmās nozares).
Stopiņu novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam izstrādāta izvērtējot arī
kaimiņu pašvaldību attīstību programmu nospraustos mērķus un uzdevumus. Blakus
esošās pašvaldības sniedz pakalpojumus un nodrošina darba vietas Stopiņu novada
iedzīvotājiem. Izvērtēti kaimiņu novadu pašvaldību vidēja termiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti (tabula:4).
TABULA:4. KAIMIŅU PAŠVALDĪBU VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI
PAŠVALDĪBA
RĪGA

EKONOMISKĀ

VIDĒJA TERMIŅA TERITORIJAS

SPECIALIZĀCIJA

ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI

Rīga ir ekonomiskais,
vispārējās un interešu
izglītības, kultūras un

PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga
izglītība
RV2 Atbalsts jaunatnes
pašiniciatīvai un organizētajam
brīvajam laikam

FUNKCIONĀLĀS
SAITES, SADARBĪBAS
JOMAS

 Apkārtējie meži gar
Rīgas pilsētas
administratīvo
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PAŠVALDĪBA
Attīstības
programma
2014. – 2020.

GARKALNES
NOVADS

Garkalnes
novada
attīstības
programma
2013-2019

EKONOMISKĀ

VIDĒJA TERMIŅA TERITORIJAS

SPECIALIZĀCIJA

ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI

unikālas pilsētvides,
veselības aprūpes, kā
arī iepirkšanās, brīvā
laika pavadīšanas un
dažādu pakalpojumu
centrs.

 Tūrisms un
pakalpojumu
sniegšana,
 operācijas ar
nekustamo
īpašumu,
 būvniecība,
 mazumtirdzniecība

RV3 Atpazīstama un iesaistoša
kultūrvide
RV4 Sabiedrības integrācija un
atbalsts ģimenēm
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta
veselības aprūpe
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti
motivējoša sociālā sistēma
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un
pieejams mājoklis
RV10 Ērta starptautiskā
sasniedzamība
RV11 Līdzsvarota satiksmes
infrastruktūra un organizācija
RV12 Infrastruktūras un komunālo
pakalpojumu uzlabošana
RV13 Plaša energoefektivitātes
īstenošana
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju
jautājumu risināšana
RV15 Laba vides kvalitāte
RV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības
vide un augsta ekonomiskā
aktivitāte
RV17 Augoša daudzprofilu osta
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma
piedāvājums
RV19 Efektīva, atbildīga un uz
daudzpusēju sadarbību vērsta
pārvaldība







VTP1: Izglītotas, sociāli
nodrošinātas un aktīvas
sabiedrības veidošana
VTP2: Droša, kopta un
pievilcīga dzīves vide
VTP3: Uzņēmējdarbības
attīstības veicināšana
VTP4: Sakārtota tehniskā
un vides infrastruktūra

FUNKCIONĀLĀS
SAITES, SADARBĪBAS
JOMAS

robežu, kas varētu
veikt „zaļo filtru”
funkciju, tādējādi
nepieļaujot
stihiskus
suburbanizācijas
procesus šajos
virzienos.
 Rīgas pilsētas
apkārtējās
pašvaldības ir
nozīmīgs resurss,
lai pēc iespējas
pilnīgāk īstenotu
Rīgas kā
Ziemeļeiropas
metropoles statusa
ambīcijas, līdz ar to
cieša sadarbība ar
apkārtējām
pašvaldībām būs
viena no Rīgas
pilsētas
pašvaldības
pārvaldības
prioritātēm.








ROPAŽU
NOVADS

Ropažu
novada
attīstības

 Mežsaimniecība
 Derīgo izrakteņu
ieguve
 Rūpnieciskā
ražošana

Reģionālas un
vietējas nozīmes
valsts autoceļu
sakārtošana un
uzturēšanas
nodrošināšana;
Dabas resursu
izmantošana;
Veloceliņu
ierīkošana;
Vienotu tūrisma
produktu
izstrāde;
Izglītības,
kultūras un
sporta pasākumu
kopīga rīkošana.

 Izglītība
 VTP 1 Pakalpojumu
kvalitāte un cilvēkresursu
potenciāls;

 Sports
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EKONOMISKĀ

VIDĒJA TERMIŅA TERITORIJAS

SPECIALIZĀCIJA

ATTĪSTĪBAS UZSTĀDĪJUMI

programma
2013. – 2020.

 Pārtikas produktu
ražošana
 Mājražošana
 Loģistika
 Aktīvās atpūtas
tūrisms

 VTP 2 Aktīva un pieejama
dzīves vide, „zaļā
domāšana”;
 VTP 3 Sadarbība
ekonomikas attīstībai;
 VTP 4 Pašvaldības
kapacitāte, iedzīvotāju
iesaiste un atgriezeniskā
saite.

SALASPILS

 Uzņēmējdarbība,
t.sk. sadarbībā ar
zinātnes iestādēm;
 Loģistika;
 Derīgo izrakteņu
ieguve;
 Aktīvā atpūta
(tūrisms);
 Pakalpojumi
tūristiem un
iedzīvotājiem.

PAŠVALDĪBA

NOVADS

Salaspils
novada
attīstības
programma
2012. – 2018.

 VP.1. Iedzīvotājiem
nepieciešamie
pakalpojumi
 VP.2. Uzņēmējdarbības
veicināšana
 VP.3.
Inženierinfrastruktūras
attīstība un
apsaimniekošana
 VP.4. Mūsdienīgas
pārvaldes attīstība un
starptautiska sadarbība

FUNKCIONĀLĀS
SAITES, SADARBĪBAS
JOMAS

 Speciālās izglītības
iespējas
 nodibinātās
biedrības
"Stopiņu Salaspils
Partnerība"
sadarbība
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Izstrādātājs: Stopiņu novada pašvaldība
Kontakti: Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV-2130, Latvija
Tel.: +371 67910518
www.stopini.lv

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”
Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 502,
Rīga, LV – 1045, Latvija
Tel.: +371 67320809
www.rp.lv

