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Mārupes pagasta vispārīgs raksturojums 
 

Mārupes pagasts atrodas Rīgas rajonā Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar Rīgas pilsētu, 
Olaines un Babītes pagastiem. Mārupes pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, 
Jaunmārupe, Tīraine un Skulte, kuros koncentrēti ap 80% pagasta iedzīvotāju. Pagastu šķērso 3 mazupītes – 
Mārupīte, Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes pagastā atrodas daļa Cenu tīreļa, daļa Medemu purva un Bieriņu 
purvs.  

Mārupes pagasts ir arī viena no Pierīgas teritorijām, kurā pēdējos sešus gadus notikusi ļoti 
intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve,  bet saglabājas arī lauksaimniecība un lauku 
ainava. Tīraines ciems pamazām saplūst ar Mārupes ciemu un daudzviet arī ārpus apdzīvotām vietām 
veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki 
daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu, kaut gan 2007.gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības tempi sākuši samazināties un 2008.gadā saglabājas apmēram 
iepriekšējā gada līmenī. 

Mārupes pagastā darbojas vairāki simti visdažādāko uzņēmumu - te atrodas VAS “Lidosta Rīga”, 
pie K.Ulmaņa gatves izveidojusies moderna darījumu iestāžu apbūve (WESS Motors –Toyota pārstāvis, 
RE&RE, logu un durvju ražotne APS, TNT, HALIS vairumtirdzniecības bāze, Scandinavian Tobacco u.c.), 
darījumu objekti top arī citu lielāko ceļu tuvumā: ap Mārupes – Jaunmārupes ceļu P-132 (datortehnikas 
vairumtirgotājs GNT, logu un durvju ražotne KRONE, biroju un noliktavu kompleksi u.c. – 2008.gadā nodots 
biroju komplekss Mārtiņmuiža, uzceltas veidņu ekspertu DOKA , S.B.C Metāla būvkonstrukcijas, RAMIRENT 
noliktavas un biroji. Tīrainē jau vairākus gadus veiksmīgi strādājošajiem uzņēmumiem (Arcus Elektronika, 
SilJa) blakus pēdējos gados darbu sākuši vairāki jauni biroju un citi darījumu objekti.  Jaunmārupē savas 
ražotnes modernizē viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – SIA „Sabiedrība Mārupe“.  

2008.gads Mārupes pagašvaldībai bijis vissekmīgākais apgūto līdzekļu jomā – budžets salīdzinājumā 
ar 2007.gadu pieaudzis par 1, 8 miljoniem latu. 

2008.gadā Mārupes pagasta padome koordinējusi straujo, bet plānveidīgo apbūvi, turpinājusi dalību 
pagastam nozīmīgos projektos, kā arī veikusi būtiskus ieguldījumus transporta infrastruktūras 
sakārtošanā.  Mārupes pašvaldības un Vides ministrijas sadarbībā ar a/s „COWI” 2004.gada beigās 
uzsāktajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā“ 
2006.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums, bet 2007.gadā uzsākta projektēšana, kas 
turpinājās arī 2008.gadā. Šis projekts paredz dzeramā ūdens kvalitātes, tā ieguves un piegādes sistēmas 
uzlabošanu un kanalizācijas sistēmas izveidi, kas tikai Mārupes pagastā prasīs vairāk kā 6 miljonus latu, no 
kuriem ap 1,5 miljoniem jāsedz no pašvaldības budžeta, bet pārējo finansēs Kohēzijas fonds.  

2008.gadā nozīmīgi līdzekļi - kopā 1,7 miljoni latu, vienu miljonu aizņemoties Valsts kasē, tika ieguldīta 
ceļu izbūvē un rekonstrukcijā, kā arī 108 tūkstoši latu ieguldīti ielu apgaismojuma ierīkošanai.  

Mārupes pagastā izglītības joma joprojām ir galvenā prioritāte, jo bērnu skaits pagastā strauji 
pieaug, un pagasta padome nevar nodrošināt visus ar vietām bērnudārzos un vispārējās izglītības iestādēs. 
2008.gadā pabeigta Mārupes (Tīraines) pamatskolas piebūves un sporta halles būvniecība. Šis ir pirmais 
lielais pašvaldības objekts, kurš uzcelts par pašvaldības uzkrātiem līdzekļiem, neņemot Valsts kases 
aizņēmumu. 2008.gadā uzsākta Mārupes vidusskolas tālākā paplašināšana – jauna korpusa būvniecība, kā 
arī meklēti risinājumi jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai privātās publiskās partnerības projekta 
ietvaros sadarbībā ar Ķekavas, Tukuma un Ogres pašvaldībām. 

Kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti bērnu un jauniešu, kuru brīvais laiks tiek pavadīts 
lietderīgi – radoši un aktīvi. 2008.gadā kultūras nama kolektīviem pievienojies sieviešu (jauniešu) koris 
„Resono”. Pēc ilgāka pārtraukuma tika organziēts plašs brīvdabas masu pasākums – bērnu svētki “Ar vasaru 
saujā” Jaunmārupē. Aktīvi turpina darboties  sabiedriskās organizācijas - pensionāru, politiski represēto, 
1991.gada barikāžu dalībnieku un Lauksaimnieku biedrības. 

Sociālo jautājumu sfērā jauna un veiksmīga darba forma ar bērniem un jauniešiem ir Dienas centri, 
kuri 2008.gadā izveidoti Jaunmārupē un Tīrainē. 

 
Joprojām pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits rada milzīgu slodzi esošajiem ceļiem, 

komunikācijām, izglītības sistēmai un videi, un prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju 
līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, ja nākotnē gribam dzīvot plānveidīgi un mērķtiecīgi sakārtotā 
teritorijā ar maksimāli tīru vidi, ar Rīgas piedāvājumu konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami 
plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas pašvaldībā.  
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Teritorija  
 
Zemes lietošanas mērķi un īpašuma veidi 
Mārupes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 10354,5*  ha, t.sk.: 
 2007.g.** 2008.g. 
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 4068.5 4044.4 

t.sk.- aramzeme 2139.3 2056.8 
- augļu dārzi 118.5 116.6 
- pļavas 1291.3 1420.0 
- ganības 519.4 451.2 

- meži 2578.9 2544.5 
- krūmāji 29 49.4 
- purvi 1339.5 1348.9 
- zem ūdeņiem 305.1 337.6 
- pagalmi 841.5 856.1 
- ceļi 333.1 340.4 
- pārējās zemes 850.6 833.2 
* pēc VZD Mārupes pagasta 2008.gada zemes pārskata 
 
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām  
(pēc galvenā zemes lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem 
zemes īpašumi:  
 2007.gadā  2008.gadā 
 skaits ha skaits ha 
fizisko personu īpašumi   4476 4080.1 4719 3960.3 
juridisko personu īpašumi  540 1395.6 609 1451.2 
pašvaldību īpašumi  99 207.63 123 213.6 
Rīgas Domes īpašumi (meži)  1 3634.9 1 3634.9 
valsts un valsts institūciju īpašumi  25 632.2 18 630.9 
jaukta statusa īpašumi  129 91.7 144 155.5 
  5269 10042.13 5613 10052.8 
zemes lietojumi: 
fizisko personu lietojumi  55 33.8 34 27.9 
juridisko personu lietojumi  2 1.1 1 5.1 
pašvaldību lietojumi  136 145.45 31 9.2 * 
valsts un valsts institūciju lietojumi  30 143.4 26 132.7 
  223 323.8 92 174.9 
zeme zemes reformas pabeigšanai un valstij 
vai pašvaldībai piekritīgā zeme  114 126.8 * 
* pašvaldības lietojumā esošās zemes tiek izmantotas zemes reformas pabeigšanai 

 
Pašvaldībai piederošās zemes (ha) 2008.gadā 
lauksaimniecības  124.9 129.43 
mežsaimniecība 9.8 13.8 
ūdenssaimniecība 1.5 1.5 
daudzdzīvokļu māju apbūve  21.2 21.2 
vienģimeņu māju apbūve 0.5 0.7439 
rūpniecības objekti 0.6 0.6 
sabiedriskās nozīmes objekti 62.42 52.389 
pašvaldības infrastruktūru objekti 129.18 137.18 
inženiertehnis.apgādes tīkli un objekti 3 3 
kopā:  353.1 359.8439 
t.sk. zemesgrāmatā reģistrēti īpašumi 207.6318 232.9022 
       zemesgrāmatā nereģistrēti īpašumi 145.4583 126.9417 
       iznomātā zemes platība 87.4483  84.8383 
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Iedzīvotāji 
 

Iedzīvotāji 
Vecums uz 01.01. uz 01.01. uz 01.01. 

 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
0 – 6 gadi 893 1021 1337 
7 – 18 gadi 1815 2065 2326 
18 – 65 7156 8204 8635 

no tiem bezdarbnieki 204 159 315 
virs darbaspējas  
vecuma 1776 1915 2355 

kopā  11640 13205 14653 
 
Pašvaldības teritorijā iedzīvotāju skaits gada laikā pieaudzis par 1478 cilvēkiem. Mārupes pagasts ir blīvi 
apdzīvota teritorija: iedzīvotāju skaits uz 01.01.2008. bija 13205 iedzīvotāji jeb vidēji 127 iedzīvotāji/km2, uz 
1.01.2009. – 14653 jeb vidēji 141 iedzīvotājs/ km2. Iedzīvotāju skaita mehāniskais pieaugums joprojām 
skaidrojams ar pēdējo gadu straujajiem būvniecības tempiem. 2008.gadā strauji sācis pieaugt bezdarba 
līmenis, kas līdz šim pagastā bija zemāks par Rīgas rajona un Latvijas vidējiem rādītājiem. 

 

 
 

 
*Diagrammās salīdzināti dati uz attiecīgā gada 1.janvāri.  
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Mārupes pagasta padome 
 
Pamatinformācija 
Juridiskais statuss: pašvaldība 
Izveidošanas gads: atjaunota 1991.gadā 
Reģ.numurs: 90000012827 
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Rīgas rajons, LV-2167 

Mārupes pagasta padome atjaunota Mārupes ciema padomes administratīvajā teritorijā, kas izveidojusies pēc 
II pasaules kara. Pašvaldība apvieno 4 ciematus un platības ziņā (104 kv2) aizņem mazāku teritoriju nekā 
Latvijas vidējā lieluma pagasts (pirms administratīvi teritoriālās reformas), toties iedzīvotāju blīvuma ziņā 
ierindojas pirmajās vietās starp lauku pašvaldībām. 2007.gada 11.aprīļa sēdē Mārupes pagasta padome 
nolēma atbalstīt Mārupes novada izveidi pašreizējās Mārupes pagasta teritorijas administratīvajās robežās, 
neapvienojoties ar blakus esošajām pašvaldībām. 

 
Pagasta padomes sastāvs 
Mārupes pagasta padomē 12.03.2005.g. ievēlēti 11 deputāti: Normunds Orleāns, Anita Grope, Līga 
Laupere, Līga Kadiģe, Dzintra Poiša, Inese Tone, Jānis Lagzdkalns, Modris Spuģis, Ivars Punculis, 
Andris Belousovs un Eduards Gribovskis. 
2006.gada 25.oktobrī par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēta Līga Kadiģe. 
Par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Ivars Punculis. 
 
Ar 2008.gada 12.marta Mārupes pagasta padomes sēdes Nr.5 lēmumu Ivaram Punculim izbeigtas deputāta 
pilnvaras sakarā ar iecelšanu izpilddirektora amatā. 
No 2007.gada 1.novembra ar Mārupes pagasta padomes lēmumu izpilddirektora pienākumus līdz jauna 
izpilddirektora apstiprināšanai uzdots veikt priekšsēdētāja vietniekam Ivaram Punculim. Ar 2008.gada 
13.martu Ivars Punculis iecelts par Mārupes pagasta padomes izpilddirektoru. 
 
Saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 43.pantu - ja ievēlētais 
padomes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, 
no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. 2008.gada 26.martā Mārupes pagasta padomes sēdē Nr. 6 par 
Mārupes pagasta padomes deputātu uzaicināts Ainārs Bormeisters, kurš piekritis pildīt Mārupes pagasta 
padomes deputāta pienākumus. Ainārs Bormeisters ievēlēts Mārupes pagasta padomes attīstības komitejā. 
Par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieci 2008.gada 27.augusta sēdē Nr.14 ievēlēta Anita 
Grope. 
 
Ievēlētā padome saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” darbojas četrus gadus. Padomes darbu reglamentē 
padomes nolikums, kas apstiprināts 2005.gada 30.augustā (Grozījumi: 22.11.2006 Mārupes pagasta padomes 
saistošie noteikumi Nr.39; 28.03.2007 Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi Nr.15.). 
 

 
 



Mārupes pašvaldības PUBLISKAIS 2008.GADA PĀRSKATS 

6 

 

VADĪBAS ZIŅOJUMS 
par Mārupes pagasta padomes 2008.gada pārskatu un budžeta izpildi 

 
Mārupes pagasts atrodas Rīgas rajonā un robežojas ar Rīgas pilsētu, Babītes un Olaines pagastiem. Mārupes 
pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 10354.5 ha.  
Mārupes pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Tīraine un Skulte. 
 

Pašvaldības teritorijā uz 2009.gada 1.janvāri dzīves vietu ir deklarējuši 14653 iedzīvotāji. Jau vairākus gadus 
dzimstība pagastā ir lielāka par mirstību. Iedzīvotāju skaita mehāniskais pieaugums skaidrojams ar straujajiem 
būvniecības tempiem. Pirmskolas vecuma bērniem tiek piedāvātas 407 vietas pirmskolas grupās, kas 
nodrošina tikai 63% no pieprasījuma, 74 mārupieši apmeklē Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes. Pagasta 4 
skolās mācās 1068 skolēni, bet Rīgas pilsētas un citu pašvaldību izglītības iestādēs 720 skolēni. 
 

Pagasta padomes struktūra un funkcijas. 
Par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēta Līga Kadiģe, priekšsēdētāja  vietnieci Anita Grope.  
Padomes darbu reglamentē padomes nolikums, kas apstiprināts 2005.gada 30.augustā. 
Izpilddirektors – Ivars Punculis. 
 

Lai nodrošinātu padomes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, ir izveidotas šādas 
pastāvīgās komitejas un komisijas:  
Padome izveidoja trīs pastāvīgās komitejas –  
1) finansu komiteju – vada padomes priekšsēdētāja LĪGA KADIĢE. Komiteja izskata budžeta projektu un 
sniedz atzinumu par to, izskata budžeta grozījumus, kā arī lemj par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, sniedz 
atzinumus par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī ar padomes lēmumu projektiem, ja 
šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem. 
2) sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju – vada deputāte INESE TONE. Komiteja 
sagatavo izskatīšanai padomes sēdēs jautājumus par sociālo palīdzību, sociālo līdzekļu izlietošanu, par 
veselības aprūpi, par izglītības iestāžu darbu, par brīvā laika izmantošanas iespējām pagastā visu vecumu 
grupām, par sporta darbu un citus jautājumus savas kompetences ietvaros. 
3) attīstības komiteju – vada deputāts ANDRIS BELOUSOVS. Komiteja sagatavo izskatīšanai padomes 
sēdēs jautājumus saistītus ar pagasta attīstību – zemju īpašumu dalījumus, jaunu ielu izveidošanu, 
adresācijas jautājumu risināšanu, pašvaldības īpašumā esošo zemju izmantošanu, pagasta ilgtermiņa un 
īstermiņa attīstības programmu izstrādi un seko tās realizācijai. Sniedz priekšlikumus finanšu komitejai par 
prioritātēm finanšu resursu izlietošanā saskaņā ar attīstības prioritātēm. 
Padome izveidoja divas pastāvīgās komisijas – 
1) administratīvo komisiju; 
2) privatizācijas komisiju. 
Padome neveidoja revīzijas komisiju, bet ievēlēja pagasta iedzīvotāju ALADINU SPROĢI par Mārupes 
pagasta padomes revidentu.  
 

Pagasta padomes administrācijas un iestāžu darbība. 
Pagasta padomes administrācijas darbu vada izpilddirektors Ivars Punculis. 
Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba 
organizatorisko, tehnisko apkalpošanu. Darba kolektīvā strādā kvalificēti speciālisti ar augstu pienākuma 
apziņu pret veicamo darbu un neizsīkstošu vēlmi kvalifikācijas celšanai. 
Pašvaldību funkciju veikšanai Mārupes pagasta padomē izveidotas iestādes un uzņēmumi, kuri darbojas 
saskaņā ar padomes apstiprinātiem Nolikumiem vai Statūtiem:  
1. Mārupes pagasta būvvalde, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja AIDA LISMANE, 
būvinspektors JĀNIS LĪBIETIS; 
2. Mārupes Bāriņtiesa, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, priekšsēdētāja NADĪNA MILLERE; 
3. Mārupes pagasta dzimtsarakstu nodaļa, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja LĪGA 
LAUPERE;  
4. Mārupes vidusskola, reģ. Nr.90000012901, juridiskā adrese: Mārupe, Kantora iela 97, direktors JĀNIS 
LAGZDKALNS;  
5. Mārupes pamatskola, reģ. Nr. 90000012916, juridiskā adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7, direktore SIGITA 
SAKOVIČA;  
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6. Skultes pamatskola, reģ. Nr. 90000012973, juridiskā adrese: Skulte, Skultes iela 25, direktore 
VALENTĪNA EMBERGA;  
7. Jaunmārupes sākumskola, reģ.Nr. 2011902576, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a, 
direktore IVETA TIMULE; 
8. pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte", reģ. Nr. 90000012935, juridiskā adrese: Mārupe, Amatas iela 2, 
vadītāja BIRUTA ANTONĒVIČA 
9. pirmsskolas izglītības iestāde “Tīraine”, reģ. Nr. 90000012954, juridiskā adrese: Tīraine, Viskalnu iela 3, 
vadītāja IVETA JIRGENSONE;  
10. Mārupes Mūzikas un mākslas skola, reģ. Nr. 2070902151, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 
39, direktore DACE ŠTRODAHA; 
11. Mazcenu bibliotēka, reģ. Nr. 90000012850, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4, vadītāja 
DZIDRA REIZIŅA;  
12. Mārupes sociālais dienests, reģ. Juridiskā adrese : Daugavas iela 29, Mārupe, vadītāja ANITA GROPE. 
13. Mārupes pagasta Kultūras nams, reģ. Nr. 90000012884, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, 
direktore IRA DŪDUMA;  
14. Akciju sabiedrība “Mārupes komunālie pakalpojumi” – Skulte, Skultes iela 15; valdes priekšsēdētājs 
JURIS IVANOVS; 
15. Olaines pagasta, Olaines pilsētas, Mārupes pagasta, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju “Sabiedrisko 
pakalpojumu regulators” – Salaspils, Skolas iela 7.  
 

Mārupes pagasta padome ir dalībnieks (biedrs): 
- Mārupes pagasta Lauksaimniecības biedrībā,  
- Mārupes pagasta Meliorācijas biedrībā, 
- Latvijas Pašvaldību savienībā,  
- Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā,  
- Rīgas reģiona Attīstības padomē, 
- Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā. 
- Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā (LASA) 
 

Mārupes pagasta padome 15.07.1997.g. ir dibinājusi un reģistrējusi laikrakstu „MĀRUPES VĒSTIS” (reģ. Nr. 
000702131, juridiskā adrese – Daugavas iela 29), kas regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī iznāk kopš 
1999.gada un tā redaktore kopš 1999.gada ir Zanda Melkina. 
 

2008.gadā nozīmīgākie veiktie darbi : 
1) Turpināta dalība projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales pašvaldībās" izstrādē – 
uzsākta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana; 
2) nodota ekspluatācijā Mārupes pamatskolas piebūve ar sporta halli, 
3) kapitāli izremontēta Mūzikas un mākslas skolas caurbrauktuve, papildus iegūstot telpas kamerzālei, bungu 
klasei un pagasta sabiedriskās kārtības dienestam, 
4) bērnu pilsētiņa Liepkalnu ielā Mārupes ciematā, Viršu ielā Tīraines ciematā, Skultes ciematā, 
5) izbūvēts skeitparks Jaunmārupes ciematā, 
6) atvērti dienas centri Tīraines, Jaunmārupes ciematos, 
7) izbūvēti Tīraines ciemata siltumtīkli un rekonstruēti siltummezgli, 
8) asfaltētas Priežu, Neriņas, Krasta, Pļavu ielas Jaunmārupes ciematā, Bebru, Kabiles, Lielā iela posmā no 
Rožu ielas līdz Daugavas ielai,Gaujas iela posmā no Zemturu līdz Rožkalnu ielai, Silinieku iela, Rožu, Gerberu 
iela, Vecozolu iela no Jelgavas ceļa līdz Pakalniņu ielai un Pakalniņu iela Tīraines un Mārupes ciematos, 
iekšpagalmu pievedceļi Skultes ciematā, kopā 6933 m. 
9) izbūvētas šķembu segumā Laimdotas, Paleju, Vārpu, Druvas, Cidoniju, Kļavu, Krones, Braslas ielas, 
pievadceļi Tīraines dārzos kopā 3545 m, 
10) uzsākta Liliju ielas rekonstrukcija 2700 m garumā,  
11) izbūvētas gājēju ietves Vecozolu ielā 1518 m un Rožu ielā no Mārupītes gatves līdz Lielai ielai 646 m 
garumā, 
12) izbūvēts ielu apgaismojums Pededzes, Pērses, Bebru, Priežu ielās, Mārupītes gatvē 
13) atvērtas 2 pirmsskolas izglītības grupas Tīraines PII un Skultes pamatskolā,  
14) uzsākta Mārupes vidusskolas piebūves būvniecība. 
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Mārupes pagasta 2009.gada plānotajā budžeta iekļautie nozīmīgākie projekti: 
1) Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales pašvaldībās" izstrādes turpināšana – 
tehniskā projekta izstrāde īstermiņa programmas īstenošanai; 
2) Jaunu pirmskolas grupu atvēršana Skultes pamatskolā; 
3) Pašvaldības ceļu uzturēšana ; 
4) Liliju ielas rekonstrukcijas pabeigšana, 
5) Paredzēts līdzfinansējums  privāto pirmskolas iestāžu  pagastā deklarēto bērnu uzturēšanai., 
6) Mārupes vidusskolas piebūves būvniecības turpināšana, 
7) Mārupes vidusskolas sporta halles būvniecības uzsākšana, 
 

Pašvaldības budžets plānots bez budžeta deficīta. un līdzekļi šiem projektiem paredzēti no pašvaldības budžeta.  Ķīla – pašvaldības 
budžets Valsts kasē. Diemžēl ekonomiskā situācija valstī un pasaulē ierobežo  Mārupes pagasta pašvaldības ieceru īstenošanu. 
Līdzekļu trūkuma dēļ nevarēsim pabeigt Mārupes vidusskolas piebūves būvniecību un Mārupes vidusskolas sporta halles 
būvniecību,  jo likums aizliedz pašvaldībām  2009.gadā veidot ilgtermiņa  saistības .  
 

Visi 2009.gada budžetā iekļautie projekti, kā arī turpmākās nākotnes ieceres, kuras iekļautas Mārupes pagasta 
Attīstības programmā 2002. - 2014.gadam, ir paredzētas, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves vidi un labklājību. 
Daru zināmu, ka 2009.gadā saimnieciski finansiālajā darbībā nekas tāds nav noticis, kas varētu ietekmēt 
2008.gada pārskatu. 
 

Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe 
 

 
2008.gadā ekspluatācijā nodota Mārupes pamatskolas  Izbūvētas gājēju ietves Vecozolu ielā 1518 m un Rožu 
piebūve ar sporta kompleksu.  ielā no Mārupītes gatves līdz Lielai ielai 646 m garumā, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
2008.gada decembrī RAPLM noslēgts 4 pašvaldību 
savstarpējs līgums par pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecību ar privātās publiskās partnerības projekta 
palīdzību. Otrā no labās – Mārupes pagasta padomes 
priekšsēdētāja Līga Kadiģe. 
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Mārupes pagasta padomes  

BUDŽETA PĀRSKATS 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 72.pantu. 

 

Pamatbudžets 
 

 

2007 2008 2009 

Apstiprināti  
30.01.2008, 

Izpilde pēc 
naudas 
plūsmas 

Apstiprināti  
14.01.2009 

Izpilde pēc 
naudas 
plūsmas 

Apstiprināti  
11.02.2009 

Ieņēmumi kopā LVL 7506021 7326980 9194535 9211317 8762228 
Nodokļu ieņēmumi 5950809 5874942 7483610 7487751 7288433 
Nenodokļu ieņēmumi 284502 284483 264920 278878 79500 
Maksas un citi pašu 
ieņēmumi 25349 25349 137260 137271 80000 
Tranversi 1245361 1142206 1308745 1307417 1314295 
      
Izdevumi kopā LVL 8484281 5795901 12767369 12348504 8804267 
Vispārējie vadības 
dienesti* 1731098* 1708234* 2623938* 2599861* 2454577* 
Sabiedriskā kārtība un 
drošība 129025 45973 49200 49104 65611 
Ekonomiskā darbība 1279071 27985 33585 33585 518828 
Vides aizsardzība 50000 29516 27700 27665 35000 
Pašvaldības teritoriju  
apsaimniekošana 1340910 823437 2354318 2251411 960769 
Veselība 14380 77 11500 11463 200 
Atpūta , kultūra , sports 347140 246529 371020 321705 295545 
Izglītība 3232787 2592153 6689758 6468355 3734652 
Sociālā aizsardzība 359870 321997 606350 585355 739085 
      
Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā 1149700 1149700 2389274 2389274 435647 
Naudas līdzekļu atlikums 
gada beigās  2389274  435647  
Kases apgrozījuma limits 10000 10000 10000 10000 10000 
Kredītu atmaksa 171440 171440 171440 171440 333608 
Saņemtie kredīti   1500000 1500000  
Akcijas un cita līdzdalība 
radniecīgās 
kapitālsabiedrībās 120065 120065 145000 145000 50000 
 
*Maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēma balstās uz divu nodokļu – iedzīvotāju ienākuma un 
nekustamā īpašuma nodokļa – ieņēmumu aprēķiniem un katras pašvaldības finanšu nepieciešamību. 
Iedzīvotāji, kuri deklarē savu dzīvesvietu pašvaldībā, tiek iekļauti šajos aprēķinos nākamajā kalendārajā 
gadā. Mārupes pašvaldība ir to pašvaldību skaitā, kuru ieņēmumu bāze pārsniedz aprēķināto finanšu 
nepieciešamību, tāpēc katru gadu Mārupes pašvaldība iegulda līdzekļus pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmā.  
 
 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Maksājumi pašvaldību 
finansu izlīdzināšanas 
fondā LVL 

1020144  1605903  1600004 
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Speclīdzekļu budžets 
 

 

2007 2008 2009 

Apstiprināti  
30.01.2008, 

Izpilde pēc 
naudas 
plūsmas 

Apstiprināti  
14.01.2009 

Izpilde pēc 
naudas 
plūsmas 

Apstiprināti  
11.02.2009 

Ieņēmumi kopā LVL 204150 204150 264975 264249 154293 
Autoceļu fondam no valsts 
dotāciju 
un mērķdotāciju sadales 184765 184765 246275 246275 149093 
Pārējie maksājumi no 
rajona padomēm 19385 19385 18700 17974 5200 
Naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā 1 1 100708 100708 4 
Naudas līdzekļu atlikums 
gada beigās  100708 0 4  
      
Izdevumi kopā LVL 204151 103443 365683 364953 154297 
Vides aizsardzība  12448 12448 16781 16871 5204 
Pašvaldības teritoriju 
apsaimniekošana 191703 90995 348812 348082 149093 

 

 

Dāvinājumi, saskaņā ar līgumiem un ņemti pašvaldības bilancē 

 

2007.gadā 
  

N.p.k. Objekts 
Dāvinājuma 
summa LVL 

1 Ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli īpašumā "Sēļi-1" 6360 m 266096,48 
2 Mārupes pagasta ūdensapgādes tīklu sistēmas modelis 7066,38 
3 Ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli 890 m Braslas un Kurmales ielās 90000,00 

4 
Ūdensvada un kanalizācijas ārējie tīkli 2948.93 m Mazā Spulgas, Mazās 
Zemturu, Zemturu ielās 176000,00 

5 Nek.īpaš. Zeme "Lielās ielas daļa-1" 0.6585 ha 181,00 

6 
Nek.īpaš. Zeme "Krones ielas daļa" 0.0877ha, Krones, Avotu un Kokles 
ielas daļa" 0.7925 ha 266,00 

 Kopā 539609,86 
 
2008.gadā 
  

N.p.k. Objekts 
Dāvinājuma 
summa LVL 

1 Ielu apgaismojuma tīkli 1100 m īpašumā "Seļi-3" 13000,00 

2 

Ūdensapg.ārējie tīkli 1187 m, kanalizācijas ārējie tīkli 1286 m, lietus 
ūdens kanaliz. tīkli 182 m un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas īpašumā 
"Sēļi-3" 105000,00 

3 
Ūdensapg.ārējie tīkli 685m, kanalizācijas ārējie tīkli 425 m Jaunbebru 
ielās 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10 82000,00 

4 Nek.īpaš. Zeme-Gaujas iela 41 - 1.2372 ha 178157,00 
5 Ūdensapg.ārējie tīkli 990 m īpašumā "Pīlādži-B" 119000,00 
6 Ārējie elektroapgādes tīkli 1258 m īpašumos "Zīraki-2", "Zīraki-4" 19383,01 
7 Nek.īpaš. zeme - Lāčplēša iela 24 1/23 daļa 1535,65 
8 Nek.īpaš. Lāčplēša iela 24 1/23 daļa administratīvā ēka, garāža 5550,08 
 Kopā 523625,74 
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 2007.g.beigās 2008.g.beigās  
Nekustamā īpašuma 
novērtējums 

9942530 14495904 
 

 
 

Pašvaldības kapitāldaļu vērtība : 
 2007. 2008. 2009. 
SIA Izdevniecība Apriņķis 165 165 165 
AS Mārupes komunālie 
pakalpojumi 

220000 370000 420000 

s/o Mārupes 
lauksaimniecības biedrība 

10000 5000 5000 

 
 

Pašvaldībā finansētie būvniecības projekti 

Pašvaldībā finansētie būvniecības projekti 2007. gadā 

N.p.k. Projekta nosaukums Mērķis 
Finansējuma 
summa LVL 

1 
Modulārā celtne-konteinertipa ģērbtuvju un sanitāro mezglu 
izbūve Infrastrukt.att. 35403,65 

2 Mārupes pagasta padomes ēkas piebūve Daugavas ielā 29 Infrastrukt.att. 967018,65 
3 Strūklaka Jaunmārupes sākumskolai Infrastrukt.att. 499,00 

4 
Bruģakmens un tā ieklāšana Mūzikas un mākslas skolas ietvēm 
un laukumiem Infrastrukt.att. 4766,20 

5 
Bruģakmens un tā ieklāšana Mārupes vidusskolas saimnieciskiem 
ceļiem un laukumiem Infrastrukt.att. 28967,88 

6 Bērnu rotaļu laukums Jaunmārupē Infrastrukt.att. 8801,80 
7 Tēlniecības objekts-piemineklis represētajiem  17666,23 
8 Represēto pieminekļa izbūve  55047,98 
9 Transporta pieturvietas nojume Mārupē 25.autobusa galapunkts Infrastrukt.att. 3851,23 

10 
Apgaismojuma līnijas rekonstrukcija Ventas, Gaujas, Vaidavas, 
Amatas, Braslas ielām 3790m Infrastrukt.att. 53924,46 

11 
Jaunmārupes sporta laukuma žoga un piebraucamā laukuma 
izbūve Infrastrukt.att. 10574,58 

 Kopā  1186521,66 

Pašvaldībā finansētie būvniecības projekti 2008. gadā 

N.p.k. Projekta nosaukums Mērķis 
Finansējuma 
summa LVL 

1 
Ietves ierīkošana Vecozolu ielai no Jelgavas ceļa līdz Mārupītes 
gatvei 1600 m, 1.5m platumā asfaltbetons Infrastrukt.att. 70837,57 

2 
Ietves ierīkošana Rožu ielai no Mārupītes gatv. līdz Lielai ielai 700 
m, 1.5 m platumā asfaltbetons Infrastrukt.att. 30467,09 

3 
Šķembu segums Braslas ielai no Daugavas ielas līdz Gaujas ielai 
220 m, 6 m platumā Infrastrukt.att. 12039,07 

4 
Šķembu segums Krones ielai no Šteinertu līdz Mēmeles ielai 160 
m, 4.5m platumā Infrastrukt.att. 9301,83 

5 Šķembu segums Cidoniju ielai 340 m, 4.5 m pl. Infrastrukt.att. 22844,57 

6 
Šķembu segums Druvas ielai no Lielās ielas līdz Dārznieku ielai 
150 m, 4.5 m platumā Infrastrukt.att. 8996,90 

7 Šķembu segums Kļavu ielai 312 m, 4 m platumā Infrastrukt.att. 16742,25 

8 
Šķembu segums Paleju ielai no Sniķeru ielas līdz Upesgrīvas ielai 
1200 m, 5 m platumā Infrastrukt.att. 77821,29 

9 Šķembu segums iekškvartāla ceļam Tīraines dārzos 425 m, 3 m Infrastrukt.att. 15794,82 
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platumā 

10 
Šķembu segums Vārpu ielai no Plieņciema ielas līdz Ziedleju ielai 
600 m, 6 m platumā Infrastrukt.att. 39228,81 

11 
Šķembu segums Laimdotas ielai no Mēmeles ielas līdz Sīpeles 
ielai 130 m, 5 m platumā Infrastrukt.att. 5602,29 

12 
Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve Mārupes 
pamatskolas ēkas pieslēgumam Infrastrukt.att. 25517,67 

13 Bērnu rotaļu laukuma rekonstr., Skultes ielā 30 Infrastrukt.att. 15773,30 
14 Sporta laukuma aprīkojums, Gerberu ielā 1 Infrastrukt.att. 5703,22 
15 Asfalta segums Bebru ielai no Gaujas ielas līdz Kabiles ielai 797 m Infrastrukt.att. 55620,48 
16 Asfalta segums Silenieku ielai no Kantora ielas līdz C-18 398 m Infrastrukt.att. 26225,91 
17 Asfalta segums Neriņas ielai no Mazcenu al.līdz īpaš."Vīnbergi" 461 m Infrastrukt.att. 24347,94 
18 Asfalta segums Pļavu ielai 302 m Infrastrukt.att. 17430,24 

19 
Asfalta segums Krasta ielai no Mazcenu al. līdz īpašumam 
"Mūrnieki" 350 m Infrastrukt.att. 27160,36 

20 Asfalta segums Pakalniņu ielai 123 m Infrastrukt.att. 6420,54 
21 Asfalta segums Gerberu ielai no Lielās ielas līdz Mārupītes gatvei 585 m Infrastrukt.att. 38386,44 
22 Asfalta segums Priežu ielai no Loka ceļa līdz Ozolu ielai 890 m Infrastrukt.att. 31895,94 
23 Asfalta segums Kabiles ielai no Sīpeles ielas līdz Bebru ielai 820 m Infrastrukt.att. 55255,96 
24 Asfalta segums Gaujas ielai no Zemturu ielas līdz Rožkalnu ielas 200 m Infrastrukt.att. 13218,73 
25 Asfalta segums Rožu ielai no Baltlāču ielas līdz Vējiņu ielai 700 m Infrastrukt.att. 45907,45 
26 Asfalta segums Neļķu ielai no Rožu ielas līdz Gerberu ielai 363 m Infrastrukt.att. 21513,64 

27 
Asfalta segums Vecozolu ielai no Jelgavas šos. līdz Pakalniņu 
ielai 311 m Infrastrukt.att. 16411,91 

28 
Asfalta segums Lielai ielai no Rožu ielas līdz  
P-132 633 m Infrastrukt.att. 94096,45 

29 Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Tīraines ciematā Infrastrukt.att. 120319,33 
30 Rotaļu laukumu labiekārtoš.Viršu ielā 20, Tīraines ielā 14 Infrastrukt.att. 3516,40 
31 Mārupes mūzikas un mākslas skolas caurbrauktuve Jaunmārupē Infrastrukt.att. 113821,70 
32 Asfalta segums Mārupītes gatvei no Ventas ielas 490 m Infrastrukt.att. 57780,07 
33 Mārupes vidusskolas teritorijas žogs Infrastrukt.att. 2165,02 
34 Represijās cietušo pieminekļa izbūve (atliktie darbi) Infrastrukt.att. 3764,81 
35 Rotaļu laukumu labiekārtoš., Liepkalnu ielā 3a Infrastrukt.att. 1178,82 
36 Tīraines skolas (sporta halle) piebūve, Viskalnu ielā 7 Infrastrukt.att. 2542299,66 

37 
Autobusu pieturu -paviljonu uzstādīšana, Tīraines ciems,Vējotnes 
iela, Mārupes pagasta padome Infrastrukt.att. 9221,70 

38 Tīraines stacijas gājēju celiņu apgaismojums Infrastrukt.att. 7543,99 
39 Tīraines sporta un atpūtas laukuma apgaismojums Infrastrukt.att. 4100,83 
40 Tīraines ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 9439,16 
41 Priežu ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 18382,88 
42 Pededzes ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 26847,96 
43 Mārupītes gatves apgaismojums Infrastrukt.att. 17562,85 
44 Lielās ielas un Narcišu ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 9838,90 
45 Kursīšu ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 11256,88 
46 Bebru ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 21012,62 
47 Alkšņu ielas apgaismojums Infrastrukt.att. 4190,64 

 Kopā  3814806,89 
 

 



13 

 

 
 

Mārupes pagasta pašvaldības saistību apmērs LVL 
 

nr. Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšan
as datums 

Atmaksas 
termiņš 

Aizņēmuma 
summa 

Saistību apmērs 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Turpmā-
kajos 
gados 

Pavisam 
(8+9+10+11 
+12+13+14+ 
15+16) 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 

Valsts 
kase 

Ūdenstorņa un 
ūdensvada izbūve 

25.04.2001 01.04.2011 160000 16000 16000 16000 16000 4000         68000 

2. 

Valsts 
kase - 
Eiropas 
komisija 

Ūdenstorņa un 
ūdensvada izbūve 

14.11.2001 20.03.2011 160000 18800 18800 18800 18800 9600         84 800 

3. 
Valsts 
kase 

Jaunmārupes 
izglītības iestādes 
būvniecība 

12.05.2004 20.04.2024 2000000 101280 101280 101280 101280 101280 101280 101280 101280 835280 1 645 520 

4. 
Valsts 
kase 

Jaunmārupes 
izglītības iestādes 
būvniecība 

21.01.2005 20.01.2025 716000 35360 35360 35360 35360 35360 35360 35360 35360 328040 610 920 

5. 
Valsts 
kase 

Mārupes 
vidusskolas 
rekonstrukcija 

10.07.2008 20.02.2018 500000     54056 54056 54056 54056 54056 54056 175664 500 000 

6. 
Valsts 
kase 

Asfaltētu ielu, 
gājēju ceļu un ap-
gaismojuma 
izbūve 

10.07.2008 20.02.2018 1000000     108112 108112 108112 108112 108112 108112 351328 1 000 000 

KOPĀ 4 536 000 171440 171440 333608 333608 312408 298808 298808 298808 1690312 3 909 240 
 
 



14 

 

Mārupes pagasta Teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam 
 

Lai nepieļautu stihisku pagasta teritorijas attīstību un patvaļīgu būvniecību, ir iztrādāti un 2003.gadā pieņemti 
Mārupes pagasta Attīstības programma, Teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi, kas ļauj kontrolēt arī 
saskaņā ar detālplānojumiem sadalāmo zemju realizācijas kārtību un citus būtiskus jautājumus. Mārupes 
pagasts ir viena no pirmajām Latvijas pašvaldībām, kurā šāds apjomīgs ilgtermiņa plāns izstrādāts un reāli 
darbojas. 2005.gadā ievēlētais deputātu sasaukums atstāja spēkā negrozītu Mārupes pagasta Attīstības 
plānu un Teritorijas plānojumu 2002.-2014.gadiem.  
 
No 2003.-2008.gadam, realizējot Mārupes pagasta Attīstības programmā noteiktos Mārupes pagasta 
attīstības mērķus, paveikts:  
 
Izglītības iestāžu attīstībā: Jaunmārupes sākumskolas būvniecība un atvēršana 2005.gadā, Mārupes 
vidusskolas rekonstrukcija un 2008.gadā iesāktā jauna korpusa būvniecība, Skultes pamatskolas 
reorganizācija un pabeigta Mārupes pamatskolas piebūve ar sporta halli. Papildus programmā iestrādātajiem 
uzdevumiem pagājušajā gadā rasts risinājums jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai privātās 
publiskās partnerības ietvaros. 
 
Inženierapgādes sistēmu un komunālo pakalpojumu attīstībā nozīmīgākie ieguvumi ir dalība projekts 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā“, nodrošināšana ar 
centralizētu gāzes padevi, izgāztuves rekultivācija un šķiroto atkritumu pieņemšanas stacijas izveide, 
apgaismojuma izbūve nozīmīgākajās pašvaldības ielās. 
 
Sociālajā un drošības sfērā 2006.gadā izveidots Sociālais dienests un pilnveidota tam atbilstošā normatīvo 
aktu bāze, kas vērsta ne tikai uz krīzes un problēmu risinājumiem, bet arī motivējošu atbalstu ģimenēm ar 
bērniem un jauniešiem. Liels ieguvums ir Valsts policijas nodaļas izveide 2007.gadā, kā arī dienas centru 
atklāšana 2008.gadā. 
 
No Attīstības programmā uzstādītajiem pagasta kopējā ceļu tīkla un transporta shēmas attīstības uzdevumiem 
realizēta gājēju ietvju un veloceliņu izbūve vairāku kilometru garumā Vecozolu, Rožu un Liliju ielā.  2008.gadā 
ielu asfaltēšanā, izbūvē ar šķembu segumu, rekonstrukcijā un uzturēšanā ieguldīts 1,7 miljoni latu.Savukārt 
šajos 5 gados iedzīvotāju skaits pārsniedzis Attīstības programmā tikai 2014.gadā prognozēto 14,5 tūkstošu 
skaitu – uz 2009.gada sākumu Mārupes pagastā deklarēti ap 14700 iedzīvotāji, līdz ar to šobrīd teritorijas 
plānojuma grozījumos veicamā transporta sistēmas optimizācija kļuvusi par objektīvu nepieciešamību. 
 
2008.gadā uzsākta Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrāde. 
 
Kāpēc nepieciešami grozījumi? 
Saskaņā ar Rīgas rajona padomes 22.04.2008. sēdes lēmumu (protokols Nr.4.,4.& ) apstiprināts Rīgas rajona 
teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam un apstiprināti Rīgas rajona padomes saistošie noteikumi Nr.2 “Par 
Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem”.  
Mārupes pagasta Teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam neatbilst Rīgas rajona teritorijas plānojumam 
2008.-2020.gadam attiecībā uz teritoriju, kas nepieciešama VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”” attīstībai un 
transporta infrastruktūras objektu perspektīvās attīstības teritoriju rezervēšanai. 19.10.2004.g. MK noteikumu 
Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.punktā ir paredzēts, ka 3 mēnešu laikā pēc 
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā vietējā 
pašvaldība izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par 
grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. Līdz ar to arī spēkā 
esošie Mārupes pagasta apbūves noteikumi nav aktuāli, tie ir pilnveidojami atbilstoši esošai situācijai un spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. 
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Lēmumi par grozījumu izstrādi 
2008.gada 11.jūnijā Mārupes pagasta padomes sēdē nr.11 tika pieņemts lēmums Nr.7: 
Uzsākt Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadiem grozījumu izstrādi saskaņā ar darba 
uzdevumu. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Mārupes pagasta būvvaldes vadītāju Aidu 
Lismani. 
2008.gada 26.jūnijā Mārupes pagasta padomes sēdē nr.12 ar lēmumu nr.15 tika izveidota darba grupa 
Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrāde veikšanai, kurā paredzēts, ka 
darba grupas vadītāja ir Mārupes pagasta būvvaldes vadītāja Aida Lismane, darba grupas locekļi – padomes 
izpilddirektors, jurists, teritorijas plānotājs un VAS „Lidosta „Rīga”” pārstāvis. Darba grupā tika pieaicināti LR 
Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas valsts autoceļi” vadošie speciālisti, līdz ar to tajā strādā: Aida Lismane, 
izpilddirektors Ivars Punculis, juriste Sarmīte Maščinska, SIA „Metrum” projektu vadītāja Māra Kalvāne, VAS 
„Starptautiskā lidostas „Rīga”” valdes loceklis Ervīns Butkevičs, SM Aviācijas departamenta nodaļas vadītāja 
Žanete Jansone, SM Stratēģiskā plānojuma departamenta vecākā referente Daiga Doļģe, VAS „Latvijas valsts 
autoceļi” CR direktors Edgars Brass, SIA „Reģionālie projekti”  projektu vadītāja Dace Brikša. 
Kas veic grozījumu izstrādi? 
Cenu aptaujā par „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrāde” par 
uzvarētāju tika atzīts SIA METRUM piedāvājums par līgumcenu 14160,00 lati (ar 18% PVN). 
Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam 
grozījumiem veic SIA "Reģionālie projekti" par 4012.00 latiem (ar 18% PVN). 
 
Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstrādi plānots pabeigt 2009.gadā. 
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Vispārējie vadības dienesti  
 
No 2007.gada novembra ar Mārupes pagasta padomes lēmumu izpilddirektora pienākumus līdz jauna 
izpilddirektora apstiprināšanai uzdots veikt priekšsēdētāja vietniekam Ivaram Punculim.  Ar 2008.gada 
13.martu Ivars Punculis iecelts par Mārupes pagasta padomes izpilddirektoru. 
Vispārējos vadības dienestus Mārupes pagasta padomē veido pašvaldības administrācija, kurā ietilpst 
grāmatvedība, nodokļu inspektori, iedzīvotāju reģistra un dzīvokļu privatizācijas speciālists, kā arī citi 
speciālisti, kas ikdienā realizē pašvaldības funkcijas.  Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina 
padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu. Darba kolektīvā 
strādā kvalificēti speciālisti ar augstu pienākuma apziņu pret veicamo darbu un neizsīkstošu vēlmi 
kvalifikācijas celšanai. 
 
Personāls 

Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pagasta padomē 2009.gadā 
strādā 96 darbinieki t.sk. labiekārtošanas dienests, sociālais dienests, dzimtsarakstu nodaļa, būvvalde, 
sabiedriskās kārtības dienests, bibliotēka, kultūras nama darbinieki, sporta struktūrvienība u.c. Darbinieku 
mainība Mārupes pagasta padomē nav izteikta. 
 Salīdzinot ar iepriekšējo gadu darbinieku skaits pieaudzis par 13 darbiniekiem. Darbinieku skaita 
pieaugums saistīts ar Sociālā dienesta pakalpojumu paplašināšanu t.i Dienas centra atvēršanu un Tīraines 
sporta kompleksa atvēršanu. 
 
Mārupes pagasta padomē strādājošo darbinieku izglītība: 
Ar augstāko izglītību strādā: 59 darbinieki 
Ar vidējo izglītību strādā: 29 darbinieki, no tiem 7 darbinieki studē 
Ar pamatizglītību strādā: 8 darbinieki 
No 96 darbiniekiem 30 ir vīrieši un 66 sievietes. 

Lai pašvaldība pilnvērtīgi un kvalitatīvi nodrošinātu pašvaldību kompetencē esošo funkciju izpildi, 
pašvaldības speciālisti regulāri apmeklē dažādus pilnveides seminārus, kursus, konferences u.tml. 2008.gadā 
30 speciālisti apmeklēja 49 dažādus pilnveides seminārus. 
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Dzimtsarakstu nodaļa  
Vadītāja Līga Laupere. 
 
Demogrāfiskā situācija  
Pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas: 2006.g. 2007.g.  2008.g. 
laulības 49 36 49 
dzimšanas 131 149 177 
miršanas 82 72 82 
dabīgais  
pieaugums + 49 + 77 + 95 
 
 

 
2008.gadā reģistrēts pēdējos gados lielākais jaundzimušo skaits un ceturto gadu iedzīvotāju dabīgais 
pieaugums ir pozitīvs, t.i. dzimušo skaits pārsniedz miršanas gadījumu skaitu. 
2008.gadā reģistrēti 177 jaundzimušie, no kuriem 76 meitenes un 101 zēni, tai skaitā 2 dvīņu pāri. 127 bērni 
dzimuši reģistrētā laulībā, 50 bērniem atzīta paternitāte.  
 
Izvēloties vārdus jaundzimušajiem, zēniem populāri ir vārdi Roberts, Daniels, Markus(s), Pauls, Kārlis, Toms,  
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem arvien biežāk tiek likti tradicionālie vārdi – Jānis, Andris, Pēteris, meitenēm 
populārākie - Anna, Elizabetee, Katrīna,  vairākām meitenītēm likts vārds Estere kā otrais vārds. 
2008.gadā 18 gadījumos veikta uzvārda vai vārda maiņa.  
 
No 49 reģistrētajām laulībām 3 laulības slēgtas ar ārzemniekiem, otro gadu pēc kārtas visas laulības slēgtas 
pilngadīgu iedzīvotāju starpā – 2008.gadā jaunākai līgavai bija 18 gadi, jaunākajam līgavainim – 22. Juridiski 
ģimenes dibina arī vecākās paaudzes cilvēki – vecākajai līgavai bija 58 gadi, līgavainim – 80. 
2008.gadā reģistrā izdarītas 6 atzīmes par laulību šķiršanu laulībām, kas pēc 1994.gada reģistrētas Mārupes 
dzimtsaraksstu nodaļā, izsniegtas 24 civilstāvokļa aktu (laulības, dzimšanas, miršanas) reģistrācijas 
apliecības. 
 
Mirušo skaits 2008.gadā ir par 10 lielāks nekā iepriekšējā gadā. 
 
Katru mēnesi  pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” tiek publicēts apsveikums 
jaundzimušajiem un attiecīgā mēneša jubilāriem, kas sasnieguši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu vecumu. 
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Dzīvesvietas deklarēšana 
Iedzīvotāju reģistra uzskaitvede Alda Bērziņa 
 

2008. gadā Mārupes pagasta padomē reģistrēti 2037 iesniegumi par dzīvesvietas deklarēšanu. Visi 
pieteikuma iesniedzēji nav jaunie ienācēji Mārupes pagastā, tajā skaitā ir iedzīvotāji, kuri maina dzīvesvietu 
pagasta teritorijas robežās. 
Tiek sagatavotas un izsniegtas dažādas izziņas par deklarētajām personām, arhīva izziņas par bijušo 
dzīvesvietu iepriekšējos gados, kā arī par personām, kas reģistrētas attiecīgajā īpašumā. 
Tiek gatavota pieprasītā  informācija dažādos griezumos pēc vecuma grupām, iedzīvotāju skaita izmaiņām pa 
ciemiem.  
Katra mēneša sākumā SIA „Sabiedrība Mārupe” un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, kas sniedz 
komunālos pakalpojumus pašvaldības ciematos, tai skaitā, daudzdzīvokļu namos, tiek nosūtīti saraksti par 
deklarētajām personām. 
Pēc katras pieņemšanas dienas tiek nosūtīta PMLP Iedzīvotāju reģistra personu uzskaites nodaļai informācija 
par deklarētajām personām. 
Tajā pašā laikā tiek pieņemti iesniegumi no Mārupes pagastā deklarētajām personām uz rindu pirmskolas 
izglītības iestādēs.  
Gadā divas reizes tiek salīdzināti un pārbaudīti skolēnu saraksti pēc personas kodiem par deklarēto 
dzīvesvietu. Nepieciešamības gadījumā, ja mūsu pagasta audzēknis mācās citas pašvaldības teritorijā vai 
otrādi, tiek sagatavoti maksas aprēķini, lai izrakstītu rēķinu attiecīgai pašvaldībai par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem. 2008. gadā no Mārupes pagasta puses tika sagatavoti 34 līgumi par 
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, tas ir par audzēkņiem, kuri mācās  
no citām pašvaldībām mūsu pagasta izglītības iestādēs. Maksas aprēķini un saraksti tiek gatavoti un nosūtīti 
trīs reizes gadā. Pirmskolas izglītības iestādes savstarpējos norēķinus veic katru mēnesi un līdz ar to visi 
saraksti jāpārbauda, jo līdzfinansējumu sniedzam privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm par tiem 
audzēkņiem, kuri Mārupes pagastā deklarēti gadu kopā ar vismaz vienu no vecākiem. 
 
 
Tautas nobalsošanas rezultāti Mārupes pagastā 

2008.gada 2.augustā notika tautas nobalsošana par likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanu. Tautas nobalsošanā vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu „Vai jūs esat par likumprojekta 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu?”.  

 790.iecirknī 791.iecirknī 956.iecirknī  
Balsotāju kopskaits 2539 2451 85 
Par 955 920 34 
Pret 921 888 33 
 
2008.gada 23.augustā notika tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījums likumā „Par valsts 
pensijām””. Tautas nobalsošanā vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu „Vai jūs esat par likumprojekta 
„Grozījums likumā „Par valsts pensijām”” pieņemšanu?”. 
 790.iecirknī 791.iecirknī 956.iecirknī 
Balsotāju kopskaits 1181 1125 54 
Par 432 418 11 
Pret 507 493 14 
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SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA, TIESĪBU AIZSARDZĪBA 
 

2007.gadā sadarbībā ar Valsts policiju izveidota Olaines policijas iecirkņa Mārupes policijas nodaļa 
pašvaldības teritorijā. Sakarā gan ar straujo iedzīvotāju pieplūdumu, gan Rīgas tuvumu, gan ekonomisko 
sitāciju valstī, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana ir ļoti aktuāla problēma pašvaldības teritorijā. 
Policijas nodaļas darba galvenie virzieni ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu 
atklāšana un novēršana, kā arī darbs ar nepilngadīgajiem. Mārupes policijas nodaļas priekšnieks ir mārupietis, 
policijas majors Juris Jēkabsons. 

Pašvaldības izdevumi sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu veikšanai pieaug ar katru gadu. 
Mārupes policijas nodaļu pašvaldība atbalsta ar telpām, tehnisko nodrošinājumu un autotransportu.  

2008.gada 29.augustā tika atklātas Mārupes nodaļas jaunās telpas Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39, 
kas izbūvētas bijušajā caurbrauktuvē pie Mūzikas un mākslas skolas. Jaunajās telpās policistiem ir četri 
kabineti un astoņām darba vietām. Ar Mārupes pagasta pašvaldības atbalstu darba vietas aprīkotas ar jaunu 
biroja tehniku un visu nepieciešamo nodrošinājumu darba pienākumu pildīšanai. Atklāšanā piedalījās Valsts 
policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Valdis Voins, Rīgas 
reģiona pārvaldes vadība, Mārupes pagasta priekšsēdētāja Līga Kadiģe un izpilddirektors Ivars Punculis, kā 
arī sadarbības partneri, tai skaitā skolas, un Mārupes pagasta iedzīvotāji. Olaines iecirkņa Mārupes nodaļai 
līdz šim darbam bija atvēlēti divi kabineti Mārupes pagasta padomes ēkā. Jaunajās telpās ierā’dita vieta arī 
Mārupes pagasta kārtības dienestam. 

29.augustā, atklājot policijas nodaļas jaunās telpas, Mārupes pagasta priekšsēdētāja Līga Kadiģe 
izteica velēšanos Valsts policijas priekšniekam Aldim Lieljuksim, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšniekam Valdim Voinam un Rīgas reģiona pārvaldes vadībai pilnveidot preventīvo darbu Mārupes skolās. 
Ņemot vērā, ka Mārupes pagasts ir ar pastāvīgi augošu infrastruktūru, tās iedzīvotāju skaits jau pārsniedz 
14000 un vairāk kā 3000 no tiem ir bērni, VP priekšnieks A.Lieljuksis akceptēja Mārupes pagasta Domes 
priekšsēdētājas iniciatīvu un ierosināja īstenot projekta ideju „Policists skolā” Mārupes pagastā.  

 
Projekts "Policija - skola - sabiedrība - pašvaldība" 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde ar Mārupes pašvaldību 2008.gada augustā noslēdza 
sadarbības līgumu par pilotprojekta „Pašvaldība, skola, sabiedrība un policija” realizāciju. Projekta mērķis bija 
sadarbībā ar pedagogiem izglītot skolēnus un viņu vecākus drošības, bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 
un popularizēt veselīgu un pozitīvu dzīvesveidu.  

Septembrī darbu Mārupes skolās uzsāka VP RRP Kārtības policijas biroja Nepilngadīgo prevencijas 
nodaļas vecākā inspektore Jeļena Prišpetjeva, kura tikās ar Mārupes pagasta izglītības iestāžu vadītājiem un 
pedagogiem, piedalījās vecāku sapulcēs, lai informētu vecākus par uzsākto sadarbību, un vadīja nodarbības 
Mārupes vidusskolā, pamatskolā un Jaunmārupes sākumskolas bērnudārzniekiem. 

Laikā no 22. līdz 26.septembrim, kad visā Latvijā notika Drošības nedēļa 1.-12.klašu skolēniem „Lai 
dzīvo bērni”, Mārupes skolu audzēkņi noskatījās Latvijas Televīzijas 1. kanālā jauno filmu „Lai dzīvo bērni 4!”, 
ko vēlāk apsprieda nodarbībās ar skolotājiem un policijas darbinieci. Jaunāko klašu skolēni no 4 skolām un 
paši mazākie tīrainieši piedalījās arī zīmējumu konkursā „Mans drošais ceļš uz skolu”. 7.-9.klašu skolēni tika 
informēti par konkursu „Gribu būt mobils!” 

Tā kā Mārupes pagastā ir 4 pašvaldības vispārizglītojošās skolas, pilotprojekta „Pašvaldība, skola, 
sabiedrība un policija” ietvaros Valsts policijas pārstāvis strādāja pēc kārtas katrā izglītības iestādē nedēļu, 
vairāk laika veltot lielākajai – Mārupes vidusskolai, kurā mācās gandrīz 800 skolēnu no 1.-12.klasei. Tātad 
apmēram reizi mēnesī visu nedēļu skolā bija satiekams policists, kas ne tikai izglītoja skolēnus, bet varēja 
atbildēt uz viņu, skolotāju un vecāku jautājumiem, kas skar drošību un citus policijas kompetencē ietilpstošos 
jautājumus.  

Jau pirmajā kopīgā darba mēnesī sarunās ar bērniem J.Prišpetjeva secināja, ka vecāki par maz 
pārrunā drošības jautājumus (ugunsgrēka un citu bīstamu situāciju gadījumos), dažreiz pat apzināti ignorē 
likumu vai noteikumu – visbiežāk CSN normas, tādējādi mācot bērniem, ka savus pienākumus var nepildīt. 
Vājas ir arī jauniešu zināšanas par viņu atbildību likuma priekšā.  

Zīmējumu konkursā „Mans drošais ceļš uz mājām” piedalījās piecas Mārupes pagasta izglītības 
iestādes. Izvērtējot darbus, vērā tika ņemta ne tikai zīmējumu mākslinieciskā kvalitāte, bet arī konkursa tēmas 
atspoguļojums, tāpēc diplomus un pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā saņēma tie darbi, kuros bija 
atspoguļotas pareizas darbības pārejot ielu, braucot mašīnā un citur. Satraucoši bija to skolēnu darbi, kuros 
bija attēlotas bīstamas un agresijas pilnas situācijas – ugunsgrēks, melna figūra ar nazi aiz skolas stūra, uz 
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ceļa notriekti bērni, nikni suņi, kas norāda, ka bērni nejūtas droši ceļā uz skolu. Visi bērnu zīmējumi bija 
apskatāmi Mārupes pagasta padomes vestibilā līdz 30.oktobrim.  

Oktobra beigās un novembra sākumā Mārupes pagasta izglītības iestādēs vienkāršā valodā un 
atbilstoši bērnu vecumam tika pārrunātas tēmas 

• „Drošība mācību un rotaļu telpās”; 
• „Drošība pastaigu laukumos”; 
• „Ugunsdrošība”; 
• „Elektrodrošība”; 
• „Drošība uz ielas, ūdens un ledus” 
• „Ceļu satiksmes noteikumi un drošība uz ielas”. 

Lai nostiprinātu zināšanas, tās rotaļu veidā pārbaudīja bērnu iemīļotie policijas „inspektori” Runcis 
Rūdis un Bebrs. Sadarbība ar Valsts policiju turpināsies arī 2009.gadā. 
 

2008.gadā Mārupes izglītības iestādēs veiksmīgi uzsākts pilotprojekts „Policija – skola- sabiedrība – pašvaldība” 

 

Pagastā nav izveidota pašvaldības policija, taču darbojas sabiedriskās kārtības dienests, kas sadarbībā ar 
pagasta sociālo dienestu un Valsts policiju veic administratīvo uzraudzību pagasta teritorijā. Liela uzmanība 
tiek vērsta uz alkohola lietošanu un atrašanos alkohola reibumā sabiedriskās vietās, jo ar to ir saistīts 
huligānisms, miesas bojājumu nodarīšana un citi noziedzīgi nodarījumi. Policijai ir izveidojusies laba sadarbība 
ar Mārupes pagasta skolām, kur notiek tikšanās ar jauniešiem, lai netiktu pārkāptas likumā noteiktās normas 
un zinātu par pārkāpumiem paredzēto  atbildību. Par visiem nepilngadīgo pārkāpumiem tiek informēts 
Mārupes pagasta sociālais dienests un bāriņtiesa, kā arī jauniešu vecāki.  
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Mārupes pagasta ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 
 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Kirillovs. 
 
Administratīvajā komisijā 2008.gadā ir notikušas 22 sēdes, kurās ir izskatīti 239 administratīvo pārkāpumu 
protokoli. 
Administratīvā komisija administratīvi sodījusi 119 Mārupes pagasta iedzīvotājus, 23 lietās – lietvedība ir 
izbeigta. 
  
1.Par pases nevērīgu glabāšanu vai nozaudēšanu pēc LAPK 187.panta 2. daļas ir izskatīti -  47 protokoli.  
2.Par pases atkārtotu nozaudēšanu gada laikā pēc LAPK 187.panta 3.daļas ir izskaitīts 1 protokols. 
3.  Par pases savlaicīgu neizņemšanu pēc LAPK 186. panta 1.daļas ir izskatīti 31 protokols. 
4.Par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvietas pēc LAPK 186.panta 2.daļas ir izskatīti 7 protokoli. 
5. Par ietvju, pagalmu.u. c. dzīvojamām  ēkām piederošo neapdzīvojamo telpu, kā arī namiem, iestādēm un 
uzņēmumiem pieguļošās teritorijas savlaicīgu nesakopšanu (t.sk. zāles nenopļaušanu)   pēc Mārupes pagasta 
Saistošo noteikumu Nr.37 no 26.09.2007  6.9.punkta – izskatīti 39 protokoli. 
6. Par  pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu pēc LAPK  19012.p - izskatīti 2 protokoli.  
7. Par personas nereģistrēšanos Iedzīvotāju reģistrā  pēc LAPK 1902.p -  izskatīts 1 protokols. 
8. Par ceļa būvdarbu veikšanu bez saskaņota projekta  pēc LAPK 140.p.2.d. -  izskatīti 4 protokoli. 
9.  Par bērnu audzināšanas un izglītošanas  pienākumu  nepildīšanu  pēc LAPK 173.panta 1.daļas – izskatīti 
16 protokoli. 
10. Par bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu, ja tā rezultātā nepilngadīgais vecumā līdz 
16 gadiem atradies sabiedriskā vietā dzērumā pēc LAPK 173.panta 2.daļas - izskatīti 2 protokoli.  
11. Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu pēc Mārupes pagasta Saistošo 
noteikumu Nr.37 no 26.09.2007  6.17.punkta – izskatīti 63 protokoli. 
12. Par  būves rekonstrukciju, renovāciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas pēc LAPK 
152.panta 1.d.- izskatīts 1 protokols. 
13.Par būves patvaļīgu būvniecību pēc LAPK 152.panta 2.d.- izskatīts 1 protokols. 
14. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam pēc LAPK 171.p.2.daļas - 
izskatīts 1 protokols. 
15. Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai 
personas, kuras viņus aizstāj pēc LAPK 172.4 panta - izskatīti 2 protokoli. 
16. Par dzīvnieku, turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu  LAPK 106. 
panta1.daļas – izskatīti 6 protokols. 
17.Par patvaļīgu dedzināšanu  pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.37 27.09.2007 pēc punkta 6.6.- ir 
izskatīti 3 protokoli. 
18. Par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.37 no 
27.09.2007 pēc punkta Nr.6.21. - izskatīts 1 protokols. 
19. Par bērna līdz 16 gadu vecumam atrašanos sabiedriskā vietā bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības 
laikā no plkst.23.00 līdz 7.00pēc Mārupes pagasta saistošo noteikumu Nr.37 no 27.09.2007 punkta - izskatīti 2 
protokoli. 
20. Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos pēc LAPK 51.panta 2.daļas izskatīti 7 protokoli. 
21. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu pēc LAPK 75.panta 1.daļas – izskatīts 1 
protokols. 
22. Par sadzīves atkritumu noteikumu neievērošanu pēc LAPK 75.panta 2.daļas ir izskatīts 1 protokols.  
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TAUTSAIMNIECĪBA 
 

BŪVVALDE 
Vadītāja Aida Lismane. 
 
2008.gadā: 
Reģistrēti iesniegumi – 1278; 
Izsniegtas uzziņas – 445; 
Izsūtītas vēstules – 278; 
Saskaņoti būvprojekti – 730; 
Sagatavoti APU (plānošanas un arhitektūras uzdevumi) – 240; 
Sauktas pie administratīvās atbildības – 8 juridiskās un fiziskās personas; 
Pieprasītā soda nauda – 3600,00 Ls; 
Apturēta būvniecība – 7 objektos; 
Nojaukto būvju skaits – 22 objekti; 
Izsniegti darba uzdevumu detālplānojumiem – 25 
Izniegto būvatļauju un ekspluatācijā nodoto objektu skaitu skatīt Būvniecības pārskatā 23.lpp. 
Būvvalde regulāri ir apsekojusi būvniecības norisi Mārupes pagastā, veikusi regulāru kontroli objektos un aktīvi 
piedalījusies Mārupes pagasta pašvaldības objektu būvniecībā. 
 
Videssaimniecība 
Vides inženieris Ilmārs Ruzaiķis. 
 

Pagasta ceļi un ielas kopā : 
2007.g. 2008.g. 

121,58 km 125,73 km 
  t.sk.  asfaltseguma 31,63 km 40,70 km 
  grants,šķembu 51,34 km 52,08 km 
  grunts 38,61 km 32,95 km 
Ceļu uzturēšanā un rekonstrukcijā veiktos darbus skatīt tabulās  
Pašvaldībā finansētie būvniecības projekti 11.,12.lpp. 
 
Labiekārtošanas dienests 
Dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa. 
 
Paveiktie darbi: 
• Ierīkots bērnu rotaļu laukums Skultē par kopējo summu 15775 Ls 
• Uzstādīti trenažieri, aizsargtīkls, mazie futbola vārti un salabota sēta sporta laukumā Gerberu ielā 1 
par kopējo summu 9473 Ls 
• Laboti, atjaunoti un papildināti bērnu rotaļu laukumi Mārupē un Tīrainē par kopējo summu 5516 Ls 
• Izveidots skeitparks Jaunmārupē par kopējo summu 20506 Ls 
• Izgatavotas un Mārupes pagasta ielu krustojumos uzstādītas 130 ielu nosaukumu plāksnes par 
kopējo summu 3022 Ls 
• Izgatavoti un uzstādīti 5 atkritumu konteineri Mazcenu kapsētā par kopējo summu 2803 Ls 
• Vasaras sezonā pļauti zālieni pašvaldības īpašumā esošos sabiedriskos zaļumos un ceļu malās par 
kopējo summu 11407 Ls 
• Nozāģēti bīstamie un aizlauztie koki pašvaldības ielu un ceļu malās, pašvaldības īpašumu 
uzturēšana, veikti dažādi labiekārtošanas darbi pagasta objektos par kopējo summu 36939 Ls 
• Savākti sadzīves atkritumi gar pašvaldības ielām un ceļiem un regulāri izvesti Mārupes kapu 
konteineri par kopējo summu 7862 Ls. 
 
Labiekārtošanas dienesta pārziņā ir divas Mārupes pagasta kapsētas – Mārupes kapi (slēgti jauniem 
apbedījumiem) un Mazcenas kapi. Jūlija sākumā abās Mārupes kapsētās notiek Rīgas svētā Alberta Romas 
katoļu baznīcas draudzes kapu svētki un jūlija beigās – Mārupes pagasta kapu svētki. 
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Būvniecības pārskats Mārupes pagastā par 2008.gadu 
Būvinspektors Jānis Lībietis. 
 
Nr. 
p/k 

 
BŪVES 

IZDOTAS BŪVATĻAUJAS (skaits) PIEŅEMTS EKSPLUATĀCIJĀ (skaits) 
kopā jaunai 

būvniecībai 
rekonstrukcijai 
renovācijai 

kopā jaunai 
būvniecībai 

rekonstrukcijai 
renovācijai 

1. Ēkas 155 128 27 244 237   7 
11. Dzīvojamās mājas 108 93 15 195 193 2 
111. Viena dzīvokļa mājas 91 78 13 153 152 1 
112. Divu un vairāku dzīvokļu mājas 15 15 ------- 41 41 ------- 
1121. Dzīvokļu pārbūve agrāk uzceltajās divu un vairāku dzīvokļu mājās  2 ------- 2 1 ------- 1 
113. Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
12. Nedzīvojamās ēkas 47 35 12 49 44   5 
121 Viesnīcas un tām līdzīga lietojuma ēkas  ------- ------- ------- 2 2 ------- 
122 Biroju ēkas 8 8 ------- 20 19 1 
123 Vairum–mazumtirdzniecības ēkas 3 2 1 5 2 3 
124 Satiksmes un sakaru ēkas 1 ------- 1 ------- ------- ------- 
125 Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas 5 5 ------- 6 5 1 
126 Plašizklaides pasākumu, izglītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 8 3 5 4 3 1 
127 Citas nedzīvojamās ēkas 22 17 5 13 13 ------- 
2. Inženierbūves 110 109 1 84 84 ------- 
21 Transporta būves 12 11 1 9 9  
211 Šosejas, ielas, ceļi 11 11 ------- 8 8  
212 Sliežu ceļi ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
213 Lidlauku skrejceļi 1 ------- 1 1 1  
214 Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi   ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
215 Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
22 Cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas 98 98 ------- 75 75  
221 Maģistrālie cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas 1 1 ------- ------- ------- ------- 
222 Vietējie cauruļvadi 97 97 ------- 75 75  
23 Rūpniecības kompleksās būves    ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
24 Citas inženierbūves ------- ------- ------- ------- ------- ------- 
                BŪVES KOPĀ                  (1 + 2) 265 237 28 328 321   7 
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Uzsāktie un realizētie projekti 2008.gadā 
Projektu vadītāja Inga Krieviņa. 

 
1. Darbs ar projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās” 
2. Koordinācija projektam „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” (Mārupes pašvaldība ir 
viens no dalībniekiem) – noslēdzies. 
3. Ierīkots Publiskais interneta pieejas punkts Mārupes pagasta padomē. Noslēdzies projekts „Publisko 
interneta pieejas punktu izveide Rīgas reģionā”,  (Mārupes pašvaldība ir viens no dalībniekiem) 
4. Piešķirti līdzekļi Pašvaldības bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai Mazcenu 
bibliotēkā 
5. Darbs ar projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” – 
iesniegtais projekta pieteikums ir akceptēts.  
6. Pabeigta Mārupes pamatskolas piebūves (sporta halle) būvniecība; 
7. Piešķirta mērķdotācija Mārupes pagasta Teritorijas grozījumu izstrādei. 
 
 
Pašvaldības objektu reģistrēšana Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā 
 
2008. gadā  Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā reģistrēti 21 pašvaldībai piederošie īpašumi.  
2008. gadā  izsniegtas 62 uzziņas pēc pieprasījuma par piederošajiem nekustāmiem īpašumiem, kuri atrodas 
Mārupes pagastā. Uzziņas nepieciešamas iesniegšanai Rīgas tirgos, Rīgas piena kombinātā, gan valsts 
ieņēmumu dienestā.    
2008. gadā tika sagatavotas un izsniegtas 18 uzziņas t.i. 9 dzīvokļiem to privatizacijai. 23 dzīvokļi vēl nav 
privatizēti un  tie  jāgatavo privatizācijai. 
Tika gatavotas un nodotas Mārupes pagasta arhīva pārzinei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju privatizācijas 
lietas. 2008.gadā tika sagatavoti un nodoti dokumenti arhīvam par 27 pašvaldības dzīvojamām mājām, t.i. 237 
dzīvokļu lietas.  
 

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMI 
 
Pašvaldības iepirkuma organizatore 2008.gadā – Ināra Maļinovska. 

 

 

2998458.23

4123260

2007.gads 2008.gads

2007.un 2008.gadā Mārupes pagasta pašvaldības organizē to 

iepirkuma procedūru rezultātā noslēgto līgumu summas (Ls)
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Iepirkumi no 1000 līdz 10000 latiem,  

kas veikti saskaņā ar LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.panta 9.daļu 

Plānotais iepirkums Noslēgtais līgums 

Paziņojuma 
ievietošanas 
datums 

Iepirkuma priekšmets 

Plānotā 
līgumcena 
(LVL bez 
PVN) 

Līguma 
noslēgšanas 
datums 

Līguma izpildītāja 
nosaukums 

Līguma summa 
(LVL ar PVN) 

09.12.2008 
Betona rezervuāru mehāniskās 
demontāžas darbi Tīraines 

ciematā 
Ls 2000 18.12.2008 SIA "STRIM Ceļubūve" Ls 1770.00 

05.12.2008 
Skrituļošanas rampu iegāde un 
uzstādīšana Mazcenu alejā 3/1, 

Jaunmārupē 
Ls 9999 18.12.2008 

SIA "Baltic BS 
Company" 

Ls 11632.95 

03.12.2008 
Ugunsdzēsības signalizācijas 

sistēmu profilaktiskā apkalpošana 
Mārupes pašvaldības iestādēs 

Ls 9999 22.12.2008 SIA "TRIALOGS" Ls 3115.20 

02.12.2008 
Biroja tehnikas iegāde Mārupes 

pašvaldības iestādēm 
Ls 9999 17.12.2008 SIA "ELVA-1" Ls 7834.75 

06.11.2008 
Žoga iegāde un uzstādīšana 
Mārupes vidusskolas teritorijas 

labiekārtošanai 
Ls 2500 24.11.2008 SIA "ABB Būve" Ls 2165.02 

28.10.2008 
Uzkopšanas tehnikas iegāde 

Mārupes pamatskolai 
Ls 3500 06.11.2008 SIA "SELDING" Ls 3371.43 

23.10.2008 
Mārupes pašvaldības nekustāmā 

īpašuma Jelgavas ceļš 29 
remontdarbi 

Ls 9999 04.11.2008 SIA "Amber Būve" Ls 7987.00 

10.10.2008 
Trīs autobusa pieturas paviljonu 

piegāde un uzstādīšana 
Ls 9999 29.10.2008 SIA "ARZIMETS" Ls 9221.70 

09.10.2008 
Aizsargtīkla iegāde Mārupes 
pamatskolas sporta hallei 

Ls 3600 28.10.2008 
SIA "RANTZOWS 

SPORT" 
Ls 1996.09 

06.10.2008 Interaktīvās tāfeles iegāde skolai Ls 3000 20.10.2008 SIA "DATNIS" Ls 3397.00 

11.09.2008 Portāla www.marupe.lv izstrāde Ls 2000 13.10.2008 SIA "RIDemo" Ls 2265.60 

29.08.2008 

Mārupes pagasta Tīraines 
ambulances ēkas jumta remonts 
 un Skultes ambulances ēkas 

logu nomaiņas 

Ls 9999 12.08.2008 SIA "Amber Būve" Ls 4979.10 

29.08.2008 
Mārupes ambulances teritorijas 

labiekārtošanas darbi 
Ls 6000 12.09.2008 SIA "Amber Būve" Ls 4920.18 

2476421.8

3704871

437000.7 331960.1

85035.76 86428.91

Būvdarbi Pakalpojumi Piegāde

2007.gadā un 2008.gadā iepirkumiem, kuri ve ikti PIL note ikajā kārtībā 

iztē rē tie  naudas līdzekļi (Ls)

2007.gads

2008.gads
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19.08.2008 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi 
novērtējuma izstrāde Mārupes 
pagasta teritorijas plānojuma 

2002.-2014.gadam grozījumiem 

Ls 9999 04.09.2008 SIA "Reģionālie projekti" Ls 4012.00 

18.07.2008 

Juridisko pakalpojumu sniegšana 
attiecībā uz jauna bērnudārza 
būvniecību un apsaimniekošanu 
saskaņā ar publiskās un privātās 

partnerības modeli 

Ls 9999 31.07.2008 
Advokātu birojs 

"Kronbergs&Čukste" 

Ls 3717 un Zvērināta 
advokāta likme par 
stundu - Ls 150 

Advokātu biroja jurista 
likme par stundu - Ls 80 

11.07.2008 
Mārupes pamatskolas klases 
telpas un skolas priekštelpas 

remonts 
Ls 5000 31.07.2008 SIA "Amber Būve" Ls 4491.22 

18.06.2008 
Gaiteņa telpas remonts PII 

"Tīraine" 
Ls 10000 10.07.2008 SIA "Brasas Pērle" Ls 8548.64 

30.05.2008 
Vingrošanas ierīču iegāde un 

uzstādīšana āra sporta laukumā 
Gerberu ielā 1, Mārupes pagastā 

Ls 6000 26.06.2008 SIA "JLD" Ls 5703.22 

21.05.2008 
Mēbeļu un rotaļierīču iegāde 
Mārupes pagasta pirmskolas 

iestādēm 
Ls 9000 0506.2008 SIA "Arentāls" Ls 8839.42 

21.05.2008 
Piecu konteineru iegāde Mārupes 

pagasta Mazcenu kapiem 
Ls 3000 05.06.2008 SIA "Var C" Ls 2802.50 

09.05.2008 
Pļaušanas un sniega tīrīšanas 
tehnikas iegāde Mārupes 

vidusskolai 
Ls 9999 28.05.2008 

SIA "Kesko Agro 
Latvija" 

Ls 11780.94 

08.05.2008 
Dažādi elektromontāžas darbi 
Mārupes pagasta teritorijā un 

pašvaldības iestādēs 
Ls 9999 20.05.2008 SIA "M4" 

Ls 391.23 par vienu 
darbu veikšanas reizi 

24.04.2008 
Atkritumu konteineru izvešana no 

Mārupes pagasta kapsētām 
Ls 8000 12.05.2008 SIA "Meliorators J" 

Ls 31.86 par vienu darbu 
veikšanas reizi 

23.04.2008 
Lietotas vieglās pasažieru 

automašīnas iegāde 
Ls 9999 07.05.2008 SIA "JB Motors" Ls 9900.00 

18.04.2008 
Mārupes vidusskolas telpu 

remonts 
Ls 7000 13.05.2008 SIA "Amber Būve" Ls 6988.99 

15.04.2008 

Mārupes pagasta pašvaldības 
iestāžu ugunsdzēsības 

aprīkojuma profilaktiskā ikgadējā 
pārbaude un ugunsdzēsības 

inventāra iegāde 

Ls 5000 13.05.2008 SIA "FN-Serviss" 
Ls 220.66 par vienu 

vienību 

04.04.2008 
Mārupes pagasta pašvaldības 

iestāžu civilās aizsardzības plāna 
izstrāde un uzraudzība 

Ls 6000 23.04.2008 SIA "KOMIN" Ls 2950.00 

17.03.2008 
Žalūziju iegāde Mārupes pagasta 

pašvaldības iestādēm 
Ls 5000 16.04.2008 SIA "JISMO" Ls 2353.38 

12.03.2008 

Topogrāfiskā uzmērīšana un 
topogrāfiskā plāna izgatavošana 
Mārupes pašvaldības zemes 
īpašumam Jaunmārupē 

Ls 2000 15.04.2008 SIA "Balt Survey" Ls 1002.96 

04.03.2008 
Mēbeļu iegāde Mārupes 

pašvaldības administratīvās ēkas 
telpu labiekārtošanai 

Ls 5000 11.03.2008 SIA "Standard Latvia" Ls 3401.24 

28.01.2008 
Pašvaldības īpašumu "Pavasari" 
un "Ūdensrozes" bojāto koku 

izzāģēšana un krūmu retināšana 
Ls 7000 11.02.2008 SIA "ANVIJA" Ls 1486.80 
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IUB (Iepirkumu uzraudzības biroja) mājas lapā izsludinātie iepirkumi summā virs 10000 Ls. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Uzaicinājuma 
publ. datums 

Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets 

14.01.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas caurbrauktuves pārbūve 

21.01.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšana un izbūve 
Mārupes pamatskolas ēkas pieslēgumam 

31.01.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta ielu un ceļu renovācija 

19.02.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

13.03.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Pašvaldības telpu Viršu ielā 4. dz.4, Tīraines ciemā remonts 

20.03.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Skultes pamatskolas telpu remonts 

25.03.2008 Mārupes pagasta 
padome 

"Pirmsskolas izglītības iestādes "Tīraine" 5.grupas telpu remonts" 

28.04.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta pašvaldības iestāžu darbinieku veselības 
apdrošināšana 

28.04.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Biroja tehnikas iegāde Mārupes pašvaldības izglītības iestādēm 

29.04.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Zālienu pļaušana Mārupes pagastā 2008.gada vasaras sezonā 

30.05.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes vidusskolas rekonstrukcija 

10.06.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Mārupes pagastā, Skultes ielā 
30 

16.06.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Pirmsskolas izglītības iestādes "Lienīte" āra rotaļu laukumu un telpu 
remonts 

19.06.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta Tīraines ciemata siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

30.06.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam 
grozījumu izstrāde 

10.07.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Ugunsdrošības un trauksmes izziņošanas sistēmas izbūve Mārupes 
vidusskolas telpās 

25.07.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta ielu apgaismojuma izbūve 

22.11.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai 2009.gadā. 

05.12.2008 Mārupes pagasta 
padome 

Mārupes pagasta Gaujas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta 
izstrāde un ielas izbūve 

22.12.2008 
 

Ķekavas pagasta 
pašvaldība 

Par tiesībām veikt četru jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecību un apsaimniekošanu Tukuma pilsētā, Ogres pilsētā, 
Ķekavas pagastā un Mārupes pagastā 
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A/S „MĀRUPES  KOMUNĀLIE  PAKALPOJUMI” 
Skulte 15-1, Mārupes pagasts, LV-2108, tālr. 7915279 
Uzņēmuma reģistrācijas datums un numurs UR: 27.12.1993.g. Nr.010311101 
Vienotais reģistrācijas numurs : 40103111018 

 
Valdes priekšsēdētājs Juris Ivanovs. 
 
No vadības ziņojuma par 2008.gada finansu darbību 
 
Ekonomiskās attīstības jautājumi 
 

2008.gadā svarīgākie ekonomiskās attīstības pasākumi 
2008. gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja: 

� izdevīgu attiecību dibināšanai un uzturēšanai ar īpašniekiem, kuri Mārupes pagastā realizē 
apjomīgus būvniecības plānus ar mērķi paplašināt apsaimniekojamo objektu skaitu; 

� dalībai projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās 
Latvijā”, projekta izstrādei Mārupes pagastam notekūdeņu kanalizācijai un ūdensapgādei;          

� ūdensvada maģistrāles izbūvei, lai Mārupes iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju pieslēgties 
ūdensapgādei;  

� tirgus izpētei jaunu klientu piesaistīšanai; 
� nelietderīgo izmaksu samazināšanai uzņēmuma saimnieciskajā darbībā; 
� kvalitātei elektroenerģijas izmantošanā un ekspluatācijā; 
� grāmatvedības programmas pilnveidošanai un uzņēmuma specifikas pielāgošanu tai; 
� grāmatvedības uzskaites metodikas pilnveidošanai un uzņēmuma specifikas pielāgošanu tai; 
� uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un nodrošināšanai ar investīcijām; 
� apkures jautājuma risināšanai Mārupes, Skultes un Tīraines ciematos; 
� kanalizācijas un attīrīšanas ierīču kvalitatīvas ekspluatācijas nodrošināšanai Mārupes, Skultes un 

Tīraines ciematos;  
� ūdensvada kvalitatīvas ekspluatācijas nodrošināšanai Mārupes, Skultes un Tīraines ciematos.  

 
Sabiedrības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis 
2008.gadā uzņēmuma peļņa sastāda 12457 Ls pirms nodokļu nomaksas. Uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir 
stabils un detalizēts 2008.gada „Gada pārskatā” un “Peļņas un zaudējuma aprēķinā. 
Mārupes pagasta padome 2008.gadā ir veikusi ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā 150000 Ls apmērā.  
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 2008.gadā uzņēmumā apgrozījums ir palielinājies par 336850 Ls un 
2008.gada neto apgrozījums sastāda 1327758 Ls, bet 2007.gadā neto apgrozījums sastādīja 990908 Ls, 
attiecīgi uzlabojušies pārējie uzņēmuma ekonomiskie radītāji.  

 
Būtiski riski un neskaidri apstākļi, ar kuriem sabiedrība saskārās un ekonomiskās attīstības problēmas 
un to atrisinājums 

Uzņēmuma pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana ciematos Skulte, Tīraine, Mārupe un 
komunālo pakalpojumu klāstā ietilpst: minēto teritoriju apsaimniekošana, siltuma ražošana un piegāde, 
dzeramā ūdens ražošana un piegāde, kanalizācijas notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu ekspluatācija un 
uzturēšana, elektroenerģijas saimniecības uzturēšana un apkalpošana, ūdens sistēmas un kanalizācijas trašu 
apkalpošana un remontdarbi tajos, sadzīves atkritumu savākšana un izvešana.  

Uzņēmuma saimnieciskā darbība raksturojama kā nepārtraukts process, kuram visu gadu bija 
nepieciešami naudas līdzekļi. 

Svarīgākās problēmas saistās ar pieaugušajiem daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas izdevumiem 
un kā rezultātā ieņēmumi, kas iegūti no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, pilnīgi nesedz apsaimniekošanas 
izdevumus ko apliecina dati par 2007.gadu un situācija 2008.gadā. Neskatoties uz grūtībām, kas saistās ar 
zemo apsaimniekošanas maksas apmēru, zemiem savlaicīgiem maksājumiem par komunāliem 
pakalpojumiem no iedzīvotāju puses, visi apkalpojamie objekti ir saņēmuši kvalitatīvus, savlaicīgus komunālos 
pakalpojumus 2008.gadā.  

 2008.gadā, uzņēmums, inflācijas līmenim paaugstinoties, saskārās ar kopējo izmaksu 
sadārdzinājumu, tajā skaitā ar darbaspēka, pakalpojumu, materiālu cenu pieaugumu, bet neskatoties uz to 
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uzņēmuma attīstība ir stabila. Uzņēmums savu darbību, saskaņojot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru, 
bija spiests palielināt tarifus Mārupes pagasta patērētājiem.  

2008.gadā Tīraines administratīvās telpas tika pašu spēkiem rekonstruētas un pārveidotas par 
uzņēmuma biroja telpām. 

2008.gadā uzņēmuma speciālisti aktīvi līdzdarbojās projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mārupes pagastā”. Šī projekta gala iznākums ir ūdenssaimniecības sakārtošana Mārupes pagastā, 
apsaimniekojamo tīklu un pamatlīdzekļu palielināšanās laika periodā līdz 2011. gadam.  

 Lai Mārupē efektīvi izmantotu ūdenstorņa spiediena jaudu, kas ļautu pilnīgāk nodrošināt pagasta 
iedzīvotāju pieprasījumu dzeramā ūdens lietošanai, nepieciešama tālāka ūdens tīklu paplašināšana, kuru ir 
iespējams veikt ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskajiem līdzekļiem. 2008.gada sezonas darbu 
periodā AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” paredzēja un realizēja maģistrālā ūdens tīkla paplašināšanu 
Mārupes pagastā: 

� kvalitatīvi uzturēta esošā vecā ūdensvada trase Mārupītes gatvē, Gaiziņa iela, Kalna iela, Skaņā 
kalna iela un posms starp “Mārasciemu” un Skaņā kalna ielu. Trases garumu 1.1 km.  

� ūdensvada atzaru izbūve no maģistrālā ūdensvada pa Krones ielu, Kokles ielu, Kurmales ielu, 
Mēmeles ielu, jaunizveidotām ielām; 

� ūdensvada trases atzaru izbūve pa Lambertu ielu no Paleju ielas līdz Vārpu ielai; 
� ūdensvada trases izbūve pa Veco Mārupes ceļu; 
� ūdensvada trases izbūve starp Mārupītes gatvi, Gaujas ielu, pa Forstu ielu sacilpojot ar Mārasciemu,  
� no Liliju ielas pa Zeltiņu ielu; 
� Brūkleņu ielā; 
� Meldriņu ielā; 
� turpināt realizēt kanalizācijas tīklu pieslēgumu projektu pie „Rīgas ūdens” notekūdeņu tīkliem no 

Tīraines; 
Sakarā ar strauju dabas gāzes cenas celšanos 2007./2008./2009. gadu apkures sezonā tika palielināts 

un apstiprināts apkures tarifs Tīraines ciematā, Mārupes ciematā un Skultes ciematā. No trim ciematiem 
Mārupes pagastā, kuros uzņēmums ražo un piegādā siltumu dzīvojamām mājām, Tīraines ciemata apkures 
sistēma 2008. gadā (izņemot gāzes katlumāju) bija vis sliktākajā stāvoklī. Siltumtrases novecojušas, 
siltummezgli novecojuši un neatbilda apkures un karstā ūdens lietošanas un izmantošanas ekonomiskām 
prasībām. Lai lietderīgi un efektīvi izmantotu saražoto apkures enerģiju Mārupes pagasta ciematā Tīraine, kā 
arī apkures maksas samazināšanai patērētajiem 2007.gada beigās tika uzsākta Tīraines siltumsaimniecības 
rekonstrukcija. Sākoties 2008./2009.gada apkures sezonai, tika apstiprināts elastīgais apkures tarifs, kura 
izmaiņas ir atkarīgas no AS ,,Latvijas Gāze” maksas par dabasgāzi. Tīraines ciemats, Mārupes ciemats un 
Skultes ciemats tiek apkurināts ar dabas gāzi. 2008.gada marta mēnesī tika pabeigta daudzdzīvokļu namu 
siltummezglu izbūve. Siltummezglu izbūvi namos finansēja AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi”. 2008.gada 
jūlija mēnesī Mārupes pagasta pašvaldība izsludināja konkursu par jaunu siltumtrašu iebūvi Tīraines ciematā. 
Siltumtrašu būvniecības darbi tika finansēti no Mārupes pagasta padomes budžeta un veiksmīgi realizēti līdz 
novembra mēnesim. Uzsākot 2008./2009.gada ziemas sezonu, siltums tika padots jaunajās siltumtrasēs. 
Pateicoties pabeigtajai apkures sistēmas rekonstrukcijai Tīraines ciematā, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt un apmaksāt siltumenerģiju pēc faktiskā katras mājas patēriņa, tā kā to nosaka MK 
noteikumi. 

2009.gada pavasarī ir paredzēts pabeigt izbūvētās Tīraines siltumtrases zemes darbu sakārtošanas, 
asfaltēšana un labiekārtošanas darbi.  

Skultes ciematā ir nepieciešama pilna maģistrālā ūdensvada nomaiņa 2.5 km garumā - no jaunā 
spiedvada līdz dzīvojamām mājām, skolai, un nepieciešams finansējums līdz ≈ 40000 Ls. Uzņēmums par 
saviem līdzekļiem ir sakārtojis ūdens sūkņu staciju, ir izbūvējis daļu no jauna ūdensvada no sūkņu stacijas līdz 
Skultes ceļam. Skultes ciematā, dzeramā ūdens piegādes problēma ir sastopama daudzdzīvokļu namu 
piektajos stāvos, kur nav pietiekošs ūdens padeves spiediens. Lai šo problēmu risinātu ir nepieciešama ūdens 
paaugstināšanas iekārta un nepieciešamais finansējums ir līdz ≈ 6500 Ls. Siltumsaimniecībā Skultes 
ciematam nav siltummezglu, kas ļautu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem saņemt un apmaksāt siltumenerģiju 
pēc faktiskā katras mājas patēriņa. 2008. Gada nogalē uzņēmums par saviem līdzekļiem sagatavoja Skultes 
ciemata siltummezglu projektu, kura realizācijai uzņēmumam trūkst līdzekļu. Skultes ciemata siltummezglu 
projektu uzņēmums ir iesniedzis Mārupes pagasta padomes projektu vadītājai. 
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Veiktie darbi 2008.gadā apsaimniekotajos objektos: 
  Tīraines ciemata apsaimniekošanas darbi : 

� elektrosaimniecības apkalpošanas un uzturēšanas darbi. Izstrādāts,  apstiprināts un daļēji realizēts 
Tīraines ciemata transformatora rekonstrukcijas un jaudas palielināšanas projekts.  

� iekšējo siltumtrašu un siltummezglu cauruļu posmu izolācijas pārbaudes un maiņas remontdarbi; 
� apkures stāvvadu remontdarbi ēkās; 
� Tīrainē, Viršu ielā kanalizācijas sūkņu stacijas remonta darbi; 
� ūdens stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa ar plastmasas caurulēm, aizbīdņu 

nomaiņa, ūdens ievadu pārbūve un atjaunošana; 
� Tīrainē maģistrālo ūdens vada posmu remonti; 
� Viršu iela 1; 2; 10; 11; 13; 14; 15, - notekreņu un noteku remonts; 
� Viršu ielas 14 – kāpņu telpu kosmētiskais remonts; 
� Viršu iela 12 – kanalizācijas stāvvadu un izvadu daļēja nomaiņa; 
� tekošie ikdienas remontu darbi Tīraines ciematā : ūdensvadi, jumti; apkures sistēmas; 
� ēkām jumtu šīfera remontdarbi, daļēja nomaiņa ar jaunām loksnēm; 
� jumta karnīžu, izbūvju, ventilācijas lūku, koru remontdarbi ; 
� sezonas darbi apsaimniekošanā : Zālienu pļaušana; sniega tīrīšana, Viršu ielas un Tīraines ielas 

kaisīšana ar pretslīdamības materiālu; zālienu izveidošana un apzaļumošana. Rotaļu laukuma 
aprīkojuma remonts un jaunu detaļu ierīkošana. 
Mārupes ciemata apsaimniekošanas darbi : 

� Mārupītes gatves d./dz. māju siltummaiņu un siltummezglu apkope; 
� Mārupītes gatves katlumājas iekārtu apkope, katlu remonts; 
� ūdens stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa, aizbīdņu nomaiņa, ūdens ievadu pārbūve 

un atjaunošana; 
� ūdens pieslēgumi Tēraudu ielā, Atvaru ielā, Zemturu ielā, Spulgu ielā, Mēmeles ielā, Mūsas ielā, 

Gaujas ielā, Meistaru ielā, Vecozolu ielā, Kurmales ielā, Rožu ielā, Lielā ielā, Bebru ielā, Avotu ielā, 
Krones ielā, Braslas ielā, maģistrālo ūdensvadu izbūve Rožu ielā, Liliju ielā, Paleju ielā, Meldriņu ielā, 
Briežu ielā, Silnieku ielā, Sniķeru ielā, Zeltiņu ielā,... 

� notekūdeņu kanalizācijas sistēmas apkalpošana un uzturēšana „Mārasciemā”, „Vecozolu namos”, 
„Zemturos”, bioloģisko attīrīšanas iekārtu un pārsūknēšanas staciju apkope un uzturēšana.  

� zālienu izpļaušanas darbi vasaras sezonā; 
� individuālu līgumu slēgšana par atkritumu izvešanu no privātpersonām. 

Skultes ciemata apsaimniekošanas darbi : 
� kanalizācijas sūkņu stacijas elektrosadaļu uzturēšana un automātikas pilnveidošanas darbi; 
� Skultē jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ekspluatācijas nodrošināšana; 
� iekšējo ceļu asfaltēšanas un bedrīšu remonta darbi; 
� elektrosaimniecības apkalpošanas un uzturēšanas darbi, ielu apgaismojuma nodrošināšana;  
� ēku pagrabu siltumtrases izolācijas maiņas remontdarbi; 
� apkures stāvvadu remontdarbi ēkās; 
� ūdens stāvvadu un kanalizācijas stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa, aizbīdņu 

nomaiņa, ūdens ievadu pārbūve un atjaunošana; 
� ēku šīfera jumtu remontdarbi; 
� jumta karnīžu, ventilācijas lūku, koru remontdarbi, daudzdzīvokļu māju šuvju un balkonu 

hidroizolācijas atjaunošana;  
� namu ieejas kāpņutelpu uzturēšanas un remonta darbi; 
� Skultes sabiedriskās pirts uzturēšana un ekspluatācija; 

Mārupes pagasta pašvaldības pasūtījuma darbi : 
� PII ,,Tīraine,, jumta rekonstrukcija un seguma nomaiņa ar ranilla skārdu; 
� Jaunmārupes bibliotēkas telpu remonta darbi; 
� Mārupes vidusskolas santehniskie un telpu remontu darbi; 
� Mūzikas skolas II stāva apkures stāvvadu remonta darbi, logu remonts. 
� Mārupes pagasta asfaltēto ielu bedrīšu remonta darbi; 
� pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbi; zālienu pļaušana; bīstamu un pāraugušu koku 

nozāģēšana; 
� vasaras sezonā zālāju pļaušanas darbi Mārupes pag. teritorijā, grāvju attīrīšana no krūmiem; 

atkritumu savākšana un citi; 
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� Mārupes kapu, Mazcenu kapu atkritumu izvešana, sakopšanas darbi ( visa sezona ); 
� likvidēto Tīraines dārzu (4,2 ha platība), sakopšanas un labiekārtošanas darbi; 
� Tīraines ambulances siltumvadu nomaiņa; 
� Tīraines ciemata un Mārupes ciemata rotaļu laukumu un sporta laukumu iekārtošana un aprīkojuma 

iebūve; 
� Jaunmārupes stadiona daļēja žoga izbūve, teritorijas labiekārtošanas darbi; 
� Mārupes pamatskolas sporta laukuma remonta darbi, aprīkojuma iebūve; 
� Mārupītes gatves posma, no Ventas ielas līdz Beržu ielai, asfalta ieklāšana, nomaļu izbūves darbi; 
� Mārupes pašvaldības dzīvojamo ēku un telpu kapitālie remonta darbi ( Skultes iela 16a; Jelgavas 

ceļš 29; Jaunmārupes bibliotēka; Mārupes kapu kapličas telpas); 
� Mārupes Vidusskolas ūdens vada un kanalizācijas vada iebūve; 
� daļēji teritorijas labiekārtošanas darbi Tīraines ciematā pēc iebūvētām siltumtrasēm - ar atliktiem 

asfalta atjaunošanas un zemes darbiem uz 2009. gada vasaras sezonu. 
Citi pasūtītāji: 

� jauni elektrības pieslēgumi Tīrainē, Mārupē; 
� dažādi labiekārtošanas darbu pasūtījumi, zemes darbi, remontu darbi; 
� maģistrālo ūdensvadu izbūve - Mārupes ūdensapgādes tīklu paplašināšana 
� sadarbība ar dzīvojamā sektoru attīstītājiem ūdenssaimniecības tehniskajos jautājumos; 
� saņemts saskaņots, pa Rīgas pilsētas daļu līdz Mārupes robežai, projekts notekūdeņu kanalizācijas 

maģistrālā spiedvada izbūvei no Tīraines uz Rīgas kanalizācijas tīkliem ar pārsūknēšanas staciju; 
� jauni elektrības pieslēgumi Tīrainē, Mārupē; 
� dažādi labiekārtošanas darbu pasūtījumi, zemes darbi, remontu darbi; 
� pašvaldības teritorijas sakopšanas darbi Tīrainē pie sporta laukuma, skaidu katlumājas Tīrainē. 

 
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” vadības slēdziens 

1. 2008. pārskata gada finansu rezultāta novērtējums – peļņa pirms nodokļiem 12457 LVL. 
Uzņēmumam pārskata gada laikā nav veicis kredīta ņemšanu, uzņēmums nav kreditējis citus, 
uzņēmumam nav ķīlas saistību. 

2. Nosacījumi, kādi būtu nepieciešami, lai uzņēmums varētu veikt kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu 
un uzlabot savu darbību: 

� Uzņēmuma turpmākā attīstība:  
Dalība projektu realizācijā, kuru galarezultāts ir sniegt uzņēmuma pamatdarbības pakalpojumus.  
Komunālo pakalpojumu efektivitātes paaugstināšana. 
Operatīva ūdensvadu avārijas gadījumu novēršana – maģistrālei Dn 40-160 līdz 4-6 stundām, atzaros un 
privātīpašumos Dn 15-32 līdz 24 stundām. 
Veiksmīgu attiecību dibināšanai un uzturēšanai ar īpašniekiem, kuri Mārupes pagastā realizē apjomīgus 
būvniecības projektus ar mērķi paplašināt apsaimniekojamo objektu skaitu; 

� Nepieciešamie nosacījumi finansiālas un saimnieciskās darbības uzlabošanai: 
jāpārskata apsaimniekošanas tarifus visiem apkalpošanā esošajiem ciematiem, jo reālajā situācijā iekasētās 
apsaimniekošanas maksas nesedz apsaimniekošanas izmaksas.  
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LAUKSAIMNIECĪBA 
Lauksaimniecības konsultante Velta Janberga. 
 
2008. gadā Mārupes pagastā  ir 42 piemājas un zemnieku saimniecības, ar kurām darbojas lauksaimniecības 
konsultante, sniedzot konsultācijas, jaunāko informāciju par lauksaimniecības tālāko ražošanas attīstību, par  
ES strukturālajiem atbalsta fondiem un to saņemšanas kārtību, kā arī par valsts nacionālo subsīdiju 
saņemšanas kārtību.Veicu nepieciešamo dokumentu aizpildīšanu, lai zemnieki saņemtu pienākošās 
subsīdijas gan par tiešajiem platību maksājumiem, gan nacionālas subsīdijas. 
Sagatavoti   - 38 pieteikumi Lielrīgas reģionālajai pārvaldei  subsīdiju saņešanai par piena kvotām un govīm, 
kuras atrodās zem pārraudzības un atbilst Ministra kabineta noteikumiem,  
- 40  pieteikumi sagatavoti par tiešajiem platību maksājumiem, 
- 20  sagatavotas atskaites par tiešajām tirdzniecības kvotām piena lopkopībā  iesniegšanai Zemkopības 
ministrijai. 
Kā lielākās  saimniecības var minēt  “Liepsalas”,  “Atpūtas” , z/s “Veclejnieki”, “Līberi”, z/s “Purkalni”, z/s 
“Arumi”, z/s “Vecliepas”, un  “Atvasaras”. 
Ar piena lokopību  nodarbojas 46 saimniecības. Saimniecību skaits ar govju skaitu ganāmpulkā:   
no 1 - 5 govis – 31, 6 – 10 govis – 5, 11 - 15  govis – 2, 30 – 50  govis – 2. 
Piena pārraudzība tiek veikta 14 saimniecībās un tajās  kopā  ir 128 govis. Piena pārraudzība tiek veikta katru 
mēnesi, kuras laikā nosaka piena daudzumu, tauku saturu, olbaltumvielu saturu un  somatisko šūnu 
daudzumu pienā.  Labākie ražības rādītāji: saimniecībā “Liepsalas”  - vid. Izslaukums no govs - 9082 kg, z/s 
“Vecliepas”- vid. Izslaukums no govs - 6651 kg, z/s “Līberi”- vid. Izslaukums no govs -  6428 kg.  
Katru  mēnesi notiek jaundzimušo dzīvnieku  apzīmēšana, reģistrēšana, dokumentu aizpildīšana, izmaiņu 
reģistr. govju cltskartītēs, dokumentu aizsūtīšana datu centram. 
 
Ar dārzeņu audzēšanu nodarbojas 4 saimniecības. Lielākie dārzeņu audzētāji ir Ziedonis Karss  z/s 
“Ziedoņkalni” – audzē  burkānus – 7,0 ha  platībā. Vid. ražība 310 cnt. no ha un  Bruno Lielkāja saimniecībā  
“Zālītes” – audzē  zaļumus -  3,0 ha platībā. Vid. ražība  340 cnt. no ha. Graudaugus zemnieki audzē tikai 
pašu vajadzībām – spēkbarības ieguvei.  2008.gadā ražība  18 – 22 cnt no hekrāra.   
Ar puķu audzēšanu un košumkrūmu audzēšanu  nodarbojas 2 saimniecības -  z/s “Purkalni” un   z/s “Arumi”. 
Z/s “Purkalni” puķu sīpolus audzē 4,0 ha platībā, pārsvarā tiek audzēti tulpju, gladiolu, liliju  un narcišu sīpoli. 
Puķu sīpoli tiek realizēti Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām uz  Baltkrieviju un Lietuvu.  Z/s “Arumi” audzē  
košumkrūmus 1,5 ha platībā. Košumkrūmus realizē tepat Latvijā , kā arī mūsu  pašu Mārupes  pagastā. 
Ar zirgkopību nodarbojās 5 saimniecības. Lielākās no tām  z/s “Lielceri” un z/s “Tīraines staļļi”, kurās katrā ir 
pāri par 60 zirgiem. Zirgi tiek audzēti sportam, eksportam un  slimo bērnu rehabilitācijai. Zirgi tiek izmantoti arī 
sabiedriskajos pasākumos t.i. bērnu vizināšanai.  
Ar putnkopību nodarbojas L.Šišļakova, kura audzē vistas un pīles un J. Soldatenko, kurš nodarbojas ar 
paipalu audzēšanu. Viņa pārraudzībā ir ap 2000 paipalu, no kurām iegūst kvalitatīvas olas un gaļu. 
Pagastā  darbojas arī  liela apjoma ražotne ar lauksaimniecisko novirzi, un tā ir SIA “Sabiebrība Mārupe” 
Divas reizes gadā notiek statistikas datu vākšana par lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu un 
izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanā. 2008. gadā tika apsekotas 18 saimniecības, pēc 
statistikas pārvaldes norādījuma. Pēc datu apkopošanas redzams, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme 82 
%  netiek izmantota  lauksaimniecības produkcijas ražošanai,  kas izskaidrojams ar straujo būvniecību un 
zemes tirgus cenas celšanos. Īpašnieki ieinteresēti zemes pārdošanā, nevis zemi izmantot lauksaimniecības 
produkcijas ražošanai.  
2008. gadā kopā ar  LKC Siguldas biroju tika veikta  atkārtota zemnieku apmācība  par  sekojošām tēmām:  

• Mēslošanas normu un kūtsmēslu normatīvu lietošana Latvijā, mēslošanas plānošana 
• augsnes pareizu mēslošanu, mēslojuma daudzuma aprēķināšanu, augšņu  ķīmiskās analīzes  
• lauku vēstures veidošanu, 
• kūtsmēslu krātuvju ierīkošanas noteikumi, 
• grāmatvedība,  
• vides prasības lopkopības saimniecībām un augkopības saimniecībām, vides prasības samniecībām 

īpaši jūtīgajā teritorijā 
• Ekoloģija un vides aizsardzībā. 
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 
 

SOCIĀLAIS DIENESTS 
Vadītāja  Anita Grope. 
 

2006.gadā Mārupes pagasta padomē izveidota jauna struktūrvienība - Sociālais dienests, kura darbu 
reglamentē Sociālā dienesta nolikums, Saistošie noteikumi Nr.12/2006 ‘’Par sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Mārupes pagastā’’ un Nr.13/2006 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem un 
materiālās palīdzības  pabalstiem Mārupes pagastā’’. 2008.gadā Sociālajā dienestā strādā 10 darbinieki - 
vadītāja, 3 sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm ar bērniem, 1 sociālā darbiniece darbam ar pensionāriem 
un cilvēkiem ar invaliditāti, 4 darbinieki dienas centros un psihologs. 

Par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests lemj pēc personas un tās ģimenes 
locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas un sociālā palīdzība tiek sniegta pēc sistēmas:  

• pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanā; 
• dzīvokļa pabalsts; 
• vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā. 
 Citi pabalsti, ja ir apmierināts pamatots trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai :  
• pabalsts izglītības veicināšanai; 
• pabalsts veselības aprūpei; 
• pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai; 
• apbedīšanas pabalsts; 
• pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. 

  
 Kārtība, kritēriji un sociālo pabalstu apjoms ir noteikts Mārupes pagasta pašvaldības Saistošajos 
noteikumos Nr.13/2006 „Par sociālās palīdzības pabalstiem un materiālās palīdzības pabalstiem Mārupes 
pagastā”. Šie Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi ir veidoti ar mērķi, sniegt materiālo atbalstu bez 
materiālā stāvokļa izvērtējuma dažādos dzīves gadījumos:  
1. pabalsts vecākiem jaundzimušā aprūpei Ls 120,00 apmērā; 
2. pabalsts vecākiem jaundzimušā rota vīrusa potes apmaksai Ls 100,00 apmērā;  
3. dzimšanas dienas pabalsts - no 1-6 gadus sasniegušajiem bērniem - 15.00, lai vecākiem būtu iespēja 
bērniem iegādāties grāmatu vai rotaļlietu , kas  veicinātu bērna attīstību; 
4. pabalsts, bērnam uzsākot mācības pirmajā klasē - Ls 50,00; 
5. Afganistānas kara un Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku bērni var saņemt 
pašvaldības apmaksātās skolas pusdienas no 1-12 klasei;  
6. pabalsts pamatskolas absolventam, kura sekmes atestātā ir vidēji 7.5 balles un augstākas - Ls 50,00; 
7. pabalsts vidusskolas absolventam, kura sekmes atestātā ir vidēji 7,5 balles un augstākas - Ls 100,00;  
8. ikmēneša pabalsts pilna laika dienas nodaļas studentam līdz 24 gadu vecumam, kura katras sesijas 
vidējā atzīme ir augstāka par 8 ballēm - Ls 120,00 mēnesi; 
9. ikmēneša pabalsts bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, turpinot izglītības 
iegūšanu augstskolā - Ls 80.00;  
10. ikmēneša pabalsts aizbildnim, kas aprūpē bērnu bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu, bez 
valsts noteiktajiem pabalstiem, - Ls 80,00;  
11. atbalsts politiski represētām personām - Ls 150,00 gadā; 
12. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Afganistānas kara dalībniekiem, kā arī Černobiļas AES avārijas 
seku likvidācijas dalībniekiem - līdz Ls 100,00 gadā;  
13. pabalsts ēdināšanai tuberkulozes slimniekiem, kuriem katru dienu ir jāiet pie ārsta, lai saņemtu zāles 
- Ls 1,00 dienā; 
14. pabalsts bērniem ar īpašajām vajadzībām sociālai rehabilitācijai -  Ls 64,00 gadā; 
15. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā; 
16. pabalsts aprūpei gulošām personām, kas sevi nespēj aprūpēt un bērniem invalīdiem - Ls 64,00 
mēnesī;  
17. pabalsts ilgstošas slimības  gadījumā  higiēnas preču iegādei - Ls 20,00 mēnesī; 
18. pabalsts, sākot ar 70 gadu vecumu - mājoklim - Ls 64,00; 
19. pabalsts, sākot ar 75 gadu vecumu - Ls 50,00 gadā; 
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20. pabalsts  jubilejā, sasniedzot  80 un 85 gadus - Ls 50,00; 
21. pabalsts  jubilejā, sasniedzot  90 līdz 99 gadus - Ls 70,00; 
22. pabalsts  jubilejā, sasniedzot 100 un vairāk gadus  - Ls 100,00; 
23. pabalsts mirušā Mārupes pagasta iedzīvotāja bērēm - Ls 70,00. 
 

No Sociālā dienesta budžeta: 
- tiek apmaksāta personu uzturēšanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās bērniem un pieaugušām personām; 
-  tiek apmaksāti krīžu centru pakalpojumi; 
- tiek apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām pēc brīvības atņemšanas soda 

izciešanas saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem; 
- tiek apmaksāta sociālā rehabilitācija personām ar atkarībām, saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem; 
- tiek nopirkti kartupeļi un burkāni, ko izdala pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un 

maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem.  
 

Izlietotie līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2008.gadā 
 

Pabalsta veids Ģimeņu/personu 
skaits 

Ls 

ēdināšana skolās un bērnudārzos 64 7409 
pārtikas produktiem 20 782 

GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalsts* 7 394 
komunālajiem pakalpojumiem 394 17143 

kurināmā iegādei 96 6670 
mājoklim  176 11275 

mācību grāmatām, kancelejas precēm 138 6890 
Rota vīrusa pote jaundzimušajiem 93 9335 

medicīnas pakalpojumiem 135 11643 
medikamentiem 34 1503 

veselības apdrošināšanas polises iegādei 15 750 
zobārstniecībai, zobu protezēšanai 4 314 

rehabilitācijai 17 1643 
 tuberkulozes slimniekiem 5 602 

pabalsts izglītībai 36 26710 
ārkārtas situācijā 406 45752 

bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai 2 490 
politiski represētajiem 82 12300 

pabalsts jubilejā 362 9215 
sabiedriskā transporta apmaksai 306 15322 

jaundzimušo aprūpei 163 19540 
aizbildņiem 7 6570 

speciālais autotransports 20 2340 
hemodialīzes pacientu transporta pakalpojumiem 2 510 

pabalsts aprūpei 79 24568 
apbedīšanas pabalsts 96 7034 

pašvaldību pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi 

27 31781 

 Kopā: 278485 
*valsts noteiktais GMI līmenis vienai personai 2008.gadā (MK noteikumi Nr.1038 no 21.12.2004.) – 

Ls 27,00. 
Atbilstība trūcīgās ģimenes statusam konstatēta 20 ģimenēs ar 58 personām tajās. 
 

 2008. gadā tika izveidoti un uzturēti divi dienas centri - Tīrainē „Tīraine” un Jaunmārupē 
„Švarcenieki”. 
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DIENAS CENTRI 
• Bērnu un jauniešu dienas centri ir Mārupes pagasta padomes Sociālā dienesta struktūrvienība, kas 
dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas Mārupes pagasta bērniem un jauniešiem. 
• Savā darbībā Dienas centrs ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta 
normatīvos aktus, Mārupes pagasta padomes rīkojumus, Sociālā dienesta nolikumu un vadītāja rīkojumus, kā 
arī Dienas centra nolikumu. 
• Dienas centrs savas funkcijas veic sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 
organizācijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām. Dienas centra darbu metodiski vada Mārupes 
pagasta padomes Sociālais dienests. 
• Dienas centru finansē no Mārupes pagasta padomes Sociālajam dienestam paredzētajiem budžeta 
līdzekļiem.  
Dienas centra mērķis un uzdevumi 
• Dienas centra mērķis ir uzlabot bērnu un jauniešu (turpmāk tekstā – klients) sociālās funkcionēšanas 
spējas. 
• Sniegt klientiem profesionālu sociālo atbalstu, klienta vajadzībām atbilstošu palīdzību, kas sekmē viņa 
sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanos. 
• Sniegt klienta vecākiem vai viņa likumiskajam pārstāvim individuālās sociālā darbinieka konsultācijas. 
• Organizēt klientu problēmu risināšanu atbalsta un izglītojošās grupās. 
• Klienta interesēs sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un 
citām juridiskām un fiziskām personām. 
• Nodrošināt iespēju klientiem izmantot Dienas centra inventāru un telpas. Nodrošināt saturiskas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas atbilstoši vecumam, spējām un vajadzībām. 
• Apkopot informāciju par bērnu un jauniešu problēmām un situāciju Mārupes pagastā un iesniegt 
priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu un palīdzības veidu ieviešanā. 
• Veidot un apkopot Dienas centra metodisko bāzi. 
Pakalpojumu veidi Dienas centrā 
• Individuālas sociālā darbinieka konsultācijas. 
• Atbalsta sniegšana un palīdzība klientu problēmsituāciju risināšanā.  
• Atbalsta un izglītojošās grupas. 
• Informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un pienākumiem. 
• Saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas (galda spēles, datori ar interneta pieslēgumu, video un audio 
tehnika, svētki, pasākumi, lekcijas u.c.). 
• Aktivitātes sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai. 
Papildus pakalpojumi ārpus noteiktajam darba laikam ir: 
• Individuālās sociālā darbinieka konsultācijas klienta (bērns vai jaunietis, kas apmeklē dienas centru) 

vecākiem vai viņa likumiskajam pārstāvim; 
• Informācijas sniegšana par sociālo pakalpojumu veidiem, klienta tiesībām un pienākumiem Mārupes 

pagasta iedzīvotājiem; 
• Telpas interešu klubu veidošanai; 
• Dienas centra telpas ārpus noteiktajam darba laikam var izmantot Mārupes pensionāru apvienība 
Dienas centra darbinieki 
• Dienas centra darbinieki ir profesionāli sagatavoti speciālisti ar augstāko profesionālo vai akadēmisko 
izglītību sociālajā darbā un/vai sociālajā pedagoģijā, psiholoģijā. Atsevišķos gadījumos Dienas centra 
darbinieks var būt ar nepabeigtu augstāko izglītību iepriekš minētajās specialitātēs. 
Dienas centra klienti 
• Dienas centra klienti ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem un viņu vecāki vai likumiskie 
pārstāvji (atsevišķos gadījumos, vienojoties ar Dienas centra vadītāju, ja tiek nodrošināts pavadonis dienas 
centru var apmeklēt pirmskolas vecuma bērni). 
Dokumentācijas izstrāde 
Lai definētu dienas centra darbību un noteiktu kārtību, tika izstrādāti tādi dienas centru dokumenti kā nolikums, 
iekšējās kārtības noteikumi (sadarbībā ar bērnu un jauniešu darba grupu), apmeklētāju reģistrācijas žurnāls,  
vienošanās ar vecākiem, vienošanās ar bērnu vai jaunieti. Izstrādāta klientu elektroniskā uzskaite. 
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Darbinieku izglītošanās 
Lai iegūtu vispusīgu pieredzi par dienas centru darbību un vadību darbiniekiem tika rīkoti pieredzes apmaiņas 
braucieni uz dažādiem Latvijas dienas centriem: 
• Bērnu un jauniešu dienas centrs Junda (Jelgava), 
• Nodarbību centrs „Namiņš” (Sigulda), 
• Dienas centrs „Cimdiņš” (Sigulda), 
• Dienas cents „Ulbroka” (Rīgas rajons), 
• Bērnu un jauniešu dienas centrs „Skudrupuznis” (Rīga), 
• Dienas centrs bērniem „Kauguri” (Jūrmala). 
 
Bērnu un jauniešu dienas centrs „ŠVARCENIEKI” 
Atvērts 2008. gada 3. aprīlī. Vadītājs Gatis Vācietis. 
Atrodas Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4, t.s. Švarcekmuižā, vienā ēkā ar Mārupes pagasta Mazcenas 
bibliotēku. 
 
Statistika 
 Apmeklējumu skaits 
Bērni un jaunieši, kas apmeklēja Dienas centru  6706 
Individuālās sociālā darbinieka konsultācijas (vecāki bērniem un 
jauniešiem, kas apmeklē dienas centru)  

35 

Bērni un jaunieši, kas piedalījās Dienas centra velo izbraucienos 42 
Skolēnu darbs vasarā sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 30 
Māmiņu grupa 160 
Bērnu un jauniešu Dienas centru vidēji dienā apmeklējuši  30 bērni un jaunieši. 
Viens bērns vai jaunietis vidēji dienā Dienas centrā pavada  - 2 st. 35 min. 
Darbs ar individuāliem sociāliem gadījumiem - 2 ģimenes. 
 
Sabiedriskās aktivitātes 
2008.gada 19. aprīlī Dienas cents rīkoja talku, kuras laikā Jaunmārupes jaunieši (vecumā no 14 līdz 20 
gadiem) tīrīja teritoriju topošajam skrituļošanas parkam un veica tīrīšanas darbus bibliotēkas un dienas centra 
ēkas bēniņos. Atkārtota talka tika rīkota 2.jūnijā. Tika turpināti uzkopšanas darbi teritorijā, kur paredzēts 
izveidot skrituļošanas parku. 
Dienas centrā darbojas Jaunmārupes ciema pensionāri, kas reizi nedēļā pulcējas kopā Dienas centra telpās 
uz rokdarbu nodarbībām. Nodarbības notiek uz pašiniciatīvas pamata un pasākuma īstenošanai nav speciāli 
šim nolūkam pieaicinātu speciālistu. 
Vienu reizi nedēļā Dienas centra telpās uz mēģinājumu pulcējas Jaunmārupes pensionāru ansamblis. 
 
Realizētie projekti 
Skolēnu darbs vasarā sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 

 
No 2008.gada 2.jūnija Mārupes pagastā tika īstenots aktīvās nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā 
skolēniem no 13 -14 gadu vecuma, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Pasākuma īstenošanu nodrošināja Nodarbinātības valsts aģentūras filiāle sadarbībā ar darba devēju 
– Mārupes pagasta pašvaldību. Darba devēju pieteikšanās pasākuma īstenošanai notika no 10. līdz 25.aprīlim 
Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē. Pasākuma mērķis bija veicināt pasākumā iesaistīto skolēnu 
nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot viņiem iespēju iegūt darba pamata prasmes, iemaņas un darba 
pieredzi. Nodarbinātības ilgums pasākumā vienam skolēnam viens mēnesis. Pasākuma organizēšana tika 
veikta atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 08.janvāra noteikumiem Nr.10 „Noteikumi par darbiem, kuros 
atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem”. 
Katru mēnesi Mārupes pagastā tika nodarbināti 10 skolēni. Katru darba dienu, skolēni strādāja 4 stundas par 
darba samaksu 1.25Ls stundā pirms nodokļu nomaksas. Visi skolēni tika apdrošināti pret nelaimes 
gadījumiem darbā. Bez tam skolēnus instruēja par darba drošības, veselības aizsardzības, ugunsdrošības, 
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darba aizsardzības noteikumiem un iepazīstināja ar darba kārtības noteikumiem. Bērni palīdzēja uzkopt kapus 
Mārupē un Jaunmārupē, sakopt sporta laukumus Mārupē un Jaunmārupē, sakopt ābeļdārzu Tīrainē, sakopt 
meža parka teritorijas Jaunmārupē un Skultē un iesaistījās daudzos citos darbos. 
 

Ziemassvētki 
19.decembrī Jaunmārupes Bērnu un jauniešu Dienas centrā „Švarcenieki” tika svinēti Ziemassvētki. Tas 
nebija tikai prieks par svētkiem, kurus vairums no mums katru gadu gaida kā gada skaistākos svētkus. 
Lielākajiem bērniem bija iespēja priecāties par sava ieguldītā darba augļiem, jo šis bija kārtējais pasākums, 
kuru organizēja paši bērni. Savukārt mazākie bērni varēja priecāties par īpaši viņiem sagatavotu pasākumu ar 
spēlēm, dejām, konkursiem, dziesmām un, protams, dāvanām. Gaidot svētkus, bērni paši gatavoja rotājumus 
gan telpām, gan eglītei – tieši bērnu iniciatīva bija, ka vajag iegādāties nevis jau gatavas eglīšu mantiņas, bet 
gan materiālus, no kuriem rotājumus izgatavotu pašu rokām. Arī eglīte tika pašu gādāta – kādā pēcpusdienā 
bērni kopā ar centra vadītāju devās uz mežu, lai atļautā vietā nocirstu pašu izvēlētu eglīti. Pasākumā dienā 
tika rūpīgi iekārtots centrs, lai svētki varētu noritēt netraucēti un jaukā atmosfērā. Lai arī nebija iespējas cept 
pašiem piparkūkas, tās ar laipnu finansiālu atbalstu no pagasta padomes tika iegādātas veikalā, toties bija 
pašu gatavots punšs ar augļiem no dažādām limonādēm un sulām. Šajā pasākumā varēja īpaši novērot to, cik 
lielu prieku sagādā bērniem tas, ka viņiem tiek uzticēti pienākumi, ka viņi paši var pieņemt lēmumus un 
piedalīties organizēšanā, realizēt savas idejas, nevis tikai pieņemt to, ko pieaugušie ir sagatavojuši.  
 
Sadarbība ar citām organizācijām 

Bērnu un jauniešu Dienas centram 
„Švarcenieki” ir veiksmīga  sadarbību ar 
kosmētikas firmu „The Body Shop”, kas 

vada nodarbības meitenēm no 10 gadu vecuma par ādas kopšanu un kosmētikas līdzekļu pareizu lietošanu. 
• Nodarbībās kopumā piedalījušās 34 meitenes, 
• Nodarbības ilgums 2 stundas. 
 
Brīvprātīgo darbs 
 Brīvprātīgais darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgais 
darbs ir darbs bez atlīdzības vai pakalpojumu sniegšana, ko citas personas vai sabiedrības interesēs veic 
fiziska persona, nestājoties ar organizāciju darba tiesiskās attiecībās. 
Dienas centrā savu darbību ir uzsākuši divi brīvprātīgie. 
• Jaunietis, kas vada reizi nedēļā datorgrafikas nodarbībās un piedalās dažādās dienas centra 
sabiedriskajās aktivitātes. 
• Māmiņa, kas koordinē māmiņu grupu (Pašpalīdzības grupas jaunajām māmiņām, kas tiekas 1-2 reizes 
nedēļā). 
Papildus tika piesaistīti 3 brīvprātīgie, kuri piedalījās atsevišķās aktivitātēs – palīdzēja noorganizēt divus 
velobraucienus 2008.gada vasarā. 
Jaunmārupes ciema jauniešiem bija iespēja brīvprātīgā pavadībā apgūt pūķa laišanas pamatus. Četros 
pasākumos piedalījās no 10-16 bērni un jaunieši.  
 
Ārpus dienas centra pasākumi 
2008.gada vasarā Jaunmārupes jauniešiem bija dažādas iespējas iesaistīties Dienas centra rīkotajos 
pasākumos. Patiesībā nevis Dienas centrs rīkoja pasākumus, bet gan paši bērni un jaunieši, izmantojot dienas 
centru kā bāzi, iesaistījās dažādu pasākumu organizēšanā un īstenošanā.  

• Divos velo izbraucienos izdevies pievarēt vairāk kā 500 km pa Latvijas teritorijas ceļiem, izbraukājot 
gan Jēkabpils un Aizkraukles rajonu, visbeidzot nonākot pavisam citā Latvijas pusē Talsu rajonā Rojā 
un tad atkal atpakaļ pie mums Mārupes pagastā. 1.- 3.augustā Dienas centra vadītāja un brīvprātīgo 
pavadībā tika īstenots velo izbrauciens Jaunmārupe - Kolka - Jaunmārupe. Abos izbraucienos 
kopumā piedalījās 28 Mārupes pagasta bērni un jaunieši, 4 pieaugušie, no tiem trīs brīvprātīgie. 

• Jaunmārupes ciema bērni un jaunieši sadarbībā ar Tīraines ciema bērniem un jauniešiem ir kopā 
rīkojuši jau 3 atklātos Novusa turnīrus. Turnīros piedalās 5 labākie spēlētāji no katra Dienas centra, 
kas ir izturējuši Dienas centra atlases turnīru. 

• Jaunmārupes ciema jauniešiem bija iespēja piedalīties pārgājienā uz Siguldu. Jaunieši apmeklēja 
Kaķīškalna piedzīvojumu parku „Mežakaķis”. Pasākumā piedalījās 2 pieaugušie un 11 jaunieši. 
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Bērnu un jauniešu dienas centrs“TĪRAINE” 
 
Atvērts 2008. gada 1oktobrī. Vadītāja Sandra 
Ivbule. 
Atrodas Tīrainē, Viršu ielā 4, bijušās Tīraines pasta 
nodaļas telpās, vienā no daudzdzīvokļu mājām, 
pirmajā stāvā, aizņem 77 m2 platību. 

 
Pirms dienas centra atvēršanas tika veikti 
infrastruktūras uzlabošanas pasākumi – nomainīta 
centrālās apkures sistēma; veikti teritorijas 
uzkopšanas un apzaļumošanas darbi. Lai dienas 
centrs varētu sākt darbību, iekštelpās veikts 
kosmētiskais remonts, lai tās atbilstu un tiktu 
aprīkotas dienas centra vajadzībām. Tika iegādāts 
ugunsdzēsības aprīkojums, uzstādīti dūmu detektori un ierīkota signalizācija. Bez tam, materiālās bāzes 
izveide un tehnoloģisko iekārtu iegāde. 
Iekštelpās ir neliels vestibils klientu virsdrēbju novietošanai; spēļu telpa fiziskām aktivitātēm un galda spēlēm, 
kura aprīkota ar trīs datoru galdiem – viens centra darbiniekiem, divi – centra klientiem; ar informatīvo un 
izglītojošo materiālu stendu un preses izdevumiem; novusa un galda futbola galdiem, kā arī galdiņu dienas 
centra apmeklētāju ikdienas reģistrācijai; atpūtas, pārrunu un grupas nodarbību norišu telpa; neliela telpa 
papildus inventāram tikai darbinieku pieejamībai; virtuve ar elektrisko plīti, kā arī veļas mazgājamo mašīnu un 
sanitārais mezgls atbilstoši higiēnas prasībām. 
 
Pirms dienas centra atklāšanas tika izstrādāti un apkopoti nepieciešamie dokumenti. Darbinieki devās “prāta 
vētras “ un pieredzes apmaiņā uz citiem dienas centriem, cerot uz kādu vēl nebijušu jaunu ideju ierosmi. 

 

 
Dienas centru “Tīraine” atklāja Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece, Sociālā dienesta vadītāja Anita 
Grope (no kreisās), Mārupes padomes priekšsēdētāja Līga Kadiģe un dienas centra vadītāja Sandra Ivbule. Uz Dienas 
centra atklāšanu ieradās kolēģi un meitenes no Jaunmārupes dienas centra “Švarcenieki”, ar kuriem vēl Tīraines dienas 
centra tapšanas stadijā izveidojusies laba sadarbība. 
 
Bērnu un jauniešu dienas centrs “Tīraine” ir veidots ar mērķi palīdzēt bērniem un jauniešiem satikties un 
iegūt jaunus draugus, kopīgi pavadīt savu ārpusskolas brīvo laiku, kā arī palīdzēt viens otram; 
Dienas centra telpās ir pieejami sadzīves pakalpojumi 
� Veļas mazgāšana 
� Dušas izmantošana 
� Pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 
Papildus pakalpojumi tiek nodrošināti iepriekš vienojoties ar Dienas centra vadītāju! 
 
Dienas centru pārsvarā apmeklē bērni un jaunieši no Mārupes, Tīraines, Gaismām, Vecozolu namiem. Ir arī 
apmeklētāji no Jaunmārupes un Skultes.  
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Dienas centra apmeklētāji labprāt laiku pavada spēlējot galda spēles, novusa un galda futbola spēles, kā arī 
izmantojot internetu. Daudz bērnu un jauniešu datoru ar interneta pieslēgumu izmantoja, lai veidotu saraksti ar 
draugiem un ārzemēs esošiem draugiem vai ģimenes locekļiem; lai atrastu informāciju skolā uzdotajiem mājas 
uzdevumiem vai vienkārši izklaidētos spēlējot spēles. Apmeklētāji, kas retāk iegriežas dienas centrā pie mums 
nāk ar konkrētu mērķi – izmantot datoru, lai iepazītos ar aktualitātēm Latvijā, Krievijā vai pasaulē. Šie 
apmeklētāji parasti izmanto arī printeri jaunāko aktualitāšu izdrukai. Jaunietes ir iecienījušas pārlapot sieviešu 
žurnālus.  

 
Pārsvarā mūsu mērķauditorija ir krievvalodīgie bērni, bet tā kā Mārupes pamatskolā apmācības notiek latviešu 
valodā, tad apmeklētājiem nesagādā nekādas grūtības sazināties bilingvāli. Mūsu centru apmeklē arī vietējie 
jaunieši, lai kopīgi spēlētu galda novusu, galda futbolu, noskatītos kādu līdzpaņemtu DVD filmu vai pārrunātu 
dienas notikumus virtuvē pie tases tējas. Meitenes gluži tāpat kā puiši piedalās sporta aktivitātēs vai meklē 
kādu sarunu biedru – vēlas būt uzklausītas un saprastas. Dienas centrā puišu īpatsvars ir lielāks nekā meiteņu 
īpatsvars. Katru nedēļu, trešdienās no pulksten 15.00 – 17.00 dienas centra apmeklētāji (sk.10-11.att.) sociālā 
darbinieka uzraudzībā, kura vaļasprieks ir sportot, dodas uz Mārupes pamatskolas sporta halli, kuras lielu 
piebūves daļu veido sporta komplekss ar plašu sporta zāli, telpām treneriem, garderobēm, inventāra noliktavu 
un saunu, lai kopīgi piedalītos komandas sporta spēlēs (tautas bumba, futbols, volejbols, vingrošana). 
Par DC „Tīraine” sadarbības partneriem kļuvuši Garkalnes bērnu un jauniešu dienas centrs un Kokneses 
ģimenes atbalsta dienas centrs. 
 
Statistika 
No 22.09.2008 – 30.09.2008. pirms dienas centra atklāšanas klientu apmeklējumu skaits – 134.  
No 01.10.2008 – 30.12.2008. pēc dienas centra atklāšanas klientu apmeklējumu skaits – 1909.  
Kopējais apmeklējumu skaits par laika posmu no 22.09.2008 – 30.12.2008 - 2043. 
Dienas centrā brīvo laiku pavadīja un izmantoja piedāvātos pakalpojumus vidēji 24 bērni un jaunieši dienā. 
Laika posmā no 01.10.2008 – 31.10.2008 dienas centru dienā vidēji ir apmeklējuši 39 bērni un jaunieši. Katru 
trešdienu vidēji 15 klientu no dienas centra apmeklēja Mārupes pamatskolas piebūvētās jaunbūves sporta halli 
sporta un kustību aktivitātēm. 
 
Bērni un jaunieši ne tikai sporto vai izklaidējas, bet arī aktīvi līdzdarbojas: 
� dienas centra uzkopšana; 
� iepirkšanās iemaņu attīstība; 
� sadzīves ,personiskās naudas izlietojuma iemaņu attīstība; 
� jaunu sociālo kontaktu veidošana; 
� palīdzības sniegšana vājākajiem; 
� piedalīšanās sabiedriskajās aktivitātēs; 
� svētku rotājumu gatavošana un dienas centra izdekorēšana; 
� mākslinieciskā pašdarbība; 
� pasākumu organizēšanas iemaņu attīstība; 
� lietvedības iemaņu apguve. 
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Pasākumi 

29.09-30.09.08. - Gatavošanās dienas centra atklāšanas 
svinībām – plakātu zīmēšana, telpu dekorēšana. 

15.10.08. - Mini konkurss par skaistāko dabas velti rudens 
krāsās. 

24.10.08. dienas centrā “Tīraine” notika pirmais atklātais 
novusa turnīrs. Pēc tam no Tīraines pirmo piecu vietu ieguvēji 
brauca uz Jaunmārupes dienas centru “Švarcenieki”, lai abu 
centru bērni un jaunieši vārētu iepazīties tuvāk un pierādīt sevi 
sadraudzības turnīrā. Abu dienas centru galda novusa 
kopturnīrā uzvarēja jaunietis no dienas centra “Tīraine”. 

31.10.08. – veļu laiks jeb halloween vakars - telpu noformēšana, vakarā – 
diskotēka. 

14.11.08. – “Es un Latvija”- pastkartīšu zīmēšana un noformēšana. 

20.11.08. pie bērnu un jauniešu dienas centra “Tīraine” sadarbībā ar 
Mārupes pagasta padomi tika izdalīti kartupeļi pensionāriem un 
daudzbērnu ģimenēm. Dienas centra sociālie darbinieki kopā ar jauniešu 
grupu palīdzēja iedzīvotājiem kartupeļu piegādē. 

28.11.08. – “Kartupeļu pankūku vakars”. 

11.12.08. – “Topošo jauno pavāru pagatavoto salātu pēcpusdiena” – 
ēdienkartē - gan sāļie, gan saldie salāti. 

No 2008.gada 15.decembra–18.decembrim - Ziemassvētku kartiņu gatavošana un nosūtīšana gan sadarbības 
partneriem, gan Ziemassvētku vecītim, kā arī  telpu dekorēšana un eglītes uzstādīšana 

23.12.08. – “Ziemassvētki Tīrainē sabraukuši” – bērni nāca ar cienastu; kopīgi tika klāts galds, bija arī 
pārsteigumi, atrakcijas, bet noslēgumā – svētku balle. 

2008.gada 27.decembrī - Brauciens uz Rīgas Volvo sporta centra halli, kur sadarbībā ar bērnu fondu 
“Attīstība” tika piedāvāta pirmizrāde “Zaķēna Fēliksa Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulei” pēc vācu 
rakstnieces Anetes Langenas grāmatas motīviem. 
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MĀRUPES PAGASTTIESA  
 

Mārupes pagasta pagasttiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere. 
 

Mārupes pagasta bāriņtiesa darbojas saskaņā ar LR Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Bāriņtiesu 
likumu, saskaņā ar 16.11.2005. MK noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam” u.c. normatīviem aktiem. 
 
Saskaņā ar augstākminētiem LR likumdošanas normatīviem aktiem ir veikts sekojošs darbs:  
1.Notikušas  bāriņtiesas sēdēs,  
2. Ir veiktas apsekošanas ģimenēs un ārpusģimenes aprūpes iestādēs.  
3. Izpildītas notariālās funkcijas.  
4.Tika ņemta dalība  rajona un Rīgas priekšpilsētu tiesas sēdēs. 
5. Pildot pagasta bāriņtiesas funkcijas Mārupes pagasta bāriņtiesa ik gadu t.sk. 2008.gadā veica audzinoša 
rakstura pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem, tika izskaidrotas tiesības, pienākumi, atbildība u.c. svarīgi 
jautājumi. Sniegtas konsultācijas un pienākumi aizbildnības, aizgādības un mantojumu lietās.    
 

Pieņemto lēmumu pārskats 
  Pieņemto lēmumu skaits 
  2007 2008 Aktīvās 2009 

Aprūpes tiesības 9 18 30 

Aizbildnības 3 4 17 

Audžuģimenes 2 2 1 

Ievietošana iestādēs 1 3 6 

Adopcija 1 1 4 

Mantiskās 15 10 47 

Domstarpību 2 12 32 

Aizgādnība 2 6 12 

Citi lēmumu 1 1 29 

 Riska ģimenes (preventīvais darbs 
bāriņtiesas redzelokā esošie), vienlaicīgi 
strādā Sociālais dienests. 

11 16 

  

 
 


