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Labdien, godājamais lasītāj! 
 
 

Mārupes novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 

2012.gada darbības publisko pārskatu. 

 

Aizvadītais gads kā būtisks iezīmējies ar to, ka tajā daudz 

laika, enerģijas un domu veltīts Mārupes novada turpmākajai 

attīstībai. Rezultātā 2012.gada rudenī Dome ir apstiprinājusi 

Mārupes novada attīstības programmu 2013.-2019.gadam, 

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026.gadam un ir uzsākts darbs pie 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam. Šo dokumentu izstrādes gaitā 

iedzīvotāji izrādīja lielu aktivitāti gan iesniedzot rakstiskus iesniegumus ar savu redzējumu 

par noteiktiem attīstības jautājumiem, gan piedaloties publiskajās apspriedēs. Ir patiess prieks 

par to, ka lielākoties iedzīvotāji nāca nevis kritizēt, bet iedziļināties, saprast un sniegt 

priekšlikumus.   

 

Iedzīvotājiem kvalitatīvas dzīves telpas veidošanai, 2012.gadā pašvaldība uzsākusi un 

turpinājusi darbu pie dažādiem ES projektiem. Ar ES Kohēzijas fonda finansiālo atbalstu 

veiksmīgi turpināts darbs pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves 

Mārupes novadā. Ar LEADER atbalstu Īstenoti vairāki projekti, tai skaitā, ierīkots mūsdienīgs 

publiskais skvērs.  

 

Savukārt ar pašvaldības līdzekļiem Jaunmārupē uzsākta sabiedriskās ēkas celtniecība, kurā 

atradīsies arī tā saucamās „vienas pieturas aģentūra”. Gatavojoties Mārupes skolēnu un 

pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaita pieaugumam, ir paveikts viss 2012./2013. 

mācību gadam iecerētais izglītības jomā. Uzceļot piebūvi Jaunmārupes sākumskolai un 

renovējot bērnudārzu „Lienīte”, ir nodrošinātas papildus iespējas pirmsskolas izglītības 

apguvei. Domājot par Jaunmārupes pamatskolas izveidi un jaunu bērnudārza grupu atvēršanu 

nākamajos gados, pašvaldība ir iegādājusies īpašumu– bijušo tirdzniecības un biroju 

kompleksu – Mazcenu alejā 3. Izglītībai nozīmīgs notikums ir bijis arī Mārupes Sporta 

kompleksa atvēršana, kurā ar sporta aktivitātēm jaunā kvalitātē var nodarboties ne tikai 

Mārupes vidusskolas skolēni, bet arī ikviens sportot gribošs mārupietis.  

 

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, izveidota Mārupes novada pašvaldības policijas vienība, 

kas iedzīvotājiem spēj nodrošināt diennakts dežūrdaļas pieejamību.  

 

Atbildot uz iedzīvotāju vēlēšanos dzīvot videi draudzīgi, 2012.gadā Mārupes novads ir bijis 

pirmais Latvijā, kas uzsācis taupīga atkritumu šķirošanas modeļa ieviešanu. 

 

Daudz patīkamu brīžu 2012.gadā sagādājuši Mārupes novada pašdarbības kolektīvi. Lielas 

jubilejas nosvinējuši senioru koris „Noktirne” un jauktais koris „Mārupe”, savukārt deju 

kolektīvs „Mārupieši” pārstāvējis Latviju XIII ASV latviešu dziesmu un deju svētkos. Šādi 

notikumi tikai apstiprina to, ka Mārupē varam lepoties ar tradīcijām bagātu, neiznīkstošu un 

augstas kvalitātes vietējo kultūras dzīvi.  

 

Mārupes novada  

Domes priekšsēdētājs      Mārtiņš Bojārs 
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1. Pamatinformācija 
 1.1. Iestādes juridiskais statuss 

 

Juridiskais statuss: Mārupes novada pašvaldība 

Izveidošanas gads: atjaunota 1991.gadā 

Reģistrācijas Nr. 90000012827 

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167 

 

2012.gadā darbu turpināja 2009.gadā ievēlētā Mārupes novada Dome 15 deputātu sastāvā. 

 

Domes darbu reglamentē Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2009 

„Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 

 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, gada 

sākumā darbijās četras pastāvīgas komitejas Finanšu komiteja, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komiteja, Attīstības komiteja un Vides un komunālo jautājumu komiteja. Ar 

2012.gada 27.jūnija Mārupes novada Domes sēdes Nr.12 lēmumu Nr.25 likvidēta Vides un 

komunālo jautājumu komiteja. 2012.gadā darbu turpināja šādas komitejas:: 

 Finanšu komiteja, kurā darbojas 13 deputāti; 

 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kurā darbojas 7 deputāti; 

 Attīstības komiteja, kurā darbojas 7 deputāti. 

 

Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes funkcionalitāti, 

organizatorisko un tehnisko darbu. Administrāciju vada izpilddirektors. Darba kolektīvā 

strādā kvalificēti speciālisti ar augstu pienākuma apziņu pret veicamo darbu.  

 
 

 1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir 

atbildīga 
 

Mārupes pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes un tās 

izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Mārupes 

novada iedzīvotāju intereses. 

 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, Mārupes novada pašvaldība veic visas 

pašvaldības funkcijas, tajā skaitā šādas autonomās funkcijas: 

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; 

siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, 

novadīšana un attīrīšana); 

 gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 

un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, apgaismošana; skvēru un 

zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; 

kapsētu izveidošana un uzturēšana u.c.);  

 gādā par iedzīvotāju izglītību; 

 rūpējas par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades; 

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu;  

 nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 
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nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku 

nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);  

 gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un 

interešu aizsardzību;  

 izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;  

 piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;  

 saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

 nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;  

 veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

 u.c. 
 

 

 1.3. Iestādes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas 

(apakšprogrammas) 
 

Mārupes pašvaldības darbības virzieni un mērķi noteikti Mārupes pagasta attīstības stratēģijā 

līdz 2014.gadam un 2003.gada 10.septembrī apstiprinātās Mārupes pagasta attīstības 

programmā un Mārupes novada teritorijas plānojumā 2002. – 2014.gadam. 

Izvirzītie mērķi  Virzieni mērķu sasniegšanai 

1.Novada kopējā 

ceļu tīkla un 

transporta shēmas 

attīstība  

-transporta sistēmas optimizācija lai nodrošinātu novada kopēju funkcionēšanu (jaunu 

ielu un ceļu izbūve, esošo paplašināšana) 

-satiksmes organizēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu un reģionu 

-sabiedriskā transporta maršrutu optimizācija 

-esošā transporta infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot piekļuvi visiem infrastruktūras 

objektiem un dzīvojamām  vienībām 

-novada ceļu un ielu regulāra inventarizācija 

-melnā seguma autoceļu īpatsvara pieaugums novada teritorijā 

- lielāko apdzīvoto vietu sasaiste savā starpā, attīstot sabiedriskā transporta maršrutus 

un uzlabojot ceļu kvalitāti 

-smagā transporta tranzīta plūsmas novirzīšana cauri Mārupes novada teritorijai pa 

apvedceļu Babīte-Salaspils 

-labvēlīgu apstākļu radīšana dzelzceļa transporta izmantošanai pēc iespējas lielākam 

Mārupes novada iedzīvotāju skaitam izmantojot Tīraines pieturas atrašanās vietu, 

regulāro vilcienu satiksmi un samērā nelielo laika patēriņu nokļūšanai Rīgas pilsētas 

centrā 

 2. Mārupes novada 

izglītības iestāžu 

attīstība 

-kvalitatīvas konkurētspējīgas izglītības iespēju nodrošināšana Mārupes novada 

iedzīvotājiem. Izglītības uzlabošanai jāaptver visas iedzīvotāju grupas- pirmskolas 

vecuma bērnu izglītošana, vispārējā izglītība un pieaugušo izglītības programmu 

īstenošana atbilstoši iedzīvotāju interesēm, uzņēmējdarbības attīstības un darba tirgus 

vajadzībām 

-Mārupes novada pašvaldība risina izglītības jautājumus visā tās administratīvajā 

teritorijā.  

-izglītības iestāžu optimāla modeļa izveide, kas nodrošina kvalitatīvas izglītības 

pieejamību, sabalansētu un efektīvu finanšu līdzekļu sadalījumu 

3. Uzņēmējdarbības 

vides attīstība, 

investoru, finanšu 

resursu un 

kvalificēta 

darbaspēka 

piesaiste 

-jaunu uzņēmumu veidošanās sekmēšana, piesaistot kvalitatīvu darbaspēku tieši no 

Mārupes novada iedzīvotāju vidus 

-uzņēmumu, kuru specializācija saistīta ar ne tik augstas kvalifikācijas speciālistu 

nodarbināšanu, attīstība 

-jaunu savrupmāju teritoriju veidošana, kas tieši ietekmē kvalitatīva darbaspēka 
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ieplūšanu novada teritorijā 

-prioritārais lauksaimniecības virziens ir intensīva zemes izmantošana, arī turpmāk 

attīstot tādas nozares, kā lopkopība, dārzeņkopība un augkopība 

-augsto tehnoloģisko uzņēmumu izvietošana novada teritorijā (lidostas apkārtne) 

-darījumu teritoriju attīstība gar galvenajām maģistrālēm (K.Ulmaņa gatve, Jūrmalas 

apvedceļš, ceļš P-132 (Mārupe-Jaunmārupe) 

4. Komunālo 

pakalpojumu un 

inženierapgādes 

sistēmu attīstība 

-novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem un pieejamiem komunāliem 

pakalpojumiem, kvalitatīvu dzeramo ūdeni, regulāru karstā ūdens padevi, sadzīves 

atkritumu izvešanu 

-AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstība 

-privātmāju nodrošināšana ar pieslēgšanos vienotam kanalizācijas tīklam vai lokālām 

attīrīšanas iekārtām 

-meliorācijas sistēmu saglabāšana vai pārkārtošana apbūves vajadzībām 

-jaunbūvējamo ciemu nodrošināšana ar kopēju inženierapgādes sistēmu (ūdensvads, 

kanalizācijas sistēma) 

-iedzīvotāju nodrošināšana ar centralizētu gāzes padevi pēc iespējas plašākā Mārupes 

novada teritorijā 

-telekomunikāciju attīstības veicināšana-mobilo sakaru pārklājuma uzlabošana, 

interneta pieslēguma pieejamība visā Mārupes  pagasta teritorijā 

5.Sociālās palīdzības 

un veselības aprūpes 

sistēmas attīstība. 

Drošība 

-garantēt sociālo aizsardzību iedzīvotājiem, kas nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt 

īpašas dzīves grūtības, nesaņem no ģimenes pietiekamu palīdzību, kā arī nesaņem 

nepieciešamo atbalstu no sociālās apdrošināšanas sistēmas 

-garantēt personu sociālās tiesības un to realizāciju dzīvē sniedzot drošības sajūtu 

-sociālās palīdzības sistēmas attīstība, kas uzlabotu trūkumā un krīzes situācijā 

nonākušo cilvēku dzīves apstākļus. Galvenajiem sociālās aprūpes darbības virzieniem 

jānodrošina: 

 sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem pakalpojumus un rehabilitācijas 

iespējas tuvu dzīves vietai 

 optimizēti pašvaldības budžeta izdevumi sociālajai aprūpei 

 izveidots sociālās palīdzības modelis, kas garantē ātru un efektīvu personu 

integrāciju sabiedrības sociālajā un ekonomiskajā dzīvē 

 attīstītas alternatīvās aprūpes formas 

-primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošana novada teritorijā, iedzīvotājiem 

nodrošinot pēc iespējas vairāk pakalpojumu novada teritorijā, privātprakšu attīstība 

-sadarbība ar valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novada teritorijā 

-municipālās policijas izveide 

6.Kultūras, 

rekreācijas, sporta 

un tūrisma 

infrastruktūras 

attīstība 

-iedzīvotāju nodrošināšana ar kultūras un mākslas pieejamību, veidojot katrā ciemā 

kultūras centru 

-aktīvas sabiedriskās dzīves veicināšana, nodrošinot ar saturīgām un interesantām brīvā 

laika pavadīšanas iespējām 

-veselīga dzīvesveida veicināšana, dažādu sporta pasākumu organizēšana, akciju 

organizēšana izglītības iestādēs, iedzīvotāju informēšana 

-sporta būvju un aktīvās atpūtas centru attīstība pagastā, izmantojot Rīgas tuvumu, 

neapbūvētās zemju platības 

-aktīvā tūrisma attīstība novada teritorijā, dabas taku izveide Cenas tīrelī un citur, 

sadarbojoties ar Olaines novadu, velotūrisma maršrutu attīstība 

7.Novada atkritumu 

saimniecības 

-Mārupes novada teritorijas atkritumu saimniecības iekļaušanās vienotā atkritumu 

savākšanas un apsaimniekošanas sistēmā.  
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optimāla modeļa 

izveide 

-Mārupes novada teritorijā esošās izgāztuves slēgšana atbilstoši termiņiem, ko nosaka 

attiecīgā vides pārvalde, teritorijas rekultivācija, izstrādājot projektu un izveidojot 

monitoringu. Veidot šķiroto atkritumu savākšanu un nolietotās sadzīves tehnikas 

demontāžu un utilizāciju, kā arī zaļo (parku un dārzu) atkritumu un būvatkritumu 

apstrādi 

-saistošo noteikumu izstrāde Mārupes novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas sakārtošanai 

-atkritumu izvešanas maršrutu pilnveidošana, lai pārklātu visu Mārupes novada 

teritoriju un nodrošinātu regulāru un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu 

8.Pasākumi lidostas 

piesārņojuma un 

trokšņa ietekmes uz 

vidi pieguļošo zemes 

gabalu vērtības 

krišanos 

samazināšanai vai 

novēršanai 

-lidostas trokšņu zonā attīstāmas darījumu  teritorijas, kurās esošajiem uzņēmumiem 

lidostas radītais trokšņu līmenis nerada šķēršļus uzņēmumu darbībai un attīstībai 

-VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” teritorijas attīstības programmā  paredzēts: lidostai 

pieguļošajā teritorijā rezervēt vietu autostāvvietām, kur vienlaicīgi var izvietoties līdz 

2000 automašīnām, viesnīcas būvniecībai, tirdzniecības vietām, aviācijas publiskajiem 

pasākumiem, pasta ēkas būvniecībai, aviācijas muzeja izveidei, mazās aviācijas 

centram. Attīstāmās teritorijas gaisa kravu glabāšanai un apstrādei muitas zonā 

9.Mārupes novada 

pārvaldes sistēmu 

pilnveidošana un 

attīstība 

-Mārupes novada padomes iekšējā darbības modeļa pilnveidošana 

-sabiedrisko attiecību veidošana, iedzīvotāju regulāra informēšana par pieņemtajiem 

lēmumiem un procesiem, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmējus 

10.Apdzīvoto vietu 

plānošana, vides 

aizsardzība 

-dzīvojamā fonda attīstība, jaunu mājokļu celtniecība 

-jaunu uzņēmumu veidošanās, darījumu teritoriju zonu attīstība 

-konkrētas attīstības virzienu noteikšana apdzīvotās teritorijās 

-graustu apzināšana un likvidēšana 

-piesārņoto teritoriju rekultivācija 

 

Mārupes novada Dome 2012.gada 31.oktobrī apstiprināja Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2013. – 2016.gadam (protokols Nr.19, lēmums Nr.1) un Mārupes novada attīstītības programmu 2013. – 

2019.gadam (protokols Nr.19, lēmums Nr.2). 

 

 1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 

2012.gadā īstenotās prioritātes: 

Par 2012.gada budžeta prioritātēm bija noteiktas šādas jomas: 

1. Izglītības joma – lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamās bērnudārzu 

vietas turpinājās sadarbība ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, paplašinātas 

Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas telpas, veikta Pirmsskolas 

izglītības iestādes „ Lienīte” renovācija. Lai nodrošinātu izglītības pieejamību pēc iespējas 

tuvāk dzīves vietai un nodrošinātu pamatskolas izveidi un paaugstinātu pirmsskolas izglītības 

iespējas Jaunmārupē, 2012.gadā Mārupes novada Dome iegādājās bijušo tirdzniecības un 

biroja telpu kompleksu un uzsāka tehniskā projekta izstrādes darbu. Nozīmīgs sasniegums 

bija Mārupes Sporta kompleksa pie Mārupes vidusskolas celtniecības pabeigšana; 

2. Sociālā jomā – ekonomiskās krīzes seku mazināšanai, plānots turpināt iesākto 

pabalstu sniegšanu iedzīvotājiem, plānots palielināt transporta atbalsta apmēru, ieviests jauns 

atbalsts dzemdes kakla vēža potes finansēšanai meitenēm; 

3. Satiksmes drošības jomā – plānots turpināt ielu uzturēšanas darbus, ielu 

apgaismojuma uzturēšanu un gājēju celiņu izbūvi un ātrumvaļņu izvietošanu; 

4. Vides jomā – atbilstoši budžeta iespējām plānots veikt dzeramā ūdens un 

attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Jaunmārupē, piedalīties ar finansējumu ūdenssaimniecības 

sakārtošanā (kanalizācijas izveidei). 
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2012.gada prioritātes īstenotas saskaņā ar apstiprinātajiem darbības virzieniem un apstiprināto 

budžetu. 
 

 1.5. Pašvaldības iestādes 
 

Pašvaldību funkciju veikšanai Mārupes novada Domē izveidotas iestādes un uzņēmumi, kas 

darbojas saskaņā ar Nolikumiem vai Statūtiem: 

 Mārupes novada Domes administrācija, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes novada būvvalde, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes Bāriņtiesa, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes novada Sociālais dienests, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes vidusskola, adrese: Mārupe, Kantora iela 97; 

 Mārupes pamatskola, adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7; 

 Skultes sākumskola, adrese: Skulte, Skultes iela 25; 

 Jaunmārupes sākumskola, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte", adrese: Mārupe, Amatas iela 2; 

 Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti", adrese: Mārupe, Gaujas iela 41; 

 Mārupes Mūzikas un mākslas skola, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39; 

 Mazcenu bibliotēka, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4. 

 Mārupes novada Kultūras nams, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

 Mārupes Sporta centrs, adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads; 

 Mārupes novada Izglītības dienests: Mārupe, Daugavas iela 29. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi” ; 

 SIA „Rīgas apriņķa avīze”. 

Mārupes novada dome ir dalībnieks (biedrs): 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienībā”; 

 Biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”; 

 Biedrībā „Mārupes Lauksaimniecības biedrība”; 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā”; 

 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā; 

 Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā (LASA); 

 Rīgas plānošanas reģionā.  

 

Mārupes novada Dome ir viena no pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes” dibinātājiem.  

Mārupes pagasta padome 15.07.1997.g. ir dibinājusi laikrakstu „MĀRUPES VĒSTIS", kas 

regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī iznāk kopš 1999.gada. 
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2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 

2.1. Budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

Pašvaldības budžetiem, maksas pakalpojumiem, atskaitījumiem no kapitālsabiedrību peļņas, 

ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas un citiem ar likumu noteiktiem ieņēmumiem. 

 

2.1.1. 2012.gadā budžeta ieņēmumi pamatbudžetā bija 12 466 165 LVL, speciālā 

budžetā bija 108 917 LVL. 2012.gadā ieņēmumi pamatbudžetā pārsniedza sākotnēji plānotos 

ieņēmumus, ieņēmumu plāna izpilde bija 105,23% apmērā. Galvenais budžeta ieņēmumu 

avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. 2011.gadā ieņēmumi no ienākuma nodokļa ir 

7 470 200 LVL, kas ir 68% no kopējiem Mārupes novada ieņēmumiem. Būtisks ienākuma 

avots ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas 2011.gadā bija 1 779 507 LVL jeb 16% no 

kopējiem izdevumiem. 1 412 635 LVL jeb 13% no kopējiem ienākumiem ir valsts budžeta 

transferti, kas ietver gan mērķdotācijas pedagogiem, gan arī ieņēmumus par Eiropas Budžeta 

programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek izlietoti iestādes darbības 

nodrošināšanai 
 

Mārupes novada Domes budžeta ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un 

nodevām, pašvaldības nodevām, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, norēķiniem ar 

Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, gan arī pašvaldību budžetu 

transfertus. 
 

2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

 

Mārupes novada Dome ziedojumus un dāvinājumus nav saņēmusi. 

 

 

2.2.Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un 

izlietojums. 
 

Nr.p.k. 

Klasifi-

kācijas 

kods 

Finansiālie rādītāji 

2010.gadā 

(faktiskā 

izpilde)* 

2011.gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2012.gadā 

apstiprināts  
faktiskā 

izpilde 

    Pamatbudžets        

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         9 213 076 10 909 184 11 866 112 12 466 165 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 7 482 304 9 249 707 10 043 849 10 632 740 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 124 266 130 538 127 000 136 630 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           142 701 116 632 51 000 54 386 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 1 463 805 1 412 307 1 644 263 1 642 409 

2.   Izdevumi (kopā)              7 150 358 9 552 574 13 372 480 11 835 159 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           6 444 198 7 767 949 9 912 433 8 890 936 

2.1.1. 1.1. 
Kārtējie izdevumi 

(1000+2000) 4 337 162 5 291 871 7 064 564 6 237 895 

2.1.2.  1.2. 
Procentu izdevumi  (4000)   

  175 986 154 846 230 000 188 450 
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2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     422 688 331 485 423 527 273 157 

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 1 508 362 1 989 743 2 194 342 2 191 434 

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 706 160 1 784 625 3 460 047 2 944 223 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 706 160 1 784 625 3 460 047 2 944 223 

    Finansēšana -2 062 718 -1 356 610 1 506 368 -631 006 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) -1 597 283 - 874 999 2 060 320 454 778 

    Aizņēmumi -437 435 -397 797 -453 952 -481 062 

    

Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā -28 000 -88 814 -100 000 -604 722 

    Speciālais budžets         

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         96 152 121 113 102 783 108 917 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 0 0 17 500 24 622 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 0 1000 18 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           11 758 22 629 0 0 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 84 394 98 484 84 283 84 276 

2.   Izdevumi (kopā)              117 683 120 668 103 228 100 465 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           117 391 81 801 103 228 100 465 

2.1.1. 1.1. Kārtējie izdevumi (2000) 117 391 81 801 103 228 100 465 

2.1.2.  1.2. 
Procentu izdevumi  (4000)   

  0  0  0  0  

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     0  0  0  0  

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 0  0  0  0  

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 292 38 867 0 0 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 292 38 867 0 0 

    Finansēšana 21 531 -445 445 -8 452 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) 21 531 -445 445 -8 452 

* Likums „Par pašvaldībām” 72.panta 1.punktu 

 

Nekustamā īpašuma 

 novērtējums* 

2010.gada 

beigās 

2011. gada 

beigās 

2012. gada 

beigās 

Kopā 17 624 152 18 172 999 20 000 864 

* Likums „Par pašvaldībām” 72.pantu 72.panta 2.punktu 
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Mārupes novada Dome ir: 

 AS „Mārupes komunālie maksājumi” 100% akciju turētāja, akciju vērtība 1 LVL, 

reģistrētais pamatkapitāls 2 201 900 LVL. Ar Domes lēmumu palielinātais 

pamatkapitāls 3 144 322 LVL. Pamatkapitāla palielinājums veikts 2012.gada 

26.septembrī un 21.novembrī līdz gada beigām nav pabeigta pamatkapitāla 

reģistrēšanas procedūra par 942 422 LVL; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībnieks, nodrošinot pašvaldības laikraksta 

”Mārupes Vēstis” izdošanu. Mārupes novada Domei ir 1230 kapitāļdaļas jeb 

4,04% no kopējā SIA „Rīgas Apriņķa Avīzes” pamatkapitāla 30 424 LVL. 

Kapitāldaļas vērtība 1 LVL. 
 

Pašvaldības  

kapitāldaļu skaits/vērtība 

2010. gada 

beigās 

2011. gada 

beigās 

2012. gada 

beigās 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2 113 900 2 201 900 2 201 900** 

SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 165 823 1230 

* Likums „Par pašvaldībām” 72.pantu 72.panta 3.punktu 

** reģistrētais pamatkapitāls, piešķirtais 3 144 322 LVL, no kura nereģistrētais pamatkapitāls 942 422 LVL. 

 

2.3. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros 

finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī 

rezultātu izpildes analīze un budžeta līdzekļu efektivitātes izvērtējums 

 

Mārupes novada Dome, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, 2012.gadā nodrošināja 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei un saglabāja pašvaldības budžeta 

stabilitāti novada ekonomiskai un sociālai attīstībai. 

Par 2012.gada budžeta prioritātēm bija noteikta izglītība, sociālā joma, satiksmes drošība un 

vides saglabāšana. Mārupes pašvaldība 2011.gadā turpināja sociālās palīdzības programmas 

īstenošanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

 

Prioritāte: Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā 

2012.gadā izglītības nozarei plānotais finansējums bija 6 704 737 LVL, izpilde 

6 280 729 LVL apmērā jeb 94% no plānotā. Izglītības nozarei 2012.gadā izlietoti 53% no 

kopējiem 2012.gada pamatbudžeta izdevumiem. 

Mārupes novadā darbojas 7 izglītības iestādes: vispārizglītojošās skolas – Mārupes vidusskola, 

Mārupes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, Skultes sākumskola ar pirmsskolas 

izglītības grupiņām, Jaunmārupes sākumskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, divas 

pirmsskolas izglītības iestādes – PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti” un Mārupes Mūzikas un mākslas 

skola. 

  

2012.gadā darbu uzsāka pašvaldības iestāde Izglītības dienests, kura darbības prioritāte ir 

nodrošināt sadarbību ar privātām izglītības iestādēm ar mērķi nodrošināt bērnu izglītības 

iespējas no 1,5 gadiem, kā arī ieviest nodrošināt Jaunatnes lietu politikas ieviešanu novadā.  

http://www.marupe.lv/page.php?id=93
http://www.marupe.lv/page.php?id=97
http://www.marupe.lv/page.php?id=97
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Mārupes vidusskola 

 

Mārupes vidusskolas finansējums 2012.gadā 

plānots 1 956 460 LVL, izpilde 1 958 619 LVL 

jeb 100,11% no plānotā. 

Skolas vīzija. Veselību veicinoša skola, kur, 

balstoties uz sakārtotu materiāli tehnisko bāzi un 

sadarbību ar apkārtējo sabiedrību, tiek realizēta 

diferencēta, sabiedrībā pieprasītas 

konkurētspējīgas izglītības apguve. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 

Mārupes vidusskolā 

mācās 910 bērni 36 

klašu komplektos. 

Vidusskolā strādā 

69 skolotāji un 29 

tehniskie 

darbinieki. 

Izglītības 

programmas 

Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

licenzētām 

programmām:- 

Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena izglītības 

programma, kods 

31011011. 

- Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

(komerczinības), 

kods 31014011. 

Realizēt inovatīvu, 

uz  skolēna 

mācīšanos virzītu, 

matemātikas un 

dabaszinību 

priekšmetu mācību 

satura apguvi, 

balstoties uz ESF 

projekta 

materiāliem. 

 

Skolā turpinās sadarbības 

projekts ar Vecumnieku 

vidusskolu, realizējot un 

aprobējot  matemātikas un 

dabaszinību priekšmetu 

mācību satura apguves ESF 

materiālus. Matemātikas un 

dabaszinību skolotājiem 

pievienojās latviešu valodas 

skolotāji, notika vairākas 

nodarbības, kā arī stundu 

vērošana un analīze. 

Izveidota jauna metodiskā 

komisija – apvienotas 

matemātikas MK un 

dabazinību MK 

Sadarbības projekta 

ietvaros ir notikušas 

vairākas vizītes  

piedaloties atklātās 

nodarbībās 

matemātikas, 

ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas un 

latviešu valodas 

stundās. Metodisko 

komisiju 

apvienošanas 

rezultātā uzlabojās 

skolotāju sadarbības 

iespējas, vieglāk 

plānot kopīgo darbu, 

saskaņot veicamās 

darbības. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Turpināt darbu  

skolēnu mācību 

motivācijas 

uzlabošanā, 

mērķtiecīgi 

plānojot un 

realizējot 

diferencētā darba 

metodes, mācību 

satura sasaisti ar 

reālo dzīvi, radošu 

un analītisku 

uzdevumu 

piedāvājumu 

mācību stundās. 

Skolā turpina ierastās 

tradīcijas skolēnu mācību 

motivāciju veicinošu 

pasākumu organizēšanā.  

Skolēni tiek iesaistīti dažādās 

aktivitātēs, tiek akcentēti 

skolēnu sasniegumi ikdienas 

un pārbaudes darbos, 

sasniegumi mācību 

priekšmetu olimpiādēs, 

sportā, kultūras aktivitātes. 

Ievērojot skolēnu īpašas 

vajadzības ikdienas darbā 

tiek sniegts nepieciešamais 

atbalsts skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām. 

Skolā regulāri notiek vecāku 

dienas. 

Skolā notikuši 

vairāki pasākumi 

skolēnu mācību 

motivācijas 

uzlabošanā – mācību 

priekšmetu 

pēcpusdienas (arī 

sadarbībā ar 

Vecumnieku 

vidusskolu), skolas 

labinieku sveikšana 

un  fotogalerijas 

izveidošana. 2012. 

gada jūnijā skolēni 

piedalījās vasaras 

dienas nometnē 

Vecumniekos. 

Vairāku skolēnu 

mācību rezultātu 

uzlabošanu veicināja 

atbalsta pasākumu 

sniegšana ikdienas 

darbā, kā arī valsts 

pārbaudes darbos. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

programmu 

Skolā turpina darboties 

licencēta vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

 Mācības 

komerczinību 

programmā uzsāk un 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 
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pārskatīšana un 

pilnveidošana, 

atbilstoši valsts 

ekonomiskajam 

stāvoklim 

tautsaimniecībā un 

pieprasījumam 

darba tirgū. 

orientētā virziena programma 

(komerczinības), kods 

31014011, mācības 

programmā turpina 25 

skolēni, 2012. gadā uzsākuši 

20 skolēni. 

turpina 45 skolēni. 

Programmā 

padziļināti tiek 

apgūtas ekonomika 

un komerczinības. 

Skolēni piedalās 

dažādos pasākumos 

un konkursos, gūst 

panākumus un 

godalgotās vietas. 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Pilnveidot skolēnu 

izaugsmes 

dinamikas 

uzskaites datu bāzi 

un tās efektīvu 

pielietojumu 

skolēnu 

sasniegumu 

veicināšanā. 

Visos mācību priekšmetos 

pedagogi turpina veidot 

skolēnu mācību sasniegumu 

uzskaiti, veic sasniegumu 

dinamiku, iesaista saniegumu 

izvērtēšanā un analīzē pašus 

skolēnus. 

Priekšmetu skolotāji 

uzskaita skolēnu 

sasniegumus, veic 

dinamikas uzskaiti.  

Ar savu pieredzi 

dalās skolas 

skolotāju 

konferencēs. Skolēni 

tiek iesaistīti savu 

reziltātu analīzē, līdz 

ar to tiek 

paaugstināta skolēnu 

atbildība par 

sasniegto rezultātu. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Uzturēt piederības 

apziņu un 

lepnumu par skolu 

esošajos skolēnos 

un darbiniekos, 

popularizējot 

Mārupes 

vidusskolas vārdu 

apkārtējā 

sabiedrībā. 

Skolā regulāri notiek 

pasākumi, kas popularizē 

skolas vārdu apkārtējā 

sabiedrībā. Par notikumiem 

un panākumiem skola 

regulāri ziņo izdevumā 

„Mārupes vēstis”.  

Lielā talka, skolas gada 

grāmata 

 

Pilnveidots  skolas 

muzejs. Darbu 

uzsācis 

novadpētniecības 

pulciņš. Papildināts 

skolas sporta formu 

klāsts  ar skolas 

logo. Iegādātas 

skolas skolēnu 

formu 

paraugkomplekts.Par 

labākajiem  mācību 

un interešu jomās 

sasniegtajiem 

rezultātiem  skolēni 

un skolotāji 

saņēmuši piemiņas 

balvas ar skolas 

simboliku. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

tekošā gadā 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Nostiprināt skolas 

telpu un apkārtnes 

drošību, uzturēt un 

pilnveidot skolas 

materiāli tehnisko 

bāzi. 

Skolas  publiskās 

koplietošanas telpas 

ārpagalms  aprīkots ar  

videonovērošanas kamerām. 

Iegādāti 15 projektori un ar 

tiem aprīkoti mācību 

kabineti. Regulāri, katru 

nedēļu skolēniem notiek 

nodarbības drošības ,atkarību  

un likumdošanas jautājumos, 

kas saistīti ar skolēnu 

pienākumiem un tiesībām. 

Sadarbībā ar CSDD skolā 

organizēts eksāmens 

velosipēdista tiesību 

iegūšanai.Skolai piesaistīts 

pašvaldības policijas 

darbinieks. Uzcelta plaša un 

Skolas mācību 

priekšmetu telpas ir 

aprīkotas ar 

ekrāniem, 

projektoriem un 

datoriem, kas palīdz 

veiksmīgāk realizēt 

interaktīvu un 

radošu mācību 

procesu.Uzlabota  

drošības situācija 

skolā un tās 

teritorijā.Izveidota 

un papildināta 

kvalitatīva materiāli 

tehniskā bāze. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

tekošā gada 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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mūsdienīga sporta zāle. 

Izstrādāts projekts skolas 

stadiona rekonstrukcijai. 

 

Veselīga uztura 

popularizēšana un 

realizēšana 

Skolā tiek realizēta 

programma „Skolas auglis” 

un skolēniem ir iespēja dzert 

pienu. 

Regulārā sadarbībā ar skolas 

ēdiāšanas firmu ir panākts, ka 

veselīgas pārtikas klāsts 

skolas ēdnīcā regulāri tiek 

papildināts. 

Skolā tiek veicināta 

veselīga uztura 

popularizēšana, 

realizēti projekti 

„Skolas auglis” un 

„Piens”, kura laikā 

skolēniem no 1.-

9.klasei ir iespēja 

reizi dienā ēst 

Latvijā ražotus 

augļus un dārzeņus, 

dzert pienu.  

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Skolas darba 

pašvērtējums un 

jauna attīstības 

plāna veidošana. 

Skolas attīstības plāns 

regulāru tiek pārskatīts, 

koriģēts un papildināts 

saskaņā ar aktuālo situāciju. 

Skolas darbības monitoringu 

veic pedagoģiskais kolektīvs 

regulāri izvērtējot gan savu, 

gan skolas darbu. 

Skolas attīstības 

plāns paredz iestādes 

darbības attīstību 7  

pamatjomās. Skolas 

darbinieki regulāri 

veic darba 

pašvērtējumu. 

Skolas attīstības 

plānošanā aktīvi 

ieaistās vecāki. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Mārupes pamatskola 

  
Mārupes pamatskolas finansējums 2012.gadā plānots 

536 362 LVL, izpilde 479 900 LVL jeb 89,47% no plānotā. 

Skolas vīzija: SKOLA IKVIENAM! 

Mārupes pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru 

izglītojamais vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja 

augt, attīstīties un pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā 

vidē. 

Misija  

Mēs nodrošinām kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas 

un iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā 

individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un 

nebaidīties par savām neveiksmēm un kļūdām. 

Mēs piedāvājam draudzīgu, aktīvu, radošu, mājīgu vidi, kurā: 

 izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu, 

 līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas, 

 savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki, 

 izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai, 

 skolēni jau no 1.klases mērķtiecīgi tiek virzīti veiksmīgai savas karjeras izvēlei (sevis vadībai) 

un tās piepildīšanai, 

 aktīva un interesanta ārpusklases dzīve, 

 tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi. 

Mēs kopā veidojam skolu, ar kuru var lepoties ikviens. 
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Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes 

pamatskolā mācās 

182 bērni; 105 

pirmskolas 

audzēkņi 

Nodarbināto 

skaits 
Pamatskolā strādā 

21 pedagogs, 11 

pirmsskolas 

pedagogi un 18 

tehniskie 

darbinieki, no tiem 

5 pirmsskolas 

skolotāju palīgi. 

 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

licenzētām 

programmām: 

- Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Pirmskolas 

izglītības 

programma, kods 

01011111. 

Divām speciālās 

izglītības 

programmām: 

- Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem, 

kods 21015611 

- Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem, 

kods 21015811  

1. Veicināt 

talantīgo bērnu 

izaugsmi. 

  

2. Nodrošināt 

audzināšanas darba 

nepārtrauktību un 

pēctecību, atbalstot 

skolēnus un 

ģimenes, 

piedāvājot iespēju 

iesaistīties interešu 

izglītības 

programmās, 

motivējot prasmju 

un talantu 

izkopšanu. 

  

   

 Organizētas 

mācību priekšmetu 

nedēļas, ar mērķi 

popularizēt mācību 

priekšmetus. 

 Sistemātiski 

notiek skolas mācību 

olimpiādes, konkursi, 

sacensības. 

 Skolēni 

piedalās Mārupes 

novada, Pierīgas un 

valsts olimpiādēs, 

konkursos un sporta 

sacensībās. 

 Nodrošināts 

pilnvērtīgas atbalsta 

komandas darbs: 

logopēds, speciālais 

pedagogs, izglītības 

psihologs. 

 Tiek 

piedāvāta plaša 

Interešu izglītības 

programma (14 

pulciņi). 

 

 

 

 

 Palielinājies 

izglītojamo skaits ar vidējo 

vērtējumu  7,0 un vairāk (45 

% no izglītojamo kopskaita). 

Sasniegumi Mārupes 

novada, Pierīgas mācību 

olimpiādēs, konkursos: 

 P.Šteinberga – 

atzinība Pierīgas 

matemātikas olimpiādē, 

 K.M.Zariņa – 

atzinība Mārupes novada 

angļu valodas daiļlasīšanas 

konkursā, M.Laškevičs – 

3.vieta, 

 A.Aune – atzinība 

Mārupes novada 

sākumskolas kombinētājā 

olimpiādē, 

 A.Šteinberga – 

3.vieta, 

 E.A.Palina – 

2.vieta.  

Sasniegumi sporta 

sacensībās: 

 Valsts policijas 

Rīgas reģiona pārvaldes 

Olaines policijas iecirkņa 

organizētajā sporta dienas 

pasākumu Olaines iecirkņa 

apkalpojamās teritorijas 

mācību iestādēm „Esi 

draugs!” – I.vieta, 

 Mārupes novada 

izgl.iestāžu sacensības 

futbolā – 1.vieta, 

 Pierīgas novadu 

skolu 2012./2013.m.g. sporta 

spēlēs rudens krosā 

sākumskolu/pamatskolu 

grupā – II vieta, 

 Pierīgas novadu 

skolu sacensībās – 

Olimpiskās stafetes 4x200 C 

grupā – III.vieta, 

 Mārupes novada 

sacensībās peldēšanā – 

II.vieta (marts) 

 Mārupes novada 

sacensībās peldēšanā – 

III.vieta (decembris), 

 4.klase – 

piedalīšanās ZZ čempionātā. 

 8 skolēni, 

iekļaujoties vispārējās 

pamatizglītības klasēs, 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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mācās pēc speciālās 

izglītības programmām, 6 

skolēni saņem atbalsta 

pasākumus, apgūstot 

pamatizglītības programmu. 

 Interešu izglītības 

pulciņi: Tautu dejas, 

rokdarbu pulciņš 

sākumskolas skolēniem, 

mājturības un tehnoloģiju 

meitenēm pulciņš „Čaklās 

rokas”, ansamblis 1.-

4.klasei, ansamblis 5.-

9.klasei, angļu valodas 

pulciņš „Rotaļnieks” 

sākumskolas skolēniem, 

angļu valodas literatūras 

pulciņš pamatskolas 

skolēniem, datorzinību 

pulciņs, sporta spēles, krievu 

valodas pulciņš, vizuālās 

mākslas pulciņš, mājturības 

un tehnoloģijas zēniem 

pulciņš „Āmuriņš”, mazais 

teātris, zīda apgleznošanas 

pulciņš, dabaszinību pulciņš 

„Mazais pētnieks”. 

 II pakāpes diploms 

Tautas deju kolektīvam 

Pierīgas novadu skolu tautas 

deju skatē, 

 2.vieta vidējo dārzu 

grupā – konkursā „Mans 

dārzs”, 

 Starptautiskajā 

konkursa „Es - pētnieks”  - 

Katrīnai Marijai Zariņai – 

2.vieta. 

 Piedalīšanās 

konkursā „Darini 

kalendāru!”, Alise Veldre – 

zīmējums kalendāra marta 

mēnesī, skola saņēma balvu 

par aktīvu piedalīšanos – 

balsošanas ierīču komplektu, 

 Viktorija Korņuha – 

atzinība vizuālās mākslas 

(zīda 

apgleznošanas)konkursā 

„Es dzīvoju pie jūras”. 

Nodrošināt skolas 

mācību vides un 

materiāli tehniskās 

bāzes racionālu 

izmantošanu un 

uzturēšanu 

Pilnveidota un 

uzturēta mācību vide 

gan pamatskolā, gan 

pirmskolā. 

 Izremontētas telpas: aktu 

zāle, direktores kabinets 

pirmsskolā, izveidota 

atsevišķa garderobe un 

sporta inventāra telpa 

pirmsskolā (lietderīgi 

izmantojot virtuves 

telpas); 

 Papildinātas inventāra, 

materiāli tehniskās bāzes 

gan skolā, gan 

pirmsskolā: gultas, 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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saliekamais galds grupā 

„Spārītes”, 3 velosipēdu 

novietošanas statīvi 

pirmsskolā, skolēnu 

mēbeles, mēbeles (skapji, 

plaukti) sākumskolas 

klasei, svari makulatūras 

svēršanai, virpa zēnu 

mājturības kabinetam, 

papildus garderobes 

skapīši, 14 

datorkomplekti 

datorklasei, sintezators, 

2 projektori, stikla 

vitrīna kausiem, mācību 

līdzekļi darbam ar 

izglītojamajiem, kuriem 

ir īpašas vajadzības.; 

 Iegādāti tautastērpi 

skolas tautas deju 

kolektīvam. 

 Nodrošināta visu 

nepieciešamo pedagogu 

piesaiste, nodrošināta 

nepieciešamo materiāli 

tehnisko līdzekļu 

piesaiste un 

nepieciešamo 

pakalpojumu saņemšana.  

Veicināt 

pirmsskolas 

audzēkņu vispārējo 

attīstību, 

nodrošinot interešu 

izglītības 

piedāvājumu 

Organizēta interešu 

izglītības programmu 

īstenošana. 

 

Nodrošināta sekojošu 

pulcinu darbība: 

angļu valodas pulciņš,  

ritmikas pulciņš,  

ansamblis,  

 aerobikas pulciņš 

Izglītības 

pulciņi tiek 

apmaksāti no 

vecāku 

iemaksām. 

Veicināt 

pirmsskolas 

vecāko grupu 

audzēkņu 

sagatavošanu 

sporta un kultūras 

dzīvei 

Organizēt bērnu 

aktīvu dalību ārpus 

skolas pasākumos. 

Audzēkņi piedalījās: 

 Mārupes novada 

organizētajos pirmsskolas 

iestāžu sporta svētkos, 

 Mazie bērni piedalījās 

vokālajā konkursā „Cālis”. 

 

Pasākumi 

veikti 

apstiprinātā 

budžeta 

ietvaros. 

Mārupes pamatskola lepojas ar aktīvu darbību apkārtējās vides piesārņojuma 

samazināšanai, piedaloties un iegūstot 1.vietu pēc kopējā savāktās makulatūras daudzuma, 

2.vietu pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu cilvēku makulatūras vākšanas konkursā 

„Otru elpu papīram!” – pavasarī, L&T rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā „Šķiro un 

uzvari!” rudens konkursā – 2.vieta. 
 

Skultes sākumskola  

 Skultes sākumskolas finansējums 2012.gadā plānots 

277 558 LVL, izpilde -  259 368 LVL jeb 93,45% no 

plānotā.  

Skolas vīzija: radoša, tradīcijām bagāta skola; kvalitatīvas, 

konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras un sporta 

centrs.  
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Skolas pamatmērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un pirmsskolas izglītības vadlīnijās 

noteikto mērķu sasniegšanu. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, savu tautu, valsti, cilvēci un augstākajām morālajām vērtībām. 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto 

darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits: 
Skultes sākumskolā 

mācās 29 skolēni un 

91 pirmsskolas 

bērns. 

Nodarbināto skaits: 
skolā un pirmsskolas 

grupās strādā 18 

pedagogi, 15 

tehniskie darbinieki.  

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrijā licencētām 

programmām: 

1.Pamatizglītības 

pirmā posma 

mazākumtautību 

izglītības 

programma, (kods 

210111121); 

2.Pirmsskolas 

izglītības 

programma, (kods 

01011111);                                                    

3.Pirmsskolas 

izglītības 

mazākumtautību 

programma,        

(kods 0101 11 21). 

 

Organizēt 

nepārtrauktu 

izglītības 

ieguves 

procesu, kas 

nodrošina 

valsts 

vispārējās 

pamatizglītība

s standarta un 

pirmsskolas 

vadlīniju 

noteikto 

mērķu 

sasniegšanu  

Pedagoģiskā 

procesa 

organizēšanā 

iesaistīti 

profesionāli 

kadri, atbilstoši 

nepieciešamaja

i kvalifikācijai  

Skolas pedagogi izpildījuši viņiem 

izvirzītos uzdevumus, veica savu darbu 

kvalitatīvi, profesionāli. 

Visiem pedagogiem ir normatīvu  

prasībām atbilstoša izglītība. 

3 pedagogiem ir 4. kvalitātes pakāpe, 7 

pedagogiem – 3. pakāpe, 2 pedagogiem – 

2.pakāpe, 1- 1.pakāpe.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Pilnveidota 

skolas 

metodiskā 

darba sistēma 

skolotāju 

profesionālās 

meistarības 

paaugstināšana

i 

Skolā efektīvi strādā sākumskolas 

skolotāju metodiskā  komisija,  

pirmsskolas skolotāju metodiskā  

komisija, Metodiskā padome. 

Jaunie skolotāji sistemātiski saņēma 

metodisku palīdzību. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 
Tika organizēti pieredzes apmaiņas 

pasākumi:   

„Pavasara gaviles – Ziemu pavadot. 

Masļeņica - Meteņi”- Pierīgas 

pirmsskolas mūzikas un sporta 

skolotājiem; bibliotēkas stunda „Maizes 

zīmes Latvijā”- Pierīgas pirmsskolas 

skolotājiem; mācību seminārs „Pētīšana - 

kā mācību metode” - Mārupes novada 

sākumskolas skolotājiem. 

Pedagogu 

profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Saskaņā ar skolas pedagogu 

tālākizglītības plānu  24% pedagogu 

apmeklēja tālākizglītības kursus, visi  

pedagogi apmeklēja pieredzes apmaiņas 

seminārus. 

4 pirmsskolas skolotāji turpina mācības 

augstskolā savā specialitātē. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Visiem skolas pedagoģiem tika 

organizēti 4 st. kursi digitālas interaktīvas 

tāfeles ekspluatācijā un interaktīvo 

mācību materiālu izveides apmācībā un 6 

st. kursi pirmās palīdzības sniegšanā. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Skolas kolektīvam tika organizēts 

pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Lietuvas pirmsskolas izglītības iestādi. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Nodrošināt 

vispusīgu 

atbalstu 

skolēniem un 

vecākiem. 

 

 

Nodrošināta 

individuālā 

pieeja  

izglītojamiem 

Skolā ir regulāras  konsultācijas mācību 

priekšmetos.  

Skolēniem. kuriem ir grutības mācībās, 

mācību sasniegumu paaugtināšanai 

papildus tika izveidots atbalsta pasākuma 

plāns. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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Organizēta 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošana. 

 

 

 

Skolā strādā interešu izglītības pulciņi: 

deju pulciņš, datoru pulciņš, angļu 

valodas pulciņš, novadpētniecības 

pulciņš, sporta pulciņš, skolas teātris, 

ritmika, solisti-vokālisti, skolēnu 

pašpārvalde. Izglītojamiem ir iespēja 1 

reizi nedēļā apmeklēt baseinu 

Jaunmārupes sākumskolā. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Organizēta 

izglītojamo 

aktīva dalība 

konkursos, 

sporta 

sacensībās. 

 

 

Izglītojamie piedalījās konkursos: 

Starptautiskajā konkursā Minskā „Esmu 

pētnieks” - iegūta III vieta; 

Pierīgas skatuves runas konkursos 

„Zvirbulis” un „Edelweiss”, Mārupes 

novada vokālistu konkursā „Cālis”, 

zīmēšanas konkursos „Tatjanas diena”, 

„Es dzīvoju pie jūras”, „Olimpisko spēļu 

logo”, valodas radošajā konkursā „Kaķa 

vārds”, bērnu darinājumu konkursā 

„Burkas, pakas, pudeles – top 

Ziemassvētku virtenes” Mārupē. 

Sākumskolas un pirmsskolas izglītojamie 

piedalījās sporta sacensībās vieglatlētikā, 

florbolā, peldēšanā, krosā, stafetēs un 

sporta svētkos, kas tika  rīkoti Pierīgas 

novadu skolās un Mārupes novada 

izglītības iestādēs, svinīgajā  Adventes 

koncertā Mārupes kultūras namā un 

svētku koncertā „Ar vasaru saujā” 

Jaunmārupē. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

Organizētas 

ekskursijas 

pirmsskolas un 

sākumskolas 

izglītojamiem. 

 

 

 

 

 

Sākumskolas un pirmsskolas 

izglītojamiem tika organizētas 

ekskursijas uz ES māju, K.Ulmaņa 

muzeju „Pikšas”,  saimniecību „Brieži”, 

Zoodārzu,  Skultes ciemata objektu 

„Lidmašīna”,  ražošanas uzņēmumu 

„Magnolica”, TC „Spice” ar  5D formata 

mācību filmas noskatīšanos,  uz 

Daugavas muzeju „Doles sala”, SIA 

„Lāči” maizes ceptuvi un  Latvijas Kara 

muzeju. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Organizēta 

izglītojamo 

aktīva dalība 

ārpusskolas 

pasākumos. 

 

Skolā tika organizēti ārpusstundu 

pasākumi bērniem: Zinību diena, 

Olimpiskā diena, Lapu balle, Skolotāju 

dienai veltīts koncerts, Mārtiņvakars, 

Ziemassvētki, Meteņi, ABC svētki, 

Lieldienu pasākums, Mātes dienai veltīts 

koncerts, izlaidumu pasākumi, teātra 

izrādes. 

Tika rīkotas tematiskas nedēļas: „Manas 

dzimtenes nedēļa”,  „Raibā nedēļa”, 

„Krievu  kultūras nedēļa”, „ Projektu 

nedēļa”. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Skolas bibliotēkā regulāri notiek 

bibliotekārās stundas un nodarbības 

sākumskolas un pirmsskolas bērniem: 

„Kārlim Ulmanim - 135”, „Kas ir 

brīvība?”, „Maizes zīmes Latvijā”, 

„Rūdolfam Blaumanim -150, tiek rīkotas 

tematiskas iztādes. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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Rūpēšanās par 

izglītojamo 

veselību. 

 

 

Skola piedalījās veselīga uztura  Eiropas 

programmās „Augļi skolai” un  „ Skolas 

piens”. 

Skolā strādā atbalsta personāls – 

logopēde (0,5 sl.) un medmāsa (1sl.), kas 

pastāvīgi veic bērnu novērošanu un bērnu 

veselības noviržu korekciju. 

Pašvaldības policijas inspektori 1 

reizi/mēnesī vada izglītojošas sarunas, 

lekcijas, veic preventīvu darbu ar 

izglītojamiem. 

Ir skolas autobuss. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai, 

bet skolai 

nepieciešams 

psihologs. 

 

Sadarbība ar 

vecākiem 

mācību procesa 

un 

audzināšanas 

darba 

uzlabošanā. 

2 reizes gadā skolā notiek vecāku 

sapulces un 2 reizes gadā - vecāku 

dienas, 1 reizi gadā – atklāto nodarbību 

nedēļa; notiek vecāku sapulce ar lekcijām 

topošo pirmklasnieku vecākiem.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Tika organizēti koppasākumi bērniem un 

vecākiem: izstādes „Sniegpārsliņas”, 

„Rudens ražas”, „Rīgas mājas”, Ģimenes 

sporta svētki, Līgo. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Aktivizēts Skolas padomes darbs. 

Izveidota skolas mājas lapa tīmeklī.  

Pilnveidot 

pirmsskolas 

izglītības un 

pamatizglītība

s programmu 

apguvei 

nepieciešamo 

materiālo un  

tehnisko bāzi, 

veidot un 

attīstīt 

izglītības vidi 

skolā un tās 

apkārtnē. 

 

Pilnveidota 

mācību 

līdzekļu 

materiālā un 

tehniskā bāze 

pirmskolai un 

sākumskolai. 

 

 

 

 

 

 

 

Iegādāti jauni mācību līdzekļi, jauna 

mācību un metodiskā literatūra un 

mācību uzskates materiāli sākumskolai 

un pirmsskolai. Iegādāts inventārs sporta 

nodarbību organizēšanai zālē, kā arī 

lelles teātra spēlēšanai un mūzikas 

instrumenti, jaunas rotaļlietas. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Visi sākumskolas skolēni un 

 5-6 gadīgie bērni pilnīgi tika nodrošināti 

ar mācību grāmatām. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Sakārtota vide. 

 

 

 

 Veikts 1.un 3. klašu  kabinetu, 

saimnieciskās darbnīcas, visu PI grupu 

telpu kosmētiskais remonts,  uzstādītas 

papildus durvis 3 telpās, uzbūvēta 

nojume PI grupu rotaļlaukumā. 

Nomainītas mēbeles 4. klasē.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Sekmēt 

izglītojamo 

atbildīgu 

attieksmi pret 

sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, 

savu tautu, 

valsti, cilvēci 

un 

augstākajām 

morālajām 

vērtībām 

Skolēnu un 

pirmsskolas 

bērnu 

piedalīšanās 

Latvijas 

Republikas  

gadadienai 

veltītajos 

pasākumos. 

Tika rīkots Latvijas Republikas  

gadadienai veltīts koncerts. 

Sākumskolas skolēniem tika organizētas 

ekskursijas uz Latvijas Kara muzeju,  

K.Ulmaņa memoriālo muzeju, notiek 

patriotiskas nodarbības skolas bibliotēkā, 

novadpētniecības pulciņa audzēkņi 

izgatavoja savu  vēsturisku patriotisku 

galda spēli „Bermontiāde Mārupes 

novadā”, kuru prezentēja visās skolas 

Mārupes novadā. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

Apkārtējās 

vides 

sakopšana 

 Skolēni un pirmsskolas bērni piedalījās 

Lielajā talkā 2012 – sakopa ciemata 

centrālo autobusa pieturu.   

Popularizēt Organizētas un Skultes ciemata iedzīvotājiem ir iespēja Piešķirtais 
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skolu kā 

ciemata 

izglītības un 

kultūras 

centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

īstenotas 

saturīgas un 

daudzveidīgas 

interešu 

izglītības 

programmas 

Skultes 

ciemata 

iedzīvotājiem.  

apmeklēt sporta nodarbības (pusaudžu, 

sieviešu un vīriešu grupas), zīmēšanas 

pulciņu, vokāla ansambļa nodarbības, 

skolas bibliotēku. 

2012.gadā skolas piedavātās sporta 

nodarbības regulāri apmeklēja 47 Skultes 

ciemata iedzīvotāji, skolas bibliotēku 

apmeklēja 109  Skultes ciemata 

iedzīvotāji  (kopējais apmeklējumu skaits 

bija 936 apmeklējumi). 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Nodrošināta 

darba vieta 

Mārupes 

novada 

sociālajam 

darbiniekam 

ciemata 

iedzīvotāju 

apkalpošanai. 

 Mārupes novada sociālais darbinieks 

pieņem ciemata iedzīvotājus Skultes 

sākumskolas telpā 1 reizi nedēļā 

 

 

Sadarbība ar 

Skultes 

ciemata 

pensionāru 

nevalstisko 

organizāciju 

„Mežābele”. 

Skultes ciemata pensionāru nevalstiskās 

organizācijas 

„Mežābele” ansamblis piedalījās Latvijas 

Republikas gadadienai veltītajā skolas 

koncertā, Olimpiskajā dienā, piedalījās 

kopā ar skolas audzēkņiem ekskursijā uz 

K.Ulmaņa memoriālo muzeju „Pikšas”. 

Ciemata bērnu 

brīvā laika 

organizēšana 

brīvdienās 

30 bērni 4 nedēļas jūnija mēnesī 

apmeklēja skolā organizēto vasaras 

nometni „Vasaras brīnumi”. 

Nodrošināt 

skolas darba 

un dzīves 

publicitāti, 

veidot skolas 

tēlu sabiedrībā 

 

Veiksmīga 

sadarbība ar 

plašsaziņas 

līdzekļiem  

 

 

Regulāri tika publicēti raksti 

laikrakstā „Mārupes Vēstis”, bija 

publikācija laikrakstā „Latvijas Avīze”, 

„7 sekretov”, „Vesti Segodņa”; 

radiointervija ar skolēniem Latvijas 

Radio 1.  

Visas skolas aktualitātes  regulāri tika 

atspoguļoti   Mārupes novada un skolas 

mājas lapā.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Jaunmārupes sākumskola 

Jaunmārupes sākumskolas finansējums 2012.gadā 

plānots 1 724 411 LVL, izpilde 1 634 111 LVL jeb 

94.76% no plānotā. 

Skolas vīzija: Humānas, vispusīgas personības 

attīstība radošā un drošā vidē.  

Skolas pamatmērķis: Veidot izglītības vidi, 

organizēt un īstenot izglītības procesu, kas 

nodrošinātu pirmsskolas programmā un valsts 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 
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Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2012. gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Jaunmārupes 

sākumskolas 

direktore ir Iveta 

Timule. 

Izglītojamo skaits. 
Skolā mācās bērni 

no 1.-6.klasei, kopā 

11 klašu komplekti, 

kopā mācās 248 

izglītojamie. Skolā 

darbojas astoņas 12 

stundu pirmsskolas 

grupas, kopā 

pirmsskolā mācās 

168 izglītojamie. 

Skolā tiek 

realizētas divas 

izglītības 

programmas: 

Pamatizglītības 1. 

posma (1. – 

6.klase) izglītības 

programmu, kods 

11011111, licences 

Nr.V-5037, 

izsniegta 2012.gada 

23. februārī un 

derīga uz 

nenoteiktu laiku). 

Šo programmu 

2012./2013. 

mācību gadā apgūst 

248 izglītojamie. 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programmu, kods 

01011111, licences 

Nr.V-6081, 

izsniegta 2013.gada 

14. janvārī un 

derīga uz 

nenoteiktu laiku). 

Šo programmu 

apgūst 168 

izglītojamie. 

Skolas darbību 

nodrošina 50 

pedagoģiskie 

darbinieki un 28 

tehniskie 

darbinieki. 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumi 

ikdienas darbā 

un valsts 

pārbaudes 

darbos, to 

analīze. 

 

 

 

 

Izveidota un 

ievieta vienota 

pārbaudes darbu 

organizēšanas 

sistēma. 

Izveidota kārtība, 

kādā tiek 

uzskaitīti un 

analīzēti valsts 

pārbaudes darbi. 

Notiek regulāra 

vecāku 

informēšana par 

skolēnu 

sasniegumiem. 

Izstrādāta sistēma 

atbalsta 

pasākumu 

sniegšanai 

skolēniem, 

kuriem ir grūtības 

mācībās. 

Skolā ieviesta vienota sistēma 

pārbaudes darbu organizēšanā 

(pārbaudes darbu grafiks semestrim) un 

vērtēšanā. Izmantojot elektronisko 

žurnālu e-klase, skolā tiek uzskaitīti un 

analizēti ikdienas sasniegumi, kā arī 

sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 

Katrs pedagogs veido izglītojamo 

sasniegumu uzskaites datu bāzi, 

izmantojot skolā izstrādāto un 

pieņemto formu. Par izglītojamo 

sasniegumiem regulāri tiek informēti 

vecāki ar ierakstiem dienasgrāmatās, 

sagatavojot sekmju izrakstus, kā arī 

individuālās pārrunās ar vecākiem. 

Izglītojamiem ar nepietiekamu 

vērtējumu tiek izstrādāts atbalsta 

pasākumu plāns. 

 

 

 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju.  

Labvēlīga 

skolas 

mikroklimata 

veidošana, 

drošas un 

radošas vides 

nostiprināšana. 

Organizēta 

izglītojamo, 

vecāku un skolas 

darbinieku 

anketēšana un 

iegūto rezultātu 

analīze. 

Iegūtsot aptaujas 

rezultātus, veikti 

pasākumi skolas 

vides un 

mikroklimata 

uzlabošanā. 

Tiek turpinātas 

un ieviestas 

jaunas skolas 

tradīcijas, 

iesaistot 

izglītojamos un 

viņu vecākus. 

Lai noskaidrotu situāciju skolā, ir 

veikta izglītojamo, skolotāju, vecāku 

anketēšana. Aptaujas rezultāti palīdz 

veikt analīzi par izglītojamo un 

skolotāju savstarpējām attiecībām, 

izstrādāt priekšlikumus turpmākai 

mikroklimata uzlabošanai, regulāri 

sekot skolas vides saglabāšanai un 

uzturēšanai labā kārtībā. Skolā tiek 

organizēti pasākumi izglītojamajiem, 

iesaistot vecākus, skolotājiem un 

tehniskajam personālam, veicinot 

kopības apziņu un piederības apziņu 

skolai. Skola domā par skolas tēla 

veidošanu. Jau trīs gadus pēc kārtas 

skolas skolotāji un  izglītojamie 

iesaistās novada organizētajos 

pasākumos: „Ar vasaru saujā” un 

Adventes pasākumos  Ziemassvētku 

ieskaņā, jauno dziedātāju konkursā 

„Cālis”. Skolā  izveidota mācībās 

labāko izglītojamo foto galerija „Mēs 

lepojamies”, kuru atjauno reizi gadā. 

Skolas sporta komandas piedalās 

novada, Pierīgas novadu apvienības un 

valsts sacensībās. Izglītojamo 

sacensībās iegūtie kausi un diplomi 

ikvienam ir apskatāmi vestibilā pie 

sporta zāles.   Jau otro gadu skola 

aktīvi piedalās Latvijas Olimpiskās 

dienas pasākumā. Skola ir izveidojušās 

dažādas tradīcijas, kurās guvušas 

izglītojamo un arī sabiedrības 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 



Mārupes pašvaldības 2012.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

23 

 

novērtējumu – Zinību diena, Skolotāju 

diena, Miķeļdiena, Mārtiņdienas 

stafetes 1. klasēm,  Lāčplēša diena, 

Valsts svētku svinēšana, Ziemassvētku 

pasākumi kopā ar vecākiem, Svētrīts, 

skatuves runas konkurss ”Zvirbulis”, 

Valentīndiena, Lieldienas, Mātes 

dienas koncerts, 6.klašu  izlaidums. 

Liela uzmanība skolā tiek pievērsta 

patriotiskajai un pilsoniskajai 

audzināšanai. Izglītojamie kopā ar 

saviem vecākiem veido izstādes, kas 

veltītas Latvijas simbolikai, vēsturei, 

kultūrai un dabas skaistumam. Tiek 

veidotas izstādes no dabas materiāliem: 

Latvijas kontūra, Latvijas etnogrāfiskās 

zīmes, simbolika, Latvijas skaistākās 

vietas (foto izstāde no ģimeņu foto 

arhīviem). Lai iepazītu Latvijas vēsturi, 

izglītojamie regulāri dodas ekskursijās 

gan uz sava novada skaistākajām un 

nozīmīgākajām vietām: Cenas Tīreļa 

apmeklējumi, ekskursijas uz 

Ziemassvētku kaujas vietām, gan 

ekskursijās uz Rīgu (Brīvības 

piemineklis un Brāļu kapu 

apmeklējums, Saeimas apmeklējums). 

Katru gadu Lāčplēša dienā pie skolas 

tiek veidota Latvijas kontūra „Iededzies 

par Latviju” un tiek iededzinātas 

svecītes. Izglītojamie kopā ar 

skolotājiem un  vecākiem aizdedzina 

katrs savu svecīti, lai pieminētu un 

godinātu tos cilvēkus, kas cīnījušies par 

Latvijas neatkarību. Izglītojamie ar 

saviem darbiem - dzejoļiem, 

tēlojumiem par Latviju ir 

līdzdarbojušies pasākumu un koncertu 

organizēšanā. 5.klases izglītojamie 

piedalījās radošajā konkursā „Uzruna 

tautai - ja es būtu Latvijas 

prezidents...”, kurā izteica savu 

viedokli un vēlējumus Latvijai. 1. un 

4.klašu izglītojamie, piedaloties 

viktorīnās „Mana Latvija”, izzina savas 

valsts un novada vēsturi un kultūru. 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

iespēju 

izmantošana 

skolvadībā un 

mācību 

procesā. 

Pilnībā ieviests 

elektroniskais 

žurnāls e-klase. 

Pedagogi aktīvi 

apmeklējuši 

tālākizglītības 

kursus moderno 

tehnoloģiju 

lietošanā un 

dalījušies 

pieredzē par 

interaktīvo 

macību līdzekļu 

lietošanu. 

Tiek papildināta 

digitālo mācību 

No 2012./2013.gada skolā pilnībā ir 

ieviests elektroniskais žurnāls sistēmā 

„e–klase”. Izglītojamo mācību 

sasniegumu analīzei un dinamikas 

uzskaitei tiek izmantotas informācijas 

tehnoloģijas, izveidotas dažādas 

elektroniskas datu ievades formas. Ir 

notikuši skolotāju pieredzes apmaiņas 

pasākumi un kursi IKT lietošanas 

kompetences paaugstināšanā. Skolā 

iegādāti vairāki digitālie mācību 

līdzekļi (dabaszinībās, latviešu valodā, 

literatūrā u.c.). Skolā iegādātas 

modernās tehnoloģijas, visi mācību 

kabineti aprīkoti ar projektoru, ekrānu 

un datoru, visā skolā ir interneta 

pieslēgums. Skolā uzsākta jaunas mājas 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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materiālu bāze. 

Izveidota jauna 

skolas mājas 

lapa. 

lapas izveide.  

Mēs lepojamies 

No 2010.līdz 2012.mācību gadam skolā tika realizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas 

Comenius apakšprogrammas aktivitātes Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekts "English, 

Environment, Europe". Projekta "Angļu valoda, vide, Eiropa" pamatmērķis ir veicināt angļu valodas apgūšanu 

caur pasakām un drāmu, kā arī veicināt izglītojamo saskarsmes un sadarbības prasmes angļu valodā, motivēt 

izglītojamos iesaistīties vides aizsardzībā, mācot viņiem otrreiz izmantot gan pārstrādājamus, gan 

nepārstrādājamus materiālus, dot iespēju paplašināt izglītojamo redzesloku par Eiropas valstīm, to kultūru, 

tradīcijām un vēsturi. Izglītojamajiem tika dota iespēja iepazīt Eiropu caur video un prezentācijām, kā arī 

mācoties dažādu tautu pasakas angļu valodā. Dalīties ar kultūras  un folkloras mantojumu, veidot multikulturālu 

saikni. Iespēja skolotājiem dalīties pieredzē ar mācīšanas metodēm un paņēmieniem. Izglītojamo iesaistīšana 

vides saudzēšanā, izmantojot otrreiz pārstrādājamos materiālus. Visu partnervalstu pasakas tika apgūtas angļu 

valodā, izmantojot metodiskos materiālus, kurus sagatavoja partnervalstu koordinatori. Tika veidotas 

prezentācijas un video materiāli angļu valodā. Savstarpējā saziņa un komunikācija norisinājās angļu valodā. 

Kopumā projektā tika iesaistīti visi skolas skolotāji un izglītojamie. Projekta galarezultāts tika novērtēts ar 

augstāko novērtējumu. 

 

Mārupes Mūzikas un mākslas skola  

 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas finansējums 

2012.gadā plānots 274 771 LVL, izpilde 276 926 LVL 

jeb 100,78% no plānotā. 
 

Skolas vīzija. Demokrātiska, humāna skola ar augstu 

mācīšanās līmeni, izvērstu audzēkņu un pedagogu radošo 

darbu, kurš realizējas vidē, kurā audzēknis mācās dzīvot 

pilnvērtīgi un ir atbildīgs, spēj izvirzīt mērķus un 

sasniegt tos, ir radoša, brīva, uzņēmīga un patstāvīga 

personība, kura ir spējīga īstenot savas dabas dotās potences. 
Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes Mūzikas 

un mākslas skolā 

mācās 306 bērni 

Nodarbināto 

skaits 
Skolā strādā 32 

skolotāji un 7 

tehniskie 

darbinieki. 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais 

darbs tiek veikts 

pēc LR Izglītības 

un zinātnes 

ministrijā 

licenzētām 

programmām: 

- Profesionālās 

ievirzes izglītības 

Organizēt 

nepārtrauktu 

izglītības ieguves 

procesu 

Nodrošināta visu 

nepieciešamo 

pedagogu piesaiste. 
 

Esošie pedagogi 

attaisnojuši viņiem 

izvirzītos 

uzdevumus.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
Patstāvīgi veidot 

un attīstīt 

izglītības vidi 

skolā un tās 

apkārtnē 

Iegādāti jauni 

mūzikas 

instrumenti 
 

Noorganizēts 

kamermūzikas 

konkurss 

 

Tiek turpināts 

koncertcikls 

„Muzikālās 

trešdienas” 

Audzēkņi un 

pedagogi regulāri 

iesaistās Mārupes 

 Audzēkņi gūst 

skatuves pieredzi,  

Veicam izglītojošu 

darbību. 

Rezultāts 

sasniegts, 

piešķirto līdzekļu 

ietvaros 
 

Dalības maksas 

 

 

Kvalitatīvākai 

pasākumu 

organizēšanai 

nepieciešams 

piesaistīt papildus 

finansējumu, 

strādāt pie 
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programmas, 

kods 20V 21201, 

20V 21202, 20V 

21203, 20V 

21204, 20V 

21100 

- Interešu 

izglītības 

programmas 

novada izglītības un 

citās iestādēs ar 

koncertiem un 

izstādēm 

reklāmas. 

Veicināt skolēnu 

pašapziņas 

veidošanos un 

spēju uzņemties 

atbildību. 

Darbojas skolēnu 

pašpārvalde, kura 

organizē 

ārpusstundu 

pasākumus. 

 Aktīva audzēkņu 

līdzdalība  
 

Veidot skolēnos 

valstisku un 

pilsonisku apziņu, 

nodrošinot  

iespēju piedalīties 

patriotiskos un 

valstiskumu 

saistītos 

pasākumos.  

Jaunmārupes 

sākumskolas 

skolēniem Mūzikas 

un mākslas skolā 

noorganizēts Valsts 

svētku koncerts 

Turpinās sadarbība   

Veidot motivāciju 

izglītības 

turpināšanai 

profesionālās 

vidējās izglītības 

pakāpē  

 

 

 

Veicināt 

absolventu dalību 

amatiermākslas 

kolektīvos 

 2012. gadā skolu  

absolvēja 12 

audzēkņi  

 

 

 

 

 

 

Absolventi 

iesaistījušies 

mārupes novada 

kolektīvos – koros 

„Universum”, 

„Sonante”, jauniešu 

un pūtēju orķestros 

2 audzēkņi turpina 

mācības Mārupes 

Mūzikas un mākslas 

skolā 9.klasē vai cita 

instrumenta spēles 

programmā, 3 

audzēkņi iestājušies 

mūzikas vidusskolā 

 

 Tiek veicināta iegūto 

zināšanu un prasmju 

pielietojums 

 Finansējums 

pietiekams. 

Piedalīties valsts 

un starptautiskos 

konkursos  

Dalība 

Starptautiskos 

konkursos Latvijā, 

Igaunijā, Lietuvā, 

Francijā, Itālijā, 

Krievijā 

 Valsts un 

Starptautiskos 

konkursos iegūtas 10 

1.vietas, 6  - 2.vietas, 

2 – 3.vietas, 5 

diplomandi un 8 

atzinības raksti.  

  

 

 

PII „Lienīte”  
 

PII „Lienīte” finansējums 2012.gadā plānots 454 113 LVL, 

izpilde 455 831 LVL jeb 100,38% no plānotā. 

PII „Lienīte” vīzija: Iestāde ar attīstošu vidi, kurā 

pedagoģiskais process notiek audzināšanas, mācīšanas un 

mācīšanās vienotībā un īsteno pirmsskolas vecumam 

piemītošā potenciāla realizēšanu. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes  

Veikto darbību rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

2012.gadā PII 

„Lienīte” 

apmeklēja 138 

Nodrošināt 

pirmsskolas 

vecuma bērnu 

 Pedagoģiskā procesa 

organizēšanā iesaistīti 

profesionāli kadri, 

Izmantojot šos 

materiālus bērni ir 

apguvuši prasmes, 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 
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pirmsskolas 

vecuma bērni. 

Bērni izvietoti 

sešās grupās ar  12 

stundu darba laiku  

dienā . 

Iestāde strādā pēc   

licencētas  

pirmsskolas 

izglītības 

programmas - 

programma kods 

0101 1111 ; 

Iestādē strādā : 

12 pirmsskolas 

skolotājas, 

metodiķe, mūzikas 

skolotāja , 

logopēde . 

Tehniskie 

darbinieki: 

medmāsa , 6 

pirmsskolas 

skolotāja palīgi, 

apkopēja , sētnieks 

– remontstrādnieks, 

3 sargi. 

izglītošanu 

atbilstoši 

pirmsskolas 

izglītības 

programmai un 

sekmēt pēctecību 

pirmsskola - 

sākumskola 

atbilstoši nepieciešamajai 

kvalifikācijai. 

Katram sešgadīgajam 

bērnam iegādāts 

metodiskais līdzeklīs: 

grāmata, burtnīca-burti, 

burtnīca-skaitļi un 

pirkstiņdarbi,burtnīca- viss 

ap mani . Tika iegādāts 

interaktīvais materiāls 

‘’Mana interaktīvā 

elektroniskā grāmata’’ 

kuras ir 

nepieciešamas ejot uz 

skolu. 

Sekmēt pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanu 

Skolotājas apmeklēja 

VISC īstenoto ESF 

projekta ’’Vispārējās 

izglītības pedagogu 

tālākizglītība’’ kursus 

‘’Pirmsskolas izglītības 

pedagogu profesionālo 

kompetenču pilnveide .’’ 

Pedagogi apmeklēja  

seminārus, pieredzes 

skolas Pierīgas 

pirmsskolas izglītības 

iestādēs  

Apmeklēja 12. stundu 

tālākizglītības kursus 

5 skolotājas 

pilnveidoja savas 

prasmes un ieguva 

apliecību par 

36stundu 

tālākizglītību. 

 

 

13 pedagogi 

pilnveidoja savas 

zināšanas , dalījās 

pieredzē. 

  

3 pedagogi 

pilnveidoja savas 

zināšanas 

tālākizglītības kursos. 

Finansējums no 

ESF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

Papildināt iestādes 

materiālo bāzi 

pedagoģiskā 

procesa 

organizēšanai , 

balstoties uz 

iestādes pedagogu 

radošo iniciatīvu. 

Katrs pedagogs izstrādāja 

vienu metodisko darbu, 

t.i.: 

1.spēles un rotaļas valodas 

attīstībai, logopēdiskās 

spēles 

2.apkopoja pirkstiņrotaļas; 

3.izstrādāja nodarbību 

ciklu par dabas 

aizsardzību; 

4.apkopoja materiālus 

rokdarbu metodikā un 

dažādas ierosmes; 

5.izstrādāja interaktīvo 

materiālu  valodas un 

matemātisko spēju 

atrtīstīšanai; 

6.apkopoja un iepazīstināja 

ar materiāliem par 

integrēto darba metodi; 

7. izstrādāja materiālu 

‘’Kukaiņu taka’’ 

8.pagatavoja roku lellītes 

pasaku spēlēšanai 

2.04.12.izstrādātos 

materialus pedagogi 

prezentēja iestādē.  

18.04.12. tika rīkots 

pierīgas PII pedagogu  

seminārs mūsu 

iestādē , kurā mūsu 

iestādes pedagogi 

iepazīstināja 

ciemiņus saviem 

metodiskajiem  

darbiem. 

Ir iegūts daudzveidīgs 

metodiskais 

materiāls, kuru 

pedagogi izmanto  

pedagoģiskā darbā ar 

bērniem.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

Veidot estētisku 

vidi iestādes 

grupās un  

iestādes apkārtnē 

Iestādes vienkāršotā 

renovācija. 

Iekārtotas grupas pēc 

iestādes vienkāršotās 

renovācijas. 

Iegādāti un uzstādīti biroja 

dokumentu skapji 

metodisko materiālu un 

attīstošo spēļu glabāšanai 

Iestādes telpās un 

apkārtnē ir izveidota 

estētiska vide.  
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pa 3 gabali 3.grupā, 

4.grupā,5.grupā, 6.grupā. 

Smilšu kastēm izveidoti 

tīkla pārklājumi. 

Laukumos atjaunoti soliņi  

Sagatavot 

pirmsskolas 

vecuma bērnus 

skolas gaitu 

uzsākšanai 

Skolai sagatavoti 38 bērni 92% no tiem apmeklē 

Mārupes novada 

skolas. 

Finansējums 

pietiekams 

Attīstīt  bērnos 

radošās spējas un 

talantus. 

Iestādē darbojās bērnu 

deju kolektīvs „Māriņa” 

Popgrupa „Mārupēni” 

Bērni var apgūt angļu 

valodu angļu valodas 

pulciņā 

Kolektīvi piedalās 

Mārupes novada 

organizētajos 

pasākumos. 

Popgrupa 

piedalījusies 

konkursā „Nāc 

sadziedāt”. 

„Māriņas” piedalās  

jaunrades deju 

konkursos un 

pirmsskolas bērnu 

sadancošanās 

pasākumos. 

Interešu 

izglītībai 

finansējums 

nebija 

paredzēts. 

Pedagogi 

individuālā 

darba veicēji – 

finansē vecāki. 

 

PII „Zeltrīti”  

Vīzija - mūsdienīga, profesionāla, radoša, konkurētspējīga 

pirmsskolas iestāde. 

PII „Zeltrīti” finansējums 2012.gadā plānots 

630 509 LVL, izpilde 445 361 LVL jeb 70,64% no plānotā.  

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” projekts Mārupē 

realizēts publiskās un privātās partnerības (PPP) ietvaros, 

kas ir pirmais tāda veida projekts Latvijā izglītības jomā. 

Projekts paredz, ka pilnsabiedrība „ACANA”, kurā apvienojušies 2 celtniecības un 2 

apsaimniekošanas uzņēmumi, par privātiem finanšu resursiem uzbūvēta pirmskolas izglītības 

iestāde, ko pēc būvniecības beigām turpina apsaimniekot.  

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās aktivitātēs 

 

Veikto darbību rezultāti 

 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

PII dibināta 

2010.gadā, darbu 

uzsākusi 2010.gada 

1.jūnijā. 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zeltrīti” 

projekts Mārupē 

realizēts publiskās un 

privātās partnerības 

(PPP) ietvaros.  

  

Izglītības iestāde 

realizē licencētu 

pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 

01011111) valsts 

valodā.  

2012./2013. mācību 

gada galvenie 

pedagoģiskie 

uzdevumi:   

1. Rosināt izzināt 

dabu un dabas 

procesus: 
 atklātās nodarbības 

dabaszinībās un 

pastaigu organizācijā; 

 grupu dabas 

iekārtošana un 

pilnveidošana; 

 pastaigu un izziņas 

taku izveide, 

 Putnu dienas, 

 eksperimentālo 

PASĀKUMI 2012./2013. 

MĀCĪBU GADĀ:. Zinību 

diena, Olimpiskās dienas 

aktivitātes, izteiksmīgas runas 

konkurss "Skani, dzimtā 

valodiņa", Rūķu gājiens, 

Ziemassvētki, Ziemas sporta 

olimpiāde, Tēvu labo darbu 

nedēļa, bērnu vokālais 

konkurss “Zeltrītu Cālis 

2013”, Lieldienas, Ekotusiņš, 

Māmiņdiena, Mārupes nov. 

PII bērnu sporta svētki. 

Apmeklētas teātra „Kabata” 

izrādes “Sprīdītis” un 

„Karlsons”. 

Ekskursijas: uz izstādi 

*Grupās pilnveidoti, 

sakārtoti un papildināti 

Dabas centri ar jauniem 

uzskates materiāliem, 

gan izpētei , gan 

eksperimentēšanai. 

* Skolotājas 

apkopojušas pastaigu   

un izziņas takas iestādes 

teritorijā un tās tuvākajā 

apkārtnē. 

* eksperimentālajai 

darbībai grupās iegādāti 

mērtrauki, magnēti, 

dažādi kukaiņu 

palielināmie trauki, 

spēles u.c. 

 

 

Finansējums 

izlietots 

atbilstoši 

plānotajam.  
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2012./13.mācību 

gadā PII 12 grupas 

apmeklēja 279 

audzēkņi.  

8 grupas apmeklēja 

5-6 gadīgi bērni, no 

tiem 5 sagatavošanas 

grupas - 113 bērni 

aiziet uz skolu. 

Katrā grupā strādā 

viena skolotāja un 2 

skolotāja palīgi. 

Muzikālās nodarbības 

vada 2 muzikālās 

skolotājas, sportu – 

sporta skolotāja. 

Logopēdes (1,5 

slodzes) rūpējas par 

pareizu bērnu valodu. 

Kopš 2012.gada 

novembra ir izveidota 

jauna šata vienība – 

skolotāja-aizvietotāja 

(1 slodze). 

 Kopš 01.04.2013. 

piešķirta izglītības 

psihologa štata vieta 

1,0 slodze. 

Pedagogu skaits – 

19, 

atbalsta darbinieku 

(skolotāju palīgi) un 

tehniskā personāla 

(lietvede un 

medmāsa) skaits – 20.  

 

darbību veicināšana, 

 tikšanās ar 

ornitologu (Viesturs 

Ķerus), 

 tikšanās ar 

mežziņiem, 

 pieredzes apmaiņa 

par Montesori 

pedagoģiju un dabas 

materiālu izmantošanu 

nodarbībās. 

 

„Iepazīsties-koks!” 

Mežaparkā, uz Rīgas 

Ugunsdzēsības un Rīgas 

ūdensapgādes muzejiem, uz 

Latvijas Televīziju u.c.. 

Rīkotas 6 izstādes: „Koks”, 

„Mūsu putni” (grupas 

simbols), „Sniegpārsliņas”, 

„Dodam otro iespēju” (no 

izlietotām lietām un 

materiāliem), „Sniega un 

ledus skulptūras”, 

„Fotomirklis bērna acīm”. 

* Dabaszinību 

nodarbībām 

metodiskajam 

kabinetam iegādāti 

dažādi cilvēka 

anatomijas uzsktes 

līdzekļi, mikroskops, 

montesori spēles 

matemātikas pamatu 

apgūšanai, metra un 

km3 mēritāji u.c. 

* 5 sagatavošanas 

grupu skolotājas 

veikušas papildus izpēti 

bērniem par iegūtajām 

zināšanām valodas 

apguvē dodoties uz 

skolu. 

*esam regulāri snieguši 

atbalstu un ieteikumus 

vecākiem, kuru bērniem 

ir grūtības mācību 

programmas apguvē un 

uzvedībā. 

Gada laikā paveikto 

atspoguļojam 

www.zeltriti.lv unn 

apkopojam PII 

„Zeltrīti” avīzē.  

2. Radīt iespējas 

audzēkņu  iesaistīšanai 

tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma 

apzināšanā un 

saglabāšanā: 

*audzēkņu līdzdalība 

savas grupas, iestādes, 

novada/pilsētas 

sabiedriskajā un 

kultūras dzīvē, 

apkārtējās vides 

izzināšanā un 

sakopšanā; 

 

Miķeļdienas gadatirgus, 

Latvijas valsts svētku 

pasākums, Mārtiņdiena kopā 

ar Andu Ābeli no folkloras 

kopas "Laiva", Meteņi. 

3. Pastiprinātu 

uzmanību veltīt  6 

gadīgu bērnu 

sagatavošanai skolai: 

*  Gatavot, atlasīt, 

apkopot, sistematizēt 

uzskates materiālus  un 

metodiskos līdzekļus 

valodas un matemātikas 

nodarbībām grupās un 

metodiskajā kabinetā  

*  Veikt audzēkņu 

sasniegumu izpēti  

aizejot uz  sākumskolu 

*  Organizēt 1x mēnesī  

sapulci  - par  darba  

organizāciju bērniem  ar  

grūtībām  uzvedībā un 

mācību procesā 

*  Organizēt  mācību 

metodisko  materiālu 

prezentāciju   
 

 

Pedagogu kvalifikācijas 

paaugstināšanai notika 2 

semināri pedagogiem par 

Montesori pedagoģiju un 

pedagogu palīgiem par 

skolotāju palīga lomu grupā 

un arī par pamatiem 

Montesori pedagoģijā. 

Bijām pieredzes apmaiņā uz 

Ķekavas PII “Bitīte” un Rīgas 

PII „Ābecītis”, pie mums  

viesojās Minskas apgabala 

(Baltkrievija) izgl.iestāžu 

vadītāju delegācija, Alūksnes 

nov. PII „Sprīdītis” un 

pedagogi no Bauskas Uzvaras 

vidusskolas. 

Organizējām semināru 

„.Mūsdienu tehnoloģiju un 

tehnisko līdzekļu izmantošana 

dabaszinību 

rotaļnodarbībās..” pierīgas 

pirmsskolas pedagogiem. 

 

Organizēta tikšanās 

sagatvošanas grupu 

vecākiem.ar Mārupes nov. 

skolu direktoriem  

Iegādātas SIA 

„Lielvārds” mācību 

grāmatas un interaktīvās 

darba lapas. 

Iegādāta U-board 

tāfele. 

Uzšūti tautiskie svārki 

un bikses dejotājiem un 

priekšnesumiem. 

 

  Projekti, konkursi un 

labdarības akcija: 

1) Akcija - “Lai prieks ir 

katrā bērna sirsniņā” 

Ziemassvētkos 

2) Ekoskola 

3) Mārupes nov. konkurss 

"Burkas, pakas, pudeles - top 

Ziemassvētku virtenes!"  

4 pirmsskolas 

skolotājas: iestādes 

muzikālā skolotāja 

I.Tepere, pirmsskolas 

skolotājas I.Krišāne, 

B.Kvante un 

D.Pētersone no 2012.g. 

novembra līdz 2013.g. 

aprīlim piedalījās ESF 

http://www.zeltriti.lv/
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4) Paade Mode organizētais 

putnu tērpu-masku konkurss 

5) Kubuš Dabas draugu 

programma 

6) SIA ”Līgatnes 

papīrfabrika” makulatūras 

vākšanas konkurss  

7) Mārupes Cālis 2013 

8) Ropažu Cīrulis 2013 

projektā „Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos” un ieguva 

3.kvalifikācijas pakāpi. 

Janvārī skolotājas 

M.Kaula, I.Krišāne un 

G.Stafecka piedalījās 

Pierīgas novadu 

pirmsskolas pedagogu 

metodisko darbu skatē.   

Mēs lepojamies:  

 Decembrī kopā ar bērniem, vecākiem, kolēģiem, SIA „Aniva” labdarības akcijā  piepildītās dāvanu kastes nogādājām 

uz Mārupes sociālo dienestu un divām Balvu PII. Piedalījāmies Adventes ieskaņas koncertā Mārupes kultūras namā, 

kurā balvas par labākajiem kolektīvajiem darbiņiem pirmsskolu grupā konkursam "Burkas, pakas, pudeles - top 

Ziemassvētku virtenes!" saņēma "Gulbīšu" un "Zvirbulīšu" grupas. 

 Ar  mūsu Cāļa konkursa dalībniekiem un Mārupes novada „Cālis 2013” konkursa uzvarētāju - „Gulbīšu” grupas 

audzēkni Adrianu Jermakovu, savukārt Emīlija Fricsone ieguva 1.vietu mazo dziedātāju konkursā „Ropažu Cīrulis 

2013”. 

 Pēc skolotāju iniciatīvas izgatavotas „Gaismas kastes”, „Gaismas galdi” un ar SIA „Namu apsaimniekošana” atbalstu – 

„Ūdens un smilšu galdi” vairākās grupās.  

 Skolotāja Ilze Krišāne Pierīgas novadu pirmsskolas pedagogu metodisko darbu skatē prezentēja savu apkopoto 

metodisko materiālu par pašgatavotajiem  Gaismas galdiem un ieguva specbalvu . 

 2012. gada decembrī iestājāmies Eko skolā – visa gada garumā realizējam pasākumus, kur iepazīstinam bērnus ar 

ekoloģisku dzīvesveidu. 

 Tēvu labo darbu nedēļā kopā ar tētiem gatavojām putnu būrīšus, uzzinājām, kādus darbus tēti strādā, ciemojāmies 

vairākās darbavietās, tēti vadīja sporta nodarbības, rīkojām  kopā ar tētiem un ģimenēm grupas svētkus u.c. 

 Otro gadu pēc kārtas piedalījāmies SIA ”Līgatnes papīrfabrika” organizētajā makulatūras savākšanas konkursā  - no 

2012.gada decembra līdz 2013. gada martam PII “Zeltrīti” savācām vairāk kā 7000 kg makulatūras. 

 

 

Izglītības dienests  

Izglītības dienesta finansējums 2012.gadā plānots 856 887 LVL, izpilde 745 464 LVL jeb 

87,00% no plānotā.  

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās aktivitātēs 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto 

rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Iestādes darbinieku 

skaits 2 

Eiropas Sociālā fonda  

projekta „Pedagogu  

konkurētspējas 

veicināšana  

izglītības sistēmas  

optimizācijas 

apstākļos” realizācija 

 Mārupes novada 

izglītības  

iestāžu pedagogi 

ieguvuši  

atbilstoša līmeņa 

kvalifikācijas pakāpes 

Projektā piedalījās 

173 pedagogi,kuri 

ieguva: 

4 kval. pakāpe 35, 

3 kval. pakāpe 107, 

2 kval. pakāpe 31 

 

Privātajos PII 

audzēkņu skaits 474 

Visu Mārupes novada 

bērnu no trīs gadu 

vecuma nodrošināšana 

ar  vietām PII 

Bērniem sešosPII 

iespējams apgūt 

vispārejo pirmsskolas 

izglītības programmu,bet 

divos speciālo 

programmu 

Visi bērni,kas 

vecāki par trīs 

gadiem, nodrošināti 

ar iespēju apgūt 

pirmsskolas 

izglītības 

programmu 

 

Līdzfinansējumu 

privātajos PII 

saņem 102 

Atbalsts ģimenēm ar 

bērniem,kas apmeklē 

Privātos PII NO 1,5 -3 

gadu vecumam 

Līdzfinansējums Ls 50 

mēnesī. 

Pieprasījums nav 

liels salīdzinot ar 

rindu,nākošajā gadā 

jāizskata iespēja 

līdzfinansējuma 

palielināšana 

 

Privātās 

vispārizglītojošas 

skolas apmeklēja 7 

Attbalsts ģimenēm ar 

bērniem,kas izvēlas 

pamatizglītības 

Noslēgti līgumi ar 

privātajām  

vispārizglītojošajām 

Sniegts atbalsts 

ģimenēm. 
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bērni programmu apgūt 

privātajās 

vispārizglītojošās 

skolās 

skolām,kurās izglītojās 

novada bērni, 

līdzfinansējums Ls 40  

Jaunatnes lietu 

speciāliste 

1. Veikta novada 

jaunatnes politikas 

jomas peejamo datu un 

esošās situācijas 

analīze. 

2. Uzsākts darbs ar 

novada jauniešiem par 

brīvprātīgā darba 

viekšanu un aktīvu 

līdzdalību novada 

dzīvē. 

1. Izstrādāta un pieņemta 

„Mārupes novada 

Jaunatnes stratēģija 

2013.-2019.gadam”. 

2.  Brīvprātīgie jaunieši 

piedalījās Bērnu un 

jauniešu svētkos „Ar 

vasaru saujā”, izstrādati 

un apstiprināti 

Brīvprātīgā darba 

noteikumi un 

Apliecinājuma forma 

Mārupes novadā. 

1. Pamatojoties uz 

„Mārupes novada 

Jaunatnes stratēģiju 

2013.-

2019.gadam”, 

izveidots 2013.gada 

plānoto darbu un 

nepieciešamo 

finanšu plāns. 

2. Populirizējot 

Brīvprātīgo darbu, 

jauniešiem ir 

piedāvāta 

neformālās 

izglītības iespēja un 

aktivizēta jauniešu 

līdzdalība; gada 

nogalē jau 5 

jaunieši bija 

pieteikti novada 

Brīvprātīgā darba 

Apliecinājumam. 

 

 

Prioritāte: Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā 

 

Nozīmīgākie darbi : 

a) Turpināta pabalstu sniegšana iedzīvotājiem; 

b) Nodrošināta sociālo pakalpojumu sniegšana pēc iespējas tuvu dzīves vietai; 

c) Īstenoti vairāki projekti “Iekārtu un inventāra iegāde dzīves kvalitātes veicināšanā 

Mārupes novadā”, “Jauniešu radošā iespēja”, “Attīstošās vides inventāra iegāde 

bērnu fiziskajai attīstībai un veselības nostiprināšanai”,  “Datortehnikas un sildierīču 

iegāde Mārupes novada dienas centros”. 

 

Sociālā dienests  
 

Sociālā dienesta finansējums 2012.gadā plānots 

608 552 LVL, izpilde 426 730 LVL jeb 70,12% no 

plānotā.  

Sociālā dienesta mērķis un vīzija ir attīstīt jaunus 

sociālos pakalpojumus, lai visiem Mārupes 

iedzīvotājiem , kuriem nepieciešama palīdzība ir 

pieejami un kvalitatīvi sociālā darba, sociālās 

palīdzības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 

 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

Sociālais dienests ir 

pašvaldības izveidota 

iestāde, kas sniedz 

sociālo palīdzību un 

Kvalitatīva 

sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

No 2012.gada sākuma 

486 personām vismaz 

vienu dienu ir bijis 

spēkā trūcīgas personas 

statuss. Salīdzinot ar 

Veiksmīgi uzsākts 

aprūpes mājās 

pakalpojums, 

nodrošinot Mārupes 

vientuļajiem 

2012.gadā sociālai 

palīdzībai un sociāliem 

pakalpojumiem līdzekļi 

bija pietiekami.  

Sociālo pakalpojumu 
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sociālos 

pakalpojumus. 

Iestādes pakļautībā 

darbojas divi dienas 

centri – sociālās 

rehabilitācijas 

iestādes.  

Iestādē strādā 6 

sociālie darbinieki ar 

atbilstošu augstāko 

izglītību sociālajā 

jomā, psihologs, 

sociālais audzinātājs, 

sociālās palīdzības 

organizators un 

fizioterapeits. 

Sociālais dienests 

nodrošina aprūpes 

mājās pakalpojumu 

personām, kuras 

vecuma vai 

funkcionālo 

traucējumu dēļ nevar 

nodrošināt savas 

pamatvajadzības. 

Dienas centros 

vidējais apmeklētāju 

skaits dienā ir vidēji 

44 personas. 

Trūcīgo un 

maznodrošināto 

ģimeņu skaits 

2012.gadā nav 

pieaudzis. Ir 

izveidojies ilgstošas 

sociālās palīdzības 

saņēmēju loks. Tie ir 

– daudzbērnu 

ģimenes, kuru 

ienākumi nepārsniedz 

noteiktu ienākumu 

līmeni, personas, 

kuras ilgstoši ir bez 

darba, personas ar 

atkarības problēmām, 

vai veselības 

problēmām.  

Sociālais dienests ir 

nodrošinājis 

2012.gadā aprūpes 

mājās pakalpojumu 

23 personām. 

 

piešķiršana 

Mārupes 

iedzīvotājiem, 

kuriem 

nepieciešama 

palīdzība. 

Jaunu sociālu 

pakalpojumu 

izveide un 

attīstība. 

Nākošajā gadā 

plānots 

nodrošināt 

sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniegšanu 

Jaunmārupes 

iedzīvotājiem, 

nodrošinot 

speciālistu 

konsultācijas 

Jaunmārupē, 

nodrošinot 

kvalitatīvāka 

rehabilitācijas 

pakalpojuma 

sniegšanu 

personām ar 

īpašām 

vajadzībām.  

Kvalitatīvu 

aktivitāšu 

nodrošināšana 

dienas centros, 

sociālā darba 

pakalpojuma 

pilnveidošana 

un sadarbība 

sociālajos 

jautājumos. 

Piedalīšanās ES 

projektos ar 

mērķi 

nodrošināt esošo 

pakalpojumu 

kvalitāti. 

iepriekšējo gadu 

trūcīgu personu skaits 

nav pieaudzis. 

Pieņemti 3074 

iesniegumi un pieņemti 

4054 lēmumi saistībā 

ar sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu 

saņemšanu.  

Veiktas ~260 

apsekošanas 

dzīvesvietā. 

Sociālais dienests 

sadarbībā ar LSK ir 

izdalījis 2156 pārtikas 

pakas. 

Sadarbībā ar AS 

Latvenergo ir izdalītas 

62 elektrības norēķinu 

dāvanu kartes. 

2012. gadā 8 Mārupes 

novada bērniem tika 

nodrošināts ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums. Viens 

jaunietis saņēma 

rehabilitācijas 

pakalpojumu no 

psihoaktīvām vielām 

atkarīgiem jauniešiem. 

Ar pakalpojumu 

sniedzējiem notiek 

cieša sadarbība 

jautājumos par bērnu 

tiesībām, par 

saskarsmes 

jautājumiem, ģimenes 

tikšanos un citiem 

būtiskiem jautājumiem.  

Sociāls pakalpojums 

pilngadīgām personām 

nodrošināts 14 

Mārupes iedzīvotājiem, 

kuriem nepieciešama 

ikdienas aprūpe un 

uzraudzība. 

pensionāriem aprūpi 

un komunikāciju, tā 

veicinot klienta 

dzīves kvalitātes 

nodrošināšanu 

dzīvesvietā.  

Turpinās dienas 

centru klientu loka 

apzināšana un 

paplašināšana un 

nodrošinātas dažādas 

aktivitātes – 

pensionāriem 

nūjošana, radošās 

darbnīcas jauniešiem, 

sportošana un citas 

aktivitātes, kuras 

vērstas uz personāma 

ar mazākām 

iespējām. 

Tiek nodrošinātas 

konsultācijas un 

sociālās palīdzības 

piešķiršana Skultes 

ciematā, kas 

nodrošina 

pakalpojumu 

iespējami tuvu klienta 

dzīvesvietai. 

Organizēta un 

nodrošināta valsts 

sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojuma 

saņemšana 25 

Mārupes 

iedzīvotājiem, kuri 

atbilst šī pakalpojuma 

saņemšanai. 

piešķiršana notika 

vienmērīgi un izņemto 

bērnu skaits no ģimenēm 

būtiski nepieauga, 

piešķirtie līdzekļi bija 

pietiekami. 

Nākotnē plānots uzlabot 

esošo pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt 

jaunus, tieši Mārupes 

iedzīvotājiem  

nepieciešamus 

pakalpojumus. 
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Bāriņtiesa  

 

Bāriņtiesas finansējums 2012.gadā plānots 53 625 LVL, 

izpilde 52 160 LVL jeb 97,27% no plānotā.  

Bāriņtiesas darbības principi: savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem 

(Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas 

Republikas Civillikums un Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”.) 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma  

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

novada bāriņtiesa ir 

Mārupes pašvaldības 

izveidota aizbildnības 

un aizgādnības 

iestāde. 

Bāriņtiesā 

nodarbināti trīs 

bāriņtiesas locekļi, 

viens priekšsēdētājs 

un viena sekretāre. 

Atsevišķiem 

gadījumiem tiek 

pieaicināts psihologs, 

kura izdevumu 

bāriņtiesas sedz no 

sava budžeta. 

Pieņemto 

lēmumu skaits tiesas 

sēdēs - 2012.gadā – 

85. 

Izpildītās 

notariālās funkcijas – 

261. 

Bāriņtiesas 

pārstāvība citās tiesas 

sēdēs – 63. 

Preventīvo 

pasākumu skaits ~ 

47. 

Iestāde

s mērķis pildīt 

likumā noteiktās 

funkcijas un 

pilnveidot 

darbinieku 

kvalifikāciju, 

pārstāvēt 

bāriņtiesu rajona 

un 

apgabaltiesās, 

aktīvi piedalīties 

likuma izstrādes 

procesos. 

 

Lēmumi, kuri 

pārsūdzēti, atstāti spēkā 

tādā redakcijā, kuru 

pieņēmusi bāriņtiesa. 

Tiek izpildīti 

visi lūgumi attiecībā uz 

notariālām darbībām, 

iedzīvotāju 

apkalpošanu, 

preventīvo darbu, 

lēmumu pieņemšanu. 

Pozitīvs, cenšamies 

kvalitatīvi pildīt savu darbu 

ar esošiem resursiem. 

2013.gadā plānojam uz pilnu 

slodzi piesaistīt psihologu ar 

mērķi uzlabot ģimeņu 

izvērtēšanas procesu 

lēmumu pieņemšanā. 

 

 

 

Prioritāte: Satiksmes drošība un vides saglabāšana 

Nozīmīgākie darbi: 

2) Vides aizsardzības jomā: 

a) Nodrošinot novada ūdenssaimniecības attīstību, veikta pamatkapitāla palielināšana AS 

„ Mārupes komunālie pakalpojumi”; 

b) Veikti vides uzturēšanas un sakopšanas pasākumi. 
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3) Teritorijas apsaimniekošanas jomā novadā darbojas Būvvalde un Teritorijas 

labiekārtošanas dienests. 2012.gadā akceptēti 375 būvprojekti, izdotas 140 būvatļaujas, 

ekspluatācijā pieņemti.239 būvobjekti, organizētas 2 publiskās apspriešanas procedūras, 

veikti daudzi citi kompetencē esošie pienākumi: 

a) Piešķirtā finansējuma ietvaros turpināti ielu uzturēšanas darbi, 

b) Uzsākta Sabiedriskās ēkas būvniecība Mazcenu alejā 33/3; 

c) Nodots ekspluatācijās Konrādu ielas skvērs; 

d) Uzsākta Dzelzceļa ielas izbūve (no Rudzrogas ielas līdz Sīpeles ielai); 

e) Veikta būvprojekta izstrāde Lielās ielas rekonstrukcijai (no Daugavas ielas līdz 

Kantora ielai) 

f) No valsts pārņemts pašvaldības īpašumā Loka ceļš un Ziedkalnu iela. 

 

Mārupes novada Būvvalde 

 

Būvvaldes finansējums 2012.gadā plānots 140 287 LVL, 

izpilde 102 786 LVL jeb 73% no plānotā.  

Būvvaldes pamatmērķis: Līdzsvarotas vides veidošana 

novada teritorijā, teritorijas infrastruktūras attīstība, 

būvniecības procesu kontrole. 

 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Būvvaldes funkcijas, 

tiesības un atbildība 

noteikta Būvvaldes 

nolikumā. 

Būvvalde pārzina un 

koordinē teritorijas 

robežās būvniecību un 

zemes ierīcību, 

ievērojot 

teritoriālplānošanas, 

sociālās un 

ekonomiskās prasības, 

vides aizsardzības, 

kultūrvēstures 

pieminekļu 

aizsardzības un vides 

vizuālās kvalitātes 

prasības 

 Būvvaldē strādā 5 

darbinieki.  

 

1.Mārupes 

novada 

ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģija 2012. 

– 2026.gadam 

izstrāde un 

apstiprināšana 

2.Mārupes 

novada 

Attīstības 

programmas 

2013. – 

2019.gadam 

izstrādes un 

apstiprinašana. 

3.Mārupes 

novada 

teritorijas 

plānojuma 

2014.- 

2026.gadam 

izstrāde; 

4.Pašvaldības 

objektu 

būvniecība; 

5.Būvvaldes 

pamatfunkciju 

veikšana  

1. Ilgspējīgas 

attīstības stratēģija 

apstiprināta Mārupes 

novada Domes 

2012.gada 31.oktobra 

sēdes protokols 

Nr.19, lēmums Nr.1.; 

2.Attīstības 

programma 

apstiprināta Mārupes 

novada Domes 

2012.gada 31.oktobra 

sēdes protokols 

Nr.19, lēmums Nr.2; 

3. Uzsākts darbs pie 

teritorijas plānojuma 

izstrādes, notikušas 

publiskās 

apspriešanas, darbs 

turpinās 2013.gadā; 

4.Nodota 

ekspluatācijā: 

Mārupes vidusskolas 

sporta halle; 

5.Piebūve 

Jaunmārupes 

sākumskolai; 

6.Uzsākta 

Jaunmārupes 

sabiedriskās ēkas  

būvniecība Mazcenu 

alejā 33/3 

Ilgstpējīga Mārupes 

novada attīstības 

stratēģija, attīstības un 

programma un 

teritorijas plānojums 

nodrošinās to, lai 

Mārupes novads strauji 

attīstoties saglabātu un 

veidotu esošajām un 

nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, 

līdzsvarotu 

ekonomisko attīstību, 

racionālu dabas, 

cilvēku un materiālo 

resursu izmantošanu, 

dabas un kultūras 

mantojuma attīstību; 

Attīstības programmas 

un plānojuma izpilde ir 

veicinājusi izglītības,  

sporta, kultūras, 

biznesa  u.c. nozaru 

attīstību novadā un 

uzlabojusi telpisko 

dzīves vidi Mārupes 

novada iedzīvotājiem. 

Darbi veikti 

budžetā piešķirto 

līdzekļu ietvaros 

saskaņā ar publisko 

iepirkumu procesu 

rezultātiem. 

Pašvaldības 

opbjektu 

būvniecības 

izmaksas nav 

iekļautas Būvvaldes 

budžetā. 
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7. Uzbūvēts skvērs 

pie Konrādu ielas 

8.Veikta PII 

„Lienīte” vienkāršā 

renovācija; 

9.Uzsākta Dzelzceļa 

ielas rekonstrukcija 

10.Notikusi 

Mazcenas alejas 3 

ēkas pārņemšana 

Jaunmārupes 

pamatskolas 

izveidošanai; 

10.Izstrādāts 

būvprojekts Mārupes 

vidusskolas stadiona 

rekonstrukcijai 

 

 

Mārupes novada teritorijas labiekārtošanas dienests  

 

Mārupes novada teritorijas labiekārtošana ietver gan teritorijas 

uzturēšanu un apsaimniekošanu, gan vides aizsardzības prasību 

ieviešanā, nodrošinot meliorācijas sistēmu attīstību novadā, gan 

ceļu infrastruktūras pilnveidošanā, gan iesaistoties 

elektrosaimniecības attīstībā, gan veselības aprūpes 

pieejamības, gan izglītības iestāžu renovācijas un 

labiekārtošanas procesos. 

Teritorijas labiekārtošanas dienesta finansējums 2012.gadā 

plānots 2 063 218 LVL, izpilde 1 457 588 LVL jeb 70,65% no 

plānotā.  
Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

labiekārtošanas 

dienestā strādā 7 

sētnieki, 4 

labiekārtošanas 

strādnieki,  

2 kapsētu pārziņi, 

2 sezonas 

strādnieki, 1 

elektroinženieris. 

Dienests nodrošina 

pašvaldības 

īpašumu 

labiekārtošanu un 

apsaimniekošanu. 

 

Organizēt nepārtrauktu 

pašvaldības īpašumu un 

publiski lietojamo 

teritoriju 

apsaimniekošanu un 

sanitārās tīrības 

nodrošināšanu. 

Dienests ik dienas 

uzkopj 38 ha novada 

teritorijas, 

uztur un labiekārto 

11.2 ha kapsētu 

teritoriju, 

uzkopj 20 km ietvju 

un to nomaļu, 

kopj 1ha 

apstādījumu. 

Uzturēts un 

pilnveidots 

pašvaldības īpašumā 

esošais ielu 

apgaismojums. Veikti 

regulāri zemju 

apsaimniekošanas 

pasākumi, lai 

neveidotos kūla un 

neizplatītos nezāles. 

Savākti atkritumi gar 

pašvaldības ielu un 

ceļu nomalēm. 

Organizēta un 

novadīta Lielā talka. 

Sakopta vide. Piešķirtie 

līdzekļi 

izlietoti 

racionāli, 

sasniedzot 

maksimāli 

iespējamo 

efektu. 

Saņemot 

lielāku 

finansējumu 

iespējams 

paplašināt un 

pilnveidot 

pašvaldības 

teritorijas 

apsaimniekoša

nu, veicot 

papildus 

pasākumus. 
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Tīrīti grāvji un 

caurtekas. Uzstādītas 

sīko sadzīves 

atkritumu urnas 

Jaunmārupes dabas 

parkā.  

Veidot un labiekārtot 

pašvaldības valdījumā 

esošo teritoriju. 

Izbūvēts skvērs ar 

bērnu rotaļu 

laukumu, 

saimniecības telpas. 

Izveidotas trīs jaunas 

viengadīgo puķu 

dobes ielu 

krustojumu rotācijas 

apļos. Iztīrīts pamežs 

Mazcenu kapsētā. 

Veikts kosmētiskais 

remonts Mārupes 

kapu kapličā. 

Uzstādītas tualetes 

vasaras sezonā abās 

novada kapsētās.  

Nozāģēti bojātie koki 

Liliju ielas nomalēs. 

Salabotas Tīraines 

skeitparka rampas. 

Rekonstruētas gājēju 

ietves Jaunmārupē, 

izgatavoti un uzstādīti 

11 jauni soli 

Jaunmārupes dabas 

parkā, sagatavoti 

darba uzdevumi 

gājēju tiltiņu 

projektēšanai,  u.c.. 

Kvalitatīvāka, ērtāka un 

estētiskāka dzīves vide. 

Apjomīgāku 

un 

kvalitatīvāku 

labiekārtojuma 

elementu 

izveidošanai 

un uzturēšanai 

nepieciešams 

papildus 

finansējums. 

Iesaistīties Eiropas 

Sociālā fonda līdzekļu 

apguvē. 

Aktīvā 

nodarbinātības 

pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās” 

iesaistīti 22 

bezdarbnieki. 

Algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos 

iesaistītie bezdarbnieki 

iesaistīti pašvaldības 

teritorijas un izglītības 

iestāžu teritoriju kopšanā 

un labiekārtošanā. 

Savākti krūmi ceļu 

grāvjos, savāktas lapas 

kapsētās u.c., attīrītas 

ietves no sniega un ledus, 

savākti atkritumi 

pašvaldības ielu un ceļu 

nomalēs. Daļa no 

projektā iesaistītajiem 

bezdarbniekiem 

atgriezušies darba tirgū. 

Ietaupīti 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

teritorijas 

sakopšanai. 
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Sabiedriskā kārtība un drošība  

 

 

Ar 2012.gada 1.janvāri darbu uzsāka jauna administrācijas 

struktūrvienība Mārupes novada Pašvaldības policija (Mārupes novada 

Domes 2011.gada 26.oktobra sēde Nr.13 lēmums Nr.16) un atvērtas 20 

jaunas štata vietas. 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanai pieauguši izdevumi par 99%. Rezultātā būtiski 

pilnveidota drošība un kārtība pašvaldībā. 

Pašvaldības policijas  finansējums 2012.gadā plānots 306 804 LVL, izpilde 

248 785 LVL jeb 81,09% no plānotā. 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Pašvaldības policija 

 

Nodarbināto skaits- 

20: 

12 inspektori 

5 vec. inspektori 

1 priekšnieks 

1 priekšn.vietnieks 

1 apkopēja. 

Pašvaldības policija 

darbojās saskaņā ar 

Novada Domes 

apstiprināto Pašvaldības 

policijas nolikumu un 

likumu „Par policiju”.  

 

Darbības mērķi:  

Nodrošināts sabiedrisko 

kārtību Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā. 

Apkalpot no 

iedzīvotājiem saņemtos 

izsaukumus. Sadarboties 

ar Valsts policiju un 

Mārupes novada 

dienestiem un struktūrām. 

Novērst noziedzīgus 

nodarījumus, pārtraukt 

adminitratīvos 

pārkāpumus un sastādīt 

administratīvā pārkāpuma 

protokolus. Savas 

kompetences ietvaros 

piemērot administratīvos 

sodus. 

Veikt audzinošā un 

preventīvā rakstura 

pasākumus ar 

nepilngadīgajām 

personām Mārupes 

novada izglītības iestādēs.  

Nodrošināt apsardzi 

Mūzikas un mākslas skolā  

 

Veikt regulārus reidus 

kopā ar valsts policijas 

darbiniekiem un citu 

tiesībsargājošo iestāžu 

Pašvaldības policijā darbs 

organizēts diennakts 

režīmā, kura laikā tiek 

nodrošīnāta regulāra 

patrulēšana Mārupes 

novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

Patrulēšanas laikā 

Pašvaldības policijas 

darbinieki ir piedalījušies 

28 noziedzīgo nodarījumu 

atklāšanā. 

 

Aizturējuši 4 personas, 

kas atradās Valsts 

policijas izsludinātā 

meklēšanā par noziedzīgo 

nodarījumu izdarīšanu. 

Sastādīti 775 

administratīvā pārkāpuma 

protokoli: Par alkohola 

lietošanu vai atrašanās 

stiprā alkohola reibuma 

stāvoklī sabiedriskā vietā 

– 220; 

Par nelegālu alkoholisko 

dzērienu un spirta 

iegādāšanās – 5; 

Par alkoholisko dzērienu 

lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu 

ietekmē, ja to izdarījis 

nepilngadīgais – 71; 

Par nepilngadīgā 

iesaištīšanu alkoholisko 

dzērienu lietošanā un par 

nepilngadīgā novešanu 

līdz dzēruma stāvoklim – 

Ir uzlabojusies 

sabiedriskās drošības un 

kārtības situācija novada 

teritorijā, jo policija 

strādā diennakts režīmā 

un izsaukumi uz 

notikumiem tiek 

apkalpoti 10-15 minūšu 

laikā.  

 

Ar iedzīvotājiem tiek 

veikti preventīva rakstura 

pasākumi par 

nepieciešamību ievērot 

saistošo noteikumu 

prasības par teritorijas 

sakopšanu,  kas ir devis 

labus rezultātus un  

Mārupes novads ir viens 

no sakoptākajiem 

reģionā. 

 

Pašvaldības policija ar 

saviem spēkiem ir 

nodrošīnājusi sabiedrisko 

kārtību visos kultūras un 

atpūta pasākumus, bez 

Valsts policijas spēku 

iesaistīšanas (Bērnu 

svētkos, Līgo svētkos un 

citos kultūras un sporta 

pasākumos).  

 

Vienmēr tiek sniegts 

atbalsts visiem novada 

domes dienestiem un 

valsts iestādēm viņu 

funkciju realizēšanā. 

Iegūts pozitīvs 

Budžets-

pašvaldības 

policijai - 

306 804 LVL. 

Piešķirtais 

budžets ir 

pietiekošs, 

visas uzliktās 

funkcijas 

izpildītas. 

Ietaupījums 

radies sakarā 

ar to, ka 

personāls tika 

nokomlektēts 

gada laikā. 
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darbiniekiem. 

 

Nodrošināt sabiedrisko 

kārtību Domes 

organizētajos un 

atbalstītajos kultūras un 

sporta pasākumos. 

 

 

 

5; 

Par smēķēšanu neatļautās 

vietās – 73; 

Par smēķēšanu, ja to 

izdarījis nepilngadīgais – 

36; Par sīko huligānismu 

un  par ļaunprātīgu 

nepakļaušanos policijas 

darbiniekam – 7. 

 

Pašvaldības policijas 

darbinieki nodrošinājuši 

sabiedrisko kārtību visos 

Domes organizētajos 

sporta, kultūras un atpūtas 

pasākumos. 

 

Notiek regulāra sadarbība 

ar Novada domes 

Bāriņtiesu, Sociālo 

dienestu, Būvvaldi un 

citām tiesībsargājošām 

iestādēm (VP, VUGD).  

Sadarbībā ar Valsts 

policiju organizēti 15 

preventīvo pasākumu 

reidi. 

Pamatojoties uz 

iepriekšaskaņoto plānu 

novada Izglītības iestādēs 

regulāri tiek veiktas 

audzinošā rakstura 

lekcijas par drošību uz 

ielām un par alkohola un 

narkotisko vielu kaitīgo 

ietekmi. Kopā nolasītas 

59 lekcijas. 

Mārupes vidusskolā 

pastāvīgi strādā viens 

pašvaldības policijas 

nepilngadīgo lietu 

inspektors. 

novērtējums no novada 

iedzīvotājiem. Mārupes 

pašvaldības policijā nav 

saņemta neviena sūdzība 

par darbiniekiem, ir 

vairākas pateicības par 

sniegto atbalstu. 

 

Priekšlikumi: 

1.Jāpilnveido novada 

teritorijas 

videonovērošanas 

sistēma, kas uzlabos 

operatīvo reaģēšanu uz 

motikumiem. 

2.Jārisina jautājums par 

dienesta telpu 

paplašināšanu, jo uz 1 

darbinieka ir tikai ~3m
2
 

lietderīgas platības. 

 

 

  

 

 

Prioritāte: Atpūtas, kultūras un reliģija jomas attīstība Mārupes novadā.  

 

Kultūras jomā aktīvi turpināja darboties 17 kolektīvi ar aptuveni 300 dalībniekiem, regulāri 

tiek rīkot pasākumi. 2012.gadā no 4. Līdz 8 jūlijam Mārupes deju kolektīvs „Mārupieši” tika 

uzaicināts dalībai XIII Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos Milwaukee, Wisconsin 

ASV. Kolektīvi ar augstiem panākumiem piedalījušies dažādos konkursos un gatavojušies uz 

nākamiem Dziesmu un deju svētkiem: 

a) līdzfinansēti pašdarbības kolektīvi vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši”, 

jauktais koris „Mārupe”, sieviešu vokālais ansamblis „Dzelde”, sieviešu-jauniešu 

koris „Resono”; senioru koris „Noktirne”; 

b) Atbalstītas sabiedriskās organizācijas un nodibinājumi; 

 

Aktīvi darbojusies Mazcenas bibliotēka, kas piedāvā daiļliteratūru pieaugušiem un bērniem, 

nozaru literatūru, periodiskos izdevumus, datorpakalpojumus, interneta pieeju – bezvadu 

internetu, drukāšanas un skenēšanas pakalpojumus, kopēšanas un faksa pakalpojumus, 
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novadpētniecības materiālus, pieeju elektroniskām datu bāzēm (Letonika, Lursoft, NAIS), 

tematiskas un aktuālas izstādes, literāros un izglītojošos pasākuma. 

 

Aktīvi darbojies Mārupes Sporta centrs. 2012.gadā 1.septembrī tika atvērts jauna sporta 

komplekss, kurā atrodas Mārupes lielākā sporta zāle 1300 m2 platībā. Daudzfunkcionālajā 

sporta kompleksā savas sportiskās iemaņas var attīstīt gan vidusskolas skolēni, gan 

iedzīvotāji. 

 

Kultūras nams 

 

Kultūras nama finansējums 2012.gadā plānots 168 455 LVL, 

izpilde 151 438 LVL jeb 89,90% no plānotā. 

 

Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2012.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

kultūras namā 

nodarbināti 18 

darbinieki 

Veidot jaunas 

sadarbības formas 

ar citām sabiedrības 

attīstībai 

nozīmīgām jomām; 

veicināt kultūras 

daudzveidību 

;paplašināt  

klausītāju un 

skatītāju auditoriju; 

nodrošināt dažādu 

mākslas formu 

pieejamību; 

nodrošināt Dziesmu 

un deju svētku 

procesu valstī utt. 

Organizēts ikdienas 

mēģinājumu process ; 

izveidota labvēlīga 

vide un materiāli 

tehniskā bāze; 

attīstītas novada 

kultūras tradīcijas 

;organizētas dažādas 

izklaides, koncerti un 

teātra 

izrādes.Koprepertuār

a kolektīvi (kori,deju 

kolektīvi) ir ieguvuši 

I pakāpes diplomus,ir 

pilntiesīgi XXV 

Dziesmu un XV Deju 

svētku dalībnieki. 

Kultūras nama tautas 

mākslas kolektīvi skatēs 

ieguvuši I un II   pakāpes 

diplomus. Dalībnieku 

skaits ar katru gadu tikai 

pieaug, tāpec rūpīgi 

plānojam kultūras nama 

telpu noslogotību,lai 

visiem kolektīviem tiktu 

nodrošināts mēģinājumu 

process. Paralēli ikdienas 

darbam, kultūras namā 

notiek aktīvs koncertu un 

teātru izrāžu 

piedāvājums, kurus 

apmeklē ne tikai 

mārupieši,bet iebraucēji 

no dažādiem Latvijas 

novadiem. 

Kultūras 

nama darbība 

organizēta plānotā 

budžeta  finanšu 

ietvaros. 

 Klausītāju un 

skatītāju auditorijas 

paplašināšana, 

dažādu mākslas 

formu pieejamības 

nodrošināšana, 

pakalpojumu 

atbilstība dažādiem 

publikas 

segmentiem un 

tautas mākslas 

kultūras mantojuma 

izzināšana, 

uzturēšana un 

saglabāšana;inform

ācijas apmaiņa un 

sociālā līdzdalība 

kultūras procesos 

novadā;veidot 

Mārupes novada   

Kultūras namā 

darbojas  17 kolektīvi 

ar aptuveni 300 

dalībniekiem 

Jauktais koris “Mārupe”; 

Senioru koris 

“Noktirne”; Sieviešu   

koris „Resono” , jauktais 

koris „Universum”šogad 

pārbaudes skatēs ir 

ieguvuši I un II pakāpes 

diplomus. Mārupes 

kultūras nama vidējās 

paaudzes deju kolektīvi 

„Mārupieši I” un 

„Mārupieši II” (vadītāja 

Gunta Skuja, 

koncertmeistare Sandra 

Gaide) Deju kolektīvu 

skatē ieguvuši I pakāpi .  

Tas ir izcils sasniegums. 

Sieviešu vokālais 

ansamblis “Dzelde” ir 
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labvēlīgu vidi 

radošās 

daudzveidības 

attīstībai;sekmēt 

dialogu starp 

cilvēkiem. 

ieguvis I pakāpes 

diplomu, Bērnu 

popgrupa „Mazā sirds” 

(vid.gr.); Jauniešu 

popgrupa piedalījušies 

visos novada 

sarīkojumos. (Pec 

vajadzības) senioru 

ansamblis „Pīlādzis” 

ieguvis I pakāpes 

diplomu. Aktīvi darbojas 

interešu kolektīvi: 

Ārstnieciskā vingrošana 

pensionāriem; LINE 

DANCE senioriem; 

Bērnu vokālā studija; 

Hip hop, brake dance; 

Vēderdeju studija; Bērnu 

deju kolektīvs mazās 

„Pērlītes” un lielās 

„Pērlītes”; Vokāli 

instrumentālā grupa; 

Mākslas studija 

mazajiem. 

 

Arī 2012.gadā - Mārupes novada Kultūras nams līdztekus lielajam darbam Dziesmu un deju 

svētku tradīcijas saglabāšanā , veiksmīgi piedalās Valsts kultūrpolitikas vadlīniju „Nacionāla 

valsts” izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanā: sava novada īpašo tradīciju pilnveidošanā , 

nodrošinot nepieciešamos apstākļus arī jaunās paaudzes iesaistīšanā. Kultūras nams ir 

vieta,kur tiek izzinātas un uzturētas nacionālās un lokālās kultūras vērtības, tā ir vide masu 

kultūras pastāvēšanai, tā ir vieta , kurā satiekas dažādi mūsdienu mākslas žanri un stili, tā ir 

radoša vide radošiem cilvēkiem, tas ir veiksmīgs kopdarbs – gan no tālredzīgas valsts 

kultūrpolitikas un tās atbalsta instrumentiem reģionos, gan no katra kultūras centra, nama 

iniciatīvas un uzdrīkstēšanās meklēt jaunus attīstības ceļus un iesaistīt jaunas mērķauditorijas. 

 

Kultūras nama kolektīvi aktīvi piedalījās novada  un k/n organizētajos pasākumos:  

Valsts mērogā: 

  Deju svētkos Stopiņos; 

 Senioru Dziesmu svētkos Saulkrastos; 

 Kurzemes un Latgales Dziesmu svētki; 

 Dziesmu dienās Suntažos, Madlienā, Rīgā, Salacgrīvā, Inčukalnā, Saldus 

novadā, Limbažos, Cēsīs, Kuldīgā, Talsos, Olainē, Allažos, Mālpilī u.c.; 

 Latvijas jaunrades deju skatē un Vidzemes deju svētku atlases konkursā ,un 

konkursā „Salaspils kauss” Saldū, kur VPDK „Mārupieši” izcīnīja Grand Prix; 

 Noras Bumbieres fonda jauno izpildītāju konkursā. 

 

Koncerti , teātra izrādes un sarīkojumi: 

 Politiski represēto biedrības atceres un piemiņas  sarīkojumi 

 1991.gada Barikāžu biedrības dalībnieku piemiņas sarīkojumi 

 Pensionāru biedrības sarīkojumi,kopsapulces 

 Karnevāli un Jaungada sarīkojumi 

 Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts un  atpūtas sarīkojums 

 Kapara Antesa un Dzintara Čīčas koncerts 

 Referendums 

 Grupas Patrioti LG  koncerts 



Mārupes pašvaldības 2012.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

40 

 

 Mārtiņa Freimaņa piemiņas  koncerts  

 Zvanu ansambļa Campanella koncerts 

 Grupas Melo M koncerts 

 Mākslas dienu  meistarklases  

 Koncerts Riču ģimenes kāzas 

 NBS bigbenda koncerts ar mūziķi Ediju Šnipki 

 Pierīgas novadu koru kopmēģinājumi  

 Grupas KEKSI koncerts 

 Sporta Laureāta sarīkojums ar Ulda Marhilēviča,Ivo Fomina un Rūtas Dūdumas 

muzikālajiem pārsteigumiem) 

 Mākslas dienu sarīkojums Mārupē  ar mūziķa Andra Kiviča piedalīšanos 

 Eksotisko deju studijas Mārupes Mistērijas koncerts 

 Mazo vokālistu konkurss Cālis 2012 

 Noras Bumbieres fonda konkurss un koncerts 

 Adventes koncerti: bērnu , „Baltais Ziemassvētku laiks” un dievkalpojums kopā ar 

mācītāju Edgaru Maži” 

 Senioru kora „Noktirne” jubilejas sarīkojums 

 Kultūras nama kolektīvu lielais atskaites koncerts 

 Comenius projekta noslēguma sarīkojums 

 Lorijas Vudas , Hardija Madžuļa un simfoniskā orķestra koncerts  

 Izklaides sarīkojums ar grupu „Apvedceļš’ 

 Ielīgošanas koncerts; 

 Vokālas grupas „Putni”koncerts; 

 Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā” 

 Grupas Musiqq koncerts; 

 Skolotāju dienas sarīkojums 

 Svētrīts - dziedātājas Ievas Kerēvicas  koncerts; 

 Dāmu klubiņa Labdarības sarīkojums  

 Piedalījāmies Mārupes Sporta halles ,Konrāda skvēra atklāšanas sarīkojumos 

 Ārstnieciskā lekcija par zāļu tējām 

 Novada kapu svētku dievkalpojumi 

 Izglītības iestāžu darbinieku konference 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldu 

 Uzņemēju dienas izstāde ,konference un noslēguma sarīkojums 

 Teātra izrāde „Līgavainis” 

 Jolantas Gulbes koncerts „Latvijas sajūtas” 

 Sadarbība ar Kino punktu – dokumentālo filmu demonstrēšana 

 Cirka izrāde 

 Grupas „Gūtmans” ar  Zigfrīdu Muktupāvelu koncerts 

 Jauktā kora „Mārupe” jubilejas sarīkojums „Joprojām ceļā” 

 Lāpu gājiens 

 Latvijas Republikas proklamēšanas sarīkojums ar komponista Raimonda Paula 

koncertu „Vēja ziedi” 

 Izklaides sarīkojums ar grupu „Bellakords” 

 Notikušas starptautiskās meistarklases latviešu tautas deju apguvē 

 Policijas dienas sarīkojums 

 PII „Lienīte” jubilejas sarīkojums 

 Brāļu Auzānu un Jersikas orķestra koncerts 

 Labdarības koncerts „Eņģeļi pār Latviju” 
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 Mediņa mūzikas vidusskolas kamerorķestra koncerts 

 Koncertizrādes „Brīnumskapis” 2 papildizrādes 

 PII „Mazulītis Rū” sarīkojums 

 Muzikālās Adventes bērnu koncerts  

 Līgo vakars  

 U.c. sarīkojumi 

 

 

Mārupes Sporta centrs  

 

Finansējums 2012.gadā plānots 238 346 LVL, izpilde 

216 982 0LVL jeb 91,04% no plānotā. 
 

Mārupes Sporta centrā sporta nodarbības apmeklē 472 

audzēkņi vec. no 5.g. – 22.g.vec.  2012.g. tika atvērta 

volejbola sekcija zēniem un 2013.g. BMX sekcija, tā 

veicinot Mārupes novada jaunatni aktīvi iesaistīties sportā 

un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. 

 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012. gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes sporta 

centrs realizē 

funkcijas sporta 

dzīves un attīstības 

jomā, īstenojot 

valsts un 

pašvaldības sporta 

politiku.  Risina 

sporta jautājumus 

sadarbojoties ar LR 

IZM u citām 

iestādēm un 

privātpersonām. No 

2008.g. tā pārziņā 

atrodas Tīraines 

sporta komplekss, 

bet no 2012.g. 

Mārupes Sporta 

komplekss. 

Mārupes Sporta 

centrā strādā 25. 

Darbinieki. 

 

1. Veicina un atbalstu 

iedzīvotājus uz aktīvu, 

veselīgu un 

pilnvērtīgu brīvā laika 

pavadīšanu, kā arī 

koordinē sporta 

aktivitāšu 

organizēšanu Mārupes  

novadā. 

2. Nodrošina Mārupes  

sporta kompleksu un 

sporta laukumu 

piejamību plašām 

iedzīvotāju masām. 

Organizēti sporta treniņi un 

sacensības 

basketbolā,taekvondo, futbolā, 

volejbolā, badmintonā, florbolā, 

vieglatlētikā,bridžā, novusā, 

galda tenisā, peldēšanā, 

badmintonā, 

riteņbraukšanā,tenisā. 

MSC sporta sekciju audzēkņi 

piedalījušies Latvijas mēroga 

sacensībās, gan ārzemes un 

izcīnījuši godalgotas vietas. 

Sarīkotās sporta dienas 

(svētki), kausi, laureāti, 

balvu izcīņas, Latvijas 

čempionāti, sporta spēles 

u.c. kopā ar citām sporta 

organizācijām 2012. gadā   

MSC noorganizējis  88 

sacensības ( 3 sacensības 

starptautiska mēroga), 

sadarbojoties ar MNBL 

150 spēles basketbolā, 22 

mājas spēles volejbolā 

Latvijas Nacionālās līgas 

ietvaros. Bez tam LBL 

mājas spēles  basketbola 

klubs “Biznesa augstskola 

Turība” spēlēja Mārupes 

sporta kompleksā un šīs 

spēles tika translēta  

tiešraidē portālā 

www.sportacentrs.com .        

 

Sporta pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. Abu 

sporta kompleksu 

darbība tiek 

nodrošināta  

kvalitatīti  plānoto 

finanšu ietvaros. 

Futbola sekcija 

treneris J.Vilkaušs 

 

Grupās – 60 

audzēkņi 

no  2001 – 

2008.g.dz. 

Mērķis : Mazo 

futbolistu fiziskā 

sagatavotība un 

attīstība, kā arī  

futbola izzināšana kā 

komandas sporta 

veidu. Vecākajiem 

puikām apmeklēt 

dažāda ranga futbola 

turnīrus un gūt labu 

pieredzi futbola 

taktikā un tehnikā. 

 

Mārupes pavasara Kauss, 

Mārupes kauss, Futo kauss, 

MIKO festivāls, Kaizer kauss 

(pavasaris rudens), 

Tukums cup, Ādažu kauss,. 

 

Pēc iespējas piedalīties 

vairākos turnīros lai rastos 

izpratne par futbola 

spēlēšanu. Vairāk strādāt 

arī ar futbolistu vecākiem, 

lai viņi būtu līdzatboldīgi 

futbolistu izaugsmē. 

Gada laikā piedalījāmies 

vairākos turnīros un 

guvām patīkamas 

emocijas un pieredzi.  

 

Finansiālais 

atbalsts 

pietiekošs. 

Inventārs lai 

kārtīgi 

sagatavotos 

treniņiem ir labs, 

bet nepietiekošs.  

Lai nodrošinātu 

mājas spēles un 

rīkotu turnīrus nav 

laba futbola 

stadiona. 

Futbola sekcija 

treneris                         

A. Kokorevičs    

2012./13.gadā 

galvenais mērķis bija 

piedalīties Latvijas un 

2006.g.komanda uzvarēja 

vairākos turnīros Salaspilī 

4.vieta,Garkalnē 2.vieta, 

Plānotais mērķis 

sasniegts. 

Finansiālais 

atbalsts ir 

pietiekošs 

http://www.sportacentrs.com/
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Grupās -    78    

audzēkņi 

 vecumā no 

2006.g.dz. līdz 

1999.g.dz.  

 

starptautiskajos 

turnīros futbolā, kā arī 

Latvijas futbola 

čempionātā un 

Latvijas kausa izcīņā. 

Tika organizētas arī 

treniņnometnes. Šis 

mērķis tika realizēts 

ar Mārupes 

komandām pa vecuma 

grupām 2006.g.dz 

zēni., 2004./ 5.g.dz. 

zēni, 2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni, 2001-

1999.g.dz. zēni un 

pieaugušo komanda. 

Šis mērķis tika 

realizēts ar Mārupes 

komandām pa vecuma 

grupām 2006.g.dz 

zēni., 

2004./2005.g.dz. zēni, 

2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni, 2001-

1999.g.dz.zēni  

Tukumā 6.vieta,Kaizer Cup 

2.vieta,Futo Cup 

2.vieta.2002.g.komanda izcīnīja 

Viļņā Ateitis Cup 6.vietu no 12 

komandām,2004.g.dz.zēni 

izcīnīja Viļņā no 24 komandām 

6.vietu.  Ļoti labi tika 

noorganizēta vasaras 

treniņnometne Balvos, kuras 

rezultātā pēc tam tika izcīnīta 

2.vieta starptautiskajā futbola 

turnīrā „Saaremaa Cup 2012” 

2002.g.dz.zēniem. 

Starptautiskajā turnīrā”Riga 

Cup 2012” Mārupes 2005.g.dz. 

zēnu komanda no 16 

komandām izcīnīja 4.vietu. 

Bērnu sasniegtie rezultāti ir  

labā līmenī, ne velti Baltijas 

līgas kopvērtējumā no 292 

komandām Mārupe ieņem 

15.vietu. Starptautiskajā turnīrā 

„Mārupe Cup 2013” 2003.g.dz. 

zēnu komanda no 12 

komandām izcīnija 

1.vietu.2005.g.dz. zēnu 

komanda regulāri izcīna 

godalgotas 

vietas,Rīgas,Salaspils,Garkalnes

,Tukuma un Mārupes turnīros. 

pagaidām ,bet 

pieaugot 

meistarībai un 

bērnu skaitam tas 

prasīs papildus 

izdevumus. 

Inventārs lai 

kārtīgi 

sagatavotos 

treniņiem ir labs, 

bet nepietiekošs.  

 

 

Futbola sekcija 

treneris                         

S. Rutkaste    

 

Grupās -    45    

audzēkņi 

 vecumā no 2003.g. 

-2008.g.dz.  

 

       2012./13.gadā 

galvenais mērķis bija 

piedalīties Latvijas un 

starptautiskajos 

turnīros futbolā, kā arī 

Latvijas futbola 

čempionātā un 

Latvijas kausa izcīņā. 

Tika organizētas arī 

treniņnometnes.                        

Salaspils kauss 

3.vieta 

KENGAROS CUP 

4.vieta 

Ādažu sadraudzības 

kauss 

3.vieta 

Salaspils kauss 

2.vieta 

Dzintara līgas kauss 

2.vieta 

RIGA CUP 4.VIETA 

Ādažu kauss 2.vieta 

Ādažu Lieldienu kauss 2.v 

RIGA CUP 2.vieta. 

Ādažu CUP 2.vieta. 

Ādažu Lieldienu kauss 3.v 

Salaspils rudens kauss 2.v  

KAIZER kauss 2.vieta 

Salaspils pavasara kauss 2.v 

FK Garkalnes pavasara turnīrs 

2.vieta 

FUTO kauss {festivāls} 

MIKO kauss{festivāls} 

KURT KOENING kauss 

2.vieta 

Garkalne-Ādaži Jubilejas 

turnīrs 2.vieta 

Salaspils kauss 3.vieta 

KENGAROS CUP 4.vieta 

Ādažu sadraudzības kauss  

3.vieta 

Salaspils kauss 2.vieta 

Dzintara līgas kauss 2.vieta 

Mārupes Ziemassvētku kauss 

2.vieta 

Mārupes Pavasara kauss 2.v 

Mārupes Jauno futbolistu kauss 

1.vieta , 3.vieta 

Mārupes Ziemassvētku kauss 

2.vieta, 5.vieta,6.vieta 

Mārupes Pavasara kauss 

2.vieta,6.vieta,8.vieta 

Sporta spēļu komandu 

darbu var vērtēt pēc 

vairākiem gadiem, šobrīd 

izvērtējot iegūtās vietas 

rezultāts ir ļoti augsts. 

Finansiālais 

atbalsts 

pietiekošs. 

Inventārs lai 

kārtīgi 

sagatavotos 

treniņiem ir labs. 
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Basketbola sekcija  

Treneris  

M. Vārna  
                                 

SSG - 16 audzēkņi 

 

Dalība starptautiskā 

turnīrā 

1. - 8.vieta 

 

Dalība vietējas 

nozīmes sacensībās 

1. - 8.vieta 

28.- 30.03. 2013. „Marupe Cup 

‘2013” izcīnīta 6. vieta 

27.10.2012. 

Mārupes Kauss – 8.vieta 

16.02.2013.  

Mārupes Kauss – 4.vieta 

13.04.2013. 

Āgenskalna Kauss – 1.vieta 

Mērķis sasniegts. 

Turpnāsim uzlabot 

apmācības procesu. 

Attīstīt VFS un 

psiholoģisko 

sagatavotību. Uzlabot 

basketbola spēles 

tehniskās un taktiskās 

prasmes. 

Mācīt sociālās iemaņas. 

Finansiālais 

atbalsts ir 

pietiekošs un 

atbilstošs 

audzēkņu 

rezultātiem un to 

skaitam sekcijā. 

  

 

MT1 - 16 audzēkņi 

Dalība starptautiskā 

turnīrā 

1. - 8.vieta 

 

Dalība vietējās 

nozīmes sacensībās 

1. - 8.vieta 

„Marupe Cup ‘2013” 2. v 

Mārupes Kauss – 5.vieta 

Āgenskalna Kauss – 8. un 

2.vieta 

Mārupes Kauss – 7.vieta un 

6.vieta 

Mērķis sasniegts. 

Turpināsim uzlabot 

apmācības procesu. 

 

Basketbola sekcija   

treneris                  

J. Hāzners  
grupās 35 audzēkņi 

Mērķis : jauno 

basketbolistu fiziskā 

sagatavotība un 

attīstība, kā arī  sporta 

veida izzināšana kā 

komandas sporta 

veidu.  

Mārupes novada basketbola līgā 

– jauniešu komanda izcīnīja 5. 

vietu 

Pēc iespējas piedalīties 

vairākos turnīros lai rastos 

izpratne par basketbolu. 

 

Finansiālais 

atbalsts 

pietiekošs.  

 

Taekvondo sekcija   

treneris                  

V.Lepins Žagars  
 

MT1 - 16 audzēkņi 

Mērķi - attīstīt bērnu 

fiziskas īpašības caur 

vispārīgo fizisko 

sagatavošanu, radīt 

priekšstatu par 

taekvondo cīņas 

mākslu, sagatavot 

bērnus pirmajam 

sacensībām, ka arī 

apmācīt programmu 

uz pirmo jostu 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes taekvondo 

kauss”, „Ogres 

kauss”. 

2. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

3. Fizisko testu diena 

Ir apmācīta programma 10.-9. 

kupu (Dzeltena josta). 

Ir attīstīta un ar fiziskiem 

testiem pārbaudīta bērnu fiziska 

sagatavotība. 

Labākie audzēkņi piedalījās 

sacensības, jo tā nav obligāta 

prasība visiem. 

Treniņu rezultatā 

uzlabojusies audzēkņu 

VFS un psiholoģiskā 

sagatavotība. Spējīgākie 

audzēkņi piedalās 

regulārās sacensībās. 

 

Finansiālais 

atbalsts ir 

pietiekošs 

pagaidām ,bet 

pieaugot 

meistarībai ,tas 

prasīs papildus 

izdevumus. 

Inventārs lai 

kārtīgi 

sagatavotos 

treniņiem ir labs, 

bet nepietiekošs.  

 

Taekvondo 

MT 1-3 – 26 cilv. 

Mērķi - Attīstīt bērnu 

fiziskas īpašības caur 

vispārīgo un speciālo 

fizisko sagatavošanu, 

mācīt taekvondo 

tehniskas un taktiskas 

prasmes, gatavot 

sportistus sacensībām 

un atestācijām uz 

jostām 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes taekvondo 

kauss”, „LOK Kauss 

„ , „Rīgas kauss”,  

„Ogres kauss”. 

2. Koptreniņi ar citu 

sporta klubu pārstāvju 

aicināšanu 

3. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

4. Fizisko testu diena 

Ir apmācīta programma uz 8.-5. 

kupu(zila josta). 

Ir attīstīta un ar fiziskiem 

testiem pārbaudīta fiziska 

sagatavotība. 

Sacensību rezultāti: 

1.Rīgas kauss 29.09.12. 

Kārlis Kāgis –30 kg., 3.vieta 

2.„Mārupes kauss 2012 

21.04.12 

K.Kāgis –28 kg 3 cīņas - 1.v 

A.Žigure – 2 .vieta 

P.Lide- 2.vieta 

E.Demčenko – 2.vieta 

3. Lietuvas atklātais skolēnu 

čempionāts  

K.Kāgis –30 kg., 2 cīņas  - 

5.vieta 

4. Latvijas čempionāts  

Ventspils  17-18.11.12. 

K.Kāgis –30 kg., 2 cīņas  - 

2.vieta 

K.Strante - 2.vieta 

R.Nikolajevs– 3.vieta 

A.Osis - 2.vieta 
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Taekvondo 

MT 4-7 – 7 cilv. 

Mērķi - Attīstīt  

fiziskas īpašības caur 

vispārīgo un speciālo 

fizisko sagatavošanu, 

mācīt taekvondo 

tehniskas un taktiskas 

prasmes, gatavot 

sportistus sacensībām 

un atestācijām uz 

jostām 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes taekvondo 

kauss”, „Estonian MA 

Games „ , „Rīgas 

kauss”, Lietuvas 

atklātais čempionāts,  

Latvijas OLIMPIADE 

„Ogres kauss”.uc. 

2. Koptreniņi ar citu 

sporta klubu pārstāvju 

aicināšanu, ka arī 

izbraucieni pie citiem 

valsts klubu 

pārstāvjiem 

3. Vasaras treniņu 

nometne – jūlijs 

Vasaras treniņu 

nometne Vācijā- 

augusts 

4. Fizisko testu diena 

 

Ir apmācīta programma uz 6.-

2.kupu (sarkana josta). 

Ir attīstīta un ar fiziskiem 

testiem pārbaudīta fiziska 

sagatavotība. 

Sacensību rezultāti: 

1. 10-12.februārī „Estonian 

Open Martial arts Games” 

  D.Bērziņš -36 kg, -3.vieta 

R.Rītiņš - 55 kg, -3.vieta 

M.Aleksejevs - 45 kg. -3.vieta 

M.Pripoteņ - 78 kg, – 1.vieta. 

 M.Vilciņa - 55 kg, – 1.vieta. 

 K.Orleāns - 80 kg. – 1.vieta. 

2.  „Mārupes kauss 2012  

D.Bērziņš- 37 kg 4 cīņas – 1.v 

M.Pripoteņs 78 kg  2 cīņas – 2.v 

M.Vilciņa - 55 kg – 3.vieta 

H.Ansons – 80 kg -3.vieta 

R.Rītiņš – 3.vieta 

3. „Rīgas kauss”  

Davids Bērziņš- 37 kg  –1 vieta 

Magdalena Vilciņa   – 3.vieta 

Roberts Rītiņš –  2. vieta 

4. LATVIJAS 3. OLIMPIADE   

VENTSPILS 

K.Orleāns + 80 kg.- 3.vieta 

G.Ginters – 68 kg – 1.ciņa 

V.Lepins-Žagars – 80 kg 1.v. 

5. Smoļenska cietokšņa kauss” 

M.Vilciņa - 55 kg – 3.vieta    

6.  Lietuvas atklātais skolēnu 

čempionāts 20.10.12. 

D.Bērziņš- 37 kg   –2. vieta 

M.Pripoteņ- 78 kg  – 2.vieta 

R.Rītiņš – 63.kg , - 2.vieta 

7. Lietuvas atklatais čempionāts  

M.Vilciņa - 55 kg.– 2.vieta 

K.Orleāns - 80 kg.- 1.vieta 

D.Bērziņš- 37 kg –3.vieta 

M.Pripoteņ- 78 kg –2.vieta 

8.Latvijas čempionāts  

Ventspils   

D.Bērziņš 37 kg 1 cīņa  –1.v 

M. Pripoteņs - 80 kg  – 3.vieta 

R.Rītiņš – 63.kg ,   - 2. vieta 

K.Orleans –80 kg.,  –1. vieta 

M.Vilciņa   – 1.vieta 

  

Volejbola sekcija   

treneris 

A.V.Kļaviņš 

  

 

 

2002.-2005.-26 

audz. 

 

 

Galvenais mērķis-

piesaistīt regulārām 

sporta nodarbībām 

iespējami  vairāk 

bērnu no Mārupes 

novadā un tā tuvumā 

dzīvojošajām 

ģimenēm, neatkarīgi 

no tās sociālā statusa 

un dzīves vietas. 

Sporta nodarbību 

galvenie uzdevumi: 

1.Vispusīgā fiziskā 

sagatavošana un 

veselības uzlabošana; 

2.Prasme darboties 

komandā; 

 3.Volejbola spēles 

pamatu apmācība. 

  Regulāros treniņos 

uzlabojusies bērnu veselība un 

fiziskā sagatavotība (testu 

rezultāti) No spējīgākajām 

audzēknēm izveidota komanda, 

kas piedalījusies Latvijas 

Jaunatnes kausa izcīņas 

sacensībās un turpina 

sacensības Latvijas Jaunatnes 

čempionātā mini volejbolā, kā 

arī citās sacensībās. Mārupes 

vidusskolas meiteņu panākumi 

un interešu izglītības grupu 

nodarbības piesaista arvien 

vairāk audzēkņu , un turpinās 

grupu papildināšana ar jaunām 

audzēknēm. 

Sporta spēļu komandas 

trenera darbu var vērtēt un 

analizēt, skatoties, ko ir 

sasnieguši viņa 

audzēkņi.2000./2002.g. 

dzimušo meiteņu , kuras 

pašlaik ir MSC grupās ir 

vairākumā sportiskie 

rezultāti būs vērtējami pēc 

gadiem diviem trijiem. 

Analizējot darbu ar 

interešu izglītības grupām 

turpmāk jāpievērš lielāka 

vērība audzēkņu VFS 

sagatavošanai un 

veselības nostiprināšanai, 

kā arī jāizmanto prese, 

(skolās plakāti) 

popularizējot iespēju 

Mārupē. 

Finansiālais 

atbalsts ir 

pietiekošs, lai 

organizētu treniņu 

procesu 

pamatapmācības 

grupām. 
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2000.-2001.-26 

audz. 

 

 Latvijas kausa izcīņa-6.vieta 

RVS atklātais čempionāts-

7.vieta 

Mārupe L.Kovala kausa izcīņa-

2.vieta 

Jonavas kausa izcīņa-12.vieta 

Tartu Gerboņa spēles-3.vieta 

 

 

Analizējot darba 

rezultātus ,secinājumi 

jāizdara ilgtermiņā. 

Lai sasniegtu augstus 

rezultātus, Mārupes 

grupās izaugušās 

volejbolistes, treniņus 

turpina ar lielākām 

slodzēm Junioru un 

Kadetu izlasēs. 

2013.g.Pasaules 

čempionāta junioriem 

sacensībās Bulgārijā 

Latviju pārstavēja 2 

Mārupes komandas, bet 

Kadetu izlasē Eiropas 

čempionātā Ukrainā – 3 

audzēknes.12 Mārupes 

grupās volejbolistes 

2013.g. izcīnījušas 2.vietu 

Latvijas un 4.vietu 

Baltijas čempionātos. 

Mārupes sieviešu 

komandas izcīnīja 2.vietu 

Pierīgas čempionātā, jo 

komandā spēlēja Mārupes 

pirmo volejbola grupu 

audzēknes. 

 

VFS sekcija 

Trenere                          

J. Martjanova 

Grupās – 31 

audzēknis 

Dažādās vecuma 

grupās ar VFS 

nodarbojās audzēkņi , 

kuri pilnveido savu 

fizisko attīstību un 

regulāros treniņos 

uzlabojusies  veselība 

un fiziskā 

sagatavotība . 

Šīs sekcijas audzēkņi nepiedalās 

sacensībās. 

Skultes ciemata 

iedzīvotāji tiek piesaistīti 

regulārām sporta 

nodarbībām, kā arī  

iespējami  vairāk  cenšas 

piesaistīt dzīvojošās  

ģimenes, neatkarīgi no to 

sociālā statusa ar 

uzdevumu vispusīga 

fiziskā sagatavošana un 

veselības uzlabošana 

ikvienam iedzīvotājam. 

 

Finansiālais 

atbalsts 

pietiekošs, lai 

veiktu treniņu 

procesu. 

Vieglatlētikas 

sekcija 

trenere J. Ābele 

 

4.vecuma grupās- 

50 audzēkņi : 

"E" grupa-

2004/2005.dz.g.-

16audzēkņi. 

"D" grupa- 

2002/2003.dz.g. 

-15audzēkņi. 

"C" grupa- 

2000/2001.dz.g. 

-12audzēkņi. 

"B" grupa- 

1997/1999.dz.g. 

-7audzēkņi. 

Gada mērķi: veicināt 

audzēkņu harmonisku 

attīstību, stiprināt 

veselību, apgūt 

vieglatlētikas 

pamatdisciplīnu 

tehnisko izpildījumu 

un radīt motivāciju  

augsiem 

sasniegumiem sportā.  

Dalība oficiālās 

sacensības vai 

kontrolnormatīvu 

izpilde. 

Regulāri apmeklējot treniņus , 

audzēkņiem uzlabojās veselības 

stāvoklis  un nostiprinājās stāja.  

Bērni turpina attīstīt fiziskās 

spējas un pilveidot tehniku . 

Sacensībās piedalījās : Arturs 

Mihejevs, Ģirts Bohvalovs, 

Sabīne Veide, Krišs Mihejevs, 

Ieva-Emīlija Zālīte un Elīza 

Lizete Namniece.  

Mērķi tika sasniegti daļēji  

un fiziskās attīstības un 

pilnveides process 

turpinās. Priekšā vēl ir 

vasaras sacensību sezona, 

kurā audzēkņi startēs un 

parādīs rezultātus.   

Nepārtraukti bērniem 

cenšos radīt motivāciju 

gan ar  regulāriem 

treniņiem, gan augstiem 

sasniegumiem sportā.  

Tā kā esmu jauna trenere, 

es aktīvi  mācos un 

nozīmīgākie  panakūmi 

mums vēl ir priekšā. 

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

 

 

 

 

Mazcenas bibliotēka 

 

 Finansējums 2012.gadā plānots 57 456 LVL, izpilde 

27 699 LVL jeb 48,21% no plānotā 

Bibliotēka ir noteicošā informacionālo pakalpojumu 

realizētāja Mārupes novada informacionālajā apgādē, tās 

darbības pamatā ir kvalitatīva informācija, kvalitatīvs 

krājums un kvalitatīvs pakalpojums. Bibliotēka 
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sistematizē un uzkrāj iespieddarbus un cita veida dokumentus. 

Bibliotēkas darbības raksturojums un galvenie virzieni ir informācijas pārvaldība, orientācija 

uz klientu, pārvaldes menedžments, kooperācija ar citām struktūrām, pārdomāts serviss, 

draudzīgums un profesionāla speciālistu darbība, lai iegūtās prasmes un iemaņas pielietotu 

novada iedzīvotāju izglītības kvalitātes nodrošināšanai, pārkvalifikācijai, radošas pieejas 

attīstīšanai, tālākizglītības un mūžizglītības kvalitātes nodrošinājumam. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto 

rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

Domes Mazcenas 

bibliotēka ir 

Mārupes novada 

pašvaldības  

struktūrvienība. 

Mazcenas bibliotēka  

akreditēta  

22.10.2010. 

Bibliotēka ir vietējās 

sabiedrības 

informācijas aprites 

vieta. 

Bibliotēkā strādā divi 

darbinieki: 

bibliotēkas vadītāja 

un bibliotekāre.   

Bibliotēkas krājumu 

veido : 
Grāmatas (10 994 

eksemplāri), 

seriālizdevumi (41 

nosaukumu), 

interneta resursi –  

datu bāzes 

LETONIKA, 

LURSOFT 

LAIKRAKSTU 

BIBLIOTĒKA ,  
NAIS; 

Kopējais bibliotēkas 

lietotāju skaits ir  

641. 

 

Apmeklējums 

pārskata gadā 6 543, 

Izsniegums 11 629. 

Dokumentu skaits uz 

vienu lasītāju ir 18, 

krājuma apgrozība ir 

viens.  

2012.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, bibliotēkas 

pakalpojumi ir uzlabojušies, 

arvien vairāk cilvēki izmanto 

elektronisko izdevumu 

pasūtīšanu/rezervēšanu. 

Bibliotēka strādā automatizēti. 

Automatizētas apkalpošanas 

ieviešana bibliotēkā ir būtiski 

uzlabojusi bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti un operativitāti. 

Bibliotēkas lietotāji arvien 

vairāk izmanto jaunās iespējas 

un ir iepriecināti, ka 

bibliotēkas pakalpojumi tagad 

ir pieejami neierobežoti laikā.   

 

Piedāvāto pakalpojumu klāstā 

Mazcenas bibliotēkai ir 

sociālās mijiedarbības  

raksturs, kas nosaka un veido 

to par aktivitāšu un satikšanās 

centru un norāda, ko lietotāji 

izmanto un novērtē. 

Kvalitatīva lietotāju 

apkalpošana un informācijas 

pieejamības nodrošinājums, ko 

bibliotēka sakārto, apstrādā, 

piedāvā tās lietotājiem 

sakārtotu zināšanu veidā, 

nosaka kopējo pakalpojumu 

attīstību un nepieciešamību. 

Bibliotēkas piedāvātie 

pakalpojumi bibliotēkas 

lietotājiem draudzīgu un 

novērtētu vidi. 

 

Ievērojami plašs ir bezmaksas 

pakalpojumu grozs, kurus 

bibliotēka sniedz lietotājiem 

pašvaldības piešķirto budžeta 

līdzekļu ietvaros, kā arī IKT 

bezmaksas pakalpojumi, kurus 

bibliotēka sniedz lietotājiem 

pašvaldības piešķirto budžeta 

līdzekļu un VVBIS īstenošanas 

un v/a KIS centra finansējuma 

ietvaros -datori, bezmaksas 

Internets, Latvijas datubāzes 

(Lursoft „Laikrakstu 

 Mazcenas  

bibliotēka 

lasītājiem piedāvā 

iespēju 

kopkatalogā 

http://salaspils.bib

lioteka.lv/Alise 
esošās grāmatas 

rezervēt un pasūtīt, 

izmantojot 

internetu.  

Mazcenas 

bibliotēkas 

darbības mērķis ir 

veidot diskusiju 

telpu un domu  

apmaiņu starp 

cilvēkiem, kuriem 

ir atšķirīgi uzskati, 

zināšanas un 

vajadzības.  

Misija – būt par 

centru, kas veicina 

pastāvīgu 

izglītošanos, 

atbalsot visu 

vecuma iedzīvotāju 

personīgo un 

sociālo attīstību, 

interešu izglītību. Ir 

svarīgi ar krājumā 

iekļautajiem 

materiāliem, 

elektroniskajiem 

resursiem, 

tehnoloģiju 

iespējām veidot 

informācijas un 

kultūrvides telpu.  

Saglabāt, 

pilnveidot un 

daudzveidot 

bibliotēkas 

krājumu, lai būtu 

tēmu  

materiālu, formātu 

un valodu 

dažādība; turpināt 

darbu informācijas 

sistēmā Alise4_5   

Veiksmīgi 

turpināts darbs - 

lietotāju 

automatizēta 

apkalpošana un 

izdevumu attāla 

pasūtīšana/rezervē

šana, kvalitatīvs 

bibliotēkas 

piedāvāto 

pakalpojumu 

klāsts . 

Pozitīvi jāvērtē 

ALISE 4_5, ar 

kuru pašreiz 

strādājam. Tas 

ļauj operatīvi 

kontrolēt 

iespieddarbu 

izsniegšanas-

saņemšanas 

plūsmu, rezervēt 

eksemplārus, 

ievietot rindā, līdz 

ar to veidot 

sakārtotas iestādes 

tēlu arī 

apmeklētāju 

skatījumā, lieki 

netērēt laiku 

vajadzīgās 

informācijas 

noskaidrošanai un 

sevis interesējošas 

literatūras 

meklēšanai, 

rezervēšanai un 

saņemšanai.  
 

Galvenais 

finansējuma 

avots  

bibliotēkas 

krājuma 

papildināšanai 

ir pašvaldības 

finansiālais 

budžets , kas 

veidoja 4226 

Ls lielu 

naudas 

summu. 

2012.gadā 

krājumu 

papildinājām 

ar 571 

grāmatām. 

http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
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bibliotēka”; Letonika) .    

 

 

2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja 

pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto budžeta līdzekļu apmēru to 

īstenošanai  

 

Novada attīstībai 2012.gada 31.oktobrī apstiprināta (protokols Nr.19, lēmums Nr.1 un Nr.2) 

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2016.gadam un Mārupes novada 

attīstības programma 2013. – 2019.gadam, nosakot pašvaldības attīstības virzienus, stratēģisko 

mērķus un rīcības virzienus. Turpinās darbs pie Mārupes novada Teritorijas plānojumu 2014. – 

2026.gadam izstrādes un apstiprināšanas.  

 

 

2.5. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums 

un īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts galvojusi 
 

 Mārupes novada Dome turpināja uzņemto ilgtermiņa saistību izpildi, 2012.gada sedzot 

saistības 481 062 LVL apmērā.  

 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizdevējs 

Aizņēmuma 

līguma summa, 

LVL 

2012.gadā 

segto 

saistību 

apmērs 

Atlikusī līguma 

summa, LVL 

13.05.2004 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 2 000 000  101 280  1 139 120  

21.01.2005 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 716 000  35 360  433 120  

10.07.2008 

Mārupes vidusskolas 

rekonstrukcija Valsts kase 500 000  54 056  283 776  

10.07.2008 

Asfaltēto ielu, ceļu un 

apgaismojuma izbūve Valsts kase 1 000 000  108 112  567 552  

13.08.2009 

Mārupes vidusskolas 

rekonstrukcija Valsts kase 168 192  112 126  0  

27.07.2010 

PPP PII Zeltrīti 

būvniecība 

Pilnsabiedrība 

ACANA 1 985 262  70 128  1 881 811  

 

Viss finansējums izlietots atbilstoši mērķim. 

 

2.6.Iestādes veiktie un pasūtītie pētījumi. Iestādes norāda pētījuma mērķi, līguma 

summu, pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt 

plašāku informāciju 

 

2012.gada aprīlī/maijā tika veikta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai noskaidrotu novada 

iedzīvotāju viedokli par attīstības potenciālu, nozīmīgākajām problēmām un aktuālākajām to 

risināšanas iespējām. Kopumā iedzīvotāju anketu aizpildīja 720 respondenti (~4,5% novada 

iedzīvotāju), uzņēmēju anketu – 21 uzņēmējs.  

Aptauja tika veikta Mārupes novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros. Aptauju veica 

SIA „KONSORTS” un SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI, rezultāti apskatāmi pašvaldības 

mājaslapā sadaļā Aktuāli/Mārupes attīstības programma. 
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Tiek īstenotas arī interaktīvas aptaujas, izmantojot mājaslapu www.marupe.lv un pašvaldības 

laikrakstu „Mārupes Vēstis”. 

2012.gadā uzsākts darbs pie jaunas mājaslapas izstrādes, kur tiks paredzēta arī iespēja 

iedzīvotājiem uzdot jautājumu pašvaldībai. 
 

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 
 

Mārupes novada Dome 2012.gadā īstenoja vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētus 

projektus. 

  
2012.gadā turpinājās viena 2008.gadā uzsākta projekta īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Publisko interneta pieejas 

punktu izveide Rīgas 

plānošanas reģionā, Nr. 

VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/

1.3.2./000014/009 

09.06.2008. – 

31.08.2013. 

2524 Mārupes novada Domes 

sekretariātā ir pieejams 

bezmaksas interneta pieejas 

punkts - kiosks.  

 
2012.gadā turpinājās divu 2009.gadā uzsāktu projektu īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Mārupes pagasta izglītības 

iestāžu informatizācija, Nr. 

2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/I

PIA/VIAA/526 

15.12.2009. – 

30.09.2012. 

33 331 Projekta ietvaros četras Mārupes 

novada skolas apgādātas ar 24 

stacionārajiem un 5 

portatīvajiem datoriem, 3 

multimediju tehnikas 

komplektiem un ir attīstīts viens 

lokālais datortīkls. 

Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos, Nr. 

2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/ 

IPIA/VIAA/001 

01.09.2009 – 

31.05.2012. 

84953 70 Mārupes novada izglītības 

iestāžu pedagogi ieguvuši 

atbilstoša līmeņa kvalifikācijas 

pakāpes. 

 

2012.gadā turpinājās četru 2011.gadā uzsāktu projektu īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Rekreācijas iespējas 

nodrošināšana vietējiem 

iedzīvotājiem un viesiem, 

izbūvējot un labiekārtojot 

skvēru Konrādu ielā 1, 

Mārupē, Nr. 11-04-ZL11-

Z401101-000001 

07.09.2011. -

30.11.2012. 

59912 Projekta ietvaros izbūvēts un 

labiekārtots skvērs Konrādu ielā 

1, Mārupē. 

Attīstošās vides inventāra 

iegāde bērnu fiziskajai 

12.04.2011.-

30.06.2012. 

9013 PII „Lienīte” iegādāti un 

uzstādīti rotaļu laukumu 

http://www.marupe.lv/
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attīstībai un veselības 

nostiprināšanai, Nr. 11-04-

LL37-L413201-000013 

elementi drošai un aktīvai brīvā 

laika pavadīšanai.    

Iekārtu un inventāra iegāde 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

veicināšanai Mārupes novadā, 

Nr. 11-04-LL37-L413201-

000032 

30.09.2011.-

01.04.2012. 

7424 Mārupes Sporta centram 

iegādātas skaņu iekārtas, 

Mārupes mūzikas un mākslas 

skolai iegādāts mūzikas 

instruments marimba un dienas 

centriem „Švarcenieki” un 

„Tīraine” iegādāts 10 

profesionālu novusa galdu 

komplekts. 

Kultūras pasākumu rīkošanai 

nepieciešamā aprīkojuma 

iegāde, Nr. 11-04-LL37-

L413201-000027 

30.09.2011. - 

01.04.2012. 

11489 Mārupes Kultūras namam 

iegādāts 1 projektors, 1 sienas 

ekrāns, 250 krēsli un 27 

saliekami galdi. 

 

2011.gada oktobrī Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu Eiropas Sociālā 

Fonda darbības programmas 2007.–2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanai” ietvaros. 2012.gadā tika saņemts finansējums projekta īstenošanai.  

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Kvalitatīvāka Mārupes 

novada pašvaldības 

darbinieku iesaiste Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu 

īstenošanā, Nr. 

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/0

76 

01.04.2012-

31.12.2012. 

6554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Projekta ietvaros notikuši divi 

pašvaldības speciālistu 

pieredzes apmaiņas pasākumi – 

1 Ķekavā, 1 Jaunpilī, kā arī 

īstenota 30 Mārupes pašvaldības 

darbinieku apmācība. 

 

2012.gada februārī Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu Mūžizglītības 

programmas COMENIUS projektu konkursā un saņēma līdzfinansējumu projekta īstenošanai. 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Ceļā uz iekļaujošu izglītību, 

Nr. 2012-1-TR1-COM13-

394662   

01.08.2012. – 

31.07.2014. 

17220 Notiek darbs pie informatīva 

materiāla „Iekļaujošā izglītība 

mums apkārt” izstrādes. 

2012.gada oktobrī 12 cilvēku 

delegācija piedalījās pieredzes 

apmaiņas sanāksmē par 

iekļaujošo izglītību Kilis pilsētā 

Turcijā.   
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2012.gada maijā Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumus biedrības „Pierīgas 

partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 

2007.- 2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros.  

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma pilnveidošana 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

3/1, Nr.12-04-LL37-

L413201-000007 

11.06.2012. – 

01.08.2013. 

7554 2012.gadā izstrādāts ielu 

basketbola laukuma izbūves 

būvprojekts, uz kura pamata   

2013.gada vasarā Jaunmārupē 

tiks izbūvēts ielu basketbola 

laukums un uzstādītas ielu 

vingrošanas iekārtas.  

Datortehnikas un sildamierīču 

iegāde Mārupes novada 

dienas centriem, Nr. 12-04-

LL37-L413101-000013 

11.06.2012. – 

01.05.2013. 

6268 Mārupes novada dienas 

centriem iegādāta datortehnika.  

Dienas centram „Švarcenieki” 

iegādāti energoefektīvi 

elektriskie sildītāji.  

 

2012.gada maijā Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu biedrības „Pierīgas 

partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma "Teritorijas attīstības 

stratēģiju īstenošana" ietvaros.  

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Ūdenskrātuves „Pavasari” 

krasta labiekārtošana , Nr. 12-

04-ZL11-Z401101-000001 

11.06.2012. – 

01.10.2013. 

15 807 2012.gadā izstrādāts 

ūdenskrātuves „Pavasari” krasta 

labiekārtošanas būvprojekts, uz 

kura pamata 2013.gada vasarā 

Jaunmārupē tiks labiekārtots 

ūdenskrātuves „Pavasari” krasts.  

 

Mārupes novada Dome 2012.gadā īstenoja divus valsts finansētus projektus. 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Jauniešu radošā iespēja, Nr. 

07.4-14/7/05.06.2012 

07.05.2012. – 

20.09.2012. 

1896 Dienas centram „Švarcenieki” 

iegādāta videokamera un 

fotokamera.  

Resursu punkta jauniešiem 

izveide Mārupes pašvaldības 

Dienas centrā „Tīraine” 

sadarbībā ar jaunatnes 

organizāciju "Jauniešu ideju 

darbnīca", Nr. 06.2-

08/9/02.08.2012 

30.07.2012. – 

02.11.2012. 

1498 Iegādātas 4 stiklplasta laivas ar 

6 airu komplektiem un12 

glābšanas vestēm, kas tiks 

izmantotas laivu braucienu 

organizēšanai resursu punkta 

klientiem.  

 

Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības „Mārupes komunālie 

maksājumi” aktivitātēs: 
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Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2012.gadā 

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē”, 

Nr. 

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

28.10.2010.-

27.10.2014. 

Projekta 

izmaksas 

Ls 5 161 642 

(ieskaitot 

papildus 

piešķirto MND 

finansējumu 

Ls 539 555 

apmērā),  

KF finansējums 

Ls 3 983 642  

Mārupes 

komunālo 

pakalpojumu 

aizņēmums 

Ls 638 445. 

31.08.2013. ekspluatācijā 

nodots Dzeramā ūdens 

atdzelžošanas komplekss un 6 

jauni dziļurbumi. 

Turpinās ūdens un kanalizācijas 

tīklu izbūve. Darbu izpilde uz 

2012. gada beigām sastāda 40% 

no kopējā līguma apjoma. 

Kopējā līdz 2012. gada beigām 

projektā izmaksātā summa: 

2 369 975 LVL, t.i. 39% no 

kopējā projekta budžeta. 

Identificētas tehniskā projekta 

nepilnības un sastādīts 

nepieciešamo papildus darbu 

apjoms. Saskaņā ar A/S 

Mārupes komunālie 

pakalpojumi sniegto 

provizorisko informāciju, 

nepieciešamais papildus 

finansējums projekta realizācijai 

sastādīs apmēram 141 000 LVL.  

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē” 2.kārta. 

3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VIDM/015 

20.08.2012. -

01.06.2015. 

Projekta 

izmaksas 

Ls 6 023 021 

ES KF 

Ls 3 167 625; 

Valsts budžets 

Ls 259 737; 

Mārupes novada 

Domes budžets 

Ls 2 595 600 

Uzsākti projektēšanas darbi. 

Kopējā līdz 2012. gada beigām 

projektā izmaksātā summa: 

17 680 LVL, t.i. 0,2% no kopējā 

projekta budžeta. 

ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata ūdenssaimniecības 

attīstība” 

NR. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/126/

040 

25.06.2012. 

25.06.2014. 

Projekta 

izmaksas 

Ls  341 886 

(ES finansējums 

Ls  258 09, 

pašvaldības 

finansējums 

Ls 83 797). 

Organizētas iepirkuma 

procedūras būvniecības 

līgumam un inženiertehniskās 

būvuzraudzības līgumam. 

Noslēgts līgums 

inženiertehniskās 

būvuzraudzības pakalpojuma 

saņemšanai. 

ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata ūdenssaimniecības 

attīstība” 2. kārta 

2013. gada IV 

ceturksnis 

2015. gada II 

ceturksnis 

Ls 532 0241 

(ES finansējums 

Ls 298 692; 

MKP 

finansējums 

Ls 233 332) 

Sagatavots un saskaņots TEP.  

Izstrādāts un saskaņots 

inženiertehniskais tehniskais 

projekts. 

Centralizētās siltumapgādes 

sistēmas uzlabošana Skultē, veicot 

siltumavota rekonstrukciju 

2012. - 20152 Ls 883 101  

(ES finansējums 

Ls 425 223, 

MKP 

Ls 457 878) 

Sagatavots tehniski 

ekonomiskais pamatojums, 

projekta pieteikums un saņemts 

LIAA akcepts. 

Centralizētās siltumapgādes 

sistēmas uzlabošana Skultē, veicot 

siltummezglu uzstādīšanu 

2012. - 20153 Ls 118 614,30  

(ES finansējums 

Ls  39 211,34;) 

Sagatavots tehniski 

ekonomiskais pamatojums, 

projekta pieteikums un saņemts 

LIAA akcepts. 

                                                           
1
 Plānotā investīciju summa. Projekta pieteikums tiks iesniegts ERAF 7.kārtas uzsaukumam, kuru ir plānots 

izsludināt 2012.gada IV ceturksnī. 
2
 Līgumu plānots parakstīt 2013. gada III ceturksnī. 

3
 Līgumu plānots parakstīt 2013. gada III ceturksnī. 
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2.8.Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, 

sadarbībai kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšanā, strukturizējot pa šādiem pakalpojumu veidiem  

 

2.8.1. Starpiestāžu pakalpojumi, kuri ir saistīti ar iestāžu savstarpējo sadarbību 

noteiktu valsts pārvaldes funkciju vai uzdevumu veikšanā vai kuru 

rezultāts ir nepieciešams tikai citas iestādes funkciju vai uzdevumu 

izpildei vai tās pakalpojumu nodrošināšanai 

 

Saskaņā ar principu, ka „nauda seko skolēnam” Mārupes novada Dome 2012.gadā izglītības 

funkciju nodrošināšanai ir ieņēmusi 257 252 LVL. Savukārt izdevusi 488 252 LVL veicot 

pašvaldību budžeta transfertu citām pašvaldībām to skolēnu izglītības nodrošināšanai, kuri 

mācās izglītības iestādēs citās izglītības iestādēs ārpus Mārupes novada administratīvās 

teritorijas.  

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” veiktas iemaksas Pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā 1 703 182 LVL apmērā. 

 

2.8.2. Komercpakalpojumi, kas neizriet no iestādes valsts pārvaldes funkcijām 

vai uzdevumiem un kuri sabiedrībai ir pieejami brīvā tirgus apstākļos, un 

kurus sniedz uz komerciāliem pamatiem par samaksu (piemēram, 

mērniecības darbi, kopēšana, topogrāfisko karšu sagatavošana) 
 

Mārupes novada Dome komercpakalpojumus nesniedz. 
 

2.8.3. Publiskie pakalpojumi, kas noteikti normatīvajos aktos, vai no tiem 

izrietošie materiālie vai nemateriālie labumi, ko iestāde vai privātpersona, 

kas īsteno valsts/ pašvaldības pārvaldes uzdevumus, sniedz privātpersonai 

saistībā ar tās kompetencē esošu publiskās pārvaldes funkciju un 

uzdevumu izpildi 
 

 

Nr.p.k. 
Atbildīgā 

struktūrvienība 
Iedzīvotājiem sniegtais pakalpojums 

2012.gada 

rezultatīvais 

rādītājs  

1. 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Reģistrētas laulības 
60 

2. Uzvārdu, vārdu, tautības maiņa 5 

3. Dzimšanas reģistrēšana 176 

4. Miršanas reģistrēšana 80 

5. Atkārtotās apliecības 25 

6. Papildinājumi un labojumi apliecībās 21 

7. Noslēgti līgumi par kapu vietas piešķiršanu 36 

8. 
Izglītības dienests 

Iedzīvotāju deklarēšana 540 

9. Bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādēs  250 

10. Bāriņtiesa 

 

Ar aizbildniecību saistītie lēmumi 10 

11. 

Pēc tiesu pieprasījuma pieņemtie lēmumi, t.sk. 

saistībā ar aizgādību tiesību, saskarsmes tiesību 
19 
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lēmumiem  

12. 

Ar mantojumu lietu un bērnu mantisko lietu 

saistītie lēmumi 
18 

13. 

Lēmumi par rīcībnespējīgu personu tiesību 

nodrošināšanu 
1 

14. Lēmumā saistībā ar audžu ģimenēm 1 

15. Ar aprūpes tiesībām saistītie lēmumi 8 

16. Ar adopciju saistītie lēmumi 8 

17. Lēmumi saistībā ar valsts sociālā pabalstu 4 

18. Ar viesģimenēm saistītie lēmumi 3 

19. 

Lēmumi par bērnu ievietošanu soc. reh. aprūpes 

iestādēs 
13 

20. Izpildītas notariālās darbības 261 

21. 

Būvvalde 

 

Sagatavoti plānošanas uzdevumi 197 

22. Saskaņoti būvprojekti 375 

23. Izsniegtas būvatļaujas 140 

24. Pieņemtas ekspluatācijā ēkas un būves 239 

25. Izvērtēti detālplānojumi 4 

26. 

Izsniegtas uzziņas par būvēm, zemes īpašumiem 

un zemes atļauto izmantošanu 
118 

27. Saņemti iestāžu un iedzīvotāju iesniegumi 883 

28. Sagatavoti administratīvie protokoli 5 

29. Sagatavoti lēmumi Domes sēdēm 367 

30. 

Sociālais dienests 

 

Sniegta palīdzība Mārupes trūcīgām un 

maznodrošinātām personām 
750 

31. 

Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu saņemšanu  
4039 

32. 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu dalītas 

pārtikas pakas 
2508 

33. 

Sadarbībā ar Latvenergo izdalītas elektrības 

norēķinu kartes 
62 

34. 

Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
8 

35. 

Sniegti sociālie pakalpojumi pilngadīgām 

personām 
14 

 

 

2.9. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. 
 

2.9.1. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā no 

darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi 
 

Lai sasniegtu Mārupes pašvaldības attīstības stratēģijā noteiktos mērķus (skatīt 1.3.nodaļu), pašvaldība īstenoja 

apstiprināto rīcības programmu, regulāri analizējot sasniegtos rezultātus un to aktualizējot (aktualizētais norādīts 

slīprakstā). 

Nozare  Rīcība  Izpildes laiks 

Izglītība  -pirmskolas un sākumskolas izglītības iestādes izveide 

Jaunmārupes ciemā 

2005 

-Skultes sākumskolas izveide, pirmskolas izglītības 

iestādes izveide uz Skultes pamatskolas bāzes 

2009 

-Mārupes sākumskolas izveide (1-4 kl.) , jaunas sporta 2008 (Tīraines skolas piebūves un 
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zāles celtniecība (Tīraines skola) sporta zāles būvniecība) 

-interešu izglītības centra izveide pieaugušajiem un 

skolēniem, darbinieku pārkvalifikācija sadarbībā ar Valsts 

nodarbinātības aģentūru 

Tiek nodrošināta izmantojot 

esošās izglītības iestādes 

(Mārupes pamatskola un Mūzikas 

un mākslas skola) 

-Skultes pamatskolas un Tīraines pamatskolas pāreja uz 

mācībām latviešu valodā 

Tīrainē realizēta, Skultē īsteno 

apmācību programmas abās 

valodās.  

-jaunas pirmskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” 

būvniecība Mārupes ciemā pie Vecozolu namiem 

2009 

-visu trīsgadīgo Mārupē deklarēto bērnu nodrošināšana ar 

bērnudārziem (iepērkot vietas privātajos bērnudārzos) 

2010 

-tehniskā projekta izstrāde Mārupes vidusskolas sporta 

zālei, labiekārtojumam un autostāvvietām, būvniecības 

uzsākšana 

2010-2011-2012 

-Tīraines bērnudārza, bērnudārza „Lienīte” un Mārupes 

mūzikas un mākslas skolas renovācija ar mērķi 

paaugstināt ēku energoefektivitāti 

2011 

Sociālā aprūpe, 

veselības 

aizsardzība, 

drošība 

-sociālās aprūpes dienesta izveide-sociālās palīdzības 

organizēšana iedzīvotājiem 

2006 

-darbs ar paaugstināta sociālā riska grupām, cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, invalīdiem 

nepārtraukti 

-naktsmītņu nodrošināšana bezpajumtniekiem Bezpajumtnieki nav konstatēti 

-ugunsdzēsības pasākumu uzlabošana par riska objektiem 

uzskatot purvus ( ugunsgrēku izcelšanās vietas), kā arī 

apdzīvotās vietās risinot ūdens hidrantu izvietošanas 

problēmas 

2006 

-municipālās policijas izveide  2008 izveidota Valsts policijas 

nodaļa Jaunmārupē 

2012 gadā izveidota pašvaldības 

policija 

-jaunas pašvaldības iestādes būvniecība Jaunmārupē, kurā 

būs telpas medicīnas pakalpojumiem 

2011-2013 

-Jaunmārupes dienas centra paplašināšana Mazcenu 

muižiņā 

Tiks realizēts 2013 

Kultūra, reliģija, 

atpūta sports, 

tūrisms 

-rekreācijas zonas izveide izmantojot karjeru pie Skultes Netiks realizēts, jo atrodas 

lidostas perspektīvās attīstības 

zonā 

-reliģijas iestādes būvniecība Jaunmārupē Nav realizēta 

-sporta zāles būvniecība Jaunmārupē 2005 (pie Jaunmārupes 

sākumskolas) 

-multihalles - kultūras centra izveide pagastā Nav realizēts 

-Jaunmārupes dabas parka izveide 2000 

-kempingu un telšu vietu iekārtošana 2009. z.s. „Mārtiņi” izveidotas arī 

dabas takas 

-pierīgas aktīvās atpūtas parka izveide Paredzēta Meduma purvā, nav 

realizēta 

-bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana 2007.gadā aktīvās atpūtas zona un 

2008.gadā skeitparks Jaunmārupē, 

rotaļu laukums 2009.g Skultē, 

sporta laukums Gerberu ielā un 

skeita laukums Tīrainē. 

-bērnu rotaļu un atpūtas laukumu izveidošana skvērā pie 

Konrādu ielas 

2011-2012 

-ziemas manēžas būvniecība Tīrainē- jāšanas sporta 

attīstība 

2006. Tīrainē ziemas manēža. 

Jāšanas sports attīstās  zirgu 

staļļos „Lielceri”; „Imakas”; 

„Zandeļi” 

-tūrisma taku izveide Cenu tīrelī 2005-2008  

- Pavasaru ūdenskrātuves renovācija un krastu 

labiekārtojums ar pastaigu takām Jaunmārupē 

2011-2012 
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-jaunas pašvaldības iestādes būvniecība Jaunmārupē, 

kurā tiks izveidota moderna bibliotēka 

2011-2012 

Vides 

aizsardzība 

-atkritumu izgāztuves slēgšana un teritorijas rekultivācija 2005.gadā izveidots atkritumu 

šķirošanas un apstrādes 

komplekss „Dardedzes” 

-meliorācijas sistēmu uzturēšana un atjaunošana Notiek nepārtraukti 

-Mārupes pagasta vides kvalitātes uzlabošanas rīcības 

plāna izstrāde 

Nav realizēts 

-Neriņas  upes baseina teritorijas sakopšana un 

piesārņojuma avotu novēršana 

2008  

-Cenu tīreļa apsaimniekošanas plāna izstrāde  2005. gadā apstiprināts Cenu 

tīreļa Dabas aizsardzības plāns 

-atkritumu savākšanas sistēmas reorganizācija Mārupes 

nov., šķirošanas ieviešana 

2011 

Ceļu 

infrastruktūra, 

transports, 

sakari 

-Lielās ielas izbūve Tiks realizēta pēc centralizētas 

kanalizācijas tīkla iebūves ielas 

braucamajā daļā-2013 

-gājēju ietvju izbūve gar ielām apdzīvotās vietās 2008 (Vecozolu iela), 2009 (Liliju 

iela)  

2009 (Kantora iela) 

-Vecozolu ielas asfaltēšana 

 

2005 

-Viadukta un apvedceļa rekonstrukcija Izstrādāts tehniskais projekts A-5 

rekonstrukcijai 

-teritoriju rezervēšana un pamatošana tālākai ielu tīkla 

attīstībai, t.sk. transporta mezgliem 

2009 ( Mārupes pag. Teritorijas 

plānojuma grozījumi) 

-sabiedriskā transporta maršrutu pilnveidošana Notiek nepārtraukti 

-jaunu sabiedriskā transporta maršrutu izveide Notiek nepārtraukti 

-telekomunikāciju sakaru uzlabošana, mobilo sakaru 

pārklājuma nodrošināšana visā pagasta teritorijā, interneta 

tīkla pieejamība visā pagasta teritorijā 

2009 

-ceļu klasifikācijas pārskatīšana, ceļu pārkvalifikācija par 

ielām 

Procesā 

-velosipēdistu celiņa izveidošana izstrādāts skiču projekts 

veloceliņam gar P-132 Mārupe-

Jaunmārupe 

-velosipēdistu novietņu izbūve pie sabiedriskiem 

objektiem 

2007 pie Domes ēkas un skolām 

-mašīnu stāvvietu izbūve pie ambulances Amatas ielā un 

pie bērnudārza „Lienīte” 

2009 

-Liliju ielas rekonstrukcija 2009 

-Gaujas ielas rekonstrukcija 2010 

-gājēju celiņu izbūve, apgaismojuma gar Veco Jelgavas 

ceļu un Pakalniņu ielā.  

2010-2011 

-Viskalnu ielas rekonstrukcija  2011 

-gājēju celiņi Ventas, Bebru, Pededzes  un Kabiles ielās 2011 

-Ventas, Bebru, Kabiles ielu  un Mārupītes gatves 

asfaltēšana 

2012 

Komunālie 

pakalpojumi 

-AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” struktūras 

pārveide, apkalpošanas un mārketinga uzlabošana 

Nav realizēts 

-AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” uzņēmuma 

attīstības stratēģijas izstrāde 

Nav realizēts 

-privātmāju nodrošināšana ar pieslēgšanos vienotam 

kanalizācijas tīklam vai lokālām attīrīšanas iekārtām 

2011-2013 

-maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 

būvniecība Mārupē ar pieslēgumu Rīgas pilsētas 

attīrīšanas iekārtām 

2011-2013 

Pagasta 

pārvalde/ novada 

dome 

-pastāvīgu štata vietu izveide papildus jau esošajām 

(attīstības plānošanas speciālists) 

Plānots 2013.gadā  

-Mārupes pagasta teritorijas robežu precizēšana ar Rīgas 

pilsētu 

2011.gadā  
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-Mārupes pagasta teritorijas plānojuma un apbūves  

noteikumu saistošo daļu pakāpeniska publicēšana 

laikrakstā „Mārupes Vēstis” un pilnā apjomā elektroniskā 

tīmeklī  www.marupe.lv  

2009.- 2010. 

Uzņēmējdarbība -vietējās produkcijas pārdošanas vietas izveide 

Jaunmārupē Mazcenu alejā 6 

2010  

-uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto vērtību atbalstīšana 

pagasta teritorijā 

Nepārtraukti 

 

Secinājumi: Mārupes pašvaldība ir strādājusi atbilstoši apstiprinātajai rīcības programmai, 

regulāri katru gadu izvērtēja rīcības programmas īstenošanas progresu un aktualizēja 

veicamos uzdevumus. Kopumā netika realizēti septiņi sākotnēji plānotie uzdevumi un tajā pat 

laikā rīcības plāns papildināts ar jauniem 18 uzdevumiem. Pieci uzdevumi tiek veikti 

nepārtraukti, bet deviņu uzdevumu izpilde turpinās 2013.gadā jeb nākamajā plānošanas 

periodā. 

 
 

2.9.2. Mērķu sasniegšanu kavējošie un veicinošie faktori, kā arī secinājumi, kas 

pamato jaunā plānošanas cikla stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un 

valsts budžeta programmu vai apakšprogrammu mērķus, rezultātus, 

prioritātes un svarīgākos uzdevumus 
 

Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: 

 Izmaiņas normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos (piemēram, Lidostas 

perspektīvās attīstības plānošanas dokumenti kā rezultātā netika īstenota rekreācijas 

zonas izveide Skultē, kā arī netika realizēta pierīgas aktīvās atpūtas parka izveide, jo 

plānotā teritorija parka izveidei, tika iekļauta aizsargājamā dabas lieguma zonā. 

 Eiropas struktūrfondu pieejamība, sākotnēji plānotie ūdenssaimniecības pasākumi 

uzsākti būtiski vēlāk kā sākotnēji plānoti. 

 

Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: 

 Sadarbība ar novada privāto sekturu, īpaši ar novada teritorījā sekmīgi darbojošiem 

uzņēmējiem, kā arī uzņēmēju biedrību (piemēram, sekmīgi sasniegts mērķis kempinga 

un telšu vietu izveide, kuru izveidoja zemnieku saimniecība „Mārtiņi”). 

 Politiskā ieinteresētība novada apstiprinātās stratēģijas īstenošanā. 

 Pieaugošais iedzīvotāju skaits. 

 Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence. 

 

Jaunā plānošanas stratēģijā un attīstības programmā apstiprinātie mērķi un sasniedzamie 

rezultāti balstās uz esošās situācijas izpēti un analīzi. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju 

realizāciju, ņemti vērā novada demogrāfiskie rādītāji un to tendences turpmākajā plānošanas 

periodā (piemēram, pieaugošais iedzīvotāju skaits no 2008.gadā12.6 tūkst. iedzīvotājiem uz 

16,2 tūkst. iedzīvotājiem, dabisko pieaugumu uz 1000 iedzīvotājiem (+13.1, kas būtiski 

atšķiras no situācijas Latvijā -4.8 un Pierīgas reģionā -1.6), kā arī pozitīvo migrācijas saldo un 

cilvēkresursu vērtējumu). Izvērtēta sociālā infrastruktūra un pakalpojumi, tai skaitā esošās 

izglītības iespējas un izglītības pieejamība, veselības aprūpe un sociāla aizsardzība, 

kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība, sporta un aktīvās atpūtas iespējas, 

sabiedriskā drošība un kārtība. Izvērtēta transporta infrasturktūra un pakalpojumi, 

inženiertehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, uzņēmējdarbības vide un nozaru attīstība un 

publiskā pārvalde. 
 

 

 

http://www.marupe.lv/
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2.9.3. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to 

rezultāti (norāda atbilstoši kārtībai, kādā izstrādā un aktualizē iestādes 

darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu, pamatojoties uz iestādes 

darbības spēju aspektiem) 

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Finanšu 

komiteja. Attīstības programmas aktualizēšana plānota ne biežāk kā reizi trīs gados, nemainot 

prioritātes un stratēģiskos mērķus. Tā var attiekties uz plānotiem pasākumiem un rīcībām, 

piemēram, saskaņojot rīcības ar nākamā plānošanas perioda pieejamajiem ES fondu 

finansējumiem. Investīciju plāns apstiprināts 7 gadiem, to kā programmas sastāvdaļu var 

aktualizēt katru gadu. 

Katru gadu tiek veikts situācijas un paveikto darbu monitorings, kas ietver katra projekta/ 

rīcības atbilstības vērtējumu pret plānoto. Attīstības programmas rīcūbu rezultāti tiek vērtēti 

atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas 

raksturojošiem rādītājiem. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti tiek iekļauti ziņojumā „ Pārskats par 

Mārupes novada attīstības programmas īstenošanu”. Ziņojumā tiek ietverts attīstības 

programmas īstenošanas progresa analīze: projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju 

sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, 

konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības 

pilnveidošanai ar mērķi sasniegt noteiktos rādītājus un optimizēt finanšu līdzekļus. 
 

 

 

2.9.4. Cita informācija, kuru institūcija uzskata par svarīgu, lai atspoguļotu 

stratēģijas īstenošanas laikā sasniegto 
 

Sīkaka informācija pieejama pašvaldības mājas lapā http://marupe.lv/lv/marup/pasvaldiba/attistibas-

dokumenti/ . 

 

 

 

2.10.  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas 

darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes vadība, iekšējais 

audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī informācija par 

veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām 

 

Mārupes novada Dome darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai patstāvīgi veic iekšējo 

uzraudzību un kontroli. Iestāžu vadītāji seko savu darba plānu izpildei, nodrošina darbību 

atbilstoši apstiprinātajam budžetam. Regulāri tiek apzināti riski, preventīvi veikti risku 

iestāšanās pretpasākumi. 2012.gada 28.decembrī noslēgts līgums ar SIA auditorfirma 

„Inspekcija AMJ”, kura ietvaros veikta saimnieciski finansiālās darbības revīziju par periodu 

no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31. Decembrim, nodrošinot neatkarīgas trešās puses 

novērtējumu un ieteikumu sagatavošanu pašvaldības darba pilnveidošanai. SIA „Rīgas 

revidentu birojs” veicis 2012.gada finanšu pārskata reviziju, sagatavots neatkarīgu revidentu 

ziņojums, kura ietvaros izteikts atzinums, ka finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu 

informāciju par Mārupes novada Domes finansiālo situāciju 2012.gada 31.decembrī, kā arī 

par finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.   

2012.gadā notika izmaiņas pašvaldības organizatoriskajā struktūrā. Ar 2012.gada 

1.janvāri darbu uzsāka jauna administrācijas struktūrvienība Mārupes novada Pašvaldības 

policija (Mārupes novada Domes 2011.gada 26.oktobra sēde Nr.13 lēmums Nr.16) un atvērtas 

20 jaunas štata vietas. Saskaņā ar funkcionālām izmaiņām finanšu vadībā, tika veiktas arī 

strukturālas izmaiņas pašvaldības administrācijas darbā, ar 2012.gada 1.septembri kā 

patstāvīga struktūrvienība nodibināta Finanšu un grāmatvedības nodaļa (Mārupes novada 

http://marupe.lv/lv/marup/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/
http://marupe.lv/lv/marup/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/
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Domes 27.06.2012. sēdes Nr.12 lēmums Nr.29). 2012.gada nogalē izveidota jauna iestāde - 

Mārupes novada Izglītības dienests (Mārupes novada Domes 17.12.2012. sēdes Nr.21 lēmums 

Nr.30).  

 

 

3. Personāls 

 

Mārupes novada Domes izveidotajās iestādēs 2012.gadā nodarbināti 124 darbinieki (netiek 

ieskaitīti izglītības iestādēs nodarbinātie darbinieki. 

 

Mārupes novada pašvaldības struktūra 

 

Dome

 

Domes priekšsēdētājs

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Izpilddirektors

 

Administrācija

 

Finanšu un 

grāmatvedības 

 nodaļa

Būvvalde

 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

 dienests

Attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

 

Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu 

komiteja

 

Privatizācijas 

komisija

 

Administratīvā 

komisija

 

Vēlēšanu komisija

 

Izglītības komisija

 

Ētikas komisija

 

Sociālais dienests

 

Bāriņtiesa

 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

 

Pašvaldības 

policija

 

Mārupes 

vidusskola

 

Mārupes 

pamatskola

 

Jaunmārupes 

sākumskola

 

Skultes 

sākumskola

 

PII Lienīte

 

PII Zeltrīti

 

Mārupes kultūras 

nams

 

Mazcenas 

bibliotēka

 

Mārupes mūzikas 

un mākslas skola

 

Izglītības dienests

 

Mārupes sporta 

centrs

 

 
 

Domes administrācija sastāv no nozaru speciālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī 

atsevišķu funkciju veikšanai administrācijā ir izveidotas pastāvīgās struktūrvienības: 

Būvvalde – nodarbināti 7 darbinieki (būvvaldes vadītājs, būvvaldes vadītāja palīgs, 

būvinspektors, zemes lietu speciālists, pašvaldību iepirkumu organizators, ceļu būvinženieris, 

apkopējs) 

Labiekārtošanas dienests – nodarbināti 20 darbinieki (labiekārtošanas dienesta vadītājs, 

projekta vadītājs, jaunatnes lietu speciālists, lauksaimniecības organizators, elektroinženieris, 

labiekārtošanas strādnieki, sētnieki, kapsētas pārziņi, apkopējs, saimniecības pārzinis) 
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Pašvaldības policija – nodarbināti 19 darbinieki (pašvaldības policijas priekšnieks, 

priekšnieka vietnieks, vecākie inspektori, vecākais nepilngadīgo lietu inspektors, nepilngadīgo 

lietu inspektors, inspektori, apkopējs) 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa - nodarbināti 9 darbinieki (nodaļas vadītājs, galvenais 

grāmatvedis, vecākais grāmatvedis, materiālu uzskaites grāmatvedis, algu grāmatvedis, 

grāmatvedes, nekustamā īpašuma nodokļa inspektori) 

Administrācijas speciālisti - nodarbināti 12 darbinieki (juristi, sabiedrisko attiecību speciālisti, 

darba aizsardzības speciālists, lietveži, personāla lietu pārzinis, datorsistēmu un datortīklu 

administrators, kancelejas pārzinis)   

 

Iestādes: 

Mārupes novada Sociālā dienests - nodarbināti 13 darbinieki (sociālā dienesta vadītājs, 

sociālie darbinieki, sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem, sociālā darba 

organizators, sociālie aprūpētāji, sociālais audzinātājs, psihologs, fizioterapeits). 

Mārupes Sporta centrs - nodarbināti 20 darbinieki (Sporta centra vadītājs, sporta treneri – 

futbola, teikvando, volejbola, basketbola un sporta speciālists, saimniecības pārzinis, 

administratori, tehniskais strādnieks, apkopējs) 

Mārupes novada Bāriņtiesa – nodarbināti 5 darbinieki (bāriņtiesas priekšsēdētājs, lietvedis, 

bāriņtiesas locekļi) 

Mārupes novada Kultūras nams - nodarbināti 15 darbinieki (kultūras nama direktors, deju 

kolektīva vadītāji, kora diriģenti, ansambļa vadītājs, koncertmeistari, kormeistari, 

saimniecības pārzinis) 

Mazcenas bibliotēkā - nodarbināti 2 darbinieki (bibliotēkas vadītājs, bibliotekārs) 

Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa – nodarbināts 1 darbinieks (nodaļas vadītājs) 

 

Pašvaldībā 61% nodarbinātajiem ir augstākā izglītība, vidējā izglītība ir 32% darbinieku, bet 

pamatizglītība ir tikai 6% nodarbināto.  

 

  
 

Sadalījums ir atbilstošs nodarbināto personu darba specifikai un amata aprakstos noteiktajām 

prasībām. Atsevišķi darbinieki turpina mācības augstākās izglītības iestādēs. 

Pašvaldībā nodarbinātās personas ir no dažādāām vecumu grupām, dodot iespēju strādāt 

visiem neatkarīgi no vecuma vai dzimuma. 
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Mārupes novada pašvaldībā nodarbinātie visvairāk jeb 33% ir vecuma grupā no 40 līdz 49 

gadiem, otra lielāka nodarbināto grupa jeb 25% ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. 

Pirmspensijas un pensijas vecumā nodarbinātas personas kopumā ir 11% no visiem 

nodarbinātajiem. 

Analizējot datus par nodarbinātām personām dzimuma griezumā, var secināt, ka 61% no 

nodarbinātajiem ir sievietes. 2012.gadā pieaudzis  

 

Pilnveidojot kvalifikāciju daudzi darbinieki turpina studē augtākās izglītības iestādēs, kā arī 

paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju apmeklējuši dažādus pilnveides kursus, 

seminārus, kas nepieciešams darbinieku kompetences pilnveidošanai. 

 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību un pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju 

informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu 

apspriešanā
4
 

 

 

4.1.Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 

Pašvaldības darba vērtētāji ir tās novada iedzīvotāji, kuri arvien aktīvāk iesaistās pārvaldes 

procesā, gan sniedzot savu vērtējumu, gan izrādot inicatīvu un rosinot pašvaldību realizēt vai 

atbalstīt dažādus projektus iedzīvotāju dzīves kvalitāes uzlabošanai. Lai uzlabotu pašvaldības 

un iedzīvotāju sadarbību, Mārupes novada Dome reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo 

izdevumu „Mārupes Vēstis”, kas tiek drukāts 7000 eksemplāru lielā tirāžā un tiek izplatīts 

Mārupes iedzīvotājiem bez maksas katrā pastkastītē. 2012.gadā tika izdoti 9 numuri, divi no 

tiem ar pielikumu. Visa aktuālā informācija un Domes lēmumi tiek publicēti interneta vietnē 

http://www.marupe.lv/. Pārskata gadā pašvaldības mājaslapā tika ieviests interaktīvs 

līdzdalības rīks „Ietekmē sava novada attīstību”, ar kura starpniecību ikviens novadnieks 

tiek aicināts izteikt savas idejas un viedokļus par dažādiem ar Mārupes novada attīstību 

un ikdienu saistītiem jautājumiem.  

Mājaslapas apmeklētāju skaits ir 3 320 unikālo apmeklētāju mēnesī. 
Lai uzskatāmāk un ātrāk sniegtu sabiedrībai informāciju par pašvaldības attīstību un 

aktualitātēm, 2011.gadā ir izveidots pašvaldības profils Twitter.com un 2012.gadā - 

draugiem.lv vietnē, kurā tiek ievietota aktuālā informācija par jaunumiem pašvaldībā, 

operatīvi sniegtas atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Veiksmīga sadarbība 

pašvaldībai izveidojusies ar nacionālajiem medijiem, kā arī regulāri tiek sūtītas preses relīzes 

par jaunākajiem notikumiem un viedokļiem uz dažādiem ziņu portāliem (www.leta.lv, 

www.bns.lv, www.diena.lv, www.delfi.lv).  

Ir izveidota novada iedzīvotāju e-pasta adrešu bāze, kura tiek regulāri papildināta un 

izmantota, lai iedzīvotājiem sūtītu aktuālu informāciju.  

                                                           
4
 Saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām 72.pantu 

http://www.marupe.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.bns.lv/
http://www.diena.lv/
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Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālos jautājumus, pašvaldība 

organizē aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldības pārstāvju tikšanos ar iedzīvotājiem. 

2012.gadā notikušas vairāki diskusiju forumi ar novada iedzīvotājiem gan Attīstības 

programmas un Teritoriālā plānojuma izstrādes ietvaros, gan arī par dažādiem 

saimnieciskajiem jautājumiem. 

Informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā izvietoti 15 informatīvie stendi. 

Sadarbībā ar VRAA turpinās darbs pie vienotas publisko pakalpojumu sistēmas izstrādes,  lai 

optimizētu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

 
 

4.2.Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi) 

 

2012.gadā veiktās iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas ietvaros tika apzināta arī iedzīvotāju 

apmierinātība ar Domes darbu.  
Vairums (65%) iedzīvotāji ir apmierināti ar pašvaldības darbu un uzskata, ka novada dome ļoti 

rūpējas par saviem iedzīvotājiem un ir ļoti atsaucīga dažādu problēmu risināšanā. Vērojama 

iedzīvotāju neapmierinātība attiecībā uz komunālo pakalpojumu nodrošināšanu novadā 

 

4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

Mārupes pašvaldībā aktīvi darbojas vairākas sabiedriskās organizācijas: 

 Mārupes pensionāru labdarības biedrība; 

 Mārupes politiski represēto biedrība; 

 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība; 

 Biedrība „Mārupes uzņēmēji” 

 Biedrība „Mārupes BMX klubs” 

 Dāmu klubiņš 

 Mārupes novada basketbola līga 

 Amatieru hokeja klubs „Mārupe” 

Mārupes pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo organizāciju darbību, nodrošinot tās ar telpām 

pasākumu rīkošanai, transportu, kā arī ar informācijas izplatīšanu par organizāciju darbu. Ar 

biedrību „Mārupes uzņēmēji” 2012.gadā noslēgta vienošanās par sadarbību. Ir tapuši kopēji 

sadarbības projekti, piemēram, sadarbībā ar biedrību „Mārupes BMX” klubs izveidots aktīvās 

atpūtas parks Tīrainē, sadarbībā ar biedrību „Mārupes uzņēmēji” noorganizētas Uzņēmēju 

dienas Mārupē. Domes foajē izvietots biedrības „Mārupes uzņēmēji”stends, kurā informāciju 

izvieto biedrības biedri.  

Sadarbībā ar Mārupes politiski represēto biedrību un 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 

biedrību tiek rīkoti dažādi atceres pasākumi novadā. 
 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;  

 

2013.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu 

īstenošana. Turpināsies arī šādi 2012.gadā uzsāktie būvniecības darbi. 2013.gadā plānots, ka 

darbu uzsāks Sabiedriskais centrs Jaunmārupē un tiks uzcelts Dienas centrs Skultē. 

Turpināsies arī  Dzelzceļa ielas rekonstrukcijas darbi. 
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5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;  

Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi: 

1. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.  

2. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.  

3. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.  

Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un 

atpūtai. 

Vidēja termiņa prioritātes: 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori. Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada 

iedzīvotājiem kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citu 

publiskos pakalpojumu. 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide. Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot 

dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem. 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība.  Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un reģionālas 

nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu 

uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem. 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība.  Prioritātes mērķis ir nodrošināt 

novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko 

transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. 

Horizontālā prioritāte: 

HP: Procesu vadība un sadarbība. Horizontālās prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu 

pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. 

2013.gadā būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu uzmanību 

pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, būtisku pašvaldības finansējuma daļu 

novirzot privātajām izglītības iestādēm, jo pašlaik novadā nav pietiekams pašvaldības 

pirmsskolu izglītības iestāžu skaits. 2013.gadā būtiski palielināsies mācību līdzekļu 

nodrošinājums visās izglītības iestādēs. Plānots veikt projektēšanas darbus izglītības iestāžu 

pilnveidošanai: Jaunmārupes sākumsskolas attīstībai par pamatskolu, Mārupes pamatskolas 

renovācijai un paplašināšanai. 

Svarīga novada joma ir lietderīgi un efektīvi izlietot Eiropas Savienības finansējumu novada 

ūdenssistēmu sakārtošanai, kā arī ielu un ceļu sakārtošanai pēc veiktajiem būvdarbiem. 

Iedzīvotāju drošas vides pilnveidošanai plānota arī apgaismoto ielu skaita palielināšana.  

 

Mārupes novada galvenais mērķis ir nodrošināt pašvaldības teritorijas vienmērīgu attīstību, 

nodrošinot iedzīvotāju labklājības paaugstināšanos. Lai nodrošinātu mērķa realizāciju, 

2013.gadā budžetā apstiprināti vairāki attīstības pasākumi, kuru kopējais finansējums ir 

3 976 060 LVL. Galvenokārt finansējums plānots izlietot izglītības jomas attīstībai, teritorijas 

attīstībai un sociālās jomas attīstībai. 
 

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi  
 

2013.gadā plānots īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansēto 

struktūrfondu un valsts līdzfinansētus projektus: 

 

1. Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”; 

2. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu „Ūdenskrātuves „Pavasari” krasta 

labiekārtošana”; 
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3. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai projektu „Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma pilnveidošana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3/1”; 

4. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai projektu „Pamatlīdzekļu iegāde 

radošajai darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”; 

5. Mūžizglītības programmas COMENIUS projektu „Ceļā uz iekļaujošu izglītību”; 

6. Ziemeļu-Baltijas valstu mobilitātes programmas publiskajai administrācijai projektu 

„Trīs pašvaldību pieredzes apmaiņa”; 

7. Programmas LIFE+ projektu „Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska 

novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā”; 

8. Valsts līdzfinansētu projektu „Sporta inventāra iegāde Mārupes pamatskolai”; 

9. Valsts līdzfinansētu projektu „Sporta inventāra iegāde Mārupes vidusskolai”. 

 

2013. gadā plānots iesaistīties arī citos Eiropas Savienības struktūrfondu projektos, ja tiks 

izsludināti projektu konkursi, īpašu uzmanību veltot tādām jomām kā: 

1. infrastruktūras attīstīšana; 

2. skvēru un bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana; 

3. satiksmes drošības uzlabojumi; 

4. pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana.  

 

5.4. Iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības) 

 

Skatīt 1.pielikumu. 

 

Pielikumi: 
1. Pārskats par aizņēmumiem; 

2. Zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī 

pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;  
3. Mārupes novada Domes 2013.gada 24.aprīļa sēdes Nr.7 lēmums Nr.29 par 

Mārupes novada Domes 2012.gada pārskatu. 
 


