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Mārupes pagasta vispārīgs raksturojums
Mārupes pagasts atrodas Rīgas rajonā Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar Rīgas pilsētu,
Olaines un Babītes pagastiem. Pagasts aizņem 10391,3 ha zemes un to šķērso 3 mazupītes – Mārupīte,
Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes pagastā atrodas daļa Cenu tīreļa, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.
Mārupes pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Tīraine un Skulte,
kuros koncentrēti ap 80% pagasta iedzīvotāju.
Mārupes pagasts ir arī viena no Pierīgas teritorijām, kurā notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo
un darījumu teritoriju apbūve, bet saglabājas arī lauksaimniecība un lauku ainava. Pēdējo gadu laikā tapuši
un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu, kaut gan
2007.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu būvniecības tempi sākuši samazināties. Tīraines ciems
pamazām saplūst ar Mārupes ciemu un daudzviet arī ārpus apdzīvotām vietām veidojas blīva dzīvojamā un
darījumu objektu apbūve.
Mārupes pagastā darbojas vairāki simti visdažādāko uzņēmumu - te atrodas VAS “Lidosta Rīga”,
pie K.Ulmaņa gatves izveidojusies moderna darījumu iestāžu apbūve (WESS Motors –Toyota pārstāvis,
RE&RE, logu un durvju ražotne APS, TNT, HALIS vairumtirdzniecības bāze, Scandinavian Tobacco u.c.),
darījumu objekti top arī citu lielāko ceļu tuvumā: ap Mārupes – Jaunmārupes ceļu P-132 (datortehnikas
vairumtirgotājs GNT, logu un durvju ražotne KRONE, biroju un noliktavu kompleksi u.c.) un apvedceļa Jūrmala
– Salaspils tuvumā. Tīrainē jau vairākus gadus veiksmīgi strādājošajiem uzņēmumiem (Arcus Elektronika,
SilJa) blakus pēdējos gados top vairāki jauni biroju un citi darījumu objekti. Jaunmārupē savas ražotnes
modernizē viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – SIA „Sabiedrība Mārupe“.
2007.gadā Mārupes pagasta padome turpinājusi ieguldījumus izglītībā, koordinējusi straujo, bet
plānveidīgo apbūvi, turpinājusi dalību pagastam nozīmīgos projektos. Mārupes pašvaldības un Vides
ministrijas sadarbībā ar a/s „COWI” 2004.gada beigās uzsāktajā projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā“ 2006.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais
pamatojums, bet 2007.gadā uzsākta projektēšana. Šis projekts paredz dzeramā ūdens kvalitātes, tā ieguves
un piegādes sistēmas uzlabošanu un kanalizācijas sistēmas izveidi, kas tikai Mārupes pagastā prasīs vairāk
kā 6 miljonus latu, no kuriem ap 1,5 miljoniem gulsies uz pašvaldības pleciem, bet pārējo finasēs Kohēzijas
fonds. Mārupes pašvaldība ir arī viens no dalībniekiem projektā „Dabas lieguma „Cenas tīrelis” dabas
aizsardzības plāns”. Par lielu sasniegumu uzskatāma sadarbībā ar Valsts policiju izveidotā Mārupes
policijas nodaļa.
Mārupes pagastā izglītības joma joprojām ir galvenā prioritāte, jo bērnu skaits pagastā strauji
pieaug, un pagasta padome nevar nodrošināt visus ar vietām bērnudārzos un vispārējās izglītības iestādēs.
2007.gadā tika noslēgts līgums par Mārupes (Tīraines) pamatskolas piebūves būvniecību, plānota Mārupes
vidusskolas tālākā paplašināšana, kā arī meklēti risinājumi jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai.
Kultūras un sporta dzīvē iesaistīti arī vairāki simti bērnu un jauniešu, kuru brīvais laiks netiek izniekots.
Izveidoti vairāki jauni pasākumi, kuri varētu kļūt par tradīciju, piemēram, Sporta laureāts un svinīgā pensionāru
sveikšana 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejās. Aktīvi darbojas sabiedriskās organizācijas - pensionāru, politiski
represēto, 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības. 2007.gadā atklāta Totalitārisma režīmā cietušo
piemiņas vieta pie Mārupes kapiem.
2007.gadā pabeigta Mārupes pagasta padomes un kultūras nama ēkas rekonstrukcija, kas bija
objektīvi nepieciešama pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un speciālistu darba apstākļu
uzlabošanai. Jaunajā korpusā plašu telpu komplekss izveidots būvvaldei – svarīgākajai struktūrvienībai
pagasta teritoriālās attīstības plānošanā un koordinēšanā, jaunas un gaišas telpas bāriņtiesai, nodokļu
inspektorēm, iedzīvotāju reģistra speciālistei, u.c., plašākas telpas – Sociālajam dienestam, kurš turpina
attīstīties.
Arvien strauji pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits rada milzīgu slodzi esošajiem ceļiem,
komunikācijām, izglītības sistēmai un videi, un prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju
līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, ja nākotnē gribam dzīvot plānveidīgi un mērķtiecīgi sakārtotā
teritorijā ar maksimāli tīru vidi, ar Rīgas piedāvājumu konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami
plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas pašvaldībā, 2006.gadā Mārupes pagasta padomes darba
grupa izanalizēja pašvaldībai piederošos zemes īpašumus un noteica īstermiņa attīstības prioritātes katrā
ciematā. Balstoties uz šīm īstermiņa attīstības programmām privātizācijas procesa nobeiguma fāzē
2007.gadā pašvaldības īpašumā saglabāti tās attīstībai – infrastruktūras, izglītības un drošības dienestu
(policija, uzgunsdzēsība, medicīna) objektu būvniecībai nepieciešamie nekustamie īpašumi.
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Mārupes pagasta padome
Pamatinformācija
Juridiskais statuss: pašvaldība
Izveidošanas gads: atjaunota 1991.gadā
Reģ.numurs: 90000012827
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
Mārupes pagasta padomē 12.03.2005.g. ievēlēti 11 deputāti: Normunds Orleāns, Anita Grope, Līga
Laupere, Līga Kadiģe, Dzintra Poiša, Inese Tone, Jānis Lagzdkalns, Modris Spuģis, Ivars Punculis, Andris
Belousovs un Eduards Gribovskis.
Ievēlētā padome saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” darbojas četrus gadus. Padomes darbu reglamentē
padomes nolikums, kas apstiprināts 2005.gada 30.augustā ar grozījumiem 2006.gada 22.novembrī.
2005.gada 12.martā ievēlētā
Mārupes pagasta padome: (no
kreisās) pirmajā rindā L.Kadiģe,
Dz.Poiša, I.Tone, A.Grope,
L.Laupere, otrajā rindā
I.Punculis, A.Belousovs,
J.Lagzdkalns, N.Orleāns,
M.Spuģis, E. Gribovskis.

Pagasta padomes struktūra un funkcijas
Par Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāju ievēlēta LĪGA KADIĢE (no 25.10.2006.), atbrīvotais
priekšsēdētāja vietnieks – IVARS PUNCULIS (no 29.11.2006.).
Izpilddirektori – RAITIS JIRGENSONS (līdz 28.02.2007.), MĀRIS ZAVADSKIS (no 08.03.2007.01.11.2007.). No 01.11.2007. Mārupes pagasta padome ar savu lēmumu uzdod priekšsēdētāja vietniekam
IVARAM PUNCULIM veikt izpilddirektora pienākumus līdz jauna izpilddirektora apstiprināšanai.
Lai nodrošinātu padomes darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, ir izveidotas šādas
pastāvīgās komitejas un komisijas:
Padome izveidoja trīs pastāvīgās komitejas –
1) finansu komiteju – vada padomes priekšsēdētāja LĪGA KADIĢE.
Komiteja izskata budžeta projektu un sniedz atzinumu par to, izskata budžeta grozījumus, kā arī lemj par
prioritātēm līdzekļu sadalījumā, sniedz atzinumus par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā
arī ar padomes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem.
2) sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju – vada deputāte INESE TONE. Komiteja
sagatavo izskatīšanai padomes sēdēs jautājumus par sociālo palīdzību, sociālo līdzekļu izlietošanu, par
veselības aprūpi, par izglītības iestāžu darbu, par brīvā laika izmantošanas iespējām pagastā visu vecumu
grupām, par sporta darbu un citus jautājumus savas kompetences ietvaros.
3) attīstības komiteju – vada priekšsēdētājas vietnieks IVARS PUNCULIS. Komiteja sagatavo izskatīšanai
padomes sēdēs jautājumus saistītus ar pagasta attīstību – zemju īpašumu dalījumus, jaunu ielu izveidošanu,
adresācijas jautājumu risināšanu, pašvaldības īpašumā esošo zemju izmantošanu, pagasta ilgtermiņa un
īstermiņa attīstības programmu izstrādi un seko tās realizācijai. Sniedz priekšlikumus finanšu komitejai par
prioritātēm finanšu resursu izlietošanā saskaņā ar attīstības prioritātēm.
Padome izveidoja divas pastāvīgās komisijas –
3
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1)
2)

administratīvo komisiju;
privatizācijas komisiju.
Padome neveidoja revīzijas komisiju, bet ievēlēja pagasta iedzīvotāju ALADINU SPROĢI par Mārupes
pagasta padomes revidentu.
Lai nepieļautu stihisku pagasta teritorijas attīstību un patvaļīgu būvniecību, ir iztrādāti un 2003.gadā
pieņemti Mārupes pagasta Attīstības programma, Teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi, kas ļauj
kontrolēt arī saskaņā ar detaļplānojumiem sadalāmo zemju realizācijas kārtību un citus būtiskus jautājumus.
Mārupes pagasts ir viena no pirmajām Latvijas pašvaldībām, kurā šāds apjomīgs ilgtermiņa plāns izstrādāts un
reāli darbojas. 2005.gadā ievēlētais deputātu sasaukums atstāja spēkā negrozītu Mārupes pagasta
Attīstības plānu un Teritorijas plānojumu 2002.-2014.gadiem.
Pašvaldību funkciju veikšanai Mārupes pagasta padomē izveidotas iestādes, struktūrvienības un
uzņēmumi, kuri darbojas saskaņā ar padomes apstiprinātiem Nolikumiem vai Statūtiem:
1. Mārupes pagasta būvvalde, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja AIDA LISMANE;
2. Mārupes pagasttiesa, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, priekšsēdētāja NADĪNA MILLERE;
3. Mārupes pagasta dzimtsarakstu nodaļa, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja LĪGA
LAUPERE;
4. Mārupes vidusskola, reģ. Nr.90000012901, juridiskā adrese: Mārupe, Kantora iela 97, direktors JĀNIS
LAGZDKALNS;
5. Mārupes pamatskola, reģ. Nr. 90000012916, juridiskā adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7, direktore SIGITA
SAKOVIČA;
6. Skultes pamatskola, reģ. Nr. 90000012973, juridiskā adrese: Skulte, Skultes iela 25, direktore
VALENTĪNA EMBERGA;
7. Jaunmārupes sākumskola, reģ.Nr. 2011902576, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a,
direktore IVETA TIMULE;
8. pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte", reģ. Nr. 90000012935, juridiskā adrese: Mārupe, Amatas iela 2,
vadītāja BIRUTA ANTONEVIČA;
9. pirmsskolas izglītības iestāde “Tīraine”, reģ. Nr. 90000012954, juridiskā adrese: Tīraine, Viskalnu iela 3,
vadītāja IVETA JIRGENSONE;
10. Mārupes Mūzikas un mākslas skola, reģ. Nr. 2070902151, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja
39, direktore DACE ŠTRODAHA;
11. Mazcenu bibliotēka, reģ. Nr. 90000012850, juridiskā adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4, vadītāja
DZIDRA REIZIŅA;
12. Mārupes pagasta Kultūras nams, reģ. Nr. 90000012884, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29,
direktore IRA DŪDUMA;
13. Mārupes pagasta Sociālais dienests, juridiskā adrese : Daugavas iela 29, Mārupe, vadītāja ANITA
GROPE;
14. Mārupes pagasta Sporta struktūrvienība, juridiskā adrese Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja SILVIJA
BARTUŠEVIČA;
15. Mārupes pagasta Labiekārtošanas dienests, juridiskā adrese Mārupe, Daugavas iela 29, vadītāja
ZIEDĪTE LAPIŅA.
16. Akciju sabiedrība “Mārupes komunālie pakalpojumi” – Skulte, Skultes iela 15; valdes priekšsēdētājs
JURIS IVANOVS;
17. Olaines pagasta, Olaines pilsētas, Mārupes pagasta, Salaspils pilsētas ar lauku teritoriju “Sabiedrisko
pakalpojumu regulators” – Salaspils, Skolas iela 7.
Mārupes pagasta padome ir dalībnieks (biedrs):
- Mārupes pagasta Lauksaimniecības biedrībā,
- Mārupes pagasta Meliorācijas biedrībā,
- Latvijas Pašvaldību savienībā,
- Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā,
- Rīgas reģiona Attīstības padomē,
- Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā.
- Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā (LASA),
- SIA”Rīgas apriņķa avīze”.
Mārupes pagasta padome 15.07.1997.g. ir dibinājusi un reģistrējusi laikrakstu „MĀRUPES VĒSTIS” (reģ. Nr.
000702131, juridiskā adrese – Daugavas iela 29), kas regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī iznāk kopš
1999.gada, redaktore Zanda Melkina.
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Personāls
Mārupes pagasta padomē strādājošie darbinieki, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku – 83 (tai
skaitā, administrācijas, dzimtsarakstu nodaļas, pagasttiesas (bāriņtiesas), būvvaldes, labiekārtošanas
dienesta, lauksaimniecības konsultāciju centra, kultūras nama, bibliotēkas, sociālā dienesta, sabiedriskās
kārtības dienesta darbinieki, sporta treneri un elektroinženieris). 2007.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
darbinieku skaits pieaudzis par 9 darbiniekiem.
Izglītība:

augstākā - 51
vidējā - 27
pamatizglītība - 5

Mārupes pagasta padomē strādājošo izglītība

6%

33%
augstākā
vidējā
pamatizglītība
61%

Darbinieku mainība Mārupes pašvaldībā nav izteikta.
No 83 darbiniekiem sievietes - 57 strādājošas un vīrieši – 26.
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Teritorija
Zemes lietošanas mērķi un īpašuma veidi
Mārupes pašvaldības administratīvā teritorija aizņem 10391.3 ha, t.sk.:
2006.g.*
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4145.5
- no tās meliorēta
2829.5
t.sk.- aramzeme
2300
- augļu dārzi
120.6
- pļavas
1197.1
- ganības
527.2
- meži
2582.9
- krūmāji
28
- purvi
1339.3
- zem ūdeņiem
300.3
- pagalmi
826.4
- ceļi
328.2
- pārējās zemes
863.4

2007.g.**
4068.5
2747.1
2139.3
118.5
1291.3
519.4
2578.9
29
1339.5
305.1
841.5
333.1
850.6

* pēc VZD Mārupes pagasta 2006.gada zemes pārskata
* pēc VZD Mārupes pagasta 2007.gada zemes pārskata

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām
(pēc galvenā zemes lietošanas mērķa) un pa zemes lietošanas veidiem
- zemes īpašumi:
2006.gadā
skaits
ha
fizisko personu īpašumi
4268
4344.3
juridisko personu īpašumi
459
1176.2
pašvaldību īpašumi
93
149.2
Rīgas Domes īpašumi (meži)
1
3634.9
valsts un valsts institūciju īpašumi
34
638.3
jaukta statusa īpašumi
130
95.6
4985
10038.5 ha
- zemes lietojumi:
fizisko personu lietojumi
73
42.3
juridisko personu lietojumi
1
0.2
pašvaldību lietojumi
150
163.7
valsts pārvaldes institūciju lietojumi
31
146.6
255
352.8 ha

2007.gadā
skaits
ha
4476
4080.1
540
1395.6
99
207.63
1
3634.9
25
632.2
129
91.7
5269
10042.13
55
2
136
30
223

33.8
1.1
145.45
143.4
323.8

Pašvaldībai piederošās zemes (ha) 2007.gadā
lauksaimniecības
124.9
mežsaimniecība
9.8
ūdenssaimniecība
1.5
daudzdzīvokļu māju apbūve
21.2
vienģimeņu māju apbūve
0.5
rūpniecības objekti
0.6
sabiedriskās nozīmes objekti
62.42
pašvaldības infrastruktūru objekti
129.18
inženiertehnis.apgādes tīkli un objekti
3
kopā:
353.1
t.sk. zemesgrāmatā reģistrēti īpašumi
207.6318
zemesgrāmatā nereģistrēti īpašumi
145.4583
iznomātā zemes platība
87.4483
7
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Budžets
Mārupes pagasta padomes pamatbudžeta IEŅĒMUMU daļu (bez līdzekļu atlikuma uz gada sākumu)
2007.gadā veidoja Ls 7506021.
Mārupes pagasta pašvaldības budžets 2008.gadam
Apstiprināts
2007.gada plāns uz
31.12.2007.
8655721
4908016
640232
390286
12275
1550
59290
106170
66275
50200
1017
96108
203800
41650
3144
3448

Plāns 2008.gadam

8655721
3232789
347140
295080
64790
66560
462740
1047440
113930
171440
14380
27985
1020144
165640
1615663
10000

13082614
6314179
361075
474900
81450
66910
608505
3087738
81000
171440
20100
33585
1605732
166000

Ieņēmumi
13082614
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
6417320 *
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
544838
Nekustamā īpašuma nodoklis
453472
Azartspēļu nodoklis
8000
Valsts nodevas un maksājumi
1500
Pašvaldības nodevas
53000
Pārējie finanšu ieņēmumi
55590
Naudas sodi
32000
Pārējie nenodokļi
115000
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
300000
Pārējās mērķdotācijas iestādēm no valsts budžeta
Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdevumiem
111690
Norēķini ar citu pašvaldību budžetiem
40000
Mērķdotācija Kn algām
4175
Pārējie maksājumi no rajona padomes (mācību
3500
grāmatām)
Mērķdotācija pedagogu algām
792527
923688
No KM budžeta Mūzikas skolai
104684
104567
Ieņēmumi par nomu un īri
25349
25000
Valsts kases aizņēmums
1500000
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
1149700
2389274
* 2008.gada budžetā pirmo reizi reāli atspoguļojas lielais iedzīvotāju mehāniskais pieaugums
pašvaldības teritorijā.
Izdevumi
Izglītība
Kultūra
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sabiedriskā kārtība
Izpildvaras institūcijas
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Aizdevumu % maksājumi
Kredītu atmaksa
Veselības aizsardzība
Arodbiedrība
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds
Norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem
Atlikumi gada beigās
Kases apgrozījums

10000
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Speclīdzekļu budžets
Ieņēmumi
t.sk. privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi
Autoceļu fonds
Ziedojumi un dāvinājumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

2007.gadā
207477
6780
12488
157
184765
3326
1

Plāns 2008.gadam
280758
5000
5000
50
170000

Izdevumi
t.sk. privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis
Ziedojumi un dāvinājumi
Autoceļu fonds
Naudas līdzekļu atlikums gada beigās

207477
5155
12488
3326
85840
100708

280758
5000
5000

100708

270758

Pašvaldības aizņēmumi
Aizdevējs

Mērķis

Aizdevuma
izsniegšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Aizņēmuma
summa
(LVL)

Pārskata
periodā
atmaksātā
daļa (LVL)

Parāds uz
2006.g.
31.decembri
(LVL)

Valsts kase

Ūdenstorņa un
ūdensvada izbūve
Ūdenstorņa un
ūdensvada izbūve

25.04.2001.

01.04.2011.

160000

16000

52000

14.11.2001.

20.03.2011.

160000

18800

66000

Jaunmārupes
izglītības iestādes
būvniecībai
Jaunmārupes
izglītības iestādes
būvniecībai

12.05.2004.

20.04.2024.

2000000

101280

1645520

21.01.2005.

20.01.2025.

716000

35360

609920

Kopā:

171440

2373440

Valsts kase /
Eiropas
investīciju banka
Valsts kase

Valsts kase

Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Pašvaldību finansu izlīdzināšanas sistēma balstās uz divu nodokļu – iedzīvotāju ienākuma un
nekustamā īpašuma nodokļa – ieņēmumu aprēķiniem un katras pašvaldības finanšu nepieciešamību, kuru
nosaka pēc šādiem izlīdzināšanas kritērijiem:
1. pašvaldības kategorija (lielpilsēta, rajons vai lauki);
2. iedzīvotāju skaits;
3. bērnu skaits vecumā no 0 – 6 gadiem;
4. bērnu skaits vecumā no 7 – 18 gadiem;
5. cilvēku skaits, kuru vecums pārsniedz darbspējas vecumu;
6. bērnu namos esošo bērnu skaits;
7. pansionātos un veco ļaužu namos esošo veco ļaužu skaits.
Mārupes pašvaldība ir to pašvaldību skaitā, kuru ieņēmumu bāze pārsniedz aprēķināto finanšu
nepieciešamību, tāpēc katru gadu Mārupes pašvaldība iegulda līdzekļus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
sistēmā. Maksājumi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā sastādīja 2006.gadā – 869126 Ls, bet 2007.gadā
- 1020144 Ls.

9
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Vispārējie vadības dienesti
Pagasta padomes administrācijas darbu līdz 28.02.07 vadīja izpilddirektors Raitis Jirgensons, no 08.03.
– 01.11.2007. izpilddirektors Māris Zavadskis, bet no 01.11.2007. pagasta padomes priekšsēdētājas vietnieks
Ivars Punculis.
Vispārējos vadības dienestus Mārupes pagasta padomē veido pašvaldības administrācija, kurā ietilpst
grāmatvedība, nodokļu inspektori, iedzīvotāju reģistra un dzīvokļu privatizācijas speciālists, kā arī citi
speciālisti, kas ikdienā realizē pašvaldības funkcijas. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina
padomes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu. Darba kolektīvā
strādā kvalificēti speciālisti ar augstu pienākuma apziņu pret veicamo darbu un neizsīkstošu vēlmi
kvalifikācijas celšanai.

Iedzīvotāji
Skaits pašvaldībā:
Vecums

uz 01.01.
2007.g.
893
1815
7156
204
1776
11640

0 – 6 gadi
7 – 18 gadi
18 - 65
no tiem bezdarbnieki
virs darbaspējas vecuma
kopā

uz 01.01.
2008.g.
1021
2065
8204
197
1915
13205

+ 128
+ 250
+ 1048
-7
+ 139
+ 1565

Pašvaldības teritorijā iedzīvotāju skaits gada laikā pieaudzis par 1565 cilvēkiem jeb par 2860 cilvēkiem
pēdējo divu gadu laikā. Mārupes pagasts ir blīvi apdzīvota teritorija: iedzīvotāju skaits uz 01.01.2007. bija
11640, t.i. vidēji uz 1 km2 - 112 cilvēki, uz 01.01.2008. – 13205 iedzīvotāji jeb vidēji 127 iedzīvotāji/km2.
Iedzīvotāju skaita mehāniskais pieaugums skaidrojams ar straujajiem būvniecības tempiem.
2007. gadā saņemti 1843 iesniegumi par dzīvesvietas deklarēšanu. Visi pieteikuma iesniedzēji nav
jaunienācēji Mārupes pagastā, bet no tiem ir arī iedzīvotāji, kuri maina dzīvesvietu pagasta teritorijas robežās.
Demogrāfiskā situācija
Mārupes pagasta Dzimtsarakstu nodaļā (vadītāja Līga Laupere) reģistrētas:
2006.g.
dzimšanas
131
laulības
49
miršanas
82
160

+ 18
- 13
- 10

149

140
120

2007.g.
149
36
72

131
112

100

90

2005

82
80

2006

72

2007
60

49
39

40

36

20
0
dzimšanas

miršanas

laulības
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2007.gadā reģistrēts pēdējos gados lielākais jaundzimušo skaits un trešo gadu iedzīvotāju dabīgais
pieaugums ir pozitīvs, t.i. dzimušo skaits pārsniedz miršanas gadījumu skaitu.
2007.gadā reģistrēti 149 jaundzimušie, no kuriem 93 meitenes un 56 zēni, no tiem 2 dvīņu pāri. 102 bērni jeb
68,4 % no tiem dzimuši reģistrētā laulībā, 44 bērniem atzīta paternitāte, 3 bērniņus audzina tikai māmiņa.
Dzimušo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 27,2 gadi, tēvu - 30 gadi.
Izvēloties vārdus jaundzimušajiem, mārupieši bijuši radoši, priekšroku dodot tradicionāliem vārdiem. Zēniem
joprojām populārākie ir vārdi, kas sākas ar R burtu: Roberts (5), Ričards (4), Rihards (3), tiem popularitātes
ziņā seko Kristiāns (-āns) (4), Artūrs (3), nav aizmirsti latviešu vārdi – Jānis, Mārtiņš, Pēteris, Emīls, Gustavs
(katrs dots 2 jaundzimušajiem), Kirils (2). Meitenēm vispopulārākais bijis Madara (5 jaundzimušajām kā
pirmais vai otrais vārds), popularitāti atgūst vecākas izcelsmes vārdi – Emīlija un Katrīna (pa 3), Anna,
Elizabete, Elza (pa 2), 2 meitenēm likti arī vārdi Alise, Agate, Alīna, Luīze, Sabīne.
2007.gadā 6 pieaugušas personas mainījušas uzvārdu, 2 – vārdu.
No 36 reģistrētajām laulībām vairāk kā puse
laulāto reģistrēja laulību ne pirmoreizi. Līgavu
vidējais vecums bija 30,1 gads, līgavaiņu –
31,2 gadi. Jaunākā līgava bija 17 gadus veca,
vecākā – 59, jaunākajam līgavainim bija 21
gads, vecākajam – 69. lielākā vecuma
starpība starp laulātajiem bija 17 gadi.
Vērojama tendence līgavaiņiem izvēlēties par
sevi vecākas līgavas.
Mirušo skaits 2007.gadā ir par 10 mazāks
nekā iepriekšējā gadā. 50 % gadījumu nāves
cēlonis bijis sirds un asinsvadu slimības, , bet
20 % gadījumu nāvi izraisījis audzējs. Pārējos
gadījumos citi cēloņi kā ķermeņa atdzišana,
aknu ciroze, saindēšanās, nenoteikti dabīgie
cēloņi.
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Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību aizsardzība
Lielākais sasniegums 2007.gadā ir sadarbībā ar Valsts policiju panāktā Mārupes policijas nodaļas
izveidošana pašvaldības teritorijā. Sakarā gan ar straujo iedzīvotāju pieplūdumu, gan Rīgas tuvumu, gan
ekonomisko sitāciju valstī, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana ir ļoti aktuāla problēma
pašvaldības teritorijā.
Pašvaldības izdevumi sabiedriskās kārtības un drošības pasākumu veikšanai pieaug ar katru gadu. 2007.gadā
pašvaldība ar telpām, tehnisko nodrošinājumu un autotranspotrtu atbalstīja arī Mārupes policijas nodaļu, kuras
priekšnieks ir mārupietis, policijas majors Juris Jēkabsons. Policijas nodaļas darba galvenie virzieni ir
sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu atklāšana un novēršana, kā arī darbs ar
nepilngadīgajiem.
Pagastā nav izveidota pašvaldības policija, taču darbojas sabiedriskās kārtības dienests, kas sadarbībā
ar pagasta sociālo dienestu un Valsts policiju veic administratīvo uzraudzību pagasta teritorijā. Liela uzmanība
tiek vērsta uz alkohola lietošanu un atrašanos alkohola reibumā sabiedriskās vietās, jo ar to ir saistīts
huligānisms, miesas bojājumu nodarīšana un citi noziedzīgi nodarījumi. Policijai ir izveidojusies samērā laba
sadarbība ar Mārupes pagasta skolām, kur notiek tikšanās ar jauniešiem, lai netiktu pārkāptas likumā
noteiktās normas un zinātu par pārkāpumiem paredzēto atbildību. Par visiem nepilngadīgo pārkāpumiem tiek
informēts Mārupes pagasta sociālais dienests un bāriņtiesa, kā arī jauniešu vecāki.
Pagasta teritorijā notiek daudz noziedzīgu nodarījumu pret privāto īpašumu. Diemžēl bieži zādzības
netieši provocē paši iedzīvotāji, pavirši izturoties pret sava īpašuma aizsardzību – atstājot atvērtus logus,
nepieslēdzot vai nelietojot signalizāciju. Iedzīvotāji joprojām reti ziņo policijai par aizdomīgām personām,
svešu autotransportu, sīkām zādzībām. Iedzīvotājiem jābūt aktīvākiem, komunikablākiem, viņi nedrīkstētu būt
vienaldzīgi, pamanot ko neparastu, jo īpaši, ja tas attiecas uz sava un kaimiņu īpašuma uzraudzīšanu.

Mārupes pagasta ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 2007.gadā - Andrejs Kirillovs
Administratīvajā komisijā 2007.gadā ir notikušas 18 sēdes, kurās ir izskatīti 121 administratīvo pārkāpumu
protokoli.
Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi 119 Mārupes pagasta iedzīvotāju, 2 lietās – lietvedība ir
izbeigta:
1. Par pases nevērīgu glabāšanu vai nozaudēšanu pēc LAPK 187.panta 2. daļas izskatīti 60 protokoli.
2. Par pases atkārtotu nozaudēšanu gada laikā pēc LAPK 187.panta 3.daļas izskaitīts 1 protokols.
3. Par pases savlaicīgu neizņemšanu pēc LAPK 186. panta 1.daļas izskatīti 25 protokoli.
4. Par teritorijas nesakopšanu pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.37 no 26.09.2007 5.1.punkta
– izskatīti 2 protokoli.
5. Par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu pēc LAPK 19012.p - izskatīti 2 protokoli.
6. Par personas nereģistrēšanos Iedzīvotāju reģistrā pēc LAPK 1902.p - izskatīts 1 protokols.
7. Par būvdarbu veikšanu bez valsts autoceļu dienesta atļaujas pēc LAPK 140.p.6.d. - izskatīts 1 protokols.
8. Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu ir sodīti pēc LAPK 173.panta 1.daļas – izskatīts 21 protokols.
9. Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu pēc Mārupes pagasta
Saistošo noteikumu Nr.37 no 26.09.2007 6.17.punkta – izskatīts 1 protokols.
10. Par patvaļīgu būvniecību pēc LAPK 152.panta 1.d.- izskatīti 4 protokoli.
11. Par savlaicīgu ziņu nesniegšanu Pilsonības un migrācijas pārvaldei pēc LAPK 190.11 panta - izskatīts 1
protokols.
12. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam pēc LAPK 171.p.2.daļasizskatīts 1 protokols.
13. Par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkciju realizējošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo
prasību neizpildīšanu pēc LAPK 175.2 panta – izskatīts 1 protokols.
14. Par suņu vakcinēšanas noteikumu neievērošanu pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.7
27.09.2000 pēc punkta 4.7.- izskatīts 1 protokols.
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2007.gada 7.jūlijā notika tautas nobalsošana par par likumu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" un
"Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" atcelšanu
Tautas nobalsošanas rezultāti 2007.gada 7.jūlijā
Mārupes pagasta balsošanas iecirkņos
790.iecirknis,
Mārupes pagasta
padomē
BalsošaBalsošanas zīmes nas zīmes
A*
B **

791.iecirknis,
Mārupes mūzikas un
mākslas skolā
BalsošaBalsošanas zīmes nas zīmes
A
B

balsotāju
1377
1377
540
540
skaits
balsošanas
zīmju skaits
1354
1355
523
523
ar atbildi
"PAR"
balsošanas
zīmju skaits
17
20
16
17
ar atbildi
"PRET"
balsošanas
zīmes, kurās
balsotāja
6
2
1
0
griba nav
saprotama
* par likuma "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" atcelšanu
** par likuma "Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā" atcelšanu

956. iecirknis,
Mārupes vidusskolā

Kopā

Balsošanas zīmes
A

Balsošanas zīmes
B

Balsošanas zīmes
A

Balsošanas zīmes
B

538

538

2455

2455

530

528

2407

2406

8

9

41

46

0

1

7

3
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Tautsaimniecība
2007.gadā nozīmīgākie veiktie darbi :
1) Turpināta dalība projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales pašvaldībās" izstrādē –
izstrādāti stratēģiskā plāna ziņojuma grozījumi, veikta iepirkuma procedūra, sadarbībā ar Vides ministriju,
projektēšanas darbu veikšanai;
2) Pabeigta Mārupes pagasta padomes ēkas un kultūras nama piebūves būvniecība;
3) Uzsākta Mārupes pamatskolas piebūves un sporta zāles būvniecība;
4) Uzsākta Mazcenu bibliotekas rekonstrukcijas projekta izstrāde;
5) Uzsākta Mārupes vidusskolas sporta zāles projektēšana;
6) Sadarbībā ar Valsts policiju atvērta Mārupes policijas nodaļa;
7) Uzsākta un pabeigta Totalitārisma režīmā cietušo piemiņas vietas izbūve;
8) Atvērta jauna pirmsskolas grupa Skultes pamatskolā;
9) Uzsākta pirmsskolas vecuma bērnu apmācības dotēšana Izglītības ministrijā reģistrētajās privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas realizē licenzētas pirmsskolas izglītības programmas (80 Ls/mēnesī, ja
bērns un viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Mārupes pagastā ilgāk par vienu gadu).
Mārupes pagasta 2008.gada plānotajā budžeta iekļautie nozīmīgākie projekti:
1)
Mārupes pamatskolas piebūves un sporta zāles nodošana ekspluatācijā;
2)
Mazcenu bibliotēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde.
3)
Ielu apgaismojuma projektēšana pagasta teritorijā;
4)
Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales pašvaldībās" izstrādes turpināšana –
tehniskā projekta izstrāde īstermiņa programmas īstenošanai;
5)
Mārupes vidusskolas sporta zāles projekta izstrāde;
6)
Dienas centru atvēršana Jaunmārupes un Tīraines ciematos;
7)
Jaunas pirmskolas grupas atvēršana Tīraines pirmsskolas izglītības iestādē;
8)
Paredzēta pirmsskolas vecuma bērnu apmācības dotēšana Izglītības ministrijā reģistrētajās privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas realizē licenzētas pirmsskolas izglītības programmas (100
Ls/mēnesī, ja bērns un viens no vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Mārupes pagastā ilgāk par
vienu gadu).
Minētajiem projektiem līdzekļi paredzēti no pašvaldības budžeta. Ķīla – pašvaldības budžets Valsts kasē. Daļa projektu
pieteikti valsts investīciju programmās, kā arī Eiropas Savienības programmu līdzekļu piesaistei.
9)
Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas uzsākšana .
10)
Pašvaldības ielu un ceļu renovācija un uzturēšana, gājēju celiņu izbūve.
11)
Liliju ielas projektēšana un būvniecība,
12)
Ielu apgaismojuma būvniecība pagasta teritorijā.
Šo projektu realizācijai pašvaldība ir griezusies Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē ar lūgumu
atļaut ņemt aizņēmumu Valsts kasē uz 20 gadiem. Minētā padome ir atbalstījusi 1 500 000 Ls aizņēmumu no Valsts kases uz 10
gadiem.
Pašvaldības budžets plānots bez budžeta deficīta, un līdzekļi visiem projektiem perdzēti no pašvaldības
budžeta. Daļa projektu pieteikti valsts investīciju programmās, kā arī Eiropas Savienības programmu līdzekļu
piesaistei.
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BŪVVALDE
Vadītāji 2007.gadā Jānis Lībietis (no 1.02. līdz 26.04. ) un Aida Lismane.
2007.gadā:
Saskaņoti būvprojekti – 1158
Izsniegtas būvatļaujas – 506
Reģistrēti iesniegumi – 2322
Izsniegtas uzziņas – 787
Izsūtītas vēstules – 281
Izsniegti darba uzdevumu detālplānojumiem – 61
Sagatavoti APU (plānošanas un arhitektūras uzdevumi) - 494
nodots ekspluatācijā 281 objekts:
• 162 viena dzīvokļa mājas- kopējā platība 46461.1m2 (būvniecības izmaksas 15 855 750Ls),
• 32 divu un vairāk dzīvokļu mājas – kopīgā platība 63 649,50m2 (būvniecības izmaksas 24 842 875,82Ls)
• 33 nedzīvojamās ēkas, ar kopējo platību 126 703.4 m2 un kopējām būvniecības izmaksām Ls 36 888
082.48;
• 54 inženierbūves,- cauruļvadi, sakaru un elektropārvades līnijas 37 500.63 m kopgarumā un ar kopējām būvniecības
izmaksām 1 956 672.64 Ls,
- ceļi 2474.00 m( būvniecības izmaksas 376 905.62 Ls)
Kopā būvniecības izmaksas par 2007.gadu – 46 092 338,75 Ls,
t.sk. pašvaldības līdzekļi 1 014 754,34 Ls.
Būvvalde regulāri ir apsekojusi būvniecības norisi Mārupes pagastā, veikusi regulāru kontroli objektos un aktīvi
piedalījusies Mārupes pagasta pašvaldības objektu būvniecībā.

LABIEKĀRTOŠANAS DIENESTS
Dienesta vadītāja 2007.gadā – Ziedīte Lapiņa.
• Izbūvēts piemineklis „Totalitāros režīmos
cietušajiem” par kopējo summu 55676,80 Ls
• Izgatavotas un Mārupes pagasta ielu krustojumos
uzstādītas 80 ielu nosaukumu plāksnes par
kopējo summu 1329,58 Ls
• Jaunmārupē iegādāta un uzstādīta rotaļu rīku
sistēma bērniem no 6 gadu vecuma par kopējo
summu 8801,80 Ls
• Veikta Mārupes kapu kapličas ventilācijas
sistēmas izbūve un telpu kosmētiskais remontspar
kopējo summu 11416,26 Ls
• Ierīkotas divas jaunas ūdens ņemšanas vietas
Mazcenu kapsētā par kopējo summu 995,02 Ls
• Vasaras sezonā pļauti zālieni pašvaldības
īpašumā esošos sabiedriskos zaļumos un ceļu
malās par kopējo summu 19998,12 Ls
• Nozāģēti bīstamie un aizlauztie koki pašvaldības
ielu un ceļu malās, pašvaldības īpašumu
uzturēšana, veikti dažādi labiekārtošanas darbi
pagasta objektos par kopējo summu 27955,85 Ls
• Savākti sadzīves atkritumi gar pašvaldības ielām
un ceļiem un regulāri izvesti Mārupes kapu
konteineri par kopējo summu 3954,47 Ls
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UZSĀKTIE UN REALIZĒTIE PROJEKTI 2007.gadā
1. Darbs ar projektu „Ūdenssaimniecības attīstība 12 Zemgales reģiona pašvaldībās”
2. Koordinācija projektam „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” (Mārupes pašvaldība ir
viens no dalībniekiem)
3. Koordinācija projektam „Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas reģionā”, (Mārupes
pašvaldība ir viens no dalībniekiem)
4. Darbs ar projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”
5. Realizēts projekts Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas tīkls sadarbībā ar
„Bila un Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projektu”
6. 2007. gadā iesniegti valsts investīciju projektu pieteikumi reģionālās attīstības un pašvaldības lietu
ministrijā šādos projektos:
- Mārupes pamatskolas piebūves (sporta halle) būvniecība;

Pašvaldības objektu reģistrēšana Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā
2007. gadā Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā reģistrēti 11 pašvaldībai piederošie īpašumi.
2007. gadā izsniegtas 58 uzziņas pēc pieprasījuma par piederošajiem nekustāmiem īpašumiem, kuri atrodas
Mārupes pagastā. Uzziņas nepieciešamas iesniegšanai Rīgas tirgos, Rīgas piena kombinātā, gan valsts
ieņēmumu dienestā.
2007. gadā tika sagatavotas un izsniegtas 16 uzziņas t.i. 18 dzīvokļiem to privatizacijai. 32 dzīvokļi vēl nav
privatizēti un tie jāgatavo privatizācijai.
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PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMI
N.
p.k
.
2.

3.
4.
6.

Lietas nosaukums

Ar ko noslēgts līgums

Cenu aptauja “Satiksmes organizācijas darbi uz
Mārupes pašvaldības ielām un ceļiem
2007.gadā”
Cenu aptauja “Mārupes pašvaldības tiltu un
caurteku uzturēšana”
Cenu aptauja Mārupes pašvaldības ielu un ceļu
klātnes kopšana
Cenu aptauja “Datortehnikas iegāde Mārupes
pagasta padomes administrācijas darbiniekiem
un skolām”

SIA “Vērsis un Ro“
40003522305
SIA “Vērsis un Ro“
40003522305
SIA “Vērsis un Ro“
40003522305
SIA “Sonex Tehnologies
Latvia”
40003312822
SIA “ORDI “
40003687302

7.

Cenu aptauja (informatīva) “Biroju un iestāžu
grīdu mazgājamo iekārtu iegāde “

SIA “BG”
40003148160

8.

Cenu aptauja (informatīva) “Ugunsdrošības
pasākumu nodrošināšana Mārupes pagasta
teritorijā “
Cenu aptauja (informatīva) “Stikla sienas ar
alumīnija konstrukcijas karkasu izgatavošana un
montāža Mārupes pagasta padomes ēkā”
Cenu aptauja (informatīva) “Rullveida žalūziju
izgatavošana un montāža MPP ēkā”
Par MPP 2.stāva telpu remonta darbiem

SIA “Sabiedrība Mārupe”
90000012827

9.

10.
11.

12

13.

Zirgu jāšanas sporta nodarbību sniegšana
Mārupes pagasta pašvaldības iedzīvotājiem un
invalīdiem uz atvieglotiem samaksas
noteikumiem
Cenu aptauja”(informatīva) “Pasažieru
pārvadāšana “

SIA “Hantas”
40003612261
SIA aizkaru centrs “Bea “
47403004944
AŠ “Mārupes komunālie
pakalpojumi
40103111018
Annas Stafeckas zemnieku
saimniecība

16.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Drošības sistēmu uzstādīšana bērnudārzā
Lienīte”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Mēbeļu
iegāde Jaunmārupes sākumskolas klasēm”

SIA “ENTRA “
40003369427

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Divu
bērnu grupu rotaļu laukumu bruģēšanas darbi
Jaunmārupes sākumskolā”
Cenu aptauja “Dažādu komunālās saimniecības
(remonta un labiekārtošanas) darbu veikšana
Mārupes pagastā”

SIA “UZARS BRUĢĒŠANA”
53603028391

Cenu aptauja “Zālienu pļaušana Mārupes
pagastā 2007.gadā”

1.daļā un 2 daļā – SIA
“Gartens”
40003565643

20.

SIA “SAPRA”
44103029072

AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi”
40103111018

Kopējā līgumcena
ar PVN
Ls 253.99 par 1
vienību
Ls 21476
Ls 106200
Ls 14391,35

Ls9614.64
∑24005.99
Ls 4321,26

Ls 6000

Ls2290,38

Ls 564.30
Ls 5200

01.03.2007 līdz
31.12.2007

4 nedēļu laikā
no līguma
noslēgšanas
brīža
08.11.2007
17.04.2007 līdz
saistību pilnīgai
izpildei
no 02.05.2007
līdz saistību
pilnīgais izpildei
no 02.05.2007
līdz pilnīgais
saistību izpildei
no 04.06.2007
līdz 04.06.2008

SIA “Vārtu tehnika”
40003577074

19.

22.02.2007darb
ojas līdz
saistību izpildei
08.02.2007 līdz
10.03.2007

19.02.2007 līdz
31.12.2007

Aptauja (informatīva) “Garāžas boksa vārtu
iegāde”

18.

no 17.04.2007
līdz 15.04.2008
nNo 17.04.2007
līdz 15.04.2008
No 09.05.2007
līdz saistību
izpildei
No 03.05.2007
līdz saistību
izpildei
22.02.2007
līdz saistību
izpildei
09.02.2007 līdz
31.12.2007

SIA “GSK Auto”
40003539886

14.

17.

Līguma
darbības laiks
un noslēgšanas
datums
no 17.04.2007
līdz 15.04.2008

no 19.06.2007
līdz 01.11.2007

Ls 283,20 mēnesī
∑ 2832 Ls 10
mēnešos
Ls 20000
(neapliekas ar
18% PVN)
Ls 792,72

Ls 1999.99

Ls 5998.98

Ls 1846.94

2044.94 Ls par
vienu darbu
veikšanas reizi
kopā par visiem
darbu veidiem
aptuveni Ls 23600
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21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.

34.

35.
37.

39.
40.

Cenu aptauja “Veselības apdrošināšanas polišu
iegāde Mārupes pagasta padomes
administrācijas un pašvaldības iestāžu
darbiniekiem”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Par
Mārupes mūzikas un mākslas skolas
caurbrauktuves pārbūvi”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Jumta
remontdarbi Mārupes pamatskolas izglītības
iestādē “Tīraine””
Remontdarbi Mārupes pimsskolas izglītības
iestādē Tīraiane
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Dažādi
elektromontāžas darbi Mārupes pagasta teritorijā
un pašvaldības iestādēs
Cenu aptauja “Ventas, Amatas, Gaujas un
Vaidavas ielu apgaismojuma rekonstrukcija”
Cenu aptauja “Mārupes vidusskolas ķīmijas
kabineta remonts
Cenu aptauja “Remontdarbi Mārupes
pamatskolā, Tīrainē”
Eksperta pakalpojumu iegāde darbam komisijā
atklātā konkursā “Mārupes pamatskolas piebūves
(sporta halle) būvniecība

Cenu aptauja “Remontdarbi Mārupes pirmsskolas
izglītības iestādē “Lienīte””
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Rezultātu tablo iegāde Mārupes vidusskolas
sporta zālei”
Cenu aptauja “Pieminekļa totalitārisma režīmos
cietušajiem tēlniecības objektu izveide”
Cenu aptauja “Videonovērošanas sistēmas
izbūve Mārupes vidusskolā un Jaunmārupes
sākumskolā”

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 7.daļu
“Pieminekļa totalitārisma režīmos cietušajiem
tēlniecības objektu izveide” (tēlniecības darbi)
Atklātais konkurss “Mārupes pamatskolas ēkas
piebūves – sporta halles būvniecība”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Mēbeļu
iegāde Mārupes vidusskolai ķīmijas kabinetam,
laboratorijai, matemātikas klasei un krievu
valodas kabinetam ”
Cenu aptauja “Remontdarbi Skultes pamatskolā”
Cenu aptauja “Ugunsdzēsības un signalizācijas
sistēmu profilaktiskā apkalpošana Mārupes
pašvaldības iestādēs un ugunsdzēsības
signalizācijas sistēmas ierīkošana Mārupes

3.daļā – AS “Mārupes
komunālie pakalpojumi”
40103111018
AAS”BTA”
40003159840

SIA”DOMINUS SERVO”
40003558406

no 19.06.2007
līdz
no 11.06.07 līdz
10.06.2008

aptuveni Ls5900
∑ 29500
Ls 447000 un
Ls 77 par personu

no 29.06.2007
līdz saistību
izpildei
no 25.06.2007
līdz 09.07.2007

Ls 11371,84

no 12.06.2007
līdz 01.07.2007
no 21.06.2007
līdz 01.07.2008

Ls 24978.95

Ls 52933,26

Valdis Bogdanovs

no 25.06.2007
līdz 20.08.2007
no 25.06.2007
līdz 01.08.2007
no 25.06.2007
līdz 01.08.2007
Līgums spēkā
no 12.06.2007
līdz pilnīgai
saistību izpildei

SIA “Kapitāls PCP”
40003085679
SIA “Rantzows sport”
40003528045

no 02.07.2007
līdz 15.08.2007
no 21.06.2007
līdz 01.08.2007

SIA “Ostas celtnieks “
41203004237
1.daļā – Mārupes
vidusskola – AS “STA
Grupa”
40003019103
2.daļā – Jaunmārupes
sākumskola – AS “STA
Grupa”
40003019103
SIA “Ekstra 999“
41203007500

no 17.08.2007
līdz 15.11.2007
no 25.07.2007
līdz 20.08.2007

Ls 58812,79

Ls 27666,23

SIA “Zand”
40103039962

26.06.2007
spēkā līdz
saistību izpildei
12.12.2007 līdz
saistību izpildei
no 10.08.2007
līdz 17.08.2007

SIA “Amber būve”
40003622560
SIA “Entra”
40003369427

no 17.08.2007
līdz 21.09.2007
no 13.08.2007
līdz 13.08.2008

AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi”
40103111018
SIA “Burtnieks R”
40003252913
SIA “M4”
40002078294
SIA “Elektroinstalators”
40003843189
SIA “Avecelt serviss”
53603021641
SIA “Avecelt serviss”
53603021641
Anita Krauze

Pilnsabiedrība “ ARMT”

Ls 855.65

Ls 6000.01

Ls 15604.92
Ls 18416.36
Līgums ar
A.Krauzi netika
slēgts
Samaksa
V.Bogdanovam ar
PVN - Ls 11,80
stundā
Ls 29440,72
Ls 3966,84

Ls 14966,11

Ls 2 547089.88
Ls8789,82

Ls31530,58
Ls 1982.40
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41.

42.

44.
45.

46.
47.

48.

49.

50.

vidusskolā”
Sarunu procedūra (Iepirkums) saskaņā ar PIL
63.panta 3.daļu “Asfalta seguma bedrīšu remonts
atsevišķos ielu posmos.

Cenu aptauja “Bruģa ieklāšana Mārupes
vidusskolas un Mārupes mūzikas un mākslas
skolas teritorijās
Iepirkums “Lietotas vieglās pasažieru
automašīnas iegāde”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Mārupes vidusskolas aktu zāles un Mārupes
kultūras nama lielās zāles parketa grīdas
lakojuma atjaunošana
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu “Bērnu
rotaļu laukuma izveidošana “Jaunmārupē”
Cenu aptauja “Tehniskā projekta izstrāde
Mārupes pagasta ielu un ceļu apgaismojuma
būvniecībai”
Cenu aptauja “Mārupes pašvaldības īpašumā
esošo zemju topogrāfiskā un kadastrālā
uzmērīšana, zemes robežu plāna izgatavošana”

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Jaunmārupes sporta laukuma žoga un
piebraucamā ceļa izbūve”
Cenu aptauja Bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas
tehniskā projekta izgatavošana”

51.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu Lietotas
automašīnas (vieglā pasažieru) iegāde

52.

Cenu aptauja “Mārupes pašvaldības ielu, ceļu,
laukumu, tiltu, ietvju un gājēju celiņu attīrīšanas
darbi sniega periodā, laika posmā no 01.11.2007
līdz 31.12.2008”
Cenu aptauja “Remontdarbu veikšana Mārupes
pagasta padomes ēkā”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
Mārupes kapu kapličas remontdarbu veikšana”

53.
54.

55.

56.

57.

58.
59.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
Autobusa pieturas nojumes piegāde un
uzstādīšana”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Mārupes pagasta pašvaldības ēkas Jelgavas
ceļš 29, logu nomaiņa”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
Mārupes pagasta padomes ēkas ventilācijas
sistēmas apkope”
Cenu aptauja “Tehniskā projekta iegāde Mārupes
vidusskolas sporta zāles būvniecībai”
Cenu aptauja “Transporta pakalpojumi skolēnu
pārvadāšanai 2008.gadā”

AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi”
40103111018

SIA “DANTRA”
40103144235
SIA “EA Autonams”
40003768389
SIA “KOPRO”
40003685119

SIA “JLD”
40003315320
SIA “RHL”43603024951

1.daļā – SIA “Merko”
40003335702
2.daļā – SIA “Merko”
40003335702
3.daļā – “Balt Survey”
40003761022
∑11612.59
SIA “DN SISTĒMAS “
50003672101

6 dienu laikā no
līguma
noslēgšanas
brīža – no
21.06.2007
No 06.08.2007
līdz 31.08.2007

Ls 893,72

Ls 33734,08

24.07.2007

Ls 4991,40

no 02.08.2007
un darbs
jābeidz 2 nedēļu
laika no līguma
nosl. brīža
no 12.10.2007
līdz 01.12.2007
no 11.11.2007
līdz 01.06.2008

Ls 5285,90

Darbu izpildes
laiks -4 mēneši
no līguma
noslēgšanas
brīža

no 21.10.2007
līdz 20.11.2007

Ls 8801.8
Ls 19989.20

Ls513.30
2729,75
10459,80
∑13702.85
Ls 10574,58

SIA “Arhitekta U.Ekšteta
firma “ARKA”
42103009627
SIA “NORDE “
40003242722

no 22.11.2007
līdz 01.05.2008

Ls 18880

19.10.2007

Ls 8254,10

SIA “GSK Auto “
40003539886

no 01.11.2007
līdz 31.12.2008

SIA “Rīgas būvdarbi”
40003386037
SIA “ BTS”

no 07.01.2008
līdz 31.03.2008
no 18.11.2007
darbi jāveic 42
darba dienu
laikā
no 18.11.2007
līdz 20.12.2007

Ls109,22 par
vienu darbu
veikšanas reizi
∑~47200
Ls 29183.81

SIA “ Studio LV”
44103002063
SIA “ARČERS”
40003051954

Ls 10832.40

Ls 3823,51

Ls 11353.57

SIA “AC Būve”
50003689381

no 29.12.2007
45 darba dienu
laikā
21.11.2007 līdz
20.11.2008

SIA “Arhitekte G.Kursīte“
48702001737
SIA “GSK AUTO”
40003539886

no 28.12.2007
līdz 01.04.2008
no 07.01.2007
līdz 31.12.2008

Ls 20000

Ls 2178.28

Ls1,30 par 1km
Ls 12 vai 15 par
1h
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60.
61.

62.

63.
62.

63.

Cenu aptauja “ Biroja tehnikas iegāde Mārupes
pagasta padomes darbiniekiem un iestādēm”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Aparatūra lietvedības programmas darbības
nodrošināšanai un reserves kopiju veidošanai
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu”
“Pavairošanas un vizuālās informācijas
attēlošanas aparatūras iegāde”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Remontdarbi Skultes pamatskolā”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Rūpniecisko gaisa pūtēju piegāde Tīraines NAI”
Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta 9.daļu
“Mārupes vidusskolas ārējo ūdensapgādes,
kanalizācijas, elektroapgādes un gāzes apgādes
tīklu projektēšana””

Ls 17,70 par 1h
Ls12065.26

SIA “Multisistēma Rīga”
40003256120
SIA “ELVA-1”
40103006406

no 03.01.2008
līdz 01.02.2008
no 14.12.2007
līdz 28.12.2007

SIA “Inter – Rīga “
40003100234

no 14.12.2007
līdz 28.12.2007

Ls5358.02

SIA “Amber būve”
40003622560
SIA “Drafts&ITO Projektu
grupa”
40003649993
SIA “Arhitekte G.Kursīte“
48702001737

no 14.12.2007
līdz 15.01.2008
no 27.12.2007
piegāde 45
dienu laikā
no 28.12.2007
līdz 01.04.2007

Ls 9440

Ls 4677.74

Ls10563.36

Ls11680.20

Atklātais konkurss
Cenu aptauja
Iepirkums

A/S „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
Skulte 15-1, Mārupes pagasts, LV-2108, tālr. 7915279
Uzņēmuma reģistrācijas datums un numurs UR: 27.12.1993.g. Nr.010311101
Vienotais reģistrācijas numurs : 40103111018

Valdes priekšsēdētājs Juris Ivanovs.
Uzņēmuma pamatdarbība ir komunālo pakalpojumu sniegšana ciematos Skulte, Tīraine, Mārupe un
komunālo pakalpojumu klāstā ietilpst: minēto teritoriju apsaimniekošana, siltuma ražošana un piegāde, dzeramā
ūdens ražošana un piegāde, kanalizācijas notekūdeņu un attīrīšanas iekārtu ekspluatācija un uzturēšana,
elektroenerģijas saimniecības uzturēšana un apkalpošana, ūdens sistēmas un kanalizācijas trašu apkalpošana
un remontdarbi tajos, sadzīves atkritumu savākšana un izvešana.
Uzņēmuma saimnieciska darbība raksturojama ka nepārtraukts process, kuram visu gadu bija
nepieciešami naudas līdzekļi.
Svarīgākās problēmas saistās ar pieaugušajiem daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas izdevumiem un
kā rezultātā ieņēmumi, kas iegūti no dzīvojamā fonda apsaimniekošanas, pilnīgi nesedz apsaimniekošanas
izdevumus. Neskatoties uz grūtībām, kas saistās ar zemo apsaimniekošanas maksas apmēru, zemiem
savlaicīgiem maksājumiem par komunāliem pakalpojumiem no iedzīvotāju puses, visi apkalpojamie objekti
ir saņēmuši kvalitatīvus, savlaicīgus komunālos pakalpojumus 2007.gadā.
2007.gadā uzņēmums sakarā ar inflācijas līmeņa paaugstināšanos saskārās ar kopējo izmaksu
sadārdzinājumu, tajā skaitā un ar darbaspēka izmaksu sadārdzinājumu, bet neskatoties uz to uzņēmuma
attīstība ir stabila. Uzņēmums pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulatora ieteikumiem bija spiests palielināt tarifus
Mārupes pagasta patērētājiem. Darbaspēka sadārdzinājumu problēma tika risināta ar uzņēmuma efektīgāku
darbību, personāla papildu apmācību.
2007.gada vidū slēgta struktūrvienība - Tīraines veikals. Par pamatu Tīraines veikala darbības
izbeigšanai bija pakāpenisks apgrozījuma samazinājums, problēmas ar darbaspēku, pieaugošās izmaksas
veikala pamatfunkciju izpildei un nodrošināšanai, kā rezultātā, lai neradītu apgrūtinājumu un zaudējumus
uzņēmuma finansiālajā darbībā, tika pieņemts lēmums slēgt Tīraines veikalu.
2007.gadā uzņēmuma peļņa sastāda 17015 Ls pirms nodokļu nomaksas. Uzņēmuma finansiālais
stāvoklis ir stabils un detalizēts 2007.gada Gada pārskatā un "Peļņas un zaudējuma aprēķinā.
Mārupes pagasta padome 2007.gadā ir veikusi ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā 120000 Ls apmērā.
Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, 2007.gadā uzņēmumā apgrozījums ir palielinājies par 116535 Ls un
2007.gada neto apgrozījums sastāda 990908 Ls, bet 2006.gadā neto apgrozījums sastādīja 874373 Ls, attiecīgi
uzlabojušies pārējie uzņēmuma ekonomiskie radītāji.
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2007. gadā uzņēmums galveno uzmanību veltīja:
• Izdevīgu attiecību dibināšanai un uzturēšanai ar īpašniekiem, kuri Mārupes pagastā realizē apjomīgus
būvniecības plānus ar mērķi paplašināt apsaimniekojamo objektu skaitu;
• Līdzdalībai LR Vides Ministrijas projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 12 Zemgales
reģiona pašvaldībās Latvijā", beigu ziņojuma par paveikto darbu-izpēti apstiprināšanai un pāriešanu uz
projekta izstrādi; Šī projekta gala iznākums ir ūdenssaimniecības sakārtošana Mārupes pagastā,
apsaimniekojamo tīklu un pamatlīdzekļu palielināšanās laika periodā līdz 2011. gadam.
• Ūdensvada maģistrāles izbūvei un nodrošināt iespēju pieslēgties ūdensapgādei iedzīvotājiem Mārupē;
• Tirgus izpētei un jaunu klientu, pakalpojumu izmantotāju piesaistīšanai;
• Nelietderīgo izmaksu samazināšanai uzņēmuma saimnieciskajā darbībā;
• Kvalitātei elektroenerģijas izmantošanā un ekspluatācijā;
• Grāmatvedības programmas pilnveidošanai un uzņēmuma specifikas pielāgošanu tai;
• Grāmatvedības uzskaites metodikas pilnveidošanai un uzņēmuma specifikas pielāgošanu tai;
• Uzņēmuma materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un nodrošināšanai ar investīcijām;
• Apkures jautājuma risināšanai Mārupes, Skultes un Tīraines ciematos;
• Kanalizācijas un attīrīšanas ierīču kvalitatīvas ekspluatācijas nodrošināšanai Mārupes, Skultes un
Tīraines ciematos.
• Ūdensvada kvalitatīvas ekspluatācijas nodrošināšanai Mārupes, Skultes un Tīraines ciematos.
Veiktie darbi 2007.gadā apsaimniekotajos objektos:
Tīraines ciemata apsaimniekošanas darbi:
• Elektrosaimniecības apkalpošanas un uzturēšanas darbi;
• Izstrādāts un apstiprināts Tīraines ciemata transformatora rekonstrukcijas un jaudas palielināšanas
projekts. Sākts augstsprieguma tīkla un transformatora TP-0509 kapitālais
remonts ar augstsprieguma atzara maģistrāles nomaiņu, uzskaites punkta izbūvi augstsprieguma
daļā. Rekonstrukcija turpināsies 2008.gadā.
• Daļēji siltumtrases posmu izolācijas pārbaudes un maiņas remontdarbi;
• Apkures stāvvadu remontdarbi ēkās;
• Siltummaiņu remontdarbi un profilakse ēkās.
• Tīrainē Viršu ielā kanalizācijas sūkņu stacijas, aprīkotas ar sūkņa iekārtu notekūdeņu novadīšanai uz
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, apkopi un uzturēšanu darba kārtībā;
• Ūdens stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa ar plastmasas caurulēm, aizbīdņu nomaiņa,
ūdens ievadu pārbūve un atjaunošana;
• Tīrainē maģistrālo ūdens vada posmu remonti;
• Daudzdzīvokļu namiem Viršu iela 7; Viršu iela 8, rekonstruētas ēku elektrības uzskaites sadales un
nomainīti elektrības skaitītāji.
• Viršu iela 10; 11; 13; 14; 15- notek reņu un noteku remonts;
• Viršu iela 12 - Kanalizācijas stāvvadu un izvadu daļēja nomaiņa;
• Tekošie ikdienas remontu darbi Tīraines ciematā : ūdensvadi, jumti; apkures sistēmas;
• Ēkām jumtu šīfera remontdarbi;
• Jumta karnīžu, izbūvju, ventilācijas lūku, koru remontdarbi ;
• Sezonas darbi apsaimniekošanā : Zālienu pļaušana; sniega tīrīšana; zālienu izveidošana un apzaļumošana.
Mārupes ciemata apsaimniekošanas darbi:
• Mārupītes gatves d./dz. māju siltummaiņu un siltummezglu apkope;
• Mārupītes gatves katlumājas iekārtu apkope, katlu remonts;
• Ūdens stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa, aizbīdņu nomaiņa, ūdens ievadu pārbūve un
atjaunošana;
• Mārupes ūdens pieslēgumi Tēraudu iela, Atvaru iela, Zemturu iela, Spulgu ielā, Mēmeles ielā, Mūsas ielā,
Gaujas ielā, Meistaru ielā, Vecozolu ielā, Kurmales ielā, Rožu ielā, Lielā ielā, Bebru ielā, Avotu ielā, Kronēs ielā,
Braslas ielā, maģistrālo ūdensvadu izbūve Rožu ielā, Liliju ielā, Paleju ielā, Meldriņu ielā, Briežu ielā, Silnieku
ielā, Sniķeru ielā, Zeltiņu ielā.
• Zālienu izpļaušanas darbi vasaras sezonā;
• Individuālu līgumu slēgšana par atkritumu izvešanu no privātpersonām.
Skultes ciemata apsaimniekošanas darbi:
• Kanalizācijas sūkņu stacijas elektrosadaļu uzturēšana un automātikas pilnveidošanas darbi;
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• Skultē jaunas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas ekspluatācijas nodrošināšana;
• Iekšējo ceļu asfaltēšanas un bedrīšu remonta darbi;
• Elektrosaimniecības apkalpošanas un uzturēšanas darbi, ielu apgaismojuma nodrošināšana;
• Ēku pagrabu siltumtrases izolācijas maiņas remontdarbi;
• Apkures stāvvadu remontdarbi ēkās;
• Ūdens stāvvadu remontdarbi ēkās, bojāto posmu nomaiņa, aizbīdņu nomaiņa, ūdens ievadu pārbūve un
atjaunošana;
• Ēku šīfera j umtu remontdarbi;
• Jumta karnīžu, ventilācijas lūku, koru remontdarbi, daudzdzīvokļu māju šuvju un balkonu hidroizolācijas
atjaunošana;
• Namu ieejas kāpņutelpu uzturēšanas un remonta darbi;
• Skultes sabiedriskās pirts uzturēšana un ekspluatācija;
• Zālienu izpļaušanas darbi vasaras sezonā;
• Sabiedriskās pirts uzturēšana un remontdarbi;
• Cirka viesizrāžu nodrošināšanas un organizācijas darbi;
Mārupes pagasta pašvaldības pasūtījuma darbi:
• PII ,,Tīraine,, jumta remonts;
• PII ,,Lienīte,, santehniskie remonta darbi;
• Jaunmārupes bibliotēkas telpu remonta darbi;
• Mārupes vidusskolas santehniskie un telpu remontu darbi;
• Mūzikas skolas II stāva apkures stāvvadu remonta darbi, logu remonts.
• Mārupes pagasta asfaltēto ielu bedrīšu remonta darbi;
• Pašvaldības teritorijas labiekārtošanas darbi; zālienu pļaušana; bīstamu un pāraugušu koku nozāģēšana;
• Mārupes kapu, Mazcenu kapu atkritumu izvešana , sakopšanas darbi ( visa sezona);
• Dažādi labiekārtošanas darbi.
• Pāraugušu koku apzāģēšana ielu malās, un citur;
Citi pasūtītāji:
• Maģistrālo ūdensvadu izbūve - Mārupes ūdensapgādes tīklu paplašināšana
• Ūdens ievadu pieslēgumi; ūdensvada izbūve uz īpašumu "Asarīši 3";
• Sadarbība ar dzīvojamā sektoru attīstītājiem ūdenssaimniecības tehniskajos jautājumos;
• Pasūtīts projekts notekūdeņu kanalizācijas maģistrālā spiedvada izbūvei no Tīraines uz Rīgas
kanalizācijas tīkliem ar pārsūknēšanas staciju;
• Jauni elektrības pieslēgumi Tīrainē, Mārupē;
• Dažādi labiekārtošanas darbu pasūtījumi, zemes darbi, remontu darbi;
• Pašvaldības teritorijas sakopšanas darbi Tīrainē pie sporta laukuma, skaidu katlumājas Tīrainē;
Ar 2007./2008 apkures sezonu tika palielināts un apstiprināts apkures tarifs Tīraines ciematā, Mārupes
ciematā un Skultes ciematā. No trim ciematiem Mārupes pagastā, kuros uzņēmums ražo un piegādā siltumu
dzīvojamām mājām, Tīraines ciemata apkures sistēma (izņemot gāzes katlumāju) ir vissliktākajā
stāvoklī. Siltumtrases novecojušas, siltummezgli novecojuši un neatbilst apkures un karstā ūdens
lietošanas un izmantošanas ekonomiskām prasībām. Mārupes pagasta ciematā Tīraine, lai lietderīgi un
efektīvi izmantotu saražoto apkures enerģiju, kā arī apkures maksas samazināšanai patērētajiem tika
uzsākta par uzņēmuma līdzekļiem siltummezglu izbūve. Lai pilnīgi un lietderīgi pabeigtu Tīraines ciemata
apkures sistēmas rekonstrukciju, ir nepieciešama ciemata siltumtrases nomaiņa. Esošā siltumtrase ir novecojusi
un nederīga lietderīgai ekspluatācijai, jaunas siltumtrases izbūvei ir nepieciešams finansējums līdz 115000 Ls.
Skultes ciematā ir nepieciešama pilna maģistrālā ūdensvada nomaiņa 2.5 km garumā - no jaunā
spiedvada līdz dzīvojamām mājām, skolai, un nepieciešams finansējums līdz 50000 Ls. Uzņēmums par saviem
līdzekļiem ir izbūvējis daļu no jauna ūdensvada no sūkņu stacijas līdz Skultes ceļam, ja līdzekļi ļaus, iesāktais
darbs jāturpina. Skultes ciematā dzeramā ūdens piegādes problēma ir sastopama daudzdzīvokļu māju 5. stāvos,
kur nav pietiekošs ūdens padeves spiediens. Lai šo problēmu atrisināt ir nepieciešama ūdens
paaugstināšanas iekārta un nepieciešamais finansējums ir līdz 6500 Ls.
Uzņēmuma problēmu būtisks atrisinājums saistās ar situāciju valstī un kopējas inflācijas līmeņa
paaugstināšanu kas vai izsaukt turpmāko tarifu palielināšanu, kā arī ar uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu
pozitīvo nodrošinājumu un saimnieciskās darbības paplašināšanu, kas saistās ar strauju būvniecības
pieaugumu Mārupes pagastā.
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LAUKSAIMNIECĪBA
Lauksaimniecības konsultante Velta Janberga.
2007. gadā Mārupes pagastā ir 42 piemājas un zemnieku saimniecības, kurās darbojas lauksaimniecības
konsultants, kas sniedz konsultācijas, jaunāko informāciju par lauksaimniecības tālāko ražošanas attīstību, par
ES strukturālajiem atbalsta fondiem un to saņemšanas kārtību, kā arī par valsts nacionālo subsīdiju
saņemšanas kārtību. L/s konsultants veic nepieciešamo dokumentu aizpildīšanu, lai zemnieki saņemtu
pienākošās subsīdijas gan par tiešajiem platību maksājumiem, gan nacionālas subsīdijas.
Sagatavoti - 38 pieteikumi Lielrīgas reģionālajai pārvaldei subsīdiju saņešanai par piena kvotām un govīm,
kuras atrodās zem pārraudzības un atbilst Ministra kabineta noteikumiem,
- 40 pieteikumi sagatavoti par tiešajiem platību maksājumiem,
- 2 pieteikumi sagatavoti par naturālo saimniecību restrukturizāciju.
- 22 sagatavotas atskaites par tiešajām tirdzniecības kvotām piena lopkopībā
iesniegšanai Zemkopības ministrijai.
Kā lielākās saimniecības var minēt “Liepsalas”, “Atpūtas”, z/s “Veclejnieki”, “Līberi”, z/s “Purkalni”, z/s “Arumi”,
z/s “Vecliepas”, un “Atvasaras”.
Ar piena lokopību nodarbojas 46 saimniecības. Saimniecību skaits ar govju skaitu ganāmpulkā:
No 1 - 5 govis - 22
6 – 10 govis - 5
11 - 15 govis - 2
30 – 50 govis - 1
Piena pārraudzība tiek veikta 26 saimniecībās un tajās kopā ir 142 govis. Piena pārraudzība tiek veikta katru
mēnesi, kuras laikā nosaka piena daudzumu, tauku saturu, olbaltumvielu saturu un somatisko šūnu
daudzumu pienā. Labākie ražības rādītāji:
ražības rādītāji saimniecībā “Liepsalas” - vid. Izslaukums no govs - 8283 kg,
- “ - “Vecliepas”- vid. Izslaukums no govs - 6283 kg,
- “ - “Līberi”- vid. Izslaukums no govs - 6728 kg,
- “ - “Veclejnieki” vid. izslaukums no govs - 6202 kg.
Katru mēnesi notiek jaundzimušo dzīvnieku apzīmēšana, reģistrēšana, dokumentu aizpildīšana, izmaiņu
reģistracija govju citskartītēs, dokumentu aizsūtīšana datu centram.
Ar dārzeņu audzēšanu nodarbojas 4 saimniecības. Lielākie dārzeņu audzētāji ir Ziedonis Karss z/s
“Ziedoņkalni” – audzē burkānus – 7,0 ha platībā. Vid. ražība 360 cnt. no ha un Bruno Lielkāja saimniecībā
“Zālītes” – audzē burkānus - 3,0 ha platībā. Vid. ražība 320 cnt. no ha. Graudaugus zemnieki audzē tikai
pašu vajadzībām – spēkbarības ieguvei. 2007.gadā ražība 20 – 26 cnt no hekrāra.
Ar puķu audzēšanu un košumkrūmu audzēšanu nodarbojas 2 saimniecības - z/s “Purkalni” un z/s “Arumi”.
Z/s “Purkalni” puķu sīpolus audzē 4,0 ha platībā, pārsvarā tiek audzēti tulpju, gladiolu, liliju un narcišu sīpoli.
Puķu sīpoli tiek realizēti Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām uz Baltkrieviju un Lietuvu. Z/s “Arumi” audzē
košumkrūmus 1,5 ha platībā. Košumkrūmus realizē tepat Latvijā , kā arī mūsu pašu Mārupes pagastā.
Ar zirgkopību nodarbojās 5 saimniecības. Lielākās no tām z/s “Lielceri” un z/s “Tīraines staļļi”, kurās katrā ir
pāri par 60 zirgiem. Zirgi tiek audzēti sportam, eksportam un slimo bērnu rehabilitācijai. Zirgi tiek izmantoti arī
sabiedriskajos pasākumos t.i. bērnu vizināšanai.
Pagastā darbojas arī divas liela apjoma ražotnes ar lauksaimniecisko novirzi, tās ir:
1. SIA “SABIEBRĪBA MĀRUPE”
2. Mārupes lauksaimniecības centrs - putnkopība, kuras ražošana ar 01.09.2006. tiek
pārcelta uz Rīgas rajona Ropažiem “ZAĶUMUIŽĀ,”izņemot olu šķirošanu, kura pagaidām
vēl tiek veikta Mārupes lauksaimniecības centrā.
Divas reizes gadā notiek statistikas datu vākšana par lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu un
izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanā. 2006. gadā tika apsekotas 136 saimniecības, pēc
statistikas pārvaldes norādījuma. Pēc datu apkopošanas redzams, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme 40
% netiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kas izskaidrojams ar straujo būvniecību un
zemes tirgus cenas celšanos. Īpašnieki ieinteresēti zemes pārdošanā, nevis zemi izmantot lauksaimniecības
produkcijas ražošanai.
2007. gadā kopā ar LKC Siguldas biroju tika veikta 86 stundu zemnieku apmācība par sekojošām tēmām:
1. Mēslošanas normu un kūtsmēslu normatīvu lietošana Latvijā,
2. augsnes pareizu mēslošanu, mēslojuma daudzuma aprēķināšanu,
3. lauku vēstures veidošanu,
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4. augšņu ķīmiskās analīzes
5. kūtsmēslu krātuvju ierīkošanas noteikumu,
6. grāmatvedība,
7. Vides prasības lopkopības saimniecībām,
8. Vides prasības augkopības saimniecībām
9. Ekoloģija un vides aizsardzība,
10. Mēslošanas plānošana,
11. Vides prasības samniecībām īpaši jūtigajā teritorija,
12. Priekšlaicīgā pensionēšanās.
Mācībās apmeklēja 18 Mārupes pagasta zemnieki.

Sociālā nodrošināšana
SOCIĀLAIS DIENESTS
Vadītāja Anita Grope.
2006.gadā Mārupes pagasta padomē izveidota jauna struktūrvienība – Sociālais dienests, kura darbu
reglamentē Sociālā dienesta nolikums un Saistošie noteikumi Nr.12/2006 ‘’Par sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Mārupes pagastā’’ un Nr.13/2006 ‘’Par sociālās palīdzības pabalstiem un
materiālās palīdzības pabalstiem Mārupes pagastā’’. 2007.gadā Sociālajā dienestā strādā 4 darbinieki.
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas rajona filiāles (Sigulda, Šveices iela 12) darbinieki
katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 10.00 – 12.00 pieņem Mārupes pagasta padomes telpās.
Pašvaldībā dzīvojošie maznodrošinātie iedzīvotāji var saņemt valsts noteiktos sociālos pabalstus:
1. Trūcīgo ģimeņu sociālās palīdzības pabalstu
2. Dzīvokļu pabalstu
3. Pabalstu aprūpei
4. Apbedīšanas pabalstu
Pašvaldība sociāli maznodrošinātajiem iedzīvotājiem papildus valsts noteiktajiem sniedz šādus
pabalstu veidus:
1. Pamat pabalsti
• ēdināšana skolā;
• pārtikas produktiem;
• GMI pabalsts.
2. Mājokļa pabalsti
• komunālajiem pakalpojumiem;
• kurināmā iegādei.
3. Pabalsti ģimenei
• 1.klases uzsākšanai;
• vasaras nometnei;
• medikamentu iegādei bez rehabilitācijas plāna (brilles, spieķi, dzirdes aparāti);
• medicīnas pakalpojumiem;
• Rota vīrusa pote jaundzimušajiem;
• veselības apdrošināšanas polises iegādei;
• zobārstniecībai;
• zobu protezēšanai;
• rehabilitācijai;
• medikamentiem;
• pabalsts izglītībai.
4. Citi pabalsti
• ārkārtas situācijā;
• politiski represētajiem;
• pabalsts jubilejā;
• 9., 12. klasi beidzot;
• jaundzimušo aprūpei;
• aizbildņiem;
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• tuberkulozes slimniekiem.
Pabalsts samaksai par transporta pakalpojumiem
• speciālais autotransports;
• hemodialīzes pacientu transporta pakalpojumiem.
No Sociālā dienesta budžeta tiek pirkti pakalpojumi par bērnunamos un pansionātos ievietoto
iedzīvotāju uzturēšanu.
Izlietotie līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai 2007.gadā
Pabalsta veids
Ģimeņu/personu
Ls
skaits
ēdināšana skolā
64
5848.75
pārtikas produktiem
4
364
GMI (garantētā minimālā ienākuma) pabalsts*
4
781
komunālajiem pakalpojumiem
7
2006.39
kurināmā iegādei
29
1770
1.klases uzsākšanai
137
4580
vasaras nometnei
2
100
medikamentu iegādei bez rehabilitācijas plāna
8
316
medicīnas pakalpojumiem
16
426
Rota vīrusa pote jaundzimušajiem
49
4000
veselības apdrošināšanas polises iegādei
21
1158
zobārstniecībai
4
267
zobu protezēšanai
3
150
rehabilitācijai
44
2699
medikamentiem
28
1257.47
pabalsts izglītībai
32
17960
ārkārtas situācijā
58
37442.81
politiski represētajiem
85
10200
pabalsts jubilejā
58
3020
9., 12. klasi beidzot
27
1940
jaundzimušo aprūpei
206
19200
aizbildņiem
10
5976
tuberkulozes slimniekiem
3
373
speciālais autotransports
11
988.4
hemodialīzes pacientu transporta pakalpojumiem
2
210
pabalsts aprūpei
64
29710
apbedīšanas pabalsts
78
5120
Pašvaldību pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
18
18338
pakalpojumi
Kopā:
175901.82
5.

*valsts noteiktais GMI līmenis vienai personai 2007.gadā (MK noteikumi Nr.1038 no 21.12.2004.) – Ls 27,00.
Atbilstība trūcīgās ģimenes statusam konstatēta 25 ģimenēs ar 106 personām tajās.
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MĀRUPES PAGASTTIESA
Mārupes pagasta pagasttiesas priekšsēdētāja Nadīna Millere.
Mārupes pagasta bāriņtiesa darbojas saskaņā ar LR Civillikumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Bāriņtiesu likumu, saskaņā ar 16.11.2005. MK noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” u.c. normatīviem aktiem.
Saskaņā ar augstākminētiem LR likumdošanas normatīviem aktiem ir veikts sekojošs darbs:
1.Notikušas 36 bāriņtiesas sēdēs, kur tika pieņemti 36 lēmumi, iepriekš veicot rūpīgu dokumentu
pārskatīšanu un lietas izveidošanu:
- par aizbildnību - pieņemti 4 lēmumi,
- par bērnu aprūpes tiesībām – pieņemti 8 lēmumi,
- par aizgādnību - 5 lēmumi,
- pēc tiesu pieprasījuma lietas par saskarsmes tiesību izmantošanu un aizgādības tiesību
izmantošanu – 3 lēmumi,
- par nepilngadīgo un rīcībnespējīgo interešu pārstāvēšanu mantojuma lietā - 11 lēmumi,
- par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu - 1 lēmums,
- par bērnu ievietošanu iestādē - 1 lēmums,
- par bērnu ievietošanu audžuģimenē un audžuģimenes statusa noņemšanu - 2 lēmumi,
- par adopciju –1 lēmums;
2. Ir veiktas apsekošanas ģimenēs un ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
3. Izpildītas notariālās funkcijas. To skaits pēc apliecinājuma reģistra - 329.
4.Tika ņemta dalība 28 rajona un Rīgas priekšpilsētu tiesas sēdēs.
5. Pildot pagasta bāriņtiesas funkcijas Mārupes pagasta bāriņtiesa ik gadu t.sk. 2007.gadā veica audzinoša
rakstura pārrunas ar bērniem un viņu vecākiem, tika izskaidrotas tiesības, pienākumi, atbildība u.c. svarīgi
jautājumi. Sniegtas konsultācijas un pienākumi aizbildnības, aizgādības un mantojumu lietās.
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