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Labdien, godājamais lasītāj!
Mārupes novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2010.gada darbības
publisko pārskatu.
Aizvadītajā gadā mūsu darbības galvenā prioritāte bija nodrošināt izglītības
jomas attīstību, kas mūsu bērniem nākotnē dotu iespējas nodrošināt sev stabilus dzīves
apstākļus, veidojot attīstītu un pārticīgu valsti. Otra svarīgākā prioritāte bija sociālās
jomas attīstība, kas īpaši svarīga kļuva ekonomiskās krīzes atstāto sociālo seku
iestāšanās dēļ. Trešā prioritāte – nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem pievilcīgu
vidi, nodrošinot investīcijas tās pilnveidošanā. Nozīmīgi darbi veikti arī atpūtas un
kultūras jomas attīstībā.
Mārupes pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēdējos gados pieaug un
salīdzinot ar 2001.gadu tas ir gandrīz dubultojies. 2010.gada 31.decembrī pēc LR
Statistikas pārvaldes datiem Mārupes novadā dzīvo 15 176 iedzīvotāji. Kopā ar
iedzīvotāju pieaugumu, pieaug arī pašvaldības atbildība un pienākums strādāt
iedzīvotāju interesēs. 2010.gadā pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki
izvērtēja sava darba augļus, tika ieviesta darbinieku novērtēšanas kārtība ar mērķi
pastāvīgi pilnveidot darba metodes un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Mēs kļuvām
profesionālāki savā darbā, dinamiskāki un iedzīvotājiem pieejamāki!
Īpaši priecājamies, ka 2010.gadā darbu uzsāka pirmskolas izglītības iestāde
„Zeltrīti‖, kuru apmeklē 264 Mārupes novada bērni. Pirmsskolas izglītības iestādes
„Zeltrīti‖ projekts Mārupē realizēts publiskās un privātās partnerības ietvaros, kas ir
pirmais tāda veida projekts Latvijā izglītības jomā.
Atskatoties uz mūsu darbību 2010.gadā, jāsecina, ka esam strādājuši, lai veidotu
labvēlīgu, draudzīgu un atklātu sociālo un ekonomisko vidi, veicinot novada
iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu.
Vēlos pateikties visiem Pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem par
veikumu 2010.gadā un novēlu veiksmi visiem mūsu sadarbības partneriem!

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
2010.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, ir
izveidotas četras pastāvīgas komitejas:
Finanšu komiteja, kurā darbojas 13 deputāti;
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kurā darbojas 7 deputāti;
Attīstības komiteja, kurā darbojas 7 deputāti;
Vides un komunālo jautājumu 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. Saskaņā ar
Mārupes novada pašvaldības administrācijas nolikumu administrācija sastāv no
grāmatvedības darbiniekiem, nodokļu inspektoriem, sekretariāta, juristiem, nozaru
speciālistiem un tehniskiem darbiniekiem.
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
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nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
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, kas ir 2003.gada 10.septembrī apstiprinātās Mārupes pagasta attīstības
programmas sastāvdaļa.
Izvirzītie mērķi

Virzieni mērķu sasniegšanai
-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

1.Novada
kopējā
ceļu
tīkla
un
transporta shēmas
attīstība

2. Mārupes novada
izglītības
iestāžu
attīstība

-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 tranzītplūsmas 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
-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, finansu

-jaunu uzņēmumu veidošanās sekmēšana, piesaistot kvalitatīvu darbaspēku tieši no
Mārupes novada iedzīvotāju vidus
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resursu
kvalificēta
darbaspēka
piesaiste

un

-uzņēmumu, kuru specializācija saistīta ar ne tik augstas kvalifikācijas speciālistu
nodarbināšanu, attīstība
-jaunu savrupmāju teritoriju veidošana, kas tieši ietekmē kvalitatīva darbaspēka
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)
-novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem un pieejamiem komunāliem
pakalpojumiem, kvalitatīvu dzeramo ūdeni, regulāru karstā ūdens padevi, sadzīves
atkritumu izvešanu
-AS „Mārupes komunālie pakalpojumi‖ attīstība

4.
Komunālo
pakalpojumu
un
inženierapgādes
sistēmu 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
-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:

5.Sociālās palīdzības
un veselības aprūpes
sistēmas
attīstība.
Drošība

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
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-Mārupes novada teritorijas atkritumu saimniecības iekļaušanās vienotā atkritumu
savākšanas un apsaimniekošanas sistēmā.

7.Novada atkritumu
saimniecības
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

9.Mārupes novada
pārvaldes sistēmu
pilnveidošana
un
attīstība

-Mārupes novada padomes iekšējā darbības modeļa pilnveidošana

-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

-sabiedrisko attiecību veidošana, iedzīvotāju regulāra informēšana par pieņemtajiem
lēmumiem un procesiem, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmējus
-dzīvojamā fonda attīstība, jaunu mājokļu celtniecība

10.Apdzīvoto
plānošana,
aizsardzība

vietu
vides

-jaunu uzņēmumu veidošanās, darījumu teritoriju zonu attīstība
-konkrētas attīstības virzienu noteikšana apdzīvotās teritorijās
-graustu apzināšana un likvidēšana
-piesārņoto teritoriju rekultivācija

1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi)
2010.gadā īstenotās prioritātes:
Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā
Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā
Investīcijas un vides drošība Mārupes novadā
Atpūtas un kultūras jomas attīstība Mārupes novadā.
2010.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 būvvalde, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29;
Mārupes Bāriņtiesa, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29;
Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29;
Sociālais dienests, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29;
Mārupes vidusskola, adrese: Mārupe, Kantora iela 97;
Mārupes pamatskola, adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7;
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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;
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi‖ ;
SIA „Rīgas apriņķa avīze‖;
Mārupes Lauksaimniecības biedrība.
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. 2010.gadā budžeta ieņēmumi bija 9 213 076 LVL. 2010.gadā ieņēmumi
pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, ieņēmumu plāna izpilde bija
103% apmērā. Galvenais budžeta ieņēmumu avots ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis. 2010.gadā ieņēmumi no ienākuma nodokļa ir
6 262 087 LVL, kas ir 72% no kopējiem Mārupes novada ieņēmumiem.
Būtisks ienākuma avots ir nekustamā īpašuma nodoklis, kas 2010.gadā
bija 1 220 217 LVL jeb 13% no kopējiem izdevumiem. 1 463 805 LVL jeb
16% 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.

Klasifikācijas
kods

2008.gadā
(faktiskā
izpilde)*

2009.gadā
(faktiskā
izpilde)

2010.gadā
apstiprināts
likumā

faktiskā
izpilde

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

9 211 317

8 124 625

8 915 952

9 213 076

Finansiālie rādītāji
Pamatbudžets

1.
1.1.

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

7 487 751

6 456 070

7 362 662

7 482 304

1.2.

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

278 878

154 244

125 000

124 266

1.2.

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

137 271

150 431

143 500

142 701

5.0.

Valsts
budžeta
un
pašvaldības
budžeta
transferti

1 307 417

1 363 880

1 284 790

1 463 805

Izdevumi (kopā)

12 348 504

8 295 667

8 549 510

7 150 358

7 364 196

6 675 318

7 456 571

6 444 198

5 254 630

4 096 631

5 002 641

4 337 162

0

160 966

180 500

175 986

1.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

1.0.
1.1.

Uzturēšanas
(kopā)
Kārtējie
(1000+2000)

izdevumi
izdevumi

Procentu izdevumi (4000)
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2.1.3.

1.3.

Dotācijas
un
sociālie
pabalsti (3000+6000)

347 420

518 077

497 790

422 688

2.1.4.

1.5.

Uzturēšanas
transferti (7000)

1 762 146

1 899 644

1 775 640

1 508 362

2.1.5.

2.0.

Kapitālie izdevumi

4 984 308

1 620 349

1 092 939

706 160

2.1.

Pamatkapitāla
(5000)

4 984 308

1 620 349

1 092 939

706 160

Finansēšana

3 137 187

171 042

-366 442

-2 062 718

Naudas
līdzekļi
un
noguldījumi
(atlikums
izmaiņas)

1 953 627

286 631

99 016

-1 597 283

Aizņēmumi

1 328 560

-65 589

-437 458

-437 435

Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā

-145 000

-50 000

-28 000

-28 000

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

264 249

125 497

96 512

96 152

2.2.

izdevumu

veidošana

Speciālais budžets
1.
1.1.

1.0.

Nodokļu ieņēmumi

0

0

0

0

1.2.

2.0.

Nenodokļu ieņēmumi

17 814

43

0

0

1.2.

3.0.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

160

8 433

12 140

11 758

5.0.

Valsts
budžeta
un
pašvaldības
budžeta
transferti

246 275

117 021

84 372

84 394

2.

Izdevumi (kopā)

364 953

103 970

118 043

117 683

2.1.

1.0.

Uzturēšanas
(kopā)

152 013

72 501

117 743

117 391

2.1.1.

1.1.

Kārtējie izdevumi (2000)

152 013

72 501

117 743

117 391

0

0

0

0

Dotācijas
un
sociālie
pabalsti (3000+6000)

0

0

0

0

Uzturēšanas
transferti (7000)

0

0

0

0

1.3.

Procentu izdevumi (4000)

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.

izdevumi

1.3.
1.5.

izdevumu

2.0.

Kapitālie izdevumi

212 940

31 469

300

292

2.1.

Pamatkapitāla
(5000)

212 940

31 469

300

292

100 704

-21 527

21 531

21 531

100 704

-21 527

21 531

21 531

veidošana

Finansēšana
Naudas
līdzekļi
un
noguldījumi
(atlikums
izmaiņas)
* Likums „Par pašvaldībām‖ 72.panta 1.punktu

Nekustamā īpašuma 2008.gada
beigās
novērtējums*

2009. gada
beigās
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Kopā

14 495 904

15 559 178

17 624 152

* Likums „Par pašvaldībām‖ 72.pantu 72.panta 2.punktu
Mārupes novada Dome ir:
AS „Mārupes komunālie maksājumi‖ 100% akciju turētāja, akciju vērtība 1 LVL,
reģistrētais pamatkapitāls 2 113 900 LVL;
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze‖ dalībnieks, nodrošinot pašvaldības laikraksta
‖Mārupes Vēstis‖ izdošanu. Mārupes novada Domei ir 823 kapitāļdaļas jeb 2,71%
no kopējā SIA „Rīgas Apriņķa Avīzes‖ pamatkapitāla 30 424 LVL. Kapitāldaļas
vērtība 1 LVL.
Pašvaldības
kapitāldaļu skaits/vērtība

2008.gada
beigās
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi‖ 420 000

2009. gada
beigās
2 085 900

2010. gada
beigās
2 113 900

SIA „Rīgas Apriņķa avīze‖

165

165

823

Mārupes lauksaimniecības biedrība

5000

5000

5000

* Likums „Par pašvaldībām‖ 72.pantu 72.panta 3.punktu
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 valsts budžeta līdzekļu efektivitātes izvērtējums
Mārupes novada Dome, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, 2010.gadā nodrošināja
nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei un saglabāja pašvaldības budžeta
stabilitāti novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.
Par 2010.gada budžeta prioritātēm bija noteikta izglītība, sociālā joma, investīcijas un drošība.
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās un valsts politika sociālajā sfērā uzlika papildu slogu
– sociālo izdevumu finansēšanu galvenokārt no pašvaldību budžetiem. Tādēļ arī šajā situācijā
Mārupes pašvaldība turpināja sociālās palīdzības programmas īstenošanu maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem, diemžēl trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju skaits turpināja pieaugt arī
2010.gadā.
Prioritāte: Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā
2010.gadā izglītības nozarei plānotais finansējums bija 3 631 308 LVL, izpilde
3 250 268 LVL apmērā jeb 90% no plānotā. Izglītības nozarei 2010.gadā izlietoti 35% no
kopējiem 2010.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‖ un PII ―Zeltrīti‖ (darbu uzsāka 2010.gada 1.
jūnijā) kā arī Mārupes Mūzikas un mākslas skola.
Nozīmīgākie darbi:
izbūvēts Mārupes vidusskolas ēdināšanas bloks;
sagatavots Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtošanas projekts;
darbu uzsāk jauna pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde Zeltrīti;
īstenots Skultes pedagogu un biedrības „Sabiedrība un drošība‖ projekts „Sociālās
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atstumtības riska mazināšana bērniem un jauniešiem Mārupes novadā‖.
Mārupes vidusskola
Mārupes
vidusskolas
finansējums
2010.gadā plānots 1 449 674 LVL,
izpilde 1 311 767 LVL jeb 90% 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
Skolēnu
skaits
Mārupes vidusskolā
mācās 833 bērni
Nodarbināto skaits
Vidusskolā strādā 65
skolotāji
un
30
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

2010.gada mērķi,
galvenās
aktivitātēs
Organizēt
nepārtrauktu
izglītības ieguves
procesu
Patstāvīgi veidot un
attīstīt
izglītības
vidi skolā un tās
apkārtnē

Veicināt
skolēnu
pašapziņas
veidošanos un spēju
uzņemties atbildību.

Veikto
rezultāti

darbību

Nodrošināta
visu
nepieciešamo
pedagogu piesaiste.

Pabeigta
skolas
jaunās piebūves otra
kārta
izbūvējot
ēdamzāli
un
palīgtelpas, izbūvēts
skolas iekšpagalms
skolas centrālā ieeja
ar
vestibilu
un
priekšpagalmu.
ERAF
projekta
ietvaros
iegādāti
moderni
mācību
līdzekļi fizikas ,
ķīmijas , bioloģijas
un
matemātikas
kabinetos,
veikts
matemātikas kabineta
remonts
un
tā
aprīkojums
ar
mēbelēm. Iegādāti 7
projektori.
25 skolēni aktīvi
iesaistījušies skolēnu
pašpārvaldē,
kas
organizēja
Ziemassvētku
pasākumus, Mākslas
dienas. Piedalījušies
skolas
iekšējo
kārtības noteikumu
pilnveidošanā
un
skolas akreditācijas
procesā.
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Sasniegto
rezultātu
analīze
Esošie pedagogi
pārsvarā
attaisnojuši
viņiem izvirzītos
uzdevumus.
Iegādāti mācību
līdzekļi
un
veikts
matemātikas
kabineta
remonts.

Veiksmīgi
Mākslas dienu
pasākumos
iesaistīti
visi
skolas
1.-12.
klašu skolēni.

Finanšu
efektivitātes
novērtējums
Piešķirtais
finansējums
pietiekošs
sasniegto
rezultātu
sasniegšanai.
Nerealizējās ar
Eiropas
finansējumu
saistītais
datortehnikas
projekts,
kas
saistīts ar valsts
centralizēta
iepirkuma
aizkavēšanos.
Projekta
realizācija
pārnesta
uz
2011.gadu.

Rezultāts
sasniegts,
piešķirto
līdzekļu
ietvaros,
speciāli
neizdalot
finansējumu
pašpārvaldes
darba
īstenošanai.

Mārupes pašvaldības 2010.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS
Veidot
skolēnos
valstisku
un
pilsonisku apziņu,
nodrošinot iespēju
piedalīties
patriotiskos
un
valstiskumu
saistītos
pasākumos.
Piedalīšanās Lielajā
talkā 2010.

Visi
vidusskolas
skolēni
piedalījās
Latvijas
Valsts
gadadienas pasākumā
un Lāčplēša dienai
veltītajos pasākumos
sadarbībā
ar
Zemessardzi.

Sagatavot skolēnus
mācībām
vidusskolā, vidējās
speciālās
mācību
iestādēs,
arodskolās,
augstākās izglītības
iestādēs.
Attīstīt
skolēnos
spējas pašizglītoties
un
motivēt
mūžizglītībai

2010.
gadā
vidusskolu absolvēja
43
skolēni,
pamatskolu absolvēja
68 skolēni

Skola
piedāvā
iespēju
piedalīties
interešu
izglītības
pulciņos:
mūzika,
mākslā, rokdarbos,
tautiskās
dejās,
sporta dejās, sporta.

Skolēni
iepazinušies ar
valsts bruņoto
spēku ieročiem
un
militārpersonām.
130
talcinieki
sakopuši skolas
vecā
parka
teritoriju
un
Mārupītes
pieteku Vārpu
ielā.
No vidusskolas
beidzējiem 95%
skolēnu mācības
turpina
augstskolās,
pārējie
strādā
vai izbraukuši
uz ārzemēm.
Skolēni
ieguvuši pirmās
un otrās vietas
godalgas
Pierīgas novada
rīkotajās skatēs
un konkursos .

Kvalitatīvākai
pasākumu
organizēšanai
nepieciešams
piesaistīt
papildus
finansējumu.

Finansējums
pietiekams.

Dziesmu
un
deju
svētku
dalības
izdevumi
budžeta
ietvaros, pašūti
tērpi
skolas
deju
kolektīvam
„Smaidiņi‖.
Nepieciešams
finansējums
zēnu kora un
5.-9. klašu koru
tērpu iegādei.

Mārupes vidusskola lepojas ar: Sasniegumiem Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos, sportiskajiem
sasniegumiem Pierīgas novadu sacensībās un skolēna Kristapa Zvejnieka dalību Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Vankuverā, labu un estētiski labiekārtotu mācību vidi un materiāli tehnisko
bāzi.
Mārupes pamatskola
Mārupes
pamatskolas
finansējums
2010.gadā plānots 432 892 LVL, izpilde
393 974 0LVL jeb 91% no plānotā.
Ar 2010.gada 1.janvāri notika PII
„Tīraine‖ reorganizācija, iekļaujot to
Mārupes pamatskolas sastāvā.

Iestādes apraksts,
galvenie statistikas
dati

2010.gadā mērķi,
galvenās
aktivitātēs

Veikto darbību
rezultāti
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Sasniegto
analīze

rezultātu

Finanšu
efektivitātes
novērtējums
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Skolēnu
skaits
Mārupes
pamatskolā mācās
166 bērni; 105
pirmskolas
audzēkņi
Nodarbināto
skaits
Pamatskolā strādā
23 pedagogi, 11
pirmsskolas
pedagogi un 17
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

Organizēt
nepārtrauktu
izglītības ieguves
procesu:
Nodrošinot
nepieciešamo
pedagogu
piesaisti;
Nodrošinot telpu
uzturēšanu
atbilstoši
nepieciešamajam
izglītības
procesam.

Nodrošināta visu
nepieciešamo
pedagogu
piesaisti,
nodrošināta
nepieciešamo
materiāli tehnisko
līdzekļu piesaiste
un nepieciešamo
pakalpojumu
saņemšana
(siltums, elektrība,
transports utml.)

Sekmīgi nodrošināts
mācību process gan
pamatizglītības
nodrošināšanā,
gan
pirmsskolas izglītības
nodrošināšanā

Veicināt
pamatskolas
skolēnu vispārējo
attīstību.

Organizēta
interešu izglītības
programmu
īstenošana.

Nodrošināts:
deju (tautisko ritmos)
pulciņa darbs,
rokdarbu
pulciņa
darbs,
ansamblis 1.-4.klasei,
angļu valodas pulciņa
darbs,
datorzinību pulciņa
darbs;
taekvondo;
vācu valodas;
krievu valodas;
vizuālās
mākslas
pulciņa darbs;
mājturības
un
tehnoloģijas zēniem
pulciņa darbs;
tamborēšanas pulciņa
„Burvju kamoliņš‖
darbs;
mazais teātris darbs

Veicināt
pamatskolas
skolēnu
fizisko
attīstību

Organizēt skolēnu
dalību
dažādās
sporta sacensībās.

Nodrošināta dalība:
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Mārupes
novada
florbola sacensībās;
peldēšanas
sacensībās;
Pierīgas sacensībās
krosa stafetēs, tautas
bumbā, vieglatlētikas
krosa sacensībās.

Finanšu plānotais
apmērs ir bijis
pietiekams. Finanšu
ekonomija
veidojusies
gan
atalgojumu fondā,
neizlietojot
personāla
aizvietošanai
plānotos līdzekļus,
gan nepieciešamo
pakalpojumu
un
materiālu,
energoresursu,
ūdens un inventāra
iegāde
apmaksai
plānotos
finanšu
līdzekļus. Daļa no
ietaupītiem
līdzekļiem novirzīti
papildus
mācību
grāmatu iegādei.
Pasākumi
veikti
apstiprinātā budžeta
ietvaros.

Pasākumi
veikti
apstiprinātā budžeta
ietvaros.
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Veicināt
pirmsskolas
audzēkņu vispārējo
attīstību,
nodrošinot interešu
izglītības
piedāvājumu

Veicināt
pirmsskolas
sagatavošanas
grupas audzēkņu
sagatavošanu
sporta un kultūras
dzīvei.

Pedagogu
profesionālās
kvalifikācijas
paaugstināšana

Organizēta
interešu izglītības
programmu
īstenošana.

Nodrošināta sekojošu
pulcinu darbība:
angļu
valodas
pulciņš,
ritmikas pulciņš,
ansamblis,
galda teniss,
aerobikas pulciņš

Organizēt bērnu
aktīvu
dalību
ārpus
skolas
pasākumos.

Audzēkņi piedalījās:

Dalība
Eiropas
Sociālā
fonda
projekta
„Noteikumi
par
darbības
programmas
„Cilvēkresursi un
nodarbinātība‖
papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšakti
vitātes „Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības sistēmas
optimizācijas
apstākļos‖

pirmsskolas
bērnu
sporta
svētkos
Inčukalna
PII
„Minka‖,
Mārupes
novada
pirmsskolas sporta
svētkos Jaunmārupes
sākumskolā,
Mazie
bērni
piedalījās vokālajā
konkursā „Cālis‖.
Mārupes pamatskolas
10 pedagogi: J.Kagane,
I.Sīle,
I.Damula,
S.Nastaja,
A.Juška,
G.Privka,
J.Sniķeris,
I.Dūzele, A.Rutkovska,
I.Šteinberga izvērtēja
savas
profesionālās
darbības
kvalitāti,
iegūstot
atbilstošas
kvalitātes pakāpes.

Izglītības
pulciņi
tiek apmaksāti no
vecāku iemaksām,
tos
nenodrošina
skolas
budžeta
līdzekļi.

Pasākumi
veikti
apstiprinātā budžeta
ietvaros.

Pedagogu
profesionālās
kvalifikācijas
paaugstināšanai
izmantoti Eiropas
struktūrfondu
līdzekļi.

Mārupes pamatskola lepojas ar sākumskolas skolēni dalību Mārupes novada sākumskolas
olimpiādē, 4.klases skolēna A.Pirhs dalību Pierīgas sākumskolas olimpiādē.
Skultes sākumskola

Skultes sākumskolas finansējums 2010.gadā plānots
257 35 LVL, izpilde 226 176 LVL jeb 88% no plānotā.

Iestādes
apraksts,
galvenie statistikas
dati
Skolēnu
skaits:
Skultes sākumskolā
mācās 24 skolēni un

2010.gada
mērķi, galvenās
aktivitātēs
Organizēt
un
īstenot izglītības
procesu,
kas

Veikto darbību
rezultāti

Sasniegto rezultātu analīze

Nodrošināta visu
nepieciešamo
pedagoģisko

Pedagogu kolektīvs pārsvarā
izpildīja
izvirzītos
uzdevumus.
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Finanšu
efektivitātes
novērtējums
Piešķirtais
finansējums
bija
pietiekošs plānoto
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86 pirmsskolas bērni.
Nodarbināto skaits
Skolā un pirmsskolas
grupās strādā 15
pedagogi,
13
tehniskie darbinieki.

nodrošina valsts
vispārējas
pamatizglītības
standartā noteikto
mērķu
sasniegšanu.

Izglītības
programmas
Izglītojošais
darbs
tiek veikts pēc LR
Izglītības un zinātnes
ministrijā licenzētām
programmām:
Pamatizglītības
pirmā
posma
mazākumtautību
izglītības programma,
(kods
210111121);
Pirmsskolas
izglītības programma,
(kods 01011111) ;
Pirmsskolas
izglītības
mazākumtautību
programma,
(kods
0101 11 21).

Pilnveidota
mācību līdzekļu
un
materiāli
tehniskā bāze.

Tiek atbalstīta
skolotāju
tālākizglītība.

Nodrošināts
vispusīgs
atbalsts
skolēniem
vecākiem.

Īstenot
pirmsskolas
izglītības
programmu.
Sagatavot bērnus
pamatizglītības

rezultātu
sasniegšanai.

kadru piesaiste.
Iegādāti mācību līdzekļi,
veikts datorkabineta, 1.klases
kabineta, sporta un aktu zāles
un
skolas
ēdnīcas
kosmētiskais
remonts,
izremontēta palīgtelpa.
Netika izremontēta skolas
kāpņu telpa uz 2.stāvu.
Saskaņā ar skolas pedagogu
tālākizglītības
plānu,
3
skolotāji, direktore un skolas
medmāsa
apmeklēja
tālākizglītības kursus.
4 pedagogi piedalījās Eiropas
Sociālā
fonda
projektā
„Noteikumi par darbības
programmas „Cilvēkresursi
un
nodarbinātība‖
papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitātes
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos‖.
Visiem
pedagogiem tika piešķirtas
kvalitātes pakāpes:
J.Trusovai – 2.pakāpe;
L.Jurģītei – 2.pakāpe,
L.Čaupenokai – 4.pakāpe,
G.Grizānei – 4.pakāpe.

un

Nodrošināta visu
nepieciešamo
pedagoģisko
kadru piesaiste.

Skolēni piedalījās:
-Eiropas zīmējumu konkursā
„Es un internets‖ - A.Liflands
(sk. L.Čaupenoka) saņēma
Atzinības rakstu,
-ELKOR centra zīmējumu
konkursā „Sapņu dāvana
māmiņai‖ (sk. L.Čaupenoka,
J.Martjanova),
-Pierīgas
novadu
skolu
pavasara
krosa
stafetēs
(sk.L.Jurģīte),
-Balticovo Lieldienas akcijā
„Krāso!
Sūti!
Svini!‖
(sk.J.Martjanova),
- Vokālās mūzikas konkursā
„Balsis‖
(sk.Trusova,
D.Niedra).
40 bērni jūnija mēnesī
apmeklēja skolā organizēto
vasaras nometni „Vasaras
brīnumi‖.
Pedagogu kolektīvs pārsvarā
izpildīja
izvirzītos
uzdevumus.
Iegādāti

Pilnveidota
16

mācību

līdzekļi,

Piešķirtais
finansējums
bija
pietiekošs plānoto
rezultātu
sasniegšanai.
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apguvei.

mācību līdzekļu
un
materiāli
tehniskā bāze.
Tiek atbalstīta
skolotāju
tālākizglītība.

Sekmēt
izglītojamo
atbildīgu
attieksmi
pret
sevi,
ģimeni,
līdzcilvēkiem,
savu
tautu,
Tēvzemi, cilvēci
un augstākajām
morālajām
vērtībām.
Popularizēt skolu,
kā
ciemata
izglītības
un
kultūras centru.

Skolēni,
pirmsskolas
bērni
un
darbinieki
piedalījās
Latvijas Valsts
gadadienai
veltītajos
pasākumos.
Organizētas un
īstenotas
saturīgas
un
daudzveidīgas
interešu
izglītības
programmas
skolēniem,
pirmsskolas
bērniem
un
Skultes ciemata
iedzīvotājiem.
Nodrošināta
darba
vieta
Mārupes novada
sociālajam
darbiniekam
ciemata
iedzīvotāju
apkalpošanai.

mācību
literatūra.

un

metodiskā

4
pirmsskolas
skolotāji
turpina mācības augstskolā
savā specialitātē.
Tika
organizēti
Latvijas
Valsts gadadienai veltīts
zīmēšanas konkurss, svinīgā
līnija, sporta diena un
koncerts ‖Esi prieks!‖

Skultes ciemata iedzīvotāji
apmeklēja
datorzināšanu
nodarbības - 1 reizi/ned.,
sporta nodarbības (pusaudžu,
sieviešu un vīriešu grupas)- 2
reizes/ned., zīmēšanas pulciņu
–
1
reizi/ned.,
skolas
bibliotēku – katru darba dienu
no 14.00 līdz 17.00.

Piešķirtais
finansējums
bija
pietiekošs plānoto
rezultātu
sasniegšanai.

Piešķirtais
finansējums
bija
pietiekošs plānoto
rezultātu
sasniegšanai.

Mārupes novada sociālais
darbinieks pieņem ciemata
iedzīvotājus
Skultes
sākumskolas telpā 1 reizi/ned.
Skolas audzēkņu koncerts
ciemata pensionāriem
„Ziemassvētki sabraukuši‖.

Turpināta
sadarbība
ar
Skultes ciemata
pensionāru
nevalstisko
organizāciju
„Mežābele‖.

Jaunmārupes sākumskolas
Jaunmārupes sākumskolas finansējums 2010.gadā
plānots 609 103 LVL, izpilde 556 046 LVL jeb 91%
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
17
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pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
Iestādes apraksts,
galvenie
statistikas dati

1.

2.

3.

Jaunmārupes
sākumskolas
direktore
Iveta
Timule.
No
2010./2011.
mācību
gada
1.septembra
Jaunmārupes
sākumskolā
1.4.klasēm
pievienojas 5.klašu
izglītojamie.
Ir
nokomplektētas 11
pamatskolas klases,
kurās mācās 204
izglītojamie. Skolā
darbojas
6
pirmsskolas
12
stundu grupas un 1
pirmsskolas
3
stundu grupa, kopā
pirmsskolā
121
izglītojamais.
Skolā
tiek
realizētas
divas
izglītības
programmas:
Pamatizglītības
pirmā posma (1.6.klase) izglītības
programma, kods
11011111 (Licence
V-2375,
16.06.2010.)
Pirmsskolas
izglītības
programma, kods
01011111 (Licence
V-3074,
29.11.2010.)
Skolas
darbību
nodrošina
42
pedagoģiskie
darbinieki un 24
tehniskie
darbinieki.

2010.gada
mērķi,
galvenās
aktivitātēs
Mācību
priekšmetu
standartu un
mācību
satura
padziļināta,
metodiski
pamatota
ieviešana
mācību
procesā.

Veikto
rezultāti

darbību

Sasniegto rezultātu analīze

Licencēta
pamatizglītības
pirmā posma (1.6.klasē) programma.

Atvērta 5.klase ar 24 skolēniem.
Iegādāta interaktīvā tāfele 5.klašu
padziļinātai
mācību
satura
realizācijai. Pedagogi ieguvuši
atbilstošu kvalifikāciju un iegādāti
mācību līdzekļi programmas
realizācijai.
Skolā
ieviests
elektroniskais žurnāls e-klase.

Tiek realizēts Valsts
izglītības
satura
centra pilotprojekts
„Sešgadīgo
izglītojamo mācību
programmas
ieviešanas
aprobācija‖.

Sešgadīgo izglītojamo mācību
programmas ieviešanas realizēta
divās pirmsskolas grupās.
Mācību procesa organizācijā
nodrošināts piedāvāto mācību
līdzekļu un materiālu pielietojums
un veikts izvērtējums kopskaitā
25 vienībām.

Eiropas Savienības
Mūžizglītības
programmas
Comenius
apakšprogrammas
aktivitātes „Skolu
daudzpusējā
partnerība‖
realizācija.

Projekta pasākumi palīdzējuši
skolēniem un skolotājiem izveidot
starpkultūru dialogu, dalīties
kopīgajā pieredzē un vairot
zināšanas par valstu sociālajām,
kultūras un vides dažādībām,
folkloru un tradīcijām. Projekta
vietnē atrodama plaša informācija
par projekta pasākumiem, kā arī
ziņojumi, prezentācijas un video
sižeti par visām vizītēm. Ar
projekta gaitu tiek iepazīstināti
skolēnu vecāki, pašvaldība un
sabiedrība, tiek publicēti raksti
avīzēs un skolu mājas lapās.
Projekts ļoti pozitīvi ietekmē un
motivē skolēnus un skolotājus
apgūt svešvalodas un uzlabot
savas angļu valodas zināšanas,
rūpēties par apkārtējo vidi un
dabu,
mācīties
pielietot
informācijas tehnoloģijas.

Līdzdalība Eiropas
sociālā
fonda
programmā
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība‖
apakšaktivitātē
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības sistēmas
optimizācijas
apstākļos‖.

ESF projektā piedalījušies 22
pedagogi un ieguvuši 2., 3. vai 4.
profesionālās
darbības
novērtēšanas pakāpes.
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Finanšu
efektivitātes
novērtējums
Plānotie
finanšu resursi
nodrošināja
mērķu
realizāciju.
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Izglītojamo
mācīšanās
motivācijas
paaugstināša
na,
patstāvīgas
mācīšanās
prasmju
pilnveide.

Eiropas Savienības
Mūžizglītības
programmas
Comenius
apakšprogrammas
aktivitātes „Skolu
daudzpusējā
partnerība‖
realizācija.

Projekta pasākumi palīdzējuši
skolēniem un skolotājiem izveidot
starpkultūru dialogu, dalīties
kopīgajā pieredzē un vairot
zināšanas par valstu sociālajām,
kultūras un vides dažādībām,
folkloru un tradīcijām. Projekta
vietnē atrodama plaša informācija
par projekta pasākumiem, kā arī
ziņojumi, prezentācijas un video
sižeti par visām vizītēm. Ar
projekta gaitu tiek iepazīstināti
skolēnu vecāki, pašvaldība un
sabiedrība, tiek publicēti raksti
avīzēs un skolu mājas lapās.
Projekts ļoti pozitīvi ietekmē un
motivē skolēnus un skolotājus
apgūt svešvalodas un uzlabot
savas angļu valodas zināšanas,
rūpēties par apkārtējo vidi un
dabu,
mācīties
pielietot
informācijas tehnoloģijas.

Skolēnu mērķtiecīga
iesaistīšana skolas
un
ārpusskolas
interešu izglītības
un sporta aktivitātēs.

Tika sagatavots 2. - 4.klašu
koris II Latvijas bērnu koru
salidojumam - skatei „Tauriņu
balsis‖- 2.pakāpes diploms.
Pierīgas novada sporta spēles
futbolā - 2.vieta.
Pierīgas novada sporta spēles
„Olimpiskās stafetes‖ - 6.vieta
pamatskolu grupā un 3.vieta
sākumskolu grupā.
Pavasara krosa stafetēs starp
sākumskolas
Pierīgas
komandām Babītē 2.vieta.
Mārupes novada peldēšanas
sacensībās Jaunmārupē mūsu
skolas
komanda
ieguva
1.vietu.
Pierīgas novada peldēšanas
sacensībās
Babītē
Jaunmārupes
sākumskolas
komanda ieguva 4.vietu.
Dalība Mārupes vidusskolā
Pierīgas novada vizuālās
mākslas alternatīvā olimpiāde
„Dzīvnieku pasaule nebeidz
mūs pārsteigt.‖ - atzinības
raksts.
Dalība
Pierīgas
novada
vizuālās un lietišķās mākslas
konkursā „Lietas un tēli ‖ diplomi.
Visa gada garumā dalība
projektā
„Mammadaba‖.
Rezultātā iegūts Mammadaba
meistarklases Zeļļu diploms.
Dalība
Pierīgas
novada
sākumskolas
kombinētās
matemātikas un dabaszinību
4.klašu olimpiādē Ādažu
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Plānotie
finanšu resursi
nodrošināja
mērķu
realizāciju.
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Skolas
mācību
vides
materiāli
tehniskās
bāzes
racionāla
izmantošana.

Pilnveidota
un
uzturēta
mācību
vide.

vidusskolā.
Visa gada garumā 4.klašu
skolēnu dalība matemātikas
projektā „Tik vai …Cik?‖
Jaunmārupes sākumskolā tika
noorganizēta un novadīta
Mārupes novada kombinētā
1.-4.klašu mācību olimpiāde.
Skolas
angļu
valodas
olimpiāde, skatuves runas
konkurss angļu valodā 4.5.klasei.
5.klašu
dalība
konkursā
„Mans dārzs.‖
Dalība
Mārupes
novada
konkursā „Cālis 2011‖ 1.vieta.
Dalība taekvondo sacensībās
„Rīgas kauss‖ un „Berlin
Open‖ - 1.vieta.
Jaunmārupes
sākumskola
iegūst 1.vietu Pierīgas novadu
2010./2011.mācību
gada
skolēnu
sporta
spēļu
kopvērtējumā
pamatskolu
grupā.
Pārbūvētas pirmsskolas grupu
tualešu telpas. Veikts peldbaseina
grīdas flīžu un hidroizolācijas,
skolas jumta remonts. Izveidots
un iekārtots meiteņu mājturības
kabinets.
Papildināta
sporta
kompleksa un pirmsskolas grupu
inventārs. Pārdomāts sporta zāles
un peldbaseina noslogojums.

Skolas
neparedzēto
remontdarbu
veikšanai
nepieciešamas
papildus
finansējums.
Ieņēmumi no
skolas darbības
– abonementi
peldbaseinā,
telpu
īre
(10 368,68 Ls)

Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
finansējums
2010.gadā
plānots
192 988 LVL, izpilde 199 985 LVL jeb
104% 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

2010.gada mērķi,
galvenās aktivitātēs

Veikto darbību
rezultāti

20

Sasniegto rezultātu
analīze

Finanšu
efektivitātes
novērtējums
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Skolēnu skaits
Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā
mācās 280 bērni
Nodarbināto
skaits
Skolā strādā 28
skolotāji un 6
tehniskie
darbinieki.
Izglītības
programmas
Izglītojošais
darbs tiek veikts
pēc LR Izglītības
un zinātnes
ministrijā
licenzētām
programmām:
- Profesionālās
ievirzes izglītības
programmas,
kods 20V 21201,
20V 21202, 20V
21203, 20V
21204, 20V
21100
- Interešu
izglītības
programmas,
rotaļu attīstības
grupas

Organizēt nepārtrauktu
izglītības ieguves
procesu

Nodrošināta visu
nepieciešamo
pedagogu piesaiste.

Esošie pedagogi
attaisnojuši viņiem
izvirzītos
uzdevumus.

Patstāvīgi veidot un
attīstīt izglītības vidi
skolā un tās apkārtnē

Iegādāti jauni
mūzikas
instrumenti
Noorganizēts
kamermūzikas
festivāls

Audzēkņi gūst
skatuves pieredzi,
blakus jau
izveidotajam Noras
Novikas
Starptautiskajam
mazās kamermūzikas
konkursam radīta
jauna forma –
kamermūzikas
festivāls

Uzsākts jauns
koncertcikls
„Muzikālās
trešdienas‖
Audzēkņi un
pedagogi regulāri
iesaistās Mārupes
novada izglītības un
citās iestādēs ar
koncertiem un
izstādēm
Izveidota skolēnu
pašpārvalde, kura
noorganizējusi trīs
pasākumus.
Skolā koncertu
noklausījās 200
Jaunmārupes
sākumskolas
skolēni un pedagogi

Veicam izglītojošu
darbību

2010. gadā
vidusskolu
absolvēja 12
audzēkņi

4 audzēkņi iestājušies
mūzikas vidusskolā,
5 turpina mācības
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā 9.klasē

Dalība
Starptautiskos
konkursos Latvijā,
Igaunijā, Lietuvā,
Francijā

24 audzēkņi
piedalījušies valsts
mēroga konkursos, 4
godalgotas vietas.
Starptautiskajos
konkursos
piedalījušies 28
audzēkņi, 15
godalgas.

Veicināt skolēnu
pašapziņas veidošanos
un spēju uzņemties
atbildību.
Veidot skolēnos
valstisku un pilsonisku
apziņu, nodrošinot
iespēju piedalīties
patriotiskos un
valstiskumu saistītos
pasākumos.
Valsts svētku koncerts
skolā
Veidot motivāciju
izglītības turpināšanai
profesionālās vidējās
izglītības pakāpē
Piedalīties valsts un
starptautiskos konkursos

PII „Lienīte”
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Piešķirtais
finansējums bija
pietiekošs
sasniegto
rezultātu
sasniegšanai.
Rezultāts
sasniegts,
piešķirto līdzekļu
ietvaros
Dalības maksas

Kvalitatīvākai
pasākumu
organizēšanai
nepieciešams
piesaistīt papildus
finansējumu.

Aktivizēta audzēkņu
līdzdalība
ārpusstundu
pasākumos

Finansējums
pietiekams.
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PII „Lienīte‖ finansējums 2010.gadā plānots 287 826
LVL, izpilde 249 956 LVL jeb 87% 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
2010.gadā
PII
„Lienīte‖
apmeklēja
140
pirmsskolas
vecuma
bērni.
Bērni
izvietoti
septiņās
grupas,
sešas no tām strādā
12 stundas dienā ,
bet viena 6 stundas
dienā .
Iestāde strādā pēc
licencētas
pirmsskolas
izglītības
programmas
programma kods
0101 1111 ;
Iestādē strādā :
13
pirmsskolas
skolotājas,
metodiķe, mūzikas
skolotāja
,
logopēde .
Tehniskie
darbinieki:
medmāsa
,
3
cilvēki ēdināšanas
blokā, apkopēja ,
sētnieks
–
remontstrādnieks, 3
sargi

2010.gada mērķi,
galvenās
aktivitātēs
Organizēt
kvalitatīvu
pedagoģiskā
procesa norisi.
Sekmēt pedagogu
profesionālās
kompetences
paaugstināšanu

Nodrošināt
materiālo
bāzi
bērnu fizisko un
muzikālo
spēju
izkopšanai.

Veidot estētisku
vidi
iestādes
grupās
un
iestādes apkārtnē

Veikto darbību rezultāti
Pedagoģiskā
procesa
organizēšanā
iesaistīti
profesionāli
kadri,
atbilstoši nepieciešamajai
kvalifikācijai.
Iesaistīt pedagogus ESF
projektā
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana
izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos ”Vienošanās Nr.
2009/0196/1DP
/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/0
01
Iegādāts inventārs sporta
nodarbību organizēšanai
zālē;
sporta
laukumā
uzstādīts
labirints,
vingrošanas elements, divi
līdzsvara soli.
Iegādāti
mūzikas
instrumenti bērniem –
ksilafoni,
svilpavnieki,
bungas, kā arī lelles teātra
spēlēšanai.
Iegādāti
6
gab.(6x4)
garderobes skapīši ar
izvirzītu daļu apaviem un
12gab. ( 12x4) skapīši ar
atvērtu apakšējo daļu
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Sasniegto rezultātu
analīze
Pedagogi veica savu
darbu
kvalitatīvi,
profesionāli.

Finanšu
efektivitātes
novērtējums
Piešķirtais
finansējums bija
pietiekošs

Ieguva – vienu 4.
kvalitātes
pakāpi;
astoņas 3. kvalitātes
pakāpes;
divas
2.kvalitātes pakāpes

Finansējums no
ESF

Iegādātais materiāls
palīdzēja pedagogiem
kvalitatīvāk organizēt
pedagoģisko procesu
un veicināt bērna
vispusīgu attīstību.

Piešķirtais
finansējums bija
pietiekošs.

Tika
estētiski
iekārtotas 2.gr., 4.gr.;
5.gr. garderobes

Bija paredzēti
līdzekļi grupas
telpu remontam,
bet
tā
kā
nākošajā gadā
paredzēja iestādi
siltināt līdz ar to
remontdarbi
netika veikti .
Tika
iegādāti
tikai skapīši .
Rezultātā
piešķirtais
finansējums
netika
viss
izlietots.
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Sagatavot
pirmsskolas
vecuma
bērnus
skolas
gaitu
uzsākšanai

Skolai sagatavoti 37 bērni

90% 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
10 skolu jaunatnes
dziesmu un deju
svētkos ar uzvedumu
„Strupastīša
talcinieki‖
Rīgā
Vērmaņdārzā.

Interešu
izglītībai
finansējums
nebija
paredzēts.
Pedagogi
individuālā
darba veicēji –
finansē vecāki.
Turpmāk būtu
nepieciešams
finansējums
deju kolektīvam
„Māriņa‖
tautisko
tērpu
uzšūšanai.

PII „Zeltrīti”
Vīzija - mūsdienīga, profesionāla,
radoša, konkurētspējīga pirmsskolas
iestāde.
PII „Zeltrīti” finansējums 2010.gadā
plānots
264 332 LVL,
izpilde
228 609 LVL jeb 86% no plānotā.
Pirmajā PII darba gadā pedagoģiskā darba process nodrošināts un darbi sadzīves vides
iekārtošanai tika veikti plānotā apjomā.
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

2010.gada mērķi,
galvenās aktivitātēs

Veikto darbību
rezultāti

Sasniegto rezultātu
analīze

PII dibināta 2010.gadā,
darbu uzsākusi
2010.gada 1.jūnijā.
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

PII
“
Zeltrīti”
galvenie
pedagoģiskie
uzdevumi
2010./2011. gadā:
1.
Veidot
izpratni par piederību
Latvijas valstij,
Mārupes novadam;
nostiprināt
tautiskuma un darba
tikuma jēdzienus ar
latviešu tautas

*Esam
sarīkojuši
Miķeļdienas
gadatirgu ar pašu
gatavotiem
gardumiem
*nosvinējuši
Mārtiņdienu
lauku
sētā
*Latvijas gadadienas
uzvedums
*izstādes „Mana mīļā
zemīte‖ „Rudens rūķa
veltes‖, Sniegavīri ,

1)
Grupās
sakārtoti visi centri,
izveidoti Latvijas
informatīvie centriņi;
2) Katra grupa
iestudēja
latviešu tautas
pasaku un
parādīja
kaimiņu grupai ,
vecākās grupas
arī vecākiem;
3) Sarīkots
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Finanšu
efektivitātes
novērtējums

1.Finansējums
pietiekošs

Mārupes pašvaldības 2010.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS
pilnsabiedrība
„ACANA‖,
par
privātiem
finanšu
resursiem uzbūvē PII,
ko pēc būvniecības
beigām
turpina
apsaimniekot.
Ēkas kopējā platība 3471,6 m².
Kompleksā
ietilpst
1284,5
m²
liels
rotaļlaukums un vairāk
nekā
4000
m²
apzaļumotas teritorijas.
Iestādes
uzkopšanu,
apsardzi un apgādi ar
nepieciešamo
inventāru,
tehniskā
stāvokļa uzturēšanu, kā
arī bērnu ēdināšanas
organizēšanu un citas
apsaimniekošanas un
bērnudārza
funkcionēšanai
nepieciešamās
darbības
veic
pilnsabiedrības
„ACANA‖ dalībnieks
SIA
„Namu
apsaimniekošana‖.
Izglītības
iestāde
realizē
licencētu
pirmsskolas izglītības
programmu
(kods
01011111)
valsts
valodā.
2010./11. mācību gadā
PII 12 grupas
apmeklēja
264
audzēkņi, no tiem
20
–
sagatavošanas
grupu.
Katrā grupā strādā
viena skolotāja
un 2 skolotāja
palīgi.
Muzikālās nodarbības
vada 2 muzikālās
skolotājas, sportu
–
sporta
skolotāja.
Logopēde rūpējas par
pareizu
bērnu
valodu.
Pedagogu skaits – 17
Atbalsta
darbinieku
(skolotāju palīgi) un
tehniskā
personāla
(lietvede un medmāsa)

folkloru (tautas
dziesmas, dejas un
pasakas):

Gatavoties
izstādei „Mana mīļā
zemīte‖;

Veidot un
papildināt Latvijas
informatīvos
centriņus;

Iestudēt ar
bērniem teātra
uzvedumu par
latviešu tautas
pasaku;

Organizēt
iestādē semināru par
pasaku stāstīšanu,
pasaku terapiju.

2.
Pastiprinātu
uzmanību veltīt 5 un
6 gadīgu bērnu
sagatavošanai skolai:

gatavot,
atlasīt, apkopot,
sistematizēt uzskates
materiālus valodas un
matemātikas
nodarbībām;

veidot
izdales materiālu bāzi
valodas un
matemātikas
nodarbībām.
3.
Pilnveidot
un papildināt
materiālo bāzi un
mācību uzskates
materiālus, veidojot
grupās attīstošu,
izziņas veicinošu vidi
pa centriņiem.
4.
Veicināt
pirmsskolas skolotāju
un skolotāju palīgu
tālākizglītību.

„Mīļļācīši‖,
Zemūdens pasaule
*sporta
svētki
Mārupes pamatskolā
un
Jaunmārupes
sākumskolā, Ziemas
olimpiāde.
*nosvinējām:
Ziemassvētkus,
Meteņdienu,
Draudzības
dienu,
sarīkojuši
Netradicionālo
materiālu
modes
skati,
mazo
dziedātāju - Cāļu
konkursu, Lieldienas,
Mātes
dienu
koncertus.
Piedalījāmies
Mārupes
novada
rīkotajā
Cāļu
konkursā. Kopā ar
ēdināšanas
firmu
„Aniva”
tika
organizēta
Sulu
diena
*Sagatavotas darba
lapu mapes, uzskates
un izdales materiāli
pa
tēmām
gan
valodas,
gan
matemātikas
nodarbībām
*Iepirkta
mācību
literatūra un mācību
līdzekļi
*Iekārtots
metodiskais kabinets
*Iegādātas attīstošās
spēles
*Iekārtots
logopēdiskais
kabinets

Skolotāji apmeklējuši
seminārus, pieredzes
apmaiņa Mārupes
pamatskolā, PII
„Lienīte‖,
Jaunmārupes
sākumskolā,
psiholoģes I.Aunītes
un K.Bikšes lekcijas
gan skolotājiem, gan
skolotāju palīgiem.
Iestādes vadītāja
I.Jirgensone un
pirmsskolas skolotāja
G.Miķelsone
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seminārs
„Pasaku
terapija‖
pirmsskolas
izglītības
skolotājām

*Sagatavošanas
skolotājas apmeklēja
semināru par
lasītmācīšanu un
rakstītmācīšanu 5 -6
gadīgiem bērniem.
*Atklātās nodarbības
literatūrā un runā

2.Finansējums
pietiekošs

Uzsāktā vides
iekārtošana jāturpina
arī nākamgad, jo
viena gada laikā nav
iespējams labiekārtot
visus grupas centrus.
Gada laikā paveikto
apkopojām „Zeltrīti‖
pirmajā izdevumā.avīzē.
Esam
uzņēmuši
ciemiņus un dalījušies
pieredzē ar:
*Privāto
PII
vadītājām;
*Rīgas
domes
izglītības
attīstības
pārstāvjiem;
*Pierīgas
PII
vadītājām;
*Mārupes
pamatskolas un PII
„Lienīte‖ skolotājām
un skolotāju palīgiem;
*Ķekavas PII „Bitīte‖

Finansējums
izlietots
atbilstoši
plānotajam.

Finansējums
pietiekošs.

Mārupes pašvaldības 2010.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS
skaits – 20.
2010.gadā
izveidota
iestādes mājas lapa
www.zeltriti.lv

piedalījās ESF
projektā „Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības
sistēmas
optimizācijas
apstākļos” un ieguva
3.kvalifikācijas
pakāpi.

skolotāju palīgiem;
*ESF
konferences
dalībniekiem
ārzemju pašvaldību
darbiniekiem
Skolotāju palīgiem
organizēt seminārus
par pirmsskolas
vecuma bērnu
attīstības īpatnībām
un mācību metodēm.

Mēs piedāvājam:
Vidi, kas nodrošina bērnu harmonisku attīstību
Bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei
Logopēdu ( no 5 gadu vecuma)
Angļu valodas, sporta deju, tautas deju un mūzikas pulciņus ārpus nodarbību laikā
Mēs lepojamies:
Ar savu iestādes himnu
Ar mūsu Cāļa konkursa dalībniekiem
„Gulbīšu‖ grupa ar pedagogu palīdzību uzvarēja žurnāla „Ilustrētā Junioriem‖
konkursā „Sapņu eglīte‖
Sadarbojoties ar Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijas (LSPA) lektori Intu BuluBitenieci, sporta skolotāja Evita Vītoliņa iesaistījās starptautiskā pilotprojekta
(izmēģinājuma projekta) „Bērns- fizisko aktivitāšu rosinātājs ģimenē‖ realizēšanā.
Projektā piedalījās „Dzenīšu‖ un „Gulbīšu‖ grupas bērni un viņu vecāki, kā arī šo
grupu pedagogi. Šī projekta noslēgumā 18. maijā tika organizēta Ģimenes sporta diena
šo grupu vecākiem un viņu bērniem.
Prioritāte: Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā
Nozīmīgākie darbi :
Palielināts dzīvokļa pabalsts trūcīgām personām, būtiski pieaudzis apkalpoto personu skaits;
Sociālā dienests
Sociālā dienesta finansējums 2010.gadā plānots
697 440 LVL, izpilde 615 691 LVL jeb 88% no
plānotā. 2010.gadā pašvaldību sociālā palīdzība
naudā izmaksāta 321 098 LVL apmērā, garantētā
minimālā ienākuma pabalsti naudā 32 643 LVL,
dzīvokļu pabalsti naudā 30 082 LVL.
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
Mārupes
novada
Sociālais dienests ir

2010.gada
mērķi, galvenās
aktivitātēs
Kvalitatīva
sociālās

Veikto darbību
rezultāti

Sasniegto rezultātu
analīze

Sniegta palīdzība 603
Mārupes trūcīgām un

2010.
gadā
tika
ieviestas korekcijas
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Finanšu efektivitātes
novērtējums
Tā kā
atcelti

2010.gadā
pabalsti

tika
bez
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pašvaldības izveidota
iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību un
sociālos
pakalpojumus.
Sociālais
dienests
nodrošināt psihologa
un
fizioterapeita
pakalpojumus.
Iestādes pakļautībā
darbojas divi dienas
centri – sociālās
rehabilitācijas
iestādes.
Iestādē strādā 6
sociālie darbinieki ar
atbilstošu augstāko
izglītību
sociālajā
jomā,
psihologs,
sociālais audzinātājs,
fizioterapeits.
Ar
novembra
mēnesi
tika atvērta sociālās
palīdzības
organizatora
štata
vieta, tā kā trūcīgu
mājsaimniecību
skaits
2010.gadā
pieauga 50%.
Dienas
centros
vidējais apmeklētāju
skaits dienā ir 38
personas,
kas
salīdzinot
ar
2009.gadu
ir
pieaudzis par 9,5%.

palīdzības
un
sociālo
pakalpojumu
piešķiršana
Mārupes
iedzīvotājiem,
kuriem
nepieciešama
palīdzība.
Pakalpojumu
reģistrācija
sociālo
pakalpojumu
reģistrā.
Jaunu
sociālu
pakalpojumu
izveide
un
attīstība.
Kvalitatīvu
aktivitāšu
nodrošināšana
dienas centros,
sociālā
darba
pakalpojuma
pilnveidošana
un
sadarbība
sociālajos
jautājumos.
Piedalīšanās ES
projektos
ar
mērķi uzlabot
dienas
centru
darbību.

299 maznodrošinātām
personām.
Pieņemti
3195 lēmumi saistībā
ar sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu
saņemšanu.
Veiktas
~350
apsekošanas
dzīvesvietā.
Sociālais
dienests
sadarbībā ar LSK ir
izdalījis 1690 pārtikas
un 120 piena pakas.
Sadarbībā
ar
AS
Latvenergo ir izdalītas
68 elektrības norēķinu
dāvanu kartes.
Izveidotas
atbalsta
grupas
ilgstošiem
bezdarbniekiem.
2010. gadā 12 Mārupes
novada bērniem tika
nodrošināts
ilgstošas
sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas
pakalpojums.
Ar
pakalpojumu
sniedzējiem
notiek
cieša
sadarbība
jautājumos par bērnu
tiesībām,
par
saskarsmes
jautājumiem, ģimenes
tikšanos un citiem
būtiskiem jautājumiem.
Viens Mārupes bērns ir
saņēmis
valsts
apmaksātu
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
SIA
―Dzīves
enerģija‖
rehabilitācijas
centrā
Piebalgā.
Krīzes
centra
pakalpojums
Zantē
nodrošināts ģimenei ar
3 bērniem.
Sociāls
pakalpojums
pilngadīgām personām
nodrošināts
15
Mārupes iedzīvotājiem,
kuriem nepieciešama
ikdienas aprūpe un
uzraudzība.

un tika grozīti spēkā
esošie
normatīvie
akti, kas deva iespēju
palīdzēt
krīzē
nonākušām
un
trūcīgām personām
saistībā ar komunālo
maksājumu veikšanu.
Veiksmīgi realizēts
darbs ar atbalsta
grupām
ilgstošiem
bezdarbniekiem. Seši
ilgstošie bezdarbnieki
rezultātā ir atraduši
pastāvīgu darbu un
veiksmīgi risina savas
sociālās problēmas un
maina savu sociālo
situāciju.
Ir
atbalstīti
un
realizēti
Dienas
centru
iesniegtie
projekti,
kuru
īstenošana
dod
iespēju paplašināt un
uzlabot
novada
iedzīvotāju
dažādu
aktivitāšu
iespējas.
Projektu ietvaros ir
iegādāti velosipēdi,
multimediju
projektors,
pārnēsājams ekrāns ar
statīvu,
portatīvais
dators, tāfele un
statīvs. Ir paplašināts
dienas centru klientu
loks un nodrošinātas
dažādas
jaunas
aktivitātes.

materiālās
situācijas
izvērtēšanas – dzimšanas
dienas pabalsts, vienreizējs
mājokļa
pabalsts,
tad
līdzekļi sociālai palīdzībai
bija pietiekami.
Sociālo
pakalpojumu
piešķiršana
notika
vienmērīgi un izņemto
bērnu skaits no ģimenēm
būtiski nepieauga, arī
pakalpojumiem piešķirtie
līdzekļi bija pietiekami.
Nākotnē
ir
plānots
piedalīties dažādos ES
projektos, lai uzlaboto
esošo
pakalpojumu
kvalitāti un nodrošinātu
jaunus, tieši Mārupes
iedzīvotājiem
nepieciešamus
pakalpojumus.

Prioritāte: Investīcijas un vides drošība
Nozīmīgākie darbi:
Vides aizsardzības jomā:
a) Mārupītes augšgala rekonstrukcija (posmā no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim).
Teritorijas apsaimniekošanas jomā:
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a)
b)
c)
d)

Gaujas ielas rekonstrukcija;
Automašīnu stāvvietas izbūve pie PII Lienīte un Mārupes ambulances;
Pieturvietu paviljonu izvietošana pie Mārupes vidusskolas, Daugavas ielas un Skultē;
Ceļu izbūve šķembu līmenī – autoceļš C-18 (Saltupi – Turaidas – Rutki), C-15 (Alpi –
Dumpji), C-11 (Lagatas – Muižnieki – Mežmalas), un Penkules iela (no Upesgrīvas
ielas).
e) Apgaismojuma izbūve Rožkalnu ielā, Jelgavas ceļa posma (no Vecozolu līdz Viskalnu
ielai), Kornes ielā (posmā no Mēmeles līdz Bebru ielai), Rožu ielā (posmā no Lielās
līdz Vējiņu ielai), Egļu ielas daļa, kā arī ielu apgaismojumam nepieciešamie tehniskie
projekti.
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.
Iestādes
apraksts,
galvenie
statistikas dati
Mārupes
labiekārtošanas
dienestā strādā
12 darbinieki.
Dienests
nodrošina
pašvaldības
īpašumu
labiekārtošanu
un
apsaimniekošan
u.

2010.gada mērķi,
galvenās
aktivitātēs
Organizēt
nepārtrauktu
pašvaldības
īpašumu un publiski
lietojamo teritoriju
apsaimniekošanu
un sanitārās tīrības
nodrošināšanu.

Veidot
labiekārtot

un

Veikto
rezultāti

darbību

Ikdienā tiek uzkopti
28.5 ha pašvaldības
īpašumā
esošu
publiski
lietojumu
teritoriju
un
apsaimniekotas divas
pašvaldības kapsētas
11.2
ha
platībā.
Uzturēts
un
pilnveidots
pašvaldības īpašumā
esošais
ielu
apgaismojums. Veikti
regulāri
zemju
apsaimniekošanas
pasākumi,
lai
neveidotos kūla un
neizplatītos nezāles.
Likvidēta
nelegāla
atkritumu izgāztuve
Skultē,
savākti
atkritumi
gar
pašvaldības ielu un
ceļu
nomalēm.
Organizēta
un
novadīta Lielā talka.
Tīrīti
grāvji
un
caurtekas.
Izveidoti jauni celiņi
Mazcenu
kapsētā,
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Sasniegto rezultātu
analīze

Finanšu
efektivitātes
novērtējums

Sakopta vide.

Piešķirtie
līdzekļi
izlietoti
racionāli,
sasniedzot
maksimāli
iespējamo
efektu.
Saņemot
lielāku
finansējumu iespējams
paplašināt un pilnveidot
pašvaldības
teritorijas
apsaimniekošanu.

Kvalitatīvāka
un
estētiskāka
dzīves

Apjomīgāku
kvalitatīvāku

un
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pašvaldības
teritoriju.

Iesaistīties Eiropas
Sociālā
fonda
līdzekļu apguvē.

Jaunmārupes dabas
parkā.
Izgatavoti
pašvaldības karogi,
informatīvie stendi,
ielu
tirdzniecības
nojumes,
vides
objekti.
Aktīvā
nodarbinātības
pasākumā „Apmācība
darba
iemaņu
iegūšanai
un
uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība‖
iesaistīti
132
bezdarbnieki.

vide.

labiekārtojuma elementu
izveidošanai
un
uzturēšanai nepieciešams
papildus finansējums.

Darba praktizēšanā
iesaistītie
bezdarbnieki iesaistīti
pašvaldības teritorijas
un izglītības iestāžu
teritoriju kopšanā un
labiekārtošanā.
Izcirsti un savākti
krūmi ceļu grāvjos,
izpļauti
grāvji,
savāktas
lapas
daudzdzīvokļu namu
pagalmos, kapsētās
u.c., attīrītas ietves no
sniega un ledus,
demontētas pamestās
dārzu būdas un žogi,
savākti
atkritumi
pašvaldības ielu un
ceļu
nomalēs.
Nokrāsota Mazcenu
bibliotēkas
ēkas
fasāde.
Atjaunoti
Mazcenu
kapsētas
vecie vārti. Daļa no
projektā iesaistītajiem
bezdarbniekiem
atgriezušies
darba
tirgū.
Pašvaldības
iestādēs
pastāvīgu
darbu ieguva 7 no
projektā
iesaistītajiem.

Ietaupīti
pašvaldības
budžeta
līdzekļi
teritorijas sakopšanai.
Projekta ietvaros iegādāti
vienkāršie
darbarīki,
kurus izmanto arī talku
organizēšanā.

INVESTĪCIJU plāni un izpilde
Plānotais
budžets

Meliorācijas grāvja N-42 rekonstrukcija
posmā no Vecozolu ielas līdz N-5
2000

Izpilde
vai
neizpildes
pamatojums
Piemērots
cits
risinājums
(rekonstruēts grāvis gar Braslas
ielu līdz iztecei Mārupītē)
Piemērots
cits
risinājums
(rekonstruēts grāvis gar Braslas
ielu līdz iztecei Mārupītē)

Meliorācijas grāvja N-10 rekonstrukcija
posmā no Zeltiņu ielas līdz N-13
2900

Izpildīts

Meliorācijas grāvja N-13 rekonstrukcija
posmā no Mārupītes līdz Vārpu ielai
1900

Projekta
izstrāde
realizācija 2011.gadā

Mārupītes augšgala rekonstrukcija posmā
no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim
20000

Izpildīts

drenāžas sistēmas atjaunošana pašvaldības
īpašumā "Atmodas-5"
3000

Netika
atrasts
tehniskais
risinājums, izpilde 2011.gadā

Vides aizsardzība

Meliorācijas grāvja N-5 rekonstrukcija
posmā no Mārupītes līdz Rudzrogu ielai
5000
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Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti
Dzilnupītes rekonstrukcijas projektam
KOPĀ
34800
CEĻI
Gaujas ielas rekonstrukcijas pabeigšana,
būvuzraudzība
204181
Gājēju ietve no Vecozolu ielas gar
Pakalniņu ielu un gar Viskalnu ielubērnudārzs-gar veco Jelgavas šoseju līdz
Vecozolu ielai un Viršu ielai
Viskalnu ielas brauktuves rekonstrukcija
Automašīnu stāvvieta pie PII Lienīte
Automašīnu stāvvieta pie Mārupes
ambulances
Pieturvietu paviljonu pie Vecozolu
namiem, vidusskolas, Daugavas ielas,
Skultē

Apzināta situācija

Izpildīts.

57000
30000
6000

Izpildīts
Izpildīts
Izpildīts

2500

Izpildīts

20000

Izpildīts

Autoceļš C-18 šķembu līmenī (SaltupiTuraidas-Rutki)
2400

Izpildīts

Autoceļš C-15 šķembu līmenī (AlpiDumpji)
2500

Izpildīts

Autoceļš C-11 šķembu līmenī (LagatasMuižnieki-Mežmalas)
Penkules iela šķembu līmenī (no
Upesgrīvas ielas)
Ātruma ierobežojošo elementu izbūve saskaņā ar atsevišķām tāmēm
Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti
šādu darbu veikšanai
Loka ceļa Jaunmārupē rekonstrukcija
Skultē gājēju ietvju atjaunošana
Gājēju ietve gar Pededzes ielu
KOPĀ
Elektrosaimniecība
Vecozolu ielas apgaismojuma izbūve

1600

Izpildīts

2400

Izpildīts
Daļēji
izpildīts,
2011.gadā

Izpilde 2011.gadā
Izpilde 2011.gadā
Izpilde 2011.gadā
328581
21000

Izpildīts

Jelgavas ceļa posma (no Vecozolu līdz
Viskalnu ielai) apgaismojuma izbūve
8500
Rožkalnu ielas apgaismojuma izbūve
4500

Izpildīts
Izpildīts

Kabiles iela posma (no Sīpeles līdz Bebru
ielai) apgaismojuma izbūve
9000

Izpildīts

Krones ielas posma (no Mēmeles līdz
Bebru ielai) apgaismojuma izbūve
7000

Izpildīts

Rožu ielas posma (no Lielās līdz Vējiņu
ielai) apgaismojuma izbūve
7000
Egļu ielas daļas apgaismojuma izbūve
4000

Izpildīts
Izpildīts

Ielu apgaismojuma izbūvei nepieciešami
tehniskie projekti
8000
KOPĀ
69000
29
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Izglītībai
PII Lienīte iekštelpu renovācijas projekts

15000

Netika īstenots, atrasts cits
risinājums sakarā ar plānoto
siltināšanu

Mārupes
vidusskolas
labiekārtojuma projekts

10000

Izpildīts

pagalma

Mārupes vidusskolas ēdināšanas bloka un
ieejas mezgla izbūve
345000
KOPĀ
370000
Veselības aprūpei
Jaunmārupes ambulances projekts
15000
KOPĀ
15000
KOPĀ

Izpildīts

Izpildīts

817381

Sabiedriskā kārtība
Iestādes apraksts,
galvenie
statistikas dati
...Sabiedriskās
kārtības dienests
Nodarbināto
skaits-Štata
vietas3kārtībnieki
1vec.kārtībnieks
.0.5-apkopēja..

2010.gada
mērķi,
galvenās aktivitātēs

Veikto
rezultāti

Sabiedriskās
kārtības
dienests darbojās saskaņā
ar
nolikumu
ko
apstiprinājusi
Novada
Dome
Darbības
mērķis:
Sadarboties ar valsts
policijas iestādēm un
Mārupes novada domes
pašvaldības
iestādēm
aizsargāt personu dzīvību,
veselību,
tiesības
un
brīvības,
īpašumu,
sabiedrības un valsts
intereses
no
noziedzīgajiem
nodarījumiem un citiem
prettiesiskajiem
apdraudējumiem Mārupes
novada administratīvajā
teritorijā.
Dienesta
uzdevumi:
nodrošināt personu un
sabiedrības drošību.
Novērst administratīvos
pārkāpumus un citus
likumpārkāpumus.
Atbilstoši
savai
kompetencei sastādīt un
nosūtīt uz administratīvo
komisiju administratīvos
materiālus par Mārupes
novada domes saistošo
noteikumu nepildīšanu par
kuriem
ir
paredzēta
administratīvā atbildība.
Nodrošināt
sabiedrisko
kārtību
Domes
organizētajos
un
atbalstītajos

Dienesta darbinieki
nodrošinājuši
sabiedrisko kārtību
visos
domes
organizētajos
pasākumos.
Snieguši
atbalstu
Novada
domes
būvvaldei sociālajam
dienestam
un
Bāriņtiesai
viņu
funkciju realizēšanā.
Sniegts
atbalsts
mācību
iestādēm.
Sadarbībā ar valsts
policiju organizēti 30
preventīvo pasākumu
reidi kuru laikā ir
sastādīti
81
administratīvo
pārkāpuma protokols
par
saistošo
noteikumu
nepildīšanu,
kuri
nosūtīti izskatīšanai
uz Mārupes novada
domes
administratīvo
komisiju.
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darbību

Sasniegto
analīze

rezultātu

Ir
uzlabojusies
sabiedriskās drošības un
kārtības situācija novada
teritorijā.
Nav
pasākumu
nodrošināšanā jāpiesaista
spēki no malas.
Atbalsts visiem novada
domes dienestiem viņu
funkciju realizēšanā.
Iegūts
pozitīvs
novērtējums
no
iedzīvotājiem.
Trūkumi:
1.Nav
nodrošināta
dienesta darbība diennakts
režīmā
2.Ierobežots
darbinieku
skaits.
3.Dienesta visu uzlikto
funkciju veikšanai nav
tiesiskā pamata.
Priekšlikums:
Reorganizēt dienestu par
pašvaldības policiju.
Ieguvums :
Rīcībspējīga
iestāde,
kurai
saskaņā
ar
„Likumu par policiju „ir
piešķirtas
pilnvaras
pilnā
apjomā
savu
funkciju
realizēšanai
sabiedrības
drošības
interesēs. Iedzīvotājiem
garantija un paļāvība, ka
palīdzība un atbalsts tiks
sniegts
jebkurā diennakts laikā.
Valsts
policijas

Finanšu
efektivitātes
novērtējums
Budžetssabiedriskai
kārtībai91200LVL.
Budžets
netiek izlietots
pilnībā
rezultātu
analīzē
norādīto
apstākļu dēļ.
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darbinieki varēs veltīt
daudz
vairāk
laika
noziegumu atklāšanai.

sabiedriskajos un sporta
pasākumos.

Prioritāte: Atpūtas, kultūras un reliģija jomas attīstība Mārupes novadā.
Atpūtas, kultūras un reliģija jomas finansējums 2010.gadā plānots 306 240 LVL, izpilde
272 196 LVL jeb 88% no plānotā.
Kultūras nams.
Kultūras nama 2010.gadā veiktie galvenie darbi:
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 – Mārupes pensionāru biedrība,
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība,
Mārupes Politiski represēto personu biedrība, un
kultūras nama pasākumi.
2) finansējums 2010.gadā plānots 432 892 LVL, izpilde 393 974 0LVL jeb 91% no plānotā.
2010.gads - Mārupes novada Kultūras nams līdztekus lielajam darbam Dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā , ir aktīvs sava novada īpašo tradicionālo prasmju un zināšanu
nesējs, nodrošinot nepieciešamos apstākļus arī jaunās paaudzes iesaistīšanā. Kultūras nākotne
ir atkarīga no veiksmīga kopdarba – 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.
Galvenais uzdevums – ir klausītāju un skatītāju auditorijas paplašināšana, dažādu mākslas
formu pieejamības nodrošināšana, pakalpojumu atbilstība dažādiem publikas segmentiem un
tautas mākslas kultūras mantojuma izzināšana, uzturēšana un saglabāšana. Mārupes novadā
Kultūras namā darbojas 17 kolektīvi ar aptuveni 300 dalībniekiem.
Jauktais koris ―Mārupe‖;
Senioru koris ―Noktirne‖;
Vidējās paaudzes deju kolektīvs ―Mārupieši - 1‖ un „Mārupieši – 2‖;
Sieviešu vokālais ansamblis ―Dzelde‖;
Bērnu popgrupa „Mazā sirds‖ (vid.gr.);
Jauniešu popgrupa „KEEN‖;
Sieviešu (jauniešu) koris „Resono‖ .
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;
Musturklubs (radošo adītāju interešu klubiņs).
Kultūras nama kolektīvi aktīvi piedalījās novada un k/n organizētajos pasākumos:
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1. Valsts mērogā:
Deju svētkos Valmierā
Kurzemes un Latgales Dziesmu svētki
Dziesmu dienās Suntažos, Madlienā ,Rīgā u.c.
Skatēs iegūti I un II pakāpes diplomi
Latvijas jaunrades deju skatē un Vidzemes deju svētku atlases konkursā ,un
konkursā „Ābolu maiss‖ Dobelē.
2. Starptautiskajā mērogā:
Sadraudzības koncerts ar Hundeidvīkas kori no Norvēģijas
Dalība Karēlijas Republikas dibināšanas un galvasapilsētas Petrozavodskas
svētkos (pēc Karēlijas KM ielūguma)
Konkurss Gaude Canten Polija - sudraba godalga.
Koncerti un teātra izrādes:
Riču ģimene
Grupa „Keksi‖
Grupa Credo
Ieva Kerēvica un Madonas Zaļais koris
Igo
LNT Šova Dziedošās ģimenes
Burvju mākslinieku Pecolli meistarklases un izrāde
Liepājas teātra izrāde „Viss par vīriešiem‖
Grupa „Turaidas Roze‖
Noras Bumbieres fonda koncerts
Adventes koncerti: bērnu un „Ticot ,mīlot un gaidot.‖
J/k „Mārupe‖ oriģinālprogramma „Viss ap un par sievieti.‖
Latvijas republikas proklamēšanas gadadiena un Mārupes novada 85 gadu svinību
cikls:
o ‖Iedegsim gaismiņu Mārupei‖;
o ‖Mārupe laikmeta griežos‖;
o ‖Mums pieder tik daudz‖;
o Svinīgā pieņemšana ar zvanu ansambli „Campanella‖.
Notikuši pensionāru, politiski represēto un barikāžu biedrību sarīkojumi.
Rīgas rajona jauniešu orķestra koncerts;
Neatkarības parka koku grupas stādīšana;
Filmas „Rūdolfa mantojums‖ demonstrējumi;
Skolotāju dienas sarīkojums;
Un citi pasākumi.
Mārupes sporta centrs

Iestādes
apraksts,

2010.gada
galvenās

mērķi,

Veikto
rezultāti

darbību
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Sasniegto
analīze

rezultātu

Finanšu
efektivitātes
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galvenie
statistikas dati

aktivitātēs

novērtējums

Mārupes sporta
centrā
nodarbināti 12
darbinieki.

Veicināt
sporta
dzīves
attīstību,
īstenojot valsts un
pašvaldības sporta
politiku, sekmējot
un
koordinējot
sporta
aktivitāšu
organizēšanu
Mārupes pagastā;

Organizēti
sporta
treniņi un sacensības
basketbolā, futbolā
un volejbolā

Radīt
optimālus
apstākļus bērnu un
jauniešu
aktīvai
brīvā
laika
un
atpūtas
organizēšanai;

Organizēti
sporta
pasākumi
Mārupes
novada
izglītības
iestādēm

Plānot,
atbalstīt
popularizēt

Organizētas
spēles
Mārupes
novada
sporta zālēs (257),

vadīt,
un
sporta
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Sekmīgi
organizētas
sporta sacensības.
Basketbols
Latvijas
jaunatnes
basketbola
līga
(LJBL) mājas spēles
- 13 spēles
Mārupes
novada
basketbola
līga
(MNBL)
–
183
spēles
Latvijas čempionāts
basketbolā Amatieru
līgas
sacensības
(mājas spēles) – 20
spēles
Volejbols
Latvijas čempionāts
volejbolā Nacionālās
līgas
sacensības
(mājas spēles) – 27
spēles
Futbols
Mārupes
novada
―Macron
CUP‖
sacensības futbolā – 14
spēles
2010. gada februāris
Basketbols 5. - 9. klasēm
( zēniem) (Mārupes
pamatskola)
Volejbols
5. - 9.
klasēm
(meitenēm)
(Mārupes vidusskola)
Pirmskolas
izglītības
iestādēm sporta diena
(Jaunmārupes
sākumskola)
2010.gada marts
Florbols 1. - 4.klasēm
(Mārupes pamatskola)
2010.gada aprīlis
Peldēšana 1.- 2.klasēm
(Jaunmārupes
sākumskola)
Pirmskolas
izglītības
iestādēm sporta diena
(Mārupes pamatskola)
2010.gada oktobris
Futbols
(zēniem)
(Mārupes vidusskola)
2010.gada novembris
Tautas
bumba
(Jaunmārupes
sākumskolā)
Mārupes novadā notikuši
292 sporta pasākumi

Pasākumi
organizēti plānoto
finanšu
līdzekļu
ietvaros.

Pasākumi
organizēti plānoto
finanšu
līdzekļu
ietvaros.

Pasākumi
organizēti plānoto
finanšu
līdzekļu
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sacensības, turnīrus
un citus sporta
pasākumus

dažādos sporta veidos
(53).

ietvaros.

Mazcenas bibliotēka
2010. gada 30. septembrī notika Mārupes novada
Mazcenas bibliotēkas akreditācija. Akreditācijas
komisija atzinīgi novērtēja bibliotēkas grāmatu
krājuma kvalitāti un telpu iekārtojums, Akreditācijas
komisija Mārupes novada bibliotēkas darbību
novērtēja pozitīvi.
Kopējais bibliotēkas lietotāju skaits ir 525,
no kuriem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem ir 175
lietotāju, kas sastāda 35 %. No kopējā reģistrētā
bērnu un jauniešu skaita (175) 40 ir bērni, t.i., 22 %
reģistrējušies tikai kā datorlietotāji, sistemātiski izmantojot datorpakalpojumus.
Šā pārskata gada periodā grāmatu izsnieguma skaits bērniem un jauniešiem līdz 18
gadiem sastāda tikai 602 grāmatas. Tas norāda uz bērnu lasīšanas paradumiem šodien.
Lasītāju vidū ir daudz studentu (12 %), kuri apvieno darbu ar mācībām. Mācās
pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas, sociālie darbinieki, pedagogi. Iespēju robežās
nodrošinām viņiem nepieciešamos iespieddarbus. Veidojam pieprasītās literatūras sarakstus
un telefoniski informējam lasītāju, ja vajadzīgā grāmata atgriezta un pieejama bibliotēkā.
Pieprasītākā literatūra ir filozofijas, psiholoģijas, pedagoģijas un ekonomikas nozarēs, jo tā
nepieciešama dažādu specialitāšu studentiem.
Pētot lasītāju sastāvu, nopietnu pārsvaru sastāda sievietes 79%, tas liecina par vēlmi
apliecināt sevi papildinot zināšanas, celt savu intelektuālo līmeni, būt konkurētspējīgām un
aktīvām. Analizējot lasītāju vecumu – vidējais vecums ir 36 gadi. Vērtējot iegūto informāciju,
secinām, ka vairāk nekā puse lietotāji ir sociāli aktīvajā vecumā, kad nepieciešams iegūt un
papildināt zināšanas, paaugstināt profesionālo līmeni un kvalifikāciju, kā arī celt intelektu un
arī savu personisko pašapziņas līmeni. Iedzīvotājiem aktuāla ir konkurētspēja darba tirgū, kā
arī iespēja garīgi pilnveidoties, atpūsties pēc saspringtas darba dienas, gūt praktisku, noderīgu
informāciju sadzīvei un sava brīvā laika interešu pilnveidošanai. Pašreiz valda tendence, ka
aktivizējas cilvēki (riska) 40-50 gadu vecuma grupā, lai konkurētu mūsdienu ekonomiskajos
apstākļos. Arī skolēniem un studentiem nepieciešamas papildus zināšanas dažādos mācību
priekšmetos patstāvīgo darbu veikšanai, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību un varētu turpināt
mācības augstākās mācību iestādēs un maģistratūrā.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika. Galvenais finansējuma avots Mārupes
novada Domes Mazcenas bibliotēkas krājuma papildināšanai ir pašvaldības finansiālais
budžets, kas veidoja 23 822 Ls lielu naudas summu. Minētajā pārskata periodā bibliotēkas
krājumu papildinājuši 781 dokumenti, no tiem grāmatas 531, seriālizdevumi 250. Atskaites
gadā bibliotēka abonēja 25 nosaukuma periodiskos izdevumus.
Bibliotēkas krājumu veido :
grāmatas, seriālizdevumi , interneta resursi – datu bāzes LETONIKA, LURSOFT
LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA , NAIS;
krājums pamatā komplektēts valsts valodā , kas veidots noteiktas nozares (filozofija,
psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, skatuves māksla,
valodniecība, vēsture) iepazīšanai un uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu,
rokasgrāmatu izmantošanai;
daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu, krievu valodā.
Elektronisko datu bāžu piedāvājums
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Bibliotēkā tiek piedāvātas sekojošas elektroniskas datu bāzes: Lursoft laikrakstu
bibliotēka un Letonika (bezmaksas datu bāze) un NAIS.
Bibliotēkā vispieprasītākās datubāzes ir Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Studējošā bibliotēkas lietotāju grupa ir aktīvākā DB izmantotāja. DB tiek izmantotas
galvenokārt referātu , kursa darbu vai diplomdarbu rakstīšanā.
Bibliotēkā veido speciālu krājumu- novadpētniecības literatūras fondu , kurā tiek vākti
iespieddarbi un elektroniskie resursi par Mārupi, mārupiešiem .Komplektē neatkarīgi no
izdevuma veida un izdošanas vietas.
Lai uzklausītu lietotāju, ir iekārtota lasītāju atsauksmju un ierosinājumu grāmata, kā
arī tiek uzklausīti mutiski ieteikumi un veikta lasītāju un datorlietotāju anketēšana.
2010.gada februārī un martā tika veikta lasītāju anketēšana. Tika apspriesti jautājumi
par bibliotēkas vispārējo darbību, aptveramo teritoriju, pakalpojumu klāstu un krājuma
kvalitāti. Piedalījās 53 Mārupes novada iedzīvotāji no četriem ciematiem .
Pozitīvi tika vērtēts bibliotēkas grāmatu fonda sastāvs, kā arī ir sekmīgi izvēlēts darba laiks
agrāk no rītiem. Izanalizējot aptaujas anketas, tika secināts, ka cilvēki bibliotēku apmeklē
vidēji 2 x mēnesī un tās pakalpojumus izmanto literatūras ņemšanai uz mājām, uzziņu
meklēšanai, izklaidei internetā vai preses izdevumu lasīšanai .Viņi pamatā ir apmierināti ar
apkalpošanas kvalitāti, fonda sastāvu un periodisko izdevumu klāstu bibliotēkā. Pārsteidza
fakts, ka gandrīz pusei respondentu nav vajadzības pēc publiskiem pasākumiem, jo tie viņus
neinteresē, nav iespējas tos apmeklēt laika trūkuma vai citu iemeslu dēļ. Labprātāk tiek
apmeklēti lielie sarīkojumi vai tie, kuri tiek organizēti mazām interesentu grupiņām.
2010.gadā notikuši 10 tematiskie pasākumi . Tika izstādītas 22 tematiskās izstādes.
Pateicoties Nacionālā Kino centra un v/a Kultūras informācijas sistēmas kopīgi
veidotajam projektam arī Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēkā iespēja bez maksas
noskatīties Latvijas labāko filmu izlasi (http://www.filmas.lv/). Šādu iespēju nodrošina
publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls‖ ietvaros izveidotais bibliotēku
iekšējais tīkls Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Patlaban portālā bezmaksas
noskatīšanai bibliotēkā pieejamas 70 filmas – 14 spēlfilmas, 28 dokumentālās un tikpat
animācijas filmas.
2.4. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja
pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu
apmēru to īstenošanai
Svarīgākā Mārupes novada Domes politiskā iniciatīva 2009.gadā bija uzsākt privātās
partnerības projektu. Realizējot publiskās partnerības projektu 2010.gadā darbu uzsāka jauna
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti‖.
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, 2010.gada sedzot
saistības 437 435 LVL apmērā.
Līguma
noslēgšanas
datums
24.04.2001

Mērķis

Aizdevējs

Ūdenstorņa un ūdensvada izbūve
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Valsts kase

2010.gadā segto
saistību apmērs,
LVL
20 000
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Valsts
kase/
Eiropas Investīciju
banka

18 800

Valsts kase

101 280

Valsts kase

35 360

Valsts kase

54 056

10.07.2008

Mārupes vidusskolas rekonstrukcija
Asfaltēto ielu, ceļu un apgaismojuma
izbūve

Valsts kase

108 112

24.09.2009

Liliju ielas rekonstrukcija

Valsts kase

99 827

14.11.2001

13.05.2004

21.01.2005
10.07.2008

Ūdenstorņa un ūdensvada izbūve
Jaunmārupes
sākumskolas
un
pirmsskolas
izglītības
iestādes
būvniecība
Jaunmārupes
sākumskolas
un
pirmsskolas
izglītības
iestādes
būvniecība

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
2010.gadā veikta ESF projekta „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un
kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā‖ Nr.
DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018 ietvaros veikts pētījums „Novada iedzīvotāju un sociālo
partneru vajadzību izpēte un esošās pieredzes apzināšana‖, kurā noskaidroti novada uzņēmēju
un iedzīvotāju viedokļi par novada attīstības prioritātēm.
Iedzīvotāju aptaujā noskaidrots, ka visapmierinātākie Mārupes iedzīvotāji ir ar Mārupes
izglītības iestāžu darba kvalitāti un ar izglītības iestāžu pieejamību. Arī apmierinātības līmenis ar
vides stāvokli, sporta un kultūras dzīvi ir salīdzinoši augsts. Biežāk neapmierinātību ar kultūras
dzīvi pauda tie iedzīvotāju, kuru iespējas pārvietoties novada teritorijā ir ierobežotas transporta
pieejamības dēļ.
Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju dati liecina, ka Mārupes novadā, domājot par ilgtermiņa
attīstību, pirmkārt, jāuzlabo ceļu infrastruktūra - ceļu rekonstrukcija un ceļu satiksmes
dalībnieku drošība šobrīd ir galvenā prioritāte. Uzņēmēji sakārtotu ceļu infrastruktūru redz kā
uzņēmējdarbības attīstības priekšnosacījumu, bet iedzīvotājiem sakārtota ceļu infrastruktūra ir
svarīgs personīgās un ģimenes drošības priekšnoteikums. Galvenajā prioritātē ietilpst gājēju
ietvju izveidošana, ielu apgaismojuma uzlabošana un velosipēdistu celiņu izveide.
Respondenti īpašu uzmanību vērš uz skolēnu drošību, kuri ikdienā ar kājām pārvietojas Mārupes
novada teritorijā.
Otra prioritāte novadā ir bērnu rotaļlaukumu un jauniešu aktivitāšu laukumu izveide.
Mārupes novadā jāievieš centralizēta kanalizācija, jāsakārto meliorācijas sistēma un
jānodrošina ūdens un stabilas enerģijas apgāde visā novada teritorijā. Uzņēmējiem būtiski ir arī
telekomunikāciju un telpu nomas pakalpojumu pieejamība.
Ir nepieciešams izveidot jaunus sabiedriskā transporta maršrutus jeb pagarināt
esošos, ņemot vērā Mārupes novada apdzīvoto vietu attīstības tendences.
Kā nākamās īstenojamās būves Mārupes novadā ir minēts sporta centrs (ar baseinu) un
lielveikals. Bieži vien Mārupes iedzīvotāji norādīja, ka Mārupes novadam ir nepieciešami savi
tirdzniecības centri (Mārupē, Jaunmārupē, Tīrainē), kur būtu pieejamas preces plašā sortimentā.
Šeit arī varētu piedāvāt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, kā arī dažādus sadzīves
pakalpojumus.
Novadā ir jāuzlabo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.
Drošības uzlabošana Mārupē ir cits būtisks uzdevums - ceturtā daļa respondentu
municipālās policijas izveidošanu Mārupes novadā ir atzīmējuši kā prioritāti.
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Steidzami jārisina bērnudārzu jautājums Mārupes novadā, īpaši Jaunmārupē. Vietu
skaits ir nepietiekams, tādēļ vai nu jāpaplašina esošie bērnu dārzi, vai jābūvē jauni. Aktuāla
problēma ir bērnu silītes trūkums novadā, labprāt izmantotu izglītības iestāžu pakalpojumus
tiklīdz bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu.
Respondenti vēlās aktīvāku kultūras dzīvi novadā un pasākumus, kuri būtu vērsti uz
Mārupiešu kopības sajūtas stiprināšanu. Kultūras pasākumi jāorganizē ne tikai Mārupes centrā,
bet arī citviet novadā.
Jāpievēršas arī vides sakārtošanai, kurā savs ieguldījums ir jāveic Mārupes novada Domei
un savs ieguldījums - iedzīvotājiem. Respondenti uzskata, ka Domei biežāk jāmotivē iedzīvotājus
iesaistīties vides sakopšanas aktivitātēs, tajā skaitā, ir stingrāk jāvēršas pret tiem, kuri nekopj sev
piederošos īpašumus, zemi.
Mārupes novada iedzīvotāji par galvenajiem uzņēmējdarbības attīstības virzieniem
uzskata lauksaimniecisko ražošanu, ražošanu, kravu pārvadājumus un loģistikas pakalpojumus.
Ievērojama respondentu daļa ir atbalstījusi dažādu citu pakalpojumu (tirdzniecības, IT, viesnīcu
pakalpojumu) sniegšanu, īpaši ņemot vērā lidostas „Rīga‖ tuvumu.
Nepieciešams uzlabot uzņēmēju informētību par Mārupes novada Domes darbu un uzlabot
tās darbības caurskatāmību. Ir jāinformē uzņēmēji par novada stratēģiju un tajā atrodošos iestāžu
plāniem. Datu analīze par izmantotajiem informācijas avotiem liecina, ka gan uzņēmēju, gan
iedzīvotāju vidū salīdzinoši reti tiek izmantots tiešais informācijas avots – Mārupes novada Dome.
Populārākais informācijas avots ir Mārupes Domes informatīvais izdevums „Mārupes Vēstis‖, un
tikai nedaudz zemāka popularitāte ir novada mājas lapai www.marupe.lv.
Iedzīvotāju un uzņēmēju viedokļi liecina, ka Mārupes novada pievilcīguma attīstīšana
(drošas un interesantas aktīvās atpūtas iespējas, sabiedriskās ēdināšanas iestādes, aktīva kultūras
un sporta dzīve, dažādu pakalpojumu pieejamība) ir jābūt vienam no novada attīstības mērķiem,
kas ilgtermiņā veicinās jaunu investīciju piesaisti novadam un kalpos par līdzekli jaunu darba
vietu radīšanai. Uzņēmējiem aktuāla ir optimāla teritoriālā plānojuma izstrādāšana, kas ietver
industriālās zonas izveidi. Plānojuma apspriešanā jāpieaicina uzņēmēju pārstāvji.
Vairāk kā puse (56%) uzņēmēju savu sadarbības pieredzi ar Mārupes novada Domi un tās
pakļautībā esošajām iestādēm ir novērtējusi kā ļoti veiksmīgu vai veiksmīgu. Tomēr uzmanība
jāvērš uz to, ka trešā daļa respondentu sadarbības pieredzi vērtējusi kā viduvēju, bet 7% - kā
sliktu.
Uzņēmēji rekomendē Mārupes novada Domei atbalstīt uzņēmējdarbību sekojošos veidos:
izveidot atbalsta programmu jaunajiem uzņēmumiem;
uzlabot komunikāciju un informācijas apriti starp Mārupes novada Domi un
uzņēmējiem;
sniegt palīdzību uzņēmējiem finansējuma piesaistē;
atbalstīt Mārupes uzņēmēju produktu un pakalpojumu mārketinga aktivitātes;
iesaistīt uzņēmējus teritorijas labiekārtošanas darbos;
izveidot atbalstu uzņēmumu mājas lapu veidošanai;
organizēt uzņēmēju konkursus, kuros apbalvotu labākos novada uzņēmumus;
iesaistīt uzņēmējus Mārupes novada dzīves veidošanā, izveidojot Uzņēmēju
konsultatīvo padomi;
sniegt bezmaksas konsultācijas un apmācību seminārus;
izveidot Mārupes novada uzņēmēju virtuālo platformu internetā, kur uzņēmēji
varētu iegūt informāciju par Mārupes novadā esošajiem uzņēmējiem un piedāvāt
viens otram pakalpojumus par izdevīgākām cenām;
Organizēt regulāras tikšanās ar uzņēmējiem;
„Mārupes dienu‖ organizēšanu, kurās uzņēmēji iepazīstinātu Mārupes iedzīvotājus
un Mārupes viesus ar savu produkciju un saviem pakalpojumiem.

Rezultāti iespēju robežās ņemti vērā izstrādājot 2011.gada budžeta izdevumu plānu.
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2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu
ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums
Mārupes novada Dome 2010.gadā īsteno par vairākus struktūrfondu projektus1:
2010.gadā turpinājās divu 2009.gadā uzsāktu projektu virzība:
Projekta
nosaukums,
(identifikācijas nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Materiāli tehniskās bāzes
pilnveide vispārējās vidējās
izglītības
programmu
īstenošanai
Rīgas
rajona
Mārupes vidusskolā
(2009/0015/3DP/3.1.3.1.0/08/
IPIA/VIAA/020)

14.05.2009
31.12.2010

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
82 007.53

Projektā sasniegtie
2010.gadā
Mārupes vidusskolā:
Izremontēta fizikas
laboratorija

rezultāti

kabineta

Izremontēti matemātikas
bioloģijas kabineti

un

Iegādātas ierīces un aparatūras
prioritārajos priekšmetos, veikta
to uzstādīšana un apmācība
Iegādātas mēbeles un žalūzijas
Mārupes novada izglītības
iestāžu informatizācija
(2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/526)

15.12.2009
30.09.2012

–

29 129.06

Pilnveidots bibliotēkas fonds
LR Izglītības un zinātnes
ministrija organizē Centralizēto
iepirkumu.

2009.gada novembrī Mārupes novada Dome iesniedza divus projekta iesniegumus LR
Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā. Abi
iesniegtie projektu iesniegumi tika apstiprināti.
Projekta
nosaukums,
(identifikācijas nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Dienas
centra
„Tīraine‖
projekts „Atbalsts Bērnu un
jauniešu
dienas
centra
„Tīraine‖
darbības
nodrošināšanai
Mārupes
novadā‖
Dienas centra „Švarcenieki‖
projekts „Jaunmārupes bērni
un jaunieši kustībā‖

01.05.2010
11.06.2010

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
1 050.00

Projektā sasniegtie
2010.gadā

rezultāti

Piestiprināts basketbola grozs
un ieklāts basketbola laukuma
segums.
Izveidota klinšu kāpšanas siena.

12.12.2009
10.06.2010

–

1 039.00

Iegādāts inventārs (portatīvais
volejbola laukums, bumbas,
galda futbols, spēļu konsole
„Nintendo‖ u.c.)
Noorganizēts Mārupes novada
atklātais galda futbola turnīrs.
Noorganizēts Mārupes novada
atklātās
Nintendo
spēļu
sacensības.
Noorganizēts Mārupes novada
atklātais volejbola turnīrs.

2010.gada februārī Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu Sabiedrības
integrācijas fonda izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu konkursā 1.5.2.2.3.
1

Saskaņā ar Likuma ―Par pašvaldībām‖ 72.pantu
38

Mārupes pašvaldības 2010.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS
apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai‖ ietvaros. Projekts tika apstiprināts.
Projekta nosaukums, (identifikācijas
nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Mārupes
novada
pašvaldības
darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka
līdzdalība
Eiropas
Savienības
politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu
finanšu
palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu
plānošanā
un
īstenošanā
(Nr.1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/018)

01.09.2010
28.02.2011

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
23 005.91

Projektā sasniegtie rezultāti
2010.gadā
2010.gadā projekta ietvaros
Aivars Tabūns, Latvijas
Universitātes
socioloģijas
nodaļas profesors, veica
Mārupes novada iedzīvotāju
un uzņēmēju vajadzību izpēti
– kā apjomīgu socioloģisko
pētījumu.
Projekta
īstenošana
turpinājās
un
noslēdzās
2011.gadā
ar
vērienīgu
konferenci Mārupes novada
Kultūras
nama
zālē
18.februārī.

2010.gada jūnijā Mārupes novada Dome iesniedza trīs projekta iesniegumus biedrības
„Pierīgas partnerība‖ izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā „Vietējās attīstības
stratēģijas‖ ietvaros. Visi trīs projekti tika apstiprināti.
Projekta nosaukums, (identifikācijas
nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Projektā sasniegtie rezultāti
2010.gadā

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
836.77

Multimediju
komplekta
iegāde
sabiedrisko aktivitāšu pieejamībai
Mārupes novada iedzīvotājiem
(Nr.10-04-LL37-L413101-000002)
Velo punkta izveide
(Nr.10-04-LL37-L413101-000003)

21.07.2010
01.12.2010

21.07.2010
30.12.2010

–

1 760.34

21.07.2010
01.07.2011

–

10 274.25

Iegādāti 20 velosipēdi, 20
atstarojošās vestes un 20
aizsargķiveres, kā arī viena
velosipēdu novietne.
Projekta īstenošana paredzēta
2011.gadā.

Infrastruktūras
uzlabošana
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem
Jaunmārupes
ciema
iedzīvotājiem
(Nr.10-04-LL37-L413101-000005)

Iegādāts
multimediju
komplekts Mārupes novada
dienas centru vajadzībām.

2010.gada augustā Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu Valsts reģionālās
attīstības aģentūras izsludinātā ierobežotā projektu iesniegumu konkursā 1.5.3.1.
apakšaktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem‖ ietvaros.
Projekts tika apstiprināts.
Projekta
(identifikācijas nr.)

nosaukums,

Speciālistu piesaiste Mārupes
novada
pašvaldības
administratīvās
kapacitātes
paaugstināšanai

Projekta
īstenošanas laiks
24.11.2010
31.12.2011

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
21 000.00

Projektā sasniegtie
2010.gadā

rezultāti

2010. gadā konkursa kārtībā
darbu uzsāka un joprojām
turpina
divi
piesaistītie
speciālisti (-es):
- projektu koordinatore
- finanšu ekonomiste

2010.gada augustā Mārupes novada Dome iesniedza arī četrus projekta iesniegumus LR
Satiksmes ministrijas izsludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursā 3.2.1.3.1.
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apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas‖ ietvaros. No
iesniegtajiem četriem projektiem apstiprināts tika viens, pārējie trīs noraidīti nepietiekama
finansējuma dēļ.
Projekta nosaukums, (identifikācijas
nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Satiksmes
drošības
uzlabojumi
Mārupes
novadā,
izbūvējot
apgaismojumu Vecozolu ielā‖, Nr.
3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/113

07.02.2011
07.08.2011

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
32 351.00

Projektā
sasniegtie
rezultāti 2010.gadā
Projekta
īstenošana
paredzēta 2011.gadā.

2010.gada augustā Mārupes novada Dome iesniedza arī vienu projekta iesniegumu biedrības
„Pierīgas partnerība‖ izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā „Teritoriju attīstības
stratēģiju īstenošana‖. Projekts tika apstiprināts.
Projekta nosaukums, (identifikācijas
nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Jaunmārupes
dīķa
„Pavasara
ūdenskrātuve‖ renovācija
(Nr.10-04-ZL11-Z401101-000002)

20.08.2010
30.09.2011

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
14 919.00

Projektā
sasniegtie
rezultāti 2010.gadā
Projekta
īstenošana
paredzēta 2011.gadā.

2010.gada septembrī Mārupes novada Dome iesniedza vienu projekta iesniegumu LR Vides
ministrijas izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību
ēkās‖. Projekts tika apstiprināts.
Projekta nosaukums, (identifikācijas
nr.)

Projekta
īstenošanas laiks

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēs
(Nr. KPFI-7/63)

27.12.2010
01.12.2011

–

Piesaistītais
finansējums
LVL
401 699.45

Projektā
sasniegtie
rezultāti 2010.gadā
Projekta
īstenošana
paredzēta 2011.gadā.

Mārupes novada Dome kā akciju turētājs piedalās akciju sabiedrības „Mārupes komunālie
maksājumi‖ aktivitātēs:
1. Darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi
papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijas ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000" ietvaros akciju sabiedrība
„Mārupes komunālie maksājumi‖ ietvaros noslēgusi Civiltiesisko līgumu Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/005 ar Latvijas Republikas Vides ministriju par
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē" īstenošanu.
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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 2010.gadā
izglītības funkciju nodrošināšanai ir ieņēmusi 207 417 LVL. Savukārt izdevusi 484 311 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‖ un Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1571 „Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2010.gadā‖ veiktas iemaksas
Pašvaldību izlīdzināšanas fondā 1 024 051 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

2010.gada
rezultatīvais
rādītājs

1.

Reģistrētas laulības

57

2.

Uzvārdu, vārdu, tautības maiņa

5

3.
4.

Dzimtsarakstu
nodaļa

5.
6.
7.
Administrācija
8.
9.

Bāriņtiesa

Dzimšanas reģistrēšana

193

Miršanas reģistrēšana
Atkārtotās apliecības, papildinājumi un
labojumi
Noslēgti līgumi par kapu vietas
piešķiršanu

69

Iedzīvotāju deklarēšana
Bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības
iestādēs

1347

Ar aizbildniecību saistītie lēmumi
41
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30
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12.

Pēc tiesu pieprasījuma pieņemtie lēmumi,
t.sk. saistībā ar aizgādību tiesību,
saskarsmes tiesību lēmumiem
Ar mantojumu lietu un bērnu mantisko
lietu saistītie lēmumi
Lēmumi par rīcībnespējīgu personu
tiesību nodrošināšanu

13.

Lēmumā saistībā ar audžu ģimenēm

4

14.

Ar aprūpes tiesībām saistītie lēmumi

16

15.

Ar adopciju saistītie lēmumi

11

16.

Lēmumi saistībā ar valsts sociālā pabalstu

2

17.

5

19.

Ar viesģimenēm saistītie lēmumi
Lēmumi par bērnu ievietošanu soc. reh.
aprūpes iestādēs
Citi lēmumi saistībā ar bērnu interešu
pārstāvniecību

20.

Sagatavoti plānošanas uzdevumi

137

21.

Saskaņoti būvprojekti

297

22.

Izsniegtas būvatļaujas

100

Pieņemtas ekspluatācijā ēkas un būves
Izsniegti
darba
uzdevumi
detaļplānojumiem

115

10.
11.

18.

23.

Būvvalde

24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

Sociālais dienests

11
11
2

5
9

15

390
Izsniegtas uzziņas un nosūtītas vēstules
Sniegta palīdzība Mārupes trūcīgām un
902
maznodrošinātām personām
Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās
palīdzības un sociālo pakalpojumu
3195
saņemšanu
Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu
1690
dalītas pārtikas un piena pakas
120
Sadarbībā ar Latvenergo izdalītas
68
elektrības norēķinu kartes
Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
12
pakalpojumi
Sniegts Krīzes centra pakalpojums 1 ģimenei ar trīs
Zentenē
bērniem
Sniegti sociālie pakalpojumi pilngadīgām
15
personām

2.9. 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 efektīvas darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai patstāvīgi veic
iekšējo uzraudzību un kontroli. Iestāžu vadītāji seko savu darba plānu izpildei, nodrošina
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darbību atbilstoši apstiprinātajam budžetam. Regulāri tiek apzināti riski, preventīvi veikti
risku iestāšanās pretpasākumi.
Lai nodrošinātu ES struktūrfondu veiksmīgāku piesaisti un pašvaldības budžeta plānošanu un
finanšu vadību, 2010.gadā ESF projekta „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām
un novadiem‖ ietvaros darbu uzsāka divi speciālisti: finanšu ekonomists un projektu
administrators.
2010.gadā Mārupes novada Dome vai pašvaldības iestādes nav veikušas reorganizāciju.
3. Personāls
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pašvaldībā 2010.gadā
strādāja 88 darbinieki, tai skaitā administrācija, kultūras nama darbinieki, sporta
struktūrvienības darbinieki, labiekārtošanas dienests, kārtībnieki, bāriņtiesa, bibliotēka,
Sociālais dienests un citi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu darbinieku skaits ir
samazinājies par 1.
Finanšu komiteja

Deputāti 15

Attīstības komiteja

Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta
jautājumu komiteja
Domes priekšsēdētāja
vietniece

Domes priekšsēdētājs
Vides un
komunālo
jautājumu komiteja
Politiskā vadība

Izpilddirektors

Administrācija

Izpildvara

Mārupes
vidusskola

PII Lienīte

Kultūras nams

Sociālais dienests

Mārupes
pamatskola

PII Zeltrīti

Mazcenas
bibliotēka

Bāriņtiesa

Jaunmārupes
sākumsskola

Mūzikas un
mākslas skola

Mārupes sporta
centrs

Sabiedriskās
kārtības dienests

Skultes
sākumskola

Būvvalde

Teritorijas
labiekārtošanas
dienests

Dzimtsarakstu
nodaļa

Pašvaldības iestādes

Attēls. Mārupes novada pašvaldības struktūra.
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Pamatizglītība - 5 ; 0
Vidējā izglītība
- 23
Ausgtākā izglītība 60

Informācija par pašvaldībā strādājošo izglītību
Pašvaldībā strādājošo iedalījums vecuma grupās:
Vecums
Darbiniekus skaits
2% 0%
20-29
6
10% 7%
30-39
33
40-49
22
18%
50-59
16
60-69
9
25%
70-79
2

20-29
38%

30-39
40-49
50-59
60-69
70-79

Pašvaldībā strādājošo sadalījums pa dzimumiem
0%

0%
35%

Sievietes
Vīrieši

57
31

Sievietes
65%

Vīrieši

Ņemot vērā 2010.gadā apstiprināto projektu „Speciālistu piesaiste Mārupes novada
pašvaldības administratīvās kapacitātes paaugstināšana‖ piesaistīts finanšu ekonomists un
projekta koordinators.
Darbinieki, kuru darbības joma ir saistīta ar pārvaldes politiku, Eiropas Savienības
struktūrfondu apguves jautājumiem savu profesionālo kvalifikāciju paaugstinājuši dažādos
profesionālās pilnveides kursos un semināros.
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4. Komunikācija ar sabiedrību un pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību
par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā2
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai
Mārupes novada Dome reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo izdevumu
„Mārupes Vēstis‖, kas tiek drukāts 6200 eksemplāru lielā tirāžā un tiek izplatīts Mārupes
iedzīvotājiem bez maksas. 2010.gadā tika izdoti 11 numuri. Visa aktuālā informācija un
Domes lēmumi tiek publicēti interneta vietnē http://www.marupe.lv/ Pārskata gadā tika
izveidota jauna mājas lapa, kas ir ar modernāku dizainu, kā arī dod iespēju iedzīvotājiem
diskutēt un komentēt informāciju, kā arī reģistrētajiem lietotājiem ir iespēja ievietot
privātsludinājumus
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes
darba kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi)
Regulāri mājas lapā tiek ievietota interaktīva aptauja, iegūstot atgriezenisko saiti no
lapas apmeklētājiem.
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 "Jauniešu ideju darbnīca".
Mārupes pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo organizāciju darbību nodrošinot tās ar
telpām pasākumu rīkošanai, transportu, kā arī ar informācijas izplatīšanu par organizāciju
darbu.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
2011.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām‖ noteikto funkciju un
uzdevumu īstenošana.
2011.gadā noteiktas šādas prioritātes:
1. Izglītības joma – pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpina novirzīt finanšu
līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam, turpināsies sadarbība ar privātām
pirmsskolas izglītības iestādēm, iepērkot 200 papildus vietas, nodrošinot Mārupes
novada pieprasījumu pēc bērnudārza vietām, plānota trīs izglītības iestāžu
siltināšana, kā arī plānota sporta zāles celtniecība un autostāvvietas labierīkošana
Mārupes vidusskolā;
2. Sociālā jomā – ekonomiskās krīzes seku mazināšanai, plānots palielināt pabalstu
iedzīvotājiem;
3. Satiksmes drošības jomā – plānots turpināt ielu asfaltēšanas darbus, atsevišķu ielu
rekonstrukciju, ielu apgaismojuma un gājēju celiņu izbūvi un ātrumvaļņu
izvietošanu;
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4. Vides jomā – atbilstoši budžeta iespējām plānots veikt meliorācijas grāvju un
mazupīšu tīrīšanu, un lietus ūdens kanalizācijas izbūvi.

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Mārupes novada galvenais mērķis ir nodrošināt pašvaldības teritorijas vienmērīgu
attīstību, nodrošinot iedzīvotāju labklājības paaugstināšanos. Lai nodrošinātu mērķa
realizāciju, 2011.gadā budžetā apstiprināti vairāki attīstības pasākumi, kuru kopējais
finansējums ir 3 298 394 LVL.
Pasākumi

Plānotie izdevumi, LVL
Attīstības programmas plānojuma izstrāde

50 000

Plānotais Jauno projektu līdzfinansējums

105 009

Sabiedriskās ēkas Jaunmārupē projektēšana un būvniecība

200 000

Skvēra izbūve pie Konrādu ielas (pašvaldības līdzfinansējums)

20 000

TEPS ielu kanalizācijas tīkla izbūve Mārupes ciemā

20 000

EZF projekts dīķa "Pavasara ūdenskrātuve" tīrīšana

25 000

ELFLA projekts Lietus ūdens kanalizācija Mazcenu alejā 10

16 600

Meliorācijas sistēmu renovācija

100 000

Caurteku izbūve un renovācija

50 000

Ielu apgaismojuma izbūve un uzturēšana

73 500

ERAF projekts „Satiksmes drošība Vecozolu ielas apgaismojums‖

37 400

Pakalniņu un Viskalnu ielas rekonstrukcija

88 000

Ātrumvaļņu izbūve Viskalnu ielā, Vecozolu ielā, Gaujas ielā, C-19
25 000
Mārupītes gatves asfaltēšana no Skaņā kalna ielas
līdz Lapiņu dambim

50 000

Krones –Šteinertu - Avotu ielas asfaltēšana

40 000

Konrādu ielas asfaltēšana

50 000

Mežkalnu ielas pieslēguma projekts un renovācija
Meldriņu ielas izbūve
(no Zeltiņu līdz Paleju ielai)
Dzelzceļa ielas projektēšana un izbūve posmā
No Ventas ielas līdz Sīpeles ielai

15 000

Beržu, Liepkalnu, Upleju ielas asfaltēšana
Gājēju celiņa izbūve un braucamās daļas rekonstrukcija
Ošu ielā, Priežu ielas posma asfaltēšana
Bebru ielas asfaltēšana
posmā no Jaunbebru ielas līdz Dzelzceļa ielai
Ventas ielas asfaltēšana
Posmā no Krones ielas līdz Dzelzceļa ielai

50 000

Rožleju ielas asfaltēšana posmā no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai

27 500

Gājēju celiņš Amatas ielā
Gājēju celiņš Ventas ielā
Posmā no Mārupītes gatves līdz Krones ielai

7 600
12 600

Gājēju celiņš Kabiles ielā

15 000

Gājēju celiņš Bebru ielā

22 500
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Gājēju celiņš Pededzes ielā

23 400

Gājēju celiņa atjaunošana Skultes ciemā

20 000

Jaunmārupes dabas parka gājēju ceļa atjaunošana

5 000

Autobusa pieturvietu platformu izbūve

5 000

Daudzdzīvokļu mājas siltināšana (projektu izstrādes līdzfinansējums)

20 000

Pašvaldību ēku bēniņu siltināšana

25 000

LAD projektu līdzfinansējums

6 840

Vieglā autotransporta iegāde un uzturēšana sabiedriskās kārtības vajadzībām

21 250

Iepirkums 200 vietām pirmskolas izglītības programmu apguvei

125 000

PII „Zeltrīt‖ būvniecības pamatsummas atmaksa
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs‖ PII Lienīte
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs‖
Mārupes pamatskola
KPFI projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju
samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs‖
Mūzikas un mākslas skola

192 000

Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecība
Mārupes vidusskolas autostāvvietas izbūve un labiekārtošana

700 000
100 000

Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija

10 000

Skultes ciema stadiona rekonstrukcijas līdzfinansējums

2 500

Pedagogu pieredzes apmaiņas projekts „Comenius‖

8 805

Jauna mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai

36 490

Investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai

95 000

Kopā:

3 298 394

199 280

206 860

193 860

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
2011.gadā plānots īstenot ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
līdzfinansēto struktūrfondu projektus:
1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) budžeta programmas ietvaros projekts
"Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs";
2. Eiropas Savienības struktūrfondu ietvaros:
2.1. Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Satiksmes drošības uzlabojumi
Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā‖;
2.2. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstības projekta „Lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas projekta izstrāde un izbūve Mazcenas alejā 6A‖;
2.3. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projekta „Jaunmārupes dīķa "Pavasara
ūdenskrātuve" renovācija‖;
2.4. Sociālā integrācijas fonda projektu „Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka
un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā‖
plānots noslēgt 2011.gadā;
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2.5. Eiropas Sociāla fonda projekta „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai‖;
2.6. Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Mārupes novada izglītības iestāžu
informatizācija‖;
2.7. Eiropas Sociālā fonda projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos‖;
2.8. Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai‖.
2011. gadā plānots aktīvi iesaistīties arī citos izsludinātajos Eiropas Savienības struktūrfondu
projektos, īpašu uzmanību pievēršot iespējai veikt šādus darbus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Apgaismojuma ierīkošana Skultē;
Krasta stiprināšana Jaunmārupes ūdenskrātuvei ;
Teritorijas labiekārtošana ap Jaunmārupes ūdenskrātuvēm;
Bērnu rotaļu laukuma inventāra iegāde un uzstādīšana Lienītē;
Volejbola laukuma izveide Jaunmārupē;
Tribīņu iegāde un uzstādīšana;
Speciālās tehnikas iegāde (ietvju tīrīšanai);
Remonts dienas centrā „Švarcenieki‖;
Krēslu un galdu iegāde Kultūras namam.

5.4. Iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Skatīt 1.pielikumu.

Pielikumi:
1.

2.
3.

Pārskats par saistību apmēru
Zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī
pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;
Mārupes novada Domes 2011.gada 27.aprīļa lēmums Nr.20 par Mārupes novada
Domes 2010.gada pārskatu.
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