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Labdien, godājamais lasītāj! 
 

Mārupes novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2011.gada 

darbības publisko pārskatu. 

Mārupes pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaits pēdējos gados 

pieaug un, salīdzinot ar 2001.gadu, tas ir gandrīz dubultojies. 2011.gada 31.decembrī, 

pēc LR Statistikas pārvaldes datiem, Mārupes novadā dzīvo 16 157 iedzīvotāji. Kopā 

ar iedzīvotāju pieaugumu, pieaug arī pašvaldības atbildība un pienākums strādāt 

iedzīvotāju interesēs. 

Mārupes novads ir viens no retajiem novadiem Latvijā, kas var lepoties ar augstiem 

dzimstības rādītājiem, līdz ar to novada lielākā vērtība ir bērni. Mēs rūpējamies, lai 

bērniem mūsu novadā tiktu nodrošināta līdzsvarota un harmoniska attīstība, iespēja 

mācīties, augt un pilnveidoties. 2011.gadā esam turpinājuši uzsākto sadarbību ar 

privātajām pirmskolas izglītības iestādēm, ieguldījuši investīcijas arī izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošanā, daudz paveikuši, lai bērniem un jauniešiem būtu pieejamas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

 

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, Mārupes pašvaldība 

2011.gadā uzsākusi īstenot vairākus ES projektus infrastruktūras attīstībā un ceļu un 

satiksmes drošības uzlabošanā – uzsākta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana, 

labiekārtoti un noasfaltēti ceļi, apgaismotas ielas, ierīkoti gājēju celiņi un ātrumvaļņi. 

Veiktas investīcijas vides aizsardzības jomā, labiekārtojot pašvaldības teritoriju.  

Viens no svarīgiem risināmiem jautājumiem 2011.gadā bijis drošības un sabiedriskās 

kārtības uzlabošana novadā. Uzsākts darbs pie pašvaldības policijas izveides. 

Priecē, ka novada uzņēmēji šogad kļuvuši aktīvāki, ir nodibinājuši savu biedrību un 

meklē sadarbības iespējas ar pašvaldību, tādejādi veicinot sociālās un ekonomiskās 

vides attīstību novadā. Priecājos arī par mārupiešiem, kas uzrādījuši augstus 

sasniegumus kultūras un sporta jomās un godam nes Mārupes vārdu Latvijā un 

pasaulē.  

Plānveidīgs darbs pie Mārupes novada iedzīvotāju dzīves līmeņa un labklājības 

paaugstināšanas, pakalpojumu uzlabošanas, infrastruktūras un apkārtējās vides 

sakārtošanas ir bijis viens no mūsu darba galvenajiem uzdevumiem un mērķiem. 

Pašvaldība ir atbalstījusi daudzas lieliskas idejas un ir atvērta iedzīvotāju 

ierosinājumiem, lai kopīgiem spēkiem attīstītu Mārupes novadu un panāktu iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanos. 
 

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 

 

2011.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 

1.Novada kopējā 

ceļu tīkla un 

transporta shēmas 

attīstība  

-transporta sistēmas optimizācija lai nodrošinātu novada kopēju funkcionēšanu (jaunu 

ielu un ceļu izbūve, esošo paplašināšana) 

-satiksmes organizēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu un reģionu 

-sabiedriskā transporta maršrutu optimizācija 

-esošā transporta infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot piekļuvi visiem infrastruktūras 

objektiem un dzīvojamām  vienībām 

-novada ceļu un ielu regulāra inventarizācija 

-melnā seguma autoceļu īpatsvara pieaugums novada teritorijā 

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

un uzlabojot ceļu kvalitāti 

-smagā transporta tranzīta plūsmas novirzīšana cauri Mārupes novada teritorijai pa 

apvedceļu Babīte-Salaspils 

-labvēlīgu apstākļu radīšana dzelzceļa transporta izmantošanai pēc iespējas lielākam 

Mārupes novada iedzīvotāju skaitam izmantojot Tīraines pieturas atrašanās vietu, 

regulāro vilcienu satiksmi un samērā nelielo laika patēriņu nokļūšanai Rīgas pilsētas 

centrā 

 2. Mārupes novada 

izglītības iestāžu 

attīstība 

-kvalitatīvas konkurētspējīgas izglītības iespēju nodrošināšana Mārupes novada 

iedzīvotājiem. Izglītības uzlabošanai jāaptver visas iedzīvotāju grupas- pirmskolas 

vecuma bērnu izglītošana, vispārējā izglītība un pieaugušo izglītības programmu 

īstenošana atbilstoši iedzīvotāju interesēm, uzņēmējdarbības attīstības un darba tirgus 

vajadzībām 

-Mārupes novada pašvaldība risina izglītības jautājumus visā tās administratīvajā 

teritorijā.  

-izglītības iestāžu optimāla modeļa izveide, kas nodrošina kvalitatīvas izglītības 

pieejamību, sabalansētu un efektīvu finanšu līdzekļu sadalījumu 

3. Uzņēmējdarbības 

vides attīstība, 

investoru, finanšu 

-jaunu uzņēmumu veidošanās sekmēšana, piesaistot kvalitatīvu darbaspēku tieši no 

Mārupes novada iedzīvotāju vidus 
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resursu un 

kvalificēta 

darbaspēka 

piesaiste 

-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) 

4. Komunālo 

pakalpojumu un 

inženierapgādes 

sistēmu attīstība 

-novada iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem un pieejamiem komunāliem 

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

atkritumu izvešanu 

-AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstība 

-privātmāju nodrošināšana ar pieslēgšanos vienotam kanalizācijas tīklam vai lokālām 

attīrīšanas iekārtām 

-meliorācijas sistēmu saglabāšana vai pārkārtošana apbūves vajadzībām 

-jaunbūvējamo ciemu nodrošināšana ar kopēju inženierapgādes sistēmu (ūdensvads, 

kanalizācijas sistēma) 

-iedzīvotāju nodrošināšana ar centralizētu gāzes padevi pēc iespējas plašākā Mārupes 

novada teritorijā 

-telekomunikāciju attīstības veicināšana-mobilo sakaru pārklājuma uzlabošana, 

interneta pieslēguma pieejamība visā Mārupes  pagasta teritorijā 

5.Sociālās palīdzības 

un veselības aprūpes 

sistēmas attīstība. 

Drošība 

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

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

nepieciešamo atbalstu no sociālās apdrošināšanas sistēmas 

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

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

nonākušo cilvēku dzīves apstākļus. Galvenajiem sociālās aprūpes darbības virzieniem 

jānodrošina: 

 sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem pakalpojumus un rehabilitācijas 

iespējas tuvu dzīves vietai 

 optimizēti pašvaldības budžeta izdevumi sociālajai aprūpei 

 izveidots sociālās palīdzības modelis, kas garantē ātru un efektīvu personu 

integrāciju sabiedrības sociālajā un ekonomiskajā dzīvē 

 attīstītas alternatīvās aprūpes formas 

-primārās veselības aprūpes sistēmas uzlabošana novada teritorijā, iedzīvotājiem 

nodrošinot pēc iespējas vairāk pakalpojumu novada teritorijā, privātprakšu attīstība 

-sadarbība ar valsts policiju sabiedriskās kārtības nodrošināšanai novada teritorijā 

-municipālās policijas izveide 

6.Kultūras, 

rekreācijas, sporta 

un tūrisma 

infrastruktūras 

attīstība 

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

kultūras centru 

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

laika pavadīšanas iespējām 

-veselīga dzīvesveida veicināšana, dažādu sporta pasākumu organizēšana, akciju 

organizēšana izglītības iestādēs, iedzīvotāju informēšana 

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

neapbūvētās zemju platības 

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

sadarbojoties ar Olaines novadu, velotūrisma maršrutu attīstība 
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7.Novada atkritumu 

saimniecības 

optimāla modeļa 

izveide 

-Mārupes novada teritorijas atkritumu saimniecības iekļaušanās vienotā atkritumu 

savākšanas un apsaimniekošanas sistēmā.  

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

attiecīgā vides pārvalde, teritorijas rekultivācija, izstrādājot projektu un izveidojot 

monitoringu. Veidot šķiroto atkritumu savākšanu un nolietotās sadzīves tehnikas 

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

apstrādi 

-saistošo noteikumu izstrāde Mārupes novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

sistēmas sakārtošanai 

-atkritumu izvešanas maršrutu pilnveidošana, lai pārklātu visu Mārupes novada 

teritoriju un nodrošinātu regulāru un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu 

8.Pasākumi lidostas 

piesārņojuma un 

trokšņa ietekmes uz 

vidi pieguļošo zemes 

gabalu vērtības 

krišanos 

samazināšanai vai 

novēršanai 

-lidostas trokšņu zonā attīstāmas darījumu  teritorijas, kurās esošajiem uzņēmumiem 

lidostas radītais trokšņu līmenis nerada šķēršļus uzņēmumu darbībai un attīstībai 

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

pieguļošajā teritorijā rezervēt vietu autostāvvietām, kur vienlaicīgi var izvietoties līdz 

2000 automašīnām, viesnīcas būvniecībai, tirdzniecības vietām, aviācijas publiskajiem 

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

centram. Attīstāmās teritorijas gaisa kravu glabāšanai un apstrādei muitas zonā 

9.Mārupes novada 

pārvaldes sistēmu 

pilnveidošana un 

attīstība 

-Mārupes novada padomes iekšējā darbības modeļa pilnveidošana 

-sabiedrisko attiecību veidošana, iedzīvotāju regulāra informēšana par pieņemtajiem 

lēmumiem un procesiem, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmējus 

10.Apdzīvoto vietu 

plānošana, vides 

aizsardzība 

-dzīvojamā fonda attīstība, jaunu mājokļu celtniecība 

-jaunu uzņēmumu veidošanās, darījumu teritoriju zonu attīstība 

-konkrētas attīstības virzienu noteikšana apdzīvotās teritorijās 

-graustu apzināšana un likvidēšana 

-piesārņoto teritoriju rekultivācija 

 

 

 1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 

2011.gadā īstenotās prioritātes: 

 Izglītības joma – lai nodrošinātu Mārupes novada pieprasījumu pēc bērnudārza 

vietām, turpinājās sadarbība ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, 

iepērkot 200 papildus vietas, uzsākta sporta zāles celtniecība Mārupes 

vidusskolā; 

 Sociālā jomā – ekonomiskās krīzes seku mazināšanai, palielināti pabalsti 

iedzīvotājiem; 

 Satiksmes drošības jomā – turpinājās ielu asfaltēšanas darbi, atsevišķu ielu 

rekonstrukcija, ielu apgaismojuma un gājēju celiņu izbūve un ātrumvaļņu 

izvietošana; 

 Vides jomā – atbilstoši budžeta iespējām veikta meliorācijas grāvju un mazupīšu 

tīrīšana, un lietusūdens kanalizācijas izbūve. 

 

2011.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 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

8 

 

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; 

 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 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. 2011.gadā budžeta ieņēmumi pamatbudžetā bija 10 909 184 LVL, speciālā 

budžetā bija 121 113 LVL. 2011.gadā ieņēmumi pamatbudžetā pārsniedza sākotnēji plānotos 

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

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

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

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

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

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

programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek izlietoti iestādes darbības 

nodrošināšanai 
 

Mārupes novada Domes budžeta ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un 

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

Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, gan arī pašvaldību budžetu 

transfertus. 
 

2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

 

Mārupes novada Dome ziedojumus un dāvinājumus nav saņēmusi. 

 

 

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

izlietojums. 
 

Nr.p.k. 

Klasifi-

kācijas 

kods 

Finansiālie rādītāji 

2009.gadā 

(faktiskā 

izpilde)* 

2010.gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2011.gadā 

apstiprināts  
faktiskā 

izpilde 

    Pamatbudžets        

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         8 124 625 9 213 076 10 367 335 10 909 184 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 6 456 070 7 482 304 8 484 649 9 249 707 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 154 244 124 266 92 042 130 538 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           150 431 142 701 112 200 116 304 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 1 363 880 1 463 805 1 678 444 1 412 635 

2.   Izdevumi (kopā)              8 295 667 7 150 358 10 924 104 9 552 474 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           6 675 318 6 444 198 9 007 079 7 763 157 

2.1.1. 1.1. 
Kārtējie izdevumi 

(1000+2000) 4 096 631 4 337 162 6 313 637 5 261 462 

2.1.2.   
Procentu izdevumi  (4000)   

  160 966 175 986 180 000 154 846 
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2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     518 077 422 688 449 848 331 488 

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 1 899 644 1 508 362 2 063 594 2 015 361 

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 1 620 349 706 160 1 917 025 1 789 317 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 1 620 349 706 160 1 917 025 1 789 317 

    Finansēšana 171 042 -2 062 718 556 769 -1 356 710 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) 286 631 -1 597 283 1 126 534 - 875 099 

    Aizņēmumi -65 589 -437 435 -474 765 -397 797 

    

Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā -50 000 -28 000 -95 000 -83 814 

    Speciālais budžets         

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         125 497 96 152 121 209 121 113 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 0 0 0 0 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 43 0 0 0 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           8 433 11 758 22 725 22 629 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 117 021 84 394 98 484 98 484 

2.   Izdevumi (kopā)              103 970 117 683 121 209 120 668 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           72 501 117 391 82 339 81 801 

2.1.1. 1.1. Kārtējie izdevumi (2000) 72 501 117 391 82 339 81 801 

2.1.2.   
Procentu izdevumi  (4000)   

  0 0  0  0  

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     0 0  0  0  

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 0 0  0  0  

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 31 469 292 38 870 38 867 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 31 469 292 38 870 38 867 

    Finansēšana -21 527 21 531 0 -445 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) -21 527 21 531 0 -445 

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

 

Nekustamā īpašuma 

 novērtējums* 

2009.gada 

beigās 

2010. gada 

beigās 

2011. gada 

beigās 

Kopā 15 559 178 17 624 152 18 172 999 

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

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

reģistrētais pamatkapitāls 2 201 900 LVL; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībnieks, nodrošinot pašvaldības laikraksta 

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

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

Kapitāldaļas vērtība 1 LVL. 
 

Pašvaldības  

kapitāldaļu skaits/vērtība 

2009. gada 

beigās 

2010. gada 

beigās 

2011. gada 

beigās 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2 085 900 2 113 900 2 201 900 

SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 165 823 1230 

* 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 ekonomiskai un sociālai attīstībai. 

Par 2011.gada budžeta prioritātēm bija noteikta izglītība, sociālā joma, satiksmes drošība un 

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

īstenošanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. 

 

Prioritāte: Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā 

2011.gadā izglītības nozarei plānotais finansējums bija 4 419 896 LVL, izpilde 

4 176 636 LVL apmērā jeb 95% no plānotā. Izglītības nozarei 2011.gadā izlietoti 43% no 

kopējiem 2011.gada pamatbudžeta izdevumiem. 

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

Mārupes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, Skultes sākumskola ar pirmsskolas 

izglītības grupiņām, Jaunmārupes sākumskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, divas 

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

skola. 

  

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

 

Mārupes vidusskolas finansējums 

2011.gadā plānots 1 543 390 LVL, 

izpilde 1 561 019 LVL jeb 101% 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 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto 

rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 

Mārupes vidusskolā 

mācās 864 bērni, 34 

klašu komplektos. 

Vidusskolā strādā 69 

skolotāji un 29 

tehniskie darbinieki. 

Izglītības 

programmas 

Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrijā licenzētām 

programmām:- 

Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Vispārējās vidējās 

izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena izglītības 

programma, kods 

31011011. 

- Vispārējās vidējās 

izglītības 

profesionāli orientētā 

virziena programma, 

kods 31014011. 

Realizēt inovatīvu, 

uz  skolēna 

mācīšanos virzītu, 

matemātikas un 

dabaszinību 

priekšmetu mācību 

satura apguvi, 

balstoties uz ESF 

projekta 

materiāliem. 

 

Skolā izveidots 

sadarbības projekts 

ar Vecumnieku 

vidusskolu, realizējot 

un aprobējot  

matemātikas un 

dabaszinību 

priekšmetu mācību 

satura apguves ESF 

materiālus. 

Sadarbības 

projekta ietvaros 

ir notikušas 

vairākas vizītes  

piedaloties 

atklātās 

nodarbībās 

matemātikas, 

ķīmijas, fizikas 

un bioloģijas 

stundās. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Turpināt darbu  

skolēnu mācību 

motivācijas 

uzlabošanā, 

mērķtiecīgi plānojot 

un realizējot 

diferencētā darba 

metodes, mācību 

satura sasaisti ar 

reālo dzīvi, radošu 

un analītisku 

uzdevumu 

piedāvājumu 

mācību stundās. 

Skolā tiek organizēti 

skolēnu mācību 

motivāciju veicinoši 

pasākumi, skolēni 

tiek iesaistīti dažādās 

aktivitātēs, tiek 

akcentēti skolēnu 

sasniegumi ikdienas 

un pārbaudes darbos, 

sasniegumi mācību 

priekšmetu 

olimpiādēs, sportā, 

kultūras aktivitātes. 

Skolā notikuši 

vairāki 

pasākumi 

skolēnu mācību 

motivācijas 

uzlabošanā – 

mācību 

priekšmetu 

pēcpusdienas, 

skolas labinieku 

sveikšana un  

fotogalerijas 

izveidošana. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Pamatizglītības un 

vidējās izglītības 

programmu 

pārskatīšana un 

pilnveidošana, 

atbilstoši valsts 

ekonomiskajam 

stāvoklim 

tautsaimniecībā un 

pieprasījumam 

darba tirgū. 

Skolā ir licencēta 

vispārējās vidējās 

izglītības profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

(komerczinības), 

kods 31014011, 

mācības programmā 

uzsākuši 25 skolēni. 

No 2011.gada 

septembra 

mācības 

komerczinību 

programmā 

uzsāk 24 

skolēni. 

Programmā 

padziļināti tiek 

apgūtas 

ekonomika un 

komerczinības. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Pilnveidot skolēnu 

izaugsmes 

dinamikas uzskaites 

datu bāzi un tās 

Visos mācību 

priekšmetos tiek 

veidota skolēnu 

mācību sasniegumu 

Priekšmetu 

skolotāji 

uzskaita skolēnu 

sasniegumus, 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 
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efektīvu 

pielietojumu 

skolēnu sasniegumu 

veicināšanā. 

uzskaite, veikta 

sasniegumu u 

dinamika. 

veic dinamikas 

uzskaiti. Ar savu 

pieredzi dalās 

skolas skolotāju 

konferencēs. 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Uzturēt piederības 

apziņu un lepnumu 

par skolu esošajos 

skolēnos un 

darbiniekos, 

popularizējot 

Mārupes 

vidusskolas vārdu 

apkārtējā 

sabiedrībā. 

Skolā notikuši 

vairāki nozīmīgi 

pasākumi – skolas 

jubileja, absolventu 

salidojums, valsts 

svētku pasākumi. 

Notikusi skolas 

100 un 

vidusskolas 40 

gadu jubileja un 

skolas 

absolventu 

salidojums. 

Izveidots skolas 

muzejs. 

R.Garjāns (11.b) 

Latvijas jauniešu 

delegācijas 

sastāvā 

piedalījās 

starptautiskā 

jauniešu forumā 

Leipcigā. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Nostiprināt skolas 

telpu un apkārtnes 

drošību, uzturēt un 

pilnveidot skolas 

materiāli tehnisko 

bāzi. 

Skolas garderobes 

skapīšu rajons un 

skolas ēdnīca 

aprīkota ar 

videonovērošanas 

kamerām. Iegādāti 15 

projektori un ar tiem 

aprīkoti mācību 

kabineti. 

Skolas mācību 

priekšmetu 

telpas ir 

aprīkotas ar 

ekrāniem, 

projektoriem un 

datoriem, kas 

palīdz 

veiksmīgāk 

realizēt 

interaktīvu un 

radošu mācību 

procesu. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Veselīga uztura 

popularizēšana un 

realizēšana 

Skolā tiek realizēta 

programma „Skolas 

auglis” un skolēniem 

ir iespēja dzert pienu. 

Skolā tiek 

veicināta 

veselīga uztura 

popularizēšana, 

realizēti projekti 

„Skolas auglis” 

un „Piens”, kura 

laikā skolēniem 

no 1.-9.klasei ir 

iespēja reizi 

dienā ēst Latvijā 

ražotus augļus 

un dārzeņus, 

dzert pienu. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Skolas darba 

pašvērtējums un 

jauna attīstības 

plāna veidošana. 

Izstrādāts skolas 

pašvērtējuma 

ziņojums. Veikta 

skolas attīstības 

plānošana un 

izstrādāts attīstības 

plāns 2011.-

2014.gadam. 

Skolas attīstības 

plāns paredz 

skolas darbības 

attīstību 7 

pamatjomās. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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Mārupes pamatskola  
Mārupes pamatskolas finansējums 

2011.gadā plānots 441 754 LVL, izpilde 

436 731 LVL jeb 99% no plānotā. 

 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes 

pamatskolā mācās 

170 bērni; 105 

pirmskolas 

audzēkņi 

Nodarbināto 

skaits 
Pamatskolā strādā 

25 pedagogi, 11 

pirmsskolas 

pedagogi un 18 

tehniskie 

darbinieki, no tiem 

5 pirmsskolas 

skolotāju palīgi. 

 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

licenzētām 

programmām: 

- Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Pirmskolas 

izglītības 

programma, kods 

01011111 

Ar 2011.gada 

septembri 

licencētas divas 

speciālās izglītības 

programmas: 

- Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem, 

kods 21015611 

- Speciālās 

Sekmēt talantīgo 

bērnu izaugsmi un 

bērnu ar 

speciālajām 

vajadzībām 

integrāciju skolas 

dzīvē.  

 

 

1.Licencētas divas 

speciālās izglītības 

programmas. 

Noorganizēti 

tālākizglītības kursi 

skolotājiem 

speciālajā 

pedagoģijā. 

 

2. Izveidota spējīgo 

un talantīgo skolēnu 

datu bāze pa mācību 

priekšmetiem. 

Apkopota 

informācija, kādas 

spējas un talantus 

skolēni attīsta ārpus 

skolas 

2011./2012.m.g. 

tika organizētas 

mācību priekšmetu 

nedēļas 

Sistemātiski notiek 

skolas mācību 

olimpiādes, 

konkursi, sacensības 

Skolēni piedalās 

Mārupes novada, 

Pierīgas un valsts 

olimpiādēs, 

konkursos un sporta 

sacensībās 

2011./2012.m.g. 

tiek piedāvāta plaša 

Interešu izglītības 

programma (14 

pulciņi) 

 

 

1. 4 skolēni, 

iekļaujoties vispārējās 

pamatizglītības klasēs, 

mācās pēc speciālās 

izglītības 

programmām, 3 skolēni 

saņem atbalsta 

pasākumus, apgūstot 

pamatizglītības 

programmu. 

Skolotāji, kuri strādā 

speciālās izglītības 

programmās, 

noklausījušies 12 

stundu kursus 

speciālajā pedagoģijā 

 

2.Interešu izglītības 

pulciņi: Tautu dejas, 

rokdarbu pulciņš, 

ansamblis 1.-4.klasei, 

ansamblis 5.-9.klasei, 

angļu valodas pulciņš 

„Rotaļnieks” 

sākumskolas 

skolēniem, angļu 

valodas literatūras 

pulciņš pamatskolas 

skolēniem, datorzinību 

pulciņa darbs, sporta 

spēles, vācu valodas 

pulciņš, krievu valodas 

pulciņš, vizuālās 

mākslas pulciņš, 

mājturības un 

tehnoloģijas zēniem 

pulciņš „Āmuriņš”, 

tamborēšanas pulciņš 

„Burvju kamoliņš”, 

mazais teātris, zīda 

apgleznošanas pulciņš. 

Plānotie finanšu 

resursi nodrošināja 

mērķu realizāciju. 

 

 

Nodrošināt skolas 

mācību vides un 

materiāli tehniskās 

bāzes racionālu 

izmantošanu un 

Pilnveidota un 

uzturēta mācību 

vide gan 

pamatskolā, gan 

pirmskolā. 

 Izremontētas divas 

sākumskolas klašu 

telpas un viena 

pirmsskolas 

grupiņa, 

Plānotie finanšu 

resursi nodrošināja 

mērķu realizāciju, 

Informācijas 

tehnoloģiju iegādei 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

15 

 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem, 

kods 21015811  

uzturēšanu  Papildināta 

inventāra, materiāli 

tehniskā bāze gan 

skolā, gan 

pirmsskolā, 

 ES projekta 

ietvaros iegādāta 

viena interaktīvā 

tāfele, projektors, 

dokumentu kamera 

un portatīvais 

dators. 

 Nodrošināta visu 

nepieciešamo 

pedagogu piesaiste, 

nodrošināta 

nepieciešamo 

materiāli tehnisko 

līdzekļu piesaiste 

un nepieciešamo 

pakalpojumu 

saņemšana.  

izmantoti arī 

Eiropas 

struktūrfondu 

līdzekļi. 

 

Veicināt 

pirmsskolas 

audzēkņu vispārējo 

attīstību, 

nodrošinot interešu 

izglītības 

piedāvājumu 

Organizēta interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošana. 

Nodrošināta sekojošu 

pulcinu darbība: 

angļu valodas 

pulciņš,  

ritmikas pulciņš,  

ansamblis,  

 aerobikas pulciņš 

Izglītības pulciņi 

tiek apmaksāti no 

vecāku iemaksām. 

Veicināt 

pirmsskolas 

sagatavošanas 

grupas audzēkņu 

sagatavošanu 

sporta un kultūras 

dzīvei. 

Organizēt bērnu 

aktīvu dalību ārpus 

skolas pasākumos. 

Audzēkņi piedalījās: 

 Mārupes novada 

organizētajos 

pirmsskolas iestāžu 

sporta svētkos, 

 Mazie bērni 

piedalījās vokālajā 

konkursā „Cālis”. 

Pasākumi veikti 

apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

Pedagogu 

profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Dalība Eiropas 

Sociālā fonda 

projketā „Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana 

izglītības sistēmas 

optimizācijas 

apstākļos” 

Mārupes pamatskolas 2 

pirmsskolas izglītības 

pedagogi: S.Ceplīte, 

D.Dzene izvērtēja 

savas profesionālās 

darbības kvalitāti, 

iegūstot atbilstošas 

kvalitātes pakāpes. 

 

Pedagogu 

profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai 

izmantoti Eiropas 

struktūrfondu 

līdzekļi. 

Mārupes pamatskola lepojas ar aktīvu darbību apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanai, 

piedaloties un iegūstot 1.vietu „L&T Ekoskolas 2011” rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā 

„Šķiro un uzvari!” (kā balvu skolēni saņēma saldējuma ballīti skolas pagalmā un ekskursiju uz 

Zinātnes centru „AHHA” Tartu, Igaunijā). 
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Skultes sākumskola  

 Skultes sākumskolas finansējums 2011.gadā plānots 248 

442 LVL, izpilde -  237 717 LVL jeb 96% no plānotā.  

Skolas vīzija: radoša, tradīcijām bagāta skola; 

kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras 

un sporta centrs.  

Skolas pamatmērķis: organizēt un īstenot izglītības 

procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības 

standartā un pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto 

mērķu sasniegšanu. Sekmēt izglītojamo atbildīgu 

attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, valsti, cilvēci un augstākajām 

morālajām vērtībām. 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2011.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits: 
Skultes sākumskolā 

mācās 20 skolēni un 

93 pirmsskolas bērni. 

 

Nodarbināto skaits: 
Skolā un pirmsskolas 

grupās strādā 17 

pedagogi, 14 

tehniskie darbinieki.  

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc LR 

Izglītības un zinātnes 

ministrijā licencētām 

programmām: 

1.Pamatizglītības 

pirmā posma 

mazākumtautību 

izglītības programma, 

(kods 210111121); 

2.Pirmsskolas 

izglītības programma, 

(kods 01011111);                                                    

3.Pirmsskolas 

izglītības 

mazākumtautību 

programma,        

(kods 0101 11 21). 

 

Organizēt 

nepārtrauktu 

izglītības ieguves 

procesu, kas 

nodrošina valsts 

vispārējās 

pamatizglītības 

standarta un 

pirmsskolas 

vadlīniju noteikto 

mērķu 

sasniegšanu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoģiskā 

procesa 

organizēšanā 

iesaistīti 

profesionāli 

kadri, atbilstoši 

nepieciešamajai 

kvalifikācijai.  

Esošie pedagogi attaisnojuši 

viņiem izvirzītos uzdevumus, 

veica savu darbu kvalitatīvi, 

profesionāli. 

 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Pilnveidota 

skolas metodiskā 

darba sistēma 

skolotāju 

profesionālās 

meistarības 

paaugstināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolā efektīvi strādā gan  

sākumskolas metodiskās 

komisijas: skolotāju MK un 

pirmsskolas skolotāju MK. 

6 pedagogi piedalījās Eiropas 

Sociālā fonda projektā   

„Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos”. Visiem 

pedagogiem tika piešķirtas 

atbilstošas  kvalitātes 

pakāpes. Projektā piedalījās 

73% skolas kolektīva 

pedagogi.  

Ne visi skolotāji 

varēja pilnā mērā 

piedalīties projektā, 

jo nepietika 

piešķirto kvotu. 

Pedagogu 

profesionālās 

kvalifikācijas 

paaugstināšana. 

Saskaņā ar skolas pedagogu 

tālākizglītības plānu 65% 

pedagogu apmeklēja 

tālākizglītības kursus, 78% 

pedagogu apmeklēja 

pieredzes apmaiņas 

seminārus. 

Pirmsskolas skolotāji turpina 

mācības augstskolā savā 

specialitātē.  

Tika organizēts mācību 

seminārs skolotājiem 

„Pētīšana, ka mācību metode 

PII un sākumskolā”. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Nodrošināt 

vispusīgu atbalstu 

skolēniem un 

vecākiem. 

Nodrošināta 

individuālā 

pieeja  

izglītojamiem 

Skolā ir regulāras  

konsultācijas mācību 

priekšmetos.  

 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 
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Organizēta 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošana. 

 

 

 

Skolā strādā interešu 

izglītības pulciņi: dejas 

pulciņš; datoru pulciņš; angļu 

valodas pulciņš; 

novadpētnieciskais pulciņš; 

sporta pulciņš; skolas teātris; 

ritmika; solisti-vokālisti; 

skolēnu pašpārvalde. 

Izglītojamiem ir iespēja 1 

reizi nedēļā apmeklēt baseinu. 

sasniegšanai. 

 

Organizēta 

izglītojamo 

aktīva dalība 

konkursos, 

sporta 

sacensībās. 

 

 

Izglītojamie piedalījās 

konkursos: Starptautiskajā 

konkursā Minskā „Esmu 

pētnieks” - saņēmta III vietu; 

Pierīgas skatuves runas 

konkursā; Zīmēšanas 

konkursā; Konferencē Rīgā 

„Esi vērīgs!”; Starptautiskajā 

zīmēšanas konkursā 

„Welcome to the Galileo”. 

Sākumskolas un pirmsskolas 

izglītojamie piedalījās sporta 

sacensībās vieglatlētikā, 

florbolā, peldēšanā, krosā 

stafetēs un sporta svētkos, kas 

tika  rīkotas Pierīgas novadu 

skolās un Mārupes novada 

izglītības iestādēs. 

Organizētas 

ekskursijas 

pirmsskolas un 

sākumskolas 

izglītojamiem. 

 

 

 

 

 

 

Sākumskolas un pirmsskolas 

izglītojamiem tika organizētas 

ekskursijas uz draiveru klubu 

„Poseidons”, Dabas muzeju, 

Starptautisko lidostu „Rīga”, 

Rīgas 2. ugunsdzēsēju daļu, 

Tērvetes dabas parku, 

Latvijas Zinātņu akadēmiju 

(pasākums „Viss ir ķīmija”), 

salmu izstrādājumu darbnīcu, 

Pasaku muzeju, aitu fermu 

„Mucenieki”. 

Organizēta 

izglītojamo 

aktīva dalība 

ārpusskolas 

pasākumos. 

 

Skolā tika organizēti aptuveni 

20 dažādi ārpusstundu 

pasākumi: 

Skolā regulāri notiek 

bibliotekārās stundas un teātra 

izrādes sākumskolas 

skolēniem un pirmsskolas 

bērniem, piedalāmies 

Mārupes novada Bērnu 

svētkos un koncertā „Otrā 

Advente” Mārupes novada 

Kultūras namā. 

Rūpēšanās par 

izglītojamo 

veselību. 

 

 

Skola piedalījās veselīga 

uztura  Eiropas programmās 

„Augļi skolai” un  „ Skolas 

piens”. 

Skolā strādā atbalsta 

personāls – logopēde (0,5sl.) 

un medmāsa (1sl.), kas 

pastāvīgi veic bērnu 

novērošanu un bērnu 

veselības noviržu korekciju. 
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Notika sadarbība ar Mārupes 

novada Sociālā dienesta 

psiholoģi bērnu uzvedības un 

apmācības korekciju 

jautājumos. 

Sadarbība ar 

vecākiem 

mācību procesa 

un audzināšanas 

darba 

uzlabošanā. 

2 reizes gadā skolā notiek 

vecāku sapulces un vecāku 

dienas; notiek sapulces ar 

lekcijām topošo 

pirmklasnieku vecākiem.  

Pilnveidot 

pirmsskolas 

izglītības un 

pamatizglītības 

programmu 

apguvei 

nepieciešamo 

materiālo un  

tehnisko bāzi, 

veidot un attīstīt 

izglītības vidi 

skolā un tās 

apkārtnē. 

 

Pilnveidota 

mācību līdzekļu 

materiālā un 

tehniskā bāze 

pirmskolai un 

sākumskolai. 

 

 

 

 

 

 

 

Iegādāti jauni mācību līdzekļi, 

jauna mācību un metodiskā 

literatūra un mācību uzskates 

materiāli sākumskolai un 

pirmskolai. Iegādāts inventārs 

sporta nodarbību 

organizēšanai zālē, kā arī 

lelles teātra spēlēšanai un 

mūzikas instrumenti. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Projekta „Izglītības iestāžu 

informatizācija” ietvaros 

iegādāts multimediju tehnikas 

komplekts ar interaktīvo tāfeli 

ES finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Sakārtota vide. 

 

 

 

 Veikts 1.un 2. klašu  

kabinetu kosmētiskais 

remonts, skolas ieejas, kāpņu  

telpas un ēdnīcas palīgtelpas 

remonts. Nomainītas mēbeles 

pirmsskolas sagatavošanas 

grupā un daļēji – 1. un 3. 

klasē. Tika labiekārtots 

pirmsskolas grupu rotaļu 

laukums. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

Sekmēt 

izglītojamo 

atbildīgu 

attieksmi pret 

sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, 

savu tautu, valsti, 

cilvēci un 

augstākajām 

morālajām 

vērtībām 

Skolēnu un 

pirmsskolas 

bērnu 

piedalīšanās 

Latvijas Valsts 

gadadienai 

veltītajos 

pasākumos. 

Tika rīkots Latvijas Valsts 

gadadienai veltīts koncerts. 

Sākumskolas skolēniem tika 

organizētas ekskursijas uz 

Kara muzeju un uz Barikāžu 

muzeju. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

Sava novada  un 

ciemata vēstures 

izpēte. 

Skolā sāka strādāt 

novadpētniecības pulciņš. 

 

Apkārtējās vides 

sakopšana 

 Skolēni un pirmsskolas bērni 

piedalījās Lielajā talkā 2011 – 

sakopa skolas un ciemata 

apkārtējo teritoriju.   

Popularizēt skolu 

kā ciemata 

izglītības un 

kultūras centru. 

 

 

 

 

 

Organizētas un 

īstenotas 

saturīgas un 

daudzveidīgas 

interešu 

izglītības 

programmas 

Skultes ciemata 

iedzīvotājiem.  

Skultes ciemata iedzīvotājiem 

ir iespēja apmeklēt datoru 

pulciņu, sporta nodarbības 

(pusaudžu, sieviešu un vīriešu 

grupas), zīmēšanas pulciņu, 

vokāla ansambļa nodarbības, 

skolas bibliotēku. 

 

 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodrošināta 

darba vieta 

Mārupes novada 

sociālajam 

darbiniekam 

ciemata 

iedzīvotāju 

apkalpošanai. 

 Mārupes novada sociālais 

darbinieks pieņem ciemata 

iedzīvotājus Skultes 

sākumskolas telpā 1 reizi 

nedēļā 

 

 

 

Sadarbība ar 

Skultes ciemata 

pensionāru 

nevalstisko 

organizāciju 

„Mežābele”. 

Skultes ciemata pensionāru 

nevalstiskās organizācijas 

„Mežābele” ansamblis 

piedalījās Latvijas Valsts 

gadadienai veltītajā skolas 

koncertā „Jautri – tev, jautri – 

man!”, Olimpiskajā dienā. 

Ciemata bērnu 

brīvā laika 

organizēšana 

brīvdienās 

30 bērni jūnija mēnesī 

apmeklēja skolā organizēto 

vasaras nometni „Vasaras 

brīnumi”. 

Nodrošināt skolas 

darba un dzīves 

publicitāti, veidot 

skolas tēlu 

sabiedrībā 

 

Veiksmīga 

sadarbība ar 

plašsaziņas 

līdzekļiem  

 

 

Regulāri tika publicēti raksti 

laikrakstā „Mārupes vēstis”, 

bija publikācija laikrakstā 

„Vesti Segodņa”; Olimpiskās 

dienas norise tika atspoguļota 

radio SWH pluss translācijā.  

Servera tehnisku problēmu 

dēļ tika slēgta skolas mājas 

lapa.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

 

Jaunmārupes sākumskola  
Jaunmārupes sākumskolas finansējums 2011.gadā 

plānots 660 860 LVL, izpilde 600 547 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 

pamatizglītības standartā noteikto mērķu 

sasniegšanu. 
 

Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2011. gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Jaunmārupes 

sākumskolas 

direktore Iveta 

Timule. Skolā 

mācās bērni no 1.-

6.klasei, kopā 10 

klašu komplekti, 

kopā mācās 223 

izglītojamie. Skolā 

darbojas sešas 12 

stundu pirmsskolas 

grupas, kopā 

pirmsskolā mācās 

117 izglītojamie. 

Izglītojamo 

mācību 

sasniegumi 

ikdienas 

darbā un 

valsts 

pārbaudes 

darbos, to 

analīze. 

 

 

 

 

Skolēnu ikdienas 

mācību sasniegumi 

tiek uzskaitīti e-

klases žurnālā, 

skolotāji veic 

skolēnu mācību 

sasniegumu analīzi, 

izvirza turpmākās 

darbības 

pasākumus. 

 

Veikta sešgadīgo 

bērnu attīstības 

dinamikas uzskaite 

Elektroniskais žurnāls paredz ne 

tikai skolēnu sasniegumu uzskaiti, 

bet arī dažādu pārskatu 

sagatavošanu. Tie palīdz mācību 

priekšmetu skolotājiem analizēt 

skolēnu sasniegumus un izvirzīt 

tālākās darbības soļus. Tiek 

veidota valsts pārbaudes darbu 

rezultātu uzskaite un analīze. 

 

 

Pilotprojektā iesaistītajās grupās 

reizi mēnesī tiek veikta audzēkņu 

prasmju, zināšanu un attieksmju  

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju.  
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Skolā tiek 

realizētas divas 

izglītības 

programmas: 

1. Pamatizglītības 

pirmā posma (1.-

6.klase) izglītības 

programma, kods 

11011111 (Licence 

V-2375, 

16.06.2010.) 

2. Pirmsskolas 

izglītības 

programma, kods 

01011111 (Licence 

V-3074, 

29.11.2010.) 

3. Skolas darbību 

nodrošina 41 

pedagoģiskie 

darbinieki un 24 

tehniskie 

darbinieki. 

jaunā formā 

atbilstoši 

„Sešgadīgo bērnu 

pirmsskolas 

izglītības integrētās 

programmas” 

prasībām, veikti 

audzēkņu vērojumi 

un to ieraksti 

„Individuālās 

attīstības vērojuma 

kartēs” pirmsskolā. 

diagnostika apgūtā temata 

ietvaros. Visu vecumposmu 

audzēkņiem divas reizes mācību 

gadā nodrošināta attīstības 

vērojuma dinamikas uzskaite, kā 

arī tikusi veidota grupas kopaina, 

analizējot problēmas. 

 

Izglītojamo 

mācīšanās 

motivācijas 

paaugstināša

na, 

patstāvīgas 

mācīšanās 

prasmju 

pilnveide. 

Eiropas Savienības 

Mūžizglītības 

programmas 

Comenius 

apakšprogrammas 

aktivitātes „Skolu 

daudzpusējā 

partnerība” 

realizācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu mērķtiecīga 

iesaistīšana skolas 

un ārpusskolas 

interešu izglītības 

un sporta aktivitātēs, 

iesaistīšana valsts 

svētku un gadskārtu 

ieražu svētku 

norisēs. Mērķtiecīgs 

ikdienas darbs, ko 

nodrošina mācību 

satura komponenšu 

realizācija. 

Realizējot mācību 

saturu pedagogi 

integrē 

vecumposmam 

atbilstošu attieksmju 

veidošanos, turklāt 

regulāras  bērnu 

radošo darbu 

tematiskās 

ekspozīcijas liecina 

par mērķu 

realizāciju. 

 

Projekta laikā skolēni un skolotāji 

izveidojuši dalījušies pieredzē un 

papildinājuši zināšanas par valstu 

sociālajām, kultūras un vides 

dažādībām, folkloru un 

tradīcijām. Izveidota projekta 

mājas lapa, kurā ir atrodama 

plaša informācija par projekta 

pasākumiem, ziņojumi, 

prezentācijas un video, visu 

dalībvalstu nacionālo pasaku 

mācīšanas metodiskie materiāli, 

teatralizēto iestudējumu video.  

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. 

 

Audzēkņu līdzdalība nodrošināta 

pasākumos kā iestādē, tā arī ārpus 

iestādes, piemēram, Mārupes 

novada Domes organizētajos 

sporta pasākumos. Sagatavots un 

novadīta skolas kombinētā 

olimpiāde, skatuves runas 

konkurss „Ģimene. Pavasaris”. 

Skolēnu veiksmīga dalība 

Mārupes novada  1.-4.klašu  

kombinētajā mācību olimpiādē, 

iegūtas 1., 2. un 3 vietas, atzinības 

raksti. Sagatavoti skolēnu darbi  

Pierīgas novada vizuālās un 

lietišķās mākslas konkursam 

„Lietas un tēli ”. Dalība Pierīgas 

novadu vizuālās mākslas 

olimpiādē, Pierīgas novada 

sākumskolas kombinētās 

matemātikas un dabaszinību 

4.klašu olimpiādē, Pierīgas 

novadu  matemātikas olimpiādē. 

Noorganizēts  Mārupes novada  

3.-6. klašu angļu valodas 

daiļrunas konkurss „Edelweiss”, 

iegūtas 1., 2. un 3 vietas, atzinības 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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raksti. Pierīgas novadu Mājturības 

olimpiādē meitenēm – 6.a klases 

skolniecei E. A. Kristamsonei 

2.vieta, zēniem  6.a klases 

skolniekam D.Bērziņam 3.vieta. 

3.b klases skolniecei 

P. M. Magonei 3.vieta Latvijā 

Olimpiskās dienas zīmējumu 

konkursā Latvijas olimpiskās 

komandas talismans Londonas 

olimpiskajās spēlēs. 6.a klases 

skolniece E.Žaka  ieguva  

diplomu par dalību konkursā 

Tatjanas dienas Latvijā ar darbu 

„Manas ģimenes ciltskoks.” Visa 

gada garumā 4.klašu skolēni 

iesaistījās matemātikas projektā 

„Tik vai …Cik?”. Pierīgas 

novadu sporta spēlēs futbolā 

kopumā 1.vieta, sporta  spēles  

vieglatlētikas  trīscīņā    „D” un  

„C” vecuma  grupā kopumā 

3.vieta, pavasara krosa stafetēs 

starp sākumskolu komandām 

3.vieta, peldēšanas sacensībās 

„D” grupā 4x25 3.vieta. Mārupes 

novada peldēšanas sacensībās 

skolas komanda ieguva 1.vietu. 

Pirmsskolā organizēts  mazo 

vokālistu konkurss „Cālis – 2011” 

un skatuves runas konkursu 

„Zvirbulis – 2011” Konkursam 

„Cālis” sagatavoti 7 audzēkņi, 

Mārupes novadā iegūta 1.vieta. 

Konkursam „Zvirbulis” sagatavoti 

35 audzēkņi, pārstāvot visu 

vecumu grupas. 

Skolas 

mācību 

vides 

materiāli 

tehniskās 

bāzes 

racionāla 

izmantošana. 

Pilnveidota un 

uzturēta mācību 

vide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzdalība VISC 

pilotprojekta otrajā 

kārtā - „IKT 

izmantošanas 

veicināšana 

pirmsskolas 

izglītībā”. 

 

Iegādāta interaktīvā tāfele 6.a 

klasei, multimediju projektori 

sākumskolas klašu telpās. 

Aprīkota aktu zāle ar 

apgaismošanas sistēmu, 

nolaižamu ekrānu ar multimediju 

projektoru. Iegādātas digitālās 

klavieres. Regulāri tiek 

papildināts sporta kompleksa, 

sākumskolas klašu telpu un 

pirmsskolas grupu inventārs.  

 

Latviešu valodas, matemātikas, 

dabaszinību apguvē obligātā 

vecuma bērniem tiek nodrošināta 

ar digitālo mācību līdzekļu 

palīdzību  – 2 planšetdatoriem un 

interaktīvo tāfeli, izmantojot 

izdevniecības „Lielvārds” un 

skolotāju izstrādnes.  

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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Mārupes Mūzikas un mākslas skola 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas finansējums 

2011.gadā plānots 236 990 LVL, izpilde 229 374 LVL 

jeb 97% 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 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes Mūzikas 

un mākslas skolā 

mācās 300 bērni 

Nodarbināto 

skaits 
Skolā strādā 30 

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.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
Patstāvīgi veidot 

un attīstīt 

izglītības vidi 

skolā un tās 

apkārtnē 

Iegādāti jauni 

mūzikas 

instrumenti 
Noorganizēts 

kamermūzikas 

festivāls 

 

 

 

 

 

Tiek turpināts 

koncertcikls 

„Muzikālās 

trešdienas” 

Audzēkņi un 

pedagogi regulāri 

iesaistās Mārupes 

novada izglītības un 

citās iestādēs ar 

koncertiem un 

izstādēm 

 Audzēkņi gūst 

skatuves pieredzi, 

blakus jau 

izveidotajam Noras 

Novikas 

Starptautiskajam 

mazās kamermūzikas 

konkursam radīta 

jauna forma – 

kamermūzikas 

festivāls. 
Veicam izglītojošu 

darbību. 

Rezultāts 

sasniegts, 

piešķirto līdzekļu 

ietvaros 
 

Dalības maksas 

 

 

 

 

 

Kvalitatīvākai 

pasākumu 

organizēšanai 

nepieciešams 

piesaistīt papildus 

finansējumu, 

strādāt pie 

reklāmas. 

Veicināt skolēnu 

pašapziņas 

veidošanos un 

spēju uzņemties 

atbildību. 

Darbojas skolēnu 

pašpārvalde, kura 

organizē 

ārpusstundu 

pasākumus. 

 Aktivizēta audzēkņu 

līdzdalība  
 

Veidot skolēnos 

valstisku un 

pilsonisku apziņu, 

nodrošinot  

iespēju piedalīties 

patriotiskos un 

valstiskumu 

saistītos 

pasākumos.  

Viesojāmies 

Jaunmārupes 

sākumskolā ar 

Valsts svētku 

koncertu 
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Valsts svētku 

koncerts skolā 
Veidot motivāciju 

izglītības 

turpināšanai 

profesionālās 

vidējās izglītības 

pakāpē  

 2011. gadā skolu  

absolvēja 22 

audzēkņi 

7 audzēkņi turpina 

mācības Mārupes 

Mūzikas un mākslas 

skolā 9.klasē vai cita 

instrumenta spēles 

programmā, 3 

audzēkņi iestājušies 

mūzikas vidusskolā 

 Finansējums 

pietiekams. 

Piedalīties valsts 

un starptautiskos 

konkursos  

Dalība 

Starptautiskos 

konkursos Latvijā, 

Igaunijā, Lietuvā, 

Francijā, Itālijā  

 32 audzēkņi 

piedalījušies valsts 

mēroga konkursos,5 

godalgotas vietas. 

Starptautiskajos 

konkursos 

piedalījušies 16 

audzēkņi, 4 godalgas.  

  

 

 

PII „Lienīte”  
 

PII „Lienīte” finansējums 2011.gadā plānots 

281 152 LVL, izpilde 257 171 LVL jeb 91% 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 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes  

Veikto darbību rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

2011.gadā PII 

„Lienīte” 

apmeklēja 138 

pirmsskolas 

vecuma bērni. 

Bērni izvietoti 

sešās grupās ar  12 

stundu darba laiku  

dienā . 

Iestāde strādā pēc   

licencētas  

pirmsskolas 

izglītības 

programmas - 

programma kods 

0101 1111 ; 

Iestādē strādā : 

12 pirmsskolas 

skolotājas, 

metodiķe, mūzikas 

skolotāja , 

logopēde . 

Tehniskie 

Organizēt 

kvalitatīvu 

pedagoģiskā 

procesa norisi. 

 Pedagoģiskā procesa 

organizēšanā iesaistīti 

profesionāli kadri, 

atbilstoši nepieciešamajai 

kvalifikācijai. 

Pedagogi veica savu 

darbu kvalitatīvi, 

profesionāli. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

Sekmēt pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanu 

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 

ESF kursi    „Mūzikas 

skolotāju   profesionālo un 

pedagoģisko  kompetenču 

pilnveide un prasmju 

atjaunošana’’ 21.11.11. -  

25.11.11.   
Pedagogi apmeklēja 

seminārus, pieredzes 

skolas 

 Ieguva –  divas 

ieguva 2.kvalitātes 

pakāpi. 

 

 

 

 

 

 

Mūzikas skolotāja 

pilnveidoja savas 

prasmes un ieguva 

apliecību par 36 

stundu tālākizglītību. 

 

13 pedagogi 

pilnveidoja savas 

zināšanas . 

Finansējums no 

ESF 

 

 

 

 

 

 

 

Finansējums no 

ESF 

 

 

 

 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 
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darbinieki: 

medmāsa , 6 

pirmsskolas 

skolotāja palīgi, 

apkopēja , sētnieks 

– remontstrādnieks, 

3 sargi. 

Apmeklēja 12. stundu 

tālākizglītības kursus 

 6 pedagogi 

pilnveidoja savas 

zināšanas 

tālākizglītības kursos. 

Nodrošināt 

materiālo bāzi 

bērnu fizisko un 

muzikālo spēju 

izkopšanai. 

Piedalījāmies projektā 

"Attīstošās vides inventāra 

iegāde bērnu fiziskajai 

attīstībai un veselības 

nostiprināšanai” un ieguvām 

finansējumu no Eiropas 

Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai Projekta 

mērķis ir nodrošināt Mārupes 

bērniem drošu aktīva brīvā 

laika pavadīšanas vidi, 

iegādājoties un uzstādot 

attīstošās vides inventāru 

bērnu fiziskajai attīstībai un 

veselības nostiprināšanai 

pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lienīte” teritorijā 

Iegādātas dažādu 

sarežģītības pakāpju 

12 konstrukcijas 

rotaļu laukumiem, 

kurās bērni attīsta 

līdzsvaru, spēku, 

veiklību, drosmi 

Pieprasītais 

publiskais 

finansējums (ES 

un Latvijas valsts 

līdzdalība) 75% 

no attiecināmajām 

izmaksām 

9013.50 

Pašvaldības  

līdzekļi 25% no 

attiecināmajām 

izmaksām 

3004.50 

 

Veidot estētisku 

vidi iestādes 

grupās un  

iestādes apkārtnē 

Iegādātas 6 gultas  

gab.(6x4) u 2 gultas 

(3x3gab), 2. Grupas 

guļamistabā, grupas telpā, 

garderobē  ieklāts grīdas 

segums . 

Tika estētiski 

iekārtotas 2.gr., un 

pārkārtotas gultas 2. 

grupas , 3.grupas , 

1.gr.guļamiestabās  

 Bija paredzēts  

iestādi siltināt, 

bet tas netika 

veikts . Līdz ar 

to tika iegādātas 

tikai gultas un 

ieklāts grīdas 

segums 2.grupā   

Siltināšanai 

paredzētie  

līdzekļi netika 

izmantoti. 

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  

jaunrades deju 

konkursos un 

pirmsskolas bērnu 

sadancošanās 

pasākumos. 

Interešu 

izglītībai 

finansējums 

nebija 

paredzēts. 

Pedagogi 

individuālā 

darba veicēji – 

finansē vecāki. 

Turpmāk būtu 

nepieciešams 

finansējums 

deju kolektīvam 

„Māriņa” 

tautisko tērpu 

uzšūšanai. 
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PII „Zeltrīti”  

Vīzija - mūsdienīga, profesionāla, 

radoša, konkurētspējīga pirmsskolas 

iestāde. 

PII „Zeltrīti” finansējums 2011.gadā 

plānots 547 711 LVL, izpilde 

470 383 LVL jeb 86% no plānotā..  

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” projekts Mārupē realizēts publiskās un privātās 

partnerības (PPP) ietvaros, kas ir pirmais tāda veida projekts Latvijā izglītības jomā. Projekts 

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

apsaimniekošanas uzņēmumi, par privātiem finanšu resursiem uzbūvēta pirmskolas izglītības 

iestāde, ko pēc būvniecības beigām turpina apsaimniekot.  

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās aktivitātēs 

 

Veikto darbību 

rezultāti 

 

Sasniegto 

rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

PII dibināta 

2010.gadā, darbu 

uzsākusi 2010.gada 

1.jūnijā. 

Pirmsskolas 

izglītības iestādes 

„Zeltrīti” projekts 

Mārupē realizēts 

publiskās un 

privātās partnerības 

(PPP) ietvaros.  

  

Izglītības iestāde 

realizē licencētu 

pirmsskolas 

izglītības 

programmu (kods 

01011111) valsts 

valodā.  

 

2011./12.mācību 

gadā PII 12 grupas 

apmeklēja 274 

audzēkņi.  

7 grupas apmeklēja 

5-6 gadīgi bērni, no 

tiem 2 

sagatavošanas 

grupas - 42 bērni 

aiziet uz skolu.. 

Katrā grupā strādā 

viena skolotāja un 2 

skolotāja palīgi. 

Muzikālās 

nodarbības vada 2 

muzikālās 

skolotājas, sportu – 

sporta skolotāja. 

Logopēdes rūpējas 

par pareizu bērnu 

valodu. 

MĀRUPES 

NOVADA PII 

„Zeltrīti” 2011./2012. 

MĀCĪBU GADA 

GALVENIE 

PEDAGOĢISKĀ 

DARBA 

UZDEVUMI.   

1. Rosināt bērnu 

radošo darbību un 

iztēli  zīmēšanas 

rotaļnodarbībās: 
  atklātās nodarbības 

zīmēšanā; 

  veidot un papildināt 

mākslas centrus 

grupās; 

  veidot uzskates 

materiālus par 

netradicionālām 

metodēm un 

materiāliem zīmēšanas 

rotaļnodarbībās; 

  gatavot bērnu 

zīmējumu izstādi  

„Mazais Mākslinieks”; 

  tikties ar 

mākslinieci – grāmatu 

ilustratori A.Staku; 

  organizēt semināru 

par netradicionālu 

materiālu un metožu 

izmantošanu 

zīmēšanas nodarbībās 

(S.Geka). 

PASĀKUMI 2011./2012. 

MĀCĪBU GADĀ:. 

Zinību diena, rudens 

svētki, Sporta svētki, 

Mārtiņdiena, Latvijas 

dzimšanas dienai veltīts 

svinīgs pasākums, Rūķu 

gājiens,  Ziemassvētki, 

Ziemas sporta olimpiāde, 

Šurumburumdiena, 

Bērnu vokālais konkurss 

“Zeltrītu Cālis 2012” 

(piedalījās 33 dziedātāji, 

K.Kokins –Mārupes 

novada Grand Prix), 

Lieldienas,Māmiņdiena, 

Mārupes novada PII 

bērnu sporta svētki. 

Apmeklēta teātra izrāde  

“Buratino”. 

Ekskursijas: uz Mārupes 

gurķu siltumnīcām , uz 

Dzelzceļa muzeju, uz 

Lidostu , uz Doles salu. 

Rīkotas vairāk kā 9 

izstādes.  

Grupās sakārtoti un 

aprīkoti mākslas 

centri; Katra grupa 

apkopojusi mapi par 

netradicionālo 

materiālu un tehniku 

izmantošanu 

mākslas nodarbībās; 

Atklātās zīmēšanas 

rotaļnodarbības ar 

dabas, valodas  un 

literatūras 

integrēšanu , 

prezentējot 

sagatavoto 

materiālu ar  datoru 

un projektoru. 

* Izstrādātas bērnu 

izpētes kartes 

atbilstoši katram 

vecumam. 

* Iekārtoti  valodas 

un matemātikas 

centri. 

Turpinājām uzsākto 

vides iekārtošanu .  

Gada laikā paveikto 

apkopojām 

„Zeltrīti” otrajā 

izdevumā - avīzē.        

 

 

Finansējums 

izlietots 

atbilstoši 

plānotajam.  

 

 

 

2.  Turpināt 

pastiprinātu 

uzmanību veltīt 5 un 

6 gadīgu bērnu 

sagatavošanai skolai: 
  gatavot, atlasīt, 

1. Pedagogu 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai notika 

4.semināri, pieredzes 

apmaiņa PII “Lienīte” 

pedagogiem un 
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Kopš 

03.03.2012.papildu

s piešķirta 0,5 

logopēdes slodze 

Pedagogu skaits – 

18 

Atbalsta darbinieku 

(skolotāju palīgi) 

un tehniskā 

personāla (lietvede 

un medmāsa) skaits 

– 20.  

apkopot, sistematizēt 

uzskates materiālus  

un metodiskos 

līdzekļus valodas un 

matemātikas 

nodarbībām grupās 

un metodiskajā 

kabinetā; 

  pilnveidot un 

papildināt materiālo 

bāzi un uzskates 

materiālus veidojot 

grupās attīstošu  

izziņas veicinošu 

vidi pa centriem; 

  izstrādāt bērnu 

izpētes kartes 

atbilstoši katrai 

vecuma grupai; 

  nostiprinot  un 

paplašinot zināšanas, 

atklāto 

rotaļnodarbību laikā 

pielietot  projektoru 

un datoru. 

pedagogu palīgiem. 

2. Organizēti pasākumi 

vecākiem: lekcija 

“Bērna psiholoģiskie 

un emocionālie aspekti 

pirmsskolā”, lekcija 

“Vai bērns gatavs iet 

skolā” 5 – 6 g.v. bērnu 

vecākiem, psiholoģijas 

skoliņa vecākiem. 

 3. Turpināt 

pirmsskolas izglītības 

skolotāju un skolotāju 

palīgu tālākizglītība: 

*veicināt  pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanu; 

* iepazīstināt skolotāju 

palīgus ar radošās 

darbības un iztēles 

attīstību, Marte Meo 

metodi darbā ar 

bērniem. 

 Projekti, konkursi un 

labdarības akcija 

*Drošības nedēļas 

ietvaros, “Dardedzes” 

seminārs   “Es un mans 

ķermenis” (5-6 g.v.); 

* Ekskursija uz centru 

“Dardedze” “Džimbas 

drošības stundiņa” (6-

7g.v.);  

* Sadarbība ar Valsts 

Policiju. “Ciemos Runcis 

Rūdis un Bebrs Bruno”; 

* Labdarības akcija 

(projekts) “Lai prieks ir 

katrā bērna sirsniņā”; 

* Mākslinieces A.Stakas 

viesošanās PII 

“Zeltrītos”, “Mākslas 

pasaule – kā top 

ilustrācijas grāmatām”; 

* Piedalīšanās SIA 

”Līgatnes papīrfabrika” 

organizētajā makulatūras 

savākšanas konkursā 

“Otru elpu papīram” (PII 

“Zeltrīti” Latvijā ir 

ieguvusi 27.vietu 

makulatūras vākšanā).  

4 pirmsskolas 

skolotājas : Iestādes 

muzikālā skolotāja 

D.Kravale, sporta 

skolotāja E.Vītoliņa 

un pirmsskolas 

skolotājas M.Kaula 

un G.Stafecka 

piedalījās no 

2012.gada janvāra 

līdz aprīlim ESF 

projektā „Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana 

izglītības sistēmas 

optimizācijas 

apstākļos” un 

ieguva 

3.kvalifikācijas 

pakāpi. 

 

 

  

 

 

Finansējums 

izlietots 

atbilstoši 

plānotajam.  

Mēs lepojamies:  

 Ar savu iestādes himnu, iestādes logo un iestādes karogu 

 Ar 3. vietu Mārupes novada skolu izglītības darbinieku sporta sacensībās 

 Ar decembra mēnesī kopā ar bērniem, vecākiem, kolēģiem,  SIA „Aniva” veikto labdarības akciju  Bērnu KUS 

Gaiļezers 

 Ar  mūsu Cāļa konkursa dalībniekiem un Mārupes novada „Cālis 2012” konkursa uzvarētāju Grand Prix  ieguvēju – 

„Zvirbulīšu” grupas audzēkni Klāvu Kokinu 

 Ar „Zvirbulīšu” grupas vecāku ( arhitekte Līgas Platais – izstrādāja projektu ) atbalstu izveidoto Dabaszinātņu centru 
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 Ar Piedalīšanās SIA ”Līgatnes papīrfabrika” organizētajā makulatūras savākšanas konkursā “Otru elpu papīram” no 

2011.gada decembra līdz 2012. gada martam PII “Zeltrīti” Latvijā ir ieguvusi 27. vietu makulatūras vākšanā. Un 

prieks par “Gulbīšu” grupas Bruņa Bikša ģimeni, kas ir iekļuvusi pirmajā desmitniekā Latvijā individuāli savācot 4 

118 t makulatūras. 

 

Prioritāte: Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā 

 

Nozīmīgākie darbi : 

Palielināts dzīvokļa pabalsts trūcīgām personām, būtiski pieaudzis apkalpoto personu skaits; 

 

Sociālā dienests  
 

Sociālā dienesta finansējums 2011.gadā plānots 

649 274 LVL, izpilde 520 734 LVL jeb 80% no 

plānotā. 2011.gadā pašvaldību sociālā palīdzība 

naudā izmaksāta 217 593 LVL apmērā, garantētā 

minimālā ienākuma pabalsti naudā 25 882 LVL, 

dzīvokļu pabalsti naudā 56 645 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 

2011.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

Sociālais dienests ir 

pašvaldības izveidota 

iestāde, kas sniedz 

sociālo palīdzību un 

sociālos 

pakalpojumus. 

Iestādes pakļautībā 

darbojas divi dienas 

centri – sociālās 

rehabilitācijas 

iestādes.  

Iestādē strādā 6 

sociālie darbinieki ar 

atbilstošu augstāko 

izglītību sociālajā 

jomā, psihologs, 

sociālais audzinātājs, 

sociālās palīdzības 

organizators un 

fizioterapeits.  

Dienas centros 

vidējais apmeklētāju 

skaits dienā ir vidēji 

36 personas. 

Trūcīgo un 

maznodrošināto 

ģimeņu skaits nav 

pieaudzis, bet ir 

pieaudzis komunālo 

maksājumu slogs, 

Kvalitatīva 

sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

piešķiršana 

Mārupes 

iedzīvotājiem, 

kuriem 

nepieciešama 

palīdzība. 

Jaunu sociālu 

pakalpojumu 

izveide un 

attīstība. 

Nākošajā gadā 

plānots izveidot 

aprūpes mājās 

pakalpojumu, 

kas nodrošinās 

personām, 

kurām ir 

objektīvas 

grūtības aprūpēt 

sevi vecuma vai 

funkcionālo 

traucējumu dēļ, 

pakalpojumu 

dzīvesvietā. 

Kvalitatīvu 

aktivitāšu 

No 2011.gada sākuma 

649 personām vismaz 

vienu dienu ir bijis 

spēkā trūcīgas personas 

statuss. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

trūcīgu personu skaits 

nav pieaudzis. 

Pieņemti 3267 

iesniegumi un pieņemti 

3473 lēmumi saistībā 

ar sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu 

saņemšanu.  

Veiktas ~300 

apsekošanas 

dzīvesvietā. 

Sociālais dienests 

sadarbībā ar LSK ir 

izdalījis 1694 pārtikas 

pakas. 

Sadarbībā ar AS 

Latvenergo ir izdalītas 

64 elektrības norēķinu 

dāvanu kartes. 

Izveidotas atbalsta 

grupas ilgstošiem 

bezdarbniekiem. 

2011. gadā 12 Mārupes 

novada bērniem tika 

nodrošināts ilgstošas 

Veiksmīgi turpināts 

darbs ar atbalsta 

grupām ilgstošiem 

bezdarbniekiem.  

Realizēta Dienas 

centra „Švarcenieki” 

telpu vienkārša 

renovācija ES 

projekta ietvaros.  

Ir paplašināts dienas 

centru klientu loks un 

nodrošinātas dažādas 

jaunas aktivitātes – 

pensionāriem 

nūjošana, radošās 

darbnīcas jauniešiem 

un citas aktivitātes 

Nodrošinātas sociālā 

darbinieka 

konsultācijas un 

sociālās palīdzības 

piešķiršana Skultes 

ciematā, kas 

nodrošina 

pakalpojumu 

iespējami tuvu klienta 

dzīvesvietai. 

Organizēta un 

nodrošināta valsts 

sociālās 

rehabilitācijas 

2011.gadā sociālai 

palīdzībai un sociāliem 

pakalpojumiem līdzekļi 

bija pietiekami.  

Sociālo pakalpojumu 

piešķiršana notika 

vienmērīgi un izņemto 

bērnu skaits no ģimenēm 

būtiski nepieauga, 

piešķirtie līdzekļi bija 

pietiekami. 

Nākotnē plānots uzlabot 

esošo pakalpojumu 

kvalitāti un nodrošināt 

jaunus, tieši Mārupes 

iedzīvotājiem  

nepieciešamus 

pakalpojumus. 
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līdz ar to tiek 

palielināts komunālo 

maksājumu pabalsts 

un noteikti stingri 

kritēriji pabalsta 

saņemšanai. 

Sadarbība ar 

Nodarbinātības valsts 

aģentūru algotu 

pagaidu sabiedrisko 

darbu jomā. 

 

nodrošināšana 

dienas centros, 

sociālā darba 

pakalpojuma 

pilnveidošana 

un sadarbība 

sociālajos 

jautājumos. 

Piedalīšanās ES 

projektos ar 

mērķi 

nodrošināt esošo 

pakalpojumu 

kvalitāti. 

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.  

Sociāls pakalpojums 

pilngadīgām personām 

nodrošināts 14 

Mārupes iedzīvotājiem, 

kuriem nepieciešama 

ikdienas aprūpe un 

uzraudzība. 

pakalpojuma 

saņemšana 28 

Mārupes 

iedzīvotājiem, kuri 

atbilst šī pakalpojuma 

saņemšanai. 

 

Bāriņtiesa 
 

Bāriņtiesas finansējums 2011.gadā plānots 50 214 LVL, 

izpilde 49 201 LVL jeb 98% no plānotā. 

Bāriņtiesas darbības principi: savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem 

(Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas 

Republikas Civillikums un Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”.) 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko 

interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību 

mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma  

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2011.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

bāriņtiesa ir Mārupes 

pašvaldības izveidota 

aizbildnības un 

aizgādnības iestāde. 

Bāriņtiesā 

nodarbināti trīs 

bāriņtiesas locekļi, 

viens priekšsēdētājs 

un viena sekretāre. 

Atsevišķiem 

gadījumiem tiek 

pieaicināts psihologs, 

kura izdevumu 

bāriņtiesas sedz no 

sava budžeta. 

Pieņemto lēmumu 

skaits tiesas sēdēs - 

2011.gadā – 91. 

Izpildītās notariālās 

funkcijas – 225. 

Iestādes mērķis 

pildīt likumā 

noteiktās 

funkcijas un 

pilnveidot 

darbinieku 

kvalifikāciju, 

pārstāvēt 

bāriņtiesu rajona 

un 

apgabaltiesās, 

aktīvi piedalīties 

likuma izstrādes 

procesos. 

 

Lēmumi, kuri 

pārsūdzēti, atstāti spēkā 

tādā redakcijā, kuru 

pieņēmusi bāriņtiesa. 

Tiek izpildīti visi 

lūgumi attiecībā uz 

notariālām darbībām, 

iedzīvotāju 

apkalpošanu, 

preventīvo darbu, 

lēmumu pieņemšanu. 

Pozitīvs, cenšamies 

kvalitatīvi pildīt savu darbu 

ar esošiem resursiem. 

2012.un 2013.gadā plānojam 

uz pilnu slodzi piesaistīt 

psihologu ar mērķi uzlabot 

ģimeņu izvērtēšanas procesu 

lēmumu pieņemšanā. 
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Bāriņtiesas pārstāvība 

citās tiesas sēdēs – 

52. 

Preventīvo pasākumu 

skaits 67. 

 

 

Prioritāte: Satiksmes drošība un vides saglabāšana 

Nozīmīgākie darbi: 

Vides aizsardzības jomā: 

a) Mārupītes augšgala rekonstrukcija (posmā no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim). 

 

Satiksmes drošības jomā: 

a) C 4 asfaltēšanas darbi 7279 m
2
 apmērā; 

b) Viskalnu ielas rekonstrukcija; 

c) Krones un Avotu ielas asfaltēšana 5049 m
2
 apmērā; 

d) Šteinertu, Krones un Mēmeles ielu asfaltēšana 1564 m
2
 apmērā; 

e) Priežu, Bebru, Rožleju, Ventas ielu asfaltēšana 9710 m
2
 apmērā; 

f) Pieturvietu paviljonu izvietošana un autostāvietas labiekārtošana pie Mārupes 

vidusskolas; 

g) Pieturvietu paviljonu izvietošana Skultē, un uz P132 pieturā „Upeslīči” 

h) Mārupītes gatves, Upleju, Beržu, Liepkalnu ielu asfaltēšana 10 019 m
2
 apmērā. 

i) Konrādu ielas bruģēšana 517 m 

j) Gājēju celiņu izbūve Amatas ielā 395 m, Kabiles ielā 818 m, Bebru ielā 1235 m , 

Pededzes ielā1285 m, Pakalniņu ielā 299 m, Tīraine – Jaunolaine 711 m un 

ātrumvaļņu izvietošana uz Vecozolu, Gaujas ielām 

 

Mārupes novada teritorijas labiekārtošanas dienests un Būvvalde 

 

Mārupes novada teritorijas labiekārtošana ietver gan 

teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu, gan vides 

aizsardzības prasību ieviešanā, nodrošinot meliorācijas 

sistēmu attīstību novadā, gan ceļu infrastruktūras 

pilnveidošanā, gan iesaistoties elektrosaimniecības 

attīstībā, gan veselības aprūpes pieejamības, gan izglītības 

iestāžu renovācijas un labiekārtošanas procesos. 

Teritorijas labiekārtošanas dienesta finansējums 

2011.gadā plānots 1 811 794 LVL, izpilde 

1 567 683 LVL jeb 87% no plānotā. Būvvaldes 

finansējums 2011.gadā plānots 131 665 LVL, izpilde 101 148 LVL jeb 77% no plānotā. 
Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

labiekārtošanas 

dienestā strādā 

17 darbinieki.  

Dienests 

nodrošina 

pašvaldības 

īpašumu 

labiekārtošanu 

un 

apsaimniekošan

Organizēt 

nepārtrauktu 

pašvaldības 

īpašumu un publiski 

lietojamo teritoriju 

apsaimniekošanu 

un sanitārās tīrības 

nodrošināšanu. 

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 

Sakopta vide. Piešķirtie līdzekļi 

izlietoti racionāli, 

sasniedzot maksimāli 

iespējamo efektu. 

Saņemot lielāku 

finansējumu iespējams 

paplašināt un pilnveidot 

pašvaldības teritorijas 

apsaimniekošanu, veicot 

papildus pasākumus. 
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u. 

 

esošais ielu 

apgaismojums. Veikti 

regulāri zemju 

apsaimniekošanas 

pasākumi, lai 

neveidotos kūla un 

neizplatītos nezāles. 

Savākti atkritumi gar 

pašvaldības ielu un 

ceļu nomalēm. 

Organizēta un 

novadīta Lielā talka. 

Tīrīti grāvji un 

caurtekas. Uzstādītas 

sīko sadzīves 

atkritumu urnas 

sabiedriskā transporta 

pieturvietās. Mazcenu 

kapličā veikts 

iekštelpu 

kosmētiskais remonts 

un lietusūdeņu noteku 

nomaiņa. 

Veidot un 

labiekārtot 

pašvaldības 

valdījumā esošo 

teritoriju. 

Izveidoti jauni celiņi 

un jauns apbedīšanas 

sektors Mazcenu 

kapsētā.  Sakopti divu 

dižozolu, ābeļu rindas 

ielu stādījumos 

vainagi. Izgatavoti 

papildus informatīvie 

stendi. Uzstādītas 

jaunas bērnu rotaļu 

ierīces Jaunmārupes 

daudzdzīvokļu namu 

pagalmā un uzstādīti 

āra trenažieri 

Jaunmārupes dabas 

parkā u.c.. 

Kvalitatīvāka un 

estētiskāka dzīves 

vide. 

Apjomīgāku un 

kvalitatīvāku 

labiekārtojuma elementu 

izveidošanai un 

uzturēšanai nepieciešams 

papildus finansējums. 

Iesaistīties Eiropas 

Sociālā fonda 

līdzekļu apguvē. 

Aktīvā 

nodarbinātības 

pasākumā „Apmācība 

darba iemaņu 

iegūšanai un 

uzturēšanai, ja darba 

devējs ir pašvaldība” 

iesaistīti 110 

bezdarbnieki. 

Darba praktizēšanā 

iesaistītie 

bezdarbnieki iesaistīti 

pašvaldības teritorijas 

un izglītības iestāžu 

teritoriju kopšanā un 

labiekārtošanā. 

Izcirsti un savākti 

krūmi ceļu grāvjos, 

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. Daļa 

no projektā 

iesaistītajiem 

bezdarbniekiem 

atgriezušies darba 

tirgū. 

Ietaupīti pašvaldības 

budžeta līdzekļi 

teritorijas sakopšanai. 

Projekta ietvaros iegādāti 

vienkāršie darbarīki, 

kurus izmanto arī talku 

organizēšanā.  
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Sabiedriskā kārtība  

Sabiedriskās kārtības  finansējums 2011.gadā plānots 189 562 LVL, izpilde 125 401 LVL jeb 

66% no plānotā. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Sabiedriskās 

kārtības dienests 

 

Nodarbināto 

skaits: 

3 kārtībnieki 

1 vec. kārtībnieks 

0.4 apkopēja. 

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 

sabiedriskajos un sporta 

pasākumos. 

Organizēt audzinoša un 

preventīva rakstura 

pasākumus Novada 

izglītības iestādēs kopā ar 

valsts policijas 

darbiniekiem. Veikt 

regulārus reidus kopā ar 

valsts policijas 

darbiniekiem un citu 

tiesībsargājošo iestāžu 

darbiniekiem.  

Dienesta darbinieki 

nodrošinājuši 

sabiedrisko kārtību 

visos domes 

organizētajos sporta, 

kultūras un atpūtas 

pasākumos. 

Snieguši atbalstu 

Novada domes 

būvvaldei sociālajam 

dienestam un 

Bāriņtiesai viņu 

funkciju realizēšanā. 

Sniegts atbalsts un 

veikti 12 preventīvie 

pasākumi mācību 

iestādēs. Sadarbībā 

ar valsts policiju 

organizēti 36 

preventīvo pasākumu 

reidi, kuru laikā ir 

sastādīti 96 

administratīvo 

pārkāpuma protokoli 

par saistošo 

noteikumu prasību 

nepildīšanu, kuri 

nosūtīti izskatīšanai 

uz Mārupes novada 

domes 

administratīvo 

komisiju. 

Ir uzlabojusies 

sabiedriskās drošības un 

kārtības situācija novada 

teritorijā. Ar iedzīvotājiem 

tiek veikti preventīva 

rakstura pasākumi par 

saistošo noteikumu 

prasību ievērošanas 

nepieciešamību  . 

Nav sporta kultūras un 

atpūtas pasākumu 

nodrošināšanā jāpiesaista 

spēki no malas. 

Atbalsts visiem novada 

domes dienestiem un 

valsts iestādēm viņu 

funkciju realizēšanā. 

Iegūts pozitīvs 

novērtējums no 

iedzīvotājiem. 

Trūkumi: 

1.Nav nodrošināta 

dienesta darbība diennakts 

režīmā ,kas ir viena no 

galvenajām iedzīvotāju 

izteiktajām pretenzijām. 

2.Ierobežots darbinieku 

skaits. 

3.Dienesta visu uzlikto 

funkciju veikšanai nav 

tiesiskā pamata. 

Priekšlikums: 

Reorganizēt dienestu par 

pašvaldības policiju. 

Otrajā pusgadā izstrādāt 

projektu par pašvaldības 

policijas izveidošanu un 

iesniegt to Domes vadībai 

un deputātiem izvērtēšanai 

un apstiprināšanai. 

Projekts guva atbalstu un 

2011gada oktobrī tika 

pieņemts lēmums par 

Pašvaldības policijas 

izveidošanu no 2012.gada 

1.janvāra. Nodrošināt 

sabiedrisko kārtību 

Novada teritorijā 

diennakts režīmā. 

 

Ieguvums : 

Rīcībspējīga iestāde kur 

visas ir amatpersonas, 

kurām saskaņā ar 

„Likumu par policiju „ir 

Budžets-

sabiedriskai 

kārtībai- 

123605LVL. 

Budžets 

netiek izlietots 

pilnībā 

rezultātu 

analīzē 

norādīto 

apstākļu dēļ. 
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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 darbinieki 

varēs veltīt daudz vairāk 

laika noziegumu 

atklāšanai.  

 

 

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

 

Atpūtas, kultūras un reliģija jomas finansējums 2011.gadā plānots 369 698 LVL, izpilde 

336 166 LVL jeb 91% no plānotā.  

 

Kultūras nams. 

 

Kultūras nama 2011.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. Finansējums 2011.gadā plānots 136 640 LVL, izpilde 

114 261 0LVL jeb 84% no plānotā. 

 
Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

kultūras namā 

nodarbināti 11 

darbinieki 

Veidot jaunas 

sadarbības formas 

ar citām sabiedrības 

attīstībai 

nozīmīgām jomām; 

veicināt kultūras 

daudzveidību 

;paplašināt  

klausītāju un 

skatītāju auditoriju; 

nodrošināt dažādu 

mākslas formu 

pieejamību; 

nodrošināt Dziesmu 

un deju svētku 

procesu valstī utt. 

Organizēts ikdienas 

mēģinājumu process ; 

izveidota labvēlīga 

vide un materiāli 

tehniskā bāze; 

attīstītas novada 

kultūras tradīcijas 

;organizētas dažādas 

izklaides, koncerti un 

teātra izrādes. 

Kultūras nama tautas 

mākslas kolektīvi skatēs 

ieguvuši I un II  pakāpes 

diplomus 

Kultūras nama 

darbība organizēta 

plānotā budžeta  

finanšu ietvaros. 

 Klausītāju un 

skatītāju auditorijas 

paplašināšana, 

dažādu mākslas 

Mārupes novadā   

Kultūras namā 

darbojas  17 kolektīvi 

ar aptuveni 300 

Jauktais koris “Mārupe”; 

Senioru koris 

“Noktirne”; Vidējās 

paaudzes deju kolektīvs 
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formu pieejamības 

nodrošināšana, 

pakalpojumu 

atbilstība dažādiem 

publikas 

segmentiem un 

tautas mākslas 

kultūras mantojuma 

izzināšana, 

uzturēšana un 

saglabāšana 

dalībniekiem “Mārupieši - 1” un 

„Mārupieši – 2”; 

Sieviešu vokālais 

ansamblis “Dzelde”; 

Bērnu popgrupa „Mazā 

sirds” (vid.gr.); Jauniešu 

popgrupa „KEEN”; 

Sieviešu  (jauniešu) koris 

„Resono” . Novadā 

darbu uzsāka jauns 

jauktais koris 

„Universum”. 

Interešu kolektīvi: 

Ārstnieciskā vingrošana 

pensionāriem; LINE 

DANCE senioriem; 

Bērnu vokālā studija; 

Hip hop, brake dance; 

Vēderdeju studija; Bērnu 

deju kolektīvs mazās 

„Pērlītes” un lielās 

„Pērlītes”; Vokāli 

instrumentālā grupa; 

Mākslas studija 

mazajiem 

 

Arī 2011.gadā - 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. 

 

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

Valsts mērogā: 

 Vidzemes Deju svētkos Aizkrauklē; 

 Senioru Dziesmu svētkos Bauskā; 

 Kurzemes un Latgales Dziesmu svētki; 

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

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

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

konkursā „Salaspils kauss” Saldū; 

 Noras Bumbieres fonda jauno izpildītāju konkursā. 

 

Koncerti , teātra izrādes un sarīkojumi: 

 Ingus Pētersona koncerts „Ziemassvētku zvaigzne”; 

 Aktiera Vara Vētras koncerts „Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...” ; 

 Grupas  Melo M koncerts; 

 Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts un  atpūtas sarīkojums; 

 Grupas Baltie Lāči koncerts; 

 Grupas Turaidas Roze koncerts; 

 Brāļu Auzānu koncerts „Rokasspiediena attālumā”; 

 Igo solo koncerts  - „Skaistākās dziesmas”; 

 Zvanu ansambļa Campanella koncerts; 

 LNT Šova Dziedošās ģimenes; 
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 Burvju mākslinieku Pecolli meistarklases un izrāde; 

 Teātra izrāde „Laulāts un brīvs”; 

 Druvas Tautas teātra izrāde R.Blaumanis „No saldenās pudeles”; 

 Latvijas Leļļu teātra izrāde „Rumpel Rūķis”; 

 Teātra izrāde „Nakts. Bohēma. Dzejnieks”; 

 Teātra izrāde „Kaķīša dzirnaviņas”; 

 Sporta Laureāta sarīkojums (N.Puzikovs, Dziedošās Dvīnes u.c.); 

 Mākslas dienu sarīkojums Mārupē  „Art Voyage”; 

 Eksotisko deju studijas Mārupes Mistērijas koncerts; 

 Mazo vokālistu konkurss Cālis 2011; 

 Noras Bumbieres fonda koncerts; 

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

mācītāju Kasparu Simanoviču”; 

 J/k „Mārupe” oriģinālprogramma „Es precos”; 

 Latvijas republikas proklamēšanas gadadienas sarīkojums; 

 Kultūras nama kolektīvu lielais atskaites koncerts „Mums pieder tik daudz”; 

 Atpūtas vakars ar grupu „Sestā jūdze”; 

 Deju studijas Vendija koncerts; 

 Dziesmu svētku ieskaņas koncerts; 

 Ielīgošanas koncerts; 

 Džeza mūzikas koncerts; 

 Notikuši pensionāru, politiski represēto un barikāžu biedrību sarīkojumi; 

 Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā”; 

 Laura Reinika koncerts; 

 Skolotāju dienas sarīkojums; 

 Svētrīts – Babītes mūzikas skolas kokļu ansambļa koncerts; 

 Biedrības Daugavas Vanagi sarīkojums;  

 Vecgada balle; 

 Ārstnieciskā lekcija par zāļu tējām; 

 Novada kapu svētku dievkalpojumi; 

 Izglītības iestāžu darbinieku konference;  

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vecumnieku novadu un Iecavu; 

 Un citi pasākumi. 

 

 

Mārupes sporta centrs 

 

Finansējums 2011.gadā plānots 200 000 LVL, izpilde 

193 615 0LVL jeb 97% no plānotā. 

 

 

Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2011. gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes sporta 1. Veicināt sporta Organizēti sporta Sarīkotās sporta dienas Pasākumi 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

35 

 

centrā  

nodarbināti 12 

darbinieki.  

 

dzīves attīstību, 

īstenojot valsts un 

pašvaldības sporta 

politiku, sekmējot 

un koordinējot 

sporta aktivitāšu 

organizēšanu 

Mārupes pagastā; 

2. Radīt optimālus 

apstākļus bērnu un 

jauniešu aktīvai 

brīvā laika un 

atpūtas 

organizēšanai. 

treniņi un sacensības 

basketbolā, futbolā 

un volejbolā 

(svētki), kausi, laureāti, 

balvu izcīņas, Latvijas 

čempionāti, sporta spēles 

u.c. kopā ar citām sporta 

organizācijām 2011. 

gadā ir 345 sporta 

pasākumi. No kurām 5 

sporta sacensības ir 

starptautiska mēroga. 

 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

Basketbola 

sekcija   

Treneris J. 

Hāzners   
                                 

3.vecuma 

grupās -  56 

audzēkņi 

Starts Latvijas 

olimpiādē 1995. 

gada dz. 

jauniešiem. 

Mērķis – 8. vieta 

5. vieta Mērķis pārsniegts  

Finansiālais atbalsts 

ir pietiekošs un 

atbilstošs audzēkņu 

rezultātiem un to 

skaitam sekcijā. Dalība Latvijas 

jaunatnes 

čempionāta 2. 

Divīzijā U15 grupā. 

Mērķis – pieredzes 

gūšana startējot 

pirmo gadu. 

 

11. vieta 

Mērķis sasniegts. 

O. Liepiņš 

rezultatīvākais turnīra 

spēlētājs 

Dalība Mārupes 

novada basketbola 

līgas turnīrā. 

Mērķis – 1. - 3. 

vieta 

Regulārajā 

čempionātā - 4. vieta 

 

 

Mērķis nav sasniegts, jo 

izslēgšanas turnīrā 

zaudējums pirmajā kārtā  

Volejbola 

sekcija   

Treneris 

A.V.Kļaviņš 

  

3.vecuma 

grupās -           

37 audzēknes 

Galvenais mērķis-

piesaistīt regulārām 

sporta nodarbībām 

iespējami  vairāk 

bērnu no Mārupes 

novadā un tā 

tuvumā 

dzīvojošajām 

ģimenēm, 

neatkarīgi no tās 

sociālā statusa un 

dzīves vietas. 

Sporta nodarbību 

galvenie uzdevumi: 

                      

1.Vispusīgā fiziskā 

sagatavošana un 

veselības 

uzlabošana 

                      

2.Prasme darboties 

komandā 

                      

3.Volejbola spēles 

pamatu apmācība 

  Regulāros treniņos 

uzlabojusies bērnu 

veselība un fiziskā 

sagatavotība (testu 

rezultāti) No 

spējīgākajām 

audzēknēm izveidota 

komanda, kas 

piedalījusies Latvijas 

Jaunatnes kausa 

izcīņas sacensībās un 

turpina sacensības 

Latvijas Jaunatnes 

čempionātā mini 

volejbolā, kā arī citās 

sacensībās. Mārupes 

vidusskolas meiteņu 

panākumi un interešu 

izglītības grupu 

nodarbības piesaista 

arvien vairāk 

audzēkņu , un 

turpinās grupu 

papildināšana ar 

jaunām audzēknēm. 

Sporta spēļu komandas 

trenera darbu var vērtēt 

un analizēt, skatoties, ko 

ir sasnieguši viņa 

audzēkņi.2000./2002.g. 

dzimušo meiteņu , kuras 

pašlaik ir MSC grupās ir 

vairākumā sportiskie 

rezultāti būs vērtējami 

pēc gadiem diviem 

trijiem. Analizējot darbu 

ar interešu izglītības 

grupām turpmāk 

jāpievērš lielāka vērība 

audzēkņu VFS 

sagatavošanai un 

veselības nostiprināšanai, 

kā arī jāizmanto prese, 

(skolās plakāti) 

popularizējot iespēju 

Mārupē. 

Finansiālais atbalsts 

ir pietiekošs, lai 

organizētu treniņu 

procesu un 

piedalītos 

sacensībās. Diemžēl 

audzēkņu sportiskie 

rezultāti ir pieticīgi 

attiecībā pret 

finansiālo atbalstu 

būtu nepieciešams 

palielināt audzēkņu 

skaitu, lai šīs 

sekcijas audzēkņu 

uzturēšanas 

izdevumi nebūtu 

dārgākie 

salīdzinājumā ar 

citām sekcijām. 

Taekvondo 

sekcija 

Treneris V. 

Lepins Žagars 

 

SSG – 26 

Mērķi - attīstīt 

bērnu fiziskas 

īpašības caur 

vispārīgo fizisko 

sagatavošanu, radīt 

priekšstatu par 

Ir apmācīta 

programma uz 10.-9. 

kupu (Dzeltenā 

josta). 

Ir attīstīta un ar 

fiziskiem testiem 

Lielākai daļai uzlabojas 

fizisko īpašību radītāji, 

ka arī lokanība, relatīvais 

spēks, koordinācija. 

Iegūtas taekvondo 

prasmes ļauj turpināt 

Pietiekošs, lai  

varētu organizēt 

treniņu procesu. 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

36 

 

cilvēki taekvondo cīņas 

mākslu, sagatavot 

bērnus pirmajam 

sacensībām, ka arī 

apmācīt programmu 

uz pirmo jostu 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes 

taekvondo kauss”, 

„Ogres kauss”. 

2. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

3. Fizisko testu 

diena 

pārbaudīta bērnu 

fiziska sagatavotība. 

Labākie audzēkņi 

piedalījās sacensības, 

jo tā nav obligāta šīs 

vecuma grupas  

audzēkņiem. 

mācīties sarežģītākus 

elementus. 

Ir atlasīti talantīgākie 

bērni, lai gatavoties 

sacensībām un pāriet uz 

MT-1 grupu, lai 

turpinātu treniņus. 

 

MT 1-3 – 26 

cilv. 

Mērķi - Attīstīt 

bērnu fiziskas 

īpašības caur 

vispārīgo un 

speciālo fizisko 

sagatavošanu, mācīt 

taekvondo 

tehniskas un 

taktiskas prasmes, 

gatavot sportistus 

sacensībām un 

atestācijām uz 

jostām 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes 

taekvondo kauss”, 

„LOK Kauss „ , 

„Rīgas kauss”,  

„Ogres kauss”. 

2. Koptreniņi ar citu 

sporta klubu 

pārstāvju 

aicināšanu 

3. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

4. Fizisko testu 

diena 

 

Ir apmācīta 

programma uz 8.-5. 

kupu (zila josta). 

Ir attīstīta un ar 

fiziskiem testiem 

pārbaudīta fiziska 

sagatavotība. 

Sacensību rezultāti: 

1. LOK Kauss 

tehniskā disciplīnā 1. 

vieta D.Bērziņš. 

Sparingos 3. vietas: 

A.Mihejevs, J. Pallo, 

M.Nikolenko, 

D.Barda,  

2. „Mārupes kauss” 

14.05.11. 

D.Barda- 1.v., 

K.Mihejevs – 1.v; 

A.Mihejevs-2.v.; 

J.Pallo - 3.v.; 

M.Dobiļevičs 1.v.; 

A.Osis – 3.v.; 

E.Klaužs – 3.v., 

D.Bērziņš - 3.v. 

3. „Rīgas kauss”                                

D.Bērziņš -  1. vieta 

4. „Berlin Open” 

D.Bērziņš  1.vieta  

Lielākai daļai uzlabojas 

fizisko īpašību radītāji, 

uz tā fona vieglāk strādāt 

pie speciālas fiziskas 

sagatavošanas 

Iegūtas taekvondo 

prasmes un iemaņas ļauj 

turpināt apmācīt cīņas 

taktiku, ka arī 

sarežģītākus tehniskus 

elementus 

Sacensību rezultāti rada, 

ka treniņu procesa 

plānošana iet pareizā  

virzienā. 

Pietiekošs, lai 

organizētu treniņu 

procesu, bet 

pietrūkst, lai 

brauktu uz 

sacensībām ar 

talantīgākiem 

bērniem 

 

MT 4-7 – 8 cilv. 

Mērķi - Attīstīt  

fiziskas īpašības 

caur vispārīgo un 

speciālo fizisko 

sagatavošanu, mācīt 

taekvondo 

tehniskas un 

taktiskas prasmes, 

gatavot sportistus 

sacensībām un 

atestācijām uz 

jostām 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes 

taekvondo kauss”, 

„LOK Kauss „ , 

„Rīgas kauss”, 

„Berlin Open”  

Ir apmācīta 

programma uz 6.-2. 

kupu (sarkana josta). 

Ir attīstīta un ar 

fiziskiem testiem 

pārbaudīta fiziska 

sagatavotība. 

Sacensību rezultāti: 

1. 2.etaps LOK 

Kauss.                

Sparingos 3. vietas:  

M.Pripoteņ 

;M.Vilciņa; K. 

Krūmiņš  

2.  „Mārupes kauss” 

14.05.11. 

M.Vilciņa -2.v., 

M.Pripoteņ – 1. vieta   

K.Krūmiņš – 3. vieta 

Sacensību rezultāti rada, 

ka treniņu procesa 

plānošana iet pareizā  

virzienā. Dažiem 

sportistiem grūtāk pāriet 

no vienas vecuma grupas 

citā, jo viņi ir jaunākie, 

bet pretī var būt daudz 

pieredzējuši sportisti. Ko 

mēs šogad arī redzējām 

ar mūsu junioriem, kas 

startēja šajā grupā pirmo 

gadu. 

 

Pietiekošs, lai 

organizētu treniņu 

procesu, bet 

pietrūkst, lai braukt 

uz sacensībām ar 

talantīgākiem 

sportistiem 
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Latvijas Jaunatnes 

OLIMPIADE 
„Ogres kauss”. 

2. Koptreniņi ar citu 

sporta klubu 

pārstāvju 

aicināšanu, ka arī 

izbraucieni pie 

citiem valsts klubu 

pārstāvjiem 

3. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

4. Fizisko testu 

diena 

 

Kārlis Orleāns - 

1.vieta 

3. „Rīgas kauss”  

Maksims Pripoteņ-  

2. vieta, Gints Ginters 

- 3. Vieta 

4.  „Berlin Open” 

Magdalēna Vilciņa -  

3. vieta. Kārlis 

Orleāns- 1.vieta  

5. Latvijas 

Jaunatnes 

OLIMPIADE 
Kristaps Krūmiņš  - 

3.vieta 

 

Futbola sekcija 

Treneris                         

A. Kokorevičs    

 

Grupās -    78    

audzēkņi 

 vecumā no 

2006.g.dz. līdz 

1999.g.dz.  

 

2011.gada 

galvenais mērķis 

bija piedalīties 

Latvijas un 

starptautiskajos 

turnīros futbolā, kā 

arī Latvijas futbola 

čempionātā un 

Latvijas kausa 

izcīņā. Tika 

organizētas arī 

treniņnometnes. Šis 

mērķis tika realizēts 

ar Mārupes 

komandām pa 

vecuma grupām 

2006.g.dz 

zēni.,2004./2005.g.

dz. 

zēni,2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni, 

2001-

1999.g.dz.zēni un 

pieaugušo 

komanda. 

Šis mērķis tika 

realizēts ar Mārupes 

komandām pa 

vecuma grupām 

2006.g.dz 

zēni.,2004./2005.g.

dz. 

zēni,2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni, 

2001-

1999.g.dz.zēni un 

pieaugušo 

komanda. 

2006.g.komanda 

uzvarēja vairākos 

turnīros, 

2002.g.komanda 

izcīnīja Viļņā Ateitis 

Cup 5.vietu no 12 

komandām,2003.g.dz

.zēni izcīnīja Rīgas 

čempionāta A.gr. 

5.vietu no 12 

komandām, uzvarēja 

ZA reģionālajā līgā, 

uzvarēja vēl daudzos 

turnīros, Ļoti labi tika 

noorganizēta vasaras 

treniņnometne 

Balvos, kuras 

rezultātā pēc tam tika 

uzvarēts 

Ziemeļaustrumu līgā 

2003.g.dz.zēniem. 

Bērnu sasniegtie 

rezultāti ir diezgan 

labā līmenī, ne velti 

Baltijas līgas 

kopvērtējumā no 220 

komandām Mārupe 

ieņem 23.vietu.  

Pieaugušo  futbolistu 

komanda nostartēja 

neveiksmīgi Latvijas 

čempionāta 2.līgā 

paliekot pēdējā vietā, 

Latvijas kausa izcīņā tika 

pārvarēta tikai pirmā 

kārta. 

Pieaugušo komandas 

sezonas kopsavilkums 

tika novērtēts kā 

neapmierinošs un 

komanda tika likvidēta. 

Finansiālais atbalsts  

bija pietiekošs, 

organizētu treniņu 

procesu.  Lai 

nodrošinātu mājas 

spēles, nav laba 

futbola stadiona, 

kas rada papildus 

izdevumus (jo tas 

jānomā vai nevaram 

piedalīties). 

 

 

Futbola sekcija 

 Treneris S. 

Rutkaste    

  Grupās -    40    

audzēkņi 

 vecumā no 

2006.g.dz. līdz 

2003.g.dz.  

           

Treneris sāka 

strādāt ar septembri 

un tika izveidotas 2 

vecuma grupas, to 

2011.gada 

galvenais mērķis 

bija piedalīties 

Latvijas turnīros 

futbolā, kā arī 

2006.g.komanda 

uzvarēja vairākos 

turnīros,2002.g.koma

nda izcīnīja Viļņā 

Ateitis Cup 5.vietu no 

12 

komandām,2003.g.dz

.zēni izcīnīja Rīgas 

čempionāta A.gr. 

Uzstādītais mērķis tika 

sasniegts. 

Finansiālais atbalsts 

ir pietiekošs un 

sportiskie rezultāti 

ir vairāk kā labi 

attiecībā pret 

nelielo finansiālo 

atbalstu.  Trenera 

slodze – 0,5 
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Latvijas futbola 

čempionātā un 

Latvijas kausa 

izcīņā. 

Šis mērķis tika 

realizēts ar Mārupes 

komandām pa 

vecuma grupām 

2006.g.dz 

zēni.,2004./2005.g.

dz. 

zēni,2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni. 

 

5.vietu no 12 

komandām, uzvarēja 

ZA reģionālajā līgā, 

uzvarēja vēl daudzos 

turnīros. 

 

 

Futbola sekcija 

Treneris J. 

Vilkaušs 

 

Grupās - 72 

audzēkņi 

no  2001 – 

2006.g.dz. 

Mērķis : Mazo 

futbolistu fiziskā 

sagatavotība un 

attīstība, kā arī  

futbola izzināšana 

kā komandas sporta 

veidu. 

 

FUTO Kauss, 

Mārupes kauss, Gutas 

kauss, MIKO 

festivāls, Kaizer 

kauss (pavasaris 

rudens), Vidzemes 

čempionāts, Rīgas 

čempionāts. 

 

Pēc iespējas piedalīties 

vairākos turnīros lai 

izprastu spēles jēgu. Uz 

sportiskā fona mazāk 

slimot. 

Gada laikā piedalījāmies 

vairākos turnīros un 

guvām patīkamas 

emocijas.  

 

Finansiālais atbalsts 

pietiekošs, 

Inventārs lai kārtīgi 

sagatavotos 

treniņiem ir labs. 

Vienīgi vēlētos 

florbola bortus lai 

varētu nodalīt un 

sadalīt laukumus. 

Tas domāts tieši 

mazajiem lai viņi 

vairāk strādā ar 

bumbu nevis skrien 

viņai pakaļ. 

VFS sekcija 

Trenere                          

J. Martjanova 

Grupās – 31 

audzēknis 

3. vecuma 

grupās ar VFS 

nodarbojās 

audzēkņi , kuri 

pilnveido savu 

fizisko attīstību 

un regulāros 

treniņos 

uzlabojusies  

veselība un 

fiziskā 

sagatavotība . 

Šīs sekcijas audzēkņi 

nepiedalās 

sacensībās. 

Skultes ciemata 

iedzīvotāji tiek piesaistīti 

regulārām sporta 

nodarbībām, kā arī  

iespējami  vairāk  cenšas 

piesaistīt dzīvojošās  

ģimenes, neatkarīgi no to 

sociālā statusa ar 

uzdevumu vispusīga 

fiziskā sagatavošana un 

veselības uzlabošana 

ikvienam iedzīvotājam. 

 

Finansiālais atbalsts 

pietiekošs, lai 

veiktu treniņu 

procesu. 

 

 

Mazcenas bibliotēka 

 Finansējums 2011.gadā plānots 33 058 LVL, izpilde 

28 289 LVL jeb 86% no plānotā 

Bibliotēka ir noteicošā informacionālo pakalpojumu 

realizētāja Mārupes novada informacionālajā apgādē, tās 

darbības pamatā ir kvalitatīva informācija, kvalitatīvs 

krājums un kvalitatīvs pakalpojums. Bibliotēka 

sistematizē un uzkrāj iespieddarbus un cita veida 

dokumentus. 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2011.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

 

Mārupes novada 

Domes Mazcenas 

bibliotēka ir 

 

Aktīva bibliotēkas 

grāmatu fonda 

rekataloģizācija .  

 

2011.gadā pilnībā 

paveikts 2010.gadā 

uzsāktais 

 

Pateicoties 

lietotāju automatizētai 

apkalpošanai un 

 

Galvenais 

finansējuma avots  

bibliotēkas 
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Mārupes novada 

pašvaldības  

struktūrvienība. 

Mazcenas bibliotēka  

akreditēta  

22.10.2010. 

Bibliotēka ir vietējās 

sabiedrības 

informācijas aprites 

vieta. 

Bibliotēkā strādā divi 

darbinieki: 

bibliotēkas vadītāja 

un bibliotekāre.   

Bibliotēkas krājumu 

veido : 
Grāmatas (10 749 

eksemplāri), 

seriālizdevumi (39 

nosaukumu), 

interneta resursi –  

datu bāzes 

LETONIKA, 

LURSOFT 

LAIKRAKSTU 

BIBLIOTĒKA ,  

NAIS; 

Kopējais bibliotēkas 

lietotāju skaits ir  

544. 

 

Apmeklējums 

pārskata gadā 6 328, 

Izsniegums 11 613. 

Dokumentu skaits uz 

vienu lasītāju ir 21, 

krājuma apgrozība ir 

viens.  

 

2011.gadā tika 

plānota ALISE-i 

ieviešana pilnā 

apjomā , 

nodrošinot 

iedzīvotāju 

automatizētu 

bibliotekāro 

apkalpošanu. 

 

Jāturpina 

saglabāt, izkopt 

un pilnveidot gan 

tradicionālo 

lasīšanas kultūru 

gan arī otru 

iespēju – 

‘’uzklikšķini un 

lasi’’. 

Lai neriskētu kļūt 

konservatīvai, 

smagnējai, 

bibliotēkai aktīvo 

krājumu jācenšas 

veidot universālu, 

kompaktu.   

 

 

 

 

rekataloģizācijas 

process - viss 

bibliotēkas grāmatu  

krājums ir 

rekataloģizēts.  

Sākot ar septembri   

bibliotēkā tika 

uzsākta 

automatizēta 

lietotāju 

apkalpošana.   

Mazcenas  

bibliotēka 

lasītājiem piedāvā 

iespēju kopkatalogā 

http://salaspils.bib

lioteka.lv/Alise 

esošās grāmatas 

rezervēt un pasūtīt, 

izmantojot 

internetu.  

 

izdevumu attālai 

pasūtīšanai/rezervēšanai, 

ir uzlabojies bibliotēkas 

piedāvāto pakalpojumu 

klāsts un kvalitāte. 

Atzinīgi jāvērtē ALISE 

4i, ar kuru pašreiz 

strādājam. Tas ļauj 

kvalitatīvi kontrolēt 

iespieddarbu 

izsniegšanas-saņemšanas 

plūsmu, rezervēt 

eksemplārus, ievietot 

rindā, līdz ar to veidot 

sakārtotas iestādes tēlu 

arī apmeklētāju 

skatījumā, lieki netērēt 

laiku vajadzīgās 

informācijas 

noskaidrošanai un sevis 

interesējošas literatūras 

meklēšanai, rezervēšanai 

un saņemšanai. Tāpat 

atzīstami, ka šis modulis 

dod iespēju ietaupīt laiku 

bibliotekāram - 

konkrētam lasītājam 

izsniegtās grāmatas visas 

uzreiz saņemt vai 

pagarināt grāmatu 

lietošanas termiņu.  

 

 

krājuma 

papildināšanai ir 

pašvaldības 

finansiālais 

budžets , kas 

veidoja 4518 Ls 

lielu naudas 

summu. 

2011.gadā 

krājumu 

papildinājām ar 

571 grāmatām. 

 

 

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

pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu 

apmēru to īstenošanai  

 

2011.gadā tika uzsākts darbs pie ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2013. – 2026.gadam un 

Attīstības programmas izstrādes. 2011.gada 25.janvārī Mārupes novada Domes sēdes protokols 

Nr.1 lēmums Nr.7 Par Mārupes novada Teritorijas plānojumu 2014. – 2026,gadam izstrādi un 

2011.gada 6.decembra ārkārtas sēdes protokols Nr.15 lēmums Nr.1 Par Mārupes novada 

Attīstības programmas izstrādi. Izdevumi attīstības plānojumam paredzēti 2012.gadā 
 

 

http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
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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, 2011.gada sedzot 

saistības 397 797 LVL apmērā.  

 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizdevējs 

Aizņēmuma 

līguma summa, 

LVL 

2011.gadā 

segto 

saistību 

apmērs 

Atlikusī līguma 

summa, LVL 

11.11.2001 

Ūdenstorņa un 

ūdensvada izbūve 

Valsts kase/ 

Eiropas 

Investīciju 

banka 160 000  9 600  0  

13.05.2004 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 2 000 000  101 280  1 240 400  

21.01.2005 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 716 000  35 360  468 480  

10.07.2008 

Mārupes vidusskolas 

rekonstrukcija Valsts kase 500 000  54 056  337 832  

10.07.2008 

Asfaltēto ielu, ceļu un 

apgaismojuma izbūve Valsts kase 1 000 000  108 112  675 664  

13.08.2009 

Mārupes vidusskolas 

rekonstrukcija Valsts kase 168 192  56 066  112 126  

27.07.2010 

PPP PII Zeltrīti 

būvniecība 

Pilnsabiedrība 

ACANA 1 985 262  33 323  1 951 939  

 

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 
 

Pētījumi 2011.gadā netika veikti.  
 

 

2.7. Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu 

ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 
 

 

Mārupes novada Dome 2011.gadā īstenoja vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētus 

projektus. 

 
2011.gadā turpinājās viena 2009.gadā uzsākta projekta īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Mārupes pagasta izglītības 

iestāžu informatizācija 

Nr. 

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

PIA/VIAA/526 

15.12.2009. – 

30.09.2012. 

29 129.06 Parakstīts pievienošanās 

protokols pie vispārīgās 

vienošanās par stacionāro datoru 

un multimediju kabinetu 

aprīkojuma piegādi. 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

41 

 

Eiropas Sociālā fonda 

projektu „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos” 

Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/0

9/IPIA/VIAA/001 

01.09.2009 – 

31.05.2012 

84953 70 Mārupes novada izglītības 

iestāžu pedagogi ieguvuši 

atbilstoša līmeņa kvalifikācijas 

pakāpes. 

Eiropas Sociālā fonda 

projekts „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu 

iegūšanai un uzturēšanai” 

14.09.2009 – 

31.12.2011 

90335.58 Dota iespēja ilgstošiem 

bezdarbniekiem saņemt 

sripendiju, izveidojot visā 

projekta īstenošanas laikā vidēji 

40 darba vietas. Labiekārtota 

novada teritorija. 

 

2011.gadā turpinājās piecu 2010.gadā uzsāktu projektu īstenošana: 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Infrastruktūras uzlabošana 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanai vietējiem 

Jaunmārupes ciema 

iedzīvotājiem 

Nr. 10-04-LL37-L413101-

000005 

21.07.2010. - 

01.07.2011. 

10 274.25 Sakārtota lietus kanalizācijas 

sistēma Mazcenu alejā, 

Jaunmārupē. 

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/SI

F/018 

01.09.2010-

28.02.2011. 

23 005.91 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. 

Speciālistu piesaiste Mārupes 

novada pašvaldības 

administratīvās kapacitātes 

paaugstināšanai, 

Nr. 

1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA

/104 

22.11.2010.-

31.12.2011. 

21 000.00 2010. gadā Mārupes novada 

Domē konkursa kārtībā darbu 

uzsāka un joprojām turpina divi 

piesaistītie speciālisti(-es): 

- projektu koordinatore; 

- finanšu ekonomiste. 

Jaunmārupes dīķa "Pavasara 

ūdenskrātuve" renovācija, 

Nr. 10-04-ZL11-Z401101-

000002 

20.08.2010.-

30.09.2011. 

14 921.00 Iztīrīta ūdenskrātuve „Pavasari”, 

kā rezultātā būtiski uzlabota 

ūdens kvalitāte.   

 

2011.gadā tika īstenots projekts 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi 

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ietvaros.  

 
Projekta nosaukums, Projekta Piesaistītais Projektā sasniegtie rezultāti 
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identifikācijas nr. īstenošanas laiks finansējums 

LVL 

2011.gadā 

Satiksmes drošības 

uzlabojumi Mārupes novadā, 

izbūvējot apgaismojumu 

Vecozolu ielā, 

Nr. 

3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFL

A/113 

07.02.2011.– 

07.08.2011. 

19 121.42 Mārupes novadā izbūvēts ielu 

apgaismojums Vecozolu ielā.  

 

2011.gada martā Mārupes novada Dome iesniedza divus projekta iesniegumus biedrības 

„Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības 

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

projekti tika apstiprināti. 

 
Projekta nosaukums, 

 identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Sporta pasākumu rīkošanai 

nepieciešamā inventāra iegāde 

Mārupes Sporta centram, 

Nr. 11-04-LL37-L413201-000012 

12.04.2011.- 

31.12.2011. 

1 351.35 Mārupes Sporta centram 

iegādātas 5 pārvietojamas 

tribīnēs ar kopēju sēdvietu 

skaitu – 75. 

Attīstošās vides inventāra iegāde 

bērnu fiziskajai attīstībai un veselības 

nostiprināšanai, 

11-04-LL37-L413201-000013 

12.04.2011.-

30.06.2012. 

9 013.50 PII „Lienīte” iegādāti un 

uzstādīti rotaļu laukumu 

elementi drošai un aktīvai 

brīvā laika pavadīšanai.    

 

2011.gada augustā Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu biedrības „Pierīgas 

partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Rīcības programmas Eiropas 

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

stratēģiju īstenošana" ietvaros.  

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Rekreācijas iespējas 

nodrošināšana vietējiem 

iedzīvotājiem un viesiem, 

izbūvējot un labiekārtojot skvēru 

Konrādu ielā 1, Mārupē,  

N. 11-04-ZL11-Z401101-000001 

07.09.2011. – 

30.11.2012. 

59 912.73 Projekta ietvaros 2012. gadā tiek 

izbūvēts un labiekārtots skvērs 

Konrādu ielā 1, Mārupē. 

 

2011.gada septembrī Mārupes novada Dome iesniedza trīs projekta iesniegumus biedrības 

„Pierīgas partnerība” izsludinātajā atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības 

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

projekti tika apstiprināti. 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Dienas centra „Švarcenieki” telpu 

vienkāršota renovācija,  

11-04-LL37-L413201-000021 

12.04.2011.- 

31.12.2011. 

7022.63 Veikta dienas centra 

„Švarcenieki” telpu atjaunošana, 

rekonstrukcija un labiekārtošana.  
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Kultūras pasākumu rīkošanai 

nepieciešamā aprīkojuma iegāde, 

Nr. 11-04-LL37-L413201-

000027 

30.09.2011.- 

01.04.2012. 

11489.79 Šī 2011. gadā iesniegtā projekta 

ietvaros 2012.gada 1.ceturksnī 

Mārupes Kultūras namam 

iegādāti 1 projektors, 1 sienas 

ekrāns, 250 krēsli un 27 

saliekami galdi. 

Iekārtu un inventāra iegāde 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

veicināšanai Mārupes novadā, 

Nr. 11-04-LL37-L413201-

000032 

30.09.2011.- 

01.04.2012. 

7424.70 Šī 2011. gadā iesniegtā un 2012. 

gadā apstiprinātā projekta 

ietvaros 2012.gada 1.ceturksnī 

Mārupes Sporta centram 

iegādātas skaņu iekārtas, 

Mārupes mūzikas un mākslas 

skolai iegādāts mūzikas 

instruments marimba un dienas 

centriem „Švarcenieki” un 

„Tīraine” iegādāts 10 

profesionālu novusa galdu 

komplekts.  

 

2011.gada oktobrī Mārupes novada Dome iesniedza projekta iesniegumu darbības 

programmas 2007.–2013.gadam "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakškativitātes 1.5.2.2.3. 

„Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros. 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Kvalitatīvāka Mārupes novada 

pašvaldības darbinieku iesaiste 

Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošanā, 

Nr. 

1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/076 

01.04.2012. – 

31.12.2012.  

7439.69 Projekta ietvaros 2012.gadā 

paredzēti divi pašvaldības 

speciālistu pieredzes apmaiņas 

pasākumi – 1 Ķekavā, 1 Jaunpilī 

un 30 Mārupes pašvaldības 

darbinieku apmācība. 

 

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

maksājumi” aktivitātēs: 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2011.gadā 

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē”, 

Nr. 

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/00

5 

28.10.2010.-

27.10.2014. 

6 926 238,80 

(ES 

3 983 641,99) 

 

Noslēgti iepirkumu līgumi par 

būvniecību, autoruzraudzību un 

inženiertehnisko būvuzraudzību. 

Izmaksātā summa732 153,93 

LVL bez PVN, t.i. 10,6% no 

kopējā projekta budžeta. 

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē” 

2.kārta. 

3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VIDM/01

5 

2012.-2014. 7 490 966,73 

(ES 3 229 

218,00 

Valsts 

264787,25) 

 

Tiek gatavots projekta 

pieteikums, plānots iesniegt 

2012.15.01. 
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ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība” 

2012. gada III. 

ceturksnis- 

2013. gada II. 

ceturksnis 

482 718,27 

(ES 298 

691,70)
1
 

Projekta pieteikums iesniegts 

15.12.2012. 

 

ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata 

ūdenssaimniecības attīstība” 2. 

kārta 

2013. gads 646 552,96
2
 

(ES 298 

691,70) 

Tiek gatavots Tehniski 

ekonomiskais pamatojums un 

Inženiertehniskais projekts. 

Plānots pabeigt 2012.gada II 

ceturksnī. 

 

 

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 2011.gadā izglītības 

funkciju nodrošināšanai ir ieņēmusi 210 047 LVL. Savukārt izdevusi 501 767 LVL veicot 

pašvaldību budžeta transfertu citām pašvaldībām to skolēnu izglītības nodrošināšanai, kuri 

mācās izglītības iestādēs citās izglītības iestādēs ārpus Mārupes novada administratīvās 

teritorijas.  

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

izlīdzināšanas fondā 1 513 594 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 

2011.gada 

rezultatīvais 

rādītājs  

1. 

Dzimtsarakstu nodaļa 

  

  

  

Reģistrētas laulības 
56 

2. Uzvārdu, vārdu, tautības maiņa 7 

                                                           
1
 Civiltiesisko līgumu plānots parakstīt 2012.gada II. ceturksnī. 

2
 Plānotā investīciju summa. Projekta pieteikums tiks iesniegts ERAF 7.kārtas uzsaukumam, kur plānots ir 

izsludināt 2012.gada jūnijā. 
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3. 
  

Dzimšanas reģistrēšana 173 

4. Miršanas reģistrēšana 74 

5. Atkārtotās apliecības 30 

 Papildinājumi un labojumi apliecībās 19 

6. Noslēgti līgumi par kapu vietas piešķiršanu 40 

7. 
Administrācija 

 Iedzīvotāju deklarēšana 1398 

8. Bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādēs  386 

9. 

Bāriņtiesa 

Ar aizbildniecību saistītie lēmumi 2 

10. 

Pēc tiesu pieprasījuma pieņemtie lēmumi, t.sk. 

saistībā ar aizgādību tiesību, saskarsmes tiesību 

lēmumiem  

11 

11. 

Ar mantojumu lietu un bērnu mantisko lietu 

saistītie lēmumi 
18 

12. 

Lēmumi par rīcībnespējīgu personu tiesību 

nodrošināšanu 
0 

13. Lēmumā saistībā ar audžu ģimenēm 3 

14. Ar aprūpes tiesībām saistītie lēmumi 13 

15. Ar adopciju saistītie lēmumi 20 

16. Lēmumi saistībā ar valsts sociālā pabalstu 3 

17. Ar viesģimenēm saistītie lēmumi 4 

18. 

Lēmumi par bērnu ievietošanu soc. reh. aprūpes 

iestādēs 
6 

19. 

Citi lēmumi saistībā ar bērnu interešu 

pārstāvniecību 
11 

20. Izpildītas notariālās darbības 225 

21. 

Būvvalde 

Sagatavoti plānošanas uzdevumi 181 

22. Saskaņoti būvprojekti 387 

23. Izsniegtas būvatļaujas 136 

24. Pieņemtas ekspluatācijā ēkas un būves 122 

25. Izsniegti darba uzdevumi detaļplānojumiem 9 

26. Izsniegtas uzziņas un nosūtītas vēstules 530 

27. 

Sociālais dienests 

Sniegta palīdzība Mārupes trūcīgām un 

maznodrošinātām personām 
649 

28. 

Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu saņemšanu  
3473 

29. 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu dalītas 

pārtikas pakas 
1694 

30. 

Sadarbībā ar Latvenergo izdalītas elektrības 

norēķinu kartes 
64 

31. 

Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
12 

32. Sniegts Krīzes centra pakalpojums Zantē 1 bērns 

33. 

Sniegti sociālie pakalpojumi pilngadīgām 

personām 
14 
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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 darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai patstāvīgi veic iekšējo 

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

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

iestāšanās pretpasākumi.  

2011.gadā Mārupes novada Dome vai pašvaldības iestādes nav veikušas reorganizāciju.  

  

3. Personāls 

 

Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma pieejamību Mārupes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem 2011.gadā tika nodarbināti 93 darbinieki t.sk. Mazcenu bibliotēka, 

administrācija (labiekārtošanas dienests, būvvalde), Sabiedriskais kārtības dienests, Mārupes 

Sporta centrs, Mārupes kultūras nams, Sociālais dienests, Bāriņtiesa.  

 

Mārupes novada pašvaldības struktūra. 

 

Domes priekšsēdētājs

 

Domes priekšsēdētāja 

vietniece

 

Deputāti 15

 

Politiskā vadība

Izpilddirektors

 

Būvvalde 

 patst. strukt.

Administrācija 

 

Bāriņtiesa

 

Sociālais dienests

 

Mārupes 

vidusskola

 

Mārupes 

pamatskola

 

Jaunmārupes 

sākumsskola

 

Skultes 

sākumskola

 

Izpildvara

PII Lienīte

 

PII Zeltrīti

 

Mūzikas un 

mākslas skola

 

Kultūras nams

 

Mazcenas 

bibliotēka

 

Mārupes sporta 

centrs

 

Pašvaldības iestādes un patstāvīgās struktūrvienības

Sabiedriskās 

kārtības dienests

 

Finanšu komiteja

 

Attīstības komiteja

 

Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta 

jautājumu komiteja

 

Vides un 

komunālo 

jautājumu komiteja

 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

dienests 

patst. strukt. 

 
 

 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

47 

 

 
 

Mārupes novada pašvaldībā 68% no 2011.gadā nodarbināto personu skaita jeb 63 personām ir 

augstākā izglītība, 23% nodarbinātajiem ir vidējā izglītība un tikai 5% nodarbinātajiem ir 

pamatizglītība. Sadalījums ir atbilstošs nodarbināto personu darba specifikai un amata 

aprakstos noteiktajām prasībām. 

 

 
  

Mārupes novada pašvaldībā nodarbinātie visvairāk jeb 35% ir vecuma grupā no 30 līdz 39 

gadiem, otra lielāka nodarbināto grupa jeb 32% ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. 

Pirmspensijas un pensijas vecumā nodarbinātas personas kopumā ir 12% no visiem 

nodarbinātajiem. 

Analizējot datus par nodarbinātām personām dzimuma griezumā, var secināt, ka 67% no 

nodarbinātajiem ir sievietes. 
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Pilnveidojot kvalifikāciju daudzi darbinieki turpina studē augtākās izglītības iestādēs, kā arī 

paaugstinot savu profesionālo kvalifikāciju apmeklējuši dažādus pilnveides kursus, 

seminārus, kas nepieciešams darbinieku kompetences pilnveidošanai. 

 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību un pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju 

informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu 

apspriešanā
3
 

 

 

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. 2011.gadā tika izdoti 10 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. Sadarbībā 

ar VRAA iesākts darbs pie vienotas publisko pakalpojumu sistēmas izstrādes,  lai optimizētu 

pašvaldības sniegto pakalpojumumu pieejamību. Lai uzskatāmāk sniegtu sabiedrībai 

informāciju par pašvaldības attīstību un aktualitātēm, ir izveidots pašvaldības profils Twitter 

vietnē, kurā tiek ievietota informācija par jaunumiem pašvaldībā, kā arī regulāri tiek sūtītas 

preses relīzes par jaunākajiem notikumiem un viedokļiem uz dažādiem ziņu portāliem 

(www.leta.lv, www.bns.lv, www.diena.lv ). Informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā 

izvietoti 8 jauni informatīvie stendi. 

 
 

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. 

 

                                                           
3
 Saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām 72.pantu 

Vīrieši; 31; 

33% 

Sievietes; 62; 

67% 

Pašvaldībā strādājošo sadalījums pa 

dzimumiem 
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4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

Mārupes pašvaldībā aktīvi darbojas vairākas sabiedriskās organizācijas: 

 Mārupes pensionāru labdarības biedrība; 

 Mārupes politiski represēto biedrība; 

 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība; 

 Biedrība „Mārupes uzņēmēji” 

 Biedrība „Mārupes BMX klubs” 

 Dāmu klubiņš 

 Mārupes novada basketbola līga 

 Amatieru hokeja klubs „Mārupe” 

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

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

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;  

 

2012.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu 

īstenošana. Turpināsies arī šādi 2011.gadā uzsāktie būvniecības darbi: Sabiedriskā centra 

būvniecība Jaunmārupe un Sporta zāles būvniecība Mārupes vidusskolā. 

 

2012.gadā noteiktas šādas prioritātes: 

1. Izglītības joma – pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpina novirzīt finanšu 

līdzekļus izglītības darbinieku atalgojumam, lai nodrošinātu nepieciešamo 

bērnudārzu vietas turpināsies sadarbība ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 

un plānots paplašināt Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas izglītības īstenošanas 

telpas, plānots uzsākt Pirmsskolas izglītības iestādes „ Lienīte” renovāciju, kā arī 

plānota sporta zāles celtniecība Mārupes vidusskolā; 

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

pabalstu sniegšanu iedzīvotājiem, plānots palielināt transporta atbalsta apmēru, 

ieviests jauns atbalsts dzemdes kakla vēža potes finansēšanai meitenēm; 

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

apgaismojuma uzturēšanu un gājēju celiņu izbūvi un ātrumvaļņu izvietošanu; 

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

attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju Jaunmārupē, piedalīties ar finansējumu 

ūdenssaimniecības sakārtošanā (kanalizācijas izveidei). 

 

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, 

2012.gadā budžetā apstiprināti vairāki attīstības pasākumi, kuru kopējais finansējums ir 

3 298 394 LVL. Galvenokārt finansējums plānots izlietot izglītības jomas attīstībai, teritorijas 

attīstībai, sociālās jomas attīstībai un iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības 

nodrošināšanai, kas ietver finansējumu: 
 

Teritorijas labiekārtošanas jomā: 

  

Teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrāde 65 000 LVL 
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Nedzīvojamās ēkas būvniecībai - Sabiedriskās ēkas būvniecība Jaunmārupē 840 925 LVL. 

 

Transporta būves (ceļu rekonstrukcija) 533 420 LVL: 

 210 000 LVL Dzelzceļa iela 

 10 000 LVL Labiekārtošanas projekts "Jaunmārupes ciema iekšpagalmu asfaltēšana 

Pavasaru dīķa un garāžas rajonā"; 

 5000 LVL ātrumvaļņi; 

 10 000 LVL Gājēju celiņu izbūve no Daugavas ielas līdz Laimdotas ielai 320m; 

 25 000 LVL piecu caurteku izbūve Olgas iela, Paleju iela, Zeltrītu iela, Grantiņu iela, 

Dzelzceļa iela; 

 82 000 LVL Konrādu ielas skvēra labiekārtošana (62000 LVL EZF); 

 200 000 LVL Ielu šķembošana pēc ūdenssaimniecības darbu veikšanas. 

 

Celtnes un būves vides jomā 806 932 LVL: 

 246 000 LVL Ūdenssaimniecības sakārtošana; 

 560 932 LVL dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas sistēmas izbūve Jaunmārupē. 

 

Celtnes un būves elektrosaimniecībai - ielu apgaismošanai 95 000 LVL. 

 

Pārējās būves un celtnes 31 000 LVL: 

 21 000 LVL Autobusa pieturvietu platformu izbūve Rīgas virzienā 6 gab.; 

 10 000 LVL vides labiekārtošana (soliņu un laukumiņu izbūve). 

 

Dotācijas biedrībām daudzdzīvokļu ēku siltināšanai 9000 LVL. 
 

Izglītības jomā:  

 Turpināt sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, nodrošinot bērnus ar 

pirmsskolas izglītības iespējām, šim mērķim plānojot 773 000 LVL; 

 PII Lienīte iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija un kosmētiskais remonts, lietus ūdens 

kanalizācijas izbūvei plānojot 220 000 LVL; 

 Mārupes vidusskolā plānots stadiona projekta izstrāde, sporta zāles celtniecība, 

771 948 LVL; 

 Mārupes pamatskolā plānots uzsākt rekonstrukcijas projekta izstrādi 50 000 LVL; 

 Jaunmārupes sākumskolā nepieciešamo pirmsskolas vietu nodrošināšanai, plānots 

uzstādīt pirmsskolas ēku moduļus, šim mērķim budžetā plānojot 233 700 LVL. 

  
Sociālā jomā: plānots turpināt atbalstīt Mārupes novada iedzīvotājus sniedzot sociālo 

palīdzību un izmaksājot sociālos pabalstus, šim mērķim plānojot 394 500 LVL; 

  

Iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai plānots izveidot pašvaldības 

iestādi Pašvaldības policiju ar 306 804 LVL lielu budžetu. 

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;  
 

2012.gadā plānots īstenot ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības līdzfinansēto 

struktūrfondu projektus: 

 

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Mārupes pagasta izglītības iestāžu 

informatizācija”. 

2. Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”. 



Mārupes pašvaldības 2011.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

51 

 

3. Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projektu „Rekreācijas iespējas nodrošināšana 

vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, izbūvējot un labiekārtojot skvēru Konrādu ielā 1, 

Mārupē”. 

4. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai projektu „Kultūras pasākumu 

rīkošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde”. 

5. Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai projektu „Iekārtu un inventāra iegāde 

iedzīvotāju dzīves kvalitātes veicināšanai Mārupes novadā”. 

6. Eiropas sociālā fonda projektu „Kvalitatīvāka Mārupes novada pašvaldības darbinieku 

iesaiste Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu īstenošanā”. 

7. Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”. 

8. Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. 

 

2012. gadā plānots aktīvi iesaistīties arī citos izsludinātajos Eiropas Savienības struktūrfondu 

projektos, īpašu uzmanību veltot: 

1. ēku siltināšanas projektiem; 

2. satiksmes drošības uzlabojumiem; 

3. ūdenskrātuves „Pavasari” krasta labiekārtošanai; 

4. bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai; 

5. datortehnikas iegādei dienas centriem „Švarcenieki” un „Tīraine”; 

6. ielas basketbola laukuma izveidei; 

7. ielu vingrošanas laukuma labiekārtošanai. 

 

5.4. Iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības). 

 

Skatīt 1.pielikumu. 

 

Pielikumi: 
1. Pārskats par aizņēmumiem 

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

pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu;  
3. Mārupes novada Domes 2011.gada 27.aprīļa lēmums Nr.20 par Mārupes novada 

Domes 2010.gada pārskatu. 


