


 
 

 

Labdien, godājamais lasītāj! 
 
 

Mārupes novada pašvaldība nodod Jūsu vērtējumam 2013.gada 

darbības publisko pārskatu. 

 

2013.gads ir bijis spraiga darba un izaicinājumiem bagāts. 

Esam daudz strādājuši, gan pilnveidojot pašvaldības 

pakalpojumus, gan labiekārtojot vidi un attīstot aktīvās atpūtas 

iespējas novadā. 

 

Turpmākai novada attīstībai ilgtermiņā pašvaldība 2013.gadā 

apstiprinājusi Mārupes novada Teritorijas plānojumu 2014. – 

2026.gadam, uzklausot un ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes.  

 

Šogad esam realizējuši un uzsākuši īstenot vairākus nozīmīgus infrastruktūras un sabiedriskos 

projektus. 2013.gadā turpinājām gan sakārtot ūdenssaimniecību novadā, gan labiekārtot 

pašvaldības īpašumā esošās ielas un ceļus. Īstenoti arī vairāki vides labiekārtošanas projekti, 

domājot par iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējām. 

 

Šī gada maijā atklāta pirmā sabiedriskā ēka Mārupes novadā, kas celta ar mērķi Jaunmārupes 

ciemata iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai nodrošināt dažādu pakalpojumu pieejamību. Jaunajā 

ēkā mājvietu radusi arī Mazcenas bibliotēka, kas devis iespēju uzņemt plašāku apmeklētāju 

loku gaišās un labiekārtotās telpās. 

Šogad uzsākts būvēt dienas centru Skultē, kas kalpos kā ciemata kultūras un sociālās 

palīdzības centrs.  

 

Turpinot pilnveidot izglītības jomu, pašvaldība sākusi piešķirt līdzfinansējumu aukļu 

pakalpojuma sniedzējiem, tādējādi mazinot bērnu rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm un 

sniedzot atbalstu novada ģimenēm. Uzsākti arī projektēšanas darbi Jaunmārupes sākumskolas 

paplašināšanai par pamatskolu. 

 

Iedzīvotāju skaits Mārupes novadā katru gadu turpina palielināties, par savu mājvietu mūs 

izvēlas galvenokārt jaunās ģimenes ar bērniem – mūsu novada lielākā vērtība. Cenšamies 

darīt visu, lai novadu padarītu pievilcīgu dzīvošanai, esam iedibinājuši vairākas jaunas 

tradīcijas, tādējādi veicinot novada kopienas veidošanos. 

Paldies visiem Mārupes iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē, kā arī realizē 

dažādus sabiedriski nozīmīgus projektus. Liels ir prieks par mūsu pašdarbības kolektīviem un 

sportistiem, kas gadu no gada turpina patīkami pārsteigt, godam nesot Mārupes vārdu ārpus 

novada un Latvijas robežām. Tikai kopā mērķtiecīgi strādājot, ar ticību sev un savam 

novadam, mēs spēsim paveikt lielus darbus arī turpmāk. 

 

 

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 

 

Līdz 2013.gada 19.jūnijam darbu turpināja 2009.gadā ievēlētā Mārupes novada Dome 15 

deputātu sastāvā. 2013.gada 20.jūnijā darbu uzsāka jaunievēlētā Dome sekojošā sastāvā: 

N.p.k. Saraksts 
Vietas 

(15) 
Vārds Uzvārds 

1. "Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA" 4 

Mārtiņš Bojārs; 

Jānis Lībietis; 

Ivars Punculis; 

Pēteris Pikše 

2. Politiskā partija "Reģionu alianse" 3 
Līga Kadiģe; 

Jānis Lagzdkalns; 

Ira Dūduma 

3. Partija "VIENOTĪBA" 2 
Normunds Orleāns; 

Renārs Freibergs 

4. Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" 2 
Andrejs Kirillovs; 

Aleksandrs Mihailovs 

5. 
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un 

Brīvībai/LNNK" 
2 

Raivis Zeltīts; 

Andris Puide 

6. APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI 1 Jānis Rušenieks 

7. Latvijas Zaļā partija 1 Edgars Jansons 

 

Deputāta pilnvaras nolika Centriskās partijas LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA ievēlētie deputāti 
Jānis Lībietis un Ivars Punculis, viņu vietā deputāta pienākumus veic Maija Bauda un Gatis 

Vācietis. 

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

„Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 

 

Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, gada 

sākumā darbojās trīs pastāvīgās komitejas:  Finanšu komiteja 15 deputātu sastāvā, Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 deputātu sastāvā un Attīstības komiteja 7 

deputātu sastāvā. Ar 2013.gada 13.augustu darbu uzsāk Vides un komunālo jautājumu 

komiteja 7 deputātu sastāvā. 

 

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 tā sastāv no Attīstības nodaļas, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas, Būvvaldes, Teritorijas labiekārtošanas dienesta, 

Pašvaldības policijas un nozaru speciālistiem.  

 
 

 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. 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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); 

 gādā 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 sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades; 

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu;  

 nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu 

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;  

 izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;  

 piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarojot žūpību un netiklību;  

 saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes izmantošanas un 

apbūves kārtību; 

 nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;  

 veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju;  

 u.c. 
 

 

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

(apakšprogrammas) 
 

Ar 2012.gada 31.oktobra lēmumu tika apstiprināta Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013. – 2026.gadam un Mārupes novada Attīstības programma 2013 – 2019.gadam. 

Līdz 2013.gada 17.septembrim apbūves plānošana tika noteikta ar Mārupes novada teritorijas 

plānojumu 2002. – 2014.gadam. Kopš 2013.gada 17.septembra spēkā stājušies Mārupes 

novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa”. Dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un 

sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu Mārupes novadā ir 

noteikti šādi stratēģiskie mērķi: 

 

I. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki;  

II. Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide;  

III. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.  
 

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

atpūtai. 

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

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

publiskos pakalpojumus. 

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

dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem. 

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

nozīmes ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu 

uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem. 

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

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

transportu un uzlabojot satiksmi ar Rīgu. 

Horizontālā prioritāte: 

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

pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību.   

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības un 

sporta pieejamību un 

kvalitāti 

Informācijas nodrošināšana par izglītības un sporta iespējām novadā 

Novada izglītības iestāžu attīstības plānošana 

PII optimizācija un attīstība 

Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana 

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte  

Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte 

Sporta infrastruktūras attīstība 

Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana 

Transporta pakalpojumu nodrošināšana 

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

U1.2.1: Nodrošināt sociālo 

pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Informācijas par pieejamiem pakalpojumiem nodrošināšana iedzīvotājiem 

Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Veselības veicināšanas pasākumi 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana. 

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi 

U1.3.1: Nodrošināt 

kultūras un publiskās 

infrastruktūras attīstību 

Kultūras infrastruktūras attīstība 

Sabiedriskās infrastruktūras attīstība 
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U1.3.2: Nodrošināt 

kultūrvides attīstību 

Muzeju izveide 

Kultūras pakalpojumu attīstība un kultūrvides attīstības pasākumi 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 

RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt komunālās 

saimniecības 

infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības attīstība 

Atkritumu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana 

Siltumapgādes sistēmas attīstība 

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās 

vides kvalitāti 

Energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namos 

Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi 

Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana 

Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju 

veselības un labklājības nodrošināšanai 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas labiekārtošanu 

Labiekārtošanas plāna izstrāde 

Parku, skvēru un dabas taku izveide un labiekārtošana 

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana 

Kapu infrastruktūras attīstība 

RV2.3: Droša vide 

U2.2.2: Nodrošināt 

drošības pasākumus 

novadā 

Sabiedriskās kārtība un drošība 

Video novērošanas kameru uzstādīšana 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un reģionālas 

nozīmes projektu 

īstenošanu novada 

teritorijā 

Inženierinfrastruktūras attīstības sekmēšana 

Biznesa objektu attīstība 

Investīciju iespēju mārketings 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 
Infrastruktūras attīstības veicināšana 
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 1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 

 

uzņēmējiem 
Uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

U4.1.1: Veicināt satiksmes 

drošības uzlabošanu 

novadā 

 

Novada autoceļu  un ielu rekonstrukcija un attīstība 

Veloceliņu plānošana un izbūve 

Valsts ceļu rekonstrukcijas sekmēšana 

Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi  

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība  

U4.2.1: Nodrošināt novadā 

transporta pakalpojumus 

Transporta infrastruktūra un pakalpojumi novadā 

Satiksmes ar Rīgu attīstības sekmēšana 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 

pārvaldes efektivitāti 

Novada domes darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana 

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt sadarbību 

un mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Pieredzes apmaiņa novada domes speciālistiem 

Labās prakses popularizēšana 

Apkārtējo pašvaldību sadarbība un mijiedarbība 

Sadarbība ar NVO, vietējām kopienām (Leader) vietējo iniciatīvu īstenošanai 

 Dažādu sabiedrisko pakalpojumu pieejamības novadā sekmēšana  

 Paaudžu politikas izstrāde un īstenošana  

 Komunikācijas un informācijas pieejamība 

 Novada mārketings 

 Infrastruktūras sakārtošana 
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2013.gadā pašvaldība uzsāka īstenot Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 

2026.gadam un Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam. Apstiprināts un 

uzsākts īstenot Mārupes novada teritorijas plānojums 2014. – 2026.gadam.  

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

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

pakalpojumu.  

2013.gadā īstenojot rīcības virzienu Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas, uzsākts darbs pie 

izglītības attīstības koncepcijas izstrādes, apstiprināti saistošie noteikumi un īstenots darbs pie 

līdzfinansējuma nodrošināšanas privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm. 

Apstiprinātas jaunas izglītības programmas, sniegts atbalsts izglītības procesā bērniem ar īpašām 

vajadzībām. Pilnveidota izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze – iegādāti datori, interaktīvās 

tāfeles. Notika darbs arī pie senioru datorapmācības un citām mūžizglītības aktivitātēm.  

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

bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem. Būtiska pašvaldības finansējuma daļa novirzīta 

privātajām izglītības iestādēm, jo pašlaik novadā nav pietiekams pašvaldības pirmsskolu izglītības 

iestāžu skaits. Veikti projektēšanas darbi izglītības iestāžu pilnveidošanai: Jaunmārupes 

sākumskolas attīstībai par pamatskolu, Mārupes pamatskolas renovācijai un paplašināšanai. 

Iegādāta zeme Vējiņu ielā jaunas pirmsskolas iestādes būvniecībai. 
2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamība, atvērta Sabiedriskā ēka Jaunmārupē, uzsākta Dienas centra Skultē 

būvniecībā, paplašinātas telpas Dienas centram Jaunmārupē. 

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

vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.  
2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Vides kvalitāte, turpinājās darbs pie ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstības, kapitālsabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi” turpināja darbu pie 

Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanas. Lai nodrošinātu pašvaldības projekta finansējumu, 

palielināts kapitālsabiedrības pamatkapitāls. Stiprināta kapitālsabiedrības pārvaldība: sagatavota un 

apstiprināta kapitālsabiedrības pārvaldes politika, noteikta atbildīgā persona. Uzsākta Šosciema 

lokālplānojuma izstrāde, uzsākts darbs pie siltumapgādes sistēmas attīstības, piesaistot Eiropas 

struktūrfondu līdzekļus.  

2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Labiekārtošana, veikta parka un skvēru ierīkošana un 

labiekārtošana, ierīkoti un labiekārtoti bērnu rotaļlaukumi Tīraines ciemā Viršu ielā un Tīraines ielā, 

labiekārtots ūdenstilpnes „Ūdensroze” krasts Jaunmārupē, uzturēta un tehniski pilnveidota kapu 

infrastruktūra.  

2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Droša vide, uzsākts darbs pie pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību video novērošanas sistēmu un procesu iekšējās dokumentācijas izstrādes, noslēgts 

pakalpojuma līgums par atzinuma sniegšanu par videonovērošanas atbilstību likuma prasībām, 

veikts personas datu apstrādes audits attiecībā uz video novērošanas sistēmām, izstrādāti 

brīdinājuma zīmju projekti, kā arī sagatavota dokumentācija iesniegšanai Datu valsts inspekcijā. 
Uzstādītas prioritāri nepieciešamās novērošanas kameras. 

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

ekonomiskās attīstības projektu piesaisti novada teritorijai un nodrošināt labvēlīgu 

uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmumiem.  
2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Nacionālās un reģionālās nozīmes ekonomiskās attīstības 

veicināšana, uzsāktas aktivitātes elektrojaudas palielināšanai uzņēmējdarbības veicināšanai, veikta 

elektroapakšstacijas izbūvei nepieciešamās zemes nodošana Ekonomikas ministrijai.  

2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Vietējās nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana, sadarbībā ar 

Mārupes uzņēmēju biedrību uzsākts darbs pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma plānu 

izstrādes, sniegtas uzņēmējiem nepieciešamās konsultācijas un īstenota mentoringa programma. 

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

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

uzlabojot satiksmi ar Rīgu.  
2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Satiksmes drošība un ceļu kvalitātes uzlabošana, veikta 

veloceliņu maršrutu izstrāde. Veikta Jaunmārupes ciema valsts ceļu (Loka ceļš un Ziedkalnu iela) 
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pārņemšana pašvaldības īpašumā, uzsākta ceļu renovācija, veikta grants seguma ceļu uzturēšana, 

veikta gājēju pāreju iezīmēšana un aprīkošana ciemos, veikts darbs pie ielu un ceļu rekonstrukcijas.  

2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Sabiedriskā transporta attīstība, notikušas tikšanās ar Rīgas 

pašvaldību, gan par novada satiksmes organizācijas sistēmas pilnveidošanu, gan par sliežu ceļa 

savienojumu no lidostas uz Rīgu caur Mārupi veicināšanu. 

Horizontālā prioritāte:  

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

pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību. 
2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Pārvaldes kapacitātes stiprināšana, pašvaldības speciālisti 

apmeklējuši kvalifikācijas celšanas seminārus, izveidotas jaunas štata vietas – uzņēmējdarbības 

konsultants, Attīstības nodaļas vadītājs, pašvaldības īpašumu apsaimniekotājs.  

2013.gadā, īstenojot rīcības virzienu Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana, notikuši pieredzes 

apmaiņas braucieni uz Latvijas pašvaldībām, notikusi sadarbība un pieredzes apmaiņa ar līdzīgām 

sadraudzības pašvaldībām: ar Zviedrijas pašvaldību Nacka, ar Norvēģijas pašvaldību Moss. Uzņemtas 

delegācijas no Turcijas un Portugāles. Uzsākts darbs pie Paaudžu politikas veidošanas, īpaši pie 

Jaunatnes politikas īstenošanas pašvaldībā, izveidojot Jauniešu Domi. Turpināts darbs pie 

komunikācijas un informācijas nodrošināšanas, attīstot un pilnveidojot esošos informācijas kanālus – 

pašvaldības mājas lapu un avīzi. 2013.gadā sadarbībā Valsts reģionālās attīstības aģentūru uzsākts 

darbs pie vadlīniju izstrādes par novada mārketinga stratēģijas sagatavošanu.  

 

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

ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanai, kā arī ielu un ceļu sakārtošanai pēc veiktajiem 

būvdarbiem. Iedzīvotāju drošas vides pilnveidošanai plānota arī apgaismoto ielu skaita 

palielināšana. 
 

 1.5. Pašvaldības iestādes 
 

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

darbojas saskaņā ar Nolikumiem: 

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

 Mārupes Bāriņtiesa, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 

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

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

 Mārupes vidusskola, adrese: Mārupe, Kantora iela 97; 

 Mārupes pamatskola, adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7; 

 Mārupes novada 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; 

 Mazcenas bibliotēka, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4. 

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

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

 Mārupes novada Izglītības dienests: Mārupe, Daugavas iela 29. 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

 Akciju sabiedrība „Mārupes komunālie pakalpojumi” ; 

 SIA „Rīgas apriņķa avīze”. 

Mārupes novada dome ir dalībnieks (biedrs): 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienībā”; 

 Biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”; 
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 Biedrībā „Mārupes Lauksaimniecības biedrība”; 

 Biedrībā „Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā”; 

 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā; 

 Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā (LASA); 

 Rīgas plānošanas reģionā;  

 Rīgas reģiona Attīstības padomē; 

 Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 

 biedrībā “Pierīgas partnerība”. 

 

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

pārvaldes” dibinātājiem.  

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

regulāri vienu reizi mēnesī iznāk kopš 1999.gada. 

 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 
 

2.1.  Budžeta finansējums un tā izlietojums  
 

2.1.1. tās budžeta programmas un apakšprogrammas, kuru finanšu līdzekļi tiek 

izlietoti iestādes darbības nodrošināšanai 

Mārupes novada Domes budžeta ieņēmumus veido valsts nodokļi un nodevas, pašvaldības 

nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, norēķini ar Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai, kā arī pašvaldību budžetu transferti. 
 

2013.gadā kopumā ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, izpilde 103% apmērā 

(plāns 13 840 358 LVL, izpilde 14 284 935 LVL). Budžeta ieņēmumu palielinājums 

galvenokārt balstās uz iedzīvotāju skaita palielināšanos. 2013.gadā Mārupes novada budžeta 

plāns paredzēja 9 725 712 LVL ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde bija 9 725 712 LVL 

LVL jeb 100%. Nekustamā īpašuma nodokļa plāns bija 1 828 925 LVL, izpilde 

2 117 600 LVL jeb 116%. Nenodokļu ieņēmumi plānoti 36 350 LVL apmērā, izpilde 46 145 

LVL jeb 127%. Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas tika iekasētas 112% apmērā - 

plānoto 12 500 LVL vietā iekasēti 13 966 LVL. Naudas sodi un sankcijas saņemtas lielākā 

apmērā kā sākotnēji plānots - plāns 65 000 LVL, bet saņemti 86 416 LVL jeb 138%. Maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi pārsnieguši plānoto 72 600 LVL vietā iekasēti 

90 522 LVL jeb izpilde 125% apmērā. 101 % apmērā saņemti valsts budžeta transferti: 

plānoto 1 795 771 LVL, saņemts 1 820 714 LVL. Pārsniegti arī plānotie ieņēmumi pašvaldību 

budžetā no citām pašvaldībām - plānoto 300 000 LVL vietā ieņemti 377 471 LVL jeb 126%. 
 

2013.gada izdevumi bija mazāki kā plānots. Izdevumu plāns bija 14 705 932 LVL, faktiski 

izdevumi veikti 12 399 983 LVL apmērā jeb 84% apmērā. Funkcionālā kategorijā Vispārējie 

vadības dienesti izdevumu plāns 2 470 980 LVL, izpilde 2 399 642 LVL jeb 97%. 

Funkcionālā kategorijā Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu plāns 318 190 LVL, izpilde 

288 492 LVL jeb 91%. Funkcionālā kategorijā Ekonomiskā darbība izdevumu plāns 

154 820 LVL, izpilde 122 587 LVL jeb 79%. Funkcionālā kategorijā Vides aizsardzība 

izdevumu plāns 185 860 LVL, izpilde 48 LVL jeb 0,03%. Funkcionālā kategorijā Teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošana izdevumu plāns 3 015 467 LVL, izpilde 2 543 941 LVL jeb 

84%. Funkcionālā kategorijā Veselības aizsardzība izdevumu plāns 270 100 LVL, izpilde 

216 649 LVL jeb 80%. Funkcionālā kategorijā Atpūta, kultūra un reliģija izdevumu plāns 

691 670 LVL, izpilde 593 451 LVL jeb 86%. Funkcionālā kategorijā Izglītība izdevumu plāns 

6 487 630 LVL, izpilde 5 587 274 LVL jeb 86%. Funkcionālā kategorijā Sociālā aizsardzība 

izdevumu plāns 1 111 215 LVL, izpilde 647 897 LVL jeb 58%. 



Mārupes pašvaldības 2013.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

12 

 

 

2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 

 

Mārupes novada Dome ziedojumus un dāvinājumus 2013.gadā nav saņēmusi. 
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2.2. Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un 

izlietojums. 
 

Nr.p.k. 

Klasifi-

kācijas 

kods 

Finansiālie rādītāji 

2011.gadā 

(faktiskā 

izpilde)* 

2012.gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2013.gadā 

apstiprināts  
faktiskā 

izpilde 

    Pamatbudžets        

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         10 909 184 12 466 165 13 840 358 14 284 935 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 9 249 707 10 632 740 11 554 637 11 843 312 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 130 538 136 630 117 350 152 916 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           116 632 54 386 72 600 90 521 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 1 412 307 1 642 409 2 095 771 2 198 186 

2.   Izdevumi (kopā)              9 552 574 11 835 159 14 705 932 12 399 983 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           7 767 949 8 890 936 11 719 162 10 324 137 

2.1.1. 1.1. 
Kārtējie izdevumi 

(1000+2000) 5 291 871 6 237 895 8 520 338 7 579 118 

2.1.2.  1.2. 
Procentu izdevumi  (4000)   

  154 846 188 450 190 000 162 532 

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     331 485 273 157 865 070 477 178 

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 1 989 743 2 191 434 2 143 754 2 105 309 

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 1 784 625 2 944 223 2 986 770 2 075 846 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 1 784 625 2 944 223 2 986 770 2 075 846 

    Finansēšana -1 356 610 -631 006 865 574 -1 884 952 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) - 874 999 454 778 865 574 -1 320 112 

    Aizņēmumi -397 797 -481 062 0 -373 840 

    

Akcijas un cita līdzdalība 

komersantu pašu kapitālā -88 814 -604 722 0 -191 000 

    Speciālais budžets       

1.   
Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā)         121 113 108 917 123 757 137 057 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 0 24 622 26 000 40 292 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 18 1 000 8 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi           22 629 0 0 0 

1.3. 5.0. 

Valsts budžeta un 

pašvaldības budžeta 

transferti 98 484 84 276 96 757 96 757 

2.   Izdevumi (kopā)              120 668 100 465 132 654 109 275 
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2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 

(kopā)           81 801 100 465 132 654 109 275 

2.1.1. 1.1. Kārtējie izdevumi (2000) 81 801 100 465 132 654 109 275 

2.1.2.  1.2. 
Procentu izdevumi  (4000)   

  0  0  0 0 

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 

pabalsti  (3000+6000)     0  0  0 0 

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 

transferti (7000) 0  0  0 0 

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 38 867 0 0 0 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 

(5000) 38 867 0 0 0 

    Finansēšana -445 -8 452 8 897 -27 782 

    

Naudas līdzekļi un 

noguldījumi (atlikums 

izmaiņas) -445 -8 452 8 897 -27 782 

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

 

 

Nekustamā īpašuma 

 novērtējums* 

2011.gada 

beigās 

2012. gada 

beigās 

2013. gada 

beigās 

Kopā 18 172 999 20 000 864 21 336 381 

* Likums „Par pašvaldībām” 72.pantu 72.panta 2.punktu 

 

Mārupes novada Dome ir: 

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

reģistrētais pamatkapitāls 3 335 322 LVL; 

 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībnieks, 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 

2011. gada 

beigās 

2012. gada 

beigās 

2013. gada 

beigās 

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2 201 900 2 201 900** 3 335 322 

SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 165 823 1230 

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

** 2012.gadā reģistrētais pamatkapitāls. Ar Mārupes novada Domes lēmumu pamatkapitāls palielināts un 

sasniedz 3 144 322 LVL, līdz gada beigām nereģistrēts pamatkapitāls 942 422 LVL apmērā. 

 

 

2.3.  Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu 

ietvaros finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, 

kā arī rezultātu izpildes analīze un budžeta līdzekļu efektivitātes izvērtējums 

Mārupes novada Dome, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, 2013.gadā nodrošināja 

nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei un saglabāja pašvaldības budžeta 

stabilitāti novada ekonomiskai un sociālai attīstībai. 2013.gadā pašvaldības finansētās 

aktivitātes atspoguļotas ņemot vērā normatīvo aktu prasības par funkcionālu klasifikāciju.  

 

Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā 
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2013.gadā izglītības nozarei plānotais finansējums bija 6 487 630 LVL, izpilde 5 587 274 LVL 

apmērā jeb 86% no plānotā. Izglītības nozarei 2013.gadā izlietoti 45% no kopējiem 2013.gada 

pamatbudžeta faktiskajiem izdevumiem. 

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

Mārupes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, Mārupes novada 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. 

  

Izglītības dienests 

Izglītības dienesta finansējums 2013.gadā plānots 1 372 769 LVL, 

izpilde 1 001 870 LVL jeb 73% no plānotā. 

 

Izglītības dienesta  darbības mērķis ir organizēt pašvaldības funkciju 

izpildi izglītībā un jaunatnes lietās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām 

un Mārupes novada Domes brīvprātīgām iniciatīvām. Veicināt un 

nodrošināt izglītības un mācību priekšmetu programmu kvalitatīvu 

īstenošanu  un atbalstu izglītojamajiem pozitīvu attieksmju, personības 

īpašību un sociālo iemaņu attīstīšanai. Sekmēt Izglītības iestāžu telpu, 

iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu, finanšu 

resursu racionālu apsaimniekošanu un piesaisti. Atbalstīt Izglītības 

iestāžu vadītājus Izglītības iestādes attīstības un kolektīvam izvirzīto mērķu un uzdevumu 

īstenošanai; atbalstīt un veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu 

intelektuālajai un radošajai attīstībai. Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei 

nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā; nodrošināt 

bērniem un jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību. 

Atbalstīt un veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sociālajā iekļaušanā. Īstenot 

valsts bērnu un jauniešu politiku pašvaldības administratīvajā teritorijā. Koordinēt pašvaldības 

un valsts sadarbību bērnu un jaunatnes jautājumu risināšanā. 

 
Iestādes 

apraksts, 

galvenie 

statistikas 

dati 

2013.gada mērķi, 

galvenās aktivitātēs 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Iestādes 

darbinieku 

skaits 2 

Novadā mācās 

2265 bērni 

vispārējās 

izglītības 

programmās 

Novada izglītības iestāžu 

attīstības koncepcija 

2014.-2019.gadam 

izstrāde 

Uzsākts darbs pie 

koncepcijas izstrādes. 

Darbs grupās ar 

mērķauditoriju- 

izglītojamais, pedagogs, 

vecāki 

Esošo izglītības 

iestāžu  telpu 

kapacitātes 

izvērtēšana, 

iespējamie risinājumi. 

 

Privātajos PII 

audzēkņu 

skaits 465 

Visu Mārupes novada 

bērnu no trīs gadu 

vecuma nodrošināšana ar  

vietām PII 

Bērniem sešosPII 

iespējams apgūt vispārejo 

pirmsskolas izglītības 

programmu,bet divos 

speciālo programmu 

Visi bērni,kas vecāki 

par trīs gadiem, 

nodrošināti ar iespēju 

apgūt pirmsskolas 

izglītības programmu 

 

Līdzfinansēju

mu privātajos 

PII saņem 198 

Atbalsts ģimenēm ar 

bērniem,kas apmeklē 

Privātos PII NO 1,5 -3 

gadu vecumam 

Līdzfinansējums Ls 100 

mēnesī. 

 Būtiski pieaudzis 

līdzfinansējuma 

saņēmēju skaits 

 

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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Līdzfinansēju

ms privātajam 

bērnu 

uzraudzības 

pakalpojuma 

sniedzējam 32 

Atbalsts ģimenēm ar 

bērniem,kas izmanto 

bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja 

pakalpojumus 

Noslēgti līgumi ar 30 

bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzējiem 

Ieviesta jauna bērnu 

pieskatīšanas forma. 

Vecākiem  ir dotas 

lielākas iespējas 

izvēlēties bērna 

pieskatīšanas veidu. 

 

Privātie  bērnu 

uzraudzības 

pakalpojuma 

sniedzēji 

Sniegt metodisko 

atbalstu pirmsskolas 

vecuma bērnu izglītošanā 

Izvērtēti esošie 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu metodiskie kabineti 

un to iespējamā 

paplašināšana,kā arī 

publiskā pieejamības 

nodrošinātības iespējas 

 

Jautājuma risinājums 

atlikts līdz 

koncepcijas izstrādei 

 

Privātās 

vispārizglītojo

šas skolas 

apmeklēja 7 

bērni 

Attbalsts ģimenēm ar 

bērniem,kas izvēlas 

pamatizglītības 

programmu apgūt 

privātajās 

vispārizglītojošās skolās 

Noslēgti līgumi ar 

privātajām  

vispārizglītojošajām 

skolām,kurās izglītojās 

novada bērni, 

līdzfinansējums Ls 40  

Sniegts atbalsts 

ģimenēm. 

 

Līdzfinansēju

ms,bērniem,ka

s mācās Rīgas 

pilsētas 

profesionālās 

ievirzes 

izglītības 

iestādēs 

Līdzfinansējums noteikts 

50% apmēra’no Rīgas 

Domes noteiktā vecāku 

līdzmaksājuma. 

Līdzfinansējumu saņem 71 

novadā deklarētais bērns 

Sniegts atbalsts 

ģimenēm. 

 

Interešu 

izglītības 

programmas 

Jaunu interešu izglītības 

programmu izstrāde un 

ieviešana izglītības 

iestādēs 

Tības 

programmasIeviestas 

četras jaunas interešu izglī 

Paplašināts 

piedāvājums 

skolēniem eksakto 

zinātņu jomā 

 

Atbalsts 

speciālajai un 

alternatīvajai 

izglītībai 

Slēgti līgumi ar 

privātajām izglītības 

iestādēm par speciālo 

programmu apguves 

iespējām,uzlabot 

materiālo bāzi atbalsta 

pedagogu kabinetos 

Visas pašvaldību izglītības 

iestādēs strādā atbalsta 

personāls labiekārtotos 

kabinetos 

Sniegts atbalsts 

izglītojamiem un viņu 

ģimenēm 

 

Jaunatnes 

lietu 

speciāliste 

1. Veikts pētījumus pēc 

2012.gadā izstrādāta 

jaunatnes politikas 

īstenošanas indeksa 

 

1. Mārupes pašvaldība 

piedalījās IZM atklātā 

projektu konkursā 

«Ikgadējā monitoringa 

ietvaros izstrādātā 

jaunatnes politikas indeksa 

aprēķināšana pašvaldībās» 

un saņēma finansējumu 

pētījuma veikšanai.  

Īstenots projekts “Mārupes 

novada jauniešu dzīves 

kvalitātes pētījums”. 

1. Pētījuma rezultāti 

ļauj sistemātiski un 

konceptuāli apkopot 

un izvērtēt jaunatnes 

politikas ietekmes un 

rezultātus noteiktās 

jauniešu dzīves 

jomās 

 

 2. Uzsākts darbs ar 

novada jauniešiem par 

brīvprātīgā darba 

2. Brīvprātīgie jaunieši 

piedalījās Bērnu un 

jauniešu svētkos „Ar 

2. Populirizējot 

Brīvprātīgo darbu, 

jauniešiem ir 
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viekšanu un aktīvu 

līdzdalību novada dzīvē. 

 

vasaru saujā”, 

starptautiskās sporta 

sacensībās, Mārupes 

vidusskolas pasākumos, 

izstrādati un apstiprināti 

Brīvprātīgā darba 

noteikumi un 

Apliecinājuma forma 

Mārupes novadā, pieņemts 

MND lēmums par atbalstu 

brīvprātīgajiem 

jauniešiem. 

piedāvāta neformālās 

izglītības iespēja un 

aktivizēta jauniešu 

līdzdalība; gada 

nogalē jau 14 jaunieši 

saņēma novada 

Brīvprātīgā darba 

Apliecinājumu. 

 3. Uzsākts darbs pie 

Mārupes pašvaldības 

jauniešu mājas lapas 

izveides. 

 

3. Kopīgi ar jauniešiem 

apkopotas idejas, izveidots 

vizuāls un galveno sadaļu 

koks, funkciju apraksts. 

Nopirkts domēns 

www.jaunatnemarupe.lv. 

Notikusi cenu aptauja 

mājas lapas veidotājiem 

un izvēlēts pretendets, 

uzsākts mājas lapas 

veidošanas process. 

3. Jauniešu mājas 

lapā tiks regulāri 

sniegta informācija 

par jaunumiem 

jaunatnes jomā: 

pasākumiem, 

projektiem, 

noradbinātību, 

pulciņiem, u.c. 

aktivitātēm 

 

 4. Mārupes pašvaldība 

pirmo reizi uzsāk 

skolēnu vasaras 

nodarbinātību.  

4. Trīs mēnešos 

nodarbināti 76 jaunieši 

vecumā no 13. – 

18.gadiem.  

4. Skolēnu interese 

par piedāvāto darbu 

bija lielāka kā 

piedāvātas vietas.  

 

 5. Uzsākts darbs pie 

Mārupes Jauniešu 

Domes izveidošanas. 

5. Apstiprināta Mārupes 

Jauniešu Domes 

izveidošana, nolikums un 

saņemti pirmie 8 

pieteikumi. 

5. Jauniešu 

darbošanās Mārupes 

Juniešu Domē 

vaicinās viņu 

līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā, 

iesaistīšanos 

pasākumu 

organizēšanā un pašu 

veidotu aktivitāšu 

radīšanā, tādējādi 

uzlabojot visa novada 

jauniešu dzīves 

kvalitāti. 

 

 

  

http://www.jaunatnemarupe.lv/


Mārupes pašvaldības 2013.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

18 

 

Mārupes vidusskola 

 Mārupes vidusskolas finansējums 2013.gadā plānots 

1 475 578 LVL, izpilde 1 296 251 LVL jeb 88 % 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 

2013.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits. 

Mārupes 

vidusskolā mācās 

984 bērni 39 klašu 

komplektos. 

Vidusskolā strādā 

73 skolotāji un 32 

tehniskie 

darbinieki. 

Izglītības 

programmas 

Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc 

Latvijas 

Republikas 

Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

licenzētām 

programmām:- 

Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Vispārējās 

vidējās izglītības 

vispārizglītojošā 

virziena izglītības 

programma, kods 

31011011. 

- Vispārējās 

vidējās izglītības 

profesionāli 

orientētā virziena 

programma 

(komerczinības), 

kods 31014011. 

Realizēt 

inovatīvu, uz  

skolēna 

mācīšanos 

virzītu, 

matemātikas un 

dabaszinību 

priekšmetu 

mācību satura 

apguvi, balstoties 

uz ESF projekta 

materiāliem. 

Turpinās sadarbība ar 

Vecumnieku vidusskolu 

matemātikas un dabaszinību 

priekšmetu jomā. 2013. gada 

oktobrī noslēgts trīspusējais 

sadarbības līgums starp VISC, 

Mārupes pašvaldību un Mārupes 

vidusskolu par dalību inovatīvās 

pieredzes skolu tīklā. Projektā 

darbojas 6 skolotāji, ieskaitot 

sākumskolu. Projekta mērķis 

pilnveidot un aprobēt jaunu 

mācību saturu matemātikā un 

dabaszinībās 1. – 6. klasēs.   

Projekta laikā ir 

notikuši vairāki 

semināri, viens no 

tiem arī Mārupes 

vidusskolā. 

Semināru laikā tika 

vērotas un analizētas 

mācību stundas, 

skolotāji dalījās 

pieredzē par jauno 

mācību materiālu 

aprobāciju, 

piedalījās 

izglītojošās 

nodarbībās. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Turpināt darbu  

skolēnu mācību 

motivācijas 

uzlabošanā, 

mērķtiecīgi 

plānojot un 

realizējot 

diferencētā darba 

metodes, mācību 

satura sasaisti ar 

reālo dzīvi, 

radošu un 

analītisku 

uzdevumu 

piedāvājumu 

mācību stundās. 

Skolā turpina ierastās tradīcijas 

skolēnu mācību motivāciju 

veicinošu pasākumu 

organizēšanā.  Skolēni tiek 

iesaistīti dažādās aktivitātēs, tiek 

akcentēti skolēnu sasniegumi 

ikdienas un pārbaudes darbos, 

sasniegumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs, sportā, kultūras 

aktivitātes. Ievērojot skolēnu 

īpašas vajadzības ikdienas darbā 

tiek sniegts nepieciešamais 

atbalsts skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām. 

Skolā regulāri notiek vecāku 

dienas. 

Visa gada garumā 

pēc saskaņota 

grafika notiek 

priekšmetu nedēļas, 

kur skolēni apgūst 

mācību saturu 

netradicionālā 

atraktīvā veidā, 

iesaistās dažādos 

pašākumos. 

Turpinās sadarbība 

ar Vecumnieku 

vidusskolu, skolēni 

piedalās 

sadraudzības spēļu 

pēcpusdienās, 

vasaras dienas 

nometnē. 

Skola ir iesaistījusies 

Latvijas – Itāļu 

sadarbības 

projektā”DoReMat”, 

kas ietver sevī 

matemātikas un 

mūzikas integrēto 

apguvi.   

Skolēniem ar 

mācīšanās 

traucējumiem tiek 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

izvirzīto 

mērķu 

sasniegšanai. 
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izveidotas atbalsta 

grupas matemātikā 

un latviešu valodā 

3.-6.kl., kur skolēni 

strādājot mazākās 

grupās veiksmīgi 

apgūst mācību 

saturu, izmantojot 

atbalsta pasākumus.  

Pamatizglītības 

un vidējās 

izglītības 

programmu 

pārskatīšana un 

pilnveidošana, 

atbilstoši valsts 

ekonomiskajam 

stāvoklim 

tautsaimniecībā 

un 

pieprasījumam 

darba tirgū. 

Skolā turpina darboties licencēta 

vispārējās vidējās izglītības 

profesionāli orientētā virziena 

programma (komerczinības), 

kods 31014011, mācības 

programmā turpina 41 skolēns, 

2013. gadā uzsākuši 16 skolēni. 

Sagatavotas licencēšanai 

Pamatizglītības humanitārā un 

sociālā virziena programma 

(kods 21012111); Pamatizglītības 

matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programma 

(kods 21013111). 

 Mācības 

komerczinību 

programmā uzsāk un 

turpina 57 skolēni. 

Programmā 

padziļināti tiek 

apgūtas ekonomika 

un komerczinības. 

Skolēni piedalās 

dažādos pasākumos 

un konkursos, gūst 

panākumus un 

godalgotās vietas. 

Ar 2014. gada 

septembri 7. klasēs 

plānots uzsākt 

pamatizglītības 

programmu ar 

padziļinātu 

matemātikas un 

programmēsānas 

apguvi un 

programmu ar 

padziļinātu 

svešvalodas apguvi. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

izvirzīto 

mērķu 

sasniegšanai. 

Uzturēt 

piederības apziņu 

un lepnumu par 

skolu esošajos 

skolēnos un 

darbiniekos, 

popularizējot 

Mārupes 

vidusskolas 

vārdu apkārtējā 

sabiedrībā. 

Skolā regulāri notiek pasākumi, 

kas popularizē skolas vārdu 

apkārtējā sabiedrībā. Par 

notikumiem un panākumiem 

skola regulāri ziņo izdevumā 

„Mārupes Vēstis”, ievieto 

informāciju skolas un novada 

Domes mājaslapās. Tiek izdota 

skolas Gadagrāmata, kurā 

apkopota visa nozīmīgākā 

informācija mācību gada laikā 

dažādās skolas dzīves sfērās. 

 

Mērķtiecīgi tiek 

pilnveidots  skolas 

muzejs. Darbu aktīvi 

turpina 

novadpētniecības 

pulciņš. Papildināts 

skolas sporta formu 

klāsts  ar skolas 

logo. Iegādātas 

skolas skolēnu 

formu 

paraugkomplekts.Par 

labākajiem  mācību 

un interešu jomās 

sasniegtajiem 

rezultātiem  skolēni 

un skolotāji 

saņēmuši piemiņas 

balvas ar skolas 

simboliku. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

tekošā gadā 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Nostiprināt 

skolas telpu un 

apkārtnes 

drošību, uzturēt 

un pilnveidot 

skolas materiāli 

tehnisko bāzi. 

Skolas  publiskās koplietošanas 

telpas ārpagalms  aprīkots ar  

videonovērošanas kamerām. 

Iegādāti 15 projektori un ar tiem 

aprīkoti mācību kabineti. 

Mārupes pašvaldības policijas 

pārstāve S.Vārpa regulāri vada 

nodarbības skolēniem par 

Skolas mācību 

priekšmetu telpas ir 

aprīkotas ar 

ekrāniem, 

projektoriem un 

datoriem, kas palīdz 

veiksmīgāk realizēt 

interaktīvu un 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

tekošā gada 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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drošības, atkarības  un 

likumdošanas jautājumiem. 

Sadarbībā ar CSDD divas reizes 

gadā skolā tiek organizēts 

eksāmens velosipēdista tiesību 

iegūšanai. Skolai piesaistīts 

pašvaldības policijas darbinieks.  

radošu mācību 

procesu.Uzlabota  

drošības situācija 

skolā un tās 

teritorijā. Izveidota 

un papildināta 

kvalitatīva materiāli 

tehniskā bāze. 

Veselīga uztura 

popularizēšana 

un realizēšana 

Skolā tiek realizēta programma 

„Skolas auglis” un skolēniem ir 

iespēja dzert pienu. 

Regulārā sadarbībā ar skolas 

ēdiāšanas firmu ir panākts, ka 

veselīgas pārtikas klāsts skolas 

ēdnīcā regulāri tiek papildināts. 

Skolā tiek veicināta 

veselīga uztura 

popularizēšana, 

1.pusgadā realizēts 

projekts  visu gadu - 

„Piens”, kura laikā 

skolēniem no 1.-

9.klasei ir iespēja 

reizi dienā ēst 

Latvijā ražotus 

augļus un dārzeņus, 

dzert pienu.  

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Skolas darba 

pašvērtējums un 

jauna attīstības 

plāna veidošana. 

Ir uzsākt pētījums par vietējās 

kopienas vajadzībām veiksmīgai 

skolas attistības plānošanai.  

 

 

Ir veiktas vecāku, 

skolēnu, pedagogu, 

pašvaldības 

pārstāvju aptaujas. Ir 

izvērtētas skolas 

stiprās puses, 

nepieciešamie 

uzlabojumi, 

noteiktas prioritātes. 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

izvirzīto 

mērķu 

sasniegšanai. 

 

Mārupes pamatskola 

 
Mārupes pamatskolas finansējums 2013.gadā plānots 

683 605 LVL, izpilde 579 603 LVL jeb 85% no plānotā. 

Skolas vīzija: SKOLA IKVIENAM! 

Mārupes pamatskola ir izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais 

vēlas nākt, jo tajā IKVIENAM ir iespēja augt, attīstīties un 

pilnveidoties drošā, radošā un mājīgā vidē. 

Misija  

Mēs nodrošinām kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas un 

iekļaujošo izglītību, balstoties uz izglītojamā individuālajām 

zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem, rosinot lepoties ar saviem panākumiem un nebaidīties par 

savām neveiksmēm un kļūdām. 

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

 izglītojamajam ir vēlme un iespēja būt visu darba dienu, 

 līdzās pastāv inovācijas un tradīcijas, 

 savstarpēji sadarbojas izglītojamie, skolotāji un vecāki, 

 izglītojamo skaits klasēs ir neliels, piemērots arī iekļaujošajai izglītībai, 

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

un tās piepildīšanai, 

 aktīva un interesanta ārpusklases dzīve, 

 tiek veicināta draudzīga attieksme pret apkārtējo vidi. 

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

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 
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Skolēnu skaits 
Mārupes 

pamatskolā mācās 

209 bērni; 106 

pirmskolas 

audzēkņi 

Nodarbināto 

skaits 
Pamatskolā strādā 

39 pedagogi, 11 

pirmsskolas 

pedagogi un 19 

tehniskie 

darbinieki, no tiem 

5 pirmsskolas 

skolotāju palīgi. 

 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc 

Izglītības un 

zinātnes ministrijā 

licenzētām 

programmām: 

- Vispārējā 

pamatizglītības 

programma, kods 

21011111 

- Pirmskolas 

izglītības 

programma, kods 

01011111. 

Divām speciālās 

izglītības 

programmām: 

- Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem, 

kods 21015611 

- Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības  

traucējumiem, 

kods 21015811 

1. Uzlabot mācību 

sasniegumus 

ikdienā un valsts 

pārbaudes darbos 

pamatskolā. 

  

2. Pilnveidot 

skolēnu izpratni 

par savas karjeras 

iespējām, stiprinot 

viņu patriotismu un 

valstisko identitāti, 

veicinot izpratni 

par veselības un 

cilvēkdrošības 

jautājumiem, kā arī 

atbildīgu attieksmi 

un rīcību ikdienas 

situācijās. 

 

1. Metodisko 

materiālu (gan 

nodarbībās, 

gan pastaigu 

laikā) mācību 

procesa 

dažādošanai 

pirmsskolā 

pilnveide. 

  

 Skolēniem 

sekmju uzlabošanai 

ir izstrādāti 

individuālie 

konsultāciju grafiki, 

kuri saskaņoti ar 

vecākiem, ieviests 

starpsemestru 

vērtējums; 

 Skolā 

izstrādāta un 

apstiprināta jauna 

audzināsanas 

programma; 

 Sistemātiski 

notiek skolas mācību 

olimpiādes, konkursi, 

sacensības. 

 Skolā tiek 

organizētas dažādas 

tematiskas lekcijas 

par dažādām 

konkrētam 

vecumposmam 

svarīgām tēmā, piem. 

narkotisko vielu 

kaitīgums, personīgā 

veselība, higiēna, u.c. 

 Skolēni 

piedalās Mārupes 

novada, Pierīgas un 

valsts olimpiādēs, 

konkursos un sporta 

sacensībās. 

 Nodrošināts 

pilnvērtīgas atbalsta 

komandas darbs: 

logopēds, speciālais 

pedagogs, izglītības 

psihologs. 

 Tiek 

piedāvāta plaša 

Interešu izglītības 

programma (13 

pulciņi). 

 

 

 

 

Sasniegumi Mārupes 

novada, Pierīgas mācību 

olimpiādēs, konkursos: 

 K.Simsons – 

atzinība Pierīgas novadu 

matemātikas olimpiādē, 

 Mārupes novada 

sākumskolas kombinētājā 

olimpiādē: 

M.Slaidiņa – atzinība, 

N.Balčuns – 3.vieta, 

A.Plēpe – 2.vieta, 

K.A.Jefimova – 2.vieta. 

 

Sasniegumi sporta 

sacensībās: 

 Valsts policijas 

Rīgas reģiona pārvaldes 

Olaines policijas iecirkņa 

organizētajā sporta dienas 

pasākumu Olaines iecirkņa 

apkalpojamās teritorijas 

mācību iestādēm „Esi 

draugs!” – I.vieta, 

 Pierīgas novadu 

2012./2013.m.g. skolēnu 

sporta spēļu kopvērtējumā 

pamatskolu – sākumskolu 

grupā – 4.vieta; 

 Interešu izglītības 

pulciņi: Tautu dejas, 

rokdarbu pulciņš 

sākumskolas skolēniem, 

mājturības un tehnoloģiju 

meitenēm pulciņš „Čaklās 

rokas”, ansamblis 1.-

4.klasei, ansamblis 5.-

9.klasei, , angļu valodas 

literatūras pulciņš 

pamatskolas skolēniem, 

datorzinību pulciņs, sporta 

spēles, krievu valodas 

pulciņš, vizuālās mākslas 

pulciņš, mājturības un 

tehnoloģijas zēniem pulciņš 

„Āmuriņš”, mazais teātris, 

zīda apgleznošanas pulciņš, 

dabaszinību pulciņš „Mazais 

pētnieks”, pulciņš 

talantīgiem bērniem „Es un 

Daba”. 

 II pakāpes diploms 

Tautas deju kolektīvam 

Pierīgas novadu skolu tautas 

deju skatē, 

 Piedalīšanās 

konkursā „Darini 

kalendāru!”, Anastasijas 

Mihejevas – zīmējums 

kalendāra jūnija mēnesī,  

 Labākais mājas 

darbs  - video par bērzu 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 
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konkursā „Bērzs un 

kaimiņi”. 

Nodrošināt skolas 

mācību vides un 

materiāli tehniskās 

bāzes racionālu 

izmantošanu un 

uzturēšanu 

Pilnveidota un 

uzturēta mācību vide 

gan pamatskolā, gan 

pirmskolā. 

 Izremontētas telpas 

pirmsskolā: medmāsas 

un metodiskie kabineti, 

nomainītas grīdas 

pirmsskolas āra nojumēs, 

uzlikta jauna laukumiņus 

norobežojoša sētiņa, āra 

laukumiņi noklāti ar 

gumijas segumu; 

 Izstrādāts projekts skolas 

reksonstrukcijai 

(arhitektu birojs 

„Krasts”). 

 Papildinātas inventāra, 

materiāli tehniskās bāzes 

gan skolā, gan 

pirmsskolā.  

 Papildināti tautastērpi 

skolas tautas deju 

kolektīvam. 

 Nodrošināta visu 

nepieciešamo pedagogu 

piesaiste, pedagogi 

nodrošināti ar 

tālākizglītības kursiem 

valstī noteiktajā apmērā 

(skolā noorganizēti kursi 

skolotājiem par speciālās 

izglītības metodiku), 

nodrošināta 

nepieciešamo materiāli 

tehnisko līdzekļu 

piesaiste un 

nepieciešamo 

pakalpojumu saņemšana.  

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 

 

Veicināt 

pirmsskolas 

audzēkņu vispārējo 

attīstību, 

nodrošinot interešu 

izglītības 

piedāvājumu 

Organizēta interešu 

izglītības programmu 

īstenošana. 

 

Nodrošināta sekojošu 

pulcinu darbība: 

angļu valodas pulciņš,  

ritmikas pulciņš,  

ansamblis,  

 aerobikas pulciņš 

Izglītības 

pulciņi tiek 

apmaksāti no 

vecāku 

iemaksām. 

Veicināt 

pirmsskolas 

vecāko grupu 

audzēkņu 

sagatavošanu 

sporta un kultūras 

dzīvei 

Organizēt bērnu 

aktīvu dalību ārpus 

skolas pasākumos. 

Audzēkņi piedalījās: 

 Mārupes novada 

organizētajos pirmsskolas 

iestāžu sporta svētkos, 

 Mazie bērni piedalījās 

vokālajā konkursā „Cālis”. 

 

Pasākumi 

veikti 

apstiprinātā 

budžeta 

ietvaros. 
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Mārupes novada Skultes sākumskola 

        
Mārupes novada Skultes sākumskolas finansējums 2013.gadā 

plānots 309 422 LVL, izpilde 297 523 LVL jeb 96,15% no 

plānotā.  

Skolas vīzija: radoša, tradīcijām bagāta skola; kvalitatīvas, 

konkurētspējīgas izglītības ieguves, kultūras un sporta centrs.  

Skolas pamatmērķis: veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 

izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā un pirmsskolas izglītības 

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

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

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto 

darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits: 
Mārupes novada 

Skultes sākumskolā 

mācās 34 skolēni un 

76 pirmsskolas bērni. 

 

Nodarbināto skaits: 
skolā un pirmsskolas 

grupās strādā 17 

pedagogi, 15 

tehniskie darbinieki.  

 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais darbs 

tiek veikts pēc 

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). 

Nodrošināt 

kvalitatīvu 

pamatizglītības 

standarta, 

pamatizglītības 

mācību 

priekšmetu 

standartu un 

pirmsskolas 

izglītības 

vadlīniju apguvi, 

pilnveidojot 

mācību metožu 

un mācību  

līdzekļu  

daudzveidību, 

kas sekmētu 

skolēnu mācību   

motivāciju. 

Skolēni tiek 

iesaistīti 

dažādās 

aktivitātēs, tiek 

akcentēti 

skolēnu 

sasniegumi 

ikdienas un 

pārbaudes 

darbos, 

sasniegumi 

mācību 

priekšmetu 

olimpiādēs, 

sportā, kultūras 

aktivitātēs.  

Skolā notikuši vairāki pasākumi skolēnu 

mācību motivācijas uzlabošanā – mācību 

priekšmetu nedēļas, skolas olimpiādes, 

viktorīnas, konkursi. 
 

Vairāku skolēnu mācību rezultātu 

uzlabošanu veicināja atbalsta pasākumu 

sniegšana ikdienas darbā, kā arī valsts 

pārbaudes darbos. 

 

Piešķirtais 

finansējums 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Tika organizētas 

mācību 

ekskursijas 

pirmsskolas un 

sākumskolas 

izglītojamiem. 

 

 

Sākumskolas un pirmsskolas 

izglītojamiem tika organizētas ekskursijas 

uz Skultes ciemata pārtikas veikaliem, 

Namu pārvaldi, dzīvnieku patversmi, 

Rīgas aviācijas tehnikas muzeju, Barikāžu 

muzeju, Latvijas banku, ES māju, uz 

Vecumnieku apkārtnes zemnieku 

saimniecību „Briežu dārzs” un Bauskas 

pili. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Pilnveidota 

mācību 

līdzekļu 

materiālā un 

tehniskā bāze 

pirmsskolai un 

sākumskolai. 

Visi skolēni tika nodrošināti ar mācību 

grāmatām un darba burtnīcām,  ar visiem  

mācību līdzekļiem.  

Iegādāta jauna metodiskā literatūra un 

mācību uzskates materiāli sākumskolai 

un pirmsskolai.  

Iegādāts sporta inventārs.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Sakārtota  

droša vide. 

 

 

 

Veikts visu skolas telpu kosmētiskais 

remonts,  uzbūvētas 2 nojumes PI grupu 

rotaļlaukumos, izremontēts celiņš līdz 

skolas teritorijai. 

Nomainītas mēbeles mākslas, logopēda 

un administrācijas kabinetos.  

Skola piedalījās veselīga uztura  ES 

programmās „Augļi skolai” un  „ Skolas 

piens”. 

Skolā strādā atbalsta personāls – 

logopēde (1sl.) un medmāsa (1sl.). 

Notiek sadarbība ar pašvaldības 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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psihologu, sociālo darbinieku un  

pašvaldības policijas inspektoru.  

Ir skolas autobuss. 

Pedagoģiskā 

procesa 

organizēšanā 

iesaistīti 

profesionāli 

kadri. 

Skolas pedagogi izpildīja viņiem 

izvirzītos uzdevumus, veica savu darbu 

kvalitatīvi, profesionāli. 

Visiem pedagogiem ir normatīvu  

prasībām atbilstoša izglītība, 

profesionālās darbības kvalitātes 

pakāpes, efektīvi strādā pirmsskolas un 

sākumskolas skolotāju metodiskās  

komisijas. 

Saskaņā ar skolas pedagogu 

tālākizglītības plānu  59% pedagogu 

apmeklēja tālākizglītības kursus, visi  

pedagogi apmeklēja pieredzes apmaiņas 

seminārus. 

4 pirmsskolas skolotāji turpina mācības 

augstskolā savā specialitātē, 1 skolotāja 

mācās maģistrantūrā. 

Skolas kolektīvam tika organizēts 

pieredzes apmaiņas brauciens uz Suvalku 

pirmsskolas izglītības iestādi Nr.3. Polijā. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Uzlabot mācību 

sasniegumus 

ikdienas darbā 

un valsts 

pārbaudes 

darbos, attīstot 

skolēnu 

mācīšanās 

prasmes. 

Sekmēt 

skolēnu 

mācību 

sasniegumu 

dinamiku. 

Nodrošināta 

individuālā 

pieeja  

izglītojamiem. 

 

Individuālais darbs ar skolēniem tika 

plānots skolotāju tematiskajos plānos. 
 

Skolā ir regulāras  konsultācijas mācību 

priekšmetos.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

plānoto rezultātu 

sasniegšanai. 

Paplašināta 

atbalsta 

personāla 

sadarbība ar 

Mārupes 

novada 

dienestu 

speciālistiem. 

Pašvaldības policijas inspektori 1 

reizi/mēnesī vada izglītojošas sarunas, 

lekcijas, veic preventīvu darbu ar 

izglītojamiem. 
 

Pašvaldības policijas inspektore 

organizēja  drošības nodarbības 

„Džimbas skola”  pirmsskolas grupām.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Atbalstīt 

talantīgu bērnu 

izaugsmi. 

Organizēta 

izglītojamo 

aktīva dalība 

konkursos, 

sporta 

sacensībās. 

 

 

Izglītojamie piedalījās konkursos:  

Pierīgas skatuves runas konkursā 

„Zvirbulis”, Mārupes novada vokālistu 

konkursā „Cālis”, zīmēšanas konkursos 

„Tatjanas diena”, „Es dzīvoju pie jūras”, 

„Olimpisko spēļu logo”, LVA konkursā 

„Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”. 

Sākumskolas un pirmsskolas izglītojamie 

piedalījās sporta sacensībās vieglatlētikā, 

peldēšanā, krosā, stafetēs un sporta 

svētkos, kas tika  rīkoti Pierīgas novadu 

skolās un Mārupes novada izglītības 

iestādēs, svinīgajā  Adventes koncertā 

Mārupes kultūras namā un svētku 

koncertā „Ar vasaru saujā” Jaunmārupē. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Organizēta 

interešu 

izglītības 

programmu 

īstenošana. 

 

 

 

Skolā strādā interešu izglītības pulciņi: 

deju pulciņš, datoru pulciņš, angļu 

valodas pulciņš, novadpētniecības 

pulciņš, sporta pulciņš, skolas teātris, 

ritmika, solisti-vokālisti, skolēnu 

pašpārvalde. Izglītojamiem ir iespēja 1 

reizi nedēļā apmeklēt baseinu 

Jaunmārupes sākumskolā. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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Pilnveidot 

skolēnu 

pētnieciskās 

darbības pamatu 

apgūšanu un 

mācību satura 

saikni ar dzīvi 

Mācīt skolēnus 

mācīties, 

izmantojot 

dažādas 

modernās 

tehnoloģijas. 

Nodrošināta 

skolas 

pedagogu 

sagatavošana 

pētnieciskās 

darbības 

organizēšanai 

klasēs, grupās. 

Skolas pedagogiem tika organizēti 

apmācību semināri „Jaunāko klašu 

skolēnu pētnieciskās darbības 

organizēšana” un „Modelēšanas metodes 

izmantošana matemātikā pirmsskolā un 

sākumskolā”. 

Sākumskolas un pirmsskolas izglītojamie 

veiksmīgi piedalījās starptautiskajā 

konkursā „Es esmu pētnieks” Minskā: 

G.Slovohotovs – 2.vieta, A.Koļesnikova 

- atzinības raksts. 

Reizi gadā sākumskolas klasēs un 

pirmsskolas grupās notiek projektu 

nedēļa. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

 

Mācību 

procesā tiek 

izmantoti IT, 

datorklase, 

digitālie 

mācību 

materiāli. 

 Datorklase tika izmantota atbilstoši 

skolotāju izstrādātajam nodarbību 

plānām.  

Katrai pirmsskolas grupai  tika iegādāts 

klēpjdators. 

Stiprināt 

skolēnu 

patriotismu un 

valstisko 

identitāti, 

sagaidot 

Latvijas 

Republikas 

proklamēšanas 

95.gadadienu. 

 

Skolēnu un 

pirmsskolas 

bērnu 

piedalīšanās 

Latvijas 

Republikas  

gadadienai 

veltītajos 

pasākumos. 

Tika rīkots Latvijas Republikas  

gadadienai veltīts koncerts.  Notika 

viktorīna „Ko es zinu par Latviju?”. 

Bibliotēkā notika nodarbības „Latvijas 

Tautas frontei – 25”, skolas  foajē – 

pašdarināto ziedu kompozīciju izstāde 

„Ziedi  Latvijai”.   

Novadpētniecības pulciņa audzēkņi sāka 

veidot Skultes ciemata muzeju. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

 

Apkārtējās 

vides 

sakopšana. 

 Skolēni un pirmsskolas bērni piedalījās 

Lielajā talkā 2013 – sakārtoja skolas un 

ciemata teritoriju.   

Veicināt 

dažādu 

paaudžu 

komunikāciju 

un sadarbību. 

Realizēta 

daudzveidīga 

paaudžu 

komunikācijas 

un sadarbības 

programma. 

Tika organizēti koppasākumi bērniem un 

vecākiem: izstādes „Eglītes”, „Rudens 

ražas svētki”, „Ziedi Latvijai”, Ģimenes 

sporta svētki. Viktorīna skolēniem un 

vecākiem „Ko es zinu par Latviju?”. 

Apsveikumi NVO „Mežābele” 

koppasākums „Olimpiskā diena 2013”. 

Pirmsskolas grupu audzēkņu un vecāku 

radošās pēcpusdienas.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Nodrošināt 

sekmīgu 

skolas 

akreditācijas 

norisi. 

Organizēts 

skolas 

pašvērtēšanas 

un skolas 

darbības 

vērtēšanas 

akreditācijas 

process. 

Organizēta skolas pašvērtēšanas darba 

grupa. 

Sagatavota skolas akreditācijas 

dokumentācija. 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Rūpēties par 

skolas prestiža 

paaugstināša-

nu. 

Sadarbība ar 

Skultes 

ciemata 

iedzīvotājiem.   

Skolas muzeja izveidē tika ieisaistīti 

Skultes ciemata iedzīvotāji. Skola 

iesaistījās topošās jaunās Mārupes 

novada vēstures grāmatas izveidē.  

Lielajā talkā skola uzkopa Skultes 

ciemata galveno ielu no skolas līdz 

lidostas teritorijai.  

Tradicionāli tika rīkotas akcija „Muzeju  

nakts bibliotēkā”,  sporta sacensības 

Mārupes novada izglītības iestāžu 

skolēniem, Olimpiskā diena, Ģimenes 

sporta diena.  Skola piedalījās Mārupes 

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
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novada  pasākumā „Ar  vasaru saujā”.  

Skultes ciemata iedzīvotājiem ir iespēja 

apmeklēt sporta nodarbības (pusaudžu, 

sieviešu un vīriešu grupas), zīmēšanas 

pulciņu, vokāla ansambļa nodarbības, 

skolas bibliotēku. 

30 bērni 4 nedēļas jūnija mēnesī 

apmeklēja skolā organizēto vasaras 

nometni „Vasaras brīnumi”. 

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

plānoto rezultātu 

sasniegšanai. 

Veiksmīga 

sadarbība ar 

plašsaziņas 

līdzekļiem. 

 

 

Regulāri tika publicēti raksti 

laikrakstos „Mārupes Vēstis”, „7 

Sekretov”, „Vesti Segodņa”, „Izglītība un 

kultūra”; žurnālā „BALTFORT”.   

Visas skolas aktualitātes  regulāri tika 

atspoguļotas   Mārupes novada un skolas 

mājas lapā.  

Piešķirtais 

finansējums 

bija 

pietiekošs 

plānoto 

rezultātu 

sasniegšanai. 

Jaunmārupes sākumskola 

 

Jaunmārupes sākumskolas finansējums 2013.gadā plānots 

1 023 775 LVL, izpilde 898 066 LVL jeb 87,72% 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 

2013. gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Jaunmārupes 

sākumskolas 

direktore ir Iveta 

Timule. 

Izglītojamo skaits. 
Skolā mācās bērni 

no 1.-6.klasei, kopā 

13 klašu komplekti, 

kopā mācās 278 

izglītojamie. Skolā 

darbojas astoņas 12 

stundu pirmsskolas 

grupas, kopā 

pirmsskolā mācās 

167 izglītojamie. 

Skolā tiek 

realizētas divas 

izglītības 

programmas: 

Izglītojamo 

izglītības 

kvalitātes 

nodrošināšana, 

izmantojot 

interaktīvās 

metodes un 

modernās 

informāciju 

tehnoloģijas. 

 

Iegādātas 3 

interaktīvās 

tāfeles un 3 

balsošanas pulšu 

komplekti 

(informātikas/latv

iešu valodas 

klasei, sociālo 

zinību klasei, 4.b 

klasei).  

Iegādāti 20 datori 

ar Windows 8 

operētājsistēmu 

un MS Office 

2013 

programmatūru. 

Datorklase aprīkota ar interaktīvo tāfeli 

un īsā fokusa projektoru.  

Iegādātie 3 komplekti ar balsošanas 

pultīm ActivExpression2 veicina 

sadarbību klasē, skolotājiem nodrošinot 

iespēju acumirklī iegūt un novērtēt 

visas klases un katra skolēna 

individuālās sekmes, kā arī diskutēt par 

iegūtajiem rezultātiem. Angļu valodas 

un informātikas skolotājas iesaistījušās 

Latvijas komercbaku asociācijas 

projektā par finanšu pratības materiālu 

izveidi interaktīvajām tāfelēm, ir 

izveidoti materiāli un skolotāji dalās 

pieredzē. 

Modernizētā datorklasē skolēni var 

apgūt mūsdienu prasībām atbilstošu 

mācību saturu, pielietojot jaunākās 

tehnoloģijas un programmatūru. 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju.  
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Pamatizglītības 1. 

posma (1. – 

6.klase) izglītības 

programmu, kods 

11011111, licences 

Nr.V-5037, 

izsniegta 2012.gada 

23. februārī un 

derīga uz 

nenoteiktu laiku). 

Šo programmu 

2013./2014. 

mācību gadā apgūst 

278 izglītojamie. 

Vispārējās 

pirmsskolas 

izglītības 

programmu, kods 

01011111, licences 

Nr.V-6081, 

izsniegta 2013.gada 

14. janvārī un 

derīga uz 

nenoteiktu laiku). 

Šo programmu 

apgūst 167 

izglītojamie. 

Skolas darbību 

nodrošina 55 

pedagoģiskie 

darbinieki un 29 

tehniskie 

darbinieki. 

Interešu 

izglītības 

programmu 

piedāvājums un 

nodarbību 

procesa 

kvalitātes 

pilnveidošana. 

Interešu izglītības 

pulciņi: 

1.-2.klašu 

ansamblis – 15 

skolēni, 

1.klašu koris – 66 

skolēni, 

2.-6.klašu koris – 

67 skolēni, 

Rokdarbi – 54 

skolēni, 

Dabas pētnieku 

pulciņš 5.-6.kl. – 

22 skolēni, 

Datorzinības -  

117 skolēni, 

Žurnālistika un 

literārā jaunrade 

5.-6.kl. – 16 

skolēni, 

Teātris – 93 

skolēni, 

Matemātikas 

pulciņš – 69 

skolēni. 

No 2013./2014. mācību gada 

1.septembra skolā saskaņota jauna 

interešu izglītības programma 

“Žurnālistika un literārā jaunrade”. 

Pulciņā darbojas 5. un 6. klašu skolēni. 

Pulciņā tapusi skolas avīze “Zīmulis”, 

kurā tiek apkopotas intervijas un raksti 

par galvenajiem notikumiem skolā.  

Veiksmīgi darbojās Dabas pētnieku 

pulciņš, iesaistot skolēnus dažādos 

eksperimentos, prezentējot tos arī citās 

novada skolās. Teātra pulciņš aktīvi 

piedalās dažādos novada un Pierīgas 

konkursos. Šogad Pierīgas novadu 

skolu skatuves runas un literāro 

uzvedumu konkursā 1.vietu ieguva 3. 

klašu skolēni par literāro uzvedumu 

I.Ziedonis „Pasaka par pogu”. 

Pirmsskolas audzēkņi un skolēni reizi 

nedēļā apmeklē peldētapmācības 

nodarbību, ir divas peldētāju izlases. 

Interešu izglītības pulciņu sasniegumi 

tiek prezentēti “Mākslas dienās”, kad 

skolā notiek dažādi atskaites koncerti 

un izstādes.  

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

iespēju 

izmantošana 

skolvadībā un 

mācību procesā 

 

Izveidota un tiek  

uzturēta jaunā 

skolas mājas lapa 

www.jmsk.lv. 

Mācību procesa 

rezultātu uzskaitē 

un analīzē tiek 

izmantota e-

klases sistēma. 

Ir iegādāta 

daudzpusīga 

stundu 

plānošanas 

programma. 

Skolai izveidota un regulāri tiek 

papildināta skolas mājas lapa 

www.jmsk.lv. Mājas lapa tiek atzinīgi 

vērtēta no skolēnu un vecāku puses. 

Jau ceturto gadu skolā ir ieviests un 

plaši  pielietots elektroniskais žurnāls 

sistēmā „e–klase”. Izglītojamo mācību 

sasniegumu analīzei un dinamikas 

uzskaitei tiek izmantotas informācijas 

tehnoloģijas, izveidotas dažādas 

elektroniskas datu ievades formas. 

Skolā 96% ģimeņu lieto e-klases 

sistēmu. 

Palielinoties skolēnu un klašu skaitam, 

mācību procesa organizēšanai un 

stundu saraksta plānošanai ir iegādāta 

daudzfunkcionāla stundu plānošanas 

programma. 

Plānotie 

finanšu resursi 

nodrošināja 

mērķu 

realizāciju. 

Mēs lepojamies 

2013.gada 14.maijā Jaunmārupes sākumskolai piešķirta akreditācija uz sešiem gadiem, kas ir augstākais 

iespējamais akreditācijas periods. Akreditētas ir izglītības iestāde uz sešiem gadiem un izglītības programma 

Pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) programma (kods 11011111, izglītības programmu licence Nr.V–5037) – 

uz sešiem gadiem. 

Jaunmārupes sākumskola ieguvusi 1.vietu Pierīgas  novadu skolu 2013./2014.mācību  gada  skolēnu  sporta  

spēļu  kopvērtējumā pamatskolu/sākumskolu grupā. 

Skolā tiek realizēti divi Comenius projekti: 

 “Towards Inclusive Education” – Mārupes novada un Turcijas pilsētas Kilis divpusējais sadarbības 

projekts. 

 “The wonders of Solstice” – septiņu dalībvalstu daudzpusējais sadarbības projekts – Latvija, Polija, 

Spānija, Itālija, Turcija, Grieķija un Apvienotās Karalistes Īrijas daļa, kurā Jaunmārupes sākumskola ir 

koordinētājvalsts. 

 

Turpmākās attīstības virzieni: 

 Jaunmārupes sākumskolas reorganizācija par pamatskolu. 

 Pamatizglītības programmas 1.-9.klasei licencēšana. 

 Interešu izglītības programmu piedāvājuma aktualizēšana dažādiem vecumposmiem. 

http://www.jmsk.lv/
http://www.jmsk.lv/
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 Skolēnu izglītošana karjeras jautājumos un atbalsts profesionālajā orientācijā. 

 Skolotāju kompetences paaugstināšana darbā ar modernajām tehnoloģijām. 

 

Mārupes Mūzikas un mākslas skola  

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas finansējums 2013.gadā 

plānots 288 703 LVL, izpilde 281 335 LVL jeb 97,45% 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 

2013.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes Mūzikas 

un mākslas skolā 

mācās 350 bērni 

Nodarbināto 

skaits 
Skolā strādā 32 

skolotāji un 7 

tehniskie 

darbinieki. 

Izglītības 

programmas 
Izglītojošais 

darbs tiek veikts 

pēc Izglītības un 

zinātnes 

ministrijā 

licenzētām 

programmām: 

- Profesionālās 

ievirzes izglītības 

programmas, 

kods 20V 21201, 

20V 21202, 20V 

21203, 20V 

21204, 20V 

21100 

- Interešu 

izglītības 

programmas 

Organizēt 

nepārtrauktu 

izglītības ieguves 

procesu 

 

Nodrošināta visu 

nepieciešamo 

pedagogu piesaiste. 
 

Esošie pedagogi 

attaisnojuši viņiem 

izvirzītos 

uzdevumus.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

sasniegto 

rezultātu 

sasniegšanai. 
Nodrošināt 

sistemātisku 

pamatzināšanu un 

pamatprasmju 

apguvi 

 

 

Patstāvīgi veidot 

un attīstīt 

izglītības vidi 

skolā un tās 

apkārtnē 

Iegādāti jauni 

mūzikas 

instrumenti 

Darbību uzsācis 

skolas pūtēju 

orķestris 
 

Noorganizēts 

kamermūzikas 

festivāls 

 

Noorganizēts I 

A.Grīnberga 

ģitāristu konkurss 

“Kur tad tu nu biji” 

 

 

Tiek turpināts 

koncertcikls 

„Muzikālās 

trešdienas” 

Audzēkņi un 

pedagogi regulāri 

iesaistās Mārupes 

novada izglītības un 

citās iestādēs ar 

koncertiem un 

izstādēm 

 Audzēkņi gūst 

skatuves pieredzi,  

Veicam izglītojošu 

darbību. 

 

 
 

Tiek attīstītas 

kolektīvās 

muzicēšanas iemaņas 

 

Attīstītas latviešu 

ģitārspēles tradīcijas, 

popularizētas latviešu 

tautas dziesmas, tās 

izmantojot ģitārspēles 

skolā 

Rezultāts 

sasniegts, 

piešķirto līdzekļu 

ietvaros 
 

 

 

 

Dalības maksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultāts 

sasniegts,   

strādāt pie 

reklāmas. 

Veicināt skolēnu 

pašapziņas 

veidošanos un 

spēju uzņemties 

atbildību. 

Darbojas skolēnu 

pašpārvalde, kura 

organizē 

ārpusstundu 

pasākumus. 

 Aktīva audzēkņu 

līdzdalība  
 

Veidot skolēnos 

valstisku un 

Jaunmārupes 

sākumskolas 

Turpinās sadarbība   
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pilsonisku apziņu, 

nodrošinot  

iespēju piedalīties 

patriotiskos un 

valstiskumu 

saistītos 

pasākumos.  

skolēniem Mūzikas 

un mākslas skolā 

noorganizēts Valsts 

svētku koncerts 

Veidot motivāciju 

izglītības 

turpināšanai 

profesionālās 

vidējās izglītības 

pakāpē  

 

 

 

Veicināt 

absolventu dalību 

amatiermākslas 

kolektīvos 

 2013. gadā skolu  

absolvēja 16 

audzēkņi  

 

 

 

 

 

 

Absolventi 

iesaistījušies 

mārupes novada 

kolektīvos – koros 

„Universum”, 

„Sonante”, jauniešu 

orķestros, skolas 

kamerorķestrī un 

pūtēju orķestrī  

3 audzēkņi turpina 

mācības Mārupes 

Mūzikas un mākslas 

skolā 9.klasē vai cita 

instrumenta spēles 

programmā, 2 

audzēkņi iestājušies 

mūzikas un mākslas 

vidusskolās 

 

 Tiek veicināta iegūto 

zināšanu un prasmju 

pielietojums 

 Finansējums 

pietiekams. 

Piedalīties valsts 

un starptautiskos 

konkursos  

Dalība 

Starptautiskos 

konkursos Latvijā, 

Igaunijā, Lietuvā, 

Francijā, Itālijā, 

Krievijā 

Valsts un 

Starptautiskos 

konkursos iegūtas 7 

1.vietas, 6  - 2.vietas, 

8 – 3.vietas, 5 

diplomandi un 5 

atzinības raksti.  

  

 

 

 

PII „Lienīte” 

 

PII „Lienīte” finansējums 2013.gadā plānots 278 800 LVL, 

izpilde 259 008 LVL jeb 93% 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 

2013.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti 
Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

2013.gadā PII 

„Lienīte” 

apmeklēja 138 

pirmsskolas 

vecuma bērni. 

Bērni izvietoti 

sešās grupās ar  12 

stundu darba laiku  

dienā . 

Iestāde strādā pēc   

licencētas  

Strādāt pie 

pirmsskolas 

izglītības 

programmas 

mācību satura 

kvalitātīvas  

īstenošanas darbā 

ar iestādes 

pirmsskolas 

vecuma bērniem. 

Katram sešgadīgajam 

bērnam iegādāts 

metodiskais līdzeklis: 

grāmata, burtnīca-burti, 

burtnīca-skaitļi un 

pirkstiņdarbi,burtnīca- viss 

ap mani . Tika iegādāti 

projektori, portatīvie 

datori, ekrāni,Ubord 

tāfeles. 

Pedagogiem ir iespēja 

IKT pielietošana 

pedagoģiskajā 

procesā ir devusi 

iespēju kvalitatīvāk 

īstenot pirmsskolas 

programmas mācību 

saturu. 

Izzinošā literatūra un 

enciklopēdijas, to 

izpēte, radījusi 

interesi bērnos pētīt 

Finansējums 

atbilstošs 

izvirzītajam 

mērķi. 

Izmantots 

pašvaldības 

piešķirtais 

finansējums un  

viss valsts 

pieķirtais 

papildus 
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pirmsskolas 

izglītības 

programmas - 

programma kods 

0101 1111 ; 

Iestādē strādā : 

12 pirmsskolas 

skolotājas, 

metodiķe, mūzikas 

skolotāja , 

logopēde . 

Tehniskie 

darbinieki: 

medmāsa , 6 

pirmsskolas 

skolotāja palīgi, 

apkopēja , sētnieks 

– remontstrādnieks, 

3 sargi. 

darba procesā izmantot 

informāciju un 

komunikāciju  tehnoloģijas 

(IKT). 

Tika iegādāta uzziņas 

literatūra - enciklopēdijas 

 

un izzināt visu, kas 

atrodas apkārt mums. 

finansējums 

mācību līdzekļu 

iegādei. 

Sekmēt pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

paaugstināšanu, 

lai varētu 

izmantot dažādas 

mācību metodes 

mācību procesa 

organizēšanā  

Organizēti semināri : 

1.Valdorfa pedagoģija – 

tās metodes . 

2. Montesori pedagoģija, 

metodes kuras var 

izmantot, strādājot ar 

bērnu individuāli valodas  

un matemātikas apguvē. 

3. Orfa metodes , kā var 

izmantot ne tikai mūzikas 

nodarbībās , bet arī citos 

pedagoģiskā procesa 

momentos 

Seminārs – metodisko 

darbu skate 25.04.2013. 

 Skolotājas 

pilnveidoja savas 

zināšanas  un ieguva 

apliecību 

tālākizglītības kursos 

par dažādām mācību 

metodēm. Savukārt, 

pēc kursiem iegūtās 

zināšanas tika 

izmantotas ikdienas 

darbā un ar 

apgūtajām  prasmēm, 

to pielietošanu tika 

iepazīstināti visi  

iestādes pedagogi. 

Finansējums 

atbilstošs 

izvirzītajam 

mērķi 

 

Papildināt iestādes 

materiālo bāzi 

pedagoģiskā 

procesa 

organizēšanai , 

balstoties uz 

iestādes pedagogu 

radošo iniciatīvu. 

Katrs pedagogs izstrādāja 

vienu metodisko darbu, 

t.i.: 

1. sižeta lomu rotaļas , 

2.pasakas matemātikas 

nodarbībām ; 

3.valodas spēles; 

4.uzskates un izdales 

materiāls matemātikas 

apguvei; 

5.metodiskais materiāls 

uzmanības,,iztēles, 

domāšanas attīstīšanai; 

6.apkopoja iestudēto teātra 

izrāžu scenārijus; 

7. metodiskais materiāls 

zīmēšanas nodarbībām 

8.metodiskais materiāls 

sensorai attīstībai 

9.lelles mūzikas 

nodarbībām. 

10. spēles logopēdijā. 

25.04.13.izstrādātos 

materiālus pedagogi 

prezentēja iestādē.  

 Pedagogi 

iepazīstināja  ar 

saviem 

metodiskajiem  

darbiem. 

Ir iegūts daudzveidīgs 

metodiskais 

materiāls, kuru 

pedagogi izmanto  

pedagoģiskā darbā ar 

bērniem.  

Piešķirtais 

finansējums bija 

pietiekošs 

Veidot estētisku 

vidi iestādes 

grupās un  

iestādes apkārtnē 

 Veikts kosmētiskais 

remonts puspagraba telpās, 

t.i.sporta zālē, veļas mājā 

un grupas telpā . 

Grupas telpā ir izveidoti 

divi kabineti – logopēda 

un psihologa kabinets. 

Iestādes telpās un 

apkārtnē ir izveidota 

estētiska vide. Ir 

izveidoti kabineti, 

kuros var kvalitātīvi 

veikt savu darbu 

logopēds un 

psihologs. 

Finansējums 

atbilstošs 

izvirzītajam 

mērķi 

 

Sagatavot 

pirmsskolas 

vecuma bērnus 

skolas gaitu 

uzsākšanai 

Skolai sagatavoti 36 bērni 97% no tiem apmeklē 

Mārupes novada 

skolas. 

Finansējums 

atbilstošs 

izvirzītajam 

mērķi 

 

Attīstīt  bērnos 

radošās spējas un 

talantus. 

Iestādē darbojas bērnu 

deju kolektīvs „Māriņa” 

Popgrupa „Mārupēni” 

Bērni var apgūt angļu 

valodu angļu valodas 

Kolektīvi piedalās 

Mārupes novada 

organizētajos 

pasākumos. 

Popgrupa piedalās 

Interešu 

izglītībai 

finansējums 

nebija 

paredzēts. 
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pulciņā. 

Darbojas sporta deju 

pulciņš un mākslas 

pulciņš. 

dažādos muzikālos 

konkursos.  

„Māriņas” piedalās  

jaunrades deju 

konkursos un 

pirmsskolas bērnu 

sadancošanās 

pasākumos. 

Pedagogi 

individuālā 

darba veicēji – 

finansē vecāki. 

 

PII „Zeltrīti”  

 Vīzija - mūsdienīga, profesionāla, radoša, konkurētspējīga 

pirmsskolas iestāde. PII „Zeltrīti” finansējums 2013.gadā plānots 

504 978 LVL, izpilde 463 838 LVL jeb 92%. 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 

2013.gada mērķi, 

galvenās aktivitātēs 

 

Veikto darbību rezultāti 

 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

PII dibināta 

2010.gadā, darbu 

uzsākusi 2010.gada 

1.jūnijā. 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zeltrīti” 

projekts Mārupē 

realizēts publiskās un 

privātās partnerības 

(PPP) ietvaros.  

  

Izglītības iestāde 

realizē licencētu 

pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 

01011111) valsts 

valodā.  

 

2012./13.mācību 

gadā PII 12 grupas 

apmeklēja 279 

audzēkņi.  

8 grupas apmeklēja 

5-6 gadīgi bērni, no 

tiem 5 sagatavošanas 

grupas - 113 bērni 

aiziet uz skolu. 

Katrā grupā strādā 

viena skolotāja un 2 

skolotāja palīgi. 

Muzikālās nodarbības 

vada 2 muzikālās 

skolotājas, sportu – 

sporta skolotāja. 

Logopēdes (1,5 

slodzes) rūpējas par 

2013./2014. mācību 

gada galvenie 

pedagoģiskie 

uzdevumi:       

1.Rosināt bērnu 

interesi par latviešu 

valodu kā domāšanas, 

savstarpējās saziņas 

un radošās 

pašizpausmes līdzekli: 
*Ābeces centra 

iekārtošana un 

papildināšana 

(metodisko un uzskates 

materiālu lasīt un  

rakstīt spēju attīstīšanai 

veidošana, M.Montesori 

metožu pielietošana 

valodas attīstīšanā, 

„rakstnieka krēsls”, 

pastkastīte, pasts u.c.)  

*Izstrādāt metodisko 

materiālu valodas 

attīstībai un sagatavot to 

prezentācijai datorā 

*Bērnu daiļrunāšanas 

spēju attīstīšana – 

daiļrunāšanas konkursa 

organizēšana    

*Atklātās nodarbības ar 

latviešu valodas 

dominanti      

*Viktorīnu rīkošana 5 

un 6 gadīgu bērnu 

vecuma grupām 

*Zināšanu 

PASĀKUMI 2013./2014. 

MĀCĪBU GADĀ:. Zinību 

diena, Olimpiskās dienas 

aktivitātes,Miķeļdienas 

gadatirgus,  Projekts  „Putras 

diena”, Eko  Rīcības diena, 

izteiksmīgas runas konkurss 

"Skani, dzimtā valodiņa", 

Latvijas gadadienai veltīta 

svinīgā līnija, Rūķu gājiens, 

Ziemassvētki- Rūķu 

darbnīcas, Labdarības 

koncerti veco ļaužu aprūpes 

namos „Ezerkrasti”” un 

„Mežciems”,  Olimpiskā 

centra rīkotā Sniega diena- 

projekts,    Meteņdiena, 

Vecmāmiņu un vectētiņu 

pēcpusdienas,  Seminārs 

Pierīgas PII skolotājiem par 

ekoloģiska dzīvesveida 

audzināšanas iespējām PII, 

Zeltrītu Cālis 2013., Mārupes 

Cālis 2013., Lieldienas Doles 

salā, Māmiņdienu koncerti, 

Ģimenes sporta diena 

sagatavošanas vecuma 

grupām kopā ar vecākiem, 

bērnu vokālais konkurss 

Mārupes nov. PII bērnu 

sporta svētki. 

Apmeklētas teātra „Kabata” 

izrādes “Madagaskara” un 

„Smurfi un zelta statuete”. 

Ekskursijas: uz izstādi Rīgas 

kinostudiju, uz Rīgas 

*Grupās pilnveidoti, 

sakārtoti un papildināti 

Valodas centri ar 

jauniem uzskates 

materiāliem, gan 

valodas attīstībai, 

paplašināšanai un 

nostiprināšanai.  

* Skolotājas 

prezentējušas gada 

garumā pašgatavotos 

materiālus, spēles un 

uzskates līdzekļus 

valodas 

rotaļnodarbībām 

PowerPoint programmā. 

* Skolotājas rādījušas 

atklātās nodarbības ar 

valodas dominanti 

* Bērnu daiļrunāšanas 

spēju attīstīšana – 

organizēts daiļrunāšanas 

konkurss „Skani mana 

valodiņa”   

* Rīkotas viktorīnas 6 

gadīgiem bērniem 

Putras dienas projekta 

noslēguma pasākumā 

* Projekta nedēļa par 

Teātra veidiem 

* Katra grupa 

iestudējusi vienu 

ludziņu pēc izvēles. 

 

* Tika izveidota 

atbalsta komanda -

 

 

Finansējums 

izlietots 

atbilstoši 

plānotajam.  
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pareizu bērnu valodu. 

Kopš 2012.gada 

novembra ir izveidota 

jauna šata vienība – 

skolotāja-aizvietotāja 

(1 slodze). 

 Kopš 01.04.2013. 

piešķirta izglītības 

psihologa štata vieta 

1,0 slodze. 

No 11.2013. piešķirta 

skolotājas palīga 

aizvietotāja štata 

vieta 

Pedagogu skaits – 

20, 

atbalsta darbinieku 

(skolotāju palīgi) un 

tehniskā personāla 

(lietvede un 

medmāsa) skaits – 21.  

 

paplašināšana par teātra 

veidiem               

*Teātra dienas-  teātra 

apmeklējums utt. 

*Teātra izrādes 

iestudēšana                    

Ugunsdzēsības un Rīgas 

ūdensapgādes muzejiem, uz 

Latvijas Televīziju, Doles 

salas Daugavas muzeju, 

Valsts Meži Zemgales novada 

mežsaimniecību u.c.. 

Rīkotas izstādes: 

„Saule”,”Klimata pārmaiņas”, 

„Mūsu putni” (grupas 

simbols), „Rūķu zeķes”, „ 

Otrā elpa” (no izlietotām 

lietām un materiāliem), „Ko 

prot mūsu darbinieki?”, 

pastāvīgi mākslas nodarbību 

darbiņi. 

vadītāja, psihologs, 

logopēds, medmāsa, 

pedagogs. 

*Pedagogu 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai notika 

2 semināri pedagogiem 

par valodas attīstību  un 

agresīvu bērnu 

uzvedību. 

*Bijām pieredzes 

apmaiņā Polijā 

Varšavas Montesori  

privātajā skoliņā, Rīgas 

PII “Austriņa” un PPII 

„Mazulītis Rū”, pie 

mums  viesojās PPII 

„Mazulītis Rū”. 

 

 

 

Gada laikā paveikto 

atspoguļojam 

www.zeltriti.lv un 

apkopojam PII 

„Zeltrīti” avīzē.  

2.  Pastiprinātu   

uzmanību veltīt  

personāla (vadītāja, 

psihologs, logopēds, 

medmāsa, pedagogs) 

atbalsta komandas 

veidošanai :   
*Organizēt sanāksmes  - 

par  darba  organizāciju 

bērniem  ar  grūtībām  

uzvedībā un mācību 

procesā          

*Organizēt informatīvus 

seminārus, pārrunas ar 

darbiniekiem un 

vecākiem ( psihologs, 

logopēds, medmāsa) par 

bērnu drošību, 

emocionālo un fizisko 

vardarbību, u.c. 

jautājumiem, 

nepieciešamības 

gadījumā piesaistot 

speciālistus no citām 

institūcijām          

*Sekot bērnu 

sagatavotībai mācību 

uzsākšanai sākumskolā 

* Tika izveidota atbalsta 

komanda -vadītāja, psihologs, 

logopēds, medmāsa, pedagogs 

* Regulāri sniedzām atbalstu 

un ieteikumus vecākiem, kuru 

bērniem ir grūtības mācību 

programmas apguvē un 

uzvedībā. 

* Psiholoģe D.Pētersone 

rīkoja tikšanās seminārus un 

individuālās pārrunas ar 

vecākiem – „Īpašais laiks 

bērnam” un bērnu 

sagatavotība skolai. 

* Darbiniekiem psiholoģe 

D.Pētersone rīkoja tikšanās 

seminārus un individuālās 

pārrunas par tēmu „Vārda 

spēks” un „Agresīvs bērns” 

* Visi 3 sagatavošanas grupas 

bērni tika notestēti gatavībai 

skolai. 

*Organizēta tikšanās 

sagatavošanas grupu 

vecākiem ar Mārupes novada 

skolu direktoriem. 

3. Radīt iespējas 

audzēkņiem, 

vecākiem, 

darbiniekiem, 

sabiedrībai iesaistīties 

ekoloģiska dzīvesveida 

apzināšanā  ( tēma – 

klimata izmaiņas) : 
*gūt pamatzināšanas 

par klimata pārmaiņu 

cēloņiem;              

*veikt laikapstākļu 

novērojumus savā 

dzīvesvietā ilgākā laika 

periodā, lai noteiktu 

klimata pārmaiņas; 

*izprast klimata 

pārmaiņu ietekmi uz 

dabu un ekonomiku;     

* mācīties, ko katrs pats 

var darīt klimata 

pārmaiņu 

samazināšanas labā.  

 

*Projektu nedēļas un dienas, 

pētījumi par tēmu Klimata 

pārmaiņas 

* Seminārs Pierīgas PII 

skolotājiem par ekoloģiska 

dzīvesveida audzināšanas 

iespējām PII. 

*Pētījums par Klimata 

pārmaiņām Mārupē 

Iegādātas SIA 

„Lielvārds” mācību 

grāmatas un interaktīvās 

darba lapas. 

Esam nodrošinājuši 

audzēkņus ar mācību 

piederumiem un 

līdzekļiem. 

 

http://www.zeltriti.lv/
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  Projekti, konkursi un 

labdarības akcija: 

1) Labdarības Akcija - “Lai 

prieks ir katrā bērna sirsniņā” 

Ziemassvētkos 

2) Ekoskola – Rīcības diena 

3) Putras diena 

4) Sniega diena- Olimpiskais 

centrs 

6) SIA ”Līgatnes 

papīrfabrika” makulatūras 

vākšanas konkurss  

7) Mārupes Cālis 2013 

 

4 pirmsskolas 

skolotājas: iestādes 

muzikālā skolotāja 

I.Tepere, pirmsskolas 

skolotājas I.Krišāne, 

B.Kvante un 

D.Pētersone no 2012.g. 

novembra līdz 2013.g. 

aprīlim piedalījās ESF 

projektā „Pedagogu 

konkurētspējas 

veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas 

apstākļos” un ieguva 

3.kvalifikācijas pakāpi. 

 

Mēs lepojamies:  

*Decembrī kopā ar bērniem, vecākiem, kolēģiem, SIA „Aniva” labdarības akcijā  - sagatavojām koncertu un piepildītās 

dāvanu kastes nogādājām  veco ļaužu aprūpes namos „Ezerkrasti” un „Mežciems”. Piedalījāmies Adventes ieskaņas 

koncertā Mārupes kultūras namā. 

*Ar  mūsu Cāļa konkursa dalībniekiem  

*Eko skolā – visa gada garumā realizējam pasākumus, kur iepazīstinām bērnus ar ekoloģisku dzīvesveidu. 

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

2012.gada decembra līdz 2013. gada martam PII “Zeltrīti” savācām vairāk kā 6000 kg makulatūras. 

 

 

Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā 

2013.gadā sociālajai jomai plānotais finansējums bija 1 111 215 LVL, izpilde 647 897 LVL 

apmērā jeb 58% no plānotā. Sociālai jomai 2013.gadā izlietoti 5% no kopējiem 2013.gada 

pamatbudžeta izdevumiem. 

Mārupes novadā darbojas Mārupes Sociālais dienests, Bāriņtiesa un Administratīvā komisija.  

 

Sociālais dienests  
Sociālā dienesta finansējums 2013.gadā plānots 1 005 540 LVL, 

izpilde 562 908 LVL jeb 56% no plānotā.  

Sociālā dienesta mērķis nodrošināt iespēju Mārupes novada 

pamata dzīvesvietu reģistrējušām personām saņemt to vajadzībām 

atbilstošus, kvalitatīvus pakalpojumus un sociālo palīdzību un 

atbalstu. 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

Sociālais dienests ir 

pašvaldības izveidota 

iestāde, kas sniedz 

sociālo palīdzību un 

sociālos 

pakalpojumus. 

Iestādes pakļautībā 

darbojas divi dienas 

centri – sociālās 

rehabilitācijas 

iestādes.  

Iestādē strādā 6 

sociālie darbinieki ar 

atbilstošu augstāko 

izglītību sociālajā 

Galvenais 

mērķis: 

kvalitatīva 

sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

piešķiršana 

Mārupes 

iedzīvotājiem, 

kuriem 

nepieciešama 

palīdzība. 

Jaunu sociālu 

pakalpojumu 

izveide un 

No 2013.gada sākuma 

120 personas saņem 

ikmēneša sociālās 

palīdzības pabalstus. 

Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

trūcīgu  un 

maznodrošinātu 

personu/ģimeņu skaits 

ir nedaudz pieaudzis. 

Pieņemti 3074 

iesniegumi un pieņemti 

3509 lēmumi saistībā 

ar sociālās palīdzības 

un sociālo pakalpojumu 

saņemšanu.  

Veiksmīgi uzsākta 

sociālās 

rehabilitācijas un 

sociālās palīdzības 

sniegšana 

Jaunmārupes 

iedzīvotājiem.  

Turpinās dienas 

centru klientu loka 

apzināšana un 

paplašināšana un 

nodrošinātas dažādas 

aktivitātes – 

pensionāriem 

nūjošana, radošās 

darbnīcas jauniešiem, 

2013.gadā sociālai 

palīdzībai un sociāliem 

pakalpojumiem līdzekļi 

bija pietiekami un 

izmantoti atbilstoši 

nepieciešamībai.  

Sociālo pakalpojumu 

piešķiršana notika 

vienmērīgi un izņemto 

bērnu skaits no ģimenēm 

būtiski nepieauga, 

piešķirtie līdzekļi bija 

pietiekami arī 

ārpusģimenes aprūpei. 

Nākotnē plānots uzlabot 

esošo pakalpojumu 

http://www.marupe.lv/page.php?id=93
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jomā, divi psihologi, 

sociālais audzinātājs, 

sociālās palīdzības 

organizators, 

ergoterapeits un 

fizioterapeits. 

Sociālais dienests 

nodrošina aprūpes 

mājās pakalpojumu 

personām, kuras 

vecuma vai 

funkcionālo 

traucējumu dēļ nevar 

nodrošināt savas 

pamatvajadzības. 

Dienas centros 

vidējais apmeklētāju 

skaits dienā nav 

mainījies ~40 dienā. 

Dienas centros aktīvi 

darbojas pensionāri – 

radošās darbnīcas, 

nūjošana, radošie 

vakari, pasākumi, 

kino vakari un 

dažādas cita 

saktivitātes..  

Trūcīgo un 

maznodrošināto 

ģimeņu skaits 

2013.gadā nedaudz 

pieaudzis. Ir 

izveidojies ilgstošas 

sociālās palīdzības 

saņēmēju loks. Tie ir 

– daudzbērnu 

ģimenes, kuru 

ienākumi nepārsniedz 

noteiktu ienākumu 

līmeni, personas, 

kuras ilgstoši ir bez 

darba, personas ar 

atkarības problēmām, 

vai veselības 

problēmām.  

Sociālais dienests ir 

nodrošinājis 

2013.gadā aprūpes 

mājās pakalpojumu 

25 personām. 

attīstība. 

Nākošajā gadā 

plānots 

nodrošināt 

sociālās 

palīdzības un 

sociālo 

pakalpojumu 

sniegšanu 

Skultes 

iedzīvotājiem, 

nodrošinot 

speciālistu 

konsultācijas, 

nodrošinot 

kvalitatīvāka 

rehabilitācijas 

pakalpojuma 

sniegšanu 

personām ar 

īpašām 

vajadzībām.  

Kvalitatīvu 

aktivitāšu 

nodrošināšana 

dienas centros, 

sociālā darba 

pakalpojuma 

pilnveidošana 

un sadarbība 

sociālajos 

jautājumos. 

 

Veiktas iknedēļas  

apsekošanas 

dzīvesvietā un ikdienas 

konsultācijas. 

Sociālais dienests 

sadarbībā ar LSK ir 

izdalījis 1319 pārtikas 

pakas. 

Sadarbībā ar AS 

Latvenergo ir izdalītas 

188 elektrības norēķinu 

dāvanu kartes. 

2013. gadā 8 Mārupes 

novada bērniem tika 

nodrošināts ilgstošas 

sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums. 20 bērni 

saņēmuši krīzes centra 

pakalpojumu, kas ir 

augsts rādītājs.  

Ar pakalpojumu 

sniedzējiem notiek 

cieša sadarbība 

jautājumos par bērnu 

tiesībām, par 

saskarsmes 

jautājumiem, ģimenes 

tikšanos un citiem 

būtiskiem jautājumiem.  

Aprūpes mājās 

pakalpojums 

nodrošināts 25 

Mārupes iedzīvotājiem. 

Tāpat ir nodrošināts 

psihologa, 

fizioterapeita un 

ergoterapeita 

pakalpojums klientiem. 

Veiksmīgi darbojas 

atbalsta grupas 

dažādām mērķa 

auditorijām.  

sportošana un citas 

aktivitātes, kuras 

vērstas uz personāma 

ar mazākām 

iespējām. 

Tiek turpināts 

nodrošināt 

konsultācijas un 

sociālās palīdzības 

piešķiršanu Skultes 

ciematā, kas 

nodrošina 

pakalpojumu 

iespējami tuvu klienta 

dzīvesvietai. 

Nodrošināti visi 

nepieciešamie 

sociālie pakalpojumi 

un sociālā palīdzība 

esošo resursu 

ietvaros. 

kvalitāti un nodrošināt 

pietiekamus resursus 

pakalpojuma 

nodrošināšanā.  

Tiks izveidots dienas 

centrs Skultes 

iedzīvotājiem, kurā tiks 

nodrošināta sociālā 

palīdzība un aktivitātes 

dažādām mērķa grupām. 

 

Bāriņtiesa 

 

Bāriņtiesas finansējums 2013.gadā plānots 75 980 LVL, 

izpilde 67 473 LVL jeb 88,80% no plānotā.  

Bāriņtiesas darbības principi: savā darbībā pamatojas uz 

normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem 

(Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas 
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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 pieņemšanu. 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2012.gada 

mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 
Sasniegto rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

bāriņtiesa ir Mārupes 

pašvaldības izveidota 

aizbildnības un 

aizgādnības iestāde. 

Bāriņtiesā 

nodarbināti trīs 

bāriņtiesas locekļi, 

viens priekšsēdētājs 

un viena sekretāre. 

psihologs, un 

bāriņtiesu 

konsultants. 

 

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. 

2013.gadā plānojam uz pilnu 

slodzi piesaistīt psihologu ar 

mērķi uzlabot ģimeņu 

izvērtēšanas procesu 

lēmumu pieņemšanā. 

Pieņemto lēmumu skaits 

tiesas sēdēs - 2013.gadā – 

94. 

Izpildītās notariālās 

funkcijas – 348. 

Bāriņtiesas pārstāvība citās 

tiesas sēdēs – 67. 

Preventīvo pasākumu skaits 

~ 66. 

 

 

 

Teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras attīstība Mārupes novadā 

 

2013.gadā Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomai plānotais finansējums bija 

3 015 467 LVL, izpilde 2 543 941 LVL apmērā jeb 84% no plānotā. Vides jomai  2013.gadā 

plānotais finansējums  20 000 LVL, izlietoti  48 LVL jeb 0,24%, Veselības jomai plānotais 

finansējums 270 100 LVL, izlietots 216 649 LVL jeb 80%. Kopumā pašvaldības teritorijas 

labiekārtošanai un infrastruktūras attīstībai izlietoti 22% no kopējiem 2013.gada pamatbudžeta 

izdevumiem. 

Mārupes novadā šajā jomā darbojas Mārupes Teritorijas labiekārtošanas dienests un Attīstības 

nodaļa.  

 

 

Attīstības nodaļa 

 Attīstības nodaļas finansējums 2013.gadā plānots 

1 794 842 LVL, izpilde 1 794 077 LVL jeb 97 % no 

plānotā.  

Attīstības nodaļas pamatmērķis: Mārupes novada 

Attīstības programmas un ilgtermiņa stratēģijas 

realizācija, ES un citu finanšu instrumentu piesaiste 

projektu realizācijai, teritorijas plānojuma prasību 

kontrole ar teritorijas plānošanu saistītās 

dokumentācijas izstrāde un nodrošina uzņēmējdarbības 

(t.sk. lauksaimniecības) attīstības veicināšanu novadā. 

 

http://www.marupe.lv/page.php?id=93
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Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Attīstības nodaļas 

funkcijas, tiesības un 

atbildība noteikta 

nodaļas nolikumā. 

Attīstības nodaļā 

strādā 6 darbinieki.  

 

1.Mārupes 

novada teritorijas 

plānojuma 

izstrāde 2014.-

2026.gadam un 

apstiprināšana. 

2. Apstiprinātās 

Mārupes novada 

Attīstības 

programmas 

2013. – 2019. 

gadam un 

Mārupes novada 

ilgtspējīgas 

attīstības 

stratēģijas 2013. 

– 2016.gadam 

ieviešanas 

uzsākšana. 

 

1. Mārupes novada 

teritorijas plānojums 

2014.-2026.gadam 

apstiprināts 2013.gada 

18.jūnijā ar saistošiem 

noteikumiem nr.11 4. 

2. Uzsākts īstenot 

darbības programmā 

paredzētos uzdevumus, 

kas apstiprināti ar 

saistošiem 

noteikumiem, kuri 

apstiprina pašvaldības 

budžetu 2013.gadam. 

 

 1. Izpildīts. Mārupes 

novada teritorijas 

plānojums nodrošinās 

to, lai Mārupes novads 

strauji attīstoties 

saglabātu un veidotu 

esošajām un 

nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, 

līdzsvarotu 

ekonomisko attīstību, 

racionālu dabas, 

cilvēku un materiālo 

resursu izmantošanu, 

dabas un kultūras 

mantojuma attīstību; 

2. Daļēji izpildīts, 

atsevišķu uzdevumu 

risināšana pārcelta uz 

citu gadu. 

 

Darbi veikti 

budžetā piešķirto 

līdzekļu ietvaros.  

 

 

Mārupes novada teritorijas labiekārtošanas dienests  

Mārupes novada teritorijas labiekārtošana ietver gan 

teritorijas uzturēšanu un apsaimniekošanu, gan vides 

aizsardzības prasību ieviešanu, 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 2013.gadā plānots 1601844 LVL, izpilde 

1 505634 LVL jeb 94% no plānotā.  
Iestādes apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2013.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

labiekārtošanas 

dienestā strādā 8 

sētnieki, 4 

labiekārtošanas 

strādnieki,  

2 kapsētu pārziņi, 

1 sezonas 

strādnieks, 

1 elektroinženieris, 

1 pašvaldības 

nekustamo 

īpašumu 

pārvaldnieks, 

1 saimniecības 

pārzinis, 

3 apkopējas. 

Dienests nodrošina 

pašvaldības 

īpašumu 

labiekārtošanu un 

Organizēt nepārtrauktu 

pašvaldības īpašumu un 

publiski lietojamo 

teritoriju 

apsaimniekošanu un 

sanitārās tīrības 

nodrošināšanu. 

Dienests ik dienas 

uzkopj 38 ha novada 

teritorijas, 

uztur un labiekārto 

11.2 ha kapsētu 

teritoriju, 

uzkopj 20 km ietvju 

un to nomaļu, 

kopj 1ha 

apstādījumu. 

Uzturēts un 

pilnveidots 

pašvaldības īpašumā 

esošais ielu 

apgaismojums.  

Apsaimniekotas abas 

pašvaldības kapsētas. 

Veikti regulāri zemju 

apsaimniekošanas 

pasākumi, lai 

neveidotos kūla un 

Sakopta vide. Piešķirtie 

līdzekļi 

izlietoti 

racionāli, 

sasniedzot 

maksimāli 

iespējamo 

efektu. 

Saņemot 

lielāku 

finansējumu, 

iespējams 

paplašināt un 

pilnveidot 

pašvaldības 

teritorijas 

apsaimniekoša

nu, veicot 

papildus 

pasākumus. 
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apsaimniekošanu. 

 

neizplatītos nezāles. 

Savākti atkritumi gar 

pašvaldības ielu un 

ceļu nomalēm. 

Organizēta un 

novadīta Lielā talka. 

Tīrīti grāvji un 

caurtekas.  

 

Veidot un labiekārtot 

pašvaldības valdījumā 

esošo teritoriju. 

Rekonstruēts skvērs 

un daudzdzīvokļu 

māju pagalms ar 

bērnu rotaļu 

laukumiem, 

basketbola grozu un 

atpūtas vietām, 

saimniecības telpas 

Tīrainē.  Izbūvēta un 

uzstādīta strūklaka 

ūdenskrātuvē 

Jaunmārupē. Veikts 

Mārupes kapličas 

fasādes, jumta 

remonts un nokrāsota 

fasāde. Izbūvēti jauni 

vārti un sētas posms 

Mazcenu kapličā. 

Uzbūvēti četri jauni 

gājēju tiltiņi pār 

Mārupīti. Izbūvēta 

stāvvieta, konteineru 

laukums un 

piebraucamā ceļa 

posms Mazcenu 

alejas iekšpagalmā. 

Labiekārtots dīķa 

krasts, izbūvējot  

laipu, soliņus un 

smilšu atpūtas 

laukumu. Izbūvēts 

ielu basketbola 

laukums, āra 

trenažieri un ielu 

vingrošanas laukumi. 

Izgatavoti un 

uzstādīti 8 jauni soli 

Jaunmārupē, u.c.. 

Kvalitatīvāka, ērtāka un 

estētiskāka dzīves vide. 

Apjomīgāku 

un 

kvalitatīvāku 

labiekārtojuma 

elementu 

izveidošanai 

un uzturēšanai 

nepieciešams 

papildus 

finansējums 

un resursi. 

Iesaistīties Eiropas 

Sociālā fonda līdzekļu 

apguvē. 

Aktīvā 

nodarbinātības 

pasākumā „Algotie 

pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās” 

iesaistīti 12 

bezdarbnieki. 

Algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos 

iesaistītie bezdarbnieki 

iesaistīti pašvaldības 

teritorijas uzkopšanā. 

Savāktas lapas kapsētās 

u.c., attīrītas ietves no 

sniega un ledus, savākti 

atkritumi pašvaldības 

ielu un ceļu nomalēs.  

Ietaupīti 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

teritorijas 

sakopšanai. 
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Mārupes novada pašvaldības būvniecības nozare 

 

Būvniecības procesa vispārējo pārraudzību un vadību, būvniecības kontroli un uzraudzību, 

nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, būvatļauju izsniegšanu, būvju pieņemšanu 

ekspluatācijā, būvniecības objektu pārbaudes pašvaldībā veic Būvvalde. 

 

Mārupes novada Būvvalde 

 

 

Būvvaldes finansējums 2013.gadā plānots 154 820 LVL, 

izpilde 122 587 LVL jeb 79% no plānotā.  

Būvvaldes pamatmērķis: Līdzsvarotas vides veidošana 

novada teritorijā, teritorijas infrastruktūras attīstība, 

būvniecības procesu kontrole. 

 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada 

mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Būvvaldes funkcijas, 

tiesības un atbildība 

noteikta Būvvaldes 

nolikumā. 

Būvvalde pārzina un 

koordinē teritorijas 

robežās būvniecību un 

zemes ierīcību, 

ievērojot 

teritoriālplānošanas, 

sociālās un 

ekonomiskās prasības, 

vides aizsardzības, 

kultūrvēstures 

pieminekļu 

aizsardzības un vides 

vizuālās kvalitātes 

prasības 

 Būvvaldē strādā 7 

darbinieki.  

 

1.Mārupes 

novada 

teritorijas 

plānojuma 

izstrāde 2014.-

2026.gadam un 

apstiprināšana 

2.Pašvaldības 

objektu 

būvniecība; 

5.Būvvaldes 

pamatfunkciju 

veikšana  

1. Izpildīts. Mārupes 

novada teritorijas 

plānojums 2014.-

2026.gadam 

apstiprināts 

2013.gada 18.jūnijā 

ar saistošiem 

noteikumiem Nr.114. 

2. Nodrošināta 

normatīvajiem aktiem 

atbilstoša pašvaldības 

objektu būvniecība.* 

3.Sekmīgi 

nodrošināta 

Būvvaldes funkciju 

izpilde.  

 Mārupes novada 

teritorijas plānojums 

nodrošinās to, lai 

Mārupes novads, 

strauji attīstoties, 

saglabātu un veidotu 

esošajām un 

nākamajām paaudzēm 

kvalitatīvu vidi, 

līdzsvarotu 

ekonomisko attīstību, 

racionālu dabas, 

cilvēku un materiālo 

resursu izmantošanu, 

dabas un kultūras 

mantojuma attīstību; 

 

Darbi veikti 

budžetā piešķirto 

līdzekļu ietvaros 

saskaņā ar publisko 

iepirkumu procesu 

rezultātiem. 

Pašvaldības 

opbjektu 

būvniecības 

izmaksas nav 

iekļautas Būvvaldes 

budžetā. 

*1. Skultes ciema dienas centra  un parka jaunbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi 

  2.  Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde  

3.Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvdarbi 

4. Sabiedriskās ēkas būvniecības pabeigšana Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3  

5.Dzelzceļa ielas rekonstrukcijas būvdarbi no Rudzrogu ielas līdz Sīpeles ielai  

6. Lielās ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde posmā no Daugavas ielas līdz Kantora ielai  

7. Loka ceļa un Ziedkalnu ielas renovācijas būvdarbi un  esošā asfaltseguma uzlabošana  

8. Rožleju, Paleju, Upesgrīvas ielas renovācijas būvprojekta izstrāde  no Zeltiņu ielas līdz Kantora ielai  

9. Sniķeru ielas posma līdz Kantora ielai būvprojekta izstrāde 

10. Pērses ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

11. Gājēju celiņa gar Veco Jelgavas šoseju posmā no Tīraines centra līdz Stūnīšiem   un otrā virzienā līdz 

Vienības gatvei būvprojekta izstrāde 

12.  Gājēju celiņš gar Stīpnieku ceļu posmā no Kantora ielas līdz Zeltiņu ielai. Būvniecības uzsākšana  

13.Projekta izstrāde : Mārupītes gatves rekonstrukcijai, no 25. aut. g-pta līdz Vecozolu ielai, Vecozolu ielas 

rekonstrukcija, Tīraines perspektīvā autobusa galapunkta  laukuma izbūvei 

14. Bašēnu ceļa,  C-13  un Dzirnieku ielas rekonstrukcijas būvprojekta  izstrāde  

15. Projekta izstrāde Kurmales ielas rekonstrukcijai  no Ventas līdz Sīpeles ielai 
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16. Projekta izstrāde Mēmeles ielas rekonstrukcijai no Laimdotas ielas līdz Dzelzceļa ielai 

17. Projekta izstrāde Zeltiņu ielas rekonstrukcijai no Rožleju ielas līdz Lielai ielai. 

 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Mārupes pašvaldības policija  

 

Pašvaldības policijas finansējums 2013.gadam plānots 318 190 

LVL, izpilde 288 492 LVL jeb 91 % no plānotā budžeta. 

2013.gada laikā pašvaldības policija ir pilnībā nokomplektēta ar 

kadriem un nodrošināta ar speciālo transportu, speclīdzekļiem un 

speciālo tehniku, kas ļāva pilnvērtīgi un profesionāli veikt uzliktos 

pienākumus. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Pašvaldības policija 

 

Nodarbināto skaits- 

20: 

10 inspektori 

patruļdienestā 

4 vec. Inspektori 

maiņas vecākie. 

1vecākā 

nepilngadīgo lietu 

inspektore. 

1nepilngadīgo lietu 

inspektors Mārupes 

viduskolā. 

1 inspektore 

lietvede. 

1 priekšnieks 

1 priekšn.vietnieks 

1 apkopēja. 

Pašvaldības policija 

darbojās saskaņā ar 

Novada Domes 

apstiprināto Pašvaldības 

policijas nolikumu un 

likumu „Par policiju”.  

 

Darbības mērķi:  

Nodrošināt sabiedrisko 

kārtību Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā. 

Apkalpot no 

iedzīvotājiem saņemtos 

izsaukumus. Sadarboties 

ar Valsts policiju un 

Mārupes novada 

dienestiem un struktūrām. 

Novērst noziedzīgus 

nodarījumus, pārtraukt 

adminitratīvos 

pārkāpumus un sastādīt 

administratīvā pārkāpuma 

protokolus. Savas 

kompetences ietvaros 

piemērot administratīvos 

sodus. Kontrolēt, kā tiek 

pildīti Novada Domes 

pieņemtie saistošie 

noteikumi. 

Veikt audzinošā un 

preventīvā rakstura 

pasākumus ar 

nepilngadīgajām 

personām Mārupes 

novada izglītības iestādēs.  

Nodrošināt apsardzi 

Mūzikas un mākslas skolā 

un sabiedriskajā ēkā 

Jaunmārupē.  

 

Veikt regulārus reidus 

Pašvaldības policijā darbs 

organizēts diennakts 

režīmā, kura laikā tiek 

nodrošināta regulāra 

patrulēšana Mārupes 

novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

Patrulēšanas laikā 

Pašvaldības policijas 

darbinieki ir piedalījušies 

24 noziedzīgo nodarījumu 

atklāšanā. 

 

Aizturējuši 6 personas, 

kas atradās Valsts 

policijas izsludinātā 

meklēšanā par noziedzīgo 

nodarījumu izdarīšanu. 

Sastādīti 695 

administratīvā pārkāpuma 

protokoli: Par alkohola 

lietošanu vai atrašanās 

stiprā alkohola reibuma 

stāvoklī sabiedriskā vietā 

– 215; 

Par nelegālu alkoholisko 

dzērienu un spirta 

iegādāšanās – 9; 

Par alkoholisko dzērienu 

lietošanu vai atrašanos 

alkoholisko dzērienu 

ietekmē, ja to izdarījis 

nepilngadīgais – 38; 

Par nepilngadīgā 

iesaistīšanu alkoholisko 

dzērienu lietošanā un par 

nepilngadīgā novešanu 

līdz dzēruma stāvoklim – 

6; 

Par smēķēšanu neatļautās 

Ir uzlabojusies 

sabiedriskā drošība un 

kārtība, kā arī 

kriminogēnā situācija 

novada teritorijā. 

Panāktie rezultāti balstās 

uz regulāro un plānoto 

patrulēšanu, kā arī to, ka 

policija strādā diennakts 

režīmā un izsaukumi uz 

notikumiem tiek 

apkalpoti 10-15 minūšu 

laikā. Iedzīvotāju aktīvā 

iesaistīšanās informācijas 

sniegšanā par jeb kāda 

veida pārkāpumiem. 

 

Ar iedzīvotājiem tiek 

veikti regulāri  

preventīva rakstura 

pasākumi par 

nepieciešamību ievērot 

saistošo noteikumu 

prasības par teritorijas 

sakopšanu, grāvju 

atbrīvošanu no krūmiem, 

kas ir devis labus 

rezultātus un  

Mārupes novads ir viens 

no sakoptākajiem 

reģionā. 

 

Pašvaldības policija ar 

saviem spēkiem ir 

nodrošinājusi sabiedrisko 

kārtību visos kultūras, 

sporta un atpūtas 

pasākumos, bez Valsts 

policijas papildspēku 

iesaistīšanas.  

Vienmēr tiek sniegts 

Piešķirtais 

budžets ir 

pietiekošs, 

visas uzliktās 

funkcijas 

izpildītas. 

Ietaupījums 

radies sakarā 

ar to, ka 

personāls tika 

nokomlektēts 

gada laikā un 

efektīvi 

izlietots 

piešķirtais 

finansējums. 
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kopā ar valsts policijas 

darbiniekiem un citu 

tiesībsargājošo iestāžu 

darbiniekiem. 

 

Nodrošināt sabiedrisko 

kārtību Domes un tās 

iestāžu organizētajos un 

atbalstītajos kultūras un 

sporta pasākumos. 

 

 

 

vietās – 74; 

Par smēķēšanu, ja to 

izdarījis nepilngadīgais – 

14; Par sīko huligānismu 

un  par ļaunprātīgu 

nepakļaušanos policijas 

darbiniekam – 24. 

Par novada domes 

saistošo noteikumu 

pārkāpumiem-119 

Saņemti 264 iedzīvotāju 

iesniegumi. 

Pašvaldības policijas 

darbinieki nodrošinājuši 

sabiedrisko kārtību visos 

Domes organizētajos 

sporta, kultūras un atpūtas 

pasākumos. 

 

Notiek regulāra sadarbība 

ar Novada domes 

Bāriņtiesu, Sociālo 

dienestu, Būvvaldi un 

citām tiesībsargājošām 

iestādēm (VP, VUGD).  

Sadarbībā ar Valsts 

policiju organizēti 8 

preventīvo pasākumu 

reidi. 

Pamatojoties uz iepriekš 

izstrādāto un saskaņoto 

plānu novada skolās un 

pirmskolas izglītības 

iestādēs regulāri tiek 

veiktas izglītojošas un 

audzinošā rakstura 

lekcijas par drošību uz 

ielām un par alkohola un 

narkotisko vielu kaitīgo 

ietekmi. Kopā nolasītas 

69 lekcijas. 

Mārupes vidusskolā 

pastāvīgi strādā viens 

pašvaldības policijas 

nepilngadīgo lietu 

inspektors, kas uzrauga 

sabiedrisko kārtību un 

drošību skolā un tās 

apkārtnē. 

atbalsts un palīdzība 

visiem novada domes 

dienestiem un valsts 

iestādēm viņu funkciju 

realizēšanā novada 

teritorijā. 

Tiek saņemts pozitīvs 

novērtējums no novada 

iedzīvotājiem. Mārupes 

pašvaldības policijā nav 

saņemta neviena 

rakstiska sūdzība par 

darbinieku prettiesisku 

rīcību. Ir vairākas 

pateicības par sniegto 

atbalstu. 

 

Priekšlikumi: 

1.Jārisina jautājums par 

dienesta telpu 

paplašināšanu, jo uz 1 

darbinieku ir tikai ~3m
2
 

lietderīgas platības. 

2.Jāatjauno operatīvo 

transportlīdzekļu parks. 

3.Ņemot vērā, ka 

Jaunmārupē tiek būvēta 

jauna skola, 

nepieciešams izvēidot 

nepilngadīgo lietu 

inspektora štata vietu. 

  

 

 

Atpūtas, kultūras un reliģija jomas attīstība Mārupes novadā.  

 

Pašvaldībā Atpūtas, kultūras un reliģija jomā darbojas Mārupes Kultūras nams, Mārupes sporta 

centrs un Mazcenas bibliotēka.  2013.gadā šajā jomā plānotais finansējums bija 691 670 LVL, 

izdevumi 593 451 LVL jeb 86% no plānotajiem izdevumiem. Kopumā šajā jomā 2013.gadā 

izlietoti 5% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 
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Kultūras nams 

 Kultūras nama finansējums 2013.gadā plānots 264 400 LVL, 

izpilde 201 217 LVL jeb  76% no plānotā. 

2013.gadā īpaši strādājām pie jaunās paaudzes 

iesaistīšanas kultūras nama un novada sabiedriskajā dzīvē. Lai 

kultūras nams ir vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas 

nacionālās un lokālās kultūras vērtības,  vide masu kultūras 

pastāvēšanai, vieta, kur satiekas dažādi mūsdienu mākslas 

žanri un stili,  radoša vide radošiem cilvēkiem,  veiksmīgs kopdarbs – gan no tālredzīgas 

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

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

apraksts, 

galvenie 

statistikas dati 

2013.gada mērķi, 

galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes 

kultūras namā 

nodarbināti 20 

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. 

Koprepertuāra 

kolektīvi (kori,deju 

kolektīvi) ir ieguvuši 

I pakāpes diplomus, 

ir pilntiesīgi XXV 

Dziesmu un XV Deju 

svētku dalībnieki. 

Kultūras nama tautas 

mākslas kolektīvi skatēs 

ieguvuši I    pakāpes 

diplomus. Dalībnieku 

skaits ar katru gadu tikai 

pieaug, tāpēc rūpīgi 

plānojam kultūras nama 

telpu noslogotību, lai 

visiem kolektīviem tiktu 

nodrošināts mēģinājumu 

process. Paralēli ikdienas 

darbam, kultūras namā 

notiek aktīvs koncertu un 

teātru izrāžu 

piedāvājums, kurus 

apmeklē ne tikai 

mārupieši,bet iebraucēji 

no dažādiem Latvijas 

novadiem. 

Kultūras 

nama darbība 

organizēta plānotā 

budžeta  finanšu 

ietvaros. 

 Klausītāju un 

skatītāju auditorijas 

paplašināšana, 

dažādu mākslas 

formu pieejamības 

nodrošināšana, 

pakalpojumu 

atbilstība dažādiem 

publikas 

segmentiem un 

tautas mākslas 

kultūras mantojuma 

izzināšana, 

uzturēšana un 

saglabāšana; 

informācijas 

apmaiņa un sociālā 

līdzdalība kultūras 

procesos novadā; 

veidot labvēlīgu 

vidi radošās 

daudzveidības 

attīstībai; sekmēt 

Mārupes novada   

Kultūras namā 

darbojas  21 kolektīvs 

ar aptuveni 330 

dalībniekiem. 

2013.gada septembrī 

nodibināts novada 

jauniešu deju 

kolektīvs,v adītājs 

Rolands Levics 

Jauktais koris “Mārupe”; 

Senioru koris 

“Noktirne”; Sieviešu   

koris „Resono” , jauktais 

koris „Universum”šogad 

pārbaudes skatēs ir 

ieguvuši I  pakāpes 

diplomus. Mārupes 

kultūras nama vidējās 

paaudzes deju kolektīvi 

„Mārupieši I” un 

„Mārupieši II” (vadītāja 

Gunta Skuja, 

koncertmeistare Sandra 

Gaide) Deju kolektīvu 

skatē ieguvuši I pakāpi, 

kā arī Vispārējos 

Dziesmu un deju svētku 

finālskatē ieguva 1 

vietu Latvijā. Tas ir 

izcils sasniegums. 

Sieviešu vokālais 

ansamblis “Dzelde” ir 
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dialogu starp 

cilvēkiem. Iesaistīt 

novada jauniešus 

novada 

sabiedriskajā dzīvē. 

ieguvis I pakāpes 

diplomu, Bērnu 

popgrupa „Mazā sirds” 

(vid.gr.); Jauniešu 

popgrupa piedalījušies 

visos novada 

sarīkojumos. Senioru 

ansamblis „Pīlādzis” 

ieguvis II pakāpes 

diplomu. Aktīvi darbojas 

interešu kolektīvi: 

ārstnieciskā vingrošana 

pensionāriem; LINE 

DANCE senioriem; 

Bērnu vokālā studija; 

Hip hop, brake dance; 

Vēderdeju studija; Bērnu 

deju kolektīvs mazās 

„Pērlītes” un lielās 

„Pērlītes”; Vokāli 

instrumentālā grupa; 

Mākslas studija bērniem 

un pieaugušajiem. Visi 

kolektīvi, kuri darbojas 

kultūras namā, 

2013.gadā ir auguši gan 

skaitliski,gan 

mākslinieciski. Ir patiess 

prieks par piepildītajām 

zālēm vieskoncertos, par 

grupas „Pērkons” 3 

papildkoncertiem. 

 

 Veiksmīgs kopdarbs. Kultūra ir katras tautas būtiska un neatņemama, tālā senatnē 

sakņota daļa. Tā ir mūsu tautas pašizteikšanās veids dažādās dzīves situācijās – ikdienas 

sadzīvē, svētkos, cilvēku savstarpējās attiecībās, darbā un ģimenē, ,mākslā – mūzikā. Kultūras 

attīstību nosaka ne tikai tradīcijas, bet arī sociālpolitiskie, ekonomiskie un vides apstākļi. 

Mārupē – paralēli pasākumiem, viesmākslinieku koncertiem , notiek  aktīva un radoša  

novada pašdarbības kolektīvu attīstība (kordziedāšana, deju kolektīvu darbošanās paaudzēs, 

vokālās mākslas attīstība, instrumentālā muzicēšana, gleznošana utt.. Novada kultūras nama 

kolektīvu vadītājiem ir dotas visas iespējas celt profesionālo līmeni un izveidot savu kvalitātes 

sistēmu, lai darbotos un pilnveidotos, lai Mārupē neizzustu to cilvēku  skaits, kas vēlas dejot, 

lai neizzustu kordziedāšanas tradīcijas, lai neizzustu tautas tērpa valkāšanas prieks, lai 

neizzustu unikālās prasmes no paaudzes paaudzē. 

 Mūsu  - gan Tautas mākslas, gan netradicionālie kolektīvi piedalās visos novada 

organizētajos sarīkojumos, skatēs un konkursos, Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju 

svētkos, kā arī piedalās starptautiska mēroga konkursos un festivālos. Un ne tikai piedalās, bet 

iegūst godalgotas vietas. Šogad Dziesmu un Deju svētku skatēs mūsu četri kori /jauktais koris 

„Mārupe”, jauktais koris ”Universum”, senioru koris „Noktirne”, sieviešu koris „Resono”/ ir 

ieguvuši I pakāpes diplomus un vidējās paaudzes deju kolektīvi „Mārupieši I” un „Mārupieši 

II” ir ieguvuši augstākās pakāpes un  I pakāpes diplomus. Kolektīviem notiek aktīva sadarbība 

ar kolektīviem gan Latvijā ,gan aiz tās robežām. 

 Kā likums vispusīgi organizēta kultūras dzīve paaugstina iedzīvotāju pašapziņu, veido 

patriotisma un piederības jūtas savai dzīves vietai, parāda reālu segumu maksātajiem 

nodokļiem. 

 Lielu skatītāju atsaucību ieguvis koncertcikls “Muzikālā Advente”, kurš notiek visas 

Adventes svētdienas; tāpat jau vairākus gadus notiek bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru 
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saujā”; esam unikāli ar to, ka tieši Mārupē notiek leģendārās dziedātājas Noras Bumbieres 

vārdā nosauktais jauno vokālistu konkurss, Lieldienās  - nu jau par tradīciju kļuvis mazo 

vokālistu konkurss „Mārupes Cālis”;  izmēģinājām spēkus sadarbībā ar Latvijas TV, 

nodrošinot tiešraidi labdarības akcijai „Nepaej garām”, sadarbojamies ar Kino punktu, skaists 

emocionāls mirklis bija Mārupes kultūras namā 18.novembrī – mūsu Latvijas dzimšanas 

dienā, kad atvadījāmies no savas Latiņa, un kur nu vēl kopīgā Līgošana! Ir atdzimušas 

Mākslas dienas Mārupē, kad kopā sanāk Mārupes radošās ģimenes. Ir uzsākts darbs pie 

kultūrtūrisma, ir  jaunas telpas mūsu Mazcenas bibliotēkai, turpinās darbs un materiālu 

vākšana  muzejiem , kuri noteikti būs katrā novada ciematā. Uzsākts darbs pie trešās grāmatas 

par Mārupi. 

 Kultūras nams atbalsta un palīdz organizēt sarīkojumus novada nevalstiskajām 

organizācijām –1991.gada Mārupes Barikāžu dalībnieku biedrībai, pensionāru biedrībai, 

lauksaimniecības biedrībai, uzņēmēju biedrībai, politiski represēto biedrībai, Mārupes Dāmu 

klubiņam, labdarības biedrībai „ Daugavas vanagi”, sadarbojamies ar Likteņdārza veidotājiem 

u.c. Organizējam valsts svētku svinības, latviešu tradīciju svētkus.  

 Pateicoties pašvaldības atbalstam un finansēšanas pilnīgošanai, mēs varam nodrošināt 

kultūras attīstībai nepieciešamo mūsu kolektīvu profesionālo vadību un attīstību. Jā, mums ir 

svarīga Mārupes novada vārda atpazīstamība, sabiedrības informēšana, lai ikviena cilvēka 

apziņā nostiprinās pozitīvs iezīmju kopums par mums – par radošajiem mārupiešiem. 

  ...Ir patīkami ik pa brīdim aizvērt acis un sacīt sev pašam ”Es esmu burvis, un, 

kad atvēršu acis, es redzēšu pasauli, kuru esmu radījis un par kuru es un vienīgi es esmu 

pilnībā atbildīgs.” Pēc tam atver plakstus lēni, kā uz skatuves paceļas priekškars, un Tu 

ieraudzīsi savu pasauli tieši tādu, kādu esi radījis. /Ričards Bahs) 

  

 

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

Valsts mērogā: 

  Vispārējie latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētki Rīgā; 

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

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

 Latvijas jaunrades deju skatē un un konkursā „Salaspils kauss” kur VPDK 

„Mārupieši” izcīnīja Grand Prix; 

 Noras Bumbieres fonda jauno izpildītāju konkurss 

 Koris „Resono” konkursā Klaipēdā iegūst sudrabu 

 

Koncerti , teātra izrādes un sarīkojumi: 

 Politiski represēto biedrības atceres un piemiņas  sarīkojumi 

 1991.gada Barikāžu biedrības dalībnieku piemiņas sarīkojumi 

 Pensionāru biedrības sarīkojumi,kopsapulces 

 Jaungada sarīkojumi 

 Starptautiskajai Sieviešu dienai veltīts koncerts un  atpūtas sarīkojums 

 Dzejas dienas „Kad āboli krīt” 

 Pašvaldību vēlēšanas 

 Mākslas dienu  meistarklases  

 Svinīgas laulību reģistrācijas ceremonijas 

 Pierīgas novadu koru kopmēģinājumi  

 Grupas KEKSI koncerts 

 Mākslas dienu sarīkojums Mārupē  ar mūziķu - brāļu Ziemeļu piedalīšanos 

 Eksotisko deju studijas Mārupes Mistērijas Pavasara koncerts 

 Mazo vokālistu konkurss Cālis 2013 

 Noras Bumbieres fonda konkurss un koncerts 
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 Adventes koncerti: bērnu , „Baltais Ziemassvētku laiks” un dievkalpojums kopā ar 

mācītāju Edgaru Maži un priesteri Imantu Medvicki 

 VPDK „Mārupieši” Pavasara koncerts 

 Kultūras nama kolektīvu lielais atskaites koncerts 

 Comenius projekta noslēguma sarīkojums 

 Cāļa tirdziņš sadarbībā ar portālu „Cālis.lv” 

 Izklaides sarīkojums ar grupu „Apvedceļš’ 

 Ielīgošanas koncerts; 

 Franču mūzikas dueta „Viņš un viņa”koncerts; 

 Bērnu un jauniešu svētki „Ar vasaru saujā” 

 Grupas „Bermudu divstūris” koncerts 

 Skolotāju dienas sarīkojums 

 Svētrīts –grupas „Vintāža” koncerts; 

 Dāmu klubiņa Labdarības sarīkojums  

 Bērnu deju kolektīva „Pērlītes” atskaites koncerts 

 Aktiera,komponista Vara Vētras koncerts 

 Novada kapu svētku dievkalpojumi 

 Teātra izrāde „Supervaronis Augustiņš” 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatas novadu 

 Uzņēmēju dienas izstāde, konference un noslēguma sarīkojums 

 Teātra izrāde „Bīstamais pagrieziens” 

 Teātra izrāde „Mana dzimšanas diena” ar aktieri Andri Bērziņu 

 Sadarbība ar Kino punktu – dokumentālo filmu demonstrēšana 

 Teātra izrāde „Olgas diena” 

 Teātra izrāde „Plīvurītis ar punktiņiem” 

 Jauktā kora „Mārupe” koncerts 

 Lāpu gājiens 

 Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgs sarīkojums un koncerts „Mūsu Latiņš” 

 Tematisks sarīkojums „Tautas frontei 25” 

 Notikušas starptautiskās meistarklases latviešu tautas deju apguvē 

 Policijas dienas sarīkojums 

 Grupas Pērkons 3 papildkoncerti 

 Brāļu Auzānu un Jersikas orķestra koncerts 

 Labdarības koncerts „Eņģeļi pār Latviju” 

 Baltais Adventes koncerts 

 Koncertizrādes „Brīnumskapis” 2 papildizrādes 

 PII „Mazulītis Rū” sarīkojums 

 Muzikālās Adventes bērnu koncerts  

 Līgo vakars ar „Lauku muzikantiem” un „Kraujas Band” 

 Baltinavas TT viesizrādes „Antons i Anna” 

 Mūziķu apvienības „Čigānzēni” un Žoržs Siksna koncerts 

 Koncerts „Trīs zvaigznes” –Zigfrīds Muktupāvels,Uģis Roze,Andris Ērglis 

 Pierīgas partnerības konference 290 dalībnieki 

 Brāļu Auzānu koncerts „Vakariņas uz sešiem” 

 Lāzeru šovs 

 Koncerts”Pie Tavas sirds”  
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Mārupes Sporta centrs  

 

Finansējums 2013.gadā plānots 353 340 LVL, izpilde 

339 354 0LVL jeb 96,04% no plānotā. 
 

 

 

Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013. gada mērķi, 

galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 

analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes sporta 

centrs realizē 

funkcijas sporta 

dzīves un attīstības 

jomā, īstenojot 

valsts un 

pašvaldības sporta 

politiku.  Risina 

sporta jautājumus 

sadarbojoties ar 

IZM u citām 

iestādēm un 

privātpersonām. No 

2008.g. tā pārziņā 

atrodas Tīraines 

sporta komplekss, 

bet no 2012.g. 

Mārupes Sporta 

komplekss. 

Mārupes Sporta 

centrā strādā 25 

darbinieki. 

 

1. Veicina un atbalsta 

iedzīvotājus uz aktīvu, 

veselīgu un 

pilnvērtīgu brīvā laika 

pavadīšanu, kā arī 

koordinē sporta 

aktivitāšu 

organizēšanu Mārupes  

novadā. 

2. Nodrošina Mārupes  

sporta kompleksu un 

sporta laukumu 

piejamību plašām 

iedzīvotāju masām. 

Organizēti sporta treniņi un 

sacensības basketbolā, 

taekvondo, futbolā, volejbolā, 

badmintonā, florbolā, 

vieglatlētikā, bridžā, novusā, 

galda tenisā, peldēšanā, 

badmintonā, riteņbraukšanā, 

tenisā. 

MSC sporta sekciju audzēkņi 

piedalījušies Latvijas mēroga 

sacensībās, arī ārzemes un 

izcīnījuši godalgotas vietas. 

Organizētas vai veicināta dalība 

sporta  nometnēs. 

Sarīkotās sporta dienas 

(svētki), kausi, laureāti, 

balvu izcīņas, Latvijas 

čempionāti, sporta spēles 

u.c.  

Audzēkņi piedalījušies 

sporta nometnēs gan 

Latvijā, gan ārpus tās 

robežām.  

 

Sporta pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. Abu 

sporta kompleksu 

darbība tiek 

nodrošināta  

kvalitatīti  plānoto 

finanšu ietvaros. 

Futbola sekcija 

treneris J.Vilkaušs 

 

3.vecuma grupās- 

68 audzēkņi : 

 

"SSG" grupa-

2007/2008.dz.g.-22 

audzēkņi. 

"MT-1" grupa- 

2005/2006.dz.g. 

-23audzēkņi. 

"MT-2" grupa- 

2001 - /2004.dz.g. 

-23audzēkņi 

Gada mērķi: veicināt 

vispusīgu fizisko un 

speciālo sagatavotību, 

intelekta attīstību, 

veidot izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu, 

cilvēka anatomijas un 

fiziolģijas pamatiem, 

rosināt audzēkņos 

motivāciju augstiem 

sasniegumiem sportā. 

Dalība Latvijas 

čempionātā un klubu 

rīkotajās sacensībās. 

Tiem audzēkņiem , kuri regulāri 

un  sistemātiski apmeklēja 

treniņus, uzlabojās   

fiziskā forma, parādījās lielāka 

motivācija trenēties un rādīt 

augstvērtīgus rezultātus gan 

treniņu laikā, gan sacensībās. 

. 

Mērķi tika sasniegti. 

Audzēkņi pilnveidoja 

savas prasmes futbola 

tehnikā,  kā arī speciālos-

sagatavojošos 

vingrinājumus, 

iesildīšanās, atsildīšanās  

un traumu profilakses 

vingrinājumus.  Aktīvi un 

veiksmīgi piedalījās 

Latvijas mēroga 

sacensībās uzrādot labus 

rezultātus.  

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

 

Futbola sekcija 

treneris                         

A. Kokorevičs    
 

3.vecuma grupās- 

52 audzēkņi : 

 

"MT-3" grupa-

2005/2006.dz.g.-25 

audzēkņi. 

 

"MT-4" grupa- 

2003/2004.dz.g. 

-15audzēkņi. 

 

"MT-5" grupa- 

2000/2002.dz.g. 

2013.gadā galvenais 

mērķis bija piedalīties 

Latvijas un 

starptautiskajos 

turnīros futbolā. Tika 

organizētas arī 

treniņnometnes. Šis 

mērķis tika realizēts 

ar Mārupes 

komandām pa vecuma 

grupām 2006.g.dz 

zēni., 2005.g.dz. zēni, 

2002.g.dz.zēni, 

2003.g.dz. zēni. 

Par mērķi tika arī 

uzstādīta futbola 

Tiem audzēkņiem , kuri regulāri 

un  sistemātiski apmeklēja 

treniņus, uzlabojās fiziskā 

forma, parādījās lielāka 

motivācija trenēties un rādīt 

augstvērtīgus rezultātus gan 

treniņu laikā, gan sacensībās. 

Mārupes jaunie futbolisti 

piedalījās Latvijā rīkotajos 

turnīros, gan starptautiskajos 

turnīros Somijā, Lietuvā un 

Igaunijā. 

2013. gadā Starptautiskajā 

turnīrā „Saaremaa Cup” – 2005. 

gada dzim. zēnu komanda 

izcīnīja godpilno 1. vietu starp 

Mērķi tika sasniegti. 

Audzēkņi apguva futbola 

spēles tehnisko 

izpildījumu, kā arī 

speciālos-sagatavojošos 

vingrinājumus, 

iesildīšanās, atsildīšanās  

un traumu profilakses 

vingrinājumus, taktisko 

un funkcionālo 

sagatavotību  Aktīvi un 

veiksmīgi piedalījās 

Latvijas un starptautiskā 

mēroga sacensībās, 

uzrādot labus rezultātus.  

Lai uzlabotu 

rezultātus, 

Mārupei ir 

nepieciešams 

kvalitatīvs dabīgā 

seguma futbola 

stadions 

Jaunmārupē un 

mākslīgā seguma 

futbola laukums 

pie Mārupes 

vidusskolas. 

Inventārs ir 

pietiekamā līmenī. 
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-12audzēkņi. popularizēšana 

Mārupē, jauno 

futbolistu veselības 

nostiprināšana, brīvā 

laika aizpildīšana ar 

mīlestību pret futbolu 

un plānveidīgu 

treniņa procesu. 

15 komandām, savukārt 2002. 

gada dzim. zēnu komanda 

izcīnīja 3.vietu starp 10 

komandām. 

2013. gads „Balvi Open Cup” – 

2005. gada dzim. zēnu komanda 

izcīnīja 2. vietu starp 12 

komandām. 

2013. gads „Aiņa Šaicāna 

piemiņas turnīrs Balvos”- 2001. 

gada dzim. zēnu komanda 

izcīnīja 3. vietu starp 6 

komandām. 

2013. gada augusts, Ŗiga 

Summer Cup” – 2005. gada 

zēnu komanda izcīnīja 2. vietu 

starp 12 komandām. 

2013. gads „Salaspils Rudens 

Kauss” – 2005. gada zēnu 

komanda izcīnīja 1. vietu starp 

12 komandām un 2002. gada 

zēnu komanda izcīnīja 2. vietu 

starp 6 komandām. 

2013. gads, „Ķengaross Kauss” 

– 2005. gada zēnu komanda 

izcīnīja godpilno 1. vietu starp 

15 komandām un 2002. gada 

dzimušo zēnu komanda izcīnīja 

5. vietu starp 7 komandām. 

2013. gads, „Kaizer Kauss” – 

2005. gada zēnu komanda 

izcīnīja 2. vietu starp 12 

komandām un 2002. gada 

dzimušo zēnu komanda izcīnīja 

3. vietu starp 12 komandām. 

2013. gads; „Riga Open Cup” – 

2005. gada dzimušo zēnu 

komanda izcīnīja 4. vietu starp 

24 komandām. 

2013. gada novembrī startējām 

„Ateitis Cup 2013” Viļņā 

(Lietuva) - 2005.g. dzimušo 

zēnu komanda izcīnīja 6. vietu 

starp 24 komandām. Savukārt, 

lielo traumu skaita dēļ 2002. 

gada dzimušo zēnu komanda 

ieguva 12. vietu no 12 

komandām.  



Mārupes pašvaldības 2013.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

47 

 

 

Futbola sekcija 

treneris                         

S. Rutkaste    

 

3. vecuma grupās 

60 audzēkņi  

 

"MT-1" grupa: 

2000.-2002.dz.g.- 

20 audzēkņi. 

 

"MT-2" grupa- 

2005 - 2006.dz.g. -

10 audzēkņi. 

 

"MT-S" grupa- 

2007. - 2009.dz.g. - 

30 audzēkņi. 

 

 

2013. gadā bija 

vairāki mērķi. Viens 

no tiem futbola 

popularizēšana 

Mārupes novadā, kā 

arī dalība 

starptautiskos 

turnīros ārpus 

Latvijas robežām. 

 

 

Starptautiskajā turnīrā Igaunijā 

„Saaremaa Cup” 2005.g.dz. un 

2006.g.dz. zēnu komanda 

izcīnīja 1. vietu no 15 

komandām.  

Starptautiskais turnīrs Lietuvā 

„Atetis Cup” 2006.g.dz. zēnu 

komanda izcīna 7. vietu no 16 

komandām. 

Starptautiskajā turnīrā Latvijā 

„Salaspils rudens kauss” 

2006.g.dz.zēni iegūst 1. vietu 

no 12 komandām, 2007.g.dz. 

zēni izcīna 2.vietu no 8 

komandām. 

Turnīrs „Riga Cup” 2006.g.dz. 

zēni izcīna 1. vietu no 16 

komandām. 

Mārupes Jauno futbolistu kausā 

2006.g.dz. zēni izcīna 2. vietu 

no 12 komandām , bet 

2007.g.dz.zēni iegūst 3. vietu 

arī no 12 komandām. 

2006.g.dz.zēni „Futo Cup” 

turnīrā izcīna 1. vietu no 14 

komandām, 2007.g.dz. zēni 

iegūst 2. vietu no 8, bet 

2008.g.dz. zēni 4. vietu no 8 

komandām. 

 

Pie sasniegtā 

neapstāsimies. Kopumā 

vērtējot, sacensību 

rezultāti ir labi. Jāturpina 

iesāktais darbs pie futbola 

tehnikas vingrojumiem un 

izpildījuma. Svarīgs 

faktors – morālās stājas 

veidošana un izpratne par 

komandas sporta veidu. 

 

Pasākumi tiek 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

 

Basketbola sekcija  

Treneris  

M. Vārna  

Treneris                  

J. Hāzners  
 

5. vecuma grupās- 

62 audzēkņi : 

 U13 komanda - 

2001. - 2002.g.dz. – 

12 audzēkņi 

 U11 komanda - 

2003.g.dz. – 12 

audzēkņi 

 U10 komanda - 

2004.g.dz. – 8 

audzēkņi  

 U9 komanda 

2005.g.dz. – 15 

audzēkņi 

 IESĀCĒJI - 

2006. - 2008.g.dz. – 

15 audzēkņi 

Attīstīt, stiprināt un 

apņēmīgi veidot 

basketbola piramīdu 

Mārupes novadā.  

Noteikti tiekties 

augstāk, kam 

vajadzīga enerģija, lai 

sasniegtu labus 

rezultātus sacensībās. 

Svarīgākā lieta ir 

audzēkņu 

pilnveidošana un 

mērķu uzstādīšana. 

Veicināt vispusīgu 

fizisko sagatavotību, 

veidot izpratni par 

basketbola specifiku 

un komandu sporta 

veidiem. Motivēt 

audzēkņus  

neapstāties pie 

sasniegtajiem 

rezultātiem. 

2013. gada nogalē 

tika izveidota 

Mārupes Sporta 

Centra Basketbola 

sekcijas mājas lapa: 

http://scmarupe.wix.c

om/scmarupe, kas 

kalpo kā praktisks, 

ērts un nepieciešamas 

ikdienas darba 

instruments 

Basketbola sekcijā 

Mārupes novadā. 

 

 

Visi audzēkņi, kas regulāri 

apmeklē basketbola treniņus, ir 

uzlabojuši savu veselību, fiziski 

kļuvuši spēcīgāki. Novērojama 

motivācija apmeklēt treniņus, 

uzlabot savus sportiskos 

rezultātus, protams, piedalīties 

sacensībās un gūt uzvaras! 

 

 

  

2013. gadā 

Mārupes Sporta centra 

jaunie basketbolisti 

piedalījās basketbola 3:3 

turnīrā „Āgenskalna 

Kauss 2013″. Starp 

kopumā 10 turnīra 

komandām „Mārupes 

Tīģeri” izcīnīja 2.vietu.  

Mārupes Sporta centra 

rīkotās sacensības 

basketbolā bērniem 

„Mārupes kauss 3:3”.  

Tajās 2003. un 2004. gadā 

dzimušo zēnu vecuma 

grupās spēkiem mērojās 

kopumā 24 komandas. 

Iegūstot 4. vietu U-9 

2004.g.dz. zēnu grupā. 

Starptautiskā basketbola 

turnīrā „Marupe Cup 

2013” izcīnīta 2. Vieta 

Basketbola turnīrā 3:3 

“Āgenskalna Kauss”. 

Mārupes Sporta centra 

2004 – 2005. gadā 

dzimušo zēnu basketbola 

U9 vecuma grupā, uzvarot 

visās spēlēs, komanda 

izcīnīja 1.vietu 

Basketbola turnīrs3:3 

„Mārupes 

Kauss 2013”  

U11 – 2003.g. no 12 

komandām „Mārupes 

Tīģeri” izcīnīja 3. vietu, 

„Mārupes Lauvas” 

4.vietu. 

Sacensības tiek 

plānotas un 

organizētas tā, lai 

paredzētie finanšu 

līdzekļi to ļautu. 

http://scmarupe.wix.com/scmarupe
http://scmarupe.wix.com/scmarupe
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2013. gada 19. decembrī, 

Mārupes sporta centrā 

notika Latvijas Jaunatnes 

basketbola līgas projekta 

Basketbols 

2013./2014.gada sezonas 

trešais sarīkojums. 

Taekvondo sekcija   

treneris                  

V.Lepins Žagars  
SSG - 30 audzēkņi 

Attīstīt bērnu fiziskas 

īpašības caur 

vispārīgo fizisko 

sagatavošanu, radīt 

priekšstatu par 

taekvondo cīņas 

mākslu, sagatavot 

bērnus pirmajām 

sacensībām, ka arī 

apmācīt programmu 

uz pirmo jostu. 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes kauss”  

„Ogres kauss”. 

2. Vasaras treniņu 

nometne - jūlijs 

3. Fizisko testu diena 

Ir apmācīta programma 10.-9. 

kupu (Dzeltena josta). 

Ir attīstīta un ar fiziskiem 

testiem pārbaudīta bērnu fiziskā 

sagatavotība. 

Labākie audzēkņi piedalījās 

sacensībās, jo tā nav obligāta 

prasība visiem. 

Treniņu rezultātā 

uzlabojusies audzēkņu 

VFS un psiholoģiskā 

sagatavotība. Spējīgākie 

audzēkņi piedalās 

regulārās sacensībās. 

 

 

 

Taekvondo 

MT 1-3 – 20 

personas 

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”, „Koenig 

open” ,  „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. 27.04.2013. Mārupes kauss 

2013  
1.vieta K.Kāgis  

2.vieta: Kristofers Spalviņš,  

Eduards Rjabkovs 

3 .vieta A.Žīgure   

3.vietas: Markus Masens, 

Aleksis Keviņš, Lilija Ose, 

Kristaps Sproģis, Peteris Lide, 

Ritvars Nikolajevs 

2.Lietuvas atklātais  

čempionāts 2013 

3.vietas:K.Strante, P.Drengers, 

R.Nikolajevs 

3. Lietuvas atklātais skolēnu 

čempionāts 18.10.2013. 

3. vieta – Aleksis Keviņš, Lilija 

Ose, Peteris Drengers, Roberts 

Jansons, Markus Zemturis 

4. Ogres taekwondo kauss 

2013 

3.vieta –  Lilija Ose, Peteris  

Drengers, Roberts Jansons, 

Agate Žīgure 

5 .Rakvere cup 2013 

09.11.2013 

1.vieta - Lilija Ose, 

2.vieta - Peteris Drengers, 

Treniņu rezultātā 

uzlabojusies audzēkņu 

VFS un psiholoģiskā 

sagatavotība. Spējīgākie 

audzēkņi piedalās 

regulārās sacensībās. 

Finansiālais 

atbalsts ir 

pietiekošs 

pagaidām, bet 

pieaugot 

meistarībai, tas 

prasīs papildus 

izdevumus. 

Inventārs. lai  

sagatavotos 

sacensībām, ir 

labs, bet 

nepietiekošs. 

Taekvondo 

MT 4-7 – 6 

personas 

Mērķi - Attīstīt  

fiziskas īpašības caur 

vispārīgo un speciālo 

fizisko sagatavošanu, 

mācīt taekvondo 

tehniskas un taktiskas 

Ir apmācīta programma uz 6.-

2.kupu (sarkana josta). 

Ir attīstīta un ar fiziskiem 

testiem pārbaudīta fiziska 

sagatavotība. 

Sacensību rezultāti: 

Sasniegtie rezultāti 

vērtējami kā augsti.  

Finansiālais 

atbalsts ir 

nepietiekošs .  

Inventārs, lai  

sagatavotos 

sacensībām, ir 
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prasmes, gatavot 

sportistus sacensībām 

un atestācijām uz 

jostām 

Aktivitātes : 

1. sacensības 

„Mārupes taekvondo 

kauss”, „Estonian MA 

Games”, Lietuvas 

atklātais čempionāts,  

BERLIN OPEN 

„Ogres kauss” u.c. 

2. Koptreniņi ar citu 

sporta klubu pārstāvju 

aicināšanu, ka arī 

izbraucieni pie citiem 

valsts klubu 

pārstāvjiem 

3. Vasaras treniņu 

nometne – 

Baltkrievija jūnijs, 

Latvija - jūlijs 

Vasaras treniņu 

nometne Vācijā- 

augusts 

4. Fizisko testu diena 

 

1. 01.02.2013 -02.02.2013. 

„Estonian Open Martial arts 

Games” 
D.Bērziņš - 1.vieta 

M.Pripoteņ – 3.vieta. 

M.Vilciņa - 1.vieta. 

K.Orleāns - 1.vieta. 

2.  „Mārupes kauss 2013” 

M.Pripoteņs 78 kg  2 cīņas – 3.v 

M.Vilciņa - 57 kg – 1.vieta 

K.Orleāns – 80 kg -1.vieta 

R.Rītiņš – 2.vieta 

3.„Lietuvas atklātais  

čempionāts 2013 

1.vieta – Kārlis  Orleāns,           

2. vieta  -    D.Bērziņš 

R.Rītiņš – 63.kg , - 2.vieta 

M.Vilciņa - 55 kg.– 3.vieta 

4. 09.-10.05.2013. Berlin Open  

K.Orleāns - 80 kg.- 1.vieta 

M.Vilciņa   – 1.vieta 

5. Latvijas Jaunatnes 

Olimpiāde 

M.Pripoteņs – 2.vieta 

M.Vilciņa - 1.vieta 

6. 03.-04.10.2013.Smoļenskas 

cietokšņa kauss  

3.vieta: MagdalēnaVilciņa, 

Maksims Pripoteņs, Kārlis 

Orleāns 

7. 09.11.2013. Rakvere cup 

2013  

D.Bērziņš - 2.vieta 

M.Vilciņa - 2.vieta. 

K.Orleāns - 2.vieta. 

8. Bresta cietoksna kauss 

D.Bērziņš - 3.vieta 

9. Ogres taekwondo kauss 2013 

D.Bērziņš - 1.vieta 

M.Vilciņa - 2.vieta. 

M.Pripoteņs – 1.vieta. 

labs. 

Volejbola sekcija   

treneris 

A.V.Kļaviņš 

 Volejbola interešu 

izglītības grupas  

Kopā grupās uzsāka 

nodarbības 50 

audzēkņi. Dažādu 

iemeslu dēļ 5 

audzēkņu 

nodarbības 

pārtrauca 

SSG grupa-

2004/2006.dz.g.- 25 

audzēkņi. 

Pamatgrupa- 

2000./2003.g.dz  

- 20 audzēkņi. 

 

Gada mērķi: veicināt 

vispusīgu fizisko un 

speciālo sagatavotību, 

intelekta attīstību, 

veidot izpratni par 

dzīvesveidu, cilvēka 

anatomijas un 

fiziolģijas pamatiem, 

rosināt audzēkņos 

motivāciju 

nodarboties ar 

fiziskiem 

vingrinājumiem, 

iemācīties volejbola 

spēles pamatus, lai 

turpinātu to 

pilnveidošanu un 

piedalīties sacensībās.  

Piedalīties dažādu 

organizāciju rīkotajās 

sacensībās mazajiem 

volejbolistiem. 

 

Tiem audzēkņiem , kuri regulāri 

un  sistemātiski apmeklēja 

treniņus, uzlabojās   

fiziskā forma, parādījās lielāka 

motivācija trenēties un rādīt 

augstvērtīgus rezultātus gan 

treniņu laikā, gan sacensībās. 

2013.gadā 

2000./2002.g.dzimušie 

audzēkņi piedalījās 4:4 

volejbolā starptautiskās 

sacensībās Polijā, izcīnot 

4.vietu 16 komandu 

konkurencē. 

Mērķi tika sasniegti. Īpaša 

uzmanība nodarbībās tika 

pievērsta galveno balsta 

aparāta muskuļu 

trenēšanai, pareizai 

skriešanai un 

elpošanai.Izstrādāti un 

izpildīti kontrolnormatīvi. 

Tajos tika sarīkotas 

sacensības, kurās 

piedalījās 52 

audzēkņi.Viņi apguva 

speciālos-sagatavojošos 

vingrinājumus, 

iesildīšanās, atsildīšanās  

un traumu profilakses 

vingrinājumus.  

 

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

Finansu 

efektivitāti var 

vērtēt , analizējot 

programmas 

efektivitāti 

ilgtermiņā un 

skatoties uz 

rezultātiem gan 

valstiskā, gan 

novada aspektā. 

Vecāki apliecina, 

ka bērniem 

uzlabojusies 

veselība. 

Volejbola sekcija   

treneris A.Leitis 

4.vecuma grupās- 

26 audzēkņi : 

 

"SSG" grupa-

Gada mērķi: veicināt 

vispusīgu fizisko un 

speciālo sagatavotību, 

intelekta attīstību, 

veidot izpratni par 

veselīgu dzīvesveidu, 

Tiem audzēkņiem , kuri regulāri 

un  sistemātiski apmeklēja 

treniņus uzlabojās   

fiziskā forma, parādījās lielāka 

motivācija trenēties un būt 

disciplinētiem treniņu laikā. 

Par cik 2013.gadā mēs vēl 

nepiedalījāmies 

sacensībās, ir grūti tagad 

spriest par sasniegtajiem 

rezultātiem. Tomēr-

treniņos tika izspēlēti 

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 
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2004/2005.dz.g.- 

6audzēkņi. 

 

"MT-1" grupa- 

2002/2003.dz.g. 

-10 .audzēkņi. 

 

"MT-2" grupa- 

1999/2001.dz.g. 

-8.audzēkņi. 

„MT-3” 

Grupa- 

1997/1998.dz.g. 

-2. audzēkņi 

 

cilvēka anatomijas un 

fiziolģijas pamatiem, 

rosināt audzēkņos 

motivāciju augstiem 

sasniegumiem sportā. 

Veidot sapratni par 

komandu sporta 

veidiem , mācīt 

izprast volejbola 

specifiku. 

Un jau 2014.gadā 

sākt piedalīties 

sacensībās. Braukt uz 

draudzības spēlēm, 

kā arī uz turnīriem . 

Kā arī noslīpēt 

tehniku vecākajiem 

audzēkņiem, lai 

tuvākajā laikā tie 

būtu labi palīgi 

Mārupes pieaugušajai 

volejbola komandai. 

Radās liela interese par 

piedalīšanos sacensībās, kā arī 

sapratne par volejbolu un 

komandas spēlēm kopumā. 

Interešu grupa lēnām piesaista 

arvien vairāk janiešus volejbola 

nodarbībām.  

 

dažādi turnīri savā starpā 

un esam viesojušies RVS 

spēlēt draudzības spēles. 

No kā var izdarīt visnotaļ 

pozitīvus secinājumus par 

Mārupes novada jauno 

volejbolistu progresu.  

Dažādu vecunu 

cilvēku fizisko 

aktuivitāšu sekcija 

Trenere                          

J. Martjanova 

I grupa  -  

6-10 g.v. (15 dalībn.) 

 

II   grupa - 11-18 

g.v. 

(6 dalībn.) 

 

III grupa - 18-45 

g.v. 

(6 dalībn.) 

 

IV grupa - 18-45 

g.v. 

(10 dalībn.) 

 

V  grupa - 45-70 

g.v. 

(6 dalībn.) 

Pulciņu īstenošanas 

galvenais mērķis ir   

radīt iespēju dažādu 

vecumposmu Skultes 

iedzīvotājiem 

veidoties par 

vispusīgi attīstītām  

personībām, kas 

izprot fizisko 

aktivitāšu  un 

veselīga dzīvesveida 

nozīmi, apzinās 

iegūto fizisko iemaņu 

un  prasmju vērtību 

un lomu savā  dzīvē 

un ir gatavas 

iesaistīties aktīva 

dzīvesveida 

popularizēšanā savā 

dzīvesvietā.  

 

Visi pulciņu dalībnieki aktīvi 

iesaistījās Latvijas Olimpiskajā 

dienā, Ģimenes sporta dienās, 

Skultes sporta svētkos un 

ikdienas treniņos. 

Gada laikā pulciņu 

dalībniekiem: 

-uzlabojās fiziskā  un 

emocionālā stāja; 

-uzlabojās vispārējais veselības 

stāvoklis;  

-veiksmīgi apguva dažādu 

fizisko aktivitāšu  tehniskais 

izpildījums; 

-pilnveidojās fiziskā  

sagatavotība;  

- izveidojās savstarpēju 

cieņpilnu attiecības starp 

dažādu vecumposmu cilvēkiem; 

- motivācijas rašanās savu  

spēju izkopšanai, lai sasniegtu 

jaunus panākumus dažādās 

fiziskajās aktivitātē. 

Mērķi tika sasniegti. 

Pulciņu dalībnieki apguva 

vispārattīstošas fiziskās 

sagatavotības pamatus, 

pamatdisciplīnu tehnisko 

izpildījumu, kā arī 

speciālos sagatavojošos 

vingrinājumus, 

iesildīšanās, atsildīšanās  

un traumu profilakses 

vingrinājumus.  Aktīvi un 

veiksmīgi apmeklēja 

nodarbības un ar prieku 

iesaistījās tajās.  

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 

 

Vieglatlētikas 

sekcija 

trenere J. Ābele 

 

4.vecuma grupās- 

50 audzēkņi : 

"SSG" grupa-

2004/2005.dz.g.-16 

audzēkņi. 

"MT-1" grupa- 

2002/2003.dz.g. 

-15 audzēkņi. 

"MT-2" grupa- 

2000/2001.dz.g. 

-12audzēkņi. 

"MT-3" grupa- 

1997/1999.dz.g. 

-7 audzēkņi. 

Gada mērķi: veicināt 

audzēkņu vispusīgu 

fizisko un speciālo 

sagatavotību, intelekta 

attīstību, veidot 

izpratni par veselīgu 

dzīvesveidu, cilvēka 

anatomijas un 

fizioloģijas pamatiem, 

rosināt audzēkņos 

motivāciju augstiem 

sasniegumiem sportā.  

Dalība Latvijas 

Vieglatlētikas 

Savienības rīkotajās 

sacensībās. 

Tiem audzēkņiem , kuri regulāri 

un  sistemātiski apmeklēja 

treniņus uzlabojās  fiziskā 

forma, parādījās lielāka 

motivācija trenēties un rādīt 

augstvērtīgus rezultātus gan 

treniņ laikā gan sacensībās. 

 

Sacensībās piedalījās : Arturs 

Mihejevs, Sabīne Veide, Ieva-

Emīlija Zālīte , Elīza Lizete 

Namniece un Kristaps Cirsis. 

Mērķi tika sasniegti. 

Audzēkņi apguva 

vieglatlētikas 

pamatdisciplīnu tehnisko 

izpildījumu, kā arī 

speciālos-sagatavojošos 

vingrinājumus, 

iesildīšanās, atsildīšanās  

un traumu profilakses 

vingrinājumus.  Aktīvi un 

veiksmīgi piedalījās 

Latvijas mēroga 

sacensībās uzrādot labus 

rezultātus. 

Pasākumi 

organizēti plānoto 

finanšu līdzekļu 

ietvaros. 
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BMX sekcija 

treneris K.Ozoliņš 

 

2.vecuma grupās-41 

audzēkņi 

 

SSG,MT1,MT2 

2006.-2008.g.dz.-22 

audzēkņi 

 

MT4,MT5 

1999.-2005.g.dz- 

19 audzēkņi 

Attīstīt, stiprināt un 

apgūt iemaņas BMX 

riteņbraukšanā. 

Piedalīties vietējā, 

reģionālā un 

starptautiskā mēroga 

sacensībās. 

Audzēkņu 

pilnveidošana un 

individuālo mērķu 

nospraušana. 

Veicināt vispārējo 

fizisko sagatavotību, 

kā arī speciālo 

sagatavotību. 

Motivēt audzēkņus uz 

augstāku mērķu 

sasniegšanu. 

Audzēkņi, kas regulāri apmeklē 

BMX nodarbības, ir uzlabojuši 

savu veselību, kā arī veicinājuši 

meistarību BMX 

riteņbraukšanā. 

Rezultāti ir auguši no sākuma 

perioda uz gada beigām. 

G10 KIRŠTEINE Terēze  

3.vieta LNC  

G12 ŠAPE Laura 2.vieta  

LNC 

G14 ELSTE Kitija 4.vieta 

LNC 

B5 ZADRAKS Matīss 

18.vieta LNC 

B6 ALLERS Emīls 

1.vieta LNC 

B6 GREITĀNS Patriks 

12.vieta LNC 

B7 DREIMANIS Uldis 

5.vieta LNC 

B7 REGZDIŅŠ Edgars 

10.vieta LNC 

B7 VECVAGARS 

Ričards 15.vieta LNC 

B8 GIPTERS Marčello 

14.vieta LNC 

B9 ZADRAKS Mārtiņš 

1.vieta LNC 

B9 RUSKIS Jānis 

12.vieta LNC 

B9 320 KRŪMIŅŠ 

Kalvis 14.vieta LNC 

B10 LIBERTS Emīls 

Edvards 1.vieta LNC 

B10 319 ZAIMIŅŠ Juris 

Zigmārs 13.vieta LNC 

B10 296 DIRNĒNS Dāvis 

14.vieta LNC  

B10 309 NAMNIEKS 

Kristiāns 15.vieta LNC 

B11 TŪCIS Edgars 

11.vieta LNC  

B12 ANKRAVS Jānis 

19.vieta LNC 

B12 DIRNĒNS Valters 

20.vieta LNC 

B13 290 ZADRAKS 

Emīls 6.vieta LNC 

B14 303 GRIETĒNS 

Emīls 11.vieta LNC 

B15 356 BERGMANIS 

Bruno Deivids 10.vieta 

LNC 

Sacensības tiek 

plānotas par 

privātajiem 

līdzekļiem un 

deleģēšanas 

līguma ietvaros 

saņemtā 

finansējuma. 

Mazcenas bibliotēka 

 

Finansējums 2013.gadā plānots 73 930 LVL, izpilde 52 879 

 LVL jeb   72% no plānotā 

Bibliotēkas misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un 

ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un 

būt par informācijas brokeri un padomdevēju klientiem.  

Bibliotēkas darbības mērķis ir sniegt ikvienam 

bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus bibliotekāros un 

informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības 

iespējas, konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar pašvaldības 

apstiprinātiem bibliotēku lietošanas noteikumiem.  

Bibliotēkas darbības raksturojums un galvenie virzieni ir informācijas pārvaldība, 

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

serviss, draudzīgums un profesionāla speciālistu darbība, lai iegūtās prasmes un iemaņas 
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pielietotu novada iedzīvotāju izglītības kvalitātes nodrošināšanai, pārkvalifikācijai, radošas 

pieejas attīstīšanai, tālākizglītības un mūžizglītības kvalitātes nodrošinājumam. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 

dati 

2013.gada mērķi, galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību 

rezultāti 

Sasniegto 

rezultātu analīze 

Finanšu 

efektivitātes 

novērtējums 

Mārupes novada 

Domes Mazcenas 

bibliotēka ir 

Mārupes novada 

pašvaldības  iestāde. 

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 (12 329  
eksemplāri), 

seriālizdevumi (41 

nosaukumu), 

interneta resursi –  

datu bāzes 

LETONIKA, 

LURSOFT 

LAIKRAKSTU 

BIBLIOTĒKA ; 
Kopējais bibliotēkas 

lietotāju skaits ir  

900. 

 

Apmeklējums 

pārskata gadā  6746 
, 

Izsniegums 12 187 . 

Dokumentu skaits uz 

vienu lasītāju ir 14.  

Sabiedriskās ēkas atklāšana 

2013.gada 29.maijā 

Jaunmārupē Mazcenu 

alejā 33/3 ,  ēkas otrajā stāvā ir  

jaunas, gaišas un mājīgas  

Mazcenas bibliotēkas telpas . 

 

 

 

 

2013.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, bibliotēkas 

pakalpojumi ir uzlabojušies, 

arvien vairāk cilvēki izmanto 

elektronisko izdevumu 

pasūtīšanu/rezervēšanu. 

Bibliotēka strādā automatizēti. 

Automatizētas apkalpošanas 

ieviešana bibliotēkā ir būtiski 

uzlabojusi bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību, 

kvalitāti un operativitāti. 

Bibliotēkas lietotāji arvien 

vairāk izmanto jaunās iespējas 

un ir iepriecināti, ka 

bibliotēkas pakalpojumi tagad 

ir pieejami neierobežoti laikā.  

 

Piedāvāto pakalpojumu klāstā 

Mazcenas bibliotēkai ir 

sociālās mijiedarbības  

raksturs, kas nosaka un veido 

to par aktivitāšu un satikšanās 

centru un norāda, ko lietotāji 

izmanto un novērtē. 

Kvalitatīva lietotāju 

apkalpošana un informācijas 

pieejamības nodrošinājums, ko 

bibliotēka sakārto, apstrādā, 

piedāvā tās lietotājiem 

sakārtotu zināšanu veidā, 

nosaka kopējo pakalpojumu 

attīstību un nepieciešamību. 

Bibliotēkas piedāvātie 

pakalpojumi bibliotēkas 

lietotājiem draudzīgu un 

novērtētu vidi. 

 

Ievērojami plašs ir bezmaksas 

pakalpojumu grozs, kurus 

bibliotēka sniedz lietotājiem 

pašvaldības piešķirto budžeta 

 Mazcenas 

bibliotēka, kas 

pārcēlusies no 

vēsturiskās 

Švarcekmuižas 

ēkas, saviem 

lasītājiem 

piedāvājot gaišās 

un labiekārtotās 

telpas. 

 

 

 

Mazcenas  

bibliotēka 

lasītājiem piedāvā 

iespēju 

kopkatalogā 

http://salaspils.bib

lioteka.lv/Alise 
esošās grāmatas 

rezervēt un pasūtīt, 

izmantojot 

internetu.  

Mazcenas 

bibliotēkas 

darbības mērķis ir 

veidot diskusiju 

telpu un domu  

apmaiņu starp 

cilvēkiem, kuriem 

ir atšķirīgi uzskati, 

zināšanas un 

vajadzības.  

Misija – būt par 

centru, kas veicina 

pastāvīgu 

izglītošanos, 

atbalsot visu 

vecuma iedzīvotāju 

personīgo un 

sociālo attīstību, 

interešu izglītību. Ir 

svarīgi ar krājumā 

iekļautajiem 

materiāliem, 

elektroniskajiem 

resursiem, 

tehnoloģiju 

iespējām veidot 

informācijas un 

kultūrvides telpu.  

Saglabāt, 

pilnveidot un 

daudzveidot 

bibliotēkas 

Bibliotēkas 

atrašanās jaunās, 

plašās un gaišās  

telpās ir ieguvums 

tās apmeklētājiem 

gan no 

pieejamības 

viedokļa, 

(cilvēkiem ar 

īpašām 

vajadzībām un 

māmiņām ar 

maziem bērniem 

ir iespēja izmantot 

liftu), gan no 

piedāvāto 

pakalpojumu 

klāsta. 

 

 

Veiksmīgi 

turpināts darbs - 

lietotāju 

automatizēta 

apkalpošana un 

izdevumu attāla 

pasūtīšana/rezervē

šana, kvalitatīvs 

bibliotēkas 

piedāvāto 

pakalpojumu 

klāsts . 

Pozitīvi jāvērtē 

ALISE 4_5, ar 

kuru pašreiz 

strādājam. Tas 

ļauj operatīvi 

kontrolēt 

iespieddarbu 

izsniegšanas-

saņemšanas 

plūsmu, rezervēt 

eksemplārus, 

ievietot rindā, līdz 

ar to veidot 

sakārtotas iestādes 

tēlu arī 

apmeklētāju 

skatījumā, lieki 

netērēt laiku 

vajadzīgās 

informācijas 

noskaidrošanai un 

sevis interesējošas 

literatūras 

meklēšanai, 

Galvenais 

finansējuma 

avots  

bibliotēkas 

krājuma 

papildināšanai 

ir pašvaldības 

finansiālais 

budžets , kas 

veidoja 6730 

Ls lielu 

naudas 

summu. 

2013.gadā 

krājumu 

papildinājām 

ar 756 

grāmatām. 

http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise
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līdzekļu ietvaros, kā arī IKT 

bezmaksas pakalpojumi, kurus 

bibliotēka sniedz lietotājiem 

pašvaldības piešķirto budžeta 

līdzekļu un VVBIS īstenošanas 

un v/a KIS centra finansējuma 

ietvaros -datori, bezmaksas 

Internets, Latvijas datubāzes 

(Lursoft „Laikrakstu 

bibliotēka”; Letonika) .    

krājumu, lai būtu 

tēmu  

materiālu, formātu 

un valodu 

dažādība; turpināt 

darbu informācijas 

sistēmā Alise4_5   

rezervēšanai un 

saņemšanai.  

 

 

 

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

pārskata gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto budžeta līdzekļu 

apmēru to īstenošanai  

 

Mārupes novada attīstības programmā 2013. – 2019.gadam noteiktās jaunās politikas iniciatīvas 

ir saistītas ar stratēģisko dokumentu izstrādi, tādējādi 2013. gadā ir uzsākts darbs pie šādu 

stratēģisko dokumentu izstrādes:  

1) Novada izglītības iestāžu attīstības koncepcija; 

2) Novada labiekārtošanas plāns; 

3) Novada marketinga stratēģija; 

4) Novada tūrisma stratēģija. 

Ņemot vērā apstiprināto teritorijas plānojumu 2014. – 2026.gadam 2013.gadā ir uzsākts darbs 

arī pie divu lokālplānojumu izstrādes – Šosciema teritorijai un Mazcenas dārzu teritorijai, lai 

minētajās teritorijās plānotu līdzsvarotu apbūves un dabas teritoriju izveidošanu, apbūves 

teritorijās nodrošinot nepieciešamās infrastruktūras pieejamību. 

 

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, 2013.gada sedzot 

saistības 373 840 LVL apmērā.  

 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizdevējs 

Aizņēmuma 

līguma summa, 

LVL 

2013.gadā 

segto 

saistību 

apmērs 

Atlikusī līguma 

summa, LVL 

13.05.2004 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 2 000 000  101 280  1 037 840  

21.01.2005 

Jaunmārupes 

sākumskolas un 

pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Valsts kase 716 000  35 360  397 760  

10.07.2008 

Mārupes vidusskolas 

rekonstrukcija Valsts kase 500 000  54 056  229 720  

10.07.2008 

Asfaltēto ielu, ceļu un 

apgaismojuma izbūve Valsts kase 1 000 000  108 112  459 440  

27.07.2010 

PPP PII Zeltrīti 

būvniecība 

Pilnsabiedrība 

ACANA 1 985 262  75 032  1 806 779  

 

Viss finansējums izlietots atbilstoši mērķim. 

 

2013.gadā sniegts galvojums pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi”  
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Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizņēmējs Aizdevējs 

Aizņēmuma 

līguma 

summa, LVL 

2013.gadā 

segto 

saistību 

apmērs 

Atlikusī 

līguma 

summa, 

LVL 

18.10.2013 

Kohēzijas fonda 

Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IP

IA/VIDM/005 

„Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Mārupē” īstenošanai 

AS „Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi” 

Valsts kase 951 668 0 951 668 

 

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

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

plašāku informāciju 

 

2013.gadā pašvaldība veica Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījumu 

Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam ietvaros. Pētījuma mērķis bija izvērtēt 

īstenotās jaunatnes politikas ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašizjūtu un novērtēt jauniešu dzīves 

kvalitāti, lai sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā. Pētījumu veica SIA 

„FACTUM”, pētījuma summa LVL 847. Projekta mērķauditorija bija Mārupes novada 

jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pētījuma rezultāti norāda uz jauniešu zemo aktivitāti 

un vēlmi iesaistīties un piedalīties sabiedriskajās un politiskajās aktivitātēs, vienlaicīgi arī 

norādot uz to, ka jauniešiem trūkst pārliecības par savām spējām ietekmēt dažādu lēmumu 

pieņemšanu gan valsts, gan pašvaldības līmenī, tai skaitā arī jautājumos, kuri attiecas uz viņu 

dzīves kvalitāti un iespējām. Mārupes novadā ir sperti pirmie soļi jauniešu iekļaušanā un 

līdzdalības veicināšanā - 2013.gada nogalē izveidota Mārupes novada Jauniešu Dome, 

uzsākta Mārupes novada jauniešiem domātās mājaslapas izveide, kas atvieglos un paātrinās 

informācijas nokļuvi līdz mērķauditorijai. Informāciju par pētījuma rezultātiem iespējams 

iegūt Mārupes novada Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Jauniešiem.  

Pašvaldība regulāri īsteno arī interaktīvas aptaujas, izmantojot mājaslapu www.marupe.lv un 

pašvaldības laikrakstu „Mārupes Vēstis”. 

2013.gadā izstrādāta jauna mājaslapa, kurā iedzīvotājiem ērtā veidā iespējams uzdot 

jautājumus pašvaldībai. 
 

2.7.  Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu 

programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 
 

Mārupes novada Dome 2013.gadā īstenoja vairākus Eiropas Savienības līdzfinansētus 

projektus. 

 

2013. gadā turpinājās četru 2012.gadā uzsāktu projektu īstenošana: 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums,  

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2013.gadā 

Ūdenskrātuves „Pavasari” 

krasta labiekārtošana, Nr. 12-

04-ZL11-Z401101-000001 

11.06.2012. – 

01.10.2013. 

14 637 

 

Labiekārtots ūdenskrātuves 

„Pavasari” krasts. 

Jauniešu aktīvās atpūtas 

laukuma pilnveidošana 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 

3/1”, Nr.12-04-LL37-

L413201-000007 

11.06.2012. – 

01.08.2013. 

7 554 

 

Pilnveidots jauniešu aktīvās 

atpūtas laukums Jaunmārupē, 

Mazcenu alejā 3/1. 

Datortehnikas un sildamierīču 11.06.2012. – 6 268 Dienas centriem „Švarcenieki” 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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iegāde Mārupes novada 

dienas centriem, Nr.: 12-04-

LL37-L413101-000013 

01.05.2013.  un „Tīraine” iegādāta 

datortehnika. Dienas centram 

„Švarcenieki” iegādātas 

elekroefektīvas sildamierīces 

telpu apsildīšanai. 

„Ceļā uz iekļaujošu izglītību” 

Nr. 2012-1-TR1-COM13-

394662 

01.08.2012. – 

31.07.2014. 

17 220 

 

Uzņemti projekta partneri no 

Kilis pilsētas Turcijā, notika 

darbs pie informatīva materiāla 

„Iekļaujošā izglītība mums 

apkārt” izstrādes. 

 

2013.gadā uzsākti un veiksmīgi īstenoti divi projekti: 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums,  

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2013.gadā 

Pamatlīdzekļu iegāde radošajai 

darbnīcai dienas centrā 

„Švarcenieki””, Nr. 13-04-LL37-

L413101-000005 

20.03.2013. – 

01.11.2013. 

1 732 Iegādāti pamatlīdzekļi 

radošajām darbnīcām dienas 

centrā „Švarcenieki”. 

Pieredzes apmaiņa starp trīs valstu 

pašvaldībām 

25.09.2013. – 

03.10.2013. 

2 811 Mārupes novada Domes 

speciālisti iepazinušies ar Nacka 

pašvaldības Zviedrijā un Moss 

pašvaldības Norvēģijā sociālo 

sistēmu, kā arī nodibinājuši 

kontaktus iespējamai sadarbībai 

nākotnē. 

 

2013.gadā  Mārupes novada Dome uzsāka divu projektu īstenošanu, kas turpināsies 

2014.gadā: 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums, 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2013.gadā 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Jaunmārupes 

sākumskolā, Nr. KPFI-15.2/117 

10.12.2013. – 

30.06.2014. 

34 100 Noslēgti līgumi par projekta 

īstenošanu, uzsākta iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošana. 

Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanai Mārupes vidusskolā, 

Nr. KPFI-15.2/116 

10.12.2013. – 

30.06.2014. 

29 900 Noslēgti līgumi par projekta 

īstenošanu, uzsākta iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošana. 

 

 

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

pakalpojumi” aktivitātēs: 

 
Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

Projekta 

īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 

finansējums 

LVL 

Projektā sasniegtie rezultāti 

2013.gadā 

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē”, 

Nr. 

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

28.10.2010.-

27.10.2014. 

Projekta kopējās 

izmaksas 

5 354 986 LVL.  

(Kohēzijas 

fonds 3 983 642 

LVL; Mārupes 

 Projekta ietvaros veicamie 

būvdarbi ir pabeigti. Izbūvētos 

ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklus ir plānots nodot 

ekspluatācijā 2014. gadā. 
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novada dome 

499 855 LVL;  

 A/S Mārupe 

komunālie 

pakalpojumi 

aizņēmums 

871 489 LVL). 

Kohēzijas fonda projekts 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē” 2.kārta. 

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

20.08.2012. -

01.06.2015. 

Projekta 

izmaksas kopā 

bez PVN 

6 140 136 LVL  

(Kohēzijas 

fonds 3 229 218 

LVL,  Valsts 

budžets 264 787 

LVL, Mārupes 

novada dome 

2 646 131 LVL)  

Projekta ietvaros izbūvēts 

Mārupes centralizētās 

kanalizācijas sistēmas 

savienojums ar Rīgas pilsētas 

centralizēto kanalizācijas 

sistēmu, Abulas, Svētes un 

Vaidavas ielā izbūvēta 

centralizētās kanalizācijas 

sistēma un pašvaldības ceļa C-

30 rajona centralizētā 

kanalizācijas sistēma, kas 

nodota ekspluatācijā. 

Turpinās darbs pie izstrādātā 

tehniskā projekta skaņošanas ar 

privāto zemju īpašniekiem. 

Izsludināta iepirkuma procedūra 

ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstības 

būvdarbu veikšanai 29 km 

kanalizācijas tīklu izbūvei un 3 

km ūdensapgādes tīklu 

būvdarbiem.  

ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata ūdenssaimniecības 

attīstība” Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/126/0

40 

25.06.2012. 

25.06.2014. 

Projekta 

izmaksas 

404 696 LVL 

(ERAF 351 402 

LVL), 

pašvaldības 

finansējums 

53 294 LVL.). 

Projekta ietvaros projektēšana ir 

pabeigta, tiek veikta jaunu tīrā 

ūdens rezervuāru izbūve un 

jaunu notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu izbūve. Objektu plānots 

nodot ekspluatācijā 2014.gada 

III. ceturksnī. 

ERAF projekts „Mārupes novada 

Skultes ciemata ūdenssaimniecības 

attīstība” 2. kārta 

29.08.2013 

06.09.2013. 

Projekta 

izmaksas 

404 365 LVL 

(ERAF 351 402 

LVL, 

pašvaldības 

finansējums 

52 963 LVL) 

Noslēgts civiltiesiskais līgums 

un piesaistīts finansējums, 

izsludināta iepirkuma 

procedūras. Līgumus par 

būvuzraudzību un būvdarbu 

veikšanu plānots noslēgt 2014. 

gada I. ceturksnī. 

Centralizētās siltumapgādes sistēmas 

uzlabošana Skultē, veicot 

siltummezglu uzstādīšanu 

22.08.2013. 

22.06.2014. 

Projekta 

izmaksas 

118 614 LVL 

(Kohēzijas 

fonds 39 211 

LVL, Mārupes 

novada dome 

79 403 LVL) 

Noslēgts civiltiesiskais līgums 

un piesaistīts finansējums. 

Sagatavota tehniskā 

specifikācija un iepirkuma 

dokumenti. Dokumentācija 

iesniegta saskaņošanai LIAA. 

Līgumu plānots noslēgt 2014. 

gada I. ceturksnī. 

Dzeramā ūdens ieguves sistēmas un 

attīrīšanas stacijas būvniecība 

Jaunmārupes ciemā 

14.09.2012. 

13.12.2013. 

Projekta 

izmaksas 

245 867 LVL 

(Mārupes 

novada dome). 

Līguma ietvaros izveidoti 2 

jauni dziļurbumi un dzeramā 

ūdens sagatavošanas stacija, kas 

pieslēgta ciemata 

centralizētajiem ūdensapgādes 

tīkliem. Objekts nodots 

ekspluatācijā 2013. gadā 

Jaunmārupes projektēšana 15.04.2013. 

31.12.2014. 

Projekta 

izmaksas 88 089 

Veikta topogrāfiskā uzmērīšana, 

izstrādāta principiālā trasējuma 



Mārupes pašvaldības 2013.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS 
 

57 

 

LVL (Mārupes 

novada dome) 

shēma un tīklu pārklājums. Tiek 

veikti projektēšanas darbi. 

Centralizētās ūdensapgādes 

infrastruktūras attīstība 

01.01.2013. 

31.12.2013. 

Projekta 

izmaksas 

160 496 LVL 

(Mārupes 

novada dome – 

LVL 84 277). 

Veikta ūdensvada izbūve 

Mārupes un Tīraines ciematos 

paplašinot pakalpojuma 

pārklājumu. 

 

 

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 2013.gadā izglītības 

funkciju nodrošināšanai ir ieņēmusi 377 471 LVL. Savukārt izdevusi 504 043 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 1 584 725 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 2013.gadā komercpakalpojumus nesniedza. 
 

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 

2013.gada 

rezultatīvais 

rādītājs 

1. 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Reģistrētas laulības 
77 

2. Uzvārdu, vārdu, tautības maiņa 6 

3. Dzimšanas reģistrēšana 196 

4. Miršanas reģistrēšana 61 

5. Atkārtotās apliecības 29 

6. Papildinājumi un labojumi reģistros 17 

7. Noslēgti līgumi par kapu vietas piešķiršanu 40 
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8. 
Izglītības dienests 

Iedzīvotāju deklarēšana 1604 

9. Bērnu pieteikšana pirmsskolas izglītības iestādēs  301 

10. 

Bāriņtiesa 

 

Ar aizbildniecību saistītie lēmumi 15 

11. 

Pēc tiesu pieprasījuma pieņemtie lēmumi, t.sk. 

saistībā ar aizgādību tiesību, saskarsmes tiesību 

lēmumiem  

26 

12. 

Ar mantojumu lietu un bērnu mantisko lietu 

saistītie lēmumi 
12 

13. 

Lēmumi par rīcībnespējīgu personu tiesību 

nodrošināšanu 
1 

14. Lēmumā saistībā ar audžu ģimenēm 4 

15. Ar aprūpes tiesībām saistītie lēmumi 7 

16. Ar adopciju saistītie lēmumi 8 

17. Lēmumi saistībā ar valsts sociālā pabalstu 2 

18. Ar viesģimenēm saistītie lēmumi 5 

19. 

Lēmumi par bērnu ievietošanu soc. reh. aprūpes 

iestādēs 
4 

20. Izpildītas notariālās darbības 348 

21. 

Būvvalde 

 

Sagatavoti plānošanas - arhitektūras uzdevumi 268 

22. Saņemti un izvērtēti būvniecības pieteikumi 295 

23. Sagatavotas uzziņas/ izziņas 126 

24. Akceptēti būvprojekti 942 

25. Izsniegtas būvatļaujas 223 

26. Apturēta būvatļauja 1 

27. Pieņemtas ekspluatācijā ēkas un būves 184 

28. Identificēti grausti , 2 X  apsekoti 25 

29. 
Pirms būvatļaujas izdošanas apsekoti objekti 84 

30. Saņemti iestāžu un iedzīvotāju iesniegumi 1066 

31. Sagatavoti administratīvie protokoli 3 

32. Izsniegtas reklāmas objektu izvietošanas atļaujas 32 

33. 

Sociālais dienests 

 

Sniegta palīdzība Mārupes trūcīgām un 

maznodrošinātām personām 
476 

34. 

Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu saņemšanu  
3509 

35. 

Sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu dalītas 

pārtikas pakas 
1319 

36. 

Sadarbībā ar Latvenergo izdalītas elektrības 

norēķinu kartes 
188 

37. 

Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
8 

38. 

Nodrošināts krīzes centra pakalpojums novārtā 

pamestiem un vardarbībā cietušuiem bērniem. 
20 

39. 

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums 

dzīvesvietā 
25 

40.  

Organizēts valsts nodrošināts sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums 
20 

41.  Sniegtas psihologa konsultācijas 408 
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42.  Nodrošinātas fizioterapeita grupu nodarbības 80 

43.  Nodrošinātas fizioterapeita vizītes dzīvesvietā 160 

44.  

Nodrošinātas ergoterapeita konsultācijas un 

nodarbības 
46 

45.  

Nodrošinātas atbalsta grupas dažādām mērķa 

grupām 
3 grupas 

46.  

Organizēts asistenta pakalpojums personām ar 

īpašām vajadzībām 
4 

 

 

 



2.9.  Novērtējums par stratēģijas ieviešanu. 
 

2.9.1. Politikas un darbības rezultātu izpildes analīze, kas raksturo katrā no darbības virzieniem noteikto mērķu sasniegšanas pakāpi 
 

Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

(VP.1) Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

(M.1.) Prioritātes 

mērķis ir nodrošināt 

visiem novada  

iedzīvotājiem 

kvalitatīvus  

un daudzpusīgus 

izglītības, sporta, 

sociālos, kultūras 

un citus publiskos  

pakalpojumus. 

Iedzīvotāju skaits 16 157 iedzīvotāji 

01.01.2012. 

 

16 659 

01.01.2013. 

+502 

 

20 000 iedzīvotāji CSP 

Iedzīvotāju dabiskais 

pieaugums 

+ 13,1 

2010.g. 

+168 

2012.g. 

 Saglabājas pozitīvs CSP 

Bērnu un jauniešu skaits 

novadā (0-18 gadi) 

4 160 

01.01.2012. 

4 413 

01.01.2013. 

 

+253 

 

4 500 bērni un 

jaunieši (0-18.g.) 

CSP 

PII nodrošinājums no 

pieprasījuma 

90% 

2012.g 

100%  100% Novada Dome 

Vidusskola nodrošina 

pieprasījumu 

100% 100%  100% Novada Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

izglītības un sporta  

pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Uzsākta izglītības iestāžu attīstības 

koncepcijas izstrāde. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

sagatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar sporta  

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti 

Aptauja 

Dienas centri Darbojas dienas centri 

„Tīraine” un 

„Švarcenieki” 

Darbojas dienas centri „Tīraine” un 

„Švarcenieki”, ir iesākta dienas centra 

būvniecība Skultē. 

 Darbojas visos 

ciemos   

Novada Dome 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti  

kvalitatīvi nepieciešamie 

sociālie un veselības aprūpes 

pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Izveidotas jaunas ģimenes ārstu prakses 

un sociālā dienesta telpas Jaunmārupes 

Sabiedriskajā ēkā. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar sociālo 

un veselības aprūpes 

pakalpojumu  

pieejamību un 

kvalitāti 

Aptauja 

Iedzīvotājiem ir nodrošināti 

plaša spektra kvalitatīvi 

kultūras pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

kultūras  

pakalpojumu 

pieejamību un 

kvalitāti 

Aptauja 

(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide 

(M.2.) Prioritātes Iedzīvotājiem un uzņēmējiem 2012. gada aptauja – Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada  Iedzīvotāji un Aptauja 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

mērķis ir veidot 

kvalitatīvu dzīves  

vidi, nodrošinot 

dabas vides 

ilgtspēju un 

sniedzot drošības 

sajūtu novada  

iedzīvotājiem 

ir nodrošināta nepieciešamā 

inženieru infrastruktūra 

nepieciešami 

uzlabojumi 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar  

inženieru 

infrastruktūras 

pieejamību un  

kvalitāti 

Pieslēgums centralizētai ūdens  

apgādei un kanalizācijai 

80% patērētāju (ar 

nodrošinātu iespēju 

pieslēgties) 

2012.g. 

 

Nodrošināta iespēja pieslēgties 

centralizētai sistēmai vidēji 85,5% 

patērētāju, t.sk.: 

 ūdensapgādei – 97%; 

 kanalizācijai – 74% 

AP trīs gadu pārskata gatavošanas gaitā 

tiks precizēts par katru ciemu atsevišķi 

+5.5 

procentpunkti 

 

90% patērētāju Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi 

Meliorāciju tīklu sakopšana Sakopti 10% 10% 

 

 Sakopti 40% Novada Dome 

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

ir nodrošināti nepieciešamie 

drošības pasākumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar  

drošības pasākumiem 

novadā 

Aptauja 

(VP.3) Uzņēmējdarbības attīstība 

(M.3.) Prioritātes 

mērķis ir veicināt 

nacionālas un  

reģionālas nozīmes  

ekonomiskās 

attīstības  

projektu piesaisti 

novada  

teritorijai un 

nodrošināt  

labvēlīgu 

uzņēmējdarbības  

vidi vietējiem 

uzņēmumiem 

Bezdarbnieki 408 bezdarbnieki, jeb 

4,1% 

31.12.2011. 

3,3% 

31.01.2014. 

-0,8 

procentpunkti 

 

 

 

Zem 2% NVA 

Uzņēmumu skaita pieaugums 2 350 reģistrēti (1 576 

atskaitot likvidētos) 

uzņēmumi 2011.g. 

2 521 reģistrēti (2 053 atskaitot 

likvidētos) uzņēmumi 

+30,3% (28%) 

 

 

20% pieaugums Lursoft 

Atkritumu šķirošana Nenotiek 

2012.g. 

Notiek visos ciemos  Notiek visos ciemos Novada Dome 

(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 
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Prioritāte, mērķis Bāzes rādītāji Rezultatīvie rādītāji 

bāzes gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2013. gadā Tendence Rezultatīvie rādītāji 

2019. gadā 

Datu ieguves 

avots 

(M.4.) Prioritātes 

mērķis ir nodrošināt 

novada un tā ciemu 

sasniedzamību,  

uzlabojot satiksmes 

drošību un attīstot 

novada sabiedrisko 

transportu un  

uzlabojot satiksmi 

ar Rīgu. 

Asfaltēti pašvaldības autoceļi 

(visu pašvaldības ceļu 

kopgarums 48,58km) 

19% 32% +13% 

(+6.53km) 

 

 

30% Novada Dome 

Ceļu satiksmes negadījumi 

(relatīvais rādītājs: 

CSNg/1000 iedzīvotājiem) 

120 CSNg (7,43 

CSNg/1000 iedz.) 

2011.g. 

164 CSNg (9,84 CSNg/1000 iedz.) 

2013.g. 

+44 CSNg jeb 

+37% 

(+32%CSNg/1

000 iedz) 

 

 

50% mazāk CSDD 

Veloceliņi starp ciemiem Plānoti Nav  40% no plānotajiem 

īstenoti 

Novada Dome 

Rīgas sasniedzamība – 

nodrošināta pasažieru plūsma 

uz K.Ulmaņa gatves virzienu 

atbilstoši vajadzībai 

35% no visiem Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 50% visiem Pētījums, 

aptauja 

Ciemu sasniedzamība – 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumi starp ciemiem 

Nav Nav  ir Novada dome 

Sabiedriskā transporta 

pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji ir 

apmierināti ar 

sabiedriskā transporta 

pakalpojumiem 

novadā 

Aptauja 

(HP) Procesu vadība un sadarbība 

(HM.) Horizontālās  

prioritātes mērķis ir 

novadā veidot 

efektīvu pārvaldi un 

sekmēt kvalitatīvu 

pakalpojumu 

pieejamību. 

Efektīva pārvalde 2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Jaunmārupē izveidota Sabiedriskā ēkā – 

vienas pieturas aģentūra. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar novada 

domes un pašvaldības 

iestāžu,  

uzņēmumu darbu 

Aptauja 

Kvalitatīva, informāciju 

saturoša, ērta lietošanā novada 

domes mājas lapa 

2012. gada aptauja – 

nepieciešami 

uzlabojumi 

Domes mājas lapa ir modernizēta. 

Piezīme: aptauja tiks veikta 2016. gada 

sākumā, AP trīs gadu pārskata 

gatavošanas gaitā. 

 Iedzīvotāji un 

uzņēmēji ir 

apmierināti ar  

mājas lapu 

Aptauja 

 



 

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

pamato jaunā plānošanas cikla stratēģijā nosakāmo darbības virzienu un 

valsts budžeta programmu vai apakšprogrammu mērķus, rezultātus, 

prioritātes un svarīgākos uzdevumus 
 

Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori: 

 Izmaiņas vai kavēšanās normatīvos aktos un ārējos plānošanas dokumentos. Jau 

2013.gadā tika plānots uzsākt dažādus pasākumus saistībā ar meliorācijas grāvju 

sakārtošanu (Attīstības programmas Investīciju plānā 37. – 40. pasākums). 

 Eiropas struktūrfondu pieejamība. Pierīgas reģionam nav pieejami ES fondi 

infrastruktūras attīstībai (ceļiem, apgaismojumam) vai arī tie ir pieejami ar zemu 

intensitāti (Ceļu sakārtošanai). 

 Pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību 

iestādēs, tai pat laikā jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, lai plānotu samērīgu 

pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu izglītības iestāžu infrastruktūru. 

 Kavēšanās attīstības programmā noteikto stratēģisko dokumentu izstrādē (mārketinga 

stratēģija, tūrisma stratēģija, lokālplānojumi).  

 

Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: 

 Sadarbība ar uzņēmējiem, administrācijā izveidota amata vieta uzņēmējdarbības 

attīstības konsultants, kas nodrošina uzņēmējdarbības vides attīstību un sadarbību 

starp uzņēmējiem un pašvaldību. 

 Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (apstiprināts teritorijas plānojums 2014 – 

2026.gadam, ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2026.gadam, Attīstības 

programma 2013. – 2019.gadam). 

 Pieaugošais iedzīvotāju skaits. 

 Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence. 
 

 

2.9.3. Piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas optimizēšanas pasākumi un to 

rezultāti (norāda atbilstoši kārtībai, kādā izstrādā un aktualizē iestādes 

darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu, pamatojoties uz iestādes 

darbības spēju aspektiem) 

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Mārupes novada domes Finanšu 

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

nemainot prioritātes un stratēģiskos mērķus. Tā var attiekties uz plānotiem pasākumiem un 

rīcībām, piemēram, saskaņojot rīcības ar nākamā plānošanas perioda pieejamajiem ES fondu 

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

aktualizēt katru gadu. 

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

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

atbilstoši prioritāšu stratēģiskiem mērķiem noteiktajiem sākotnējiem un rezultātu sasniegšanas 

raksturojošiem rādītājiem. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti tiek iekļauti ziņojumā „ Pārskats par 

Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam īstenošanu”. Ziņojums tiek 

gatavots ik gadu un vienu reizi trīs gados par trīs gadu periodu. Ziņojums tiek izskatīts 

Finanšu komitejā. Ziņojumā tiek ietverts attīstības programmas īstenošanas progresa analīze: 

projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro 

stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, konstatētās novirzes no plānotā un to 

skaidrojums, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar mērķi sasniegt noteiktos 

rādītājus. 
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Pamatojoties uz attīstības programmas ikgadējo uzraudzības ziņojumu un kārtējam gadam 

apstiprināto budžetu, ik gadu tiek aktualizēta investīciju programma, ja nepieciešams arī 

rīcības plāns. 

 
 

 

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

stratēģijas īstenošanas laikā sasniegto 
 

2013.gada nogalē Mārupes novada pašvaldība tika piesaistīta Valsts reģionālās attīstības 

aģentūras projektā “Teritoriālā mārketinga stratēģijas izstrāde”, kura ietvaros Mārupei tika 

izstrādāts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes 

gadījums”.  

Sīkāka informācija pieejama pašvaldības mājas lapā  
http://www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-programma/ 

 

 

 

2.10.  Pārskats par iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmām 

efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole, kvalitātes 

vadība, iekšējais audits, riska vadība, iespējamās korupcijas novēršana), kā arī 

informācija par veiktajām strukturālajām reformām un reorganizācijām 

 

Mārupes novada Dome darbības nodrošināšanai un pilnveidošanai patstāvīgi veic iekšējo 

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

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

iestāšanās pretpasākumi. SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” veicis 2013.gada finanšu 

pārskata revīziju, sagatavots neatkarīgu revidentu ziņojums, kura ietvaros izteikts atzinums ar 

iebildēm, kurā norādīts, ka finanšu pārskats (izņemot pamatbudžeta ieņēmumu apjomu un 

ziedojumu budžeta izdevumu apjomu pēc uzkrāšanas principa) sniedz skaidru un patiesu 

informāciju par Mārupes novada Domes finansiālo situāciju 2013.gada 31.decembrī, kā arī 

par finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.  

2013.gada 1.februārī notika Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta audits, 

saņemti 2 ieteikumi, ieteikumi iespēju robežās ņemti vērā. 2014.gada 4.februārī saņemti 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 4 ieteikumi par Eiropas reģionālā attīstības fonda 

projektu īstenošanu pašvaldībās, ieteikumi ņemti vērā. 2013.gada 11.februārī saņemti iekšējā 

audita par 2012.gadu 16 ieteikumi, ieteikumi iespēju robežās ņemti verā.  2013.gada 8.maijā 

notika Personas datu apstrādes audits, saņemti 4 ieteikumi, ieteikumi ņemti vērā. 2013.gada 

20.maijā saņemti Revidentu secinājumi un 3 ieteikumi par 2012.gada finanšu pārskata 

revīziju, ieteikumi iespēju robežās ņemti vērā. 2013.gada 20.novembrī saņemts 2013.gada 

finanšu revizijas starpziņojums ar 6 ieteikumiem, ieteikumi ņemti vērā. 

2013.gadā notika izmaiņas pašvaldības organizatoriskajā struktūrā. 2013.gada 1.maijā 

darbu uzsāka jauna administrācijas struktūrvienība Mārupes novada Domes administrācijas 

Attīstības nodaļa (Mārupes novada Domes 2013.gada 24.aprīļa sēde Nr.7 lēmums Nr.10).  
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3. Personāls 

 

Mārupes novada Domes izveidotajās iestādēs 2013.gadā nodarbināti 147 darbinieki (netiek 

ieskaitīti izglītības iestādēs nodarbinātie darbinieki. 

 

Mārupes novada pašvaldības struktūra 

 

Dome

 

Domes priekšsēdētājs

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks 

Izpilddirektors

 

Administrācija

 

Finanšu un 

grāmatvedības 

 nodaļa

Būvvalde

 

Teritorijas 

labiekārtošanas 

 dienests

Attīstības komiteja

 

Finanšu komiteja

 

Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu 

komiteja 

Privatizācijas 

komisija

 

Administratīvā 

komisija

 

Vēlēšanu komisija

 

Izglītības komisija

 

Ētikas komisija

 

Sociālais dienests

 

Bāriņtiesa

 

Dzimtsarakstu 

nodaļa

 

Pašvaldības 

policija

 

Mārupes 

vidusskola

 

Mārupes 

pamatskola

 

Jaunmārupes 

sākumskola

 

Skultes 

sākumskola

 

PII Lienīte

 

PII Zeltrīti

 

Mārupes kultūras 

nams

 

Mazcenas 

bibliotēka

 

Mārupes mūzikas 

un mākslas skola

 

Izglītības dienests

 

Mārupes sporta 

centrs

 

Attīstības nodaļa

 

Vides un komunālo 

jautājumu komiteja

 

 
 

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

atsevišķu funkciju veikšanai administrācijā ir izveidotas pastāvīgās struktūrvienības: 

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

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

apkopējs); 

Teritorijas labiekārtošanas dienests – nodarbināti 20 darbinieki (labiekārtošanas dienesta 

vadītājs, elektroinženieris, labiekārtošanas strādnieki, sētnieki, kapsētas pārziņi, apkopējs, 

saimniecības pārzinis); 

Pašvaldības policija – nodarbināti 20 darbinieks (pašvaldības policijas priekšnieks, 

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

lietu inspektors, inspektori, apkopējs); 
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Finanšu un grāmatvedības nodaļa – nodarbināti 10 darbinieki (nodaļas vadītājs, galvenais 

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

grāmatvedes, nekustamā īpašuma nodokļa inspektori); 

Attīstības nodaļa - nodarbināti 5 darbinieki (nodaļas vadītāja, uzņēmējdarbības attīstības 

konsultants, zemes lietu speciāliste, lauksaimniecības organizatore, projekta vadītāja); 

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

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

administrators, kancelejas pārzinis).   

 

Iestādes: 

Mārupes novada Sociālais dienests - nodarbināti 16 darbinieki (sociālā dienesta vadītājs, 

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

organizators, sociālie aprūpētāji, sociālais audzinātājs, psihologi, fizioterapeits, ergoterapeits); 

Mārupes Sporta centrs - nodarbināti 25 darbinieki (Sporta centra vadītājs, sporta treneri – 

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

administratori, tehniskais strādnieks, automobiļa vadītājs apkopējas); 

Mārupes novada Bāriņtiesa – nodarbināti 7 darbinieki (bāriņtiesas priekšsēdētājs, lietvedis, 

bāriņtiesas locekļi, psihologs); 

Mārupes novada Kultūras nams - nodarbināti 20 darbinieki (kultūras nama direktors, deju 

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

pedagogi, saimniecības pārzinis); 

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

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa – nodarbināts 1 darbinieks (nodaļas vadītājs). 

 

Pašvaldībā 65,3% nodarbinātajiem ir augstākā izglītība, vidējā izglītība ir 29,3% darbinieku, 

bet pamatizglītība ir tikai 5,4% nodarbināto. 

  

 
 

Sadalījums pēc izglītības ir atbilstošs nodarbināto personu darba specifikai un amata 

aprakstos noteiktajām prasībām. Atsevišķi darbinieki turpina mācības augstākās izglītības 

iestādēs.  

 

Pašvaldībā nodarbinātās personas ir no dažādām vecumu grupām, dodot iespēju strādāt visiem 

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

gadiem, otra lielāka nodarbināto grupa jeb 22% ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. 

Pirmspensijas un pensijas vecumā nodarbinātas personas kopumā ir 10% no visiem 

nodarbinātajiem. 

Analizējot datus par nodarbinātām personām dzimuma griezumā, var secināt, ka 62% no 

nodarbinātajiem ir sievietes.  

 
 

4. Komunikācija ar sabiedrību un pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību 

par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā
1
 

 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai 
 

Lai uzlabotu pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību, Mārupes novada Dome reizi mēnesī izdod 

bezmaksas informatīvo izdevumu „Mārupes Vēstis”, kas tiek drukāts 7000 eksemplāru lielā 

tirāžā un tiek izplatīts Mārupes iedzīvotājiem bez maksas katrā pastkastītē. 2013.gadā tika 

izdoti 10 numuri. Visa aktuālā informācija un Domes lēmumi tiek publicēti interneta vietnē 

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

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

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

saistītiem jautājumiem.  

Mājaslapas apmeklētāju skaits ir 3 350 unikālo apmeklētāju mēnesī. 

2013.gadā pašvaldība izstrādājusi jaunu mājaslapu, kurā lietotājam ērti pieejamā veidā 

iegūstama informācija gan par pašvaldības pakalpojumiem, gan jaunumiem. Jaunajā 

mājaslapā pieejams rīks ērtai iedzīvotāju saziņai ar pašvaldību, kā arī ir iespēja pieteikties 

novada jaunumu saņemšanai. 

Lai uzskatāmāk un ātrāk sniegtu sabiedrībai informāciju par pašvaldības attīstību un 

aktualitātēm, pašvaldība aktīvi izmanto profilus Twitter.com un draugiem.lv vietnē, kurā tiek 

ievietota aktuālā informācija par jaunumiem pašvaldībā, operatīvi sniegtas atbildes uz 

iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Veiksmīga sadarbība pašvaldībai izveidojusies ar 

nacionālajiem medijiem, regulāri tiek sūtītas preses relīzes par jaunākajiem notikumiem un 

viedokļiem uz dažādiem ziņu portāliem (www.leta.lv, www.bns.lv, www.diena.lv, 

www.delfi.lv). Uzsākta sadarbība ar SIA „Lursoft” par informācijas apmaiņu. 

Regulāri tiek papildināta novada iedzīvotāju e-pasta adrešu bāze, kura tiek izmantota, lai 

iedzīvotājiem sūtītu aktuālu informāciju.  

Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālos jautājumus, pašvaldība 

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

2013.gadā notikuši vairāki diskusiju forumi ar novada iedzīvotājiem gan Teritoriālā 

plānojuma izstrādes ietvaros, gan arī par dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem. 

                                                           
1
 Saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām 72.pantu 

http://www.marupe.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.bns.lv/
http://www.diena.lv/
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Informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā izvietoti 15 informatīvie stendi. 

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

optimizētu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.  

 
 

4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

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

 

2013.gadā šādi pasākumi nav veikti. 

 

 

4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

 

Mārupes pašvaldībā aktīvi darbojas vairākas sabiedriskās organizācijas: 

 Mārupes Senioru 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” 

 Auto-moto klubs „Bieriņi” 

 Biedrība „Mārupes radošā darbnīca” 

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

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

Veiksmīgi turpinās sadarbība ar biedrību „Mārupes uzņēmēji”, gan kopīgi organizējot novada 

uzņēmēju dienas, gan rīkojot dažādus informatīvus seminārus. Turpinās sadarbība ar biedrību 

„Mārupes BMX” klubs, atbalstot aktīvās atpūtas parka Tīrainē darbību. 

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

biedrību tiek rīkoti dažādi atceres pasākumi novadā. 

Turpinās veiksmīga sadarbība ar biedrību „Mārupes radošā darbnīca”, kopīgi organizējot 

novadā dazādus mākslas projektus – Mākslas dienas, izstādes un citus radošus pasākumus. 
 

 

5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;  
 

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

īstenošana. 2013.gadā darbu uzsāka Sabiedriskais centrs Jaunmārupē un tiks uzsākti būvdarbi 

Dienas centram Skultē, kuru plānots pabeigt 2014.gadā. 2013.gadā tika pabeigta Dzelzceļa 

ielas rekonstrukcija. 2013.gadā tika uzsākta Loka ceļa un Ziedkalnu ielas renovācija, kā arī 

Vecā ceļa viena posma asfaltēšana, kur darbus plānots pabeigt 2014.gadā. 

2013.gadā uzsākta divu izglītības iestāžu būvprojektu izstrāde – Mārupes pamatskolas 

rekonstrukcijai un Mārupes sākumskolas pārbūvei par pamatskolu, kur būvdarbi tiks veikti 

2014.gadā. 

 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi; 
 

Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi: 
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I. Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki.  

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

III. Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.  

 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes 

VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori 

RV1.1: Kvalitatīva izglītība un sporta iespējas 

U1.1.1: Nodrošināt 

iedzīvotājiem izglītības un 

sporta pieejamību un 

kvalitāti 

Turpināt un pabeigt izglītības iestāžu koncepcijas izstrādi 

Bērnudārza būvprojekta izstrāde jaunas pirmsskolas iestādes izbūvei Rožu ielā 

Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Pērses ielas ēkas pārbūve par bērnudārzu (PII “Lienīte” filiāles izveidošana) 

Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas darbu uzsākšana (pabeigt 2015.gadā) 

Mārupes novada Skultes sākumskolas siltummezgla renovācija 

Jaunmārupes sākumskolas pārveide par pamatskolu 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Jaunmārupes, Skultes, Gerberu ielas sporta laukumu rekonstrukcijas 

būvprojektu izstrāde 

Jaunmārupes sākumskolas digitalizācija 

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 

U1.2.1: Nodrošināt sociālo 

pakalpojumu un 

palīdzības attīstību 

Skultes dienas centra būvniecības pabeigšana (uzsākts 2013.gadā) 

U1.2.2: Nodrošināt 

veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību 

Koncepcijas izstrāde saistībā ar ambulances pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšanu. 

VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 

RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt komunālās 

saimniecības 

infrastruktūru 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, II kārta būvdarbu 

uzsākšana (pabeigšana 2015.gadā) 

Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II kārta 

pabeigšana (uzsākts 2013.gadā) 

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās 

vides kvalitāti 

Lokālplānojuma izstrāde Šosciemam uzsākšana (pabeigšana 2015.gadā) 

Lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes daļai (Mazcenu dārziem) uzsākšana 

(pabeigšana 2015.gadā) 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 

teritorijas labiekārtošanu 

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Jaunmārupes sākumskolā un 

Mārupes vidusskolā. 
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3 daudzdzīvokļu māju līdzfinansēšana siltināšanas projektu izstrādei 

Skultes siltummezgla rekonstrukcija 

Labiekārtošanas plāna izstrāde 

Kultūras nama un administrācijas ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Daudzdzīvokļu māju labiekārtošanas projektu izstrāde Viršu ielā un Liepkalnu 

ielā 

Apzaļumošanas projekta izstrāde gājēju celiņam gar Mārupīti no Vecozolu 

ielas līdz Pededzes ielai 

 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 

RV3.1: Nacionālas un reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības veicināšana 

U3.1.1: Veicināt 

nacionālas un reģionālas 

nozīmes projektu 

īstenošanu novada 

teritorijā 

Novada tūrisma stratēģijas izstrāde 

Novada marketinga stratēģijas izstrāde 

Investīciju iespēju mārketinga izstrāde kā daļa no marketinga stratēģijas 

izstrādes 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

U3.2.1: Nodrošināt 

atbalstu novada 

uzņēmējiem 

Vismaz divi noorganizēti uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

U4.1.1: Veicināt satiksmes 

drošības uzlabošanu 

novadā 

 

Būvdarbi Upesgrīvas ielā no Zeltiņu līdz Kantora ielai 

Būvprojektu izstrāde Abavas ielā un ielās starp Daugavas, Sīpeles  un 

Laimdotas ielām 

Lielās ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde Lielā ielā starp Daibes un 

Daugavas ielu 

Dzirnieku ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde 

Gājēju celiņa turpinājums līdz Rīgas pilsētas robežai gar veco Jelgavas ceļu 

Būvdarbi Vecā Mārupes ceļam no C30 līdz Vējiņu ielai un no Vīndedžu ielas 

līdz C 20 un C 20 no C6 līdz P132 

Sniķeru ielas rekonstrukcija līdz Kantora ielai 

Gājēju celiņu izbūve Ventas ielā no Mārupītes gatves līdz Krones ielai, gar 

Neriņu no Mazcenu alejas līdz Apšu ielai, Mārupītes gatvē no gājēju pārejas 

pie Gerberu ielas līdz autobusu pieturai, Mazcenu alejas ietves rekonstrukcija 

un lietus ūdens savākšana (no Meža ielas līdz Neriņai). 

Mazcenu alejas iekškvartāla ceļa  izbūve 
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2014.gadā joprojām būtiska uzmanība ir pievērsta izglītības jautājumu risināšanai, īpašu 

uzmanību pievēršot bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 gadiem, rekonstruējot pašvaldības 

iegādāto ēku Pērses ielā par PII. “Lienīte” filiāli mazo bērnu (1,5 gadi – 3 gadi) vajadzībām. 

Plānots veikt projektēšanas darbus izglītības iestāžu pilnveidošanai – Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas rekonstrukcijai un Mārupes vidusskolas rekonstrukcijai. 

2013.gadā pabeigta Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta Mārupē 

1.kārtas realizācija un 2014.gadā tiks uzsākta ūdenssaimniecības projekta Mārupē 2.kārta 

būvniecība, kas aptvers plašu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Mārupē un Tīrainē.  

 

5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi  
 

2014.gadā plānots īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu 

struktūrfondu un valsts līdzfinansētus projektus: 

 

1. Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 2.kārta” 

uzsākšana; 

2. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes sākumskolā un Mārupes 

vidusskolā"; 

3. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētu projektu „Siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšana, iegādājoties 2 jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases 

elektromobiļus, Nr. KPFI-16/47”; 

4. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu "Infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Viršu ielā 

20"; 

Gājēju tiltiņa pār Neriņu pie stadiona projektēšana un esošā betona gājēju 

tiltiņa margu nomaiņas projektēšana, Gājēju tiltiņu pār Neriņu izbūvi Apšu 

ielā, Alkšņu ielā, pie Mazcenu alejas 

 

RV4.2: Sabiedriskā transporta attīstība  

U4.2.1: Nodrošināt novadā 

transporta pakalpojumus 
25. autobusa galapunkta laukuma izbūve un maršruta pagarināšana 

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 

pārvaldes efektivitāti 

Novada domes darbinieku kapacitātes attīstība un prasmju paaugstināšana 

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un projektu īstenošana 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt sadarbību 

un mijiedarbību ar 

pašvaldībām un citiem 

partneriem 

Pieredzes apmaiņa vizīte Kilis pašvaldībai (Turcija) un uzņemšana pašvaldībā 

Vasaras nometnes un jauniešu nodarbinātības programmas ieviešana 

Vismaz 2 semināru saistībā ar iedzīvotāju un jauniešu izglītošanu 

noorganizēšana 

Vizuālās identitātes standarta (grafiskās zīmes) izveidošana Mārupes novada 

atpazīstamībai 
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5. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu "Infrastruktūras 

izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem Tīrainē, Tīraines 

ielā 14"; 

6. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētu projektu „Pakalpojumu 

uzlabošana dienas centrā „Švarcenieki””; 

7. Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas reģionālās partnerības  

līdzfinansētu projektu "Ceļā uz iekļaujošu izglītību"; 

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

 

2014. gadā plānots iesaistīties arī citos ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības 

līdzfinansētos struktūrfondu un valsts līdzfinansētos projektos, ja tiks izsludināti projektu 

konkursi, īpašu uzmanību veltot tādām jomām kā: 

1. Infrastruktūras attīstība; 

2. Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 

samazinošu tehnoloģiju attīstīšana; 

3. Skvēru, bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu labiekārtošana; 

4. Satiksmes drošības uzlabojumi; 

5. Pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana.  

 

5.4. Iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības) 

 

Skatīt 1.pielikumu. 

 

Pielikumi: 
1. Pārskats par aizņēmumiem uz 2 lp.; 

2. Zvērināta revidenta ziņojums par 2013.gada finanšu pārskatu uz 2 lp.;  
3. Mārupes novada Domes 2014.gada 30.aprīļa sēdes Nr.6 lēmums Nr.33 par 

Mārupes novada Domes 2013.gada pārskatu uz 1 lp. 
 


