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      Apstiprināts: 
      Mārupes novada domes sēdē 

2019.gada „.....”......................... 
(prot.nr.......,.......) 

Labdien, godājamais lasītāj! 
 
2018.gadā Mārupes pašvaldība ir turpinājusi mērķtiecīgu izaugsmi, pilnveidojot 
un attīstot būtiskākās jomas novada attīstībai.  

Ieņemot iedzīvotāju vecuma ziņā jaunākās pašvaldības statusu, jau vairākus 
gadus nemainīga prioritāte ir izglītības joma, kā arī kvalitatīva brīvā laika 
pavadīšanas iespēju piedāvājuma paplašināšana novadniekiem, tam veltot 
lielāko daļu no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

ERAF projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros uzsākts 
darbs pie Mārupes vidusskolas paplašināšanas, vecākās skolas daļas vietā 
izbūvējot jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu ēku, kuru plānots nodot 
ekspluatācijā 2019.gadā. Risinot pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitātes 

jautājumu, esam pieņēmuši lēmumu būvēt jaunu bērnudārzu ar 380 vietām, 2018.gadā noslēdzot līgumu par 
būvprojekta izstrādi. Uzsākta arī Mārupes pamatskolas piebūves projektēšana. Veicinot aktīvā dzīvesveida 
iespēju paplašināšanu, 2018.gadā atklāti divi rekonstruēti stadioni pie skolām – Jaunmārupes pamatskolas un 
Mārupes vidusskolas stadions. Izsludināts iepirkums par Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves 
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. 

Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā ir strādāts pie virknes 
jaunās politikas iniciatīvām, kas galvenokārt ir saistītas ar dažādu stratēģisko dokumentu izstrādi un sabiedrības 
līdzdalības iesaistes organizēšanu. Veiksmīgi uzsākts darbs kopumā sešās konsultatīvajās padomēs, risinot 
novadam būtiskus jautājumus. Uzsākts darbs pie Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādes. 

Ievērojamus līdzekļus ik gadu pašvaldība iegulda ielu un ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtojot pazemes 
infrastruktūru un komunikācijas. Turpinām piesaistīt Kohēzijas fondu līdzekļus centralizētās kanalizācijas 
izbūvei, kā arī nodrošinām pašvaldības līdzfinansējumu atsevišķām iedzīvotāju grupām centralizētās 
kanalizācijas pieslēgumiem.  

Pašvaldība jau vairāku gadu garumā veiksmīgi sadarbojas ar novada uzņēmējiem, kopīgi īstenojot dažādus 
projektus un organizējot Uzņēmēju dienas un darba biržu. Atbalstot jauno un topošo uzņēmēju biznesa idejas, 
turpinām Grantu programmas konkursa “(Ie)dvesma” organizēšanu, sadarbojoties ar SEB banku, Jūrmalas 
pilsētas domi, Olaines un Ķekavas novada pašvaldībām. 

2018.gadā attīstījusies plašāka sadarbība ar kaimiņu novadiem tūrisma jomā: uzsākta projekta “Tūrisms Kopā” 
īstenošana, attīstīta sadarbība ar tūrisma klāsteri “Daugavas Lejtece+”, izdodot kopīgus tūrisma materiālus, 
organizējot velofotoorientēšanās seirālu un piedaloties “Balttour 2018”. 

Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu darbojamies Baltijas jūras reģiona projektā Co2mmunity atjaunojamo 
energoresursu jomā ar mērķi Mārupes novadā izveidot “zaļi domājošas” iedzīvotāju kopienas. 

Kopīgiem spēkiem Mārupes novads ik dienas kļūst sakoptāks un pievilcīgāks. Paldies visiem Mārupes 
iedzīvotājiem, kas aktīvi iesaistās novada dzīvē, realizē dažādus sabiedriski nozīmīgus projektus, sporto, muzicē 
un nes Mārupes vārdu pasaulē. 

 
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 
 
2017.gada 21.jūnijā saskaņā ar pašvaldības vēlēšanu rezultātiem darbu uzsāk no jauna ievēlētā 
Mārupes novada Dome 17 deputātu sastāvā.   
 
Domes darbu reglamentē Mārupes novada Domes 2016.gada 27.aprīļa saistošie noteikumi Nr.11/2016 
„Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 
 
Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus darbu turpina trīs 
pastāvīgās komitejas:  Finanšu komiteja 17 (septiņpadsmit) deputātu sastāvā, Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komiteja 8 (astoņu) deputātu sastāvā, Attīstības un vides jautājumu 
komiteja 8 (astoņu) deputātu sastāvā.  
 
Administrācija ir pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina Domes funkcionalitāti, organizatorisko un 
tehnisko darbu.  
 
 

 1.2. Politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām iestāde ir atbildīga 
 
Mārupes pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes un tās izveidoto 
institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta doto 
uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot Mārupes novada iedzīvotāju intereses. 
 
Pamatojoties uz 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;  
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• 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) 
 
Mārupes novada dome 2012.gada 31.oktobī apstiprināja Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013. – 2026.gadam, kas ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, 
kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīva, un Mārupes novada Attīstības programmu 2013. – 2019.gadam. Saskaņā ar 2018. gada 
19. decembra Mārupes novada Domes sēdes lēmumu Nr.5 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 
2020. – 2026. gadam izstrādes uzsākšanu” 2019.gadā tiks veikta Attīstības programmas izstrāde 
nākamajam periodam. Attīstības programma ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā 
atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes, 
rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. 
Attīstības programma ir pamats Mārupes novada domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, 
lai veicinātu iedzīvotāju labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. 
 
Mārupes novada Attīstības programmā 2013-2019.gadam ir noteikti trīs stratēģiskie mērķi: 

Stratēģiskais mērķis MS1: Cilvēki. 
Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki. 
Stratēģiskais mērķis MS2: Dzīves telpa. 
Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide. 
Stratēģiskais mērķis MS3: Ekonomika. 
Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai. 

 
Ilgtermiņa prioritāte: Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai ir 
vērsta uz iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un attīstību, uzņēmējdarbības attīstību, nodrošinot 
dabas vides saglabāšanu un ilgtspēju. Ilgtermiņa prioritāte izriet no Mārupes novada stratēģiskajiem 
mērķiem. Savukārt atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātei ir izdalītas vidēja 
termiņa prioritātes: 
 
VP1: Ģimene, bērni, jaunieši un seniori. Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem 
kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos, kultūras un citu publiskos 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. 
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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. 
 

 1.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi) 
 

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm 2018.gadā tika veikti 
sekojoši uzdevumi, pasākumi un aktivitātes. 
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 

Nodrošināta regulāra informācijas aprite par aktuālākajām izglītības un jaunatnes 
darbības un sporta iespējām. 
Tika turpināts darbs pie Mārupes novada izglītības attīstības koncepcijas 
ieviešanas – izsludināts iepirkums izglītības koncepcijas izstrādei.  
Pārbūvēts un nodots ekspluatācijā  Mārupes vidusskolas stadions,  pabeigti skolas 
tualešu ģērbtuvju un zāles remontdarbi. 
Pabeigti Jaunmārupes pamatskolas stadiona būvdarbi, stadions nodots 
ekspluatācijā.  
Mārupes pamatskolas vides infrastruktūras attīstībai tika izsludināts iepirkums par 
būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību sporta laukuma būvniecībai. 
Izsludināts iepirkums par Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūves 
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. 
Speciālās un alternatīvās izglītības attīstībai turpinājās darbs pie izglītības 
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem licencēšanas. 
Skultes sākumskolā izveidota relaksācijas telpa.  
Turpinājās darbs pie karjerizglītības un pieaugušo izglītības nodrošināšanas. 
Turpinās darbs pie mūžizglītības plāna izstrādes.  
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas īstenošana saskaņā ar rīcības plānu. 
Īstenoti veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (izglītojošas 
nodarbības izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu nodarbības, veselības veicināšanas 
nometnes u.c.) 
Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecībai.  

RV1.2: Mūsdienīgi sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība 
U1.2.1: Nodrošināt sociālo 
pakalpojumu un palīdzības 
attīstību 

Noslēgts līgums sabiedrisko pakalpojumu centra Tīrainē (dienas centrs, sociālā 
dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts) būvprojekta izstrādei, turpinās 
projektēšanas darbi. 

RV1.3: Daudzpusīgi kultūras un publiskie pakalpojumi 

U1.3.1: Nodrošināt 
kultūras un publiskās 
infrastruktūras attīstību 

Atkārtoti izsludināts iepirkums 1. kārtas būvniecībai administratīvā centra ārtelpas 
uzlabošanai, kas beidzās bez rezultātiem.  
Turpinās būvprojekta izstrāde pakalpojumu centram Tīrainē (dienas centrs, sociālā 
dienesta pakalpojumi, bibliotēka un doktorāts). 

Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna īstenošana. 
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U1.3.2.: Nodrošināt 
kultūrvides attīstību 

Veikta Švarcenieku muižas ēkas arhitektoniskā izpēte un inventarizācija. Uzstādīts 
informatīvs stends pie muižas par tās vēsturi.   Projekta "Tūrisms Kopā" ietvaros 
parkā saskaņota vieta simboliska vides elementa uzstādīšanai - četrlapu āboliņš ar 
Mārupes novada tautiskās jostas rakstu. 
Turpinās darbs pie iespēju apzināšanas jauna aviācijas muzeja izveidei.  

Turpinās darbs pie Mārupes novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes.  
VP2: Ilgtspējīga dzīves vide 
RV2.1: Vides kvalitāte 

U2.1.1: Attīstīt komunālās 
saimniecības 
infrastruktūru 

Nesamērīgā sadārdzinājuma dēļ atkārtoti izsludinātais iepirkums tika pārtrauks bez 
rezultātiem.  Jaunu iepirkumu plānots sludināt 2019. gada 3. ceturksnī. 
Turpinās darbs pie projekta "Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas 
vietas ierīkošana Mārupes novadā" realizēšanas -  noslēgts līgums par būvprojekta 
izstrādi un autoruzraudzību decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas 
vietas ierīkošanai Mārupes novadā.  Pieņemti saistošie noteikumi Nr.17/2018 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes 
novadā” un  sagatavotas vadlīnijas iedzīvotājiem par optimālu notekūdeņu 
risinājumu izvēli un decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu. 

U2.1.2: Sekmēt apkārtējās 
vides kvalitāti 

Uzsākta Attīstības programmas izstrāde 2020. – 2026. gadam. 
Uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 
pilnveidotās redakcijas izstrāde.  2.redakcijas publiskā apspriede plānota 
2019.gada 2.ceturksnī. 
Apstiprināts lokālplānojums sporta un aktīvās teritorijas attīstībai Tīrainē.  
Uzsākta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidošana telpisko datu 
uzglabāšanai. 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 
teritorijas labiekārtošanu 

Turpinās novada labiekārtošanas plāna pilnveidošana. 

Projektu konkursa “Mārupe-mūsu mājas” īstenošana. 
Īstenots ģimeņu  atbalsta projekts "Būt līdzās!" 
Turpinās darbi pie Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošanas – izbūvēts 
Švarcenieku parks,  uzsākti būvdarbi 1. un 3. kārtas  Jaunmārupes parka izbūvē, 
pārbūvēts skeitparks. 

RV2.3: Droša vide 
U2.2.2.: Nodrošināt 
drošības pasākumus 
novadā 

Nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, paaugstināta  pašvaldības policijas 
darbinieku kapacitāte. 
Budžetā paredzēts rezerves finansējums civilās aizsardzības plāna īstenošanai. 

VP3: Uzņēmējdarbības attīstība 
RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 

U3.2.1: Nodrošināt 
atbalstu novada 
uzņēmējiem 

Nodrošināti pastāvīgi pasākumi atbilstoši  uzņēmējdarbības veicināšanas plānā, 
mārketinga un tūrisma stratēģijās paredzētajam. 
Īstenotas praktiskas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem. 
Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes 
novadā -  ceļa C-13 pārbūve ir pieņemta ekspluatācijā. 

VP4: Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 
RV4.1: Satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošana 

Veikta ielu un ceļu rekonstrukcija atbilstoši ielu un ceļu programmai 2017. – 
2019.gadam. 
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 1.5. Pašvaldības iestādes 

Pašvaldību funkciju veikšanai Mārupes novada pašvaldībā izveidotas iestādes un uzņēmumi, kas 
darbojas saskaņā ar nolikumiem: 
• Mārupes novada pašvaldības 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 pamatskola, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a; 
• Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte", adrese: Mārupe, Amatas iela 2; 
• Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti", adrese: Mārupe, Gaujas iela 41; 
• Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte", adrese: Mārupe, Rožu iela 35; 
• Mārupes Mūzikas un mākslas skola, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39; 
• Mazcenas bibliotēka, adrese: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4; 
• Mārupes Kultūras nams, adrese: Mārupe, Daugavas iela 29; 
• Mārupes Sporta centrs, adrese: Tīraine, Viskalnu iela 7; 
• Mārupes novada Izglītības dienests: Mārupe, Daugavas iela 29; 
• Mārupes novada Būvvalde: Mārupe, Daugavas iela 29; 
• Mārupes novada pašvaldības policija: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39; 
• Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde: Jaunmārupe, Mazcenu aleja 35. 

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”; 
▪ Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā; 
▪ Biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”; 

U4.1.1: Veicināt satiksmes 
drošības uzlabošanu 
novadā 
 

Būvprojektu izstrāde un apgaismojuma ierīkošana uz ielām un ceļiem.  

HP: Procesu vadība un sadarbība 

HRV1: Pārvaldes kapacitātes stiprināšana 

HU1: Paaugstināt 
pārvaldes efektivitāti 

Sagatavoti un īstenoti projekti atbilstoši investīciju plānam, aktuālajām vajadzībām 
un pieejamam finansējumam. 

HRV.2: Sadarbības un mijiedarbības sekmēšana 

HU2: Veicināt sadarbību 
un mijiedarbību ar 
pašvaldībām un citiem 
partneriem 

Notikuši pieredzes apmaiņas braucieni uz citām pašvaldībām tūrisma, 
uzņēmējdarbības, sporta, izglītības u.c. jomās, kā arī pieredzes apmaiņa ar  līdzīgām 
sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs. 

Novada mārketinga stratēģijas un Tūrisma stratēģijas īstenošana. 



 

9 

 

▪ Biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”;  
▪ Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 
▪ Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā; 
▪ Biedrībā “Pierīgas partnerība”; 
▪ Biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”; 
▪ Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija; 
▪ Sociālo dienestu vadītāju apvienība; 
▪ Personāla vadīšanas asociācija. 

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, pašvaldību budžetu transferti un citi ieņēmumi. 

2018.gadā pašvaldības pamatbudžeta budžeta ieņēmumu izpilde netika sasniegta plānotā apmērā un 
sasniedza tikai 98,32% (plāns 34 334 711 EUR, izpilde 33 756 916 EUR). Netika saņemts budžetā 
plānotais finansējums Eiropas struktūrfondu projektu īstenošanai un iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
kurš tika ieskaitīts 2019.gada janvārī. 
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Ienākuma nodokļi

Naudas sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji…

Valsts budžeta tranferti

Pašvaldību budžeta tranferti

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Nekustamā īpašuma nodokļi

Azartspēļu nodoklis

Ieņēmumi no dividendēm

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

Mārupes novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumu izpilde

Budžeta izpilde Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gadā
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Izdevumu izpilde ir 88,65% apmērā, plānoto izdevumu 39 248 010 EUR vietā izdoti 34 794 472 EUR.  

 

 

Ienākuma nodokļi; 22 87 
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Naudas sodi un 
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Pārējie nenodokļu 
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Pašvaldību budžeta 
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Budžeta izpilde Budžets 2018.gadam
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2.1.2. Iestādes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, to izlietojums 
2018.gadā saņemti ziedojumi un dāvinājumi no juridiskām personām 5 859 EUR, no fiziskām 
personām  910 EUR.: 
• Biedrība ĢIMENE. TAUTA. VALSTS (reģ. Nr. 50008273491 dāvinājusi karoga mastu par  summa 

1 400 EUR. "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", PP (reģ.nr. 40008220045)  nacionālo 
simbolu godināšanai dāvinājusi Latvijas valsts karogu par summu 1 000 EUR. Karoga masts un 
karogs uzstādīti pie Mārupes novada domes. 

• SIA KREISS (reģ.nr. 40103116320), mācību procesa nodrošināšanai, dāvinājusi mācību 
līdzekļus PII Mārzemīte par kopējo summa 1 629 EUR. 

• Biedrība Basketbola klubs "VEF Rīga” (reģ.nr. 40008115274), lai veicinātu sportiskas aktivitātes 
svaigā gaisā, dāvinājuši 2 basketbola grozus par kopējo summa 1 830 EUR, kuri uzstādīti 
Mārupes vidusskolas un Jaunmārupes pamatskolas stadionos.  

• Fiziskās personas dāvinājušas pirmsskolas izglītības iestādei “Mārzemīte” materiālus un 
rotaļlietas – 49.00 EUR vērtībā, grāmatas Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 180.00 EUR 
vērtībā un Jaunmārupes pamatskolai 421.00 EUR vērtībā. Pašvaldība no fiziskām personām 
saņēmusi arī dāvinājumā zemi 260 EUR vērtībā. 
 

 

Vispārējie vadības dienesti; 7 45 99 
14; 22%

Sabiedriskā kārtība un 
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Mārupes novada pašvaldības 2018.gada budžeta izdevumi
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2.2. Mārupes pašvaldības budžeta finanšu resursu avoti, ieņēmuma apmērs un izlietojums. 
 

Nr.p.k. 
Klasifi-
kācijas 
kods 

Finansiālie rādītāji 

2016.gadā 
(faktiskā 
izpilde), 
EUR 

2017.gadā 
(faktiskā 
izpilde)*, 
EUR 

2018.gadā 

apstiprināts, 
EUR 

faktiskā izpilde, 
EUR 

    Pamatbudžets         

1.   
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)         25 752 590 31 512 978  34 334 712  33 806 071 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 21 724 247 25 472 245  27 023 830 27 020 850 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 226 872 320 737  301 576 313 872 

1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi           

143 268 209 541  223 446 243 739 

1.3. 4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība        

1.3. 5.0. 
Valsts budžeta un 
pašvaldības budžeta 
transferti 

3 653 221 5 510 455  6 785 860 6 227 610 

1.4. 6.0. Ziedojumi un dāvinājumi 4 982 0    0 0    

2.   Izdevumi (kopā)              31 083 155 29 835 161  39 248 009 34 794 476 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 
(kopā)           

21 845 551 24 669 171  29 447 359 27 223 895 

2.1.1. 1.1. 
Kārtējie izdevumi 
(1000+2000) 

14 103 846 15 629 454  21 793 493 19 842 185 

2.1.2.  1.2. 
Procentu 
izdevumi  (4000)     

135 467 126 133  151 000 110 749 

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 
pabalsti  (3000+6000)     

1 948 120 2 218 930  636 135 466 806 

2.1.4. 1.4. 
Maksājumi ES budžetā un 
starptautiskā sadarbība 

11 599 0    0    0    

2.1.5. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti (7000) 

5 646 519 6 694 654  6 866 731 6 804 155 

2.2. 2.0. Kapitālie izdevumi 9 237 604 5 165 990  9 800 650 7 570 581 

2.2.1 2.1. Pamatkapitāla veidošana 
(5000) 

9 237 604 5 165 990  9 800 650 7 570 581 

    Finansēšana 5 335 547 5 284 026  4 913 297 988 405 

    
Naudas līdzekļi un 
noguldījumi  

3 107 163 4 379 954  4 064 835  541 227 

    Aizņēmumi 2 610 095 2 714 462  2 330 367 447 178 

    
Akcijas un cita līdzdalība 
komersantu pašu kapitālā 

-381 711 -1 810 390  -1 481 905 0 

    Speciālais budžets      

1.   
Finanšu resursi izdevumu 
segšanai (kopā)         

256 220 277 437  282 622 309 052 

1.1. 1.0. Nodokļu ieņēmumi 54 461 75 678  75 000 101 430 

1.2. 2.0. Nenodokļu ieņēmumi 0 0    0    0    
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1.2. 3.0. 
Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi           

0 0    0    0    

1.3. 5.0. 
Valsts budžeta un 
pašvaldības budžeta 
transferti 

201 759 201 759  207 622 207 622 

2.   Izdevumi (kopā)              222 673 193 044  376 724 311 285 

2.1. 1.0. 
Uzturēšanas izdevumi 
(kopā)           

222 673 191 244  360 724 311 285 

2.1.1. 1.1. Kārtējie izdevumi (2000) 208 165 141 832  310 724 286 156 

2.1.2.  1.2. 
Procentu 
izdevumi  (4000)     

       

2.1.3. 1.3. 
Dotācijas un sociālie 
pabalsti  (3000+6000)     

14 508 49 412  50 000 25 129 

2.1.4. 1.5. 
Uzturēšanas izdevumu 
transferti (7000) 

0 0  0  0  

2.1.5. 2.0. Kapitālie izdevumi 0 1 800  16 000 0 

2.2. 2.1. 
Pamatkapitāla veidošana 
(5000) 

0 1 800  16 000 0  

    Finansēšana -33 547 -84 393  94 102 2 233 

    
Naudas līdzekļi un 
noguldījumi  

-33 547 -84 393  94 102 2 233 

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

Nekustamā īpašuma 
 novērtējums* 

2016. gada 
beigās, EUR 

2017. gada 
beigās, EUR 

2018. gada 
beigās, EUR 

Kopā 45 771 239 48 109 933 59 717 436 

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

Mārupes novada pašvaldības ielas un ceļi kopā 134,89 km, no tiem ceļi 46,16 km (šķembas, grants 
23,26 km, asfalts 18,47 km, cits segums 4,43 km) un ielas 88,73 km (asfalts 63,58 km, bruģis 4,25 km, 
grants, šķembu 17,35 km, cits segums 3,54 km). 
 
Zemesgrāmatā reģistrētā platība atbilstoši lietošanas mērķim – 536.3766 ha (5363766 m2). 
Zemes lietošanas veidi: 

1. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 132.2456 ha (1232456 m2), t.sk. aramzeme – 54.2367 
ha,  augļu dārzs – 5.7223 ha, ganības – 33.6996 ha, pļava – 38.5870 ha;  

2. Mežs – 35.32 ha; 
3. Krūmājs – 1.6202 ha; 
4. Purvs – 19.0200 ha; 
5. Zeme zem ūdeņiem  - 14.0640 ha;  
6. Zeme zem ēkām un pagalmiem – 158.6070 ha;  
7. Zeme zem ceļiem – 138.8138 ha;  
8. Pārējās zemes – 36.6860 ha. 
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Mārupes novada Dome ir: 

• AS „Mārupes komunālie maksājumi” 100% akciju turētāja, akciju vērtība 1 EUR, reģistrētais 
pamatkapitāls 10 511 148 EUR; 

• SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” dalībnieks, Mārupes novada Domei ir 1750 kapitāļdaļas jeb 3,781% no 
kopējā SIA „Rīgas Apriņķa Avīzes” pamatkapitāla 46 289 EUR. Kapitāldaļas vērtība 1 EUR. 

 

Pašvaldības  

kapitāldaļu skaits/vērtība 

2016. gada 

beigās 

2017. gada 

beigās 

2018. gada 

beigās 

AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 8 679 580 10 511 148 10 511 148 

SIA „Rīgas Apriņķa avīze” 1750 1750 1750 

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

Lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme; 

132; 25%

Mežs; 35; 7%

Krūmājs; 2; 0%

Purvs; 19; 3%

Ūdens objektu zeme; 
14; 3%

Zeme zem ēkām un 
pagalmiem; 159; 29%

Zeme zem ceļiem; 
139; 26%

Pārējās zemes; 37; 7%

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ ESOŠĀS  
ZEMES SADALĪJUMS PA LIETOŠANAS VEIDIEM 2018.GADĀ 
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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 

Vispārējā vadība  
Administrācija un Dome  

 
Administrācijas plānotais finansējums 2018.gadā -   
1 230 028 EUR, izpilde – 1 159 798 EUR jeb 94.29% no plānotā. 
 
Domes plānotais finansējums 2018.gadā -   
397 850 EUR, izpilde -  293 867 EUR jeb 73.86% no plānotā. 
 
Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta iestāde. 
Mārupes novada domes administrācija ir Mārupes novada domes dibināta 
iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, ka arī domes darba 
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātēs 

Veikto darbību 
rezultāti 

Sasniegto 
rezultātu analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Administrācijas 
funkcijas, tiesības un 
atbildība noteikta 
iestādes nolikumā. 

Administrācijā 
strādā 44 darbinieki.  

 

 

Sagatavot 
priekšlikumus 
izskatīšanai domes 
sēdēs, sagatavot 
domes 
lēmumprojektus. 

Sagatavot atbildes vai 
atbilžu projektus uz 
privātpersonu 
iesniegumiem un tiešās 
valsts 

pārvaldes iestāžu 
informācijas 
pieprasījumiem. 

Veikt citus uzdevumus 
atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai 
kompetencei 

Notikušas 16 domes 
sēdēs, pieņemti 765 
domes lēmumi. 

Saņemta un 
apstrādāta 6444 
korespondence. 

Sagatavota un 
nosūtīta 3872 izejošā 
korespondence.   

Veikts 71 publiskais 
iepirkums un 114 
cenu aptaujas. 

Apstrādāti 11 029 
rēķini un 1401 e-
rēķini. 

 

 

 

Saņemtā un 
apstrādātā 
korespondence ir 
samazinājusies 
par 17%, jo ar 
2018.gada maiju 
vieglo taksometru 
licencēšanu veic 
Rīgas plānošanas 
reģions. 

Nosūtāmā 
korespondence 
palielinājusies par 
aptuveni 19%, jo 
palielinās gan 
iedzīvotāju skaits, 
gan arī aktivitāte 
Mārupes novadā. 

Rēķinu apjoms 
palielinājies 
aptuveni par 4.4% 
neieskaitot e-
rēķinus.   

Darbi veikti 
budžetā 
piešķirto 
līdzekļu 
ietvaros. 
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Izglītības jomas attīstība Mārupes novadā 
 

2018.gadā izglītības nozarei plānotais finansējums bija 18 808 445 EUR, izpilde 17 481 772 EUR apmērā 
jeb 92,95% no plānotā. Izglītības nozarei 2018.gadā izlietoti 50% no kopējiem 2018.gada pamatbudžeta 
faktiskajiem izdevumiem. 

Mārupes novadā darbojas 8 izglītības iestādes: vispārizglītojošās skolas – Mārupes vidusskola, Mārupes 
pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, Mārupes novada Skultes sākumskola ar pirmsskolas 
izglītības grupiņām, Jaunmārupes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām, trīs pirmsskolas 
izglītības iestādes – PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti” un PII “Mārzemīte”. Darbu turpināja arī Mārupes Mūzikas un 
mākslas skola. Izglītības iestāžu darbu koordinē Izglītības dienests, kurš ir arī atbildīgs par sadarbību ar 
privātajām izglītības iestādēm un auklēm. 
  

Izglītības dienests  
 

 
Izglītības dienesta plānotais finansējums 2018.gadā -   
4 021 195.- EUR, izpilde -  3 690 416 EUR jeb 91,77% no 
plānotā. 
 
Mārupes novada Izglītības dienests ir Mārupes novada Domes 
2012.gadā dibināta iestāde.  
  

 
Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātēs 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Izglītības dienesta 
funkciju īstenošanu 
nodrošina 5 darbinieki – 
Izglītības dienesta 
vadītāja, izglītības darba 
speciāliste,  jaunatnes 
lietu speciāliste, lietvede, 
kura atbild par 
pirmsskolu rindām, kā arī 
veselības veicināšanas 
koordinators. 

1. Pirmsskolas izglītības 
iestāžu optimizācija un 
attīstība. 
2. Karjerizglītības plāna 
nodrošināšana pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs, 
projekta 8.3.5. SAM “Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs” īstenošana . 
3.Projekta 8.3.3. SAM «Proti 
un Dari!» īstenošanas 
uzsākšana , lai mazinātu 
atbalstītu NEET jauniešus, 
kuri nemācās un nestrādā 
iesaistei nodarbinātībā vai 
mācībās. 
4.Projekta 8.4.1. SAM 
ietvaros «Pilnveidot 
nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci» , 
personu reģistrēšanās 
mūžizglītības 

1. Uzsākts darbs pie 
pirmsskolas izglītības tīkla 
paplašināšanu novadā, 
apspriesti iespējamie 
moduļi, rindu mazināšanai 
novadā.  
Noslēgti deleģēšanas 
līgumi ar privātajās 
izglītības iestādēs par 
pašvaldības vietām 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs bērniem no 1,5 
gadu vecuma par 119 
vietām..  
2.Turpināta  Mārupes 
pašvaldības izglītības 
iestāžu karjeras izglītības 
plāna 2016.-2019.gadam 
īstenošana, sagatavots 
gada plāns projektā 
“Uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un 

1. Mārupes novada 
pašvaldība ir 
nodrošinājusi iespēju 
1188  Mārupes novada 
teritorijā deklarētajiem 
bērniem apgūt 
bezmaksas 
pirmsskolas izglītību 
sākot no 1,5 gadu 
vecuma. 
2. Izglītojamajiem tiek 
radīts pamats 
savlaicīgas un 
apzinātas savas 
iespējamās karjeras 
plānošanai un 
realizēšanai. 
3. 8.3.3. SAM «Proti un 
Dari!» sadarbībā ar 
biedrību “Radošā 
apvienība jauniešiem 
“Trepes”, veikta 
jauniešu uzrunāšana 
iesaistei projektā, 

1.Piešķirtā 
budžeta 
ietvaros.  
Plānotais 
finansējums 
deleģēšanas 
līguma 
realizēšanai līdz 
2022.gada 
2.oktobrim - 
3 686 400,00 
EUR. 
2.Karjeras plāna 
īstenošana 
veikta projekta 
SAM 8.3.5. 
“Uzlabot pieeju 
karjeras 
atbalstam 
izglītojamajiem 
vispārējās un 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs” 

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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(neformālās/formālās) 
mācībām , Mūžizglītības 
(pieaugušo izglītības) plāna 
izstrāde.  
5. Uzsākt pirmsskolas 
izglītības iestāžu rindu 
moduļa ar elektronisko 
reģistrācijas sistēmu 
ieviešanu 

profesionālās izglītības 
iestādēs”. 
3.Uzsākta sadarbības un 
noslēgts deleģēšanas 
līgums  ar biedrību 
“Radošā apvienība 
jauniešiem “Trepes””. 
4.Projekta laikā tiek 
sniegtas konsultācijas 
iedzīvotājiem telefoniski, 
sarakstē un klātienes 
vizītēs par pieaugušo 
izglītības aktualitātēm, 
aktuālajiem 
piedāvājumiem 
Nodarbinātības Valsts 
aģentūrā un Valsts 
attīstības izglītības 
attīstības aģentūrā. 
 5. Noslēgts līgums ar 
ZZDats, Izglītības un 
zinātnes ministriju par 
datu apmaiņu. 

pašvaldības tīmekļa 
vietnēs uzrunāta 
projekta 
mērķauditorija.   
4.Izstrādāta, publicēta 
un apkopota 
Iedzīvotāju aptauja par 
pieaugušo izglītības 
iespējām Mārupes 
novadā, kuru kopumā 
aizpildījuši 277 
respondenti. 
5. Sadarbībā ar ZZDats, 
saņemot konsultācijas 
un atbalstu  
pirmsskolu rindu 
moduļa ieviešanai 
uzsākta - 
lietojumprogrammas 
testēšana.  

finansējuma 
ietvaros.  
3. Projekta 
“Proti un dari” 
īstenošana no 
projekta 
finansējuma, 
priekšfinansēju
ms paredzēts 
Izglītības 
dienesta 
budžetā.  
 

511 izglītojamie apmeklē 
privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes, 
saņemot līdzfinansējumu 
228, 00 EUR no 1,5 – 4 
gadu vecumam un 170 
EUR,  uzsākot 
sagatavošanu obligātās 
pamatizglītības apguvei. 

Atbalstīt ģimenes ar bērniem, 
kuri apmeklē privātās 
pirmsskolas izglītības 
iestādes  

Ar 56 privātajām 
pirmsskolas izglītības 
iestādēm noslēgti līgumi 
par dalību izglītības 
iestādes līdzfinansēšanā  

Bērni no 1,5 gadu 
vecuma nodrošināti ar 
iespēju apgūt 
pirmsskolas izglītības 
programmu 

Izlietotais 
finansējums 
privāto 
pirmsskolas 
izglītības 
iestāžu 
līdzfinansēšanai 
– 1 491 431 EUR 

Par 126 Mārupes novadā 
deklarēto bērnu 
pieskatīšanas 
pakalpojumiem sniegts 
atbalsts privātajiem 
bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem 
(aukles) ar 
līdzfinansējumu 188.-EUR 
apmērā 

Atbalstīt ģimenes ar bērniem, 
kuras izmanto bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja pakalpojumus 

Noslēgti līgumi ar 126 
bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem 

Bērnam sasniedzot 1,5 
gadu vecumu, 
ģimenēm sniegta 
iespēja laicīgi 
atgriezties darba tirgū, 
kā arī dotas plašākas 
iespējas izvēlēties 
bērna pieskatīšanas 
veidu 

Izlietotais 
finansējums 
bērnu 
uzraudzības 
pakalpojuma 
sniedzēju 
(aukļu) 
līdzfinansēšanai 
– 337 128 EUR 

230 Mārupes novadā 
deklarētie bērni 
apmeklēja 27 privāto 
vispārējās izglītības 
iestādi 

Attbalstīt ģimenes ar 
bērniem, kuri izvēlas 
vispārējās pamatizglītības un 
vidējās izglītības programmu 
apgūt privātajās izglītības 
iestādēs 

Turpināta sadarbība ar 
privātajām vispārējās 
izglītības iestādēm, kurās 
mācās Mārupes novadā 
deklarētie bērni, atbalstot 
ar līdzfinansējumu 75.-EUR 
mēnesī 

Ģimenēm sniegta 
iespēja pēc saviem 
ieskatiem izvēlēties 
bērnam vēlamās 
izglītības programmas 
un izglītības kvalitāti 

Izlietotais 
finansējums 
privāto 
vispārējās 
izglītības iestāžu 
līdzfinansēšanai 
– 170 977 EUR 

Līdzfinansējums bērniem, 
kuri mācās Rīgas pilsētas 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs 

Līdzfinansējums noteikts 
50% apmērā no Rīgas Domes 
noteiktā vecāku 
līdzmaksājuma.  Dauzdbērnu 
ģimeneēm 100 % apmērā 

12 Rīgas pilsētas 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestādes saņem 
līdzfinansējumu par 132   
Mārupes novadā deklarēto 
bērnu izglītošanu 

Sniegts atbalsts 
ģimenēm 

Izmaksātais 
līdzfinasējuma 
apmērs –  
17 409 EUR   

Mārupes novada 
dibinatajās izglītības 
iestādēs īstenotas 96 
interešu izglītības 
programmas 

Turpināt izstrādāt un ieviest 
izglītības iestādēs jaunas 
interešu izglītības 
programmas 

Izglītības iestādēs 
īstenotas interešu izglītības 
programmas atbilstoši 
izglītojamo pieprasījumam 

Paplašināts 
piedāvājums 
skolēniem eksakto 
zinātņu jomā un valodu 
jomā 

Piešķirtie valsts 
un pašvaldības 
finanšu līdzekļi 
izlietoti 
atbilstoši 
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izvirzītajam 
uzdevumam. 

Atbalsts speciālajai un 
alternatīvajai izglītībai 

Ārpus pašvaldības izglītības 
iestādēm, saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem, 
Mārupes novada deklarētie 
bērni arī privātajās izglītības 
iestādēs turpina apgūt 
speciālās izglītības 
programmas. 
2018.gadā tika pieņemts 
domes lēmums par speciālo 
nodarbību līdzfinansnšēšanu 
pirmsskolas vecuma bērniem 
bērniem ar īpašam 
vajadzībām, ja minētais 
pakalpojums netiek sniegts 
izglītības iestādē, kuru bērns 
apmeklē.  

Mārupes novada deklarētie 
bērni privātajās izglītības 
iestādēs apgūst speciālās 
izglītības programmas. 

Sniegts atbalsts 
izglītojamiem un viņu 
ģimenēm. Noslēgti 
līgumi par atbalstu 4 
bērniem par speciālo 
nodarbību 
apmeklešānu pie 
dažādiem 
speciālistiem. 

Izlietotais 
finansējums 
speciālajai un 
alternatīvajai 
izglītībai 
privātajās 
izglītības 
iestādēs  
 6 173.- EUR 

Jauniešu nodarbinātības 
veicināšana 

Mārupes pašvaldība realizē 
jauniešu vasaras 
nodarbinātību. 

Trīs mēnešos nodarbināti 
118 jaunieši vecumā no 
13. – 19.gadiem. 
Teritorijas labiekārtošanas 
darbu strādnieka palīgi – 
66 jaunieši. Pirmsskolas 
izglītības iestādes 
audzinātājas palīgi - 52 
jaunieši 

Skolēnu interese par 
piedāvāto darbu bija 
lielāka kā vakanto 
darba vietu skaits 

 

 

Mārupes vidusskola  

 

Mārupes vidusskolas finansējums 2018.gadā plānots 
5 284 269 EUR, izpilde 5 118 088 EUR jeb 96,86 % no plānotā. 
 
Skolas vīzija. Uz tradīcijām balstīts, atbildīgs un radošs mācību 
process cieņpilnā sadarbības vidē, vērsts uz izcilu rezultātu. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie 
statistikas dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Skolēnu skaits. 
Mārupes vidusskolā 
mācās 1240 bērni 44 
klašu komplektos. 
Vidusskolā strādā 94 
skolotāji un 33 
tehniskie darbinieki. 
Izglītības 
programmas 
Izglītojošais darbs 
tiek veikts pēc 
Latvijas Republikas 
Izglītības un 

Skola turpina dalību 
piedalās Erasmus + 
programmas 
2.pamatdarbības starpskolu 
stratēģiskās partnerības 
projektā”Genius And Mission 
in Education”, piedaloties 
pedagogiem un skolēniem.” 

 2018.gada maijā Mārupes 
vidusskolas skolēnu un 
pedagogu vizīte Itālijā, jūlijā 
divu pedagogu darba vizīte 
Grieķijā 

Sekmīgi notikusi 
Mārupes vidusskolas 12 
skolēnu un 3 skolotāju 
vizīte Itālijā, kura laikā 
tika organizētas 
dažādas aktivitātes 
saskaņā ar plānu.Divi 
pedagogi piedalījās 
projekta noslēguma 
vizītē Grieķijā.  

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
plānoto 
rezultātu 
sasniegšanai.  

Skola turpina  dalību ES 
projektā” Uz kompetencēm 

Skolā ir izveidotas 
sāmuskolas, pamatskolas, 
vidusskolas posmu pedagogu 

Veiksmīgi norit projekta 
piedāvātās sistēmas 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
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zinātnes ministrijā 
licenzētām 
programmām:- 
Vispārējā 
pamatizglītības 
programma, kods 
21011111 
- Pamatizglītības 
humanitārā un 
sociālā virziena 
programma, kods 
21012111  
- Pamatizglītības 
otrāposma (7.-9.kl.) 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma, kods 
23013111 
- Vispārējās vidējās 
izglītības 
vispārizglītojošā 
virziena izglītības 
programma, kods 
31011011. 
- Vispārējās vidējās 
izglītības 
profesionāli 
orientētā virziena 
programma 
(komerczinības), 
kods 31014011. 
- Vispārējās vidējās 
izglītības 
matemātikas, 
dabaszinību un 
tehnikas virziena 
programma, kods 
31013011. 

balstīta mācību procesa 
aprobācija izglītības iestādē 

aprobācijas komandas. 
Notikušas aprobācijas 
komandu mācības. Skolā ir 
izveidots pedagogu sadarbības 
metodiskais modelis, kura 
ietvaros notiek projekta 
piedāvātas sistēmas 
aprobācija 

aprobācija un pieredzes 
uzkrāšana. 
Skolotāji mācību 
stundās strādā pie 
caurvijas “Pašvadība” 
iekļaušanas mācību 
procesā. Izstrādā un 
aprobē dažādus 
metodiskos 
paņēmienus, dalās 
pieredzē sadarbojoties 
jomu grupās. 

plānoto 
rezultātu 
sasniegšanai 

Sekmēt skolēnu dalību 
mācību olimpiādēs un 
Zinātniski pētniecisko darbu 
izstrādē. 

Skolā ir izstrādāta sistēma 
darbam ar talantīgiem 
skolēniem. Visa gada garumā 
notiek konsultācijas, kurās 
skolēni gatavojas dažādiem 
konkursiem un olimpiādēm. Ir 
izveidota sistēma, kura palīdz 
plānveidīgi un mērķtiecīgi 
satrādāt pie zinātniski 
pētnieciskiem darbiem.  

Mārupes vidusskola 
uzrādījusi labākos 
rezultātus mācību 
priekšmetu olimpiādēs 
starp Pierīgas novadu 
skolām. Skolēni guva 
godalgotas vietas arī 
valsts posma 
ekonomikas, 
matemātikas 
olimpiādēs.  
Rīgas reģiona 
zinātniskajā konferencē 
skolēni ieguva 1., 2. un  
vietu. Divi zinātniski 
pētnieciskie darbi tika 
izvirzīti uz Valsts 
skolēnu zinātnisko 
konferenci. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Vidusskolas posma 
izglītības programmu 
piedāvājuma pēctecības 
saglabāšana 

Lai skolēniem saglabātu 
iespēju turpināt padziļinātu 
svešvalodu apguvi vidusskolas 
posmā, tika lecencēta 
Vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā programma ar 
padziļinātu valodu apguvi.  

Programmā iestājās un 
2018. gadā to apgūst 
28 skolēni. Uzsākta 
sadarbība ar 
sadraudzības skolu 
Spānijā,plānojot 
turpmāk apmaiņas 
vizītes valodas prasmju 
pilnveidošani un 
starpvalstu sadarbības 
veicināšanai. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Iedzīvināt skolas formulētās 
vērtības – cieņa, atbildība 
un radošums. 

2018. gadā vidusskolā 
turpinājās skolas vērtību: 
cieņa, atbildība, radošums 
aktualizēšana. Šīs vērtības 
mērķtiecīgi tiek iedzīvinātas 
realizējot skolas mācību darbu, 
kā arī ārpusstundu aktivitātes.   

Skolas mājas lapā 
ievietota informācija 
par skolas vērtībām. 
Pedagogu kolektīvs 
mācību un 
audzināšanas stundās 
aktualizē skolas vērtību 
ieviešanu skolā,gan 
skolēnu gan katra 
pedagoga ikdienas 
darbā. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
tekošā gadā 
plānoto 
rezultātu 
sasniegšanai. 

 Skolas vecā korpusa 
rekonstrukcija un skolas 
stadiona rekonstrukcija 

Turpinās skolas stadiona 
pārbūves darbi.Noskaidrots 
būvnieks  vecās skolas 
nojaukšanai, jaunā korpusa 
celtniecībai, skolas apkures 
sistēmas pārbūvei un sporta 
zāles un to palīgtelpu 
kapitālajam remontam 

Veikta vecās skolas 
nojaukšana un sekmīgi 
uzsākta skolas 
piebūves celtniecība. 
Pabeigta skolas 
stadiona rekonstrukcija 
un tas nodots 
ekspluatācijā. Veikta 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
tekošā gada 
plānoto 
rezultātu 
sasniegšanai. 
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skolas apkures 
sistēmas pārbūve un 
veikts skolas sporta 
zāles kapitālais 
remonts. 

Skolas pedagogu 
tālākizglītība 

Skolas pedagogiem tika 
organizētas divu dienu 
izbraukuma mācības par 
aktualitātēm mūsdienu  
pedagoģijā ,piesaistot 
kvalitatīvus lektorus šajās 
jomās. 

Pedagogi mācību darbā 
izmanto tālākizglītības 
pasākumos iegūtās 
zināšanas. Tas ir 
vērojams skolotāju 
atklātajās sstundās, kā 
arī skolotāju pieredze 
tiek uzkrāta un 
popularizēta izmantojot 
Google dokumentu 
iespējas.  

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
plānoto 
rezultātu 
sasniegšanai. 

Mērķtiecīga virzīšanās uz 
ģimnāzijas statusu 

Skola sadarbībā ar Mārupes 
novada Izglītības dienestu 
strādā pie dokumentu 
izstrādes un iesniegšanas 
Izglītības un Zinātnes 
Ministrijā. 

IZM iesniegti dokumenti 
un pieprasītie 
papildinājumi . No IZM 
saņemts rakstisks 
apliecinājums par 
Valsts Ģimnāzijas 
statusa iegūšanai  
nepieciešamo 
dokumentu iesniekšanu 
Ministru Kabinetā ,lai 
valdība lemtu par Valsts 
Ģimnāžijas statusa 
piešķiršanu. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekošs 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

 

Mārupes pamatskola  
 

Mārupes pamatskolas finansējums 2018.gada plāns 1 783 606 EUR, 
izpilde 1 603 721 EUR jeb 89,91% 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. 
 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu analīze Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Izglītojamo skaits 
Mārupes pamatskolā 
uz 01.09.2018. mācās  
523 skolēni;  108 
pirmskolas audzēkņi. 
Nodarbināto skaits 
Pamatskolā strādā 72 
pedagogi (9 no tiem 
BKA), no tiem 11 
pirmsskolas pedagogi 
un 25 tehniskie 
darbinieki, no tiem 5 
pirmsskolas skolotāju 
palīgi. 

Uzdevumu veidošana 
pieaugošā grūtības 
pakāpē, tajos 
iekļaujot informāciju 
par sabiedrībā 
aktuāliem 
jautājumiem. 

• 25 skolotāji apmeklēja 
profesionālās pilnveides 
kursus „ Kādi uzdevumi un 
mācību process veicina 
skolēnu iedziļināšanos?” 
(SOLO taksonomijas 
teorētiskie pamati). 

• Organizēts metodiskais 
darbs mācību jomu 
ietvaros uzdevumu 
veidošanā pieaugošā 
grūtības pakāpē, to 
aprobācija mācību 
procesā. 

• Skolotāji prot veidot 
uzdevumus pēc SOLO 
taksonomijas, ieviesuši tos 
gan ikdienas mācību 
procesā, gan pārbaudes 
darbos. 

• Uzdevumu veidošanas 
procesā skolotāji veiksmīgi 
sadarbojas savas mācību 
jomas ietvaros. 

• Skolotāji prot veidot 
snieguma līmeņu aprakstus, 
izmato tos gan ikdienas 
mācību procesā, gan 

Plānotie finanšu 
resursi 
nodrošināja 
mērķu 
realizāciju. 
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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 

• Organizēta pieredzes 
apmaiņa pedagogu starpā, 
nodrošinot zināšanu 
pārnesi kompetenču 
pieejas ieviešanai skolā. 

Organizēta pieredzes 
apmaiņa  snieguma līmeņu 

aprakstu veidošanā un 
izmantošanā, to aprobācija 

mācību procesā. 

pārbaudes darbos, tādā 
veidā analizējot izglītojamo 
sasniegumu dinamiku. 

• Uzlabojas sasniegumi 
Mārupes novada, Pierīgas 
novadu apvienības mācību 
olimpiādēs 
2017./2018.m.g. – 39 
godalgotas vietas 
(t.sk.Atzinības). 

 
• Uzsākts Mārupes 

pamatskolas projekts 
ERASMUS+ programmā – 
mobilitātes projekts 
(2018-1-LV01-KA101-
046870) “Mūsdienu 
skolotāja zināšanas veido 
nākotnes cilvēku”, kura 
ietvaros 10 skolotāji no 
Mārupes pamatskolas 
sākumskolas un 
pamatskolas dosies uz 5 
dažādiem skolotāju 
kursiem Portugālē un 
Slovēnijā. 

• 2018.gadā 4 pamatskolas 
skolotāji jau apmeklējuši 
tālākizglītības kursus 
Slovēnijā. 2019.gadā 
skolotāji ar iegūtajām 
zināšanām dalīsies ar 
Pierīgas novadu skolu 
skolotājiem, organizējot 
profesionālās pilnveides 
kursus. 
 

Plānotie finanšu 
resursi 
nodrošināja 
mērķu 
realizāciju. 
 

Īstenot kompetenču 
pieejas mācību 
saturā pakāpenisku 
ieviešanu 
pirmsskolā. 
 

• Eiropas Sociālā fonda 
projekta Nr. 
8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” 
ietvaros skolā turpina 
darboties Izaugsmes klase 
un individuālo konsultāciju 
grupa  

• Izglītojamajiem no 7.-
9.klasei tika nodrošināta 
viena Izaugsmes klases 
stunda nedēļā, kuras 
ietvaros skolēni apguva 
SOLO taksonomijas 
principus, prasmi formulēt 
mērķus un sasniedzamo 
rezultātu, u.c.  

Plānotie finanšu 
resursi 
nodrošināja 
mērķu 
realizāciju. 

• Metodiskais darbs iestādē 
organizēts, lai īstenotu 
kompetenču pieejas 
mācību saturā 
pakāpenisku ieviešanu. 

• Pirmsskolas izglītojamie 
mēnesī ir apguvuši vienu 
tēmu, kuru apakštēmas 
izvēlējušies pēc savām 
interesēm. 

• Izglītojamie katru mēnesi 
ir apguvuši vienu vai 
vairākas caurviju prasmes. 

• Katrā grupā katru mēnesi 
viena siena ir veidota un 
papildināta atbilstoši 
tēmai (“runājošā siena”). 

• Grupu skolotāji tēmas 
apguves plānošanā 
sadarbojas ar sporta un 
mūzikas skolotāju. 

• Uzsākta APU ( atbalsts 
pozitīvai uzvedībai) 
sistēmas ieviešana 
pirmsskolā. 

• Pirmsskolas skolotāji ir 
gatavi kompetenču pieejas 
mācību saturā ieviešanai 
pirmsskolā. 

• APU noteikumu ieviešana 
veido vienotu izpratni par 
noteikumiem pirmsskolā, to 
ievērošanas 
nepieciešamību, kā arī 
vienotu rīcību to 
pārkāpšanas rezultātā. 
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Nodrošināt skolas 
mācību vides un 
materiāli tehniskās 
bāzes racionālu 
izmantošanu un 
uzturēšanu. 
 

• Pirmsskolā atjaunots 
sagatavošanas grupas āra 
rotaļlaukums; 

• skolā iegādāti 14 
portatīvie datori, skapis 
datoru uzlādei mobilās 
datorklases izveidei; 

• skolas bibliotēkā 
papildināts mācību un 
daiļliteratūras grāmatu 
klāsts; 

• papildināti instrumenti 
zēnu mājturības kabinetā; 

• papildus iekārtota mācību 
klase bibliotēkas telpā 
(iegādātas mēbeles, 
interaktīvā tāfele). 

Veiksmīgi nodrošināts 
mācību process izglītības 
iestādē. 

Plānotie finanšu 
resursi 
nodrošināja 
mērķu 
realizāciju. 
 

Sekmēt brīvas, 
atbildīgas un 
tikumiskas 
personības attīstību, 
veidojot 
demokrātiskai 
sabiedrībai 
raksturīgu attieksmi 
pret vērtībām, morāli, 
indivīda 
pienākumiem, 
tiesībām un spēju 
pieņemt lēmumus 
dažādās dzīves 
situācijās. 
 

Skolā tiek organizēti dažādi 
ārpusklases pasākumi, 
organizētas ekskursijas. 
 
Skolā tiek īstenota interešu 
izglītības programma. 
 
Skolēni sekmīgi piedalās 
dažādos ārpusklases un 
skolas pasākumos, 
konkursos, skatēs. 

• Skolā tiek piedāvāta plaša 
interešu izglītības 
programma: 

Interešu izglītības pulciņi: 
Tautu dejas (BDK “Apodzēni”), 
mājturības un tehnoloģiju 
meitenēm pulciņš „Čaklās 
rokas” (3.-9.klasei), “Rokdarbu 
pasaule”, ansamblis 1.klasei, 
koris 5.-9.klasei, koris 2.-
4.klasei, sporta spēles, tautas 
bumba,  vizuālās mākslas 
pulciņš “Jautrā otiņa”, zīda 
apgleznošanas pulciņš, 
dabaszinību pulciņš „Mazais 
pētnieks”, 5.-9.klašu 
skolēniem “Pētāmais objekts”, 
1.-4.klasēm – “Asini prātu!”, 5.-
9.klasēm – “Matemātiķu 
klubs”, “Veidosim tavu stilu 
kopā!”, slidošanas nodarbības 
4.klasēm. 
Skolā darbojas Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļa. 
Organizēti tradicionālie 
pasākumi: Sporta dienas, 
skolotāju dienas pasākums, 
Zinību diena, Valsts svētki, 
lieldienas, ziemassvētki, Mātes 
dienas koncerts. Organizēta 
tradicionālā Zinātnieku nakts 
(piedalījās  vairāk kā 700 
dalībnieku un apmeklētāju). 
Skolā regulāri tiek organizētas 
Mārupes novada pašvaldības 
policijas un VP RRP Olaines 
iecirkņa lekcijas par drošību, 
citām izglītojamajiem 
aktuālām tēmām. Skolā 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un 

Plānotie finanšu 
resursi 
nodrošināja 
mērķu 
realizāciju. 
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profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros  darbojas 
karjeras konsultants, notiek 
dažādi karjeru veicinoši 
pasākumi, dažādas eksursijas. 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 9.2.4.2/16/I/032 
“Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi 
Mārupes novadā” ietvaros 
notika nodarbības skolēniem 
gan skolā, gan pirmsskolā par 
veselības veicināšanas tēmām 
(veselīgu uzturu, garīgo 
veselību, u.c.), nometnes. 
Ar 2018.gada septembri skolā 
darbojas SMU (skolēnu 
mācību uzņēmumi), kuri aktīvi 
piedalījās arī SMU tirdziņos. 

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, 

• Mārupes novada vokālajā 
konkursā „Cālis”. 

Pasākumi veikti 
apstiprinātā 
budžeta ietvaros. 

 

 Mārupes novada Skultes sākumskola  
 

 Mārupes novada Skultes sākumskolas 
finansējums 2018.gadā:  plānots  
780 345 EUR, izpilde – 697 147 EUR jeb 
89,34% no plānotā 
 

Skolas vīzija: Kopā mācoties, viens otram 
uzticoties, attīstām radošu, kulturālu un 
atbildīgu personību. 
Skolas pamatmērķis: Sekmēt izglītojamo 

individuālo spēju attīstību un radīt iespēju kļūt par konkurētspējīgu, atbildīgu, kulturālu personību. 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās 
aktivitātes 

Veikto darbību 
rezultāti 

Sasniegto rezultātu analīze Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

 

Skolēnu skaits: 
Mārupes novada 
Skultes sākumskolā 
mācās  
42 skolēni un    99 
pirmsskolas 
izglītojamie. 
 
 
 
Nodarbināto skaits: 
izglītības iestādē 
strādā  

Pamatjoma ,,Mācību saturs –iestādes īstenotās izglītības programmas” 
Prioritāte:  
Kvalitatīva 
pamatizglītības 
standarta un 
pirmsskolas 
izglītības vadlīniju 
prasību realizēšana 
mācību procesā. 

Licencētas  
speciālās  
pamatizglītības 
un pirmsskolas 
izglītības 
programmas 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem. 

Skolai ir visi izglītības programmu 
īstenošanai  nepieciešamie pedagogi,  
izglītības programmu apgūšanai 
nepieciešamā  mācību literatūra un mācību 
līdzekļi, kā arī  tehniskais nodrošinājums. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Prioritāte:  
Kompetencēs 
balstīta vispārējās 

Mērķtiecīgs darbs 
skolotāju 
sadarbības 
veicināšanā,  

Organizēts metodiskais darbs mācību jomu 
ietvaros, caurviju prasmju un vērtību 
apguves plānošana un realizācija. 
 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
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27 pedagogi,  
17 tehniskie 
darbinieki.  
 
 
 
 
 
Izglītības 
programmas:  
1. Pamatizglītības 
pirmā posma      (1.-
6.klase) programma,  
kods 11011111; 
 

2.Pamatizglītības 
pirmā posma      (1.-
6.klase) 
mazākumtautību 
programma,  
kods 11011121; 
 

3. Speciālās 
pamatizglītības 
pirmā posma   (1.-
4.klase) programma 
izglītojamajiem ar 
valodas 
traucējumiem, kods 
11015511; 
 

4. Speciālās 
pamatizglītības 
pirmā posma (1.-
6.klase) programma 
izglītojamiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem,  
kods 11015611; 
 

5. Speciālā 
pamatizglītības 
pirmā posma  
(1.-6.klase) 
programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem, 
kods 21015811 
 

6. Speciālās 
pamatizglītības 
pirmā posma  
(1.-6.klase) 
mazākumtautību 
programma 
izglītojamiem ar 
valodas 
traucējumiem,  
kods 11015521; 
 

izglītības satura 
ieviešana. 

kompetenču 
pieejā balstīta 
vispārējās 
izglītības satura 
izpētē, caurvijas 
prasmju ieviešanā 
mācību procesā. 

Pedagogi apmeklē kursus un seminārus, 
iepazīstas ar labās prakses piemēriem, 
organizē un vēro atklātās stundas, 
sadarbojas metodiskajās komisijās. 

izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Pamatjoma ,,Mācīšana un mācīšanās’’: 
Prioritāte:  
Jaunajām 
tehnoloģijām un 
jaunajam izglītības 
saturam atbilstošu 
mācību metožu 
izmantošana 
izglītības procesā. 

Mācību procesa 
realizēšanai tiek 
izmantotas 
dažādas mācību 
metodes, 
racionāli 
pielietotas IT 
iekārtas un 
tehnoloģijas. 

Pedagogi izvēlas atbilstošus mācību 
līdzekļus, metodes, vērtēšanas formas, 
mācību darba diferenciāciju un 
individualizāciju kvalitātīvai mācību 
priekšmetu satura apguvei. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Pedagogi mācību procesā izmanto 
mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas: 
datortehniku, interaktīvās tāfeles, 
multimediju projektorus u.c.  
Regulāri tiek papildināta un uzlabota mācību 
kabinetu materiāli - tehniskā bāze. 

Notiek mācību 
procesa 
individualizācija 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem un 
talantīgajiem 
izglītojamajiem. 

Pedagogi strādā ar talantīgajiem 
izglītojamajiem. Katru gadu tradicionāli 
pirmsskolas un sākumskolas skolēni 
piedalās skolas pētniecisko darbu konkursā 
“Es esmu pētnieks!”. 
42 izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām 
vai skolēniem ar mācīšanās grūtībām 
izveidoti individuālie mācību plāni. 
Savlaicīga veikta izglītojamo speciālo 
vajadzību diagnostika. 

Pamatjoma ,,Izglītojamo sasniegumi”: 
Prioritāte: 
Izglītojamo 
sasniegumu 
paaugstināšana 
atbilstoši 
individuālām 
spējām. 

Skolēnu 
sasniegumi tika 
vērtēti saskaņā ar 
apstiprināto 
vērtēšanas 
kārtību, katram 
izglītojamam tiek 
veikta izaugsmes 
dinamikas 
uzskaite un 
analīze. 

Regulāri tiek veikta izglītojamo sasniegumu 
uzskaite un analīze, kā arī pilnveidotas 
izglītojamo dinamikas kartes. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Vecāki regulāri tiek informēti par skolēnu 
mācību sasniegumiem un uzvedību. Vecāki 
tika iesaistīti šo sasniegumu uzlabošanā 
(dienasgrāmatas, e-klase, vecāku dienas). 
Sekmējot skolēnu izaugsmi, publiski tiek 
godināti izglītojamie par labām sekmēm 
mācībās, olimpiādēs, konkursos, sacensībās 
un aktīvu piedalīšanos sabiedriskajās 
aktivitātēs.  

Mācīšanas un 
mācīšanās 
procesa 
organizācija 
skolā, tika virzīta 
uz izglītojamo  un 
skolotāju 
sadarbības 
prasmju 
pilnveidošanu. 

Skolotāji,  ņemot vērā mācību stundu laikā 
konstatētās izglītojamo individuālās 
īpatnības, pievērsa pastiprinātu uzmanību 
bērnu sadarbībai un mijiedarbībai. Mācību 
stundu laikā  skolēni  regulāri veica 
uzdevumus pāros, grupās un komandās. 
Mācību nodarbību laikā pedagogi izmantoja  
gan skolēnu pašvērtēšanu, gan savstarpējo 
novērtēšanu. 

Pamatjoma  ,,Atbalsts izglītojamiem”: 
Prioritāte:  
Izglītojamo 
karjeras izglītības 
sistēmas 
pilnveidošana.  

Sadarbībā ar 
Mārupes novada 
izglītības 
dienestu tika  

Sākumskolas skolēni piedalījās  
rīkotājā Mārupes Kultūras namā pasākumā 
“Iepazīti un izmēģini meistara arodu”.  
Organizētas   ar karjeras izglītību saistītas 
ekskursijas uz Dzelzceļa muzeju, Šokolādes 
muzeju, Motormuzeju uz lidostu “Rīga”. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams izvirzīto 
mērķu 
sasniegšanai. 
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7. Speciālās 
pamatizglītības 
pirmā posma  
(1.-4.klase) 
mazākumtautību 
programma 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās 
traucējumiem 
kods 11015621; 
 

8. Vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma,  
kods 01011111; 
 

9.Mazākum-tautību 
vispārējās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma,  
kods 01011121; 
 

10. Speciālās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
valodas 
traucējumiem,  
kods 01015511; 
 

11. Speciālās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
jauktiem attīstības 
traucējumiem,  
kods 01015611; 
 

12. Speciālās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 
izglītojamajiem ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem, kods 
01015811 
13. Mazākum-
tautību speciālās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 
izglītojamiem ar 
valodas 
traucējumiem,  
kods 01015521; 
 

14. Mazākum- 
tautību speciālās 
pirmsskolas 
izglītības 
programma 

 īstenota karjeras 
izglītības 
programma. 

Projektu nedēļas  programmā tika iekļauti 
temati par profesijām. 
Uz nodarbībām skolā un pirmsskolā  tika 
uzaicināti dažādu profesiju  vecāki, kas 
popularizēja savu profesionālo darbību. 

Prioritāte: 
Pilsoniskās 
līdzdalības un 
iniciatīvas, 
lojalitātes un 
patriotisma 
veicināšana. 

Tika īstenota 
audzināšanas 
programmas 
sastāvdaļa 
“Patriotiskā 
audzināšana” 

Katras klases audzināšanas plānā ir 
iekļautas ar patriotisko  audzināšanu 
saistītas tēmas, kuras tiek konkretizētas 
mācību stundās un ārpusstundu 
pasākumos. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams izvirzīto 
mērķu 
sasniegšanai. 

Katru gadu novembrī notiek Latvijas 
Republikas proklamēšanai veltīta 
patriotiskā dekāde, tās  laikā notiek gan 
Lāčplēša dienai, gan Latvijas dzimšanas 
dienai veltīti pasākumi. 
Skolā darbojas  latviešu tautas deju pulciņš, 
vokālais pulciņš. Pulciņu dalībnieki 
piedalījās Mārupes novada konkursā 
“Mārupes cālis”, pasākumā “Ar vasaru 
saujā!”. 
Tika organizētas ekskursijas uz Brīvdabas 
muzeju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, 
Brīvdabas muzeju, Annas Brigaderes 
memoriālao muzeju “Sprīdīši” uz teātra 
izrādi “Kraukšķītis”. 

Prioritāte: 
Izglītojamo 
izpratnes 
veicināšana par 
drošību un veselību 
kā vērtībām. 

Izglītojamo 
izpratnes par 
drošību un 
veselību kā 
vērtībām 
veicināšana. 

Skola piedālījās Eiropas Sociālā fonda 
projektā Nr. 9.2.4.2/16/I/032 “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi Mārupes novadā”, kura ietvaros 
notika nodarbības skolēniem gan skolā, gan 
pirmsskolā par veselības veicināšanas 
tēmām (veselīgu uzturu, garīgo veselību, 
u.c.). 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams izvirzīto 
mērķu 
sasniegšanai. 

Skola piedālījās “Skolēnu piens” un “Augļi 
skolā” valsts programmās. 

Skolai  ir izveidojusies pastāvīga  sadarbība 
ar pašvaldības policiju un valsts policiju. 
Policijas darbinieki ierodas uz skolu un 
vada dažādas preventīva rakstura 
nodarbības.   

Atbalsta sistēmas 
efektīvitātes 
paaugstināšana. 

Nodrošināts pilnvērtīgs atbalsta komandas 
darbs (psihologs, logopēdi, speciālais 
pedagogs), kuri sadarbojoties ar 
pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, 
sniedz nepieciešāmu atbalstu 
izglītojamajiem. 
  

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams izvirzīto 
mērķu 
sasniegšanai. 

Skolā tiek 
īstenota interešu 
izglītības 
programma. 
 

Skolā tika piedāvāta plaša interešu 
izglītības programma izglītojamiem: tautas 
dejas pulciņš, datorapmācības pulciņš, 
solistu-vokalistu pulciņš, vizuālās mākslas 
pulciņš “Ciku, caku”, sporta spēļu pulciņš, 
rokdarbu pulciņš “Viens pats virtuvē”, 
krievu valodas pulciņš “Buratino skola”, 
angļu valodas pulciņš, mūsdienīgas dejas 
pulciņš. Pulciņu audzēkņi regulāri 
piedālījās skolā, novadā, Pierīgā, valsts 
organizētās izstādēs, konkursos, skatēs, 
sacensībās, olimpiādēs. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams izvirzīto 
mērķu 
sasniegšanai. 

Pamatjoma ,,Iestādes vide”: 
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izglītojamiem ar 
jauktiem attīstības 
traucējumiem,  
kods 01015621.  
 
 
 
 
 
 

Prioritāte: 
Psiholoģiski 
labvēlīgas un fiziski 
drošas vides 
nodrošināšana 

Pilnveidota un 
uzturēta mācību 
vide gan skolā, 
gan pirmsskolā. 

Skolā ir ārpusstundu pasākumu plāns, kurā ir 
iekļauta dažādu svētku svinēšana. Šo svētku 
svinēšanā skolai ir izveidojušās tradīcijas 
(Zinību diena, Tēvu diena, Olimpiskā diena, 
Miķeļi,  Mārtiņi, Latvijas Dzimšanas dienai 
veltīti pasākumi, Ziemassvētki, Meteņi, 
Lieldienas, Ģimenes sporta diena, Balta 
galdauta svētki, Mātes diena, Līgo, 
absolventu pasākumi).   

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Skolas un pirmsskolas telpas ir 
izremontētas, pirmsskolas telpas ir 
dekorētas atbilstoši  vecumposmam un 
skolas pasākumu plānam. 
Skolēni un pirmsskolas bērni  piedalās 
Latvijas nevalstiskā kustībā Lielā Talka, 
kuras laikā sakopj skolu un tās teritoriju. 

Prioritāte: 
Skolas iekšējās un 
ārējās vides 
kvalitātes 
paaugstināšana. 

Skolas teritorija ir 
labiekārtota un 
droša mūsdienu 
mācību procesa 
nodrošināšanai. 

Tika veikta skolas ieejas remonts, PI grupas 
“Taurenīši” tualetes telpas remonts, uzstādīts 
žogs lai atdālītu saimniecisko zonu no PI 
rotaļlaukumiem. Ieejas vārtiņos uzstādīta 
kodu atslēga. Katru gadu notiek kosmētiskais 
remonts sākumskolas klašu un pirmsskolas 
grupu telpās – darbus veic gan uzaicināti 
speciālisti, gan skolas darbinieki. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

Izremontēta un aprīkota relaksācijas telpa 
izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un 
uzvedības problēmām. 
Iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums – 
kalniņš PI izglītojamo rotaļlaukumā. 

Pamatjoma ,, Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana”: 
Prioritāte: 
Izglītības kvalitātes 
pārraudzības 
efektivitātes 
paaugstināšana. 

Nodrošināts 
kvalitatīvs un 
rezultatīvs darbs 
skolas attīstības 
plāna 
īstenošanai. 

Tiek veikta regulāra analīze un rezultātu 
novērtēšana pašnovērtējuma procesā un 
attīstības plāna īstenošanā. Norit skolas 
darba pašnovērtējums, iesaistot 
izglītojamos, viņu vecākus un pedagogus. 

Piešķirtais 
finansējums 
pietiekams 
izvirzīto mērķu 
sasniegšanai. 

 

Jaunmārupes pamatskola  

Jaunmārupes pamatkolas finansējums 2018.gadā plānots 
3 178 423 EUR, izpilde 2 858 872 EUR jeb 89,95% no plānotā. 
Pirmsskolai – plāns ir 510 045 EUR, izpildes 482 114 EUR jeb 94,95%. 
Skolai - 2 668 378 EUR, tā izpilde 2 376 758 EUR jeb 91,77%. 
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 

2018. gada mērķi, 
galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu analīze Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Jaunmārupes 
pamatskola ir veidota kā 
ēku komplekss: ēka 
Mazcenu alejā 4a un ēka 
Mazcenu alejā 3, kas 
savienotas ar 110 m garu 
tuneli. Jaunmārupes 

Pamatjoma: Mācību saturs 
Prioritāte: Uz 
kompetencēm balstīta 
pamatizglītības 
standarta un 
pamatizglītības 

Kvalitatīvi realizēt 
mācību saturu atbilstoši 
pamatizglītības standarta 
un licencēto programmu 
prasībām. 

• Jauna kompetencēs 
balstīta vispārējās 
izglītības satura 
ieviešana. 

• Izstrādāti mācību un 
metodiskie materiāli 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju. 
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pamatskolas direktore ir 
Iveta Timule. Izglītojamo 
skaits. Skolā kopā 
mācās 940 izglītojamie.  
Pamatskolā mācās bērni 
no 1.-9.klasei, kopā 31 
klašu komplekts, 
pirmsskolā darbojas 
astoņas 12 stundu 
grupas, kopā pirmsskolā 
mācās 167 izglītojamie. 
Skolā tiek realizētas 
divas izglītības 
programmas: 
Pamatizglītības 
programma 1.-9. klasei, 
kods 21011111. licences 
Nr. V-8468, izsniegta 
31.03.2016. un derīga uz 
nenoteiktu laiku. Šo 
programmu 2018./2019. 
mācību gadā apgūst 777 
izglītojamie. Vispārējās 
pirmsskolas izglītības 
programmu, kods 
01011111, licences Nr.V-
8294, izsniegta 
08.09.2015. un derīga uz 
nenoteiktu laiku. Šo 
programmu apgūst 163 
izglītojamie. Skolas 
darbību nodrošina 91 
pedagoģiskie darbinieki 
(6 atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā), 
no tiem 71 pedagogi 
nodrošina izglītības 
procesu pamatskolas 
posmā. Iestādes vadību 
nodrošina direktors un 4 
direktora vietnieki 
izglītības jomā un 1 
saimnieciskajā darbā. 
Atbalstu ikdienas darbā 
pedagogiem, vecākiem 
un izglītojamajiem 
nodrošina atbalsta 
personāls – izglītības 
psihologs, speciālais 
pedagogs, divi logopēdi 
un 3 iestādes 
medmāsas. Interešu 
izglītības programmas 
iestādē realizē 22 
pedagogi. Iestādes 
bibliotēkas darbu 
nodrošina divas 
bibliotekāres. Ir 47 
tehniskie darbinieki. 

programmas 
kvalitatīva īstenošana. 

atbilstoši mūsdienu 
tehnoloģiju iespējām, 
izmantojot interaktīvās 
tāfeles, planšetes, 
mobilos telefonus, 
balsošanas pultis. 
 

Pamatjoma: Mācīšana un mācīšanās 
Prioritāte: Individuālas 
un diferencētas pieejas 
nodrošināšana mācību 
procesā. 
Prioritāte: Mācību 
process balstīts uz 
praktisku iemaņu, 
pētniecisko, radošo  un 
pašprezentācijas 
prasmju apguvi un 
pilnveidošanu. 

 

Pielāgot mācību procesu 
atbilstoši izglītojamo 
spējām. 

Mērķis - vispusīgi 
izglītots un sociāli aktīvs 
izglītojamais. 

 

• Organizētas kolēģu 
savstarpējo stundu 
vērošanu kā efektīvu 
mācīšanās formu. 

• Tiek veidota atbalsta 
sistēma, lai mācību 
procesā integrētu 
izglītojamos, kuri 
atgriežas Latvijā pēc 
ilgākas prombūtnes. 

• Skolā tiek organizētas 
skolas, Pierīgas skolu 
apvienības olimpiādes, 
konkursi, viktorīnas un citi 
pasākumi.  

• Skolā regulāri tiek 
uzskaitīta izglītojamo 
izaugsmes dinamika un 
vieta sasniegumu analīze. 
 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju. 

Pamatjoma: Izglītojamo sasniegumi 
Prioritāte: Izglītojamo 
patstāvīgās mācīšanās 
prasmju pilnveide un 
personīgās atbildības 
par mācību 
sasniegumiem 
palielināšana. 
 

Veicināt izglītojamo 
apzinīgu, atbildīgu un 
patstāvīgu mācīšanās 
prasmju apguvi. 
 

• Strādājot ar dažādiem 
metodiskiem materiāliem 
un metodēm tiek veicinātā 
izglītojamo interese un 
spēju atraisīšana visos 
mācību priekšmetos.  

• Sadarbībā ar atbalsta 
personālu, tiek sniegta 
palīdzība izglītojamajiem 
mācīties atbilstoši savām 
spējām. 
 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju, 
tiek izmantots ESF 
projekta 
finansējums. 

Pamatjoma: Atbalsts izglītojamiem 
Prioritāte: Atbalsta 
pasākumu sistēmas 
izveide un ieviešana. 
Prioritāte: Interešu 
izglītības programmu 
piedāvājuma 
aktualizēšana 
dažādiem 
vecumposmiem. 
 
 
 

Nodrošināt izglītojamo 
sekmīgu iekļaušanu 
mācību procesā. 
Nodrošināt vispusīgas 
personības attīstību, 
izmantojot interešu 
izglītības programmu 
daudzveidību. 
Ieviest karjeras izglītību 
skolā, veicot izglītojamo 
profesionālo orientāciju. 
 

• Interešu izglītības 
piedāvājums tiek 
papildināts atbilstoši 
izglītojamo interesēm, 
kurās tiek iesaistīti 
dažāda vecuma 
izglītojamie. 

• Skolā tiek realizēts 
projekts “”Latvijas skolas 
soma”. 

• Skolā darbojas pedagogs 
karjeras konsultants, kas 
ir iesaistīts ESF projektā 
“Karjeras atbalsts 
vispārējās un 
profesionālās izglītības 
iestādēs”, tiek realizēta 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju, 
tiek izmantots ESF 
projekta 
finansējums. 
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karjeras izglītības 
programma. 

• Skolā nodrošina atbalstu 
talantīgiem 
izglītojamajiem un 
izglītojamajiem ar 
mācīšanās grūtībām, tiek 
realizēts ESF projekts 
“Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču 
attīstībai”. 
 

Pamatjoma: Iestādes vide un resursi. 
Prioritāte: Moderno 
tehnoloģiju bāzes 
pilnveide, inovatīva to 
izmantošana mācību 
procesā, informācijas 
apmaiņā un personāla 
ikdienas darbā. 

Nodrošināt mūsdienīgu 
mācību vidi izglītības 
programmu realizācijai. 
 

• Atbilstoši izglītojamo 
skaitam, vecumam un 
vajadzībām ir papildināti 
garderobes skapīši, klašu 
mēbeles, cita mācību 
līdzekļi. 

• Pedagogi apmeklējuši 
profesionālās pilnveides 
kursus, dalījušies 
pieredzē, skolā 
noorganizētas 3 Pierīgas 
novadu skolu olimpiādes. 
 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju. 

Pamatjoma: Iestādes darba organizācija, vadība, kvalitātes nodrošināšana 
Prioritāte: 
Cilvēkresursu 
nodrošinājums un 
darba organizēšanas 
sistēmas pilnveide. 

Prioritāte: Domāšanas, 
iniciatīvas un 
radošuma veicināšana 
izglītības procesā. 

Prioritāte: Izglītojamo 
un pedagogu 
iesaistīšana projektos, 
un sadarbības 
veicināšana ar citām 
izglītības iestādēm un 
organizācijām. 

 

Skolas komandas darba 
pilnveide kvalitatīvākam 
mācību procesam. 

Veicināt izglītojamo 
kultūrizglītības un 
radošuma attīstīšanu. 

Realizēt dažādus 
projektus, iesaistot 
izglītojamos un 
pedagogus. 

 

• Skolai uzsākta  nākamo 5 
gadu attīstības plānošanu, 
kas tiek saistīta ar 
Mārupes novada izglītības 
attīstības koncepciju un 
valsts attīstības 
prioritātēm. 

• Regulāri tiek popularizēts 
skolas tēls sabiedrībā, 
ievietojot informāciju 
skolas mājas lapā, novada 
laikrakstā “Mārupes 
Vēstis”. 

• Iestādes pieredze vadības 
un metodiskajā darbā tiek 
popularizēta Pierīgas 
novadu skolas vadības 
konferencē un skolotāju 
pieredzes seminārā 
“Jaunā mācību satura 
ieviešana”. 

Plānotie finanšu 
resursi nodrošināja 
mērķu realizāciju. 
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Mārupes Mūzikas un mākslas skola  

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas finansējums 2018.gadā 
plānots 876 941 EUR, izpilde 823 521 EUR jeb 93,91 % no plānotā 
 
Skolas vīzija. Mācām audzēkņus pilnvērtīgi un atbildīgi apgūt 
zināšanas un radošas iemaņas, sniedzot iespēju piedzīvot muzikālu 
un māksliniecisku izpausmi dzīvē. 
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot 
izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības 
programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 
Prioritātes - kvalitatīvu, profesionālu zināšanu nodrošināšana, 
kolektīvas muzicēšanas iespēju attīstīšana, labvēlīgas psiholoģiskās un estētiskās vides radīšana, mūžizglītības iespēju 
veidošana skolā. 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 

dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu analīze Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Skolēnu skaits 
Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā mācās 
450 bērni 
Nodarbināto skaits 
Skolā strādā 51 
skolotāji un 11 
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 
 
Uzsākta jauna PII 
programma – 
mežraga spēle 
 
 
 
 
 
Patstāvīgi veidot un 
attīstīt izglītības vidi 
skolā un tās 
apkārtnē 

Iegādāti jauni mūzikas 
instrumenti 
Skolas kolektīvi ar 
piedalījušies Mārupes 
novada pasākumos, 
Organizēts V Latvijas 
Mūzikas skolotāju festivāls, 
Radošās nedēļas pasākumi. 
Organizēts Mazās 
Kamermūzikas festivāls  
Noorganizēts A.Grīnberga 
ģitāristu konkurss “Kur tad tu 
nu biji” 
 
Uzsākts koncertcikls "Brīvā 
skatuve" 
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  
Audzēkņi, vecāki, kā arī Mārupes 
iedzīvotāji izmanto iespēju 
kultūras pasākumu 
apmeklēšanai skolā 

Rezultāts 
sasniegts, 
piešķirto līdzekļu 
ietvaros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Veidot skolēnos 
valstisku un 
pilsonisku apziņu, 
nodrošinot  iespēju 
piedalīties 
patriotiskos un 
valstiskumu saistītos 
pasākumos.  

Mūzikas un mākslas skolā 
noorganizēts Valsts svētku 
koncerts, mākslas nodaļa 
gatavo patriotiskus darbus 

Turpinās sadarbība ar 
Jaunmārupes pamatskolu 

Finansējums 
pietiekams. 
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Veidot motivāciju 
izglītības 
turpināšanai 
profesionālās vidējās 
izglītības pakāpē  
 
Veicināt absolventu 
dalību 
amatiermākslas 
kolektīvos 

 2018. gadā skolu  absolvēja 
40 audzēkņi  
 
 
 
 
 
Absolventi iesaistījušies 
Mārupes novada kolektīvos – 
koros „Universum”, 
„Sonante”, jauniešu 
orķestros, skolas 
kamerorķestrī un pūtēju 
orķestrī  

8 audzēkņi turpina mācības 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā 7./9.klasē,cita instrumenta 
spēles programmā, vai skolas 
kolektīvos, 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, Čehijā, Spānijā 

Valsts un Starptautiskos 
konkursos iegūtas godalgotas 
vietas un atzinības raksti  

  

 
 

PII „Lienīte”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Amatas iela 2                                                      Pērses iela 16A 
 
PII „Lienīte” finansējums 2018.gadā plānots 889 903 EUR, izpilde 818 611 EUR  jeb 91.99% no plānotā. 

PII „Lienīte” vīzija: Sabiedrībā iecienīta izglītības iestāde ar attīstošu vidi, kurā pedagoģiskais process 
notiek audzināšanas, mācīšanas un mācīšanās vienotībā. 

Misija. Profesionāls pedagoģiskais personāls, kurš nodrošina kvalitatīvu pirmsskolēna sagatavošanu 
pamatizglītības apguvei un rada bērna attīstībai radošu un drošu vidi. 

 
Iestādes apraksts, 

galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās 

aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Iestādē tiek 
realizēta   vispārējās  
pirmsskolas 
izglītības 
programma - 

1. Veidot bērnos 
piederību savai 
iestāde, savam 
novadam 

1.Izzināta tuvākā iestādes 
apkārtne - pētīti iestādes 
teritorijā esošie koki, augi, 
kukaiņi, putni, kuri visbiežāk 
apciemo iestādes apkārtni; 

Izzinātas katram 
Latvijas novadam 
raksturīgākās iezīmes, 
iepazītas dažādu 
novadu valodas 
izloksnes. Noskaidrots 

Finansējums 
atbilstošs 
izvirzītajam 
mērķi. 
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programma kods 
0101 1111 . 
2018.gadā  PII 
„Lienīte” apmeklēja 
249  bērni. Iestāde 
darbojas divās 
adresēs:  
1. Pērses ielā 16A – 
108 bērni. No tiem 
98 bērni vecumā no 
1.5 gada līdz 3 gadi, 
izvietoti 5grupās un 
1gr .bērni vecumā 
no 3-5 gadi ; 
2. Amatas ielā 2 – 
141 bērni no 4 gadi 
līdz 6 gadi, izvietoti 
6 grupās 
Iestādē strādā : 
24 pirmsskolas 
skolotājas, 2 
vadītājas vietnieces 
izglītības jomā,      2 
mūzikas skolotājas, 
sporta skolotāja,  
logopēde , 
psiholoģe. 
Tehniskie 
darbinieki: vadītājas 
vietnieks 
saimniecības darbā, 
medmāsa , lietvede, 
13 pirmsskolas 
skolotāja palīgi, 2 
apkopējas , 1 
sētnieks un 
1sētnieks – 
remontstrādnieks,  1 
ēkas dežurante. 

2.Apkopoti un izpētīti 
materiāli par Mārupes 
novadu – novada ģerbonis, 
karogs, ekskursijas pa 
novadu. 
 

ar ko katrs novads 
lepojas. Tika pētīta 
Latvijas daba. Bērnos 
tika veidots lepnumu 
par Latvijas valsti, par 
tās cilvēkiem Kopējā 
darbā aktīvi iesaistījās 
arī bērnu vecāki. 
 

2. Veicināt bērnos 
patstāvību, radot 
atbilstošu vidi. 
 
. 

1.Grupu telpu pārkārtošana 
– centru izveide pa mācību 
jomām. 
2.Radīta vide un sagatavoti 
materiāli dažādām 
dramatizācijām.   
3. Noorganizēts seminārs 
Pierīgas pirmsskolas 
izglītības iestāžu 
pedagogiem par tēmu 
‘’Sadarbības un līdzdarbības 
prasmju apgūšana 
izmantojot dramatizācijas 
elementus’’ 
 

Semināros iegūtās 
zināšanas tiek 
pielietotas darbā ar 
bērniem. 

Finansējums 
atbilstošs 
izvirzītajam 
mērķi 
 

3. Nostiprināt 
bērnu veselību, 
nodrošinot 
pieteikumu kustību 
aktivitāti. 
 

1.Gadskārtu ieražu svētki – 
Miķeļi, Mārtiņi, 
Ziemassvētki, Lieldienas, 
Līgo svētki;                
2.Sporta pasākumi – Sporta 
diena meteņos, Sniega 
diena,Sporta pasākums 
pašiem mazākajiem, 
Olimpiskā diena;        
3.Dažādi pasākumi – 
Draudzības diena, 
Vecvecāku pēcpusdiena, 
Konkurss’’Cālis’’,  Mātes 
diena, Atvadas no 
bērnudārza.                      
4.Citi pasākumi:1x mēnesī 
koncerts vai teātra izrāde, 
Skolotāju veidotas izrādes 
bērniem, 6 gadīgo bērnu 
ekskursija uz skolu,  
5.Labdarības koncerts 
pansionātā ‘’Liepa’’ 

Bērni gadskārtu ieražu 
pasākumos ir  
apguvuši latvisko 
dzīvesziņu. Spotra 
pasākumos bērni ir  
kļuvuši fiziski 
spēcīgāki, aktīvāki. 
Pasākumos bērni ir 
ieguvuši pārliecību par 
savām spējām, 
apguvuši māku 
uzstāties, iemācījušies 
būt iecietīgiem, 
izpalīdzīgiem, savas 
dzimtās vietas 
patriotiem. 

Piešķirtais 
finansējums bija 

pietiekošs 

Patstāvīgi veidot 
un attīstīt izglītības 
vidi iestādē 
sekmējot 
pedagogu 
profesionālās 
kompetences 
paaugstināšanu. 

1.Pedagoģiskās sēdes: 2x 
mācību gadā; 
2.Māzā pedagoģiskā sēdes 
sākot no 4gadu vecuma: 
janvārī katrā grupai 
atsevišķi, ( piedalās grupu 
skolotājas, metodiķe, 
logopēde, psiholoģe, 

Veikta pirmsskolas 
vecuma bērnu 
attīstības izpēte 
atbilstoši bērna 
vecumam, izanalizēta 
un noteikti turpmākie 
uzdevumi bērna 
attīstībai. Semināros 
iegūtās zināšnas tiek 

Finansējums 
atbilstošs 
izvirzītajam 
mērķi 
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mūzikas skolotāja, sporta 
skolotāja, vadītāja) 
3.Apmeklēti semināri, 
pieredzes apmaiņa : iestādē 
1x mēnesī, ārpus ietādes 20 
pasākumi. 
4.Metodisko darbu skate 
mācību gada beigās; 
5.Mācību gada beigās  
veikts pedagoga darba 
pašvērtējums. 
6.Noorganizēti 
A līmeņa pedagogu 
profesionālās kvalifikācijas 
celšanas kursi ‘’Atvērt sevi 
radošumama’’ 
(12 stundas)  
30.10.18.; 2.11.18. 
Piedalijās 24 pedagogi 

pielietotas ikdienā 
pedagoģiskā procesa 
vadīšanā. 
Pedagogu izstrādātie 
metodiskie darbi tiek 
izmantoti  mācību 
procesā realizējot 
pirmsskolas izglītības 
programmas izvirzītos 
uzdevumus. 

Attīstīt  bērnos 
radošās spējas un 
talantus. 

Iestādē darbojas bērnu deju 
kolektīvs „Māriņa” 
Popgrupa „Mārupēni” 
Bērni var apgūt angļu valodu 
angļu valodas pulciņā. 
Darbojas sporta deju 
pulciņš, mākslas pulciņš, 
ritmikas un deju pulciņš 
bērniem 3 gadu vecumā  . 

Kolektīvi piedalās 
Mārupes novada 
organizētajos 
pasākumos. 
Popgrupa piedalās 
dažādos muzikālos 
konkursos.  
„Māriņas” piedalās  
jaunrades deju 
konkursos un 
pirmsskolas bērnu 
sadancošanās 
pasākumos. 

Interešu izglītībai 
finansējums 
nebija paredzēts. 
Pedagogi 
individuālā darba 
veicēji – finansē 
vecāki. 

 

PII „Zeltrīti”   
 

 

PII „Zeltrīti” finansējums 2018.gadā plānots 1 089 902   EUR, 
izpilde 1 038 881 EUR jeb 95,32 %  
 
Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša, konkurēt-spējīga 
pirmsskolas iestāde. 
Misija: Ikviens bērns mācās ar prieku, gūst pieredzi par 
pasauli, darbojas Ekoskolu programmā. 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 

dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātēs 

 

Veikto darbību rezultāti 
 

Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

PII “Zeltrīti” dibināta 
2010.gadā. 
PII „Zeltrīti” projekts 
Mārupē realizēts 
publiskās un privātās 
partnerības (PPP) 
ietvaros, kas ir pirmais 

Galvenie gada 
pedagoģiskā darba 
uzdevumi: 

1. Svinot Latvijas 
simtgadi,  turpināt 
rosināt interesi par 
latviešu tautas 

Visa gada garumā īstenoti 
pasākumi bērniem ar Latvijas 
simtsgades tematiku, kā īpašus 
akcentējam:  
* Radošo darbu izstāde “Tik 
balts kā sniegs” 
* Miķeļdienas gadatirgus” 

* Veicināta izpratne par 
patriotismu, piederības 
izjūta novadam, valstij;  
*Svinēti latviešu paražu 
svētki, bērni iepazīstināti 
ar senajiem 
instrumentiem, spēlēm, 

Finansējums 
izlietots 
atbilstoši 
plānotajam.  
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tāda veida projekts 
Latvijā izglītības jomā.  
Izglītības iestāde 
realizē licencētu 
Vispārējo pirmsskolas 
izglītības programmu 
(kods 01011111) valsts 
valodā.  
2018. gadā PII 12 
grupas apmeklēja 280 
audzēkņi (70 beidza 
pirmsskolas izglītības 
sagatavošanas 
programmu. 
Pedagogu skaits 
2018./2019..mācību 
gadā, ieskaitot vadītāju 
un vadītājas vietnieci – 
32, atbalsta darbinieku 
(skolotāju palīgi) un 
tehniskā personāla 
(lietvede un medmāsa) 
skaits – 14.  
Muzikālās nodarbības 
vada 2 mūzikas 
skolotājas, sportu – 
sporta skolotāja. 
Logopēdes (1,5 slo-
dzes) rūpējas par 
pareizu bērnu valodu, 
izglītības psiholoģe – 
par audzēkņu, vecāku 
un darbinieku adap-
tāciju, psiholoģisko 
komfortu  un sadar-
bību.  
 

tradīcijām, folkloru un  
latvisko mantojumu. 

 

* Radošo darbu izstāde “Es 
mīlu Latviju” 
* Latviešu Seno lietu izstāde 
* Āra Gaismas objektu izstāde 
“Staro Zeltrīti- 100gades zīmē!” 
sadarbībā ar vecākiem 
* Latvijas gadadienas koncerts  
*Ekskursijas un pastaigas uz 
Latvijas nacionālo bibliotēku, 
Brīvības pieminekli,mežu, 
tuvāko dīķi, veikaliem u.c. 

rotaļām, veidoti teātri pēc 
latviešu tautas pasaku 
motīviem, pētīti latviešu 
tautas tērpi, notikušas 
izstādes sadarbībā ar 
vecākiem u.c.  

2.  Apkārtējās vides 
izmantošana jēgpilnām 
un aizrautīgām mācībām, 
praktiskām   darbībām 
āra vides izzināšanā un 
saudzēšanā saistībā ar 
Ekoskolu programmu, 
īstenojot  tēmu «Skolas 
vide un apkārtne». 

 

*Ekoskolu Rīcības dienas 
“Vienreizlietojamai plastmasai  
nē!” 
*projektu  nedēļas 
*atklātās nodarbības ārā visu 
mācību gadu 
*EKO pasākums “Dzīvosim 
veselīgi!” 
*Ekskursijas uz maizes ceptuvi 
“Lāči”, Meža māju Ķemeros,, 
z/s “Tīraines staļļi”, Ozolnieku 
novadu u.c.  
- iepazīšanās ar apkārtni, 
pastaigas uz mežu, veikaliem  
* Sniega diena 
* Silto džemperu diena 
* Olimpiskā diena “Teniss 
vieno!” 
* Projekti «Dārzs uz palodzes», 
“Koki mūsu laukumā”  
*Savākts 1470  kg 
makulatūras, kas nodots 
otrreizējai pārstrādei, un 42 kg 
izlietoto bateriju. 

*Atkārtoti saņemts 
starptautiskās Ekoskolas 
sertifikāts un Zaļais 
karogs. 
* Veicināta izpratnie par 
vienreizlietojamās 
plastmasa kaitīgumu, 
atkritumu šķirošanu , 
u..c.  
*Skolotāju pieredzes 
apmaiņa- atklātā 
nodarbība dabā  
*Veicināti priekšstati par 
veselīgu dzīvesveidu:  
pareiziem uztura 
paradumiem,  u.c.,  
* “Eko mājas”materiālās 
bāzes papildināšana un 
iedzīvināšana izziņas 
procesu un eksperimentu 
veicināšanai.  

3.   Pakāpeniska  
sagatavošanās  
«Kompetenču pieeja 
mācību saturā»  
ieviešanai PII «Zeltrīti». 

 

* Mācību satura apguvē 
izmantotas  integrētās 
rotaļnodarbības, 
rotaļnodarbības pa 
“centriem”rotaļnodarbības 
apakšgrupās , kas balstītas uz 
audzēkņu izziņas interešu , 
praktisko un pētniecisko 
darbību. 
* Iestādes pedagoģiskā darba 
organizācijai  tiek lietota e-
klase. 
* Atklātās nodarbības āra vidē 

*Pilnveidotas pedagogu 
un atbalsta personāla 
zināšanas par  
kompetenču pieeju 
mācību saturā 
*3 pedagogiem piešķirta 
1.-3. PPDK pakāpe 
2017./2018.m.g. 
*3.pedagogi  pieteikušies 
PPDK novērtē;šanas 
procesam 
2018./2019.m.g. 

Sagatavot pirmsskolas 
vecuma bērnus skolas 
gaitu uzsākšanai 

5-6 gadīgi bērni apmeklē 6 
grupas, no kurām 3 ir 
sagatavošanas grupas. 
 

* Audzēkņi nodrošināti ar 
mācību piederumiem un 
līdzekļiem 
* Visi  sagatavošanas 
grupu bērni testēti 
psiholoģiskajai gatavībai 
skolai. 
* 70 bērni uzsāka 
mācības 1.klasē 

Valsts 
mērķdotācijas 
finansējums 
izlietots 
atbilstoši 
mērķim. 

Atbalsta pasākumi *darbojās  atbalsta komanda -
vadītāja, psiholoģe, logopēde, 
medmāsa, pedagogi, kas 
regulāri izvērtē audzēkņu 

* Sniegts individuāls 
atbalsts un ieteikumi 
vecākiem, kuru bērniem ir 
grūtības mācību 

Finansējums 
izlietots 
atbilstoši 
plānotajam.  
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adaptāciju, attīstības dinamiku, 
sasniegumus u.c.  
*notiek sadarbība ar Mārupes 
novada Izglītības dienestu un 
Bāriņtiesu, 
*individuālas konsultācijas 
vecākiem 

programmas apguvē un 
uzvedībā, 
*Notikušas 2 “Vecāku 
skoliņas” nodarbības  

 

Darbinieku  kvalifikācijas 
pilnveide 

*Darbinieki apmeklējuši  60 
tālākizglītības kursus un 
seminārus  ārpus iestādes; 
*Esam bijuši pieredzes 
apmaiņā: 

- - Ozolnieku novada PII 
*Uzņēmām viesus no: 
no Saldus PII «Īkstīte» 
Cēsu pirmsskolu vadītājas un 
metodiķes 
* 1 skolotāja piedalījās 
Erasmus + mācību vizīte 
pirmsskolas un sākumskolas 
skolotājiem ‘’Inovatīvas IKT 
izmantošanas metodes 
pirmsskolas un sākumskolas 
izglītībā’’ Bergenā, Norvēģijā. 
* 2 pieteikumu 
ERASMUS+starptautiskiem  
projektiem iesniegšana 

* Pilnveidotas darbinieku 
zināšanas pirmsskolas 
pedagoģijā, pirmās 
palīdzības sniegšanā, 
bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos, 
u.c. 
* atbalstam mūsu 
pedagogus tālākizglītībai 
projektos Eiropas valstīs 

 
Gada laikā paveikto atspoguļojam www.zeltriti.lv, www.facebook.com/PIIZeltriti  un apkopojam  PII „Zeltrīti” avīzē.  
 

PII „Mārzemīte”   
 
PII „Mārzemīte” finansējums 2018.gadā plānots 903 861 EUR, 
izpilde 832 514 EUR jeb 92,11 % no plānotā. 
PII „Mārzemīte” vīzija: Mūsdienīga, moderna, droša, sakopta, 
mājīga, inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kurā strādā 
atvērti, jaunām idejām, progresīvi, profesionāli darbinieki, 
kuri, darbojoties komandā, sagatavo vispusīgi attīstītus 
izglītojamos.  

Misija: veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra bērna vispārējās potences. Ar attīstošas un 
drošas vides palīdzību radīt pozitīvas un motivētas aktivitātes bērniem, ļaujot bērnam attīstīt sevi ar 
prieku. Sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un iemaņu bāzi, mērķtiecīgi, 
profesionāli un kvalitatīvi sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguvei, kas ļautu sekmīgi 
turpināt mācības un sagatavotu dzīvei nemitīgi mainīgā vidē. 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 
dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātēs 
 

Veikto darbību rezultāti 
 

Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

PII “ Mārzemīte” 
dibināta 2016.gadā. 

PII “ Mārzemīte” 
dibināta 2016.gadā. 

2018/2019. mācību 
gada galvenie 
pedagoģiskie 
uzdevumi: 
 1. Kompetenču pieejā 
balstīta mācību satura 
ieviešana. 

1. Īstenoti pasākumi pedagogu 
propfesionālās kompetences 
pilnveidei. Pakāpeniska mācību 
procesa pāreja uz caurviju 
kompetencēm. Pakāpeniska 
pāreja uz nodarbību plānošanu 
pa centriem. 

1. Visas 12 PII 
“Mārzemīte” grupas 
nodrošinātas ar bērnu 
vecumam atbilstošām 
rotaļlietām un mācību 
materiāliem. Mācību 
gada sākumā atbilstošu 

Finansējums 
izlietots 
atbilstoši 
plānotajam un 
pieškirtajam 
budžetā- 
pietiekošs 

http://www.zeltriti.lv/
http://www.facebook.com/PIIZeltriti
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Izglītības iestāde 
realizē licencētu 
pirmsskolas izglītības 
programmu (kods 
01011111) valsts 
valodā.  

2018.mācību gadā PII 
12 grupas apmeklēja 
288 audzēkņi. 
vecumā no 3 līdz 7 
gadiem: 
3 gadu veci bērni – 1 
grupa; 
4 gadus veci bērni – 2 
grupas; 
Jaukta vecuma bērni – 
2 grupas; 
5-6 gadus veci bērni- 4 
6-7 gadus veci bērni - 3 
grupas. 
 
Pedagoģiskais 
personāls – 33 
darbinieki; 
Tehniskais personāls- 
23 darbinieki 
Iestādē strādā 
pedagoģiskie 
darbinieki: vadītāja, 
vadītājas vietniece 
izglītības jomā ( 1.0 
slodze),  
24 pirmsskolas 
izglītības skolotājas,  
2 mūzikas skolotājas 
(2.0)slodzes, 2 sporta 
skolotāji ( 1.0 slodze), 2 
skolotājas logopēdes  
(1.5 slodze), izglītības 
psiholoģe  (1.0) 
slodze). 
 Tehniskie darbinieki: 
vadītājas vietnieks 
saimnieciskajā jomā, 
medmāsa , lietvede, 13 
pirmsskolas skolotāja 
palīgi, veļas pārzine, 2 
apkopējas , 2 sētnieki, 
remontstrādnieks, 2 
ēkas dežuranti.  
Katrā grupā strādā 2 
skolotājas un 1 
skolotāja palīgs. 
  

2. Bērncentrētas vides 
veidošanā grupā: 
3. Turpināt veidot bērnu 
ekoloģisko apziņu un 
uzvedību, rosinot bērnu 
interesi par dabas un 
apkārtnes izzināšanu - 
bērnu aktīva pētniecība 
un  praktiskā darbība 
apkārtējas dabas 
izzināšanai pastaigas un 
āra nodarbību laikos.  

2. Iekārtota uz bērna attīstību 
vērsta vide; atbalstīt bērna 
izvēli nodarbību laikos un 
aktivitāšu centros; grupas 
vides iekārtošana pa centriem 
3. Rotaļnodarbību vadīšana āra 
vidē. Padziļināta bērnu interese 
par dabā notiekošajiem 
procesiem. Aktīva bērnu 
pētnieciskā darbība āra vidē. 
 
Pasākumi 2018.gadā īstenoti 
pasākumi Latvjas simtgades 
zīmē, īpaši vēlamies izcelt : 
-Vecāku un bērnu radošo darbu 
izstāde “ Es un mana ģimene 
Latvijā”. 
-Svētku rīts “Daudz laimes, 
Latvija!” 
-Pašgatavotu lukturīšu izstāde 
- gaismas ceļš Latvijai.  
 

grupas bērnu 
vecumposmam  grupās 
tiek papildināts mācību 
līdzekļu, izglītojošu spēļu 
un grāmatu klāsts.  
2. Padziļināta bērnu 
interese par dabu, tajā 
notiekošajiem 
procesiem. Veicināta 
emocionāla attieksme 
pret dabu, dabas un 
cilvēka attiecībām. 
3.Organizētas  
rotaļnodarbības āra vidē. 
Mācību un audzināšanas 
mācību saturs tiek 
veidots, ievērojot 
mūsdienu aktualitātes un 
saikni ar reālo dzīvi 
 

izvirzīto 
uzdevumu/ 
mērķu 
sasniegšanai. 

Sagatavot izglītojamos 
pamatizglītības 
uzsākšanai. 

Pamatizglītības uzsākšanai 
tiek sagatavoti  
81 izglītojamie. 

Regulāri tiek sekots 
bērnu izglītības 
procesam,.divas reizes 
gadā grupu skolotājās 
aizpilda pedagoģiskie 
vērojumi par bērnu 
sasniegumiem. 
Īstenotās izglītības 
programmas saturs tiek 
īstenots atbilstoši 
normatīvajiem aktiem un 
nodrošina pēctecību 
pārejā no pirmsskolas 
izglītības uz 
pamatizglītības apguvi. 

Valsts 
mērķdotācijas 
finansējums 
izlietots 
atbilstoši 
mērķim. 

 
Pilnveidot un uzlabot 
izglītojamo drošību. 

Sadarbībā ar centru “Dardedze” 
pirmsskolas izglītības 
skolotāja apguvusi  “Džimbas 9 
soļu drošības programma”, 
kļūstot par Džimbas aģenti. 
 

Iestāde rūpējas par 
izglītojamā drošību, kas 
izpaužas fiziskās vides 
uzlabošanā un 
labiekārtošanā, dažādu 
drošības pasākumu 
organizēšanā mācību 
gada laikā. 

Finansējums 
pietiekošs, 
izlietots 
atbilstoši 
budžetā 
plānotajam 
mērķa 
sasniegšanai 

Veicināta sadarbība ar 
valsts un pašvaldību 
iestādēm, iestāžu 
pārstāvjiem 
 

*Profesiju nedēļa (karjeras 
nedēļa) dažādu profesiju 
pārstāvju viesošanās grupās.  
 
 
 

Radīta bērnos interese 
un priekštati  par 
profesiju daudzveidību, 
to nozīmi.  
“Karjeras nedēļas” laikā 
notiek pozitīva sadarbība 
ar izglītojamo vecākiem, 
radiniekiem, dažādiem 
uzņēmumiem un 
organizācijām, un to 
pārstāvjiem. 
 

Finansējums 
pietiekošs, 
izlietots 
atbilstoši 
budžetā 
plānotajam 
mērķa 
sasniegšanai 

Dalība projektos:   
1. “Veselības 
veicināšanas un 

Izglītojamajiem organizētas 
rotaļnodarības par tēmu 

Izglītojamajiem 
līdzdarbojoties 
interaktīvās nodarbībās, 
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slimības profilakses 
pasākumi Mārupes 
novadā” 
 
 
 
 
 
2. “Ekoskola”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Makulatūras un 
izlietoto bateriju 
vākšanas konkursā “Tīra 
Latvija” 
 
 
 
 
 
 
4. “Piens un auglis 
skolai”  
 

«Veselīgs uzturs», «Veselīgie 
našķi», «Gardās putras» 
 
 
 
 
 
 
2018.gadā PII “Mārzemīte”  
tika piešķirts Ekoskolas 
nosaukums, saņēmām Zaļo 
diplomu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizējam un nodrošinām 
baterijas un makulatūras 
šķirošanu pirmsskolas 
izglītības iestādē.  
 
 
 
 
 
 
 

teorētiski izzinot 
veselīgo našķu un gardo 
putru nozīmi un, 
praktiski gatavojot, 
bērniem tika sniegtas  
zināšanas par veselīgu 
uzturu.  
 
Turpinām kopā ar 
bērniem un darbiniekiem 
dzīvot videi draudzīgāk, 
rādīt bērniem iespēju, kā 
dzīvot veselīgāk, veidojot 
dažādus tematiskos 
rītus, kur bērni tiek 
iesaistīti dažādās 
aktivitātēs, uzsverot 
saudzīgas vides 
ietekmes nozīmīgumu 
ikdienā. 
 
 
 
Katrā grupā ir atsevišķa 
kaste nevajadzīgajai 
makulatūrai.   
Pirmsskolas izglītības 
iestādē ir konteineris 
izlietotajām baterijām, 
aicināti arī vecāki nest 
no mājām izlietotās 
baterijas.  
 
Bērniem trīs reizes 
nedēļā tiek pieškirts 
piens un auglis bez 
maksas. 

Veicināt darbinieku 
profesionālās 
kompetences 
paaugstināšanu. 

Pirmsskolas pedagogi  
piedalījās Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes 
un izglītības iestāžu 
organizētajos semināros un 
pieredzes skolās, kā arī celta 
pedagogu kvalifikācijas citās 
mācību iestādēs.  

Pedagogi organizētajos 
semināros, pieredzes 
skolās un kursos 
padziļina savas 
zināšanas pedagoģijā, 
gūst pieredzi, praktiski 
darbojoties un vērojot 
citus pedagogus, 
organizējot  pedagoģisko 
procesu. 

 

Veicināt Atbalsta 
personāla darbu. 

Jautājumi par mācību darba 
diferenciāciju, individualizāciju 
un darbu ar izglītojamajiem, 
kuriem mācības un uzvedība 
sagādā grūtības, tiek izskatīti 
pedagoģiskās padomes sēdēs, 
Atbalsta personāla sanāksmēs,  
tiek organizēti izglītojoši 
semināri pedagogiem un 
vecākiem par aktuālām tēmām 
(izglītības psiholoģes 
seminārs). 

Izglītojamiem, 
pedagogiem un 
vecākiem regulāri 
pieejamas atbalsta 
personāla konsultācijas. 
Regulāri tiek apzinātas 
izglītojamo 
psiholoģiskās, fiziskās 
un sociāli pedagoģiskās  
vajadzības izglītojamo 
atbalstam. 

 

Finansējums 
pietiekošs, 
izlietots 
atbilstoši 
budžetā 
plānotajam 
mērķa 
sasniegšanai. 
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Sociālās jomas attīstība Mārupes novadā  
 

2018.gadā sociālajai jomai plānotais finansējums bija 1 367 237 EUR, izpilde 1 113 154 EUR apmērā jeb 
81,42% no plānotā. Sociālai jomai 2018.gadā izlietoti 3,48% no kopējiem 2018.gada pamatbudžeta 
izdevumiem. 

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

Sociālais dienests  
 
Sociālā dienesta finansējums 2018.gadā plānots 1 145 700 EUR, izpilde 
932 241 EUR jeb 81.37 % no plānotā.  
Sociālā dienesta mērķis: nodrošināt iespēju Mārupes novada pamata 
dzīvesvietu reģistrējušām personām saņemt to vajadzībām 
atbilstošus, kvalitatīvus pakalpojumus, nsociālo un materiālo 
palīdzību  un atbalstu. 

 
Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 
dati 

2018.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 trīs dienas 
centri – Tīraine, 
Švarcenieki un Skulte. 
Iestādē strādā 9 sociālie 
darbinieki ar atbilstošu 
augstāko izglītību 
sociālajā 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. 
Trūcīgo un 
maznodrošināto ģimeņu 
skaits  
2018.gadā vidēji 44 
trūcīgas 
mājsaimniecības un 80 
maznodrošinātas 

Galvenais mērķis: 
kvalitatīva sociālās 
palīdzības un 
sociālo 
pakalpojumu 
piešķiršana 
Mārupes 
iedzīvotājiem, 
kuriem 
nepieciešams 
atbalsts un 
palīdzība. 
Jaunu sociālu 
pakalpojumu 
izveide un 
attīstība.  
Kvalitatīvu 
aktivitāšu 
nodrošināšana  
dienas centros, 
sociālā darba 
pakalpojuma 
pilnveidošana un 
sadarbība 
sociālajos 
jautājumos. 
Profilaktiskais 
sociālais darbs 
dienas centros, 
sadarbība ar 
nebvalstiskajām 
organizācijām. 

No 2018.gada sākumā 162 personas ir 
sociālās palīdzības saņēmēji. Par trūcīgām 
personām atzītas 32 (51 persona) 
mājsaimniecības un par maznodrošinātām 
63 mājsaimniecības  (112 personas) gadā, 
98 mājsaimniecībām ir izveidotas sociālās 
palīdzības lietas. 
Pieņemti 2741  iesniegumi un pieņemti 
2608 lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu saņemšanu.  
Veiktas iknedēļas  apsekošanas dzīvesvietā 
un ikdienas konsultācijas. 
2018.gadā neviens no  Mārupes novada 
bērniem neatrodas ilgstošas soicālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, kā arī neviens netika ievietots 
krīzes centrā. Ilgstošas soicālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem 
16 Mārupes vientuļie pensionāri – sociālās 
aprūpes centros “Tērvete”, “Raudas”, 
Baldones SAC un SAC “Liepas”. “9 Mārupes 
iedzīvotāji ir saņēmuši īslaicīgas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu Rīgas 1.slimnīcā (sociālās 
gultas) 
Sociālā dienesta redzeslokā 20 augsta un 
vidēja riska un 3 zema riska ģimenes, kuru 
skaitam ir tendence pieaugt. Izveidotas un 
realizētas 4 profilakses lietas.  
Aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts 20 
Mārupes iedzīvotājiem.  
Nodrošinātas  psihologa konsultācijas 
sociālā gadījuma ietvaros un iedzīvotājiem 

Sociālais dienests sniedz 
sociālo palīdzību un 
sociālos pakalpojumus 
atbilstoši vajadzībām, 
izvērtējot katru 
gadījumu, un organizējot 
pakalpojumus maksimāli 
iespējami tuvu klienta 
dzīvesvietai. 
Kvalitatīva sociālā darba 
nodrošinājums, saskaņā 
ar novērtējumu, ikdienas 
darbu komandā. 
Salīdzinājumā ar 
2017.gadu- 
-pieaudzis sociālās 
palīdzības lietu skaits 
Pieaudzis asistenta 
pakalpojumu saņēmušo 
klientu skaits par 20%. 
Nodrošināti pakalpojumi 
DI ietvaros bērniem ar 
īpašām vajadzībām un 
pakalpojumi bērnu 
vecākiem. 

2018.gadā 
sociālai 
palīdzībai un 
sociāliem 
pakalpojumiem 
līdzekļi bija 
pietiekami un 
izmantoti 
atbilstoši 
nepieciešamībai.  
Sociālo 
pakalpojumu 
piešķiršana 
notika 
vienmērīgi. 
Sociālā dienesta 
cilvēkresursi 
netika palielināti.  

http://www.marupe.lv/page.php?id=93
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mājsaimniecības. 
Nodrošināts aprūpes 
mājās pakalpojums 20 
personām, ko nodrošina 
2 sociālā dienesta 
aprūpētāji.  
Dienas centru 
“Švarcenieki”, “Tīraine” 
un “Skulte” ikdienas 
aktivitātes apmeklē 
jaunieši, seniori un 
personas ar īpašām 
vajadzībām saskaņā ar 
apstiprinātiem iknedēļas 
plāniem. Dienas centru 
darbu nodrošina 5 
sociālie darbinieki un 
sociālais audzinātājs. 
Dienas centrs Tīraine 
šogad nosvinēja 10 gadu 
pastāvēšanas gadadienu 
ar svētkiem Tīraines 
ciematā.  

pusaudžu audzināšanas jautājumos, 
saskarsmes jautājumos, tuvinieka 
zaudējuma gadījumos ar sociālā 
darbinieksa nosūtījumu.  
Sociālā darba speciālisti un speciālisti, kuri 
sadarbojas un pieņem klientus ir saņēmuši 
supervīzijas. Nodrošināta starpprofesionāla 
un starpinstitucionāla sadarbība sociālo 
gadījumu ietvaros. Nodrošinātas atbalsta 
grupas par bērnu emocionālo audzināšanu 
(BEA), kuru vada sociālā dienesta 
psihologs. 
Nodrošinātas 37 ergoterapeita nodarbības 
un konsultācijas, 72 konsultācijas un 
nodarbības dzīvesvietā, sniegti 34 atzinumi 
VDEAK par īpašas kopšanas 
nepieciešamību. 
Nodrošinātas iknedēļas fizioterapeita 
nodarbības grupā senioriem un jauniešiem, 
51 konsultācijas un individuālas 
nodarbības, kā arī 41 mājas vizītes. 
Nodrošināts asistenta pakalpojums 36 
personām ar īpašām vajadzībām. Izvērtēta 
un nosūtīta dokumentācija valsts finansētai 
sociālai rehabilitācijai 18 Mārupes 
iedzīvotājiem. 

 

Bāriņtiesa  

Bāriņtiesas finansējums 2018.gadā 173 338 EUR, izpilde 148 171 EUR jeb 85,48% no plānotā.  
Bāriņtiesas darbības principi: savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību 
principiem (Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas Republikas Civillikums, 
Administratīvā procesa likums, Iesnieguma likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums un Ministru 
kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”). Bāriņtiesa prioritāri 
nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa 
Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 
pieņemšanu. 
 

Iestādes 
apraksts, 
galvenie 
statistikas dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu analīze Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Mārupes novada 
bāriņtiesa ir 
Mārupes 
pašvaldības 
izveidota 
aizbildnības un 
aizgādnības 
iestāde. 
Bāriņtiesas 
sastāvā ir 
bāriņtiesas 
priekšsēdētāja 
Anna Toniņa, 

Iestādes mērķis ir 
pildīt likumā noteiktās 
funkcijas un 
pilnveidot darbinieku 
kvalifikāciju, 
pārstāvēt bāriņtiesu 
rajona un 
apgabaltiesās. 
Piedalīties likuma 
izstrādes procesos. 
Bāriņtiesas prioritāte 
ir preventīvais darbs, 
kura mērķis ir laikus 

Tiek izpildīti visi lūgumi 
attiecībā uz notariālām 
darbībām, iedzīvotāju 
apkalpošanu, preventīvo 
darbu, un lēmumu 
pieņemšanu. Darba 
efektivitātes sasniegšanai 
bāriņtiesa sadarbojas ar 
citām valsts un pašvaldību 
iestādēm, novada teritorijā 
sadarbojas ar izglītības 
iestādēm, valsts un 
pašvaldības policiju, 

Bāriņtiesas lietvedībā ir 147 
aktīvas lietas. 
 2018.gadā ierosinātas 63 
administratīvās lietas un 
lietas par atzinuma sniegšanu 
tiesai. Bāriņtiesas pieņemto 
lēmumu skaits  - 72, no tiem 
neviens nav pārsūdzēts 
Administratīvajā rajona tiesā. 
Bāriņtiesa 2018.gadā ir 
pieņēmusi lēmumus: 
1)par bērna aizgādības 
tiesību pārtraukšanu un 

Izlietotais 
finansējums 
sastāda  
69.13% no 
plānotā. 
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bāriņtiesas 
priekšsēdētājas 
vietniece Elīna 
Krastiņa un 4 
bāriņtiesas 
locekļi, Gaļina 
Sušiņina, Agnese 
Lauska, Diāna 
Suvorova un 
bāriņtiesas 
lietvedības 
sekretāre ir Ināra 
Bakane un 
bāriņtiesas 
psihologs  ir Aira 
Briede. 

uzsākt darbu ar 
ģimeni, brīdināt 
vecākus par 
iespējamām sekām un 
aicināt labprātīgi 
novērst bērnam 
nelabvēlīgos 
apstākļus ģimenē, 
tādējādi, novēršot 
situācijas, kad tiek 
ierosināta 
administratīvā lieta 
par bērna aizgādības 
tiesību pārtraukšanu 
un bērna šķiršanu no 
ģimenes, kā arī 
adoptētāju, 
audžuģimeņu un 
viesģimeņu 
piesaistīšana 
deinstucionalizācijas 
plāna ietvaros 

sociālo dienestu, 
nekavējoties veicot risku 
identificēšanu, novēršanu 
un resursu piesaisti, 
nodrošinot ģimenei 
atbalsta un palīdzības 
sniegšanu, lai novērstu 
bērna attīstībai 
nelabvēlīgos apstākļus, 
bērnam paliekot ģimenē, 
kas lielākajā daļā 
gadījumu arī ir izdevies. 
Pozitīvu rezultātu devusi 
iedzīvotāju informēšana 
un aicinājums kļūt par 
audžuģimenēm, 
viesģimenēm un 
adoptētājiem - piesaistītas 
jaunas audžuģimenes un 
neviens bez vecāku 
gādības palicis bērns 
Mārupes novadā nav 
ievietots ārpusģimenes 
aprūpes iestādē. 

atjaunošanu vai prasības 
celšanu tiesā aizgādības 
tiesību atņemšanai -3; 
2)lēmumi pēc tiesas 
pieprasījuma -18; 
3)Adopcijas lietās – 6; 
4)Aizbildnības lietās -10; 
5)Par bērnu ievietošanu 
institūcijās, uzturēšanās 
izbeigšanu, atļauju bērniem 
uzturēties pie vecākiem vai 
citiem radiniekiem-0; 
6)Audžuģimeņu lietās (par 
audžuģimenes statusa 
piešķiršanu, bērnu 
ievietošanu audžuģimenē)-4; 
7) Par bērna nodošanu citas 
personas aprūpē Latvijā – 1; 
8)Par aizgādņa 
iecelšanu/atlaišanu 
personām ar ierobežotu 
rīcībspēju un mantojumam un 
personas atbilstības 
izvērtēšanu aizgādņa 
pienākumu pildīšanai -4; 
9) Par bērna mantas 
pārvaldību – 14; 
10) Par valsts sociālo 
pabalstu izmaksu 
pārtraukšanu un to 
izmaksāšanu bērna 
faktiskajam audzinātājam -0; 
11) Par vecāku domstarpību 
izšķiršanu bērna aizgādības 
jautājumos -0; 
12) Par bērna uzvārda maiņu -
5. 
13) Par bērna obligāto 
ārstēšanu vai nosūtīšanu pie 
speciālista 0. 
14) par viesģimenes statusa 
piešķiršanu-4. 
15) par iedzīvotāju ienākumu 
nodokļu atvieglojumu 
piešķiršanu – 3. 
Izpildītās notariālās funkcijas 
– 425. 
Bāriņtiesas pārstāvība tiesas 
sēdēs – 58. Bāriņtiesā 
2018.gadā ienākošo 
dokumentu skaits -903, 
izejošo dokumentu skaits – 
898. 
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Administratīvā komisija  
 
Administratīvās komisijas finansējums 2018.gadā plānots 48 199 EUR, izpilde 32 742 EUR jeb 67,93% 
no plānotā.  
 
Tūrisma attīstība Mārupes novadā 
Administrācija – tūrisms 

2018.gada finansējums plānots 62 606 EUR, izpilde 47 868 EUR 
jeb 76,46 % no plānotā.  
Tūrisma pamatmērķis: Uzturēt datu bāzi par Mārupes novada 
tūrisma piedāvājumu, iekļaujot gan pašvaldības, gan uzņēmēju 
tūrisma objektus un aktivitātes. Nodrošināt kvalitatīvu un 
daudzveidīgu tūrisma objektu, infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstību Mārupes novadā. Veicināt novada tūrisma piedāvājuma 
atpazīstamību. 

 
Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās 
aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto 
rezultātu analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Funkciju īsteno 
pašvaldības 
administrācijas 
struktūrvienības 
Attīstības nodaļas 
tūrisma organizators. 
Attīstības nodaļas 
funkcijas, tiesības un 
atbildība noteikta 
nodaļas nolikumā. 
Tūrisma organizators 
strādā saskaņā ar 
Mārupes novada 
apstiprināto Tūrisma 
attīstības stratēģiju 
2016.-2020.gadam, 
kuras īstenošanu 
uzrauga arī Tūrisma 
konsultatīvā padome. 

1. Veidot 
plānveidīgu 
Mārupes novada 
tūrisma 
koordinācijas 
sistēmu novada 
tūrisma 
attīstībai.  

 
1. Attīstīt 

kvalitatīvu un 
atraktīvu 
Mārupes novada 
tūrisma 
piedāvājumu. 

 
2. Veicināt 

Mārupes novada 
tūrisma 
piedāvājuma 
atpazīstamību 
(organizēt 
tūrisma 
marketingu).   

 

1. Darbojas Tūrisma konsultatīvā 
padome, tiek uzturēta datu bāze 
par novada tūrisma objektiem. 
Uzņēmējiem tiek organizēti 
pieredzes apmaiņas braucieni, 
mācības, nodrošinātas 
konsultācijas. Tiek organizēti 
gadatirgi un citas aktivitātes 
amatnieku atbalstam. 

2. Noorganizēti 10 aktīvās atpūtas 
pasākumi iedzīvotājiem un 
viesiem. Turpināts darbs pie 
novada muzeja izveidošanas un 
Aviācijas muzeja saglabāšanas 
novadā. Veikta vēsturs izpēte, 
uzstadīti jauni stendi un stēla 
LOK. Izstrādāti 3 jauni tematiski 
maršruti gar novada upītēm. 
Projekta “Tūrisms Kopā” ietvaros 
izstrādāti tematiski reģionāli 
Pierīgas tūrisma piedāvājumi 
konkrētām interešu grupām 

2018.gadā attīstījusies plašāka 
sadarbība ar kaimiņu novadiem: 
uzsākta projekta “Tūrisms Kopā” 
īstenošana, attīstīta sadarbība ar 
tūrisma klāsteri “Daugavas 
Lejtece+”, izdododt kopīgus 
tūrisma materiālus, organizējot 
velofotoorientēšanās seirālu un 
piedaloties “Balttour 2018”. 
Sadarbībā ar VTA Interreg projekts 
“Cult CreaTE”. Izdots Mārupes 

Lielākā daļa 
uzdevumu 
izpildīta. daļēji 
pabeigtie 
uzdevumi ir 
aktivitātes, kas 
atkarīgas no 
citām iesaistītam 
pusēm, ārpus 
pašvaldības 
rīcības loka – 
piemēram, 
infrastruktūras 
labiekārtošana 
SIA “Rīgas meži”, 
Satiksmes 
ministrijas vai 
privātos 
īpašumos. Starp 
tiem jāmin 
rekreācijas 
teritorija 
veidošana SIA 
"Rīgas meži" 
teritorijās, 
Aviācijas muzeja 
saglabāšana, 
Lidmašīnas IL-28 
apkārtnes 
labiekārtošana.  

Darbi veikti 
budžetā 
piešķirto 
līdzekļu 
ietvaros. 
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novada tūrisma buklets, tematiski 
flaijeri. Novada intereses 
pārstāvētas VTA un citās Latvijas 
tūrisma organizācijās.  

 
Teritorijas labiekārtošana un infrastruktūras attīstība Mārupes novadā 
 

2018.gadā Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomai plānotais finansējums bija 4 061 538 EUR, 
izpilde 3 056 145 EUR apmērā jeb 75,25% no plānotā, jeb 9% no kopējiem pašvaldības budžeta 
izdevumiem. 

Autotransports, ielu un ceļu būvniecība, uzturēšana plānotais finansējums 4 318 366 EUR, izpilde 
3 236 009 EUR jeb 74,94% 

Vides jomai  2018.gadā plānotais finansējums  124 775 EUR, izlietoti  115 449 EUR jeb 92,53%  

Veselības aizsardzības jomai plānotais finansējums 22 530 EUR, izlietots 19 180 EUR jeb 85,13%  

Mārupes novadā šajā jomā darbojas Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde un Administrācija.  

 
Administrācija – teritorijas attīstība 

 
2018.gada finansējums plānots 596 359 EUR, izpilde 375 
134 EUR jeb 62,90 % no plānotā. 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, kā arī uzņēmējdarbības 
attīstības veicināšana novadā. 
 

Iestādes 
apraksts, 
galvenie 
statistikas dati 

2018.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 8 
darbinieki.  
 

1.Mārupes novada stratēģisko 
dokumentu uzraudzība -  
mārketinga, tūrisma, sporta un 
aktīvās atpūtas, kultūrvides un 
tradīciju plāna jomās.  
 
2. Jaunmārupes pamatskolas 
stadiona un Mārupes 
vidusskolas stadionas 
pārbūves pabeigšana, Skultes 
dabas parka un Švarcenieku 
parka projektu realizācijas 
pabeigšana.  
 
3. Ielu un ceļu rekonstrukcija 
atbilstoši programmai, 

1. Darbojas 
konsultatīvās padomes 
izglītības, sporta un 
aktīvās atpūtas, 
tūrisma, mārketinga, 
kultūrvides, 
uzņēmējdarbības 
atbalsta jomās. 
 
 2. Uzraudzīts darbs  
Jaunmārupes 
pamatskolas un 
Mārupes vidusskolas 
stadiona būvniecības 
pabeigšanai. Pabeigta 
Skultes dabas parka un 

1. Izpildīts. Atbilstoši 
stratēģiskajiem 
dokumentiem turpina 
darboties 
konsultatīvās 
padomes, kas uzrauga 
izstrādāto rīcību 
ieviešanu. 
 
2. Realizēts atbilstoši 
plānotajam. 
 
3. Izpildīts plānotajā 
apjomā. 
 

Darbi veikti 
budžetā 
piešķirto 
līdzekļu 
ietvaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marupe.lv/page.php?id=93
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Uzņēmējdarbības atbalstam 
veikta ielu un ceļu pārbūve, 
apgaismojuma ierīkošana 
 
4. Teritorijas plānojuma 2014 – 
2026.gadam grozījumu 
izstrāde, lai aktualizētu 
atbilstoši situācijā, noteiktu 
pašvaldības nozīmes ielas un 
piekļuvi visiem īpašumiem. 

Švarcenieku parka 
projektu realizācija. 
 
3. Uzraudzīta  C -13 
ceļš, Zemturu, Atvaru, 
Riekstu un Spulgu ielas 
pabeigšana. Pabeigta 
gājēju/ velo celiņa no 
Rožu ielas 35 līdz 
Jaunmārupei un Rožu 
ielas izbūve. 
 
4. Turpinās teritorijas 
plānojuma 2014. – 
2026.gadam grozījumu 
izstrāde, plānots 
pabeigt 2019.gadā. 

4. Latvijas valsts ceļu 
prasību dēļ, tika veikti 
grozījumi līgumā par 
teritorijas plāna 
grozījumu 2014. – 
2026.gadam izstrādi, 
paplašinot darba 
uzdevumu, līdz ar to 
pagarinājās termiņi 
grozījumu izstrādei. 
Tika pieņemts lēmums 
pilnveidot 1.redakciju 
un izstrādāt 
2.redakciju. 

 
 

 

Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde  
 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes finansējums 2018.gadā plānots 7 930 850 
EUR,  izpilde 6 051 650 EUR jeb 76,31 % no plānotā. Teritorijas 
labiekārtošanas un apsaimniekošanas jomā plāns 2 716 867 EUR, izpildīts 
2 182 629 EUR jeb 80.34 %, ielu apgaismošanas jomā 748 312 EUR, izpildīts 
498 383 EUR jeb 66,6 %, Autoceļu un ielu uzturēšana un būvniecība 
4 318 366 EUR, izpilde 3 236 009 EUR jeb 74,94% 
Mārupes novada teritorijas labiekārtošana ietver gan teritorijas uzturēšanu un 
apsaimniekošanu, gan vides aizsardzības prasību ieviešanu, gan ceļu 
infrastruktūras pilnveidošanu, gan elektrosaimniecības attīstību, gan 
veselības aprūpes pieejamības procesus. Pārvaldes speciālisti administrē, 
realizē jaunus apstādījumu, infrastruktūras  un svētku noformējumu projektus. 

 
Iestādes apraksts, 
galvenie 
statistikas dati 

2018.gada 
mērķi, 
galvenās 
aktivitātes  

Veikto darbību rezultāti Sasniegto 
rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Mārupes 
Pāsvaldības 
īpašuma pārvaldē 
strādā 16 sētnieki, 
11 labiekārtošanas 
strādnieki,  
2 kapsētu pārziņi, 
2 labiekārtošanas 
darbu speciālists,    
1 ainavu arhitekts, 
2 ceļu inženieris, 
1 elektroinženieris, 
1 pašvaldības 
nekustamo 
īpašumu 
pārvaldnieks, 

Nodrošināt 
nepārtrauktu 
Pašvaldībai 
piederošā un 
piekrītošā 
nekustamā 
īpašumu 
racionālas un 
lietderīgas 
izmantošanas 
organizēšanu, 
pārraudzību, 
apsaimniekoša
nu un sanitārās 
tīrības 
nodrošināšanu. 

Pārvalde ik dienas apsaimnieko 500 ha 
novada teritorijas, 
uztur un labiekārto 10.88 ha kapsētu 
teritoriju, 
uzkopj 25 km ietvju un to nomaļu, kopj 
publiskos apstādījumus 14,0734 ha platībā. 
Regulāri  tiek apļautas pašvaldības zemes 
299,4ha platībā un grāvji 50,15ha, ielu un 
ceļu nomales, tīrīti grāvji un caurtekas, 
izpļauta zāle un krūmu atvases grāvju 
nogāzēs. Savākti atkritumi gar pašvaldības 
ielu un ceļu nomalēm. Organizēta un 
novadīta Lielā talka. 
Uzlabojot apkartējas vides tēlu ielu 
krustojumos  iestādītas 12900 sīpolpuķes, 

Sakopta 
apkārtējā vide. 

Piešķirtie 
līdzekļi 
izlietoti 
racionāli, 
sasniedzot 
maksimāli 
iespējamo 
efektu.  
Palielinot 
dienesta 
darbinieku 
kapacitāti un 
finansējumu, 
ir realizēti 
apjomīgāki 
dzīves vidi 
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1 saimniecības 
pārzinis,  
1 šoferis, 
5 apkopējas,              
1 būvinženieris, 1 
pašvaldības 
īpašuma pārvaldes 
vadītāja palīgs un 1 
pārvaldes vadītājs. 
Pārvalde nodrošina 
pašvaldības 
īpašumu 
uzturēšanu, 
labiekārtošanu un 
apsaimniekošanu. 
 

6736 viengadīgās puķes, 58 kokiem sakopti  
vainagi, 91 koks nozāģēts.  
Svētku noskaņas radīšanai iegādāti 37gab. 
laternu dekori, 30 gab. 20m garas lampiņu 
virtenes, 150 metri gaismas kabeļa un 100 
spuldzītes remontdarbiem.  Turpinās 
pašvaldības īpašumā esošo bioloģisko 
daudzveidības jeb kokaugu uzskaitīšana un 
vērtēšana. 
Izveidota jauna apstādījumu grupa 
Jaunmārupē. 
Veikta regulāra grants ceļu klātnes 
profilēšana 125 km garumā. 
Veikta grants ceļu pretputekļu apstrāde  22 
km garumā. 
Veikta asfaltbetona seguma atjaunošana 
6165 m2 
Veikta bedrīšu aizpildīšana -5686 m2. 
Veikta šķembu mehanizēta atjaunošana 
1356 m3. 
Veikta ielu apgaismojuma līniju apkope un 
remonts.   

uzlabojoši 
projekti, 
paplašināta 
materiāli 
tehniskā 
bāze.   

Veidot un 
labiekārtotu 
pašvaldības 
valdījumā 
esošo 
administratīvo 
teritoriju. 
  

Uzsākta 7 ielu un ietvju būvprojektu 
izstrāde 
Pārbūvēts 6.905 km pašvaldības ielu un 
ceļu.  
Uzsākta Pirmsskolas izglītības iestādes 
projektēšana Jaunmārupē.  
Uzsākta Mārupes vidusskolas 
rekonstrukcija. 
Uzsākta Sabiedrisko pakalpojumu centra, 
autostāvietu un Tīraines ielas posma 
jaunbūve projektēšanas darbi. 
Uzsākta Skūtes atpūtas un dabas parka 
būvēšana. 
Uzsākta Jaunmārupes rekreācijas 
teritorijas izveidošana Švarcinieku parks 
izbūve 
Izbūvēts ielu apgaismojums 2.137 km 
pašvaldības ielu. Skultes stadiona 
apgaismojuma rekonstrukcija. Veikta 
apgaismojuma izbūve Švarcenieku muižas 
skvērā, Jaunmārupes dabas parkā 
“Pavasari”, Ozolu ielas posmā un Dzirnieku 
ielas posmā.  

Attīstīta 
novada 
infrastruktūra.
Kvalitatīvāka, 
ērtāka un 
estētiskāka 
dzīves vide. 

Apjomīgāku 
un 
kvalitatīvāku 
labiekārtojum
a elementu 
izveidošanai 
un 
uzturēšanai 
nepieciešams 
papildus 
finansējums 
un resursi. 
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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  
 

 
2018.gadā plānots 152 705 EUR, izpilde 140 252 EUR jeb 91,84 % no 
plānotā.  
Būvvaldes pamatmērķis: Līdzsvarotas vides veidošana novada 
teritorijā, teritorijas infrastruktūras attīstība, būvniecības procesu 
kontrole un tiesiskuma nodrošināšana. 
 

 
Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas dati 

2018.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 izmantošanu, 
ievērojot 
teritoriālplānošanas, 
sociālās un 
ekonomiskās prasības, 
vides aizsardzības, 
kultūrvēstures 
pieminekļu aizsardzības 
un vides vizuālās 
kvalitātes prasības. 
 Būvvaldē strādā 4 
darbinieki.  
 

1.Pašvaldības 
objektu 
būvniecības 
koordinēšana. 
2.Būvvaldes 
pamatfunkciju 
veikšana  

1.  Nodrošināta 
normatīvajiem aktiem 
atbilstoša pašvaldības 
objektu būvniecība. 
2.Sekmīgi nodrošināta 
Būvvaldes funkciju 
izpilde.  

 Mārupes novada 
teritorijas plānojuma, 
teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 
ievērošana un 
īstenošana  nodrošinās 
būvniecības procesu 
tiesiskumu un 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.  

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Mārupes pašvaldības policija  
   
Pašvaldības policijas finansējums 2018.gadam plānots 903 244 EUR, izpilde 
648 573 EUR jeb 71,80 % no plānotā budžeta. 
Pašvaldības policijas galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību 
Mārupes novada teritorijā. Kontrolēt Domes izdoto saistošo noteikumu prasību 
ievērošanu. Operatīvi reaģēt uz jebkuru apdraudējumu. Veikt preventīvos 
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pasākumus pārkāpumu novēršanai un iedzīvotāju izglītošanai, kā arī Domes mājas lapā regulāri sniegt 
informāciju par pašvaldības policijas paveikto sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.    
 

Iestādes apraksts, 
galvenie 
statistikas dati 

2018.gada mērķi, galvenās 
aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto 
rezultātu analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Pašvaldības 
policija 
 
Nodarbināto 
skaits- 23: 
Inspektori 
patruļdienestā–12, 
Vec.inspektori 
maiņas vecākie–4, 
Vecākā 
nepilngadīgo lietu 
inspektore – 1, 
Nepilngadīgo lietu 
inspektori–3: 
Mārupes 
viduskolā-1,  
Jaunmārupes 
pamatskolā-1,  
Mārupes 
pamatskolā-1, 
Inspektore 
lietvede-1. 
Priekšnieks-1. 
Priekšn.vietnieks-
1. 
Personāls 
nokomplektēts. 

Darbības mērķi:  
Nodrošināt sabiedrisko 
kārtību un drošību Mārupes 
novada administratīvajā 
teritorijā. Operatīvi reaģēt 
jebkurā diennakts laikā uz 
saņemto informāciju par 
sabiedriskās kārtības un 
drošības apdraudējumu un  
nodrošināt savlaicīgu 
ierašanos notikuma vietā. 
Kontrolēt, kā tiek ievēroti 
Novada Domes pieņemtie 
saistošie noteikumi, kuru 
kontrle ir pašvaldības 
policijas kompitencē. Savas 
kompetences ietvaros 
uzsākt administratīvās 
lietvedības, piemērot 
administratīvos sodus. 
 Sadarboties ar Valsts 
policiju un sniegt atbalstu 
Mārupes novada iestādēm 
un struktūrām, kurām 
nepieciešams atbalsts viņu 
funkciju īstenošanai.    
Saskaņā ar apstiprināto 
plānu veikt audzinošus un 
izglītojošus preventīvā 
rakstura pasākumus ar 
nepilngadīgajām personām 
Mārupes novada izglītības 
iestādēs.  
Piedalīties Domes 
organizētajās tikšanās ar 
novada iedzīvotājiem kuru 
laikā sniegt atskaiti  par 
paveikto un atbildēt uz 
interesējošiem un aktuāliem 
jautājumiem. 
Organizēt un piedalīties  
reidos kopā ar valsts 
policijas darbiniekiem un 
citu tiesībsargājošo iestāžu 
darbiniekiem, lai novērstu 
un ierobežotu 
likumpārkāpumus. 

Pašvaldības policijā darbs tiek 
organizēts maiņās diennakts 
režīmā. Aktīvakajā dienas daļā 
novada teritorijā patrulē divas 
ekipāžas pa noteiktajiem 
maršrutiem, ar operatīvajiem 
transportlīdzekļiem. Nakts laikā 
patrulē viena ekipāža, kura 
pastiprināti pievērš uzmanibu 
vietām, kur ir lielāks 
sabiedriskās kārtības 
apdraudējuma risks.   

2018.gadā pašvaldības policijas 
darbinieki ir piedalījušies 15 
noziedzīgo nodarījumu 
atklāšanā. 

Aizturējuši 12 personas, kas 
atradās Valsts policijas 
izsludinātā meklēšanā par 
noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanu. 

Tika sastādīti 417 
administratīvā pārkāpuma 
protokoli: Par alkohola 
lietošanu vai atrašanās stiprā 
alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā – 92; Par 
alkohola lietošanu vai 
atrašanās stiprā alkohola 
reibuma stāvoklī, ja to izdarījis 
nepilngadīgais – 15; Par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšanu 
un emocionālo vardarbību pret 
bērnu – 3; Par smēķēšanu 
neatļautās vietās – 6; Par 
smēķēšanu, ja to izdarījis 
nepilngadīgais – 7;  Par sīko 
huligānismu un  par ļaunprātīgu 
nepakļaušanos policijas 
darbiniekam – 3; Par gājēju 
izdarītiem pārkāpumiem – 63; 
Par dzīvesvietas nedeklarēšanu 
vai apzināti nepatiesu ziņu 
sniegšana dzīvesvietas 
deklarēšanas iestādēm – 3; Par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas 

Veicot darba 
rezultātu analīzi  
un saņemto 
iedzīvotāju 
iesniegumu un 
priekšlikumu 
apkopojumu ir 
redzams, ka darba 
efektivitāte ir 
uzlabojusies. 
Samazinājies 
reaģēšanas laiks 
uz notikumiem. Ir 
apkopota 
informācija un 
veikta analīze par 
publiskām vietām 
kurām jāpievērš 
pastiprināta 
uzmanība 
sabiedriskās 
kārtības 
nodrošināšanai. 
Nekustamo 
īpašumu īpašnieki 
savlaicīgi tiek 
informēti par 
pienākumu 
rūpēties par sava 
īpašuma 
uzturēšanu 
atbilsoši Domes 
saistošo 
noteikumu 
prasībām, kā 
rezultātā samzinās 
nepieciešamība 
piemērot 
administratīvos 
ietekmēšanas 
līdzekļus. 
Ir uzlabojusies 
sabiedriskā kārtība 
un drošība novada 
teritorijā, kas 
balstās uz regulāro 
patrulēšanu un 
operatīvu 

Piešķirtais 
budžets ir 
pietiekošs, visas 
uzliktās funkcijas 
izpildītas plānotā 
budžeta ietvaros. 
Budžeta 
neizpilde ir 
investīciju sadaļā  
saistībā ar 
iekavētiem 
komunikāciju 
izbūves darbiem 
novada 
videonovērošana
s sistēmai.   
Lai efektivizētu 
pašvaldības 
policijas darbu 
tika sagatavota 
un apstiprināta 
jauna 
pašvaldības 
policijas 
dežūrdaļas 
instrukcija. Tika 
iesniegti 
priekšlikumi 
Domes saistošo 
noteikumu 
grozījumiem un 
papildinājumiem.  
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Nodrošināt sabiedrisko 
kārtību publiskajos 
pasākumos, kurus organizē 
novada Dome vai tās 
iestādes. 
Pašvaldības policijas 
vadībai nodrošināt 
iedzīvotāju pieņemšanu 
noteiktajos laikos. 
Dežūrdaļā iedzīvotājus 
pieņemt diennakts režīmā. 

prasību pārkāpšanu un 
dzīvnieku nereģistrēšanu – 31; 
Par obligāto zemes 
aizsardzības pasākumu 
neizpildīšanu (kūla) – 23; Par 
atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu un vides 
piesārņošanu – 9; Par ceļu 
aizsardzības noteikumu 
pārkāpšanu - 1. Par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu - 313. Par novada 
domes saistošo noteikumu 
pārkāpumiem – 122. Aizdomās 
par atrašanos narkotisko vielu 
lietošanas ietekmē aizturētas 
un nogādāttas uz ekspertīzi 4  
personas. Veikti 10 pārbaudes 
reidi alkoholisko dzērienu, 
tabakas izstrādājumu un 
enerģijas dzērienu tirdzniecības 
vietās. Par transportlīdzekļa 
vadīšanu alkohola reibumā 
aizturētas un nodotas valsts 
policijas darbiniekiem  12 
personas. Saņemti 449 
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 5 preventīvo 
pasākumu reidi. 

Pamatojoties uz iepriekš 
izstrādāto un ar izglītības 
iestādēm saskaņoto plānu 
novada skolās un pirmskolas 
izglītības iestādēs regulāri tika 
veiktas izglītojošas un 
audzinošā rakstura lekcijas par 
drošību uz ielām un par 
alkohola un narkotisko vielu 
kaitīgo ietekmi. Kopā nolasītas 
232 lekcijas. 

Mārupes vidusskolā, Mārupes 
pamatskolā un Jaunmārupes 

reaģēšanu uz 
jebkuru notikumu. 
Policijas darbinieki 
notikuma vietā 
ierodās 10-20 
minūšu laikā 
atkarībā no 
attāluma. 
Iedzīvotāji aktīvi 
iesaistās 
informācijas 
sniegšanā par jeb 
kāda veida 
pārkāpumiem. 
 
Pašvaldības 
policija novada 
mājaslapā regulāri 
informē 
iedzīvotājus par 
notikumiem 
novada teritorijā 
un paveikto.  
 
Neiesaistot 
papildspēkus no 
Valsts policijas 
Pašvaldības 
policija ir 
nodrošinājusi 
sabiedrisko kārtību 
visos kultūras, 
sporta un atpūtas 
pasākumos  
novadā.  
Vienmēr tiek 
sniegts atbalsts un 
palīdzība visām 
novada iestādēm 
un  dienestiem un 
valsts iestādēm 
viņu funkciju 
realizēšanā 
novada teritorijā. 
Regulāri tika 
veikta kontrole kā 
tiek ievētotas 
saistošo 
noteikumu 
prasības pasažieru 
pārvadājumiem ar 
vieglajiem 
taksometriem. 
Vairākkārtīgi ir 
saņemtas 
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pamatskolā sabiedrisko kārtību 
un drošību skolā un tās 
apkārtnē nodrošina 
nepilngadīgo lietu inspektori. 

pozitīvas 
atsauksmes par 
policijas darbu no 
novada 
iedzīvotājiem. 

 

Atpūtas, kultūras un reliģija jomas attīstība Mārupes novadā.  
 
Pašvaldībā Atpūtas, kultūras un reliģija jomā darbojas Mārupes Kultūras nams, Mārupes sporta centrs un 
Mazcenas bibliotēka.  2018.gadā šajā jomā plānotais finansējums bija 1 711 390  EUR, izdevumi 
1 476 154 EUR jeb 86,25% no plānotajiem izdevumiem.  
Kopumā šajā jomā 2018.gadā izlietoti 4% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. 
 

Kultūras nams  
 
 Mārupes Kultūras nama finansējums 2018.gadā 
plānots  692 944 EUR, izpilde 561 610 EUR jeb 81,05 % 
no plānotā. 
 

2018. gads - ļoti īpašs gads, kad visā Latvijā tika 
atzīmēta Latvijas 100 dzimšanas diena. Arī Mārupes 
Kultūras nams ar daudzveidīgiem pasākumiem svinēja 
Latvijas republikas proklamēšanas  simtgadi visā 

novada teritorijā.   Pasākumu programmās apliecinājām mūsu novada kultūrvēsturiskā mantojuma 
nozīmi, iedibinājām jaunas tradicīcijas, godinājām savus goda novadniekus utt. Mēs izzinājām, radījām 
un svinējām- Latvijas nākonei! 

Latvijas simtgades gadā kultūras namam bija daudz izaicinājumi.Viens no tādiem - spilgtākajiem bija 
”Latvijas Goda aplis piestāj Mārupes novadā”, kurā atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 12.maijā ar plašu 
kultūras un aktīvās atpūtas programmu.   
2018. gads – krāšņie, skanīgie, emociju piepildītie Vispārējie latviešu XXVI dziesmu un XVI deju svētki 
Rīgā no 30.jūnija – 8.jūlijam, kuros starp 43 000 dalībnieku bija arī 330 mūsu novada dziedātāji, dejotāji, 
koklētāji.  

 Un noteikti viens no skaistākajiem Latvijas simtgades pasākumiem bija Latvijas Valsts simtgadei 
veltīts svinīgais pasākums “Es Esmu Latvija!” 17.novembra vakarā Mārupes Kultūras namā valsts 
100.dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā “Es esmu Latvija!” pašvaldība pasniedza 
apbalvojumus “Goda raksts” un “Pateicības raksts” un teica paldies par atbalstu sadarbības 
partneriem. Latvijas simtgadi sagaidot, pirmo reizi Mārupes Kultūras namā, piedaloties Simtgades 
kamerorķestrim un solistiem, klātesošajiem bija iespēja dzirdēt Mārtiņa Jansona operas “Tobago” 
(1939) fragmentu pirmatskaņojumus. Komponists Mārtiņš Jansons dzīvojis Mārupes novadā un pēc 
viņa nāves septiņdesmitajos gados īpašumu ar daļēju iedzīvi iegādājušies ārsta un mūzikas izdevēja 
Jura Arvīda Mūrnieka vecāki. 2019. gadā 21. martā koncertzālē “Lielais Dzintars” svinīgā ceremonijā 
apbalvoti labākie Latvijā 2018. gadā notikušie pasākumi. Mārupes Kultūras kategorijā “Labākais 
simtgades pasākums novados” ieguvis trešo vietu ar svinīgo sarīkojumu “Es esmu Latvija”.  
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Iestādes 
apraksts, 
galvenie 

statistikas dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātes 

Veikto darbību 
rezultāti 

Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Mārupes kultūras 
namā nodarbināti 
24 darbinieki -no 

tiem 4 strādā 
kultūras nama 

administrācijā,pār
ējie kolektīvos  

Turpināt   sadarbību  ar 
Latvijas kultūras 
namiem; sagatavot un 
realizēt pasākumu 
plānu Latvijas 100 
gades atzīmēšanai 
Mārupes novadā 
,iedibinot jaunas 
tradīcijas, organizēt 
īpašas izstādes par 
saviem novadniekiem, 
veicināt kultūras 
pieejamību un 
daudzveidīgu kultūras 
pasākumu programmu 
nodrošināšanu, kā arī 
meklēt dažādību 
mākslas izteiksmes 
veidos ; paplašināt  
klausītāju un skatītāju 
auditoriju; nodrošināt 
Dziesmu un deju svētku 
nepārtraukto procesu 
.Koncertēt Latvijas 
attālākajos novados 

Organizēts ikdienas 
mēģinājumu process; 
izveidota labvēlīga vide 
un sašūti jauni tautas 
tērpi dejotājiem un 
koristiem par EUR 
34 700.38 ;atjaunotas 
Kultūras nama  skatuves 
kāpnes ;nepārtraukti 
veidojam jaunas un 
nostiprinam jau esošās  
novada kultūras 
tradīcijas; organizētas 
dažādas izklaides, 
koncerti un teātra 
izrādes. Koprepertuāra 
kolektīvi (kori,deju 
kolektīvi) ir ieguvuši I 
pakāpes diplomus un 
aktīvi gatavojās Latvijas 
100 gades Dziesmu un 
deju svētkiem . 

Kultūras nama tautas 
mākslas kolektīvi skatēs 
ieguvuši I un augstākās    
pakāpes diplomus. 
Dalībnieku skaits ar katru 
gadu tikai pieaug,kolektīvos 
darbojas ap 550 dalībniekiem 
,  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. 
Ir iegūta godpilnā trešā vieta 
pasākumu gada balvā -
labākais simtgades 
pasākums! Prieks! KM 
atzinības raksti un pateicības 
par ieguldīto darbu latvijas 
simtgades gadā. 

Kultūras nams strādā 
saskaņā ar Domes 
budžetu, EKK un 
pasākuma tāmēm. 
Ievēro un izpildi Domes 
Finansu un 
grāmatvedības nodaļas 
ieteikumus sekmīgai 
darba veikšanai, 
izvērtējot 
pretkorupcijas riskus. 
Piešķirtais budžets ir 
pietiekošs,jo sekojam 
līdzi tā izpildei! Kur 
varam ietaupīt ,to arī 
darām. 

 Turpināt vākt 
materiālus par 
vienkāršiem novada 
ciema ļaudīm,viņu 
dzīvesstāstiem 
/projekts Omīšu 
leģendas/,ar mērķi – 
novada muzeja 
materiāliem. Pārskatīt  
kultūrvēsturisko  
mantojumu ,to 
sasaistot ar tūrisma 
nozares attīstību . 
Sekmēt dialogu ar 
iedzīvotājiem. Iesaistīt  
jauniešus novada 
sabiedriskajā dzīvē. 
Regulāri un 
sistemātiski informēt 
iedzīvotājus, caur 
medijiem un portāliem, 
par kultūras 
notikumiem. 

Mārupes novada   
Kultūras namā darbojas  
23 dažādu kultūras 
nozaru grupas, kurās 
iespējams darboties 
dažādos vecumos. Tie 
sanāk 14 kolektīvi, kas 
katru nedēļu darbojās 
Mārupes Kultūras namā 
un no šiem 14 
kolektīviem 9 ir 
pašvaldības dibināti 
kolektīvi un 5 ir citi 
kolektīvi, kas piedāvā 
Mārupes novada 
iedzīvotājiem un viesiem 
darboties un pilnveidot 
sevi kultūras nozarē, 
šajos kolektīvos darbojās 
aptuveni 550-600 
dalībnieki. 
Ikgadējos, tradīcijām 
iedibinātajos pasākumos 
(barikāžu atceres 
pasākumi, Lieldienas, 
Mārupes cālis ,Līgo 
svētkos, Bērnu un 
jauniešu svētki, kapu 
svētki, Brīvdabas 
koncerti,brīvdabas kino,  
tirdziņi   , Latvijas 
neatkarības 

Jauktais koris “Mārupe”; 
Senioru koris “Noktirne”; 
Sieviešu   koris „Resono” , 
jauktais koris „Universum” 
šogad repertuāra pārbaudes 
skatēs ir ieguvuši I  pakāpes 
diplomus, aktīvi koncertējuši 
ārpus novada.Kori un 
ansambļi piedalījās kopējā 
koncertā ar grupu “Pērkons”. 
JK “Universum” organizē 
starpnovadu Dziesmu 
svētkus un 
koncertprogrammu “Rūķu 
sētas stāsti”un izdevis CD. 
Mārupes kultūras nama 
vidējās paaudzes deju 
kolektīvi „Mārupieši I” un 
„Mārupieši II” (vadītāja G. 
Skuja, koncertmeistare S. 
Gaide) deju kolektīvu skatē 
ieguvuši Augstāko pakāpi . 
Jauniešu deju kolektīvs JDK 
“Mārupe” aktīvi koncertēja, kā 
arī  uzšuva jaunus /otros 
komplekta /tērpus .Skatē 
ieguva I pakāpi un nosvinēja 5 
gadu jubileju! Nodejoti 12 
koncerti! Meiteņu koris 
Resono atzīmēja 15 darba 
gadus! Sieviešu vokālais 
ansamblis “Dzelde Pierīgas 
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atjaunošanas un Latvijas 
republikas 
proklamēšanas 
svinības,lāpu gājieni un 
koncerts,Latvijas Goda 
Aplis, Zaļumballe, 
Bermontiāde ,Uzņēmēju 
dienas, Skolotāju dienai 
veltīta ceremonija “Gada 
pedagogs”, 
Ziemassvētku muzikālās 
Adventes koncertcikls 
,Gadu mijas balles utt.) 
apmeklētāju skaits 
turpina pieaugt, tāpēc ar 
degsmi un jaunu sparu. 
Marupes Kultūras nams 
strādā attīstās un 
pilnveidojās un ir 
gandarījums 
milzīgs,emocionāls par 
mūsu novada komandas 
darbu,sadarbību ar 
novada 
iestādēm,struktūrvienībā
m,uzņēmējiem,mājražotā
jiem.  

ansambļu skatē ieguvis I 
pakāpes diplomu un tika 
izvirzīta uz otro kārtuI 
pakāpes diploms!. Bērnu 
popgrupa „Mazā sirds” 
piedalījās visos novada 
sarīkojumos, koncertēja TC 
Spice, piedalījās konkursā 
“Nāc sadziedāt”, NB 
konkursā, labdarības koncerti 
pansionātos u.c. Senioru 
ansamblis „Pīlādzis” aktīvi 
koncertējis kaimiņu 
novados,skatē iegūta I 
pakāpes diploms. 
Pārējie  kolektīvi: ārstnieciskā 
vingrošana 
pensionāriem;senioru deju 
kopa  “Vējiem līdz”-, Bērnu 
vokālā studija “Mazā sirds”,; 
studija CHill OUT;  studija 
“Mārupes Mistērijas”; Bērnu 
deju kolektīvs  „Pērlītes” 
v,okāli instrumentālā 
grupa.Visi kolektīvi aktīvi 
piedalījušies novada 
pasākumos.  

Mārupes Sporta centrs  
 
 
Finansējums 2018.gadā plānots 944 974 EUR, izpilde 850 716 EUR 
jeb 90,03% no plānotā. 
 
 
 
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas 

dati 

2018. 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 No 2008.g. 
tā pārziņā atrodas 
Tīraines sporta 
komplekss, bet no 
2012.g. Mārupes 
Sporta komplekss. 
No 2015.gada ir 
Gerberu ielas sporta 
laukums. No 
2018.gada daļēji 
Mārupes vidusskolas 
un Jaunmārupes 

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. 
3. Sniedz organizatorisko 
un metodisko palīdzību 
sporta un atpūtas 
attīstības jautājumos 
pašvaldības institūcijām, 
sporta un sabiedriskajām 
organizācijām 

Mārupes Sporta centrā tiek 
organizēti sporta treniņi un 
sacensības, saskaņā ar 
apstiprinātajām sporta 
interešu izglītības 
programmām -  basketbolā, 
taekvondo, futbolā, volejbolā, 
vieglatlētikā, 
riteņbraukšanā/BMX, dažādu 
vecumposmu cilvēku fizisko 
aktivitāšu apakšprogrammā. 
Organizētie sporta treniņi 
notiek Jaunmārupes 
pamatskolā, Tīraines un 
Mārupes Sporta kompleksos 
un āra stadionos. 
MSC sporta sekciju audzēkņi 
piedalījušies Latvijas un 
ārzemju mēroga sacensībās, 

Sarīkotas sporta dienas 
(svētki), kausi, balvu 
izcīņas, Latvijas 
čempionāti, sporta 
spēles u.c.  
Sacensības tiek rīkotas 
arī sadarbībā ar citām 
sporta organizācijām: 
Mārupes sporta un 
atpūtas centru, Mārupes 
tenisa skolu, BMX klubu, 
Mārupes Auto Moto 
klubu „Bieriņi”, jātnieku 
klubi, Mārupes novada 
basketbola līgu, Sporta 
federācijām u.c. 
iestādēm. 
Audzēkņi piedalījušies 
sporta nometnēs gan 

Sporta pasākumi 
organizēti plānoto 
finanšu līdzekļu 
ietvaros. Abu sporta 
kompleksu un abu 
stadionu darbība tiek 
nodrošināta  
kvalitatīti  plānoto 
finanšu ietvaros. 
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pamatskolas 
stadionu. Mārupes 
Sporta centrā strādā 
39 darbinieki. 
 

4. Organizēt un īstenot 7 
licencētas sporta 
interešu izglītības 
programmas. 
5. Nodrošināt 
daudzveidīgu  bērnu un 
jauniešu nomeņu 
organizēšanu un darbību. 
6. Analizēt bērnu un 
jauniešu brīvā laika 
pavadīšanas iespēju 
pieprasījuma un 
piedāvājuma attiecību.  

kurās izcīnījuši godalgotas 
vietas. 
Organizētas un tiek veicināta 
dalība sporta  nometnēs. 
 
 

Latvijā, gan ārpus tās 
robežām.  
2018.gadā organizēti 
272 sporta pasākumi.  
Sportisti piedalījušies 
289 citur organizētos 
pasākumos. 

Futbola sekcija 
treneri  
M.Pluģis, 
A.Kokorēvičs, 
M.Riherts, 
J.Vilkaušs, 
S.Rutkaste 
 
Futbols 
7 vecuma grupās 
311 audzēkņi: 
“SSG” grupas  
129 audzēkņi; 
"MT-1" grupa 
18 audzēkņi; 
"MT-2" grupa 
20 audzēkņi; 
“MT-3” grupas 
99 audzēkņi; 
“MT-5” grupa 
19 audzēkņi; 
“MT-6” grupa 
14 audzēkņi 
“MT-7” grupa 
12 audzēkņi; 
 

Gada mērķi: piedalīties 
Latvijas čempionātā un 
starptautiskajos turnīros 
futbolā. Tika organizētas 
arī treniņnometnes. 
Veicināt 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 
čempionātā un klubu 
rīkotajās 
sacensībās.Izveidot otrās 
līgas pieaugušo 
komandu. Jaunu futbola 
turnīru ieviešana. 

Tiem audzēkņiem , kuri 
regulāri un  sistemātiski 
apmeklēja treniņus, uzlabojās  
fiziskā forma, parādījās lielāka 
motivācija trenēties un rādīt 
augstvērtīgus rezultātus gan 
treniņu laikā, gan sacensībās. 
Nozīmīgākie rezultāti: izcīnītas 
godalgotās vietas vietējā un 
starptautiskā mēroga turnīros. 
Lielākie sasniegumi: 
Vietēja mēroga sacensībās: 

• četras 1. vietas 
• trīspadsmit 2.vietas 
• četrpadsmit 3.vietas 

Starptautiska mēroga 
sacensībās: 

• viena 1.vieta 
• viena 2.vieta 
• trīs 3.vietas 

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 un starptautiska 
mēroga sacensībās 
uzrādot labus rezultātus. 
 
 
 

Beidzot Mārupē ir divi 
kvalitatīvi sstadioni, 
kas veicina futbola 
popularitāti Mārupē 
un bērnu futbola 
prasmju kvalitatīvai 
izaugsmei. 
Inventārs ir 
pietiekamā līmenī. 
Vienmēr ir 
jāpilnveidojas, tāpēc 
nākamais mērķis 
izveidot stacionāro 
halli futbola 
laukumam. 
 
 

Basketbola sekcija 
treneri                         
M.Vārna, M.Pliens, 
R.Rullis, E.Leja 
 
Basketbols 
7 vecuma grupās 
 188 audzēkņi: 
"SSG" grupas 
89 audzēkņi; 
"MT-1" grupas 
29 audzēkņi;  
"MT-2" grupa 
12 audzēkņi; 
“MT-3” grupa 
12 audzēkņi; 
“MT-4” grupa 
16 audzēkņi; 
“MT-6” grupa 
16 audzēkņi; 
“MT-7” grupa 
15 audzēkņi 

Gada mērķi: piedalīties 
Latvijas čempionātā un 
starptautiskajos turnīros 
basketbolā. Tika 
organizētas arī 
treniņnometnes. Veicināt 
vispusīgu fizisko un 
speciālo sagatavotību, 
intelekta attīstību, veidot 
izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu, cilvēka 
anatomijas un fizioloģijas 
pamatiem, rosināt 
audzēkņos motivāciju 
augstiem sasniegumiem 
sportā. 
 

Tiem audzēkņiem , kuri ir 
motivēti trenēties un  
sistemātiski apmeklēja 
treniņus, uzlabojās  fiziskā 
forma, parādījās lielāka 
motivācija trenēties un rādīt 
augstvērtīgus rezultātus gan 
treniņu laikā, gan sacensībās. 
Nozīmīgākie rezultāti: izcīnītas 
godalgotās vietas vietējā un 
starptautiskā mēroga turnīros. 
 Nozīmīgākie rezultāti: 
Starptautiska mēroga 
sacensībās 2 pirmās vietas, 4 
otrās vietas un 5 trešās vietas. 
 

Mērķi tika sasniegti. 
Audzēkņi pilnveidoja 
savas prasmes 
basketbola tehnikā,  kā 
arī speciālos-
sagatavojošos 
vingrinājumus, 
iesildīšanās, atsildīšanās  
un traumu profilakses 
vingrinājumus.  Aktīvi un 
veiksmīgi piedalījās 
Latvijas un starptautiska 
mēroga sacensībās 
uzrādot labus rezultātus. 

Lai uzlabotu treniņu 
apstākļus Mārupes 
novadā ir 
nepieciešams vēl 
vismaz viens sporta 
komplekss (vēlams ar 
3 sporta spēļu 
laukumiem) 
Inventārs ir 
pietiekamā līmenī. 
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VFS/Vieglatlētikas 
sekcija 
Treneri L.Jansone, 
A.Sorokina, 
S.Stepanova 
 
Vieglatelētika 
5 vecuma grupās  
179 audzēkņi 
"SSG " grupas 
53 audzēkņi; 
"MT-1" grupa 
20 audzēkņi; 
"MT-2” grupas 
35 audzēkņi; 
"MT-3" grupas 
51 audzēknis; 
“MT-4” grupa 
20 audzēkņi; 

Piedalīties MSC, 
vieglatlētikas biedru 
rīkotajās sacensībās, 
Latvijas Čempionātā, kā 
arī starptautiska mēroga 
sacensībās. 
Veicināt vispusīgu fizisko 
sagatavotību un attīstību. 
Veidot izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu, 
cilvēka anatomijas un 
fizioloģijas 
pamatprincipiem.  
Rosināt audzēkņos 
motivāciju augstiem 
sasniegumiem sportā. 

Audzēkņiem uzlabojās fiziskā 
forma, tehniskais izpildījums, 
vispārējā izturība un 
emocionālā noturība. Spēj 
ilgāk koncentrēties dotajiem 
uzdevumiem. Parādījās lielāka 
motivācija trenēties un rādīt 
augstvērtīgus rezultātus gan 
treniņu, gan sacensību laikā. 
 
Galveni sasniegumi 2018.gadā 
bija: 

• Pirmo reizi dalība 
starptautiska 
mēroga sacensībās; 

• Latvijas čempionātā 
iegūta 2.vieta 

• Reģionālās 
sacensībās iegūtas 
trīs 1.vietas, divas 
2.vietas, piecas 
3.vietas. 
 

Mērķi tika sasniegti. 
Audzēkņi pilnveidoja 
savas prasmes 
vieglatlētikas disciplīnu 
tehnikā, kā arī speciālos 
sagatavojošos 
vingrinājumos, 
iesildīšanās, atsildīšanās 
vingrinājumos kā arī 
traumu profilakses 
vingrinājumos. 
Aktīvi un veiksmīgi 
piedalījās gan 
starptautiskās, gan 
Latvijas mēroga 
sacensībās uzrādot 
labus rezultātus. 
Audzēkņi, kuri aktīvi 
piedalījās sacensībās 
uzlaboja savus 
personīgos rekordus. 

Nepieciešams 
papildināt inventāru: 
lodes un šķēpus. 
Lai uzlabotu 
rezultātus, Tīrainē 
nepiciešams uzlabot 
treniņu apstākļus, 
sakārtot tāllēkšanas 
bedri, celiņu, 
papildināt inventāru. 
Lai uzlabotu 
rezultātus, 
Jaunmārupē 
nepieciešams 
laukums šķēpu 
mešanai, uzklāt 
vieglatlētikas 
segumu, jo esošais ir 
novecojis un 
neatbilst kvalitatīvu 
treniņu procesa 
īstenošanai. 

Volejbola sekcija 
Treneri 
E.Saulīts, D.Ozoliņa 
 
Volejbols 
4 vecuma grupās 
77  audzēkņi: 
"SSG " grupas 
25 audzēkņi; 
"MT-1" grupa 
20 audzēkņi; 
"MT-2" grupa 
12 audzēkņi; 
“MT-5” grupa 
20 audzēkņi 
Nacionālās līgas 
sieviešu komanda 

Uzlabot audzēkņu 
veselību, veicināt 
vispusīgu fizisko un 
speciālo sagatavotību, 
intelekta, caurviju 
prasmju attīstību, veidot 
izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu, cilvēka 
anatomijas un fizioloģijas 
pamatiem, rosināt 
audzēkņos mīlestību pret 
sportu. Piedalīties 
volejbola Kausa izcīņā un 
čempionātos. 

Audzēkņiem, kuri regulāri 
apmeklēja nodarbības 
parādījās lielāka motivācija 
trenēties un rādīt augstus 
rezultātus gan treniņu laikā, 
gan sacensībās. 
2005 gada  audzēkņu 
komandas startēja Latvijas 
federācijas rīkotajos Rudens 
un Ziemas Kausos. Kā arī 
Latvijas čempionātā. 
 
Mārupes sporta centra 
sieviešu volejbola komanda 
šogad kļuva par Latvijas kausa 
ieguvējām, savukārt 
Nacionālās līgas finālā izcīnīta 
otrā vieta. EVL izcīnīja pirmo 
vietu. 
 

Mērķi tika sasniegti. 
Audzēkņi uzlaboja 
veselību, fizisko 
sagatavotību, prasmes 
volejbola tehnikā. 
Apguva sagatavošanās 
vingrojumus, 
iesildīšanās, atsildīšanās 
un traumu profilakses 
vingrinājumus. 
Vacākās grupas 
audzēkņu komandas 
piedalījās Latvijas 
mēroga sacensībās 

Inventārs ir 
pietiekamā līmenī. 

Taekvondo sekcija 
treneris                  
V.Lepins – Žagars, 
A.Kožuhārs 
 
5 vecuma grupās 
88 audzēkņi: 
"SSG " grupas 
30 audzēkņi; 
"MT -1" grupas 
21 audzēknis; 
“MT-2” grupa 
19 audzēkņi 
“MT-4” grupa 
10 audzēkņi 
“MT-7” grupa 
8 audzēkņi 
 

Gada mērķi: attīstīt bērnu 
vispusīgu fizisko un 
speciālo sagatavotību, 
intelekta attīstību. Mācīt 
taekvondo tehnikas un 
taktikas prasmes. Veidot 
izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu. Rosināt 
audzēkņos motivāciju 
sasniegt labākus 
rezultātus un augstus 
sasniegumus sportā.  
Dalība gan 
starptautiskās, gan 
Latvijas mēroga 
sacensībās.  

Audzēkņiem, kuri regulāri 
apmeklēja nodarbības, 
uzlabojās fiziskā forma, 
parādījās lielāka motivācija 
trenēties un rādīt augstus 
rezultātus gan treniņu laikā, 
gan sacensībās. 
Jaunāko grupu audzēkņi ir 
uzkrājuši pieredz gan Latvijas 
mēroga, gan starptautiska 
mēroga sacensībās.  
Ir izcīnītas godalgotas vietas: 
• Starptautiska mēroga 

sacensībās ir iegūtas sešas 
1.vietas, četras 2.vietas, 
piecas 3.vietas 

• Latvijas čempionātā viena 
1.vieta, divas 2.vietas 

Mērķi tika sasniegti. 
Audzēkņi pilnveidoja 
savas prasmes 
taekvondo tehnikā, 
uzlaboja fizisko 
sagatavotību, uzlabojuši 
psiholoģisko gatavību 
sacensībām un labāk 
saprot taekvondo cīņas 
mākslu. Veiksmīgi un ar 
labiem rezultātiem 
piedalījušies gan 
Latvijas, gan 
starptautiska mēroga 
sacensībās. 

Finanšu izlietojums ir 
iztērēts maksimāli 
lietderīgi. Bet 
pieaugot audzēkņu 
meistarība ir jāplāno 
par jaunu un 
profesionālaku 
inventāru. Šī brīža 
sagatavotībai viss ir 
atbilstošs. 
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Rīkot treniņus kopā ar 
citu klubu, skolu 
pārstāvjiem. 

• Latvijas mēroga sacensībās 
trīs 1.vietas, divas 2.vietas, 
trīs 3.vietas 

BMX sekcija 
treneris  
K.Ozoliņš 
 
5 vecuma grupās 
76 audzēkņi 
"SSG " grupa 
8 audzēkņi; 
"MT-1" grupa 
18 audzēkņi; 
"MT-2" grupa 
20 audzēkņi; 
"MT-4" grupa 
19 audzēkņi; 
“SMP-1” grupa 
11 audzēkņi. 

Gada mērķi: piedalīties 
Latvijas čempionātā un 
starptautiskās 
sacensībās, Eiropas līgas 
posmos, Eiropas 
čempionātā un Pasaules 
čempionātā. Veicināt 
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 
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. 
Nozīmīgākie rezultāti: izcīnītas 
godalgotās vietas vietējā un 
starptautiskā mēroga 
sacensībās. 
Latvijas čempionātā izcīnītas 
sešas 1.vietas, divas 2.vietas 
un četras 3.vietas 
Eiropas čempionātā izcīnīta 
viena 5.vieta un divas 8.vietas. 
Pasaules čempionātā izcīnīta 
viena 2.vieta, viena 6.vieta, 
viena 7.vieta un viena 8.vieta. 

Mērķi tika sasniegti. 
Audzēkņi pilnveidoja 
savas prasmes BMX 
riteņbraukšanā,  kā arī 
speciālos-sagatavojošos 
vingrinājumus, 
iesildīšanās, atsildīšanās  
un traumu profilakses 
vingrinājumus.  Aktīvi un 
veiksmīgi piedalījās 
Latvijas mēroga un 
starptautiska mēroga 
sacensībās uzrādot 
izcilus rezultātus. 

Lai uzlabotu 
rezultātus, Mārupei ir 
nepieciešams slēgtā 
BMX trase un velo 
trenažieri, lai var 
trenēt Aerobo un 
Anaerobo izturību.  

Hokeju komanda 
“Mārupe” SC 
 
Treneris Nikolajs 
Grebņovs (licences 
Nr.888, derīga līdz 
25.06.2020, C 
trenera kategorija) 
 
Komandas sastāvā 
21 sportists  no 
kuriem 17 ir Mārupē 
deklarēti 
vai  strādājoši. 
 

Startēt Latvijas hokeja 
federācijas 1.līgā un 
izcīnīt godalgotu vietu.  
Startēt Latvijas kausa 
izcīņā un izcīnīt 
godalgotu vietu. 

Latvijas hokeja federācijas 
1.līgā, regulārajā čempionātā 
izspēlētas 16 spēles; 
Latvijas kausa izcīņā un Play 
off izspēlētas 8 spēles; 
Aizvadītās 8 treniņspēles, tai 
skaitā starptautiskas (ar 
Jaunzēlandes izlasi); 
2018./2019..g.sezonā 
Mārupes SC komanda startēs 
LHL Elitē. 

Latvijas hokeja 
federācijas 1.līgā 9 
komandu 
konkurencē  izcīnīta 
godalgotā 2.vieta. 
(2017./2018.g.sezonā) 

Mārupes novada 
Dome komandai 
daļēji sedz mājas 
spēļu, treniņspēļu un 
ledus treniņu 
izmaksas, dalības 
maksu LHL Zemgales 
Elites līgā un 
hokejistu spēļu 
formas komplektu.  
MND 2014.gada 
29.oktobra lēmuma 
Nr.52, 2.punkts 
nosaka, ka par 
Mārupes Sporta 
centra komandu 
atzīstama komanda, 
kura nodarbojas ar 
sporta veidu, kas 
iekļauts Ziemas 
Olimpisko spēļu 
programmā un atbilst 
visām noteiktajām 
prasībām. Sakarā ar 
to, ka hokeja trenera 
štata vieta nav 
atvērta, alga no 
pašvaldības budžeta 
netiek maksāta. 
Visus izdevumus, kas 
saistīti ar trenera 
atalgojumu, sedz pati 
komanda. 
 

 
Izdevumi budžeta sadaļā par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu: 50 000 EUR: 
SIA “Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai: 20 000 EUR 
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Biedrība “Mārupes BMX klubs” valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai: 10 000 EUR 
“Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai: 20 000 EUR 
Ar Mārupes sporta centra treneru padomes lēmumiem 2018.gadā piešķirts finansiālais atbalsts 59 Mārupes novada 
sportistiem par augstiem sasniegumiem sportā: 23 257,13 EUR.  
 

Mazcenas bibliotēka  

Finansējums 2018.gadā plānots 73 472 EUR, izpilde 63 828 EUR jeb 
86,87 % no plānotā. 
Bibliotēkas misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un 
ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai, būt par 
informācijas sniedzēju  un padomdevēju klientiem.  
Bibliotēkas darbības mērķis ir attīstīt bibliotēku par mūsdienīgu 
kultūras, izglītības un sabiedriskās  dzīves centru, kas nodrošina 
neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai  un bibliotēkas 

pakalpojumiem, veicināt lasīšanu iedzīvotāju vidū un saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu.  
 

Iestādes apraksts, 
galvenie statistikas dati 

2018.gada mērķi, 
galvenās aktivitātes 

Veikto darbību rezultāti Sasniegto rezultātu 
analīze 

Finanšu 
efektivitātes 
novērtējums 

Mazcenas bibliotēka ir 
Mārupes novada 
pašvaldības  iestāde.  
Mazcenas bibliotēka 
atkārtoti  akreditēta 
17.11.2016.. Bibliotēka ir 
vienīgā publiskā bibliotēka 
Mārupes novadā.. 
Bibliotēkā strādā divi 
darbinieki: bibliotēkas 
vadītāja un bibliotekāre.   
Bibliotēkas krājumu veido: 
Grāmatas (15 963 eks.), 
seriālizdevumi (50 
nosaukumu), interneta 
resursi –  datubāzes 
LETONIKA, LURSOFT 
LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA; 
Kopējais aktīvo bibliotēkas 
lietotāju skaits ir  1467 
 
Apmeklējums pārskata 
gadā  8090, 
Izsniegums 18 935 
Dokumentu skaits uz 
vienu lasītāju ir 7. 

Veidot Mazcenas 
bibliotēku  par kultūras 
un saskarsmes centru 
iedzīvotājiem,  kas 
veicina pastāvīgu 
izglītošanos, atbalstot 
visu vecuma iedzīvotāju 
personīgo un sociālo 
attīstību, interešu un 
mūžizglītību. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotēkā tika nodrošināti 
operatīvi un kvalitatīvi 
bezmaksas pakalpojumi 
pašvaldības piešķirto 
budžeta līdzekļu ietvaros, kā 
arī IKT bezmaksas 
pakalpojumi.  VVBIS  un v/a 
KIS centra finansējuma 
ietvaros -datori, bezmaksas 
internets, Latvijas datubāzes 
(Lursoft „Laikrakstu 
bibliotēka”; Letonika) .    
Bibliotēkā peejamas 7 
datorizētas darba vietas un 
brīvpieejas internets. 
 
 
 
Regulāri tika papildināts 
bibliotēkas grāmatu krājums 
ar jaunām grāmatām visās 
nozarēs. Tika iegādātas 
grāmatas svešvalodu 
apguvei. 
Bibliotēkā ir labiekārtota 
telpa bērniem un jauniešiem, 
kurā atrodas gan grāmatas, 
gan attīstošās spēles. 
 

Bibliotēkas atrašanās 
piemērotās 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. Sabiedrībā 
bibliotēkas statuss 
nostiprinās arī kā brīvā 
laika pavadīšanas un 
sociālo kontaktu vieta, 
kultūras un aktivitāšu 
centrs. 
 Bibliotēka ar krājumā 
iekļautajiem materiāliem, 
elektroniskajiem 
resursiem, tehnoloģiju 
iespējām izveidota kā 
informācijas un kultūrvides 
telpa.  
Bibliotēkas piedāvātie 
pakalpojumi  veicinājuši 
jaunu lasītāju piesaisti. 
 

Piešķirtais 
finansējums 
veicināja 
bibliotēkas 
attīstību un 
nodrošināja 
bibliotekārā 
darba funkciju 
veikšanu. 
Galvenais 
finansējuma 
avots  
bibliotēkas 
krājuma 
papildināšanai ir 
pašvaldības 
budžets. 
2018.gadā 
krājumi tika 
papildināti ar 
760 grāmatām. 

 Turpināt bibliotēkas 
lietotāju automatizētu 
apkalpošanu, uzlabojot 
pakalpojumu kvalitāti 
 

Veiksmīgi tika  turpināts 
darbs pie lietotāju 
automatizētas  
apkalpošanas  .Ikvienam 
tagad ir iespējams no mājām 
piekļūt bibliotēkas 
katalogam neierobežotā 

Automatizētas 
apkalpošanas ieviešana 
bibliotēkā ir būtiski 
uzlabojusi bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamību, 
kvalitāti un operativitāti, 
radot sakārtotas  un 
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laikā, rezervēt sev vajadzīgo 
iespieddarbu vai  pagarināt 
grāmatu lietošanas termiņu. 
Lasītāji elektroniski tiek 
informēti arī par pienākušo 
rindu uz grāmatu.. 
Tika piedāvāts iedzīvotājiem 
jauns, inovatīvs pakalpojums 
– “3td e-GRĀMATU 
bibliotēka” vietnē 
www.3td.lv . To nodrošina 
Kultūras informācijas 
sistēmu centrs sadarbībā ar 
SIA “Tieto Latvia” un apgādu 
“Zvaigzne ABC”. Tagad  
ikvienam, reģistrējoties 
bibliotēkā un saņemot paroli, 
ir iespēja bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus e-
grāmatas formātā tiešsaistē 
mobilajā ierīcē vai datorā.  
 

mūsdienīgas iestādes  tēlu 
. Bibliotēkas lietotāji arvien 
vairāk izmanto jaunās 
iespējas un ir iepriecināti, 
ka bibliotēkas pakalpojumi 
tagad ir pieejami 
neierobežoti laikā. 
 

  Pašvaldības galvenā 
prioritāte ir bērni un jaunieši, 
kas aktualizē arī bibliotēkas 
darbu šajā jomā. Pēc 
statistikas datiem 
aizvadītajā gadā pieaudzis 
grāmatu izsniegumu skaits 
tieši bērniem un jauniešiem 
kā arī bibliotēkas fiziskais 
apmeklējums. 
 Bērnu ieinteresētība 
izskaidrojama ar operatīvu 
jauno grāmatu iegādi, spēļu 
izmantošanu un atbilstošu 
interjeru. 
Bibliotēkā notika Mārupes 
jauniešu biedrības CAELUM 
tematiskais vakars ,, Čaks iet 
uz kino’’, kura laikā bija 
apskatāma arī Aleksandra 
Čaka muzeja ceļojošā 
izstāde. 
Par godu Latvijas simtgadei 
notika zīmējumu konkurss 
un izstāde ,, Man viņa ir 
visskaistākā’’ un citi 
pasākumi. 
 

Ikdienā  norit veiksmīga 
sadarbība  ar  skolu  un 
pirmsskolu audzēkņiem. Ar 
katru gadu palielinās bērnu  
apmeklējumu skaits. No 
visa kopējā bibliotēkas 
lietotāju skaita (1467), 
bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem ir 712, kas sastāda 
51% . 
 Sadarbojoties  ar 
Jaunmārupes pamatskolas  
skolēniem un  Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolu,  
tika organizēti lasīšanas 
popularizēšanas pasākumi. 
Rīkojot pasākumus 
bibliotēkā un ārpus tās, 
iespējams popularizēt 
bibliotēku un tās 
pakalpojumus, veicināt 
iedzīvotāju lasīšanu, 
ieinteresēt un piesaistīt 
jaunus klientus. 
 

 

 
  

http://www.3td.lv/
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2.4.  Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata gadā 
tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto budžeta līdzekļu apmēru to īstenošanai  

 
Atbilstoši Mārupes novada Attīstības programmai 2013. – 2019.gadam pārskata periodā ir veiktas 

virkne jaunās politikas iniciatīvas, kas galvenokārt ir saistītas gan ar dažādu stratēģisko dokumentu 
izstrādi, gan sabiedrības līdzdalības iesaistes organizēšanu:  
Pārskata periodā ir veikta šādu stratēģisko dokumentu izstrāde, kas ietekmē novada attīstības 
procesus: 

1. Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas izstrāde (2014.gadā) un īstenošana 
(2014. – 2019.gadam), kā arī jaunā izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes 
uzsākšana 2019.gadā; 

2. Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādes uzsākšana (2015.gadā), līdz pārskata 
sagatavošanas brīdim nav pabeigta; 

3. Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija izstrāde (2015/2016.gadā) 
un īstenošana (2016 – 2020.gadam), kā arī 2019.gadā uzsākta zīmolvedības un komunikāciju 
plāna izstrāde; 

4. Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un apstiprināšana 
(2015.gadā) un īstenošana (2016.-2020.gadam); 

5. Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšana un 
apstiprināšana (2016.gadā) un īstenošana (2016. – 2020.gadam); 

6. Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes uzsākšana un apstiprināšana 
(2017.gadā) un īstenošana (2017. – 2023.gadam); 

7. Mārupes mūzikas un mākslas skolas pētījums (2017.g.); 
8. Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un 

medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā 
(2016.g.); 

9. Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” (2016.g.); 
10. Lokālplānojums sporta un aktīvās atpūtas teritorijai Tīraines ciema daļā (2018.g.); 
11. Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014. – 2026.gada grozījumu izstrāde, uzsākta 

2017.gadā. 
 

Pārskata periodā uzsākta arī dažādu konsultatīvo padomju darbība dažādās nozarēs. Konsultatīvām 
padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, kā arī to analīzē, piedaloties 
nepieciešamo aktivitāšu un budžeta plānošanā. Pašvaldībā ir izveidotas un saskaņā ar konsultatīvo 
padomju nolikumu darbojas šādas padomes: 
1. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (17 dalībnieki); 
2. Tūrisma konsultatīvā padome (14 dalībnieki); 
3. Kultūrvides konsultatīvā padome (13 dalībnieki); 
4. Mārketinga konsultatīvā padome (12 dalībnieki); 
5. Izglītības konsultatīvā padome (18 dalībnieki); 
6. Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (16 dalībnieki). 
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Pašvaldība 2017.gadā uzsāka Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 
grozījumu izstrādi, turpinot to 2018.gadā, plānots pabeigt 2019.gadā.  
2018.gadā ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot vienotas 
mārketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem tika turpināta jau apstiprinātā sadarbības 
projekta īstenošana kopīgām tūrisma marketinga aktivitātēm 6 Pierīgas novadiem, kurā kā partneri 
sadarbotos Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes novadi. Projekta virzītājspēks 
būtu vietējās rīcības grupas - biedrība “Pierīgas partnerība”, biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””, 
“Lauku partnerība “Lielupe””. Sadarbības mērķis ir piesaistīt uzmanību un veidot vienotu plašu atpūtas 
piedāvājumu Pierīgā, piesaistot tos viesus, kuri tipiski nedēļas nogalēs dodas tālāk no galvaspilsētas 
Rīgas. 

2018.gadā ar mērķi piesaistīt plašāku uzmanību novada atpūtas piedāvājumam, īstenojot 
vienotas mārketinga aktivitātes ar tuvākajiem apkārtnes novadiem uzsākta 6 Pierīgas novadu - 
Mārupes, Olaines, Jelgavas, Ķekavas, Ozolnieku un Babītes – kopīgā tūrisma projekta “Tūrisms Kopā” 
īstenošana. Projekta ietvaros 2018.gadā izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai 
tūrisma piedāvājuma popularizēšana, notikušas Pierīgas gidu mācības, sagatavojot 24 gidus, izstrādāti 
6 tematiski, kopīgi tūrisma maršruti (produkti), apvienotas visu 6 novadu interaktīvās tūrisma kartes, 
katrā novadā saskaņots dizains un atrašanās vietas 2019.gadā uzstādāmajam āra foto rāmim un vides 
elementiem. Mārupes novadā rāmis atradīsies Jaunmārupē pie Jaunmārupes pamatskolas un tilta pāri 
Neriņas upei, savukārt vides elements – Švarcenieku muižas parkā (četrlapu āboliņa lapa ar Mārupes 
novada jostas rakstu).  
Tūrisma attīstības veicināšanai novads iesaistījies arī starptautiskā Interreg tūrisma projektā Vidzemes 
Tūrisma asociācijas - “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” (Kultūras un radošo 
industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā).  

2018.gada vasarā Mārupes novada dome izsludināja ideju konkursu “Mārupes novada Talismans” 
ar mērķi iegūt iespējami labāko Mārupes novada raksturojošu personificētu tēlu – talismanu, tērpa 
izveidošanai, kas būtu izmantojams Mārupes novada publiskajos pasākumos. Konkursā tika saņemtas 
20 idejas, no kurām par uzvarētāju atzīta Laumas Gobiņas ideja  “Lapiņa vai Laimīte”. 

Sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu turpināta Baltijas jūras reģiona projekta Co2mmunity 
īstenošana Mārupes novadā atjaunojamo energoresursu jomā ar mērķi izveidot “zaļi domājošas” 
iedzīvotāju kopienas novadā. 
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2.5. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un 
īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts galvojusi 

 
 
Mārupes novada Dome turpināja uzņemto ilgtermiņa saistību izpildi, 2018.gadā sedzot saistības 
1 771 371 EUR apmērā.  
 

Līguma 
noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizdevējs Aizņēmuma 
līguma summa, 

EUR 

2018.gadā 
segto saistību 

apmērs 

Atlikusī līguma 
summa, EUR 

13.05.2004 – 
20.04.2024 

Jaunmārupes 
sākumskolas un 
pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecība 

Valsts kase 2 845 744  144 108  756 172 

21.01.2005 – 
20.01.2025 

Jaunmārupes 
sākumskolas un 
pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecība 

Valsts kase 1 018 776  50 313  314 397 

14.03.2014 – 
20.03.2034 

Pašvaldības ēkas 
rekonstrukcija par 
Jaunmārupes 
pamatskolu 

Valsts kase 1 227 041 63 744 972 096 

06.08.2014 – 
20.03.2033 

Mārupes pamatskolas 
rekonstrukcija 

Valsts kase 2 405 341 131 764 1 877 637 

17.02.2015 -
20.02.2035 

Pašvaldības ēkas 
rekonstrukcija par 
Jaunmārupes 
pamatskolu 1.kārta 

Valsts kase 3 196 590 175 156 2 846 285 

08.01.2015 – 
20.04.2035 

Pašvaldības ēkas Pērses 
ielā 16A Mārupē 
rekonstrukcija par 
pirmsskolas izglītības 
iestādi 

Valsts kase 1 074 012 55 080 908 820 

06.05.2015 – 
20.05.2035 

Mārupes komunālie 
pakalpojumi 
pamatkapitāla 
palielinājums 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstībai 
2.kārta 

Valsts kase 2 511 970  128 820 2 125 530 

06.05.2015 – 
20.05.2035 

Mārupes komunālie 
pakalpojumi 
pamatkapitāla 
palielinājums 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstībai 
3.kārta 

Valsts kase 406 153 20 832 343 728 
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12.08.2015 – 
20.08.2035 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes Rožu ielā 35 
Mārupē būvniecībai 

Valsts kase 4 224 457 224 068 3 753 139 

12.04.2017 – 
20.04.2037 

Jaunmārupes 
pamatskolas stadiona 
būvniecība 

Valsts kase 1 776 941 0 1 776 941 

26.07.2017  Avotu ielas pārbūve Valsts kase 145 353 145 353 0 

26.07.2017 Krones ielas pārbūve Valsts kase 14 085 14 085 0 

10.08.2017 - 
– 20.08.2037 

Lambertu ielas pārbūve Valsts kase 116 655 0 116 655 

10.08.2017 Kursīšu ielas pārbūve Valsts kase 168 071 168 071 0 

20.09.2017 Brūkleņu ielas pārbūve Valsts kase 188 140 188 140 0 

20.09.2017 – 
20.09.2037 

Līdzfinansējuma 
nodrošināšanai ERAF 
projekta 
(Nr.3.3.1.0/16/I/016) 
"Uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Mārupes novadā" 
īstenošanai 

Valsts kase 220 440 0 220 440 

20.09.2017 – 
20.09.2037 

Mārupes vidusskolas 
stadiona būvniecība 

Valsts kase 1 550 804 0 1 550 804 

31.05.2017 – 
20.05.2037 

 

Mārupes komunālie 
pakalpojumi AS 
pamatkapitāla 
palielināšanai KF 
projekta 
(Nr.3.1.0/16/I/003)  
"Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Mārupē,IV kārta" 
īstenošanai 

Valsts kase 1 810 390 92 776 1 717 614 

07.05.2018 – 
20.04.2028 

Skultes dabas un 
atpūtas parks ELFA 
projekts  

Valsts kase 56 245 0 56 245 

15.06.2018 - 
– 20.06.2038 

ERAF projekts 
“Nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Mārupes novadā 
īstenošana” 

Valsts kase 508 081 0 508 081 

04.07.2018 – 
20.06.2038 

ERAF projekts “Mārupes 
vidusskolas mācību 
vides uzlabošana” 

Valsts kase 443 974 0 443 974 

27.07.2010 PPP PII Zeltrīti 
būvniecība 

Pilnsabiedrība 
ACANA 

2 894 502 169 061 2 435 699 
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Viss finansējums izlietots atbilstoši mērķim. 
 
2013.gadā un 2017.gadā pašvaldība izsniedza galvojumus pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, uzņemtās saistības turpināsies līdz 2032.gadam. Saistību apmēru atmaksā 
kapitālsabiedrība.  
 

Līguma 
noslēgšanas 

datums 

Mērķis Aizņēmējs Aizdevējs Aizņēmuma 
līguma 
summa, 

EUR 

2018.gadā 
segto 

saistību 
apmērs 

Atlikusī 
līguma 
summa, 

EUR 
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 1 240 017 70 856 956 593 

15.09.2017 Projekta Skultes 
ciemata katlu mājas 
(ar jaudu līdz 3MW) 
energoefektivitātes 

uzlabošana īstenošana 

AS „Mārupes 
komunālie 

pakalpojumi” 

Valsts kase 229 961 15 588 213 036 

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

pētījuma veicēju, galvenos rezultātus, kā arī iedzīvotāju iespējas saņemt plašāku informāciju 
 

Lai aktualizētu sabiedrības viedokli, pašvaldība regulāri īsteno interaktīvas aptaujas, izmantojot 
mājaslapu www.marupe.lv un pašvaldības laikrakstu „Mārupes Vēstis”. 

2018. gadā tika pabeigts pētījums “Švarcenieku muižas arhitektoniskā izpēte”. Pētījuma mērķis bija 
noskaidrot ēkas arhitektoniski māksliniecisko potenciālu: vizuāli apsekot telpas, fiksēt esošos 
vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus, veikt to uzskaiti, tipizēšanu un fotofiksāciju, veikt interjeru 
apdares kontrolzondāžas, lai precizētu vēsturisko interjeru esamību un to saglabātības pakāpi. 
2018.gadā veikta izpēte un vizualizācija Dabas koncertzāles veidošanai Jaunmārupē, izstrādājot 3D 
vizualizācijas modeļus. 

2018.gadā veikta arī izpēte par Mārupes novada vēsturiskajām vietām (muižas, piemiņas vietas un 
pieminekļi, u.c.) un uzsākta veidošana Mārupes novada kultūrvēstures maršrutam. Pabeigts darbs pie 
informācijas apkopošanas par mājām "Upmaļi", Upmaļu-Dumpju dzimtu un Pirmā Pasaules kara 
notikumiem Jaunmārupes apkārtnē. Pastāvīgi, kopā ar novada vēstures entuziastiem tiek apkopoti 
fakti, attēli, vēstures materiāli par novadu: - uzsākta materiālu vākšana un izpēte par novada muižām; -  
veikta izpēte, apkopoti materiāli un uzstādīts stends ar informāciju par vietas un objekta vēsturi pie 
Švarcenieku muižas; - notiek vēstures faktu apkopošana par Brīvības cīņām Mārupes novadā. 
 

2.7.  Sadarbības partneru finansēto programmu un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros 
īstenoto projektu rezultāti un līdzekļu izlietojums 

 
Mārupes novada Domes 2018.gadā īstenotie projekti: 

 

http://www.marupe.lv/
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Projekta nosaukums, 
identifikācijas Nr. 

Projekta 
īstenošanas 

laiks 

Piesaistītais 
finansējums, EUR 

Projektā sasniegtie rezultāti 2017.gadā 

Mārupes vidusskolas mācību vides 
uzlabošana, 8.1.2.0/17/I/006   

01.2018. – 
12.2021. 

2 778 494 EUR 
(ERAF) 

55 676 (valsts 
budžeta dotācija) 

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta 
īstenošanu. Uzsākts darbs pie 
būvniecības iepirkuma dokumentācijas 
sagatavošanas. 

Uzņēmējdarbības attīstībai 
nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Mārupes novadā, Nr. 
3.3.1.0/16/I/016 

Provizoriski 
07.2017. – 
12.2018. 

1 501 600 EUR 
(ERAF) 

26 498 EUR 
(valsts budžeta 

dotācija) 

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta 
īstenošanu. Uzsākta projekta 
īstenošana. Pārbūvēta Dzirnieku iela. 
Uzsākta ceļu C-15 un C-16 pārbūve. 

Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Mārupes 
novadā, Nr. 9.2.4.2/16/I/032 

03.2017. –
12.2019.  

196 051 EUR Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projekta 
īstenošanu. Īstenoti 2017.gadā 
paredzētie pasākumi: nodrošinātas 
izglītojošas nodarbības pirmsskolas un 
vispārējās izglītības iestādēs, 
noorganizētas nometnes, kā arī īstenoti 
publiskie pasākumi Mārupes novada 
iedzīvotājiem (7 pasākumi). 

Skultes dabas un atpūtas parka 
izveide, Nr. 17-04-AL04-
A019.2202-000001 

05.2017. – 
09.2018. 

45 000 EUR Sagatavots un iesniegts projekta 
pieteikums. Saņemts Lauku atbalsta 
dienesta lēmums par finansējuma 
piešķiršanu projekta īstenošanai. 
Izstrādāts būvprojekts.  

Kultūras objekta – parka pie 
Švarcenieku muižas 
labiekārtošana, Nr. 17-04-AL04-
A019.2205-000002 

06.2017. – 
09.2018. 

45 000 EUR Sagatavots un iesniegts projekta 
pieteikums. Saņemts Lauku atbalsta 
dienesta lēmums par finansējuma 
piešķiršanu projekta īstenošanai. 
Uzsākta būvprojekta izstrāde. 

Zaļā iepirkuma, teritorijas 
plānojuma un vides infrastruktūras 
attīstības pieredzes apmaiņa 
Zviedrijā un Dānijā, Nr. PA-GRO-
1000 

05.2017. – 
04.2018. 

4390 EUR Sagatavots projekta pieteikums un 
saņemts Ziemeļu - Baltijas valstu 
mobilitātes programmas finansējums 
pašvaldības speciālistu pieredzes 
apmaiņas vizītēm uz Zviedriju un Dāniju. 
Gūta pieredze Zviedrijas pilsētā Jēvle. 

Latvijas valsts budžeta finansētās 
mērķprogrammas “Ģimeņu 
atbalsta projektu konkurss 
pašvaldībām sadarbībā ar NVO” 
projekts “Būt līdzās!” 

22.05.2018. – 
15.11.2018. 

18 500 EUR Projekta ietvaros īstenotas vairākas 
aktivitātes: 
- semināri vecākiem par pirmās 
palīdzības sniegšanu bērnam un 
zīdainim; 
- svētku diena novada audžuģimenēm; 
- sporta un aktīvās atpūtas diena 
daudzbērnu ģimenēm; 
- ģimenei draudzīgu infrastruktūras 
objektu izveidošana novadā (brīvdabas 
mūzikas instrumenti un interaktīva āra 
rotaļa “krustiņi-nullītes”). 

Decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
ierīkošana Mārupes novadā 

18.06.2018. – 
31.10.2019. 

46 500 EUR Uzsākta būvprojekta izstrāde 
decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas izbūvei. 
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2.8. Būtiskākie pakalpojumi (maksas, bezmaksas, adresēti personai, personu lokam, sadarbībai 
kopumā), uzlabojumi pakalpojumu pieejamības 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 2018.gadā izglītības funkciju 
nodrošināšanai ir saņēmusi 615 481 EUR. Savukārt izdevusi 906 955 EUR, veicot pašvaldību budžeta 
transfertu citām pašvaldībām to skolēnu izglītības nodrošināšanai, kuri mācās izglītības iestādēs citās 
pašvaldības izglītības iestādēs ārpus Mārupes novada administratīvās teritorijas.  
 

 
 

Mārupes novada pašvaldība sadarbojas ar citām pašvaldībām izglītības, kultūras un sporta 
jomā. Pierīgas Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads,  Garkalnes novads, Krimuldas novads, 
Inčukalna novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ropažu novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, 
Siguldas novads, Stopiņu novads nodibināja kopīgu pašvaldību iestādi “Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde, lai veiktu dibinātājiem kopīgus uzdevumus, organizētu un sniegtu pakalpojumus 
izglītības, kultūras un sporta jomā. Galvenās iestādes funkcijas un uzdevumi ir dalība normatīvo aktu 
izstrādē un informēt dibinātājus par izglītības satura un kvalitātes aktivitātēm. Nodrošināt metodiskā 
darba koordināciju, kas ietver pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas organizēšanu tematiskos 
semināros, lekcijas un konferencēs. Organizē pedagogu metodiskā darba pilnveidošanu, organizē 
skolēnu valsts un reģiona skates un konkursus, olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu virzību 
dažādu valsts līmeņa pasākumiem. Organizē centralizēto eksāmenu norisi dibinātāju iestādēs, izsniedz 
neformālās izglītības licences. Pēc Dibinātāju domju deleģējuma veic Eiropas fondu programmu 
administrēšanu izglītības, kultūras un sporta jomā. Organizēt interešu izglītības un pieaugušo kultūras 
pasākumus, skates un konkursus, tajā skaitā koordinē skolas vecuma bērnu kolektīvu piedalīšanos 
Latvijas Republikas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē, kā arī tautas 
mākslas kolektīvu gatavošanos Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētkiem, organizē skates. Sporta 
jomā organizē reģiona nozīmes skolēnu sporta spēles un sacensības, izvirza labākās izglītības iestāžu 
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sporta komandas dalībai valsts mēroga sporta sacensībām, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām plāno un 
organizē pieaugušo sporta pasākumus. Lai nodrošināt minēto uzdevumu izpildi dibinātāji uztur iestādi 
veicot iemaksas. 

 

 
 
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” veiktas iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas 
fondā 5 817 958 EUR apmērā. Iemaksas izlīdzināšanas fondā turpina pieaugt. 
 

 
 

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 neīsteno komercpakalpojumu, kuri neizriet no pašvaldībai valsts pārvaldes 
funkcijām vai uzdevumiem. Tomēr kā rūpīgs saimnieks, saskaņā ar normatīvajiem aktiem iznomā telpas 
un zemi. Lai nodrošinātu sekmīgu profesionālās ievirzes izgklītības iegūšanu Mārupes umūzikas un 
mākslas skolā, skolēnu mācību procesa nodrošināšanai tiek izīrēti mūzikas instrumenti. Mārupes 
novada Dome 2018.gadā nomas maksās iekasēja  98 729 EUR. 
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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 2018.gada 

rezultatīvais 
rādītājs 

1.  Dzimtsarakstu nodaļa Reģistrētas laulības 138 
2. Uzvārdu, vārdu, tautības maiņa 13 

3. Dzimšanas reģistrēšana 248 

4. Miršanas reģistrēšana 82 

5. Atkārtotās apliecības 89 

6. Papildinājumi un labojumi reģistros 37 

7. Noslēgti līgumi par kapu vietas piešķiršanu 253 

8. Iedzīvotāju deklarēšana pašvaldībā 2902 

9. Izglītības dienests Bērnu skaits uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēm  

1352 

10. Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamo bērnu skaits 3755 

11. Privātās pirmsskolas izglītības iestādēs līdzfinansēto 
bērnu skaits 

511 

12. Privātājās vispārizglītojošās izglītībās iestādēs 
līdzfinansēto bērnu skiats 

230 

13. Bērnu skaits, kuri saņem pašvaldības apmaksātu aukļu 
pakalpojumu  

126 

14. Citās pašvaldībās izglītojamo un apmaksāto bērnu skaits 1535 

15. Bāriņtiesa Ar aizbildniecību saistītie lēmumi 10 

16. Pēc tiesu pieprasījuma pieņemtie lēmumi, t.sk. saistībā ar 
aizgādību tiesību, saskarsmes tiesību lēmumiem  

18 

17. Ar mantojumu lietu un bērnu mantisko lietu saistītie 
lēmumi 

14 

18. Lēmumi par aizgādnībā esošu personu tiesību 
nodrošināšanu 

4 

19. Lēmumā saistībā ar audžuģimenēm 4 

20 Ar aizgādības tiesībām saistītie lēmumi 3 

21 Ar adopciju saistītie lēmumi 6 

22. Lēmumi saistībā ar valsts sociālo pabalstu izmaksām un 
nodokļu atvieglojumu piešķiršanu 

- 

23. Ar viesģimenēm saistītie lēmumi 4 

24. Lēmumi par bērnu ievietošanu sociālo rehabilitāciju 
iestādēs un valsts robežu šķērsošanu 

- 

25. Lēmumi par vecāku domstarpībām - 

26. Lēmumi par sociālās rehabilitācijas saņemšanu 1 

27. Būvvalde Sagatavotas vēstules fiziskām personām 150 
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28.  Sagatavotas vēstules juridiskām personām 208 

29. Saņemti un izvērtēti būvniecības pieteikumi 206 

30. Sagatavotas uzziņas/ izziņas 122 

31. Akceptēti būvprojekti 1046 

32. Izsniegtas būvatļaujas 302 

33. Apturēta būvatļauja 54 

34. Būvdarbu uzsākšana 241 

35. Būvatļaujas pagarinājumi 222 

36. Paskaidrojumu un apliecinājuma kartes būvniecības 
uzsākšanas nosījumu izpilde 

264 

37. Pieņemtas ekspluatācijā ēkas un būves 224 

38. Identificēti grausti , 2 X  apsekoti 6 

39. Pirms būvatļaujas izdošanas apsekoti objekti 323 

40. Saņemti iestāžu un iedzīvotāju iesniegumi 540 

41. Sagatavoti administratīvie protokoli (izpildrīkojumi) 54 

42. Būvvaldes lēmumi 282 

43. Izsniegtas reklāmas objektu izvietošanas atļaujas 89 

44. Sociālais dienests 

 

Sniegta palīdzība Mārupes trūcīgām personām 51 

45. Sniegta palīdzība Mārupes maznodrošinātām personām 112 

46. Pieņemti lēmumi saistībā ar sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu saņemšanu  

2741 

47. Nodrošināts un atmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums Mārupes 
vientuļajiem pensionāriem, kuriem nepieciešama ikdienas 
aprūpe un uzraudzība 

16 

48. Bērniem nodrošinātas ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

0 

49. Nodrošināts krīzes centra pakalpojums novārtā 
pamestiem un vardarbībā cietušuiem bērniem. 

0 

50. Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums dzīvesvietā 20 

51. Organizēts valsts nodrošināts sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums, profesionālā rehabilitācija 

18 

52. Sniegtas psihologa konsultācijas 430 

53. Nodrošinātas fizioterapeita grupu nodarbības 200 

54. Nodrošinātas fizioterapeita vizītes dzīvesvietā 41 

55. Nodrošinātas ergoterapeita konsultācijas un nodarbības 51 

56. Nodrošinātas atbalsta grupas dažādām mērķa grupām 1 

57. Organizēts asistenta pakalpojums personām ar īpašām 
vajadzībām 

36 

58. Izvērtēta kopšanas pabalsta nepieciešamība VDEĀK 34 
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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 
 

Bāzes rādītāji 
Rezultatīvie rādītāji bāzes 
gadā 

Rezultatīvie rādītāji 2015. gadā 
(starpposma periods) 

Rezultatīvie rādītāji 2018. 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  

(01.01.2012) 
18 797 

 (01.01.2016) 
22 025  

(04.02.2019) 

 

20 000 CSP 

Iedzīvotāju 
dabiskais 
pieaugums 

13,1 
2010.g. 

233 
2015.g. 

283 
2018.g. 

 

Saglabājas pozitīvs CSP 

PII nodrošinājums 
no pieprasījuma 

90% 100% 100% 

  

100% 
Novada 
Dome 

2012.g 
Uzsākta PII izbūve Rožu ielā un 
pilnībā rekonstruēta ēka Pērses 
ielā. 

Pabeigta PII izbūve Rožu ielā, Uzsākta 
būvprojekta izstrāde jaunai PII 
Jaunmārupē. Papildus nodrošinātas 
pašvaldības vietas privātajos PII. Tiek 
nodrošināts aukļu un privāto PII 
līdzfinansējums 

Vidusskola 
nodrošina 
pieprasījumu 

100% 100% 100% 

 

100% 
Novada 
Dome 

Iedzīvotājiem ir 
nodrošināti plaša 
spektra kvalitatīvi 

izglītības un 

2012. gada aptauja – 
nepieciešami uzlabojumi 

22% aptaujāto ir apmierināti ar 
Mārupes vidusskolas sniegtajiem 
pakalpojumiem, 15% apmierināti 
ar Mārupes pamatskolas un 21% 

2019.gadā tiks izstrādāta Mārupes 
novada izglītības stratēģija 2020. - 
2026.gadam 

  

Iedzīvotāji kopumā ir 
apmierināti ar 
izglītības un sporta 

Aptauja 
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sporta 
pakalpojumi 

apmierināti ar Jaunmārupes 
sniegtajiem pakalpojumiem 

Uzsākta Mārupes pamatskolas 
piebūves projektēšana Tīrainē, 
2019.gadā tiks pabeigta Mārupes 
vidusskolas pārbūve 

pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 

Pabeigta divu stadionu pārbūve 
Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes 
vidusskolai 
Kopumā 65 % aptaujāto apmierināti ar 
izglītības iestāžu kvalitāti, 30 % 
neizmanto un tikai 5% nav apmierināti. 

Dienas centri 
Darbojas dienas centri 
„Tīraine” un Švarcenieki” 

Darbojas 3 dienas centri „Tīraine”, 
„Švarcenieki” un  Skultē. 

Darbojas 3 dienas centri „Tīraine”, 
„Švarcenieki” un   "Skultē". Uzsākta 
būvprojekta izstrāde sabiedrisko 
pakalpojumu centram Tīrainē (dienas 
centrs, sociālā dienesta pakalpojumi, 
bibliotēka un doktorāts). 

  

Darbojas visos ciemos   
Novada 
Dome 

Švarcekmuiža ir ieguvusi 
kultūrvēsturiskā pieminekļa 
statusu. 

38% ir apmierināti ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem 

Iedzīvotājiem ir 
nodrošināti plaša 
spektra kvalitatīvi 
kultūras 
pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 
nepieciešami uzlabojumi 

Ar kultūras un izklaides 
pasākumiem ir apmierināti 65% 
aptaujāto. 

2019.gadā tiks uzsākta Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas pārbūves 
būvprojekta izstrāde 

 
 

 

Iedzīvotāji ir 
apmierināti ar kultūras 
pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 
Ilgtermiņā plānota jauniešu un 
multikulturālā centra izbūve Tīraines 
ciemā. 
Ar kultūras un izklaides pasākumiem ir 
apmierināti 70% aptaujāto, 15 % 
neizmanto un tikai 15 % ir 
neapmierināti. 
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(VP.2) Ilgtspējīga dzīves vide 

(M.2.) Prioritātes mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi, nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot drošības sajūtu novada iedzīvotājiem 

Iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem ir 
nodrošināta 
nepieciešamā 
inženierinfrastrukt
ūra 

2012. gada aptauja – 
nepieciešami uzlabojumi 

49% aptaujāto iedzīvotāju ir 
apmierināti ar ielu un ceļu 
infrastruktūru, tās uzturēšanu, 
kam ir pieaugoša tendence, 
tomēr īpatsvara ziņā joprojām ir 
augsts neapmierinātības līmenis 
kopumā 51% 

55% aptaujāto iedzīvotāju ir 
apmierināti ar ielu un ceļu 
infrastruktūru, tās uzturēšanu, kam ir 
pieaugoša tendence, neapmierināti ir 
45% aptaujāto 

  

Iedzīvotāji un uzņēmēji 
ir apmierināti ar 
inženierinfrastruktūras 
pieejamību un kvalitāti 

Aptauja 

Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir 
apmierināti 64% aptaujāto 
uzņēmēju 

Ar ceļa infrastruktūras attīstību ir 
apmierināti 58% aptaujāto uzņēmēju 

Pieslēgums 
centralizētai ūdens 
apgādei un 
kanalizācijai 

80% patērētāju (ar 
nodrošinātu iespēju 
pieslēgties) 2012.g. 

61% aptaujāto iedzīvotāju ir 
apmierināti ar centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem.  

Iedzīvotāju skaits Mārupē, Tīrainē un 
Jaunmārupē, kuriem pieejama 
ūdensapgāde ir 13 230 (84%) un 
kuriem pieejama kanalizācija ir 10 825 
(65%). 
Skultes ciematā pieejama 
ūdensapgāde -1 850 (99%) 
iedzīvotājiem, kanalizācija – 1 830 
(100%)  iedzīvotājiem.  

 

90% patērētāju 

 
Mārupes 
komunālie 
pakalpojumi 
Vidēja 
termiņa 
darbības 
stratēģija 
2015 - 
2020.gadam 

Meliorāciju tīklu 
sakopšana 

Sakopti 10% 

Procesā ir sagatavošanas darbi 
pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas inventarizācijai. 

Apstiprinātas pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas. 
Būtiski ieguldījumi nav veikti, jo ļoti 
sadrumstalota grāvju piederība, kas 
būtiski ierobežo nepieciešamo 
pārbūves darbu veikšanu. 

 

Sakopti 40% 
Novada 
Dome 
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Iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem ir 
nodrošināti 
nepieciešamie 
drošības pasākumi 

2012. gada aptauja – 
nepieciešami uzlabojumi 

Ar sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanu ir apmierināts 81% 
aptaujāto iedzīvotāju. Salīdzinot 
ar 2012.gada aptaujas datiem 
apmierinātība ir pieaugusi par 
15%. 

Ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu 
ir apmierināti 75% aptaujāto iedzīvotāju 
(17,5% neizmanto) un 60,5% uzņēmēju 
(21 % neizmanto). Salīdzinot ar 
2012.gada un 2016.gada aptaujas 
datiem apmierinātība ir saglabājusies, 
bet mazāk ir tieši neapmierināto (8% 
iedzīvotāju un 18 % uzņēmēju).   

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 

Uzņēmumu skaita 
pieaugums 

2 350 reģistrēti (1 576 
atskaitot likvidētos) 
uzņēmumi 2011.g. 

3 339 reģistrēti  uzņēmumi 3 594  kopā reģistrēti  uzņēmumi 

255 8 % pieaugums Lursoft (2 718 atskaitot likvidētos) 2902 (komercreģistrā un uzņēmumu 
reģistrā reģistrētie uzņēmumi) 

01.01.2019 
  

Atkritumu 
šķirošana 

Nenotiek 
Notiek visos ciemos Notiek visos ciemos 

  
Notiek visos ciemos 

Novada 
Dome 2012.g. 

Ātrgaitas optiskais 
internets 

2011.g. pieejams Mārupes 
ciemā 

Darbojas otrās paaudzes tīkls 
GSM, ir arī trešās paaudzes tīkls 
UMTS 

2017.gadā tika veikta aptauja, kurā 
piedalījās 56 uzņēmēji, no kuriem: 78,2 
% izmanto LMT, 10,9% BITE Latvija un 
10,9% Tele2. Pārklājumu balss sakaru 
vajadzībām 63% novērtēja kā labu; 
20,4% - dažreiz novēroti traucējumi; 
11,1% slikta uztveršana un 5,5% nav 
zonas. Pārklājumu mobilā interneta 
vajadzībām 51% novērtēja kā labu; 
24,5% - dažreiz novēroti traucējumi; 
16,3% slikta uztveršana un 8,25% nav 
zonas. Aptaujā tika norādīti arī 

 

Pieejams visos ciemos 
Novada 
Dome, 
Aptauja 
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konkrētu ielu un ceļu posmi, kuros ir 
mobilo elektronisko sakaru traucējumi. 

(VP.4) Novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība 

(M.4.) Prioritātes mērķis ir nodrošināt novada un tā ciemu sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību un attīstot novada sabiedrisko transportu un uzlabojot satiksmi ar 
Rīgu 

Renovēti asfalta 
un grants seguma 
pašvaldības 
autoceļi (visu 
pašvaldības ceļu 
kopgarums 
48,58km) 

19% 

Renovēti asfalta seguma ielas un 
ceļi 7,66 km Pārbūvēts asfalta seguma ceļš C13 ES 

fondu projekta ietvaros un bruģētas 3 
ielas 0,88 km. Uzsākti un 2019. gadā 
realizējami 5 ielu pārbūves projekti ar 

kopējo garumu ~ 2 km. 

  

30% 
Novada 
Dome 

 Renovēti grants seguma 3,4 km 
  

 

Veloceliņi starp 
ciemiem 

Plānoti 
Veikta veloceliņa Mārupe -
Jaunmārupe izpēte 

Izbūvēts  apvienotais gājēju veloceliņš 
Mārupes - Jaunmārupe, 2019.gadā tiks 
pabeigts savienojums ar Jaunmārupes 
pamatskolu 

 

40% no plānotajiem 
īstenoti 

Novada 
Dome 

Rīgas 
sasniedzamība – 
nodrošināta 
pasažieru plūsma 
uz K.Ulmaņa 
gatves virzienu 
atbilstoši 
vajadzībai 

35% no visiem 
Uzsākta Lielās ielas un K. Ulmaņa 
gatves savienojuma izveide  

Pabeigta Lielās ielas pārbūve, 
izveidojot jaunu savienojumu ar 
K.Ulmaņa gatvi 

 

50% visiem 
Novada 
Dome 

Ciemu 
sasniedzamība – 
sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumi starp 
ciemiem 

Nav 

Tīraines ciema (Vecozoli) – 
Mārupe sasniedzamība ir 
nodrošināta pagarinot 25 
autobusa maršrutu. 

Tīraines ciema (Vecozoli) – Mārupe 
sasniedzamība ir nodrošināta 
pagarinot 25 autobusa maršrutu. 
Nodrošināta mikroautobusa kustība uz 
PII “Mārzemīte”. 
Ciemu: (Skulte - Tīraine (Vecozoli); 
Skulte  - Mārupe; Skulte  –   

Ir 
Novada 
Dome 

Ciemu:(Skulte - Tīraine (Vecozoli); 

Skulte  - Mārupe; 
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Skulte  –Jaunmārupe) 
sasniedzamības nav 

Jaunmārupe) sasniedzamības nav. 
Ciemu: (Vētras ciems – Mārupe; 
Vētras ciems – Jaunmārupe) 
sasniedzamība ir. 
2019.gadā plānota mikroautobusa 
Rīga - Jaunmārupe novirzīšana pa 
Rožu ielu, Vētras ciema iedzīvotāju 
sasniedzamībai 

    Ciemu: (Vētras ciems – 
Mārupe; 

Vētras ciems – Jaunmārupe) 
sasniedzamība ir. 

Sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumi 

2012. gada aptauja – 
nepieciešami uzlabojumi 

Ar sabiedriskā transporta 
pakalpojumiem ir apmierināti 
42% aptaujāto iedzīvotāju 

Ar sabiedriskā transporta pakalpojuma 
nodrošinājumu ir apmierināti 45% 
aptaujāto iedzīvotāju un 60 % ar tā 
kvalitāti.  

 

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 

Saskaņā ar 2015. gada aptaujas 
rezultātiem, 65 % iedzīvotāju ir 
apmierināti ar Mārupes novada 
Domes darbu, neapmierina 19% 
un nav viedokļa 16%. 

Saskaņā ar 2019. gada aptaujas 
rezultātiem, 73 % iedzīvotāju ir 
apmierināti ar Mārupes novada Domes 
darbu, neapmierina 12% un nav 
viedokļa 15%. 

  

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 

72% aptaujāto iedzīvotāju ir 
apmierināti ar interneta 
pakalpojumiem, 23% nav 
apmierināti. 

2019.g. aptaujā nav vērtēta interneta 
pakalpojumu kvalitāte, jo jau 2017.g. 

veikta uzņēmēju aptauja (skat.iepriekš) 

  

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. Tāpat kā 
iepriekšējos pārskatos – nav būtisku izmaiņu saistībā ar meliorācijas grāvju sakārtošanu, 
ir veikta visa novada meliorācijas sistēmas inventarizāciju, normatīvu ietvaros nav 
iespējams uzsākt reālu meliorācijas sistēmu sakārtošanu. Attīstības nodaļa ir iesaistījusies 
Zemkopības ministrijas starpinstitūciju darba grupā ar mērķi grozīt normatīvo aktu bāzi tā, 
lai pašvaldībai būtu tiesības veikt pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju 
apsaimniekošanu neatkarīgi no īpašumtiesībām. 

• Joprojām pārāk strauji pieaugošais iedzīvotāju skaits, kā rezultātā vietu trūkums mācību 
iestādēs ir aizvien pieaugošs. Ir jāizvērtē šī kāpuma intensitāte nākotnē, kas arī tiks veikts 
2019.gadā Izglītības stratēģijas 2020 – 2026.gadam ietvaros, veicot kohortas analīzi tieši 
izglītojamo mērķgrupā, lai plānotu samērīgu pieprasījuma nodrošināšanu, izbūvējot jaunu 
izglītības iestāžu infrastruktūru.  

• PFIF (pašvaldības finanšu un izlīdzināšanas fonda) iemaksas, kas ievērojami pieaug katru 
gadu un būtiski samazina pašvaldības budžeta iespējas.  
 

Mērķu sasniegšanas veicinošie faktori: 
 

• Sadarbība ar uzņēmējiem, kopīgu pasākumu organizēšana. 
• Sadarbība nozaru rīcību ieviešanā un jaunu iniciatīvu veidošana izveidotajās nozaru 

konsultatīvajās padomēs. 
• Aktuālo Stratēģisko dokumentu pieejamība (Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-2026.gadam, Attīstības programma 2013. – 2019.gadam), kā arī ikgadējs 
darbs pie rīcības plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam aktualizācijas, kas pamato 
un precizē nepieciešamos pasākumus atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām. Atsevišķas 
ielu un ceļu programmas izstrāde, kas ietilpst 2017. – 2019.gada rīcību un investīciju plānā. 

• Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieauguma tendence. 
 
Secinājumi: 
 
Mārupes pašvaldība pārskata perioda laikā ir veikusi rīcības programmā un investīciju plānā 
noteiktos pasākumus atbilstoši apstiprinātajai Attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 
izvirzītajai Rīcības programmai. 2019.gada plānotie pasākumi atbildīs jau aktualizētajai un 
apstiprinātajai rīcības plāna un investīciju programmai 2017. – 2019.gadam, kas apstiprināta ar 
2019. gada 23.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6 (sēdes prot. Nr.1) “Par Mārupes 
novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 
2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu”. 
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2018.gada vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums galvenokārt norāda uz 
pozitīvām tendencēm. 
 
 

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. 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 nepieciešams aktualizēt vismaz reizi gadā. 
Mārupes novada Dome 2018.gadā ir veikusi rīcības un investīciju plāna grozījumus un tos 
apstiprinājusi, lai aktualizētu uzdevumus, aktivitātes, un projektus atbilstoši budžeta iespējām un 
vajadzībām: 

1. 2018. gada 23. aprīļa Mārupes novada domes lēmums Nr. 6 (sēdes prot. Nr.8) “Par 
Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības 
plāna un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu”; 

2. 2018. gada 27. jūnija Mārupes novada domes lēmums Nr. 24 (sēdes prot. Nr.10) 
“Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības 
plāna un investīciju plāna 2017. – 2019.gadam apstiprināšanu”; 

3. 2018. gada 31. oktobra Mārupes novada domes lēmums Nr.30 (sēdes prot. Nr.14) 
“Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un 
investīciju plāna aktualizāciju 2017. - 2019. gadam”. 

Rīcības plāna un investīciju plāna grozījumu izstrādes gaitā pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Mārupes Vēstis” tika sniegta informācija par priekšlikumu iesniegšanu, tādējādi iesaistot 
sabiedrību attīstības un plānošanas procesos.  
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. Mārupes novada attīstības novērtējums un 
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības rezultāti par 2018.gadu, ir iekļauti ziņojumā 
„Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats 
par 2018.gadu”. Ziņojumā tiek ietverts attīstības programmas īstenošanas progresa analīze: 
projektu īstenošana un to plānoto darbības rādītāju sasniegšana, rīcību īstenošana un prioritāro 
stratēģisko mērķu sasniegšanas novērtēšana, secinājumi un ieteikumi darbības pilnveidošanai ar 
mērķi sasniegt noteiktos rādītājus. 
 
 

2.9.4. Cita informācija, kuru institūcija uzskata par svarīgu, lai atspoguļotu stratēģijas 
īstenošanas laikā sasniegto 

 
Sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību dalība pašvaldību darba grupās un komitejās, virzot 
dažādus nozīmīgus likumprojektus un to grozījumus Saeimā. 2018.gadā  Mārupes novada 
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pārstāvis turpināja iesaistīties Zemkopības ministrijas darba grupā ar mērķi grozīt normatīvo aktu 
bāzi par koplietošanas meliorācijas grāvju sakārtošanu. Turpinās darbs Pierīgas pašvaldību 
apvienībā dažādu kopīgu jautājumu risināšanās, kā Rīgas aglomerācijas veidošana un iesaiste, 
ūdenssaimniecības tarifu metodikas izstrāde, ja viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz 
pakalpojumu otram sabiedrisko pakalpojumu sniedzējām. Ņemta dalība normatīvo aktu grozījumu 
izstrādē MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” grozījumu izstrādē, apstiprinot pašvaldības nozīmes koplietošanas ceļu 
izveidošanas iespējas.  
 
 

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. Auditorfirma „Revidents un Grāmatvedis” SIA veicis 2018.gada finanšu pārskata 
revīziju, sagatavots neatkarīgu revidentu ziņojums, kura ietvaros izteikts atzinums bez 
iebildumiem, kurā norādīts, ka finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu informāciju par Mārupes 
novada Domes finansiālo situāciju 2018.gada 31.decembrī, kā arī par finanšu rezultātiem un 
naudas plūsmu.  
Mārupes novada Domē 2018.gadā turpinājās rekomendāciju ieviešana Informācijas sistēmu 
drošības pārvaldības audita rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.442 “Kārtība, 
kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām 
drošības prasībām”. Informācijas sistēmu drošības pārvaldības audits tika veikts, lai identificētu 
potenciālos informācijas sistēmu drošības riskus un piemērotu labo praksi informācijas sistēmu 
drošības risku mazināšanā. 
2018.gadā tika veikts fizisko personu datu aizsardzības atbilstības audits Mārupes novada 
iestādēm, kā arī tika iecelts personas datu aizsardzības speciālists. Tika identificētas 
rekomendācijas un veicamie darbi, lai nodrošinātu atbilstību fizisko personu datu aizsardzības 
regulai. 2018.gadā tika uzsāktas rekomendāciju ieviešana un turpinās 2019.gadā. 
 
 
3. Personāls 
 
Mārupes novada Domes izveidotajās iestādēs 2018.gadā nodarbināti 206 darbinieki (netiek 
ieskaitīti izglītības iestādēs nodarbinātie darbinieki). 
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Mārupes novada pašvaldības iestāžu struktūra 
 

 
Domes administrācija sastāv no nozaru speciālistiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī 
atsevišķu funkciju veikšanai administrācijā ir izveidotas pastāvīgās struktūrvienības: 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa – nodarbināti 13 darbinieki (nodaļas vadītājs, ekonomists, 
galvenais grāmatvedis, galvenā grāmatveža vietnieks, vecākais grāmatvedis, materiālu uzskaites 
grāmatvedis, algu grāmatveži, grāmatveži, nekustamā īpašuma nodokļa inspektori); 

Juridiskā nodaļa – nodarbināti 5 darbinieki (nodaļas vadītājs un juristi); 

Attīstības nodaļa - nodarbināti 8 darbinieki (nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja palīgs, teritorijas 
plānotājs, uzņēmējdarbības attīstības konsultants, zemes lietu speciālists, projekta vadītājs, 
projekta koordinators, tūrisma organizators); 

Iepirkumu nodaļa – nodarbināti 4 darbinieki (nodaļas vadītājs un iepirkuma speciālisti); 

Administrācijas speciālisti - nodarbināti 12 darbinieki (sabiedrisko attiecību speciālisti, darba 
aizsardzības speciālists, lietvedis, lietvedis/, klientu apkalpošanas speciālisti, personāla lietu 
pārzinis, datorsistēmu un datortīklu administratori, kancelejas pārzinis, maketētājs); 

Administratīvā komisija - nodarbināti 2 darbinieks (komisijas priekšsēdētājs, komisijas sekretārs).  

Iestādes: 

Būvvalde – nodarbināti 5 darbinieki (būvvaldes vadītājs, būvvaldes vadītāja palīgs, būvinspektori, 
būvinspektora palīgs); 
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Pašvaldības īpašumu pārvalde – nodarbināti 42 darbinieki (iestādes vadītājs, pašvaldības 
nekustamā īpašuma pārvaldnieks, ceļu būvinženieri, elektroinženieris, saimniecības pārzinis, 
labiekārtošanas speciālisti, ainavu arhitekts, labiekārtošanas strādnieki, sētnieki, kapsētas pārziņi, 
apkopēji); 

Pašvaldības policija – nodarbināti 22 darbinieks (pašvaldības policijas priekšnieks, priekšnieka 
vietnieks, vecākie inspektori, vecākais nepilngadīgo lietu inspektors, nepilngadīgo lietu inspektori, 
inspektori); 

Mārupes novada Sociālais dienests - nodarbināti 21 darbinieks (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 34 darbinieki (Sporta centra vadītājs, sporta treneri – futbola, 
teikvando, volejbola, basketbola, BMX, sporta speciālists, saimniecības pārzinis, administratori, 
lietveži, tehniskais strādnieks, automobiļa vadītājs, apkopēji); 

Mārupes novada Bāriņtiesa – nodarbināti 6 darbinieki (bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja 
vietnieks, lietvedis, bāriņtiesas locekļi, psihologs); 

Mārupes novada Kultūras nams - nodarbināti 24 darbinieki (kultūras nama direktors, kultūras 
pasākuma organizators, deju kolektīva vadītāji, kora diriģenti, ansambļa vadītāji, koncertmeistari, 
kormeistari, vokālie pedagogi, skaņu operators, saimniecības pārzinis); 

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

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

Izglītības dienests  - nodarbināti 5 darbinieki (iestādes vadītājs, izglītības darba speciālists, 
lietvedis, jaunatnes lietu speciālists, veselības veicināšanas koordinators); 

Pašvaldībā 66% nodarbinātajiem ir augstākā izglītība, vidējā izglītība ir 31% darbinieku, bet 
pamatizglītība ir tikai 3% nodarbināto. 
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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. 
 
Mārupes novada pašvaldībā lielākās nodarbināto vecuma grupas ir no 30 līdz 39 gadiem 31%, no 
50 līdz 59 gadiem 24%, kā arī vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem  - 23%, vecuma grupā no 20 līdz 
29 gadiem nodarbināti 11%, vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem nodarbināti 9%, kā arī nodarbinātas 
2 personas, kuru vecums pārsniedz 70 vecumu 
 
Analizējot datus par nodarbinātām personām dzimuma griezumā, var secināt, ka 58% no 
nodarbinātajiem ir sievietes, attiecīgi vīrieši 42%.  
 
 
 
4. Komunikācija ar sabiedrību un pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par 

pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties lēmumu apspriešanā1 
 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Lai informētu Mārupes iedzīvotājus par aktualitātēm novadā, Mārupes novada Dome reizi mēnesī 
izdod bezmaksas informatīvo izdevumu „Mārupes Vēstis”, kas tiek drukāts 8000 eksemplāru lielā 
tirāžā un tiek izplatīts Mārupes iedzīvotājiem bez maksas katrā pastkastītē, kā arī izvietots 
sabiedriskās vietās – domē, bibliotēkā, skolās, Kultūras namā, sporta centros, ārstu praksē. 
2018.gadā tika izdoti 10 numuri. Iedzīvotājiem tiek piedāvāta arī iespēja “Mārupes Vēstis”saņemt 
elektroniskā veidā savā e-pastā. Katru mēnesi pašvaldības izdevums kopā ar aktuālākajiem 
mēneša jaunumiem tiek izsūtīts 1900 adresātiem. 

Visa aktuālā informācija un Domes lēmumi, kā arī Domes sēžu audio ieraksti, tiek publicēti vietnē 
http://www.marupe.lv/. Pašvaldības mājaslapā informācija tiek atjaunota katru dienu, informējot 
                                                           
1 Saskaņā ar Likuma „Par pašvaldībām 72.pantu 
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par aktualitātēm, notikumiem, u.c. Ņemot vērā apmeklējumu skaitu gada griezumā, www.marupe.lv 
jau stabili ir nozīmīgs novada medijs. 

Mājaslapā pieejama sadaļa „Pajautā savai pašvaldībai”, ar kuras palīdzību iedzīvotāji ērti var 
uzdot jautājumus savai pašvaldībai un ātri saņemt atbildes. 2018.gadā mājaslapas unikālo 
apmeklētāju skaits bija 151 007, lapu skatījumu skaits sasniedzis 1 087 856. Vidēji mēnesī 
mājaslapu apmeklē līdz 15 000 unikālo lietotāju un ir 30 000 sesijas. Lapu skatījums nedaudz virs 
100 000.  

Lai uzskatāmāk un ātrāk sniegtu sabiedrībai informāciju par pašvaldības attīstību un 
aktualitātēm, pašvaldība aktīvi izmanto profilus sociālo tīklu facebook.com un Twitter.com, 
vietnēs, kuros tiek ievietota aktuālā informācija par jaunumiem pašvaldībā, operatīvi sniegtas 
atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. 2018.gada beigās facebook sekotāju skaits 
jau sasniedza 4087, kas ir par 38,4 % vairāk nekā 2017.gada beigās. Gada laikā veikti aptuveni 
750 ieraksti. 

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). Turpinās sadarbība ar SIA „Lursoft” par informācijas 
apmaiņu, mājaslapā ievietots rīks Lursoft datu bāzes izmantošanai. Pašvaldības sadarbības 
partneris ir arī Neatkarīgā Rīta avīze ar projektu “Neatkarīgā Mārupē”, kas dod iespēju reizi gadā 
plašākai auditorijai pastāstīt par Mārupi. Bijušas arī intervijas ar domes priekšsēdātāju citos 
medijos. 

Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar sabiedrību un skaidrotu aktuālos jautājumus, pašvaldība 
organizē aptaujas, sabiedriskās apspriedes un pašvaldības pārstāvju tikšanos ar iedzīvotājiem.  

• 2018.gada martā Tīrainē,  Skultē, Mārupē un Jaunmārupē iedzīvotāji tika aicināti uz 
tikšanos ar pašvaldības speciālistiem par 2018.gadā plānotajiem darbiem. 

• Mārupes novada dome 2018.gada jūnijā pieņēma lēmumu “Par Mārupes novada Teritorijas 
plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskā apspriešana ilga no 2018.gada 18.jūlija līdz 
31.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksmes notika Mārupes pamatskolā, Mārupes 
kultūras namā,  Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. 

• 2018. gada augustā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” sadarbībā ar Mārupes novada domi 
aicināja lidostas darbiniekus un citus lidostas teritorijā strādājošu uzņēmumu darbiniekus, 
kas dodas no/ uz darbu maršrutā Lidosta "Rīga"- Mārupes novads (t.sk Mārupe, Tīraine, 
Vētras, Jaunmārupe, Skulte) vai plāno to darīt nākotnē, piedalīties aptaujā par 
nepieciešamību izveidot sabiedriskā transporta savienojumu starp Lidostu un Mārupes 
novadu. 

• Mārupes novada Dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un Uzņēmējdarbības 
atbalsta konsultatīvo padomi aicināja Mārupes novada uzņēmējus uz tikšanos. 2018.gada 
jūnijā, lai uzklausītu un diskutētu par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem un pārrunātu 
attīstības aktualitātes Mārupes novadā.  

• Mārupes novada dome aicināja Mārupes novada iedzīvotājus uz informatīvo pasākumu par 
projekta “Co2mmunity” aktualitātēm un kopienu atjaunojamās enerģijas projektu idejām 
Mārupes novadā, kurā informēja par projekta gaitu un diskutēja par labākiem 
energoefektivitātes risinājumiem iedzīvotājiem Mārupē. 

http://www.marupe.lv/
http://www.leta.lv/
http://www.bns.lv/
http://www.diena.lv/
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Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju Mārupes novada Dome 
izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un 
sabiedriskās organizācijas. Padomes galvenie uzdevumi ir uzraudzīt un ieviest izstrādātās 
stratēģijas, saskaņot plānoto ikgadējo nozares budžetu atbilstoši stratēģijai, ierosināt grozījumus 
apstiprinātajās stratēģijās, izskatīt citus nozarei būtiskus jautājumus. Šobrīd Mārupes novada 
Domē izveidotas šādas konsultatīvās padomes: 

• Mārketinga konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 4 reizes); 
• Tūrisma konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 4 reizes); 
• Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 4 reizes); 
• Izglītības konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 3 reizes); 
• Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 4 reizes); 
• Kultūrvides konsultatīvā padome (2018. gadā sasaukta 2 reizes). 

 
2018. gada decembra “Mārupes Vēstis” izdevumā Mārupes novada iedzīvotāji, uzņēmēji un 

biedrības tika aicinātas pieteikties dalībai konsultatīvajās padomēs. Aicinājumam kopumā 
atsaucās 22 interesenti, 10 no tiem uzņemti padomēs. 

Informācijas pieejamības nodrošināšanai novadā izvietoti 15 informatīvie stendi, kuros pašvaldība 
izvieto aktuālo informāciju par apspriedēm, dažādiem sporta un kultūras pasākumiem u.c. 
Iedzīvotājiem pieejams arī interaktīvais stends pie Mārupes novada domes, kas sniedz iespēju 
garāmgājējiem iepazīties ar pašvaldības piedāvājumiem un aktualiātēm, lietojot pašvaldības 
mājaslapu, iepazīstoties ar tūrisma aktualitātēm un uzzinot par kultūras pasākumiem. Regulāri 
iedzīvotājiem tiek izsūtīti arī reklāmas bukleti, informējot par gaidāmajiem pasākumiem un citām 
aktualitātēm -  2018.gadā gadā tādi bijuši 8. Izdots un piegādāts katras mājsaimniecības 
pastkastītē buklets par Mārupes novadu, informējot iedzīvotājus par pašvaldības paveikto dažādās 
jomās. 

 
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes 

darba kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi) 
 
2018.gadā  pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību par pašvaldības sniegto 
pakalpojumu kvalitāti un darba rezultātiem nav veikti. 
 

4.3.  Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 
Mārupes pašvaldība aktīvi darbojas vairākas sabiedriskās organizācijas: 
 

▪ Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”; 
▪ Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā; 
▪ Biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība”; 
▪ Biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”;  
▪ Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā; 
▪ Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.  
▪ Biedrība “Vidzemes Tūrisma asociācija”; 
▪ Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība", Mārupes nodaļa; 
▪ Biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība";  
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▪ Latvijas Personāla vadīšanas asociācija; 
▪ Biedrība “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 

Savukārt Mārupes novadā aktīvi darbojas šādas sabiedriskās organizācijas: 

▪ Biedrībā “Pierīgas partnerība”; 
▪ Biedrība “Mārupes novada Senioru labdarības biedrība”;  
▪ Biedrība “1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība”. Biedrība „Mārupes uzņēmēji”; 
▪ Biedrība „Mārupes BMX klubs”; 
▪ Biedrība “Marutas Raudes mākslas centrs”; 
▪ Biedrība “Cat Care Community”; 
▪ Biedrība “Mārupes Dāmu klubiņš;  
▪ Biedrība “Mārupes novada basketbola līga”;  
▪ Hokeja klubs „Mārupe”;  
▪ Biedrība “Mārupes Auto moto klubs „Bieriņi””;  
▪ Biedrība „Mārupes radošā laboratorija”;  
▪ Biedrība “Mārupes nākotnei”;  
▪ Biedrība “Eko line”. 

Mārupes pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo organizāciju darbību. 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 laboratorija”, kopīgi organizējot 
novadā dažādus mākslas projektus – Mākslas dienas, izstādes un citus radošus pasākumus. 
Sadarbībā ar biedrību „Pierīgas Partnerība” pašvaldība turpina rīkot konkursu „Mārupes novada 
daiļdārzs” un fotokonkursu “Es mīlu Mārupi”.  

Veicinot sporta un veselīga dzīvesveida attīstību novadā, pašvaldība jau vairākus gadus  
atbalsta auto – moto klubu “Bieriņi”, līdzfinansējot motokrosa sacensību rīkošanu novadā. 
2018.gadā, īstenojot rīcības virzienu Vietējās nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana, sadarbībā ar 
Mārupes uzņēmēju biedrību turpinājās darbs pie uzņēmējdarbības veicināšanas pasākuma plānu 
izstrādes, sniegtas uzņēmējiem nepieciešamās konsultācijas un īstenota mentoringa programma, 
organizēti vairāki semināri par uzņēmējiem aktuālajām tēmām. Īstenotas praktiskas apmācības un 
pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem. Organizētas Mārupes novada Uzņēmējdarbības 
atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes. Ik gadu tiek organizētas novada uzņēmēju dienas, 
darba birža, tādējādi veicinot sadarbību vietējā līmenī. 2018.gadā  tika turpināta jau 2017.gadā 
ieviestā novada uzņēmēju godināšana, pasniedzot balvas “Gada uzņēmējs” uzņēmēju dienu 
ietvaros. 
Kopā ar biedrību "Pierīgas Partnerība" un piecām kaimiņu pašvaldībām apstiprināts pārrobežu 
sadarbības projekts tūrisma attīstībai teritorijā, kas dotu iespēju vienoti popularizēt kopējo 
piedāvājumu. Tika organizēti pārgājieni "Iepazīsti Mārupes ciema apkārtni" pa Mārupes novadu ar 
gidu Miķeli Jakunovu. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;  

 
2019.gadā tiks turpināta visu likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju un uzdevumu 

īstenošana. 2019.gadā turpināsies darbs pie ielu un ceļu izbūves un pārbūves atbilstoši ielu un ceļu 
izbūves un rekonstrukcijas programmai "Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2017. – 
2019.gadam". Turpināsies darbs pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes, pēc publiskās 
apspriešanas pilnveidojot izstrādāto redakciju un papildinot ar VAS “Latvijas valsts ceļi prasībām”. 
Kā nozīmīgākie būvniecības darbi tiks turpināta Mārupes vidusskolas pārbūve, piesaistot ES 
līdzfinansējumu un turpināsies uzsāktie darbi Jaunmārupes rekreācijas teritorijas 1. un 3.kārtas 
realizācijai, izbūvējot bērnu rotaļu laukumu un sakārtojot pievadceļus, kā arī tiks pabeigta Vides 
aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta realizācija par decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas ierīkošanu Mārupes novadā. 2018.gadā uzsāktas iepirkuma procedūras 
Mārupes pamatskolas projektēšanas – būvniecības līgumam, ar mērķi līdz 2020.gadam izbūvēt 
piebūvi skolas vajadzībām, kā arī uzsāktas iepirkuma procedūras Mārupes pamatskolas un 
Jaunmārupes pamatskolas moduļu būvniecībai, lai 2019.g. mācību sezonā nodrošinātu papildus 
iespējas uzņemt skolā vairāk skolēnus.   

Būvprojektu izstrādes jomā 2018.gadā uzsākts darbs pie Tīraines dārzu “Dienas centra, 
bibliotēkas un doktorāta” sabiedriskas būves projektēšanas, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes 
projektēšanas Jaunmārupē un Mārupes mūzikas un mākslas skolas piebūves projektēšanas, kur 
darbi tiks pabeigti 2019.gadā.  
Projektu jomā, piesaistot ES līdzfinansējumu turpināsies darbs Veselības veicināšanas pasākumu 
2017 – 2019.gadam ieviešanā,  dalība Interreg Baltic sea region projekta “Co2mmunity” ietvaros 
un  dalība Interreg projektā “Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe”. 
 
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi; 
 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, plānots pabeigt teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. Kā arī 
uzsākt un pabeigt darbu pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Plānošanas 
dokumentu jomā 2019.gadā tiks izstrādāta arī Izglītības stratēģija 2020 – 2026.gadam, 
Komunikācijas un zīmolvedības plāns, kā arī uzsākts darbs pie Jaunatnes politikas izstrādes 2020 
– 2026.gadam. 
Tiks turpināt apstiprināto stratēģisko dokumentu ieviešana jau izveidoto konsultatīvo padomju 
darbu izglītības, sporta un aktīvās atpūtas, mārketinga, tūrisma, uzņēmējdarbības atbalsta  un 
kultūrvides jomās.  Konsultatīvām padomēm ir nozīmīga loma stratēģisko dokumentu uzraudzībā, 
kā arī to analīzē, piedaloties nepieciešamo aktivitāšu/projektu un budžeta plānošanā. 
2019.gadā  tiks veikta arī apjomīga iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par apmierinātības līmeni 
pašvaldībā, tiks veicināta sadarbība ar privātpersonām, piesaistot ārvalstu finanšu palīdzību, 
Eiropas Savienības līdzfinansētos struktūrfondos un valsts līdzfinansētos projektos, sekojot līdzi 
finanšu piesaistes iespējām. Turpināsies iesāktās iestrādnes aviācijas muzeja  un novada muzeja 
izveidošanai, meklējot sadarbības partnerus un finansējuma piesaistes iespējas. 
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Turpmākā perioda galvenie uzdevumi un pasākumi ir apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019. 
gada 23.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6 (sēdes prot. Nr.1) “Par Mārupes novada 
attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 
2019. gadam grozījumu apstiprināšanu”. Atbilstoši aktualizētajam Rīcības plānam ir plānotas 
nākamā perioda aktivitātes/pasākumi. 

 
 

 Aktualizētā Rīcības plāna 2017.-2019.gadam uzdevumi un pasākumi/aktivitātes. 
 

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 
Mācību vides infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs 

Pamata un vidējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana 

Profesionālās ievirzes izglītības pieejamība un kvalitāte 
Mūžizglītības pieejamība un kvalitāte 
Sporta jomas attīstība novadā 
Sporta infrastruktūras attīstība 
Pedagogu kvalifikācijas nodrošināšana 
Atbalsts vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai un karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs 

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 
Pasākumi sociāli atbalstāmo grupu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 

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 

Publisko pakalpojumu pieejamība 
Kultūras infrastruktūras attīstība 
Sabiedriskās infrastruktūras attīstība 
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U1.3.2: Nodrošināt 
kultūrvides attīstību 

Muzeju izveide un darbības nodrošināšana 
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 
Energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un publiskajās ēkās 

Lietus ūdens un gruntsūdens kontroles pasākumi 
Degradētu teritoriju apzināšana un sakopšana 
Trokšņu mazināšana un elektromagnētiskā starojuma monitorings iedzīvotāju 
veselības un labklājības nodrošināšanai un infrastruktūras nodrošināšana 

RV2.2: Labiekārtošana 

U2.2.1: Nodrošināt 
teritorijas 
labiekārtošanu 

Labiekārtošanas plāna īstenošana 

Projekta "Mārupe - mūsu mājas" realizēšana 
Parku, skvēru, tūrisma objektu un dabas taku izveide un labiekārtošana 

Daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana 
Lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības vietu izveidošana 

Kapu infrastruktūras attīstība 
RV2.3: Droša vide 
U2.3.1: Nodrošināt 
drošības pasākumus 
novadā 

Sabiedriskā kārtības un drošības nodrošināšana 
Infrastruktūras attīstība sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 

Video novērošanas kameru uzstādīšana 
Nodrošināt civilo aizsardzību 
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 

Investīciju iespēju mārketinga ieviešana 

RV3.2: Vietējas nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana 
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U3.2.1: Nodrošināt 
atbalstu novada 
uzņēmējiem 

Infrastruktūras attīstības veicināšana 

Uzņēmējdarbību veicinoši sadarbības projekti 
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 un tās uzņēmumu 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 un tās uzņēmumu speciālistiem 

Novada domes, t.sk. pašvaldības uzņēmumu iestāžu un izglītības iestāžu 
speciālistu dalība starptautiskos projektos 
Īpašumu (zemes un būvju) iegāde, noma vai tml. īpašumtiesību  vai lietošanas 
tiesību nostiprināšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai 

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 
Tūrisma jomas popularizēšana novadā 
Novada mārketinga pasākumu nodrošināšana 
Nodrošināt publisko datu izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās 
pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību 
Publisko iestāžu infrastruktūras sakārtošana 
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5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi  
 
2019.gadā pašvaldībai plānots turpināt jau uzsāktās darbības, sagatavot projektu pieteikumus 
un/vai īstenot ārvalstu finanšu palīdzības, Eiropas Savienības līdzfinansētu struktūrfondu un valsts 
līdzfinansētu projektu īstenošanu šādās jomās: 

1. Mārupes vidusskolas pārbūve. 2017.gadā apstiprināta ERAF finansējuma piešķiršana 
vidusskolas ēkas pārbūvei. 2019.gadā plānota būvdarbu pabeigšana. 

2. Veselības veicināšana. 2017. – 2019. gadā tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda un valsts 
finansēts projekts, kura ietvaros notiks dažādi novada iedzīvotāju veselību veicinoši 
pasākumi.  

3. Kompetenču pieejas mācību saturā pilnveidošana. Mārupes vidusskolas skolotāju 
komandas dalība mācībās divu gadu garumā un regulāras tikšanās, lai kopīgi plānotu 
mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem, projekta “Kompetenču 
pieeja mācību saturā” ietvaros. 

4. Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Dalība projektā, lai pilnveidotu 
nodarbināto personu profesionālo kompetenci ar mērķi novērst darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu. 

5. Sadarbībā ar privātpersonām tiks realizēti sabiedrības līdzdalības projekti “Mārupe – mūsu 
mājas” ietvaros maza mēroga infrastruktūras jomā un sabiedrisko aktivitāšu jomā.  

6. Sadarbībā ar privātpersonām tiks turpināts sniegt atbalstu kanalizācijas pieslēgumu 
nodrošināšanai mājsaimniecībās. 

7. Slēdzot deleģējuma līgumu, projekta “Proti un dari” ietvaros plānota jauniešu iesaiste 
izglītībā, nodarbinātībā un citos preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos. 

8. Turpināsies līdzdalība projektā “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1./15/I/002”. 

9. Tiks pabeigta Vides aizsardzības fonda līdzfinansēta projekta "Decentralizēto 
kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā" realizēšana. 

10. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Dalība projektā, lai nodrošinātu 
Mārupes izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību. 

11. Tiks pabeigta ceļa C-10 pārbūve (Mazieķi - Muižnieki - Stīpnieku ceļš), no valsts vietējā 
autoceļa V - 14 Jaunmārupe - Skulte līdz īpašumam ar kad.nr. 80760060117, piesaistot 
lauku atbalsta dienesta administrētu ES līdzfinansējumu. 

12. Karjeras atbalsta izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs pieejas 
uzlabošana. Dalība projektā ar mērķi uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītības iestādēs. 

13. Energoefektivitātes pasākumi publiskajās ēkās. Energopārvaldības plāna izstrāde un 
Dalība Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Co2mmunity”. 

14. Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs mobilitātes projekta ietvaros. 
15. Jauniešu nodarbinātības veicināšana. 
16. Dalība "Cult CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe" dalība Interreg Europe 

projektā. 
17. Turpināsies dalība starpnovadu projektā "Tūrisms kopā". 
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A/S Mārupes komunālie pakalpojumi 2019.gadā turpinās Kohēzijas fonda projekta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, IV kārta” īstenošanu. 
 
5.4. Iestādes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības) 
 
Skatīt 1.pielikumu. 

 
Pielikumi:  

1. Pārskats par aizņēmumiem uz 2 lp.; 
2. Zvērināta revidenta ziņojums par 2018.gada finanšu pārskatu uz 2 lp.;  
3. Mārupes novada Domes 2018.gada 24.aprīļa sēdes Nr.5 lēmums Nr.27 par Mārupes novada Domes 

2018.gada pārskata apstiprināšanu uz 1 lp. 
 

 


