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Mārupes novads
Mārupes novads atrodas Rīgas rajona Daugavas kreisajā krastā un robežojas ar
Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadu. Mārupes pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir 4 ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Tīraine un Skulte, kuros koncentrēti ap
80% iedzīvotāju. Mārupes teritoriju šķērso 3 mazupītes – Mārupīte, Neriņa un
Dzilnupīte. Mārupē atrodas dala Cenu tīreļa, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.
Mārupe ir viena no Pierīgas teritorijām, kur pēdējos sešus gadus notikusi ļoti
intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, bet tajā pat laikā
saglabājoties arī lauksaimniecībai un lauku ainavai. Tīraines ciems pamazam saplūst
ar Mārupes ciemu un daudzviet arī ārpus apdzīvotam vietām ir izveidojusies blīva
dzīvojamo un darījumu objektu apbūve. Pēdējo gadu laika tapuši vairāki
daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu.
2009.gads iezīmējas ar straujās apbūves apjomu kritumu.

Teritorija
Mārupes pašvaldības zemes bilance salīdzināta ar Valsts zemes dienesta Rīgas
reģionālo nodaļu un ir 10354.5 ha.
Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām:
Lietošanā:
 Fiziskām personām lietošanā esošās zemes
 Juridiskām personām lietošanā esošās zemes
 Pašvaldības lietojumā esošās zemes
 Valsts un valsts institūciju lietojumi
 Zeme zemes reformas pabeigšanai un valstij
un vai pašvaldībai piekritīgā zeme
Kopā lietojumi

Īpašumā:
 Fiziskām personām īpašumā esošās zemes
 Juridiskām personām īpašumā esošās zemes
 Pašvaldības īpašumā esošās zemes
 Valsts un valsts institūciju īpašumi
 Jaukta statusa kopīpašumi
Kopā īpašumi

Mārupes pašvaldības zemes bilance
1. Pašvaldībai piederošās zemes
 Lauksaimniecības zeme
 Mežsaimniecības zeme
 Ūdens objektu zemes
 Daudzdzīvokļu māju apbūve
 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
 Komercdarbības objektu apbūve

24.5 ha
5.1 ha
9.2 ha
132.7 ha
6.5 ha
293.00 ha

3968.2 ha
3804.4 ha
1480.7 ha
671.8 ha
151.4 ha
10076.5 ha

65.3926 ha
7.3 ha
11.963 ha
0.3 ha
6.01 ha
1.74 ha
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Sabiedriskas nozīmes objektu apbūve
Ražošanas objektu apbūve
Satiksmes infrastruktūras
infrastrukt
objektu apbūve
Inženiertehniskās
ās apgādes
apg
tīklu un objektu apbūve
Nekustamajam īpašumam lietošanas m
mērķis nav
norādīts
Dabas pamatnes un rekreācijas
rekre
nozīmes zemes

82.4893 ha
0.5935 ha
128.9759 ha
3.26 ha
2.9243 ha
21.8457 ha

Mārupes
rupes novada pašvaldības zemes īpašumi reģistrēti
zemesgrāmatā

228.235 ha

Mārupes
rupes novada pašvaldī
pašvaldības zemes īpašumi nav reģistrēti
zemesgrāmatā, bet ņemti
emti grāmatvedības uzskaitē (ielas,
sabiedriskie zaļumi)

04.64 ha

Iznomātā zemes platība

84.8393 ha

Pašvaldībai
bai piederošo zemju kop
kopējā kadastrālā vērtība LVL 210810.07
810.07

Iedzīvotāji
Mārupes pašvaldībā dzīvojošo
īvojošo iedz
iedzīvotāju skaits pēdējos pieaug, un salīdzinot
sal
ar
2001.gadu tas ir gandrīz dubultojies. 2009. gada
g
31.decembrī pēc
ēc LR Statistikas
pārvaldes datiem Mārupes
rupes novad
novadā dzīvo 14 729 iedzīvotāji.
ji. Diemžē
Diemžēl ne visi, kuri
Mārupes novadā dzīvo,
vo, te ir ar
arī deklarējuši savu pastāvīgo dzīves
ves vietu.
2009. gadā Mārupes
rupes novad
novadā ir reģistrēti:
 Jaundzimušie
 Mirušie



285
94

Dabiskais pieaugums
Migrācija

+191
+667

2009.gadā Mārupē ir reģistr
ģistrēta 101 laulība.

Iedzīvotāju skaita pieaugums Mārupē
2001-2009
13871

14729

11640



8771

8842

8917

9200

2001

2002

2003

2004

9751

2005

10345

2006

2007

2008

2009
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Pamatinformācija
Juridiskais statuss: pašvaldība
Līdz 2009.gada 1.jūlijam Mārupes pagasts.
No 2009.gada 1. jūlija Mārupes novads.
Izveidošanas gads: atjaunota 1991.gadā
Reg.numurs: 90000012827
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167
2007.gada 11.aprīļa sēdē Mārupes pagasta padome nolēma atbalstīt Mārupes
novada izveidi pašreizējās Mārupes pagasta teritorijas administratīvajās robežās,
neapvienojoties ar blakus esošajam pašvaldībām.
Novada Domes struktūra un funkcijas
Mārupes pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības
lēmējinstitūcija – Dome (līdz 01.07.2009. padome), kas 





pieņem lēmumus;
nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību,
kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes
uzdevumu izpildi;
izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību
un finanšu līdzekļu atbilstīgu izlietojumu.

Līdz 2009.gada 1.jūlijam strādāja Mārupes pagasta padome 11 deputātu sastāvā.
Padomē bija izveidotas 3 pastāvīgās komitejas. Mārupes pagasta padomē bija
ievēlēti:
Līga Kadiģe (pagasta padomes priekšsēdētāja, Finanšu komitejas
priekšsēdētāja);
Anita Grope (pagasta padomes priekšsēdētājas vietniece);
Līga Laupere;
Inese Tone (sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētāja);
Dzintra Poiša;
Jānis Lagzdkalns;
Modris Spuģis;
Andris Belousovs (Attīstības komitejas priekšsēdētājs);
Eduards Gribovskis;
Ainārs Bormeisters;
Normunds Orelāns.
Līdz 01.07.2009. padomes darbu reglamentēja 2005.gada 30.augustā apstiprinātais
Mārupes pagasta padomes nolikums.
2009.gada jūlijā darbu uzsāka Mārupes novada Dome, kurā ievēlēti 15 deputāti:
Mārtiņš Bojārs;
Līga Kadiģe;
Anita Grope;
Dace Štrodaha;
Diāna Orleāne;
Iveta Grigule;
5
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Jānis Lagzdkalns;
Modris Spuģis;
Juris Arvīds Mūrnieks;
Pēteris Pikše;
Ivars Punculis (deputāta mandātu nolika);
Eduards Gribovskis;
Aleksandrs Mihailovs
Egdars Jansons;
Juris Opuļskis (deputāta mandātu nolika).
Diviem ievēlētajiem Mārupes novada Domes ievēlētajiem deputātiem noliekot
deputāta mandātu, viņu vietā par Mārupes novada deputātiem ir apstiprināti:
Ira Dūduma;
Arnis Āķis.
Pār Mārupes novada Domes priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Bojārs, par Domes
priekšsēdētāja vietnieci – Līga Kadiģe.
Par Mārupes novada izpilddirektoru apstiprināts Ivars Punculis.
No 2009.gada 8.jūlija Domes darbu reglamentē Mārupes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.1/2009 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”.
Lai nodrošinātu novada pašvaldības darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, ir
izveidotas četras pastāvīgas komitejas:
Finanšu komiteja:
 dod atzinumu par budžeta projektu;
 dod atzinumu par budžeta grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu
sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 dod atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā
arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu izpilde saistīta ar
budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu
daļā;
 dod priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu;
 dod priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu;
 dod atzinumu par gada pārskatu.
Finanšu komitejā strādā 12 deputāti - Mārtiņš Bojārs (komitejas priekšsēdētājs), Līga
Kadiģe (komitejas priekšsēdētāja vietniece), Iveta Grigule, Anita Grope, Edgars
Jansons, Jānis Lagzdkalns, Diāna Orleāne, Pēteris Pikše, Arnis Āķis, Eduards
Gribovskis, Dace Štrdaha, Ira Dūduma.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja:




sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par sociālo palīdzību; par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; par dzīvojamo telpu
izmantošanu; par veselības aprūpi un aizsardzību; par ārvalstnieku un
bezvalstnieku jautājumiem; par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika
nodarbībām; bērnu tiesību un aizsardzības jautājumus;
savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus un
iesniedz tos finanšu komitejā;
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kontrolē sociālā dienesta finanšu līdzekļu izlietojuma lietderību un
likumību;
sniedz atzinumu par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
saistībā ar interešu izglītības programmu apstiprināšanu.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā strādā 7 deputāti - Jānis
Lagzdkalns (komitejas priekšsēdētājs), Juris Arvīds Mūrnieks (komitejas
priekšsēdētāja vietnieks), Eduards Gribovskis, Diāna Orleāne, Dace Štrodaha, Ira
Dūduma, Arnis Āķis.
Attīstības komiteja:




sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par teritorijas attīstības
plānu un apbūves kārtību, zemes lietām, īpašumu un teritorijas
izmantošanu, teritorijas apstādījumu plānošanu, vides pārvaldes struktūru
un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem; starptautisko sadarbību un
tūrismu, investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju.
savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus un
iesniedz tos finanšu komitejā.

Attīstības komitejā strādā 7 deputāti - Iveta Grigule (komitejas priekšsēdētāja), Līga
Kadiģe (komitejas priekšsēdētājas vietniece), Pēteris Pikše, Edgars Jansons,
Aleksandrs Mihailovs, Juris Arvīds Mūrnieks, Modris Spuģis.
Vides un komunālo jautājumu komiteja:





sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par komunālajiem
pakalpojumiem; par teritorijas labiekārtošanu; par dzīvojamā un
nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu, par
nedzīvojamo telpu izmantošanu, par satiksmes organizāciju;
savas kompetences ietvaros izskata budžeta līdzekļu pieprasījumus un
iesniedz tos finanšu komitejā;
izskata jautājumus saistībā ar AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
attīstību, finansiālo darbību un budžeta projekta izskatīšanu nākamajam
gadam.

Vides un komunālo jautājumu komitejā strādā 7 deputāti - Edgars Jansons (komitejas
priekšsēdētājs), Iveta Grigule (komitejas priekšsēdētāja vietniece), Anita Grope,
Modris Spuģis, Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Arnis Āķis.
Laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam ir notikušas 11 Mārupes
pagasta padomes sēdes. Šajās sēdēs ir pieņemti 16 saistošie noteikumi:


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1 „Mārupes pagasta saimniecības „Mežgaiļi2” detālplānojums”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 14.janvāra sēdes Nr.1 lēmumu
Nr. 3



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.11/2008 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem
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un bez vecāku
sasniegšanas””.

gādības

palikušajiem

bērniem

pēc

pilngadības

Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 13



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos
noteikumos
Nr.12/2008
„Par
pabalstu
izglītības
veicināšanai””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 14



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.13/2008 „Noteikumi par pašvaldības pabalstu
jaundzimušo aprūpei””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 15



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.14/2008 „Par mājokļa uzturēšanas pabalstu
””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 16



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.16/2008 „Noteikumi par pašvaldības pabalstu
transporta pakalpojumiem””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 17



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.17/2008 „Par pabalstu astoņdesmit,
astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām
personām””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 18



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 „Grozījumi Mārupes pagasta 12.03.2008.g.
saistošajos noteikumos Nr.18/2008 „Par pabalstiem veselīga
dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai ””.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 28.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu
Nr. 19



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9 „Par Mārupes pagasta pašvaldības 2009.
gada budžetu”
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 11.februāra sēdes Nr.3 lēmumu
Nr. 9



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 „Par sociālajiem pabalstiem
pagastā”.

Mārupes

Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 11.marta sēdes Nr.5 lēmumu
Nr. 16



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 „Mārupes pagasta saimniecības „Vaivariņu
iela 2” detālplānojums”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 25.februāra sēdes Nr.4 lēmumu
Nr. 6
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela
2”, „Zemcieši”, „Mežavēji” detālplānojums”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 8.faprīļa sēdes Nr.7 lēmumu
Nr. 21



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 „Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma
2002.-2014.gada grozījumi”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 20.maija sēdes Nr.9 lēmumu
Nr. 7



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14 „Grozījumi Mārupes pagasta 2009.gada
11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Mārupes pagasta
pašvaldības 2009. gada budžetu” (pamatbudžets)”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 20.maija sēdes Nr.9 lēmumu
Nr. 15



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā
Ķinupi” detālplānojums”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija sēdes Nr.11 lēmumu
Nr. 3.1



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 „Mārupes pagasta saimniecības
„Mzacīruļi”, „Vidzemes nams”, „Kazaki-1”, „Jaunvārnas”, „Branguļi”,
„Jaunbranguļi”, „Kazāki”, „Kuģenieki”, „Vilki”, „Vārnas –A”, „MazcīruļiB”, „Lacumi-1”, „Vārnas”, „Vārnas-1” detālplānojums”.
Apstiprināti ar Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija sēdes Nr.11 lēmumu
Nr. 3.2

Laika posmā no 2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim ir notikušas 12 Mārupes
novada Domes sēdes. Šajās sēdēs ir pieņemti 26 saistošie noteikumi:


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2009 „Mārupes novada pašvaldības
nolikums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 8.jūlija sēdes lēmumu Nr.1



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2009 „Mārupes novada saimniecības
„Ķeizari” detālplānojums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija sēdes Nr.4
lēmumu Nr. 7.1



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2009 „Mārupes novada saimniecības
„Grūdupi” detālplānojums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija sēdes Nr.4
lēmumu Nr. 7.2



SAISTOSIE NOTEIKUMI Nr.4/2009 ,,Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas noteikumi'
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija sēdes Nr.4
lēmumu Nr.23



SAISTOSIE NOTEIKUMI Nr.5/2009 „Par tirdzniecību publiskajās vietās
Mārupes novadā”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 26. augusta lēmumu Nr.41



SAISTOSIE NOTEIKUMI Nr.6/2009
publiskās vietās Mārupes novadā”

„Par

nodevu

par

tirdzniecību
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Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 26. augusta lēmumu Nr.40


SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2009 „Grozījumi Mārupes pagasta
2009.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Mārupes
pagasta pašvaldības 2009.gada budžetu” (pamatbudžets)”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.27



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2009 „Grozījumi Mārupes pagasta
2009.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Mārupes
pagasta pašvaldības 2009.gada budžetu””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 26.augusta sēdes Nr.6 lēmumu
Nr.25



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2009 „Grozījumi Mārupes pagasta
pašvaldības 2008.gada 12.marta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par
pabalstu izglītības veicināšanai””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009. gada 26. Augusta sēdes Nr.6, lēmumu
Nr. 29



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2009 „Grozījumi Mārupes pagasta
2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Mārupes novada
pašvaldības nolikums””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009. gada 26. Augusta sēdes Nr.6, lēmumu
Nr. 58



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2009 „Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos N.4 „Pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009. gada 28.oktobra sēdes Nr.8 lēmumu
Nr. 47



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2009 „Grozījumi Mārupes novada Domes
2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos N.5 „Par tirdzniecību
publiskajās vietās Mārupes novadā””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr. 8 lēmumu
Nr. 15



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2009 „Mārupes novada saimniecības
„Gaiļi -1” detālplānojums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.8 lēmumu Nr.
7.2



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2009 „Mārupes novada saimniecības
„Zaigas” detālplānojums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.8 lēmumu
Nr. 7.3



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2009 Grozījumi Mārupes pagasta
2009.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Mārupes novada
pašvaldības nolikums”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.8 lēmumu Nr.
41



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16/2009 „Mārupes novada saimniecības
„Piekūnas” detālplānojums”
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Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada
lēmumu Nr.12



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2009 „Grozījumi Mārupes pagasta
2009.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Mārupes
pagasta pašvaldības 2009.gada budžetu””
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada
lēmumu Nr. 23



22.decembra sēdes Nr.12

22.decembra sēdes Nr.12

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes
novadā”
Apstiprināt ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 26



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2009 „Par apbedīšanas pabalstu”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 28



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2009 „Par pabalstu politiski represētajām
personām”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 29



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2009 „Par pabalstu astoņdesmit,
astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr.30



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2009
dzīvesveida profilakses pasākumu”

„Par

pabalstiem

veselīga

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr.31



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr.32



SAISTOŠIE
NOTEIKUMI
pakalpojumiem”

Nr.24/2009

„Par

pabalstu

transporta

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 33



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2009 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 34



SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2009 „Par vienreizējā pabalsta ārkārtas
situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra sēdes Nr.12,
lēmumu Nr. 35
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2009.gadā paveiktie nozīmīgākie darbi:








Nodota ekspluatācijā Liliju iela 2670 m
gājēju celiņš uz Tīraines staciju
izbūvēta Zeltiņu iela ar šķembu segumu 150 m
transformatora apakšstacija Kantora ielā
Mārupes vidusskolas 1. kārta nodota ekspluatācijā
izbūvēti ielu apgaismojumi
izbūvēts ceļš un attīrīšanas iekārtām Tīrainē 310 m

Novada Domes administrācija un iestādes
Novada Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors Ivars Punculis.
Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko, tehnisko apkalpošanu.
Pašvaldību f unkcij u veik šanai Mār upes novada Dom ē izveidot as
iestādes un uzņēmumi, kas darbojas saskaņā ar padomes apstiprinātiem
Nolikumiem vai Statūtiem:
 Mārupes novada būvvalde, juridiskā adrese: Mārupe, Daugavas iela 29,
vadītāja AIDA LISMANE, būvinspektors JANIS LTBIETIS;


Mārupes Bāriņtiesa, juridiskā adrese:
priekšsēdētāja NADĪNA MILLERE;

Mārupe,

Daugavas

iela

29,



Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa, juridiskā adrese: Mārupe,
Daugavas iela 29, vadītāja LĪGA LAUPERE;



Mārupes vidusskola, reģ. Nr.90000012901, juridiskā adrese: Mārupe,
Kantora iela 97, direktors JĀNIS LAGZDKALNS;



Mārupes pamatskola, reģ. Nr. 90000012916, juridiskā adrese: Tīraine,
Viskalnu iela 7, direktore SIGITA SAKOVIČA;



Skultes pamatskola, reģ. Nr. 90000012973, juridiskā adrese: Skulte,
Skultes iela 25, direktore GALINA GRIZĀNE;



Jaunmārupes sākumskola, reģ.Nr. 2011902576, juridiskā adrese:
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4a, direktore IVETA TIMULE;



pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte", reģ. Nr. 90000012935, juridiskā
adrese: Mārupe, Amatas iela 2, vadītāja BIRUTA ANTONĒVIČA;



Pirmsskolas izglītības iestāde "Tīraine", reģ. Nr. 90000012954, juridiskā
adrese: Tīraine, Viskalnu iela 3, vadītāja IVETA JIRGENSONE;



Mārupes Mūzikas un mākslas skola, reģ. Nr. 2070902151, juridiskā adrese:
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, direktore DACE ŠTRODAHA;



Mazcenu bibliotēka, reģ. Nr. 90000012850, juridiskā
Jaunmārupe, Mazcenu aleja 4, vadītāja DZIDRA REIZIŅA;



Sociālais dienests, Juridiskā adrese : Daugavas iela 29, Mārupe,
vadītāja ANITA GROPE;

adrese:
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Mārupes novada Kultūras nams, reģ. Nr. 90000012884, juridiskā
adrese: Mārupe, Daugavas iela 29, direktore IRA DŪDUMA;



Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi" – Skulte, Skultes iela 15;
valdes priekšsēdētājs JURIS IVANOVS.

Mārupes novada Dome ir dalībnieks (biedrs):
 Mārupes novada Lauksaimniecības biedrībā,
 Mārupes novada Meliorācijas biedrībā,
 Latvijas Pašvaldību savienībā,
 Latvijas Pašvaldību darba devēju asociācijā,
 Rīgas plānošanas reģionā,
 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā.
 Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācijā (LASA).
Mārupes pagasta padome 15.07.1997.g. ir dibinājusi un reģistrējusi laikrakstu
„MĀRUPES VĒSTIS" (reģ. Nr. 000702131, juridiskā adrese – Daugavas iela
29), kas regulāri – vismaz vienu reizi mēnesī iznāk kopš 1999.gada.

Personāls
Lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Mārupes pašvaldībā
strādā 89 darbinieki, tai skaitā administrācija, kultūras nama darbinieki, sporta
struktūrvienības darbinieki, labiekārtošanas dienests, kārtībnieki, bāriņtiesa,
bibliotēka, Sociālais dienests un citi. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu
darbinieku skaits ir samazinājies par 7.













Mārupes novada Domes administrācija
Būvvalde
Mārupes sporta centrs
Sociālais dienests
Labiekārtošanas dienests
Bibliotēka
Dzimtsarakstu nodaļa
Kultūras nams
Bāriņtiesa
Lauksaimniecības konsultāciju centrs
Elektroinženieris
Kārtības uzraudzības dienests

22 darbinieki
8 darbinieki
14 darbinieki
10 darbinieki
10 darbinieki
2 darbinieki
1 darbinieks
9 darbinieki
5 darbinieki
1 darbinieks
1 darbinieks
6 darbinieki
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P
Pašvaldībā strādājošo
jošo izglī
izglītība
Pamatizglītība - 5

Vidējā izglītība 27

Ausgtākā izglītība 57

Pašvaldībā strādājošo
jošo iedalījums vecuma grupās
Vecums

Darbiniekus skaits

20-29

6

30-39

34

40-49

22

50-59

15

60-69

10

70-79

2

Pašvaldībā strādājošo iedalījums vecuma
grupās
2%
11%

20-29

7%

30-39

17%

38%
25%

40-49
50-59
60-69
70-79
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P

Pašvaldībā strādājošo
jošo sadalījums pa dzimumiem
Sievietes

56

Vīrieši

33

Pašvaldībā strādājošo sadalījums pa
dzimumiem
37%
Sievietes
63%
Vīrieši
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Mārupes novada budžets
PAMATBUDŽETS
2007

2008

Izpilde pēc

2009

2010
Izpilde pēc
naudas
plūsmas

Izpilde pēc

Apstiprināti

Plāns gadam
ar izmaiņām

naudas
plūsmas

Plāns gadam
ar izmaiņām

naudas
plūsmas

Plāns gadam
ar izmaiņām

Ieņēmumi kopā
LVL

7506021

7326980

9194535

9211317

8509949

8124625

8574092

Nodokļu ieņēmumi

5950809

5874942

7483610

7487751

6903348

6456070

7362662

284502

284483

264920

278878

147200

154257

125000

25349

25349

137260

137271

138945

150405

143500

Transferti

1245361

1142206

1308745

1307417

1320456

1363893

942930

Izdevumi kopā LVL

8484281

5795901

12767369

12348504

8830047

8295667

8311500

Vispārējie vadības
dienesti

1731098

1708234

2623938

2599861

2440847

2308704

1513675

Nenodokļu
ieņēmumi

Maksas un citi pašu
ieņēmumi

17.02.2010
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Sabiedriskā kārtība
un drošība

129025

45973

49200

49104

57811

54497

91200

Ekonomiskā darbība

1279071

27985

33585

33585

298558

199794

1431214

50000

29516

27700

27665

15000

4654

34800

1340910

823437

2354318

2251411

896571

808224

1088966

14380

77

11500

11463

110

110

15150

347140

246529

371020

321705

258545

231964

300740

3232787

2592153

6689758

6468355

4068465

3927805

3090155

359870

321997

606350

585355

794140

759915

745600

1149700

1149700

2389274

2389274

435647

435647

149016

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana

Veselība

Atpūta . Kultūra ,
sports

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Naudas līdzekļu
atlikums gada
sākumā
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Naudas līdzekļu
atlikums gada
beigās

Kases apgrozījuma
limits

Kredītu atmaksa

2389274

149016

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

171440

171440

171440

171440

333608

333608

333608

1500000

1500000

268019

268019

145000

145000

50000

50000

Saņemtie kredīti

Akcijas un cita
līdzdalība
radniecīgās
kapitālsabiedrībās

435647

120065

120065

28000
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SPECLĪDZEKĻU BUDŽETS

2007

2008

2009

2010
Izpilde pēc

Izpilde pēc

Izpilde pēc

naudas
plūsmas

Apstiprināti

Plāns gadam
ar izmaiņām

naudas
plūsmas

Plāns gadam
ar izmaiņām

naudas
plūsmas

Plāns gadam
ar izmaiņām

Ieņēmumi kopā
LVL

204150

204150

264975

264249

126221

125497

93012

Autoceļu fondam no
valsts dotāciju un
mērķdotāciju
sadales

184765

184765

246275

246275

117021

117021

84372

19385

19385

18700

17974

9200

8476

8640

1

1

100708

100708

4

4

21527

100708

0

4

Pārējie maksājumi

Naudas līdzekļu
atlikums gada
sākumā

Naudas līdzekļu
atlikums gada
beigās

17.02.2010

21527
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Izdevumi kopā LVL

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana

Nekustamā īpašuma
novērtējums

204151

103443

365593

226275

126225

103970

114543

12448

12448

16781

16781

9000

8353

8500

191703

90995

348812

229404

117225

95618

106043

165

165

165

420000

2085900

2113900

5000

5000

2007.g.beigās

2008.g.beigās

2009.g.beigās

9942530

14495904

15559178

Pašvaldības kapitāldaļu vērtība :
BO SIA Izdevniecība
Apriņķis

165

165

AS Mārupes komunālie
pakalpojumi

220000

370000

S/o Mārupes
lauksaimniecības biedrība

10000

5000
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Mārupes pašvaldības saistību apmērs
Saistību apmērs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

nr.

Aizdevējs

1

2

Mērķis

3
Ūdenstorņa
un
Valsts kase
ūdensvada
izbūve
Ūdenstorņa
Valsts kase - un
Eiropas
ūdensvada
komisija
izbūve

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
Aizņē-muma
apzīmē-jums summa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

13

14

15

Turpmākajos gados
16

Pavisam
(8+9+10+11+
12+13+14+1
5+16)
17

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25.04.2001

01.04.2011

LVL

160 000

16 000

16 000

16 000

16 000

4 000

68 000

14.11.2001

20.03.2011

LVL

160 000

18 800

18 800

18 800

18 800

9 600

84 800

Jaunmārupes
izglītības
12.05.2004
iestādes
būvniecība

20.04.2024

LVL

2 000 000

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

835 280

1 645 520

Jaunmārupes
izglītības
21.01.2005
iestādes
būvniecība

20.01.2025

LVL

716 000

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

328 040

610 920

Mārupes
vidusskolas
10.07.2008
rekonstrukcij
a

20.02.2018

LVL

500 000

54 056

54 056

54 056

54 056

54 056

54 056

175 664

500 000

Asfaltētu
ielu, gājēju
ceļu un ap- 10.07.2008
gaismojuma
izbūve

20.02.2018

LVL

1 000 000

108 112

108 112

108 112

108 112

108 112

108 112

351 328

1 000 000

Mārupes
vidusskolas
13.08.2009
rekonstrukcij
a

20.07.2014

LVL

168 192

56 065

44 852

44 852

220 423

168 192

Liliju
ielas
rekonstrukcij 24.09.2009
a

20.08.2014

LVL

99 827

24 956

24 956

24 956

24 959

99 827

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

KOPĀ

4 804 019

171 440

171 440

333 608

333 608

393 429

368 616

368 616

544 190

1 690 312

4 177 259
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Administratīvās komisijas 2009.gadā izskatītie protokoli
Administratīvajā komisijā 2009.gadā ir notikušas 18 sēdes, kurās ir izskatīti 249
administratīvo pārkāpumu protokoli.
Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi 221 Mārupes novada iedzīvotāju.
1. Par pases nevērīgu glabāšanu ( netīša sabojāšana) pēc LAPK 187.panta 1.daļasir izskatīts 1 protokols.
2. Par pases nevērīgu glabāšanu vai nozaudēšanu pēc LAPK 187.panta 2. daļas ir
izskatīti - 42 protokoli.
3. Par pases atkārtotu nozaudēšanu gada laikā pēc LAPK 187.panta 3.daļas ir
izskaitīts - 1 protokols.
4. Par pases savlaicīgu neizņemšanu pēc LAPK 186. panta 1.daļas ir izskatīti – 35
protokoli.
5. Par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvietas pēc LAPK 186.panta 2.daļas ir
izskatīti- 8 protokoli.
6. Par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu pēc LAPK 19012.p - ir
izskatīts- 1 protokols.
7. Par reklāmas plakātu uzstādīšanu autoceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts
ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka atļaujas pēc LAPK 140.p.4.d. - ir izskatīti 3
protokoli.
8. Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu,
kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu pēc
LAPK 140.p.2.d. - ir izskatīti 2 protokoli.
9. Par bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu pēc LAPK
173.panta 1.daļas – ir izskatīti 6 protokoli.
10. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkopšanu pēc LAPK 75.panta
1.daļas - ir izskatīti 4 protokoli.
11. Par bērna līdz 18 gadu vecumam smēķēšanu publiskā vietā pēc Mārupes
pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no 17.12.2008
punktu 5.2.21 – ir izskatīti 24
protokoli.
12. Par skaļu mūzikas atskaņošanu, kas saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē
iedzīvotāju naktsmieru laika posmā no plkst.23:00 līdz 07:00 pēc Mārupes pagasta
Saistošo noteikumu Nr.50 no 17.12.2008 punktu 5.2.23 – ir izskatīts 1 protokols.
13. Par nakšņošanu kāpņu telpā vietā pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu
Nr.37 no 26.09.2007 punktu 6..21 – ir izskatīts 1 protokols.
14. Par dzīvnieku, turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu LAPK 106. panta 1.daļas – ir izskatīti 8 protokoli.
15. Par kūlas dedzināšanu pēc LAPK 179.panta 4.daļas - ir izskatīts 1 protokols.
16. 8 lietās (t.sk.2 gadījumos sakarā ar pārkāpēja nāvi) ir izbeigta lietvedība.
17. Par patvaļīgu braukšanu pa koku un krūmu stādījumiem pēc Mārupes pagasta
Saistošo noteikumu Nr.50 no 17.12.2008 pēc punkta Nr.5.2.2 .- ir izskatīti 2 protokoli.
18. Par zemes īpašuma nesakopšanu, zāles nepļaušanu, krūmu neizciršanu
īpašniekam vai lietotājam
pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no
19.12.2008 5.1.6. punkta – ir izskatīti 10 protokoli.
20. Par teritorijas piesārņošanu pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no
17.12.2008 5.1.3. punkta – ir izskatīti 3 protokoli.
21. Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu pēc
Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no 17.12.2008 punkta 5.2.13 .punkta –
ir izskatīti 78 protokoli.
22. Par bērna līdz 18 gadu vecumam atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena iepakojumu pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no
17.12.2008 punkta 5.2.20 .punkta – ir izskatīti 9 protokoli.
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23.Par sabiedriskās vietas piesārņošanu ar sīkiem atkritumiem(saulespuķu sēklām)
pēc Mārupes pagasta Saistošo noteikumu Nr.50 no 17.12.2008 punkta 5.2.5 punkta
ir izskatīti – 2 protokoli.

Mārupes novada Bāriņtiesa
Mārupes novada bāriņtiesa darbojas saskaņā ar LR Civillikumu, Bērnu tiesību
aizsardzības likumu, Bāriņtiesu likumu, dažādām Eiropas direktīvām, saskaņā ar
19.12.2006. MK noteikumiem Nr.1037 “Bāriņtiesu darbības noteikumi”, 15.11.2005.
MK noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
Saskaņā ar augstākminētiem LR likumdošanas normatīviem aktiem ir veikti šādi
darbi:
 Notikušas 64 bāriņtiesas sēdēs, kurās tika pieņemti 64 lēmumi, iepriekš
veicot rūpīgu dokumentu pārskatīšanu un lietas izveidošanu: aizbildnības
lietas, bērnu aprūpes tiesību lietās, par aizgādnību, pēc tiesu pieprasījuma
lietas par saskarsmes tiesību izmantošanu un aizgādības tiesību
izmantošanu, par nepilngadīgo interešu pārstāvēšanu mantojuma lietās, par
ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu, par bērnu ievietošanu
ārpusģimenes aprūpes iestādēs, adopcijas lietās u.c.






Veiktas kopā vairāk kā 100 apsekošanas ģimenēs un ārpusģimenes aprūpes
iestādēs.
Izskatītas un papildinātas 75 lietas ar nepieciešamajiem dokumentiem un
materiāliem.
Izpildītas notariālās funkcijas. To skaits pēc apliecinājuma reģistra - 277.
Dalība 42 rajona un Rīgas priekšpilsētu tiesas sēdēs.
Pildot bāriņtiesas funkcijas veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem
un viņu vecākiem, tika izskaidrotas tiesības, pienākumi, atbildība u.c. svarīgi
jautājumi, sniegtas konsultācijas un pienākumi aizbildnības, aizgādības un
mantojumu lietās.
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Būvvalde
Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumi ir
izstrādāti saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi” un Mārupes pagasta padomes 2008.gada
11.jūnijā apstiprināto darba uzdevumu Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
2002.-2014.gadam grozījumu izstrādei.
Plānojums tika izstrādāts sadarbojoties SIA „Metrum” ar Mārupes pagasta
padomes izveidotās darba grupas speciālistiem, kurā tika uzaicināti darboties
gan Satiksmes ministrijas un Valsts autoceļu direkcijas pārstāvji, gan
Starptautiskās lidostas „Rīga” pārstāvji. Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu”, Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam
grozījumu izstrādes ietvaros ir izstrādāts Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma projekts, ko izstrādāja SIA „Reģionālie projekti”.
Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu ietvaros
ir izstrādāti grozījumi un papildinājumi plānojuma paskaidrojumu raksta
sadaļai, izstrādāti grozījumi teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas kartē
– lidostas „Rīga” tālākās attīstības teritorijas robežās, kas noteiktas saskaņā
ar LR Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr. 185
„Noteikumi par Valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka
statusu, lidlauka teritorijas robežām un lidlauka teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu”. Ņemot vērā Rīgas rajona plānojumā noteiktos perspektīvos
transporta koridorus, ir izstrādāts Lidostas „Rīga” un Rīgas pilsētas Dienvidu
tilta savienojošā perspektīvā ceļa trases koridors, kā arī izstrādāta
pašvaldības galveno ielu un ceļu struktūrshēma, kas nodrošinās pagasta
esošo un plānoto apbūves teritoriju attīstību. Grozījumu ietvaros ir precizēts
arī Mārupes pagasta Aizsargjoslu un citu apgrūtinājumu plāns, atbilstoši
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Grozījumi ir veikti Mārupes pagasta
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā, vienlaicīgi tos
papildinot arī ar vairākām jaunām sadaļām, kas līdz šim nebija iekļautas
spēkā esošajos noteikumos.

Galvenie būvvaldes darba apjomu raksturojoši rādītāji 2009. gadā
Gads

Saskaņotie
projekti

2009

340

Izsniegtie
arhitektūras
-plānošanas
uzdevumi
111

Izsniegtie
darba
uzdevumi
detālplānojumiem

Izsniegtas
būvatļaujas

Ekspluatācijā
pieņemti
objekti

Izsniegtas
uzziņas un
saņemtas/
nosūtītas
vēstules

13

155

244

1141
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PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU saraksts 2009.gadā

Iepirkums
N.p
.k.
1.

2.

3.

Cenu aptauja
“Mārupes
pamatskolas,
Mārupes pagasta
padomes ēkas,
Jaunmārupes
sākumskolas un
Mārupes vidusskolas
ventilācijas sistēmu
divu gadu apkope”
Atklāts konkurss
“Mārupes vidusskolas
sporta zāle
būvniecība”

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta 9.daļu
“Ugunsdzēsības
signalizācijas sistēmu
profilaktiskā
apkalpošana Mārupes

Lietas
datējums

Identifik
ācijas
Nr.

Līguma
slēgšanas
datums

Ar ko noslēgts
līgums

Cena bez
PVN

Cena ar
PVN

Līguma darbības
laiks

Piezīmes

MPP
14.01.2009

MPP20
09/01

26.03.2008

SIA “AKVA NMP”

4428,00

5357,88

2 gadi no līguma
noslēgšanas
brīža

PVN 21%

MPP
14.01.2009
lēmums
Nr.14

MPP20
09/02

11.05.2009

574968,97

695712,45

Līdz 20.08.2010

Rīkojums

MPP20
09/03

1071,12

1296,00

2 gadi no līguma
noslēgšanas
brīža

40003516525

lēmums
Nr.16

03.02.2009

SIA “GRATA
PLUS”
40003538236

18.02.2009

SIA “NK Drošības
sistēmas”
40003678117
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4.

5.

pamatskolā”

Nr.4-1/21

Cenu aptauja
“Mārupes pagasta ielu
un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbi

MPP
28.01.2009

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta 9.daļu

Rīkojums

“Mīkstā grīdas
seguma iegāde
Mārupes pamatskolai”
6.

7.

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta 9.daļu
“Autobusa pieturas
paviljona piegāde un
uzstādīšana Skultes
ciematā”
Cenu aptauja “Skultes
pamatskolas telpu
renovācija”

MPP20
09/04

05.05.2009

MPP20
09/05

05.05.2009

MPP20
09/06

18.05.2009

40003539886

lēmums
Nr.22

23.04.2009

SIA “GSK AUTO”

I. līgums
119 999,00

145198,79

05.04.2010

40003445345

2232,36

2701,16

Līdz saistību
izpildei

SIA “SALMET”

1180,00

1427,80

Līdz saistību
izpildei

12405,59

15010,77

Līdz 24.08.2009

SIA “ELIS V”

Nr.4-1/95

Rīkojums
07.05.2009

300,15 par
vienu darbu
veikšanas
reizi

5000385413

Nr.4-1/102
MPP
08.04.2009
lēmums
Nr.11

MPP20
09/07

27.07.2009

SIA “Capital
BUILDING”
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8.

9.

10.

11.

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Sabiedriskās
kārtības
nodrošināšana
Jaunmārupes parkā
un skeitborda
laukumā ar distances
videomonitoringa
sistēmas metodi”
Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Biroja papīra
piegāde Mārupes
pagasta pašvaldības
iestādēm”

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta septīto
daļu (B daļas
pakalpojumi) “dažādi
elektromontāžas darbi
Mārupes pagasta
teritorijā un
pašvaldības iestādēs”
Mārupes vidusskolas
telpu remonts
Līgums

Rīkojums
21.05.2009

MPP20
09/08

16.06.2009

SIA “NIK Drošības
sistēmas”

3942.82

4770.81

3 gadi no līguma
noslēgšanas
brīža

MPP20
09/09

09.06.2009

SIA “RIMPEKS KP”

16,85

20.39

08.06.2010

Piedāvātā
cena par
vienu
vienību (A4
un A3)
papīru

01.06.2009

SIA “M4”

296,49

331,75

31.05.2010

Piedāvātā
cena par
vienu darbu
veikšanas
reizi

19.06.2009

SIA “Rīgas

6553,06

7929,20

Līdz saistību

Nr.4-1/111

Rīkojums
25.05.2009
Nr.4-1/116

Rīkojums
26.05.2009

MPP20
09/10

Nr.4-1/118

Rīkojums
02.06.2009

MPP20

noslēgts
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Saskaņā ar Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
Eiropas
Reģionālās attīstības
fonda
projekta
„Materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveide
vispārējās
vidējās
izglītības programmu
īstenošanai
Rīgas
rajona
Mārupes
vidusskolā”
īstenošanu (Projekta
identif.
Nr.
3DP/1.3.1.0/08/IPIA/V
IAA/020,
līguma
vienošanās
Nr.
2009/0015/#DP/3.1.3.
1.0/08/IPIA/VIAA/020
no 14.05.2009

12.

Mēbeļu iegāde
Mārupes vidusskolas
fizikas un bioloģijas
kabinetiem
Līgums
noslēgts
Saskaņā ar Valsts
izglītības
attīstības
aģentūras
Eiropas
Reģionālās attīstības

Nr.4-1/131

Rīkojums
07.07.2009

09/11

MPP20
09/12

Būvdarbi”

24.07.2009

SIA “STANDART
LATvia”

izpildei

5290,26

6401.21

24.08.2009

Papildus
vienošanās
par preces
piegādi līdz
09.10.2009

Nr.4-1/151
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fonda
projekta
„Materiāli
tehniskās
bāzes
pilnveide
vispārējās
vidējās
izglītības programmu
īstenošanai
Rīgas
rajona
Mārupes
vidusskolā”
īstenošanu (Projekta
identif.
Nr.
3DP/1.3.1.0/08/IPIA/V
IAA/020,
līguma
vienošanās
Nr.
2009/0015/#DP/3.1.3.
1.0/08/IPIA/VIAA/020
no 14.05.2009

13.

Atklāts konkurss
saskaņā ar PIL 3.p
“B” daļu “Ēdināšanas
pakalpojumu
sniegšana Mārupes
novada pašvaldības
izglītības un
pirmsskolas iestādēs
ar telpu nomas tiesību
piešķiršanu”

MPP
17.06.2009
lēmums
Nr.20

-

-

-

-

-

-

Konkurss
tiks
organizēts
pēc tam, kad
tiks
pārtrauktas
līguma
attiecības ar
strādājošiem
pakalpojuma
sniedzējiem
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MĀRUPES NOVADA DOMES IEPIRKUMI
14.

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Degvielas
iegāde”

Rīkojums
22.07.2009

MND20
09/14

03.09.2009

SIA “Latvija Statoil”

9999

12098.79

31.10.2010

MND20
09/15

25.08.2009

SIA “SELDING”

2289.44

2770.22

Līdz saistību
izpildei

MND20
09/16

20.08.2009

SIA “LITE”

1305.12

1579.20

Līdz saistību
izpildei

MND20
09/17

21.10.2009

SIA “GSK AUTO”

30 000

36300

01.11.2009 līdz
21.03.2010

Nr.4-1/167
15.

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Uzkopšana
tehnikas piegāde
Mārupes vidusskolai”

Rīkojums
13.08.2009
Nr.4-1/183

16.

17

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Žalūziju iegāde
Mārupes vidusskolas
klašu telpu
labiekārtošana”
Cenu aptauja
“Mārupes pagasta ielu
un ceļu ikdienas
uzturēšanas darbi
ziemas sezonā”

Rīkojums
14.08.2009
Nr.4-1/184
MND
29.07.2009
lēmums
Nr.20
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18

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
“Mārupes novada
Domes divdesmit
nekustamā īpašuma
objektu vērtēšana”

19

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
“Veļas mazgāšanas
pakalpojumi Mārupes
novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādēm”

20

Iepirkums saskaņā ar
PIL 8.panta devīto
daļu “Kancelejas
preču piegāde”

Rīkojums
28.08.2009

MND20
09/18

10.09.2009

AS “BDO Invest
Rīga”

1050.00

1270.50

07.10.2009

Nr.4-1/191

Rīkojums
09.09.2009

MND20
09/18

SIA “LANO
SERVISS”

9999

12098.79

Līgums uz 2
gadiem

1kg-0,34
bez PVN
Un 0,41 ar
PVN

Nr.4-1/203

Rīkojums
14.08.2009

MND20
09/20

05.10.2009

SIA “Daiļrade
EKSPO”

9999

12098.79

MND20
09/21

21.09.2009

SIA “SILJA”

964.78

1167.38

Līgums uz 2
gadiem
no 05.10.2009
līdz 05.10.2011

Nr.4-1/212
21

Sarunu procedūra
saskaņā ar PIL
63.panta pirmās daļas
3.punktu “Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un

Rīkojums
17.09.2009

31.12.2009

Nr.4-1/215
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uzturēšanai”
Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/I
PIAN/NVA/001
projekta ietvaros
darba praktizēšanas
vietām nepieciešamā
inventāra iegāde”
22

23

Sarunu procedūra
saskaņā ar PIL
63.panta pirmās daļas
3.punktu “Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās darba
iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai”
Nr.1DP/1.3.1.5.0./09/I
PIAN/NVA/001
projekta ietvaros
darba praktizēšanas
vietām nepieciešamo
medicīnas preču
iegāde”
Cenu aptauja
“Transporta
pakalpojumi skolēnu
pārvadāšanai
2010.gadā “

Rīkojums
18.09.2009

MND20
09/22

21.09.2009

SIA “Kalmes LB “

41.20

45.32

31.12.2009

Nr.4-1/217

MND
23.09.2009
lēmums
Nr.14

MND20
09/23

SIA “Humus”

0,66

SIA “Multiline”

0,73

1gads

Iepirkuma
1. 2. un
3.daļa
neapliekas
ar PVN
Par vienu
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SIA “Vērsis Ro”

10,81

SIA “Multiline”

9,92

km vai
vienu h

Kopā tiks
tērēti Ls
49999

Cenu aptauja saskaņā ar PIL
8.p.4.d

Būvdarbi

Cenu aptauja saskaņā ar PIL
8.p.4.d

Piegāde

Cenu aptauja saskaņā ar PIL
8.p.4.d

Pakalpojumi

Atklāts konkurss saskaņā ar
PIL 8.p.3.d

Būvdarbi

Atklāts konkurss saskaņā ar
PIL 8.p.3.d

Pakalpojumi

Iepirkums saskaņā ar PIL
8.p. 9.daļu un MK
noteikumiem Nr.162

Pakalpojumi

Iepirkums saskaņā ar PIL

Piegāde
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8.p. 9.daļu un MK
noteikumiem Nr.162
Iepirkums saskaņā ar PIL
8.p. 9.daļu un MK
noteikumiem Nr.162

Būvdarbi

Sarunu procedūra saskaņā ar Autoruzraudzība un
PIL 63.p.1.d., 2.p. un 3.p
ārkārtas situācija

34

Lauksaimniecība
2009. gadā Mārupes novadā ir 42 piemājas un zemnieku saimniecības, kurās
lauksaimniecības konsultante sniedz konsultācijas, jaunāko informāciju par
lauksaimniecības tālāko ražošanas attīstību, par ES strukturālajiem atbalsta fondiem
un to saņemšanas kārtību, kā arī par valsts nacionālo subsīdiju saņemšanas kārtību.
Tiek veikta nepieciešamo dokumentu aizpildīšana, lai zemnieki saņemtu pienākošās
subsīdijas gan par tiešajiem platību maksājumiem, gan nacionālas subsīdijas.
Sagatavoti - 36 pieteikumi Lielrīgas reģionālajai pārvaldei subsīdiju saņemšanai par
piena kvotām un govīm, kuras atrodas zem pārraudzības un atbilst Ministra kabineta
noteikumiem,



43 pieteikumi sagatavoti par tiešajiem platību maksājumiem,
18 sagatavotas atskaites par tiešajām tirdzniecības kvotām piena
lopkopībā iesniegšanai Zemkopības ministrijai.

Lielākās saimniecības ir “Liepsalas”, “Atpūtas” , z/s “Veclejnieki”, “Līberi”, z/s
“Purkalni”, z/s “Arumi”, z/s “Vecliepas”, un “Atvasaras”
Ar piena lopkopību nodarbojas 43 saimniecības. Piena pārraudzība tiek veikta 18
saimniecībās un tajās kopā ir 132 govis. Piena pārraudzība tiek veikta katru mēnesi,
kuras laikā nosaka piena daudzumu, tauku saturu, olbaltumvielu saturu un
somatisko šūnu daudzumu pienā.
Ar dārzeņu audzēšanu nodarbojas 4 saimniecības. Lielākie dārzeņu audzētāji ir
Ziedonis Karss z/s “Ziedoņkalni” – audzē burkānus – 5,0 ha platībā. Vid. ražība 325
cnt. no ha un Bruno Lielākajā saimniecībā “Zālītes” – audzē zaļumus - 3,0 ha
platībā. Vid. ražība 340 cnt. no ha. Graudaugus zemnieki audzē nedaudz tikai pašu
vajadzībām – spēkbarības ieguvei. 2009.gadā ražība 18 – 25 cnt no hekrāra.
Ar puķu audzēšanu un košumkrūmu audzēšanu nodarbojas 2 saimniecības - z/s
“Purkalni”, z/s “Arumi”, z/s „Orhidejas”, „Veczilgalvji”,”Vītoli”, „Bebri” Z/s “Purkalni”
puķu sīpolus audzē 4,0 ha platībā, pārsvarā tiek audzēti tulpju, gladiolu, liliju ,narcišu
sīpoli un puķu stādi. Puķu sīpoli tiek realizēti Latvijā, kā arī ārpus Latvijas robežām
uz Baltkrieviju un Lietuvu. Z/s “Arumi” audzē košumkrūmus 1,5 ha platībā.
Košumkrūmus realizē tepat Latvijā , kā arī mūsu pašu Mārupes novadā.
Ar zirgkopību nodarbojās 7 saimniecības. Lielākās no tām z/s “Lielceri” un z/s
“Tīraines staļļi”, kurās katrā ir pāri par 60 zirgiem. Zirgi tiek audzēti sportam,
eksportam un slimo bērnu rehabilitācijai. Zirgi tiek izmantoti arī sabiedriskajos
pasākumos t.i. bērnu vizināšanai.
Ar putnkopību nodarbojas L.Šišļakova, kura audzē vistas un pīles. J. Soldatenko un
Truškova, nodarbojas ar paipalu audzēšanu. Viņu pārraudzībā ir ap 3000 paipalu,
no kurām iegūst kvalitatīvas olas un gaļu.
Ar kazkopību nodarbojās „Brīvzemnieki”, „Eglaines-2” un Dzelzsceļu ielā -47. Bet ar
aitkopību un gaļas lopu audzēšanu nodarbojās Dzintars Tupiņš „Atpūtās”
Ar gliemežu audzēšanu šogad uzsāks biznesu z/s” Ziedoņkalni” jaunā pauadze.
Aploki gliemežu audzēšanai jau sagatavoti.
Mārupē darbojas arī liela apjoma ražotne ar lauksaimniecisko novirzi, un tā ir: SIA
“SABIEBRĪBA MĀRUPE”.
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Divas reizes gadā notiek statistikas datu vākšana par lauksaimniecības zemes
apsaimniekošanu un izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanā. 2009.
gadā tika apsekotas 22 saimniecības, pēc statistikas pārvaldes norādījuma. Pēc datu
apkopošanas redzams, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme 82 % netiek
izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai. Sakarā ar straujo būvniecību un
zemes tirgus cenas samazināšanos zeme vienkārši paliek atmatā. Īpašnieki to
neapsaimnieko.
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Sociālais dienests
Sociālā dienesta galvenie uzdevumi saskaņā ar Mārupes novada domes Sociālā
dienesta nolikumu:











veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar
bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm,
aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem,
pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un
citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
novērtēt pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk - klientu)
vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas
un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
noteikt klientu līdzdarbības pienākumus;
izskatīt jautājumus par sociālās palīdzības nepieciešamību;
administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības sniegšanai;
novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Sociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus iedzīvotājiem no
dažādām sociālām grupām un veic arī šo iedzīvotāju uzskaiti.
Izmantojot katram sociālajam gadījumam piemērotas darba metodes, ievērojot
ģimeņu vajadzības un iespējas risināt sociālās problēmas, 2009. gadā atbalsts un
palīdzība sniegta 2556 ģimenēm. Pabalsti tika piešķirti apstiprinātā budžeta ietvaros.
Katram klientam ir izveidota individuāla lieta. Lietā glabājas visi klienta iesniegtie
dokumenti, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai. Dati par sociālā dienesta
klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti Sociālās palīdzības
administrēšanas informatīvajā sistēmā ,,SOPA’’. 2009.gadā kopumā šajā sistēmā ir
ievadīti un apstrādāti dati par 3108 klientiem.
2009. gadā tika veiktas 348 apsekošanas klientu dzīvesvietās un sastādīti dzīves
apstākļu izvērtēšana akti, kuros atspoguļota sociālā situācija un ģimenes materiālais
novērtējums, kas tiek ņemts vērā nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma
nepieciešamību un pabalsta saņemšanas veidu. Lai noteiktu personu vajadzībām
atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu, 56 klientiem tika sastādītas personu vajadzību
pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartes. 205 klientiem ir izstrādāti
sociālās rehabilitācijas plāni un katru gadu sekots līdzi šo personu sociālās situācijas
izmaiņām. Personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām
un Černobiļas atomeletro stacija avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kopumā 8
personām, tika sakārtota dokumentācija un nosūtīta Sociālās integrācijas valsts
aģentūrai, lai personas varētu saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus.
Mārupes novadā 2009. gadā ir iekārtots viens sociālais dzīvoklis, tas tiek izīrēts bez
vecāku gādības palikušaiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.
Mārupes novadā jautājums par dzīvojamo platību ir aktuāls, jo iedzīvotāju vēlme
iīrēt sociālo dzīvokli arvien pieaug, bet pašvaldībai brīvu dzīvojamo platību nav.
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Sadarbībā ar bāriņtiesu, veiktas mājas apsekošanas riska ģimenēs, ģimenēs, kuru
bērni neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācības, kuru bērni iesaistīti pārkāpumos. Tiek
izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt bērniem pilnvērtīgu aprūpi, veikti
konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un uzlabošanai, tika nodrošinātas
bezmaksas individuālas psihologa konsultācijas. Turpinās sadarbība ar Mālpils
internātpamatskolas sociālo pedagogu par septiņu Mārupes novada bērnu, kuri šajā
skolā iegūst pamatskolas izglītības programmu, sekmēm.
Sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem tiek risināti dažādi jautājumi par
veselības aprūpi, klientu veselības stāvokļa uzlabošanu, gatavoti dokumenti
Veselības un Darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai invaliditātes grupu
piešķiršanai.
Šajā visai sabiedrībai ekonomiski grūtajā laikā, kad atbalsts un palīdzība cilvēkiem
nepieciešama arvien vairāk, īpaši aktīvi darbojas nevalstiskās labdarības
organizācijas un Latvijas uzņēmumi. Latvijas Sarkanais Krusts iesaistoties Eiropas
komisijas programmas realizācijā sniedza iespēju personām, kuras 2009. gadā
saņēmušas pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusa
piešķiršanu un personām bez noteiktas dzīvesvietas, saņemt pārtikas produktu
komplektu. Pārtikas pakas saturs: auzu pārslas (0,5 kg), četrgraudu pārslas (0,5 kg),
makaroni (0,5x2) pankūku milti (0,4 kg) un vājpiena pulveris (0,4 kg ). Mārupes
novadā tika izdalītas 600 šādas pakas.
17. novembrī A/S „Latvenergo” un biedrība „Latvijas pašvaldību savienība”
parakstīja līgumu par to, ka „Latvenergo" dāvina (ziedo) un LPS pieņem dāvinājumā
100 000 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. Katras kartes
nominālvērtība ir LVL 37. 15. Šī dāvinājuma (ziedojuma) mērķis – celt īpaši trūcīgo
un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta
kampaņu 2009.-2010. gada apkures sezonas laikā, nododot kartes elektroenerģijas
lietotāju – garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju un trūcīgo ģimeņu ar
bērniem mājsaimniecībām. Mārupes novada sociālais dienests saņēma 140 kartes
un jau gada nogalē sāka karšu izdali.
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Mārupes novada pašvaldībā sociālās palīdzības pabalstiem
sociālajai palīdzībai 2009.gadā piešķirti:

un cita veida

Piešķirti pabalsti sekojošiem mērķiem:
1.Pabalsts aprūpei

23061 Ls

2.Pabalsts apkurei

12838 Ls

3.Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

26650 Ls

4.Pabalsts medicīnas pakalpojumiem

15808Ls

5.Svētku pabalsti

5267 Ls

6.Brīvpusdienas skolāun PII iestādēs

11259Ls

7.Pabalsts krīzes situācijā

350 Ls

8.Garantētais iztikas minimums

19256.Ls

9.Pabalsts skolas piederumiem

18059Ls

10.Pabalsts bārenim sasniedzot pilngadību

2070Ls

11.Pabalsti ārkārtas situācijā

44325Ls

12.Pabalsts politiski represētām personām

6825Ls

13.Dzīvokļa pabalsts

22838Ls

14.Transporta kompensācija invalīdiemu, pensionāriem

37220Ls

15.Pabalsts apbedīšanai

6825Ls

16.Pagaidu sabiedriskie darbi

2500Ls

17.Citiem mērķiem

122Ls

18.Pašvaldības pirktie pakalpojumi ilgstoāi aprūpe pieaugušajām
personām

14632Ls

19.Pašvaldības pirktie ilgstošās aprūpes pakalpojumi bērniem bez
vecāku gādības paliku;siem

37166Ls

20.Krīzes centra pakalpojumi

852Ls

Kopā:

307923Ls
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Izglītība
Mārupes novadā darbojas 7 izgl
izglītības iestādes: vispārizglītojošāss skolas – Mārupes
vidusskola, Mārupes
rupes pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupiņām
ņām (Ar M
Mārupes
novada Domes lēmumu
mumu tika apvienotas PII T
Tīraine un Mārupes
rupes pamatskola) un
Skultes sākumskola ar pirmsskolas
pir
izglītības grupiņām, un Jaunmārupes
sākumskola ar pirmsskolas izglītības
izgl
grupiņām,, divas pirmsskolas izglītības
izglī
iestādes
– PII “Lienīte” un PII “Zeltrīti”
“Zeltr
(darbu uzsāks 2010.gada 1. jūnijā)
ā) kā arī Mārupes
Mūzikas un mākslas
kslas skola.
Pirmskolas vecuma bērniem
ērniem 2008./09. m
mācību gadā tika piedāvātas
ātas ap 420 vietas
pirmskolas grupās,
s, kas nodrošina tikai nedaudz vair
vairākk par 70% no pieprasījuma.
piepras
Novadā 4 skolāss iepriekšē
iepriekšējā mācību gadā mācījās 1071 skolēns,
ns, bet R
Rīgas pilsētas
un citu pašvaldību izglītības
ītības iestādēs
iest
ap 800 skolēnu. Profesionālā
ālās ievirzes un
interešu izglītības
bas programmas Mārupes Mūzikas un mākslas skolā apgūst ap 160
audzēkņiem. Mārupes
rupes novada Dome, atbalstot Izgl
Izglītības likumā
ā noteikt
noteiktās vecāku
izvēles tiesības
bas par izglītī
izglītības iestādi, nodrošina skolēnu nokļūšanu
ļūšanu llīdz mācību
iestādēm savā teritorijā,
ā, kā arī veic pašvaldību savstarpējos norēķinus
ēķinus par izgl
izglītības
pakalpojumiem.

Pirmskolas izglītības
ī ības iest
iestāde „Lienīte”
2009./2010. mācību
ācību gad
gadā pirmsskolas izglītības iestādi
di ‘’Lienī
‘’Lienīte ‘’ apmeklēja
141 pirmsskolas vecuma bērns.
bē
Bērni izvietoti septiņāss grupas, sešas no ttām strādā
12 stundas dienā,, bet viena 7 stundas dien
dienā . Septiņu
u stundu grupu apmeklē
apmekl bērni,
kuri sasnieguši obligāto
to pirmsskolas vecumu un nav apmekl
apmeklējuši
juši pirmsskolas iest
iestādi.
Iestāde strādā pēc
kods 0101 1111 ;

licenc
licencētas
pirmsskolas izglītības
bas programmas - programma

Programma tika licencēta
licencē no jauna 2008. gada 20. jūnijā un derī
derīga līdz 2018.
gada 31. jūlijam.
Lielākā daļa iestādes
des audzēkņu
audz
ir 5 – 7 gadus veci bērni,
rni, kuriem tiek nodrošin
nodrošināta
sagatavošana skolai.

Bērnu iedalījums pēc
vecumposmiem
3-4 gadi
24%
5-7 gadi
53%

4-5 gadi
23%
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Pedagoģiskā darbā 2009./10.mācību gadā liela uzmanība tika veltīta bērnu
valodas prasmēm, attīstot māku uztvert literārā darba saturu, tēlus, mākslinieciskās
izteiksmes līdzekļus, mācot atstāstīt, dramatizēt, deklamēt dzejoļus. Pilnveidojam
ģimenes sadarbību ar pirmsskolas iestādi, iesaistot vecākus pedagoģiskā procesa
īstenošanā:
Iestādes pasāku atbalstīšana (tērpu, masku, rekvizītu gatavošana)
Piedalīšanās pedagoģisko projektu īstenošanā( dzejoļu mācīšana
saviem bērniem, izzinošu materiālu vākšana par izvēlēto projekta
tēmu)
Iestādes organizētajos pasākumos varēja vērot iestādes pedagogu sadarbību ar
vecākiem, kā ari bērnu izaugsmes līmeni.
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Pirmskolas izglītības iestāde „Tīraine”
2009./2010. mācību gadā PII „Tīraini” uzsāka apmeklēt 105 bērni. Jau otro gadu
uzņemam bērnus tikai no 3 gadu vecuma. Iestādē darbojas 5 dažāda vecuma
grupiņas.





3-4 gadi;
4-5 gadi;
5-6 gadi – 2 grupas
6-7 gadi.
Bērnu skaita izmaiņas 2000.-2009.gados
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Mārupes novada PII “ Tīraine” galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2008./2009. gadā:






Turpināt darbu pie bērnu pilsoniskās audzināšanas, veidojot piederības sajūtu
savai dzimtai vietai.
Pasaku terapijas metožu izmantošana pedagoģiskajā procesā – literatūras
metodika pirmsskolā:
 Leļļu teātra izrādes;
 Izstādes;
 Pasaku grāmatu izveide;
 Ludziņu iestudējumi grupās;
 Ekskursijas.
Papildināt grupas materiālo bāzi ar atbilstošiem didaktiskajiem materiāliem,
piemērotiem bērnu vecumam un attīstībai.
Turpināt darbu pie piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanas
pamatizglītības apguvei.

Tāpat kā līdz šim, bērni grupiņās darbojās pa centriņiem (matemātikas, valodas,
mākslas, dabas, celtniecības), ņemot vērā bērnu vecumu, intereses, vajadzības un
prasmes. Katrai grupiņai ir sava „seja”, un tieši tas ir interesanti, jo pa četriem dārziņā
pavadītajiem gadiem, mazuļi izdzīvojās pa katru no šīm pasaulītēm.
Iestāde turpina īstenot vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kuras
mērķis ir vispusīgi attīstīta radoša personība. Saistībā ar māc./g. galvenajiem
uzdevumiem, skolotājas papildinājušas
grupas materiālo bāzi ar dažādiem
pašgatavotiem materiāliem, kuri regulāri tiek izmantoti gan rotaļnodarbībās (RN), gan
ārpusnodarbību laikā.
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Jaunmārupes sākumskola
Jaunmārupes sākumskola ir veidota kā funkcionāli dažādu telpu grupu apvienojums
vienotā ēku kompleksā: sākumskolas komplekss - 3182,47 m2, pirmsskolas
komplekss - 1372,81 m2, ēdnīcas komplekss - 319,54 m2, sporta komplekss - 2065
m2. Šī skola ir pirmā, kas pilnībā uzcelta par pašvaldības līdzekļiem. Skola savu
darbību ir uzsākusi 2005. gada 8. augustā. skolai rit 4 darbības gads.
Skolas pamatmērķis



Humānas, vispusīgas personības attīstība radošā un drošā vidē.
Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu
pirmsskolas programmā un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu
sasniegšanu.

Jaunmārupes sākumskolas darba galvenie darba uzdevumi 2009./2010.m.g.




Realizēt mācību saturu saskaņā ar licencētajām izglītības programmām
valsts pamatizglītības standarta prasībām.
Izvēlēties mērķtiecīgas un mūsdienīgas izglītošanas darba metodes, formas
un līdzekļus.
Izglītojamo sociālās aktivitātes veicināšana izglītojošā un drošā vidē.

Skolā tiek realizētas trīs izglītības programmas
Licences numurs un
izsniegšanas datums

Programmas nosaukums
Pamatizglītības pirmā posma (1. – 4.klase) izglītības programma,
kods 11011111
Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

Nr.5698, 29.08.2005.
Nr. 5690, 29.08.2005.

Skolas darbību nodrošina
Mācību gads

2005./2006
.

2006./2007
.

2007./2008
.

2008./2009
.

2009./2010
.

Pedagogu
skaits

29

33

42

42

36

Apkalpojošai
s personāls

23

25

28

28

25

Izglītojamo skaita dinamika
2009./2010. mācību gada 1.septembrī Jaunmārupes sākumskolā mācības 1.4. klasēs uzsāka 1174 izglītojamie, nokomplektētas visas pamatskolas pirmā posma
(sākumskolas) klases, kopā 8 klašu komplekti. Skolā darbojas 6 pirmsskolas 12
stundu grupas un 1 pirmsskolas 3 stundu grupa, kopā pirmsskolā 131 izglītojamais.
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Jaunmārupes sākumskolas izglītojamo skaita dinamika
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Sākumskola

Pirmsskola

Šī mācību gada prioritāte mācību jomā tika akcentēta uz mācību priekšmetu
standartu un mācību satura padziļinātu, metodiski pamatotu ieviešanu mācību
procesā. Atskatoties uz izglītojamo sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, visi
skolēni veiksmīgi un ar labiem rādītājiem ir uzrakstījuši valsts kombinēto ieskaiti.
Mācību rezultātu kvalitātes uzlabošanai, šogad skolā esam ieviesuši semestra
starpliecības, dodot iespēju prognozēt mācību rezultātus, atspoguļojot sasniegto un
vairāk piestrādāt pie vēlamo rezultātu izaugsmes.
1.- 4.klašu mācību rezultātu kopsavilkums par 1.pusgadu.
2009./ 2010.m.g.
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Kā katru mācību gadu, arī šogad skolā tika organizētas priekšmetu nedēļas, veicot
visdažādākās aktivitātes. Spējīgākie skolēni no katras klases piedalījās skolas 1.4.klašu gan latviešu valodas, angļu valodas, gan matemātikas olimpiādēs.
Interešu izglītība
Skolas izglītojamajiem tiek nodrošināta interešu izglītība:
skolas 1.-4.klašu koris – Rihards Rudzītis;
3.- 4.klašu ansamblis –Rihards Rudzītis;
1.- 2.klašu ansamblis – Sindija Tropa;
1.-4. klašu teātra pulciņš – Zinaīda Spāde;
datorpulciņš – Laura Buravcova;
peldēšanas pulciņš – Gints Gaiķens;
angļu valoda 1.-2. klasei – Daina Mediņa;
rokdarbu pulciņš – Ēvija Drengere;
teikvondo - Vitālijs Lepins;
sporta dejas (maksas) – Kristaps Cīrulis.
Pirmsskolas darbības pārskats
2009./2010.mācību gadā pirmsskolā:







uzņemti 130 audzēkņi,
realizē „Pirmsskolas izglītības programmu”- 0101 1111 ,
nokomplektētas un darbojas septiņas grupas: sešas grupas ar 12 stundu
darba režīmu, viena – 3 stundu režīmā,
5 – 6 gadīgo sagatavošanu skolai veic 4 grupas, kopskaitā 68 bērni,
pamatizglītības programmas apguvei 1.klasē sagatavots 31 bērns,
pedagoģiskā procesa organizācijā un vadībā iesaistīti 18 skolotāji.

5 – 6 gadīgo sagatavošanā skolai un (no tiem) pamatizglītības programmas apguvei
- mācību uzsākšanai 1.klasē sagatavoto pirmsskolas audzēkņu skaita dinamika
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Pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves 19 audzēkņi 2009./2010.m.g.
turpina mācības Jaunmārupes sākumskolas 1.klasē.
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Skultes sākumskola
Saskaņā ar 2008.gada 17.decembra Mārupes pagasta padomes lēmumu Nr.11
Skultes pamatskola no 2009.gada 1.septembra tika reorganizēta par Skultes
sākumskolu ar pirmsskolas grupām. 2009.gadā nomainījās arī skolas direktors. No
2009.gada 29.jūnijā par skolas direktori strādā Gaļina Grizāne.
Skolas pamatmērķis:


Organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās
pamatizglītības standartā un pirmsskolas izglītības programmās noteikto
mērķu sasniegšanu. Sekmēt izglītojamo atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni,
līdzcilvēkiem, savu tautu, Tēvzemi, cilvēci un augstākajām morālajām
vērtībām.

Skultes sākumskolas darba prioritātes 2009./2010.m.g.:





Informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību un audzināšanas procesā.
Pirmsskolas pedagogu radošās darbības veicināšana.
Mācību procesa pēctecības nodrošināšana no pirmsskolas uz
sākumskolu.
Skola, kā ciemata izglītības un kultūras centrs.

Skultes sākumskolas galvenie darba uzdevumi 2009./2010.m.g.:






Pilnveidot skolas metodiskā darba sistēmu skolotāju profesionālās
meistarības paaugstināšanai.
Nodrošināt vispusīgu atbalstu skolēniem, audzēkņiem un vecākiem.
Pilnveidot pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu apguvei
nepieciešamo materiāli–tehnisko bāzi.
Pilnveidot skolas darba vērtēšanas un analizēšanas sistēmu skolēnu
mācību sasniegumu paaugstināšanai..
Nodrošināt saturīgu un lietderīgu interešu izglītības nodarbības
organizēšanu izglītojamiem un ciemata iedzīvotājiem.

Skultes sākumskolā tika īstenotas:




Pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) mazākumtautību izglītības
programma, kods 210111121 (2.modelis).
Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111.
Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, kods 0101 11 21;

2009.gadu noslēdzot, Skultes sākumskolā mācījās 104 bērni, no tiem:



pirmsskolā – 87 bērni;
1.-4.klasēs - 17 bērni.
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No 2009.gada 01.septembrā tika atvērtas vēl divas jaunas pirmsskolas grupas.
Pirmsskolas grupu darba laiks: no 7.00 līdz 19.00.
Sākumskola

Pirmsskola
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Skolā mācās bērni:





no Skultes ciemata – 60;
no Jaunmārupes ciemata – 25;
no Piņķu ciemata – 1;
no Mārupes ciemata – 18.
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Skolēnu sasniegumi
Skolēnu mācību sasniegumi pa līmeņiem gadā (43sk.):
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Skolas mācību darba kvalitātes vērtējuma galvenais kritērijs ir valsts pārbaudes
darbu (VPD) rezultāti. Pārbaudes darbu 3.,6. un 9.klases skolēni nokārtoja atbilstoši
savam zināšanu līmenim. Eksāmenu un ieskaišu rezultāti lielākoties bija atbilstoši
zināšanu vērtējumam gadā.
Visiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās, tika dota iespēja pēc stundām
apmeklēt fakultatīvās nodarbības un konsultācijas mācību priekšmetos.
Sākumskolas skolēni pēc stundām apmeklēja pagarinātās dienas grupu, kur ar
skolēniem strādāja skolotāja J.Martjanova. Pagarinātās grupas darba laiks līdz
17.00.
26 bērniem (25%) no sociālā riska ģimenēm Mārupes novada Dome apmaksā skolā
ēdināšanu. Kopā gadā ēdināšanas apmaksai tika izlietots 7 500,00 Ls.
Skola piedāvā interešu izglītības programmas:









Angļu valodas pulciņš
Datoru un programmēšanas elementu pulciņš
Deju pulciņš
Muzikālais pulciņš
Vizuālās mākslas pulciņš
Teātra pulciņš
Noformēšanas pulciņš
Sporta pulciņš

1.-2. klases skolēniem un pirmsskolas bērniem ir iespēja 1 reizi nedēļā bez maksas
izmantot peldbaseinu Jaunmārupes sākumskolā. Uz peldēšanas nodarbībām bērnus
pavada pedagogs un bezmaksas transportu nodrošina pašvaldība. Cenšamies
saglabāt tradīciju “Skola – ciemata kultūras centrs”. Skolas bibliotēka apkalpo
ciemata iedzīvotājus. Tajā ir interneta pieslēgums, nepieciešamā mācību, izziņas un
daiļliteratūra, kā arī preses izdevumi. Ciemata iedzīvotājiem ir iespēja izmantot
internetu, izdrukāt un nokopēt materiālus, sagatavot referātus u.c.
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Lai papildus iegūtu finansējumu skola piedalījās projektu konkursos :
 „Sprīdis labākai dzīvei” – bērnu rotaļu istabas iekārtošanai;
 „Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem un jauniešiem, kā arī
bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija
sabiedrībā Skultē”.

Mārupes pamatskola
Skolas vēsturē 2008./ 09. mācību gads bija pirmais, kurā tika realizēta tikai viena
(licencēta un akreditēta) pamatizglītības programma - pamatizglītības programma
(apguva 1. – 9. klase). Mazākumtautību pamatizglītības programmas apguve beidzās
2008. gada jūnijā ar 9. klases izlaidumu. Jāņem vērā skolēnu mājas jeb dzimto
valodu – tā daudzās ģimenēs ir krievu. Tomēr programmas apguve notiek veiksmīgi.
Pamatizglītības programma ir akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2014. gadam.
Tāpat kā 2008. gadā, arī 2009. gadā tiek piedāvātas individuālās mācību priekšmetu
konsultācijas un noteikts individuālo konsultāciju grafiks skolēniem visos mācību
priekšmetos. Skolotāji izglītojamajiem palīdz labāk apgūt mācību vielu, strādā ar
talantīgākajiem skolēniem, gatavo bērnus skolas un rajona mācību priekšmetu
olimpiādēm. Kā pirmā svešvaloda tiek piedāvāta angļu valoda, kura tiek apgūta no 3.
klases, kā otrā – krievu valodu, kura tiek mācīta no 6. klases. 2009./10. mācību gadā
un turpmākajos gados kā prioritāte tiek izvirzīta izglītības kvalitāte un mācību
procesa individualizācija.
2008/ 2009. mācību gadā skolā pabeidza 12 devītās klases skolēni. vairāk kā 80%
beidzēju apgūst vidējās izglītības programmu.
Interešu izglītība
Darbojas dažādu interešu valsts un pašvaldības finansēti pulciņi, kuros mūsu skolēni
pavada brīvo laiku un iegūst papildus zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas
tālākajā dzīvē. Darbojas: teātra mākslas (15 dalībnieki), vizuālās mākslas pulciņš
(32), skolas ansamblis (16), ritmikas pulciņš (19), informātikas (23) un valodu
apguves pulciņi (krievu valodas (12) un angļu valodas (26 un vācu valodas (10
rokdarbu pulciņš (11), rokdarbu pulciņš (11), taekvando (12).
Sākumskolas skolēni apmeklē peldbaseinu citā Mārupes pagasta izglītības iestādē –
Jaunmārupes sākumskolā.
Interešu izglītībā strādā 11 skolotāji un pulciņu darbā piedalās visi 1. – 4. klašu
skolēni un 35% 5. – 8. klašu audzēkņu.
Skola tāpat piedāvā padziļināti apgūt mācību priekšmetus astoņās fakultatīvajās
nodarbībās – latviešu valodā – 2., 4., 7. klasē, matemātikā – 1., 3., 6. klasē, fizikā 8.
klasē un angļu valodā 5. klasē.
Vissvarīgākais svētku pasākums 2009. gadā bija, protams, skolas 60 gadu
jubilejas svinības ar absolventu salidojumu. Uz to bija ieradušie vairāk nekā 200
viesu – absolventu, rajona izglītības pārvaldes vadība, Mārupes pašvaldības un
izglītības iestāžu vadītāji, bijušie skolotāji, apsveicēji – skolēni, dejotāji („Mārupieši”),
dziedāji („Keen”). Bijušie skolotāji un bijušais skolas direktors Henriks Bindars dalījās
atmiņās, atzīmējot, ka piepildījies daudzu paaudžu tīrainiešu sapnis par skaistu
skolu.
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Mārupes vidusskola
Skolā mācās 813 bērni strādā 65 skolotāji un 30 tehniskie darbinieki.
Skolas vīzija


Veselību veicinoša skola, kur, balstoties uz sakārtotu materiāli tehnisko bāzi
un sadarbību ar apkārtējo sabiedrību, tiek realizēta diferencēta, sabiedrībā
pieprasītas konkurētspējīgas izglītības apguve.

Skolas attīstības prioritātes

















Sagatavoties ieviešanai un uzsākt jaunu vispārējās vidējās izglītības satura
standartu īstenošanu.
Skolēnu mācību kvalitātes uzlabošana fizikā un matemātikā.
Ciešākās saiknes starp skolu un vecākiem veidošana.
Jaunāko tehnoloģiju pilnvērtīga ieviešana mācību procesā.
Mūsdienīgas vienotas skolēnu izaugsmes dinamikas uzskaites datu bāzes
izveidošana, ieviešana, efektīva pielietošana.
Veselīgas, drošas vides veidošana skolā.
Skolēnu izpēte, bērnu spēju apzināšana.
Skolas telpu un apkārtnes drošība.
Skolas mikroklimata uzlabošana.
Uzturēt piederības apziņu un lepnumu par skolu esošajos skolēnos un
darbiniekos, popularizējot Mārupes vidusskolas vārdu apkārtējā sabiedrībā.
Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana.
Skolas nodrošinājums ar pedagoģisko un tehnisko personālu.
Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitātes uzlabošana.

Skolas pamatmērķi







Veidot izglītības vidi, organizēt izglītības ieguves procesu, veicināt skolēnos
pašapziņas veidošanos un spēju uzņemties atbildību.
Sagatavot skolēnus mācībām vidusskolā, vedējās speciālās mācību iestādēs,
arodskolās, augstākās izglītības iestādēs.
Attīstīt skolēnos spējas pašizglītoties un motivēt mūžizglītībai.
Veidot skolēnos valstisku un pilsonisku apziņu.

Izglītības programmas
Izglītojošais darbs tiek veikts pēc LR Izglītības un zinātnes ministrijā licenzētām
programmām:



Vispārējā pamatizglītības programma, kods 21011111
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma,
kods 31011011

Skolēnu sadalījums pa klasēm
2009. gadā Mārupes vidusskolā mācījās 813 skolēni.




1. - 4. klasēs
5. - 9. klasēs
10. - 12. klasēs

311
375
127
50
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Klase

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

1

57

64

52

75

83

103

2

69

55

67

43

73

82

3

61

64

59

53

46

76

4

54

64

73

73

55

50

5

71

57

68

71

76

87

6

66

78

62

85

70

74

7

82

69

75

76

77

75

8

58

79

71

72

73

70

9

57

56

76

75

72

69

10

33

49

43

47

40

46

11

37

32

48

51

43

38

12

31

34

32

36

48

43

Kopā:

676

701

726

757

756

813

Interešu izglītība
Skolā darbojas 15 valsts apmaksāti interešu izglītības pulciņi, kuros brīvo
laiku pavada 690 skolēni. Protams, daudzi no viņiem darbojas divos un trijos
pulciņos, bet ir skolēni, kuri neizmanto nevienu no piedāvātajām iespējām.
N.p.k.

Pulciņš

Vadītājs

Dalībnieku
skaits

1.

1.klašu koris

Gunta Potaša

83

2.

5.- 9.klašu koris

Inga Cirse

45

3.

Zēnu koris

Inga Cirse

27

4.

2.- 4.klašu koris

Ilze Vilde

30

5.

Solisti, ansamblis

Inga Cirse

12

6.

Ritmika un sporta deju pulciņš

Biruta Babauska

80

7.

Ritmika un tautisko deju pulciņš

Sarmīte Eņģele

200

8.

Dramatiskais kolektīvs

Janīna Vanaga

40

9.

Čaklo roku pulciņš

Iveta Vilde

12

10.

Aušanas pulciņš un tekstilmākslas pulciņš

Baiba Zvaune

25

11.

Vizuālās mākslas pulciņš

Indra Puķe

40

12.

Aerobika

Sandra Kuļikovska

28

13.

Veselības skoliņa 1.-7.klasei

Elita Voiciša

12

14.

Veselības skoliņa 8.-12.klasei

Vineta Ūdre

23
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12.klašu absolventu tālākizglītība
12

Latvijas Tehniskā universitāte

9

Latvijas Universitāte

4

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3

Ekonomikas un kultūras augstskola
RSEBA

2

Vidzemes augstskola

2

Latvijas Kultūras akadēmija

2

Strādā ārzemēs

1

Mācās ārzemēs

1

Kristīgā koledža

1

RCKA

1

Banku augstskola

1

b/a „Turība”

1

Rīgas Stradiņa universitāte

1

Sporta pedagoģijas akadēmija

1
0

2

4

6

8

10

12

14

Mārupes vidusskolas informācijas centrs
Mācību – informācijas centrs ir Mārupes vidusskolas sastāvdaļa. Tam ir savs
reglaments (nolikums) un iekšējie kārtības noteikumi. Katram mācību gadam tiek
izstrādāts darba plāns. Ar 2002.gadu tika uzsākta bibliotēkas elektroniskā kataloga
veidošana. No 2007.gada pilnībā tika ieviesta automatizētā lasītāju apkalpošana
Bibliotēkas grāmatu fonds ir 24566 vienības, tajā skaitā 15776 mācību grāmatas un
daiļliteratūra 8790 vienības. Bibliotēkā ir reģistrēti 889 lasītāji.
Mācību – informācijas centru vidēji dienā apmeklē 200 skolēni. Bibliotēkā lasītājiem ir
pieejami 2 datori un internets, printeris, kopētājs, skeneris, TV, CD, Video, DVD,
laminētājs.
Mācību – informācijas centrā notiek regulāras tematiskās izstādes, bibliotekārās
stundas, kooperatīvās plānošanas un mācīšanās stundas, aicinām ciemos
interesantus cilvēkus.
Bibliotēkas neatņemama sastāvdaļa ir dažādu konkursu un pasākumu organizēšana.
Šajā mācību gadā pirmo reizi iesaistījāmies lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija 2009”. Tajā piedalījās 55 skolēni no 1.- 9.klasei. Noslēguma pasākumā
bibliotēkā ciemojās grāmatas „Vectētiņš Antontiņš un mēs” autore Iveta Vecenāne.
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Kultūras nams
Kultūras nama darbības mērķis ir, sadarbojoties ar Valsts un Pierīgas reģiona
kultūras un izglītības iestādēm, Mārupes novada pašvaldības iestādēm un
pašvaldības administrācijas izglītības, kultūras, sporta un sociālo komiteju, kā arī ar
nevalstiskajām organizācijām un atsevišķām personām, īstenot valsts kultūrpolitiku
novadā saskaņā ar nacionālās programmas “Kultūra” apakšprogrammā “Tradicionālā
kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem mērķiem un virzieniem atbilstoši visu
paaudžu, sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Mūsu kolektīvi
piedalās visos novada, reģionālajos un valsts mēroga organizētajos sarīkojumos,
skatēs un konkursos. Kultūras nams atbalsta un organizē sarīkojumus novada
nevalstiskajām organizācijām – pensionāru biedrībai, politiski represēto biedrībai,
lauksaimniecības biedrībai, barikāžu atceres dalībniekiem u.c. Organizē valsts un
tradicionālo svētku svinības un sarīkojumus.











Galvenie darbības uzdevumi –
Organizēt, koordinēt un nodrošināt tautas un amatiermākslas kolektīvu
darbību, iesaistot tos vietējās un valsts un starptautiskās kultūras norisēs.
Iesaistīt radošos procesos pēc iespējas vairāk iedzīvotāju.
Organizēt tematiskus sarīkojumus, valsts svētku un tradicionālo svētku
norises.
Attīstīt katra indivīda personību, izmantojot skatuves mākslas elementus.
Organizēt profesionālās mākslas pieejamību pagasta iedzīvotājiem.
Sekmēt kultūras darbinieku tālākizglītību kvalifikācijas celšanai.
Organizēt atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem..
Iesaistīt tautas mākslas kolektīvus dažādos projektos un akcijās.(koncerti,
izrādes, vieskoncerti)
Sekmēt kultūrvērtību apmaiņu starp Latvijas novadiem.

Blakus pasākumiem tradicionālās kultūras kā kompleksa kopuma saglabāšanai ir
ietverta arī kultūras vērtības aktualizējošu ļaužu grupu un amatiermākslas
(organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā) kolektīvu attīstības
nodrošināšana.
Mārupes novada kultūras namā šādi ir 8 kolektīvi un 9 interešu kolektīvi :
 Jauktais koris “Mārupe” – galvenais diriģents Kalvis Ozoliņš un diriģents
Andis Klučnieks
 Senioru koris “Noktirne” – diriģente Ilga Bērziņa.
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši - 1” – mākslinieciskā vadītāja
Gunta Skuja , koncertmeistare Sandra Gaide
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Mārupieši – 2” – mākslinieciskā vadītāja
Gunta Skuja, koncertmeistare Sandra Gaide.
 Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” – vadītāja Sandra Gaide.
 Bērnu popgrupa „Mazā sirds”(vid.gr.) – vadītāja Ira Krauja – Dūduma,
koncertmeistars Jānis Valters.
 Jauniešu popgrupa „KEEN” – vadītāja Ira Krauja –Dūduma, koncertmeistars
Jānis Valters
 Sieviešu (jauniešu) koris „Resono” – vadītāja Irēna Račevska
Interešu kolektīvi:



Ārstnieciskā vingrošana pensionāriem
LINE DANCE senioriem – vadītāja Dzintra Rozīte
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Bērnu vokālā studija – vadītāja Diāna Kravale
Hip hop ,brake dance – vadītājs Egils Misiņš
Vēderdeju studija – vadītāja Sigita Vēvere
Bērnu deju kolektīvs mazās „Pērlītes” – vadītāja Sarmīte Eņģele
Bērnu deju kolektīvs lielās „Pērlītes’ – vadītāja Sarmīte Eņģele
Vokāli instrumentālā grupa – mākslinieciskais vadītājs Gints Hartmanis.
(grupā: Ira Krauja – akustiskā ģitāra, soliste; Gints Hartmanis –
taustiņinstrumentālists, vokāls; Valdis Blaubuks – bass, vokāls; Ivars Kalniņš
– sitamie instrumenti, perkusijas, vokāls)
Musturklubs (radošo adītāju interešu klubiņs) – vadītāja Zanda Melkina

Mākslinieciskie kolektīvi/pulciņi/interešu klubi kultūras namā
Kolektīvu skaits

Dalībnieku skaits

8

197

2

18

3

117

t.sk. sieviešu

2

73

t.sk.jauktie

1

44

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVI (kopā)

2

50

vidējā vecuma

2

50

3

30

2

18

9

163

Pavisam
t.sk.bērnu
KORI (kopā)

VOKĀLIE ANSAMBĻI (kopā)
t.sk.bērnu
Bez tam: INTEREŠU KLUBI (kopā)

Kopā:

360

54

Mārupes pašvaldības 2009.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS

Mazcenas bibliotēka
Mārupes novadā 2009.gadā reģistrēto iedzīvotāju skaits ir 14 729. Jaunmārupes
ciematā iedzīvotāju skaits ir apmēram 3320, no kuriem 523 apmeklē bibliotēku
(17%). Pētot lasītāju sastāvu , nopietnu pārsvaru sastāda sievietes 79% ,tas liecina
par vēlmi apliecināt sevi papildinot zināšanas, celt savu intelektuālo līmeni, būt
konkurētspējīgām un aktīvām. Analizējot lasītāju vecumu – vidējais vecums ir 36
gadi.

Lietotāju skaits
Izsniegums
Apmeklējumu
skaits

2006.gads 2007.gads

2008.gads

2009.gads

Kopējā
dinamika %

400
11230
2970

448
9337
4242

523
12328
6583

+123
+1098
+3613

386
10152
2872

Kopējais bibliotēkas materiālu krājums 2009. gadā 11 559 eksemplāri ; dokumentu
nodrošinājums uz vienu lasītāju 22; kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 45 lati.
Izslēgtas
756 grāmatas un 250 seriālizdevumi , kas laika gaitā zaudējušas
aktualitāti satura ziņā , nolietotas , bojātas .
Ievērojot lasītāju vēlmes, 2009.gadā bibliotēkā tika pagarināts lasītāju apkalpošanas
laiks, to darot pieejamu arī rīta stundās.
Krājuma komplektēšanas stratēģija un politika saistīta ar bibliotēku tīkla optimizāciju,
bibliotēku datorizāciju, elektroniskā kataloga veidošanu.
Galvenais finansējuma avots Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēkas krājuma
papildināšanai ir pašvaldības finansiālais budžets, kas veidoja 23 675 Ls lielu naudas
summu. Minētajā pārskata periodā bibliotēkas krājumu papildinājuši 603 dokumenti,
no tiem grāmatas 353, seriālizdevumi 250. Atskaites gadā bibliotēka abonēja 35
nosaukuma periodiskos izdevumus.
Bibliotēkas krājumu veido :





grāmatas, seriālizdevumi , interneta resursi – datu bāzes LETONIKA,
LURSOFT LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA , NAIS;
krājums pamatā komplektēts valsts valodā , kas veidots noteiktas nozares
( filozofija, psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes,
skatuves māksla, valodniecība, vēsture ) iepazīšanai un uzziņu izdevumu
– enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu izmantošanai;
daiļliteratūra, bērnu un jauniešu literatūra latviešu , krievu valodā.
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Sports
2009. gadā Mārupes Sporta centrs ir noorganizējis 12 sporta sacensības, kā arī
atbalstījis 74 basketbola sacensības, 41 volejbola, 4 minifutbola sacensības (t.sk.
Latvijas amatieru līgas sacensības basketbolā un volejbolā, kuras notikušas Mārupes
novada sporta zālēs visa gada garumā). Jaunmārupes stadionā vasaras periodā
notika futbola sacensības treneru A. Kokoreviča un V. Družiņina vadībā.
Mārupes Sporta centra treneru vadītās 5 sporta sekcijas apmeklējuši 319 audzēkņu:

Futbols
treneri: Agris Kokorevičs, Viktors Družiņins, Jānis Vilkaušs

134 audzēkņi

Basketbols
treneris Jānis Hāzners

67audzēkņi

Volejbols
treneris Andris Vitauts Kļaviņš

38 audzēkņi

Taekvondo
treneris Vitālijs Lepins Žagars

60 audzēkņi

Vispārējā fiziskā sagatavotība
trenere Jeļena Martjanova

20 audzēkņu

Mārupes Sporta centra sporta sekciju audzēkņi piedalījušies republikā dažāda
mēroga sacensībās un ieguvuši godalgotas vietas un daudzi tika sumināti Mārupes
novada „Sporta laureātā 2009”.
Pateicoties Mārupes novada iedzīvotāju aktivitātei tika nodibināta Mārupes novada
basketbola līga, kurā 2009/2010. gada sezonā piedalās 12 komandas.
Mārupes novada iedzīvotāji ir bijuši iekļauti dažādu sporta veidu republikas izlasēs,
piedalījušies dažādu valstu, republikas un novadu sporta sacensībās 25 sporta
veidos, kā piem. orientēšanās, vieglatlētikas, riteņbraukšanas, galda tenisa, jātnieku
sportā, aerobikā, golfā, futbolā, motosportā, basketbolā, brīvā cīņā, autokrosā,
taekvondo, hokejā, peldēšanā, airēšanā, kalnu slēpošanā, skrituļslalomā, rogainingā,
skeitbordā, bridžā, daiļslidošanā, ūdensslēpošanā, karatē, modernās dejās.
Mārupes novada sportistu labākie rezultāti, kuri trenējās Latvijas sporta federāciju
izlasēs, sporta skolās un klubos:
Jānis Smons – vieglatlētika – 2I. Nedzirdīgo olimpiskās spēles Taivanā Taipejā
19 sporta veidos - trīssoļlēkšanā – 4. vieta

Roberts Rode – kalnu slēpošana – 2008./2009.g. sezonā ļoti nopietni gatavojās
Olimpiskajai sezonai, piedalījās dažādās sacensībās Eiropā un Dienvidamerikā,
galvenokārt gatavojoties un trenējoties tieši ātruma disciplīnās – nobraucienā un
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supergigantā Čīles Andos trenējās Latvijas izlases slēpotājs Roberts Rode. 10.09.
vienā dienā notika gan treniņbrauciens gan divi oficiālie nobraucieni disciplīnā.
Pirmajā trasē izcilu rezultātu sasniedza Roberts Rode, ieņemot 25. vietu 75
dalībnieku konkurencē un saņemot par to 45.39 FIFS punktus, tā nobrauciena
disciplīnā izpildot olimpiādes dalībai nepieciešamo kvalifikāciju.
Kristaps Zvejnieks – kalnu slēpošanā - Latvijas čempions supergigantā un slalomā
(gan pieaugušajiem, gan junioriem), savukārt gigantā bronzas medaļa. Stabilie
rezultāti Kristapam sezonas kopvērtējumā deva iespēju ieņemt Latvijas Slēpošanas
savienības rangā 1. vietu gan junioru, gan pieaugušo vērtējumā.
Miks Zvejnieks – kalnu slēpošana - Latvijas Jaunatnes čempionātā – slalomā 1.
vieta, gigantā – 3. vieta, Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē – 2. vieta, FIS
sacensībās Spānijā – 3. vieta gigantā
Laura Penele – jātnieku sports – LR nacionālais čempionāts – kopvērtējumā bērni
līdz 16.g.v. – 3. vieta ar zirgu Alfredo
Mairis Penelis – jātnieku sports -Latvijas nacionālais čempionāts kopvērtējumā
Mairis Penelis ar zirgu Welt Duran II – 3. vieta
Airisa Penele – jātnieku sports – Latvijas ziemas čempionāts – Lielā balva – iejādē –
2. vieta kopvērtējumā
Toms Pikšēns – triatlons -Lietuvā Lietuvas atklātajā un Latvijas čempionātā par 2.
vietas ieguvēju triatlonā
Kārlis Orleāns - taekvondo – Latvijas čempionātā – 2. vieta, Latvijas Jaunatnes
olimpiādē – 1. Vieta
Dmitrijs Serjogins – vieglatlētika – dažādu skrējienu uzvarētājs - Latvijas ziemas
čempionāts – 1. vieta Latvijas Jaunatnes olimpiādes uzvarētājs, Latvijas Jaunatnes
čempionātā – 1. vieta 300m, 2. vieta Nordea maratonā 5 km distancē
Edgars Šumskis – vieglatlētika – Latvijas čempionātos – 1500m – 3.vieta, un 2.
vieta, Nordea Rīgas minimaratons 5015m ar rezultātu 17:20 – 1. vieta
Pāvels Gribovskis – peldēšana – Latvijas ziemas peldēšanas čempionātā 1. Vieta
50m brīvais stils, 100m brīvais stils 3. vieta, Latvijas II jaunatnes olimpiādē – 50m
brīvais stils – 1. vieta 200m komplekss – 1. vieta u.c. Eiropas jauniešu olimpiskais
festivāls – 50 m brīvais stils – 8. Vieta
Anastasija Bogdanova – taekvondo – Latvijas čempionātā junioriem – 2. vieta,
Latvijas jaunatnes olimpiādē – 3. Vieta
Kristaps Krūmiņš – taekvondo – Latvijas čempionātā junioriem - 2. vieta, Latvijas
Jaunatnes olimpiādē – 2. Vieta
Pāvels Jacins – taekvondo – Latvijas čempionātā junioriem Jaunatnes olimpiādē – 3. Vieta

2. vieta, Latvijas

Anastasija Kostenko – airēšanā – LR junioru čempionātā K-2 1000m – 3. vieta , K
–4
500m – 2. vieta, k-2 200m – 3. vieta LR čempionātā – K-4 500m – 3. vieta,
k-4 200m – 3. vieta
Māra Krūze – airēšana –LR čempionātā junioriem „A „- 2. vieta bezstūrmaņa
divniekā, 2. vieta pārairu četriniekā Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē – 2. vieta
bezstūrmaņa divniekā, 2. vieta pārairu četriniekā Baltijas republiku čempionātā – 2.
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vieta bezstūrmaņu divniekā. Starptautiskā regatē Klaipēdā – 2. vieta 3000m
distancē vieniniekos un 1. vieta 500m distancē vieniniekos
Māris Gūtmanis – riteņbraukšana -LR čempionātā BMX „Madonas kauss” vīriešiem
Elitas grupā – 1. vieta LR čempionātā BMX Valmierā vīriešiem – 2. vieta , Eiropas
čempionātā BMX Dānijā – 17. vieta
Rihards Bartuševičs – riteņbraukšana - LR čempionātā vīriešiem grupas braucienā
U-23 - 2. vieta PASAULES DAUDZDIENU VELOBRAUCIENĀ vīriešiem Austrijā
– kopvērtējumā 1. vieta un 1. vieta kalnu braucienā
Mečislavs Bartuševics – riteņbraukšana – SEB MTB 6 posmu sacensībās – 3.
vieta PASAULES DAUDZDIENU VELOBRAUCIENĀ
vīriešiem
Austrijā –
kopvērtējumā 1. vieta
Volejbola komanda „Mārupe” Latvijas čempionātā amatieru līgā vīrieīesm izcīnīja
3. vietu : Ģirts Dambekalns, Oskars Puga, Jānis Celmiņš, Māris Martuzāns, Gatis
Olte, Armands Namiķis, Armands Namiķis, Uldis Grīnbergs, Kristaps Punculis, Artis
Podnieks, Guntis Buks

Sabiedrības informēšana
Mārupes novada Dome reizi mēnesī izdod bezmaksas informatīvo izdevumu
„Mārupes Vēstis”, kas tiek drukāts 6000 eksemplāru lielā tirāžā un tiek izplatīts
Mārupes iedzīvotājiem bez maksas. 2009. gadā tika izdoti 12 numuri. Tāpat visa
aktuālā informācija un Domes lēmumi tiek publicēti interneta vietnē www.marupe.lv.
Sadarbībā ar citām Domes struktūrvienībām tiek organizētas tikšanās ar
iedzīvotājiem. 2009.gadā no marta līdz novembrim notika regulāras radio parādies
Mārupes teritorijā raidošajā radio stacijā QBS, kur Mārupes pašvaldības darbinieki un
deputāti informēja iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā.

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām
Mārupes pašvaldībā aktīvi darbojas vairākas sabiedriskās organizācijas:





Mārupes pensionāru labdarības biedrība;
Mārupes politiski represēto biedrība;
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība;
Biedrība "Jauniešu ideju darbnīca".

Mārupes pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo organizāciju darbību nodrošinot tās
ar telpām pasākumu rīkošanai, transportu, kā arī ar informācijas izplatīšanu par
organizāciju darbu.
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Mārupes novada
2010.gadā:







Domes plānoties nozīmīgākie projekti

Izbūvēt ēdināšanas bloku Mārupes vidusskolā,
Izstrādāt PII Lienīte iekštelpu renovācijas projektu,
Investīciju projekti vides aizsardzībā
Gaujas ielas rekonstrukcija, ielu brauktuvju rekonstrukcija, automašīnu stāvvietu
izbūve pie pašvaldības iestādēm,
Ielu apgaismojuma izbūve,
Paredzēts līdzfinansējums privāto pirmskolas iestāžu novadā deklarēto bērnu
uzturēšanai.

Mārupes novada Domes izpilddirektors

Ivars Punculis
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