
Pirms 85 gadiem pagastam, ko sauca par Bieriņu pagastu, tika 
dots jauns vārds – Mārupes pagasts. Šogad Mārupei, ko nu vairs 
nesauc par pagastu, bet novadu, – 85 gadu jubileja.

Jubileju svinēsim nedēļā starp diviem nozīmīgiem visas mūsu 
valsts svētkiem – 11. novembri (Lāčplēša dienu) un 18. novembri 
(Latvijas Republikas proklamēšanas dienu).

Mārupes 85 gadu jubilejai  
un Latvijas Republikas proklamēšanas  
gadadienai veltītie sarīkojumi Mārupes novadā 

11. novembris
Plkst. 7.30 – lāpu aleja pie Mārupes vidusskolas
Plkst. 16.30 – lāpu gājiens no Mārupes vidusskolas uz Lāčplēša ordeņa 
kavalieru atdusas vietām Mārupes kapos
Plkst. 17.00 – pasākums “Iedegsim svecīti” Mārupes novada Domes pagalmā

12. novembris
Plkst. 15.00 – sarīkojums “Mārupe laiku lokos” Mārupes novada kultūras 
namā

13. novembris
Plkst. 18.00 – Mārupes kultūras nama kolektīvu koncerts “Mums pieder 
tik daudz” Mārupes kultūras namā
Plkst. 21.00 – deju vakars (līdzi jāņem arī groziņi) Mārupes kultūras namā

14. novembris
Sporta diena novada ciematos:
Tīraines sporta – Futbola diena
Jaunmārupes sākumskolas – Basketbola diena
Mārupes vidusskolā – Ģimeņu sporta diena
Skultes skolā – Sporta diena

15. novembris
Plkst. 15.00–18.00 – radošās mākslas darbnīcas Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā. Darbnīcu laikā notiks konkurss par labāko darbu par tēmu 
“Mārupe – manas mājas”

16. novembris
Plkst. 12.30 – Mārupes mūzikas un mākslas skolas Svētku koncerts skolas 
lielajā zālē.  
Plkst. 18.00 – svinīgais koncerts Skultes ciemata iedzīvotājiem “Es prie-
cājos...” Skultes sākumskolā
Mārupes pamatskolā skolēnu Radošās darbnīcas “Es savā novadā!” 

17. novembris
Plkst. 9.00 – “Mana dziesma Latvijai” – Mārupes vidusskolas svinīgā 
līnija skolas stadionā
Plkst. 10.00 – “Mūsu lepnums” – izcilus sasniegumus guvušo Mārupes 
vidusskolas skolēnu un skolotāju fotografēšanās pie lielā valsts karoga

Plkst. 10.00 – svinīga līnija Skultes sākumskolas bērniem.
Plkst. 10.00 – svinīgs koncerts PII “Lienīte” – “Mārupe Latvijā”
Plkst. 10.00 – svinīgā līnija PII “Zeltrīti”
Plkst. 10.00 – svētku koncerts Mārupes pamatskolas pirmsskolā
Plkst. 14.00 – svētku koncerts Mārupes pamatskolā
Svētku koncerts Jaunmārupes sākumskolā
Plkst. 19.00 svinīgais svētku sarīkojums Mārupes novada kultūras namā

Izstādes
Radošo darbu izstāde “Nāk rudens apgleznot Latviju...” Skultes sākumskolā
Izstāde “Mārupe un mārupieši laikmeta griežos.” – Jaunmārupes sākumskolā

Mārupes novada doMes inforMatīvais izdevuMs

2010. gada oktobris
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Jau iepriekšējos “Mārupes Vēstu” izdevumos esam 
stāstījuši par darbu, ko veica Mārupes novada Dome, 
lai pagarinātu 25. autobusa maršrutu līdz dzīvojamam 
rajonam “Vecozolu nami”. Šis jautājums ir ieguvis plašu 
rezonansi, un tāpēc pie tā atgriežamies atkal. 

8. septembrī Mārupes kultūras namā notika diskusija 
ar iedzīvotājiem par jautājumiem, kas saistīti ar 25. au-
tobusa maršruta pagarināšanu līdz dzīvojamam rajonam 
“Vecozolu nami”. Diskusijā piedalījās Mārupes novada 
Domes deputāti, kompetenti speciālisti, būvvaldes dar-
binieki un iedzīvotāji. Diskusijas laikā iedzīvotāji tika 
iepazīstināti ar 25.  autobusa maršruta pagarināšanas 
tehnisko risinājumu un sniegtas atbildes uz jautājumiem. 
Pagarināt 25.  autobusa maršrutu var tikai tad, ja tiek 
paplašināta Mārupītes gatve posmā no Rožu ielas līdz 
Vecozolu ielai un rekonstruēta caurteka Mārupītes gatves 
un Vecozolu ielas krustojumā. Šādam risinājuma nepie-
krīt tie iedzīvotāji, kuru mājas atrodas šajā ielas posmā. 

Diskusijas laikā iedzīvotāji izteica ierosinājumu Mā-
rupītes gatvi pārveidot par vienvirziena ielu, tad to ne-
vajadzētu paplašināt, bet autobusa maršrutam varētu 
izmantot Gaujas un Rožkalnu ielu. Tomēr arī Rožkalnu 
iela nav tik plata, lai tajā kursētu satiksmes autobuss, un 
tad, savukārt, būtu jāpaplašina Rožkalnu iela. Rožkalnu 
ielas un Gaujas ielas krustojums ir tik asā leņķī, kurā 
pat grūti iegriezties vieglajai automašīnai. Rekonstruēt 
šo krustojumu nav iespējams, jo tam piegulošās zemes 
ir privātīpašumi ar lielām kredītsaistībām. 

Pēc 8.  septembra diskusijas tika veikta iedzīvotā-
ju aptauja dzīvojamā rajonā “Vecozolu nami”. Aptauju 
organizēja namu apsaimniekotājs SIA “3X”. Aptaujas 
anketā tika piedāvāti divi autobusa kursēšanas maršruta 
varianti: pirmais variants – autobuss iebrauc Vecozolu 
namu dzīvojamā rajonā un tam ir galapunkts pie kat-
lu mājas. Otrais variants – autobuss pa Vecozolu ielu 
brauc līdz Vecajai Jelgavas šosejai. Pirmajā gadījumā būs 
apgrūtināta automašīnu novietošana uz Vecozolu ielas 
un Gaujas ielas, kā arī paaugstināsies trokšņu līmenis 
un pazemināsies bērnu drošība uz ielas. Otrajā variantā 
autobuss nekursēs garām dzīvojamam rajonam, taču bērni 
varēs braukt uz Mārupes pamatskolu Tīrainē. Rezultāts 
ir šāds: pirmo variantu atbalsta 32,9 %, savukārt 67,1 % 
iedzīvotāju nevēlas, lai autobuss kursētu Vecozolu namu 
rajonā.

29. septembrī Mārupes novada Dome saņēma iesnie-
gumu no namu apsaimniekotāja SIA “3X” ar lūgumu rast 
iespēju pagarināt 25. autobusa maršrutu līdz Tīrainei – 
tātad iedzīvotāju vairākuma atbalstīto otro variantu.

Tomēr 25. autobusa maršruta pagarināšana līdz Tī-
rainei nav iespējama šādu apstākļu dēļ: 1) šādu maršruta 
pagarinājumu šobrīd neatbalsta Rīgas Domes satiksmes 
departaments, kura pārraudzībā ir Rīgas pilsētas sa-
biedriskais transports; 2) Tīrainē pirms Aplociņu ielas 
atrodas zirgu stallis, kura stūris atrodas tiešā Vecozolu 
ielas brauktuves tuvumā. Neviens satiksmes autobuss šajā 
vietā nevar un nevarēs nodrošināt pasažieru drošību. 
Ēka būtu jānojauc, bet tie ir papildu sarežģījumi, jo tas 
ir privātīpašums. 

Pagājuši jau trīs gadi, kopš Mārupes novada Dome 
risina jautājumu par 25. autobusa maršruta pagarināšanu. 
29. septembra Domes sēdē šis jautājums netika izlemts, 
bet atkārtoti virzīts uz Mārupes novada Attīstības komi-
teju tālākai izpētei un diskusijai. Dome meklēs iespējas 
jauniem maršruta variantiem. Kad reāli tiks pagarināts 
25.  autobusa maršruts un kāds tas būs, šobrīd nav zi-
nāms. 

Šajā diskusijā rodas jautājums par savstarpēju pie-
kāpšanos un samērojama labuma gūšanu visām ieinte-
resētajām pusēm. Lai autobuss kursētu, tam ir jānodro-
šina atbilstoša infrastruktūra: ielu platumi, apgriešanās 
iespējas. Savukārt, ja iedzīvotāji vēlas autobusa pieturas 
tuvāk mājām, jārēķinās ar zināmu satiksmes un trokšņu 
intensitātes pieaugumu. Autobusa līnijas pagarināšana nav 
jautājums, kas diskutējams tikai starp Mārupes Domi un 
Mārupes iedzīvotājiem. Šajā jautājumā būtisks spēlētājs ir 
arī SIA “Rīgas satiksme”, kas nodrošina autobusu kustību 
un kuram ir savas prasības, tostarp satiksmes drošības 
prasības. Ja tās nevar tikt apmierinātas, “Rīgas satiksme” 
autobusa maršruta pagarināšanu nenodrošinās.

Aida Lismane, 
būvvaldes vadītāja

turpinām meklēt risinājumus 
25. autobusa maršruta pagarināšanai
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pašvaldībā

Mārupes novada doMes sĒdes

 20. oktobrī plkst. 10.00  
sociālā, izglītības, kultūras un sporta jautā-
jumu komitejas sēde

 20. oktobrī plkst. 12.00  
attīstības komitejas sēde

 20. oktobrī plkst. 13.30  
Finanšu komitejas sēde

 20. oktobrī plkst. 14.30  
Vides un komunālo jautājumu komitejas sēde

 27. oktobrī plkst. 15.00  
Mārupes novada Domes sēde

ar Mārupes novada Domes sēžu lēmumiem 
varat iepazīties www.marupe.lv sadaļā “novada 
Dome” – “Domes sēžu protokoli”.

Mārupes novads nav liels, bet tam ir savas iezīmes. 
Mums ir četri ciemi: Mārupe, Tīraine, Jaunmārupe un 
Skulte. Lidostas teritorija ir valsts nozīmes infrastruktūras 
objekts, ko nevar nosaukt par ciemu, bet tas pastāv un 
aizņem lielu Mārupes novada teritorijas daļu. Mārupes 
novadam nav izteikta centra, kur atrastos visi sabiedriskie 
objekti, piemēram Domes ēka, skolas, bērnudārzi, pasts, 
aptiekas, veikali utt. Tas viss ir izkliedēts pa ciemiem. 
Šāda situācija ļoti apgrūtina iedzīvotāju iespējas saņemt 
tos sabiedriskos pakalpojumus, kādi tiem ir nepieciešami. 
Tīraines ciems saplūst ar Mārupes ciemu un iedzīvotājiem 
nav grūti nokļūt līdz Domei. Jaunmārupe un Skulte 
atrodas daudz tālāk. Šo ciemu iedzīvotājiem nokļūt līdz 
pašvaldībai ir grūti. Tāpēc Mārupes novadā būtu jāveido 
pašvaldības iestādes Jaunmārupes un Skultes ciemā. 

Pašlaik Mārupes novada Dome ir uzsākusi darbu pie 
tehniskā projekta izstrādes tieši šādai pašvaldības ēkai 
Jaunmārupē, kurā būs vairākas iedzīvotājiem ļoti ne-
pieciešamas funkcijas: pašvaldības pārvalde – tā sauktā 

“vienas pieturas aģentūra”, sociālā rehabilitācija un ar 
sociālo palīdzību saistīto pakalpojumu nodrošināšana, kā 
arī iespēja saņemt ambulatorus medicīnas pakalpojumus 
un nopirkt medikamentus. Ēka atradīsies Mazcenu alejā 
blakus parkam. Līdzīgu iestādi būtu nepieciešams būvēt 
arī Skultes ciemā. 

Pašlaik ir izsludināts iepirkums tehniskā projekta 
izstrādei. Pretendenti, kas piedalīsies, šajā iepirkumā, 
mums piedāvās savu būves metu, kuram jāatbilst tām 
prasībām un vajadzībām, kādas ir izvirzītas iepirkuma 
nolikumā. Labākā un izdevīgākā meta autoram tiks dotas 
tiesības izstrādāt ēkas tehnisko projektu. Pirms tehniskā 
projekta izstrādes uzsākšanas, tiks organizēta būves meta 
publiskā apspriešana. Iedzīvotājiem būs iespējas iepazī-
ties ar būvniecības ieceri, izteikt savus priekšlikumus un 
iebildumus, kas tiks apkopoti un izvērtēti. Ja iedzīvotāji 
atbalstīs būvniecības ieceri, tiks izstrādāts ēkas tehniskais 
projekts un 2011. gada pavasarī varēs sākties būvniecības 
darbi. Būvniecību plānots pabeigt 2012. gada pavasarī.

tiks projektēta jauna 
sabiedriskā ēka Jaunmārupē

inforMĒ sociālais dienests

Daļai Mārupes novada nekustamo īpašumu nodokļu 
maksātāju ir izveidojušies lieli nekustamā īpašuma nodokļa 
parādi. Šī nenomaksātā summa būtiski ietekmē Mārupes 
pašvaldības budžetu. Un tādēļ Mārupes novada Dome ir 
uzsākusi nodokļu parādu piedziņu. 

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
29. panta otro daļu par nodokļu un nodevu maksājuma 
samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 
0,05 % par katru nokavēto dienu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 364. panta 
pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
26. panta pirmo daļu, lēmuma piespiedu izpildes izmaksas 
sedz nodokļu maksātājs. 

Ja Mārupes novada pašvaldības norādītajos termiņos 
nekustamā īpašuma nodoklis netiks nomaksāts (atgā-
dinām, ka nodokļa paziņojuma nesaņemšana nav par 
pamatu nodokļa nemaksāšanai), Mārupes novada pašval-
dības nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs 

veiks nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda 
kārtībā saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 
26. pantu, piemērojot šādus piespiedu izpildes līdzekļus:

1. inkasācijas uzdevumā var tikt norakstīti naudas 
līdzekļi no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē vai 
no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskas personas, 
kura nav kredītiestādē un kuras komercdarbība ietver 
bezskaidras naudas maksājumu veikšanu:

2. Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vēršot 
piedziņu uz nodokļa maksātāja mantu (kustamo un nekustamo 
īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām) 
un uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām 
(darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, citiem pa-
rādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs). 

Atkārtoti lūdzam īpašniekus ievērot nekustamā īpašu-
ma nodokļa samaksas termiņus un laikus veikt nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksu. 

Sarmīte Maščinska, 
Mārupes novada Domes juriste

Lai saņemtu sociālo palīdzību, tajā skaitā, pabalstu 
komunālajiem pakalpojumiem, apkurei, personai vai tās 
pārstāvim ir jāvēršas Mārupes novada Sociālajā dienestā ar 
iesniegumu. Tad ir jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, 
kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu 
un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē ienākumus un 
materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem, iesniedzot 
pamatojošas izziņas no darba vietas, Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (VSAA), ja nepieciešams – no 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID). Personai ir jābūt atzī-
tai par trūcīgu vai maznodrošinātu, lai tālāk lemtu par 
nepieciešamo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai. 

Par trūcīgu ģimene (persona) tiek atzīta, ja tās 
ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada 1.  janvārī spē-
kā esošās minimālās darba algas valstī, ja tā atbilst LR 
spēkā esošajos normatīvajos aktos un šajos saistošajos 
noteikumos izvirzītajām prasībām.

Par maznodrošinātu ģimene (persona) tiek atzī-
ta, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 140 mēnesī, bet personai, 
kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, – 
Ls 160 mēnesī.

Prasības ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai 
maznodrošinātu:

• ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi 
kredītiestādēs;

• ģimenei (personai) nav noslēgts uztura līgums;
• ģimenei (personai) nepieder vērtspapīri (izņemot pri-

vatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
• ģimenei nepieder īpašums, izņemot:
 dzīvesvietas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu 

piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst piedziņu pēc 
izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pie-
likuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu;
 nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu 

deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai 
īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no 
ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes 
radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums;
 viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (personas) 

īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens velosipēds kat-
ram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai mopēds, 
kas ir ģimenes (personas) īpašumā;
 papildus 4.2. punktā minētajam īpašumam viens neap-

būvēts zemesgabals platībā līdz 600 kvadrātmetriem, kas tiek 
izmantots kā sakņu dārzs;

• ģimene (persona) nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus 
vai tā neatrodas ieslodzījumā.

Ja jūsu ģimene ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, uz 
piešķirtā statusa laika posmu varat saņemt ikmēneša pabalstu 
komunālo pakalpojumu maksājumu segšanai 50 % apmērā no 
mājas pārvaldnieka un/vai attiecīgā komunālo pakalpojumu 
sniedzēja piestādītā rēķina kārtējam mēnesim. 

Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts vienreiz gadā līdz 
Ls 200 apmērā kurināmā iegādei, mājsaimniecībai, izmak-
sājot to pa daļām. 

Konkrētāku informāciju varat saņemt, zvanot pa Sociālā 
dienesta tālruni 67149869, pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 
9.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 
un piektdienās no 9.00 līdz 15.00.

Una Putniņa, 
sociālā dienesta vadītāja

Atgādinājums par  
nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

Septembrī Mārupes novada Dome uzstādīja 5  lielfor-
māta novada kartes, kas palīdzēs labāk orientēties novada 
teritorijā un atrast vajadzīgo adresi gan mūsu viesiem, 
gan pašiem Mārupes iedzīvotājiem, jo pēdējos gados ir 
izveidotas jaunas ielas un uzbūvēti jauni objekti. Kartes 
atrodas Mārupē, Tīrainē, Jaunmārupē.
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pašvaldībā

2009. gada 1.  jūlijā Latvijā notika administratīvi te-
ritoriālā reforma. Mārupes pagasts tika pārveidots par 
Mārupes novadu. Lai gan novada teritorija nav manīju-
sies, tomēr mainījies ir ģerboņa “īpašnieks” – juridiska 
persona un simbolika tādā veidolā 1:1 nevar turpmāk 
tikt izmantota. Katrai šādai izmaiņai ir jāparādās arī 
ģerbonī.

Konsultējoties ar Valsts Heraldikas komisiju, izmaiņas 
bija jāveic nelielas, jo mūsu novadam nav pievienots 
neviens cits. Pēc ilgāka laika un izvērtējot vairākus ie-
spējamos variantus gan Mārupes novada deputāti, gan 
Valsts Heraldikas komisija pieņēma galīgo lēmumu. 

Ģerboņa apraksts
Ģerboņa forma: spāņu vairogs (klasiskā, taisnstūra 

vairoga forma ar pusapļa (noapaļotu) pēdas daļu)
Ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās 

ar sudrabu un zaļu; uz šķēluma trīs četrlapu āboliņa 
lapas – no viena uz otru. Pa šķēlumu pretēji vērsta zaļa 
ar sudrabu šaurapmale. Zaļā krāsa – dabas un auglības 
krāsa. Tā simbolizē mieru un harmoniju. Zaļā krāsa 
atrodas pastāvīgā attīstībā. Veicina atjaunošanos, jaunību 
un izaugsmi. Kā arī Mārupes novada ģerbonī zaļā krāsa 
simbolizē no purviem atkaroto Mārupes zemi un mežus. 
Sudraba krāsa  – gudrības un turības krāsa. Sudrabs 
liecina par zināšanu attīstību, kā arī tas ir laimes, pār-
liecības un harmonijas simbols. 

Mārupes novada ģerbonis apstiprināts Mārupes 
novada Domes sēdē 2010.  gada 17.  februārī, Valsts 

Heraldikas komisi-
jā 2010. gada mar-
tā un 2010.  gada 
8.  jūnijā Kultūras 
ministrija ir re-
ģistrējusi Mārupes 
novada ģerboni 
ģerboņu reģistrā. 
Ar šo datumu kā 
Mārupes novada 
ģerboni ir jāizman-
to jaunais ģerbo-
nis. Dažādos apritē 
esošos priekšmetos, 
materiālos un citos 
objektos (piem., zīmogos, ēku plāksnēs, formas tērpos 
utt.) iepriekšējo ģerboni vēlams pamazām nomainīt 
pret jauno. 

Līdz ar jaunā Mārupes novada ģerboņa izstrādi un 
domājot par novada 85. gadu jubilejas tuvošanos, tika 
atjaunota ideja par Mārupes novada karoga izveidošanu. 
Aptuveni pirms gada jau tika rīkots atklāts karoga skiču 
konkurss. Diemžēl iedzīvotāju atsaucība bija minimāla. 
Šajā reizē karoga skices izveidoja Mārupes novada Domes 
māksliniece un kopā ar Mārupes novada deputātiem no 
28 karoga meta variantiem vairākās kārtās 2010. gada 
21.  jūnijā tika apstiprināts galīgais karoga tēls. Ar Mā-
rupes novada karogu iepazīstināsim “Mārupes Vēstu” 
novembra numurā.

Mārupes novadam jauns ģerbonis 

Jautā Mārupieši

Kad tiks pabeigta Gaujas ielas 
rekonstrukcija?

Šobrīd tiek plānots, ka 10. oktobrī tiks pabeigta 
Gaujas ielas rekonstrukcija un iela nodota eksplua-
tācijā. Gaujas ielai pēc rekonstrukcijas būs 5,5 m 
plata brauktuve, gājēju ietve gar vienu ielas pusi 
un apgaismojums. Uz ielas būs ātrumvaļņi kustības 
ātruma ierobežošanai un apļveida kustība Gaujas 
un Ventas ielas krustojumā labākai satiksmes or-
ganizācijai. Šajā krustojumā tiek prognozēta lielāka 
satiksmes intensitāte nekā citos krustojumos, jo 
Ventas iela nodrošina mašīnu kustību uz Dauga-
vas ielu, kas pašlaik ir galvenā iela izbraukšanai 
no Mārupes. 

Mārupes novada Dome pateicas Mārupes iedzī-
votājiem par sapratni Gaujas ielas rekonstrukcijas 
laikā. 

Kāpēc Daugavas ielā asfalta segums tika 
atjaunots sākot no Domes ēkas?

Šī gada septembra mēnesī va/s “Latvijas Valsts 
ceļi” par valsts līdzekļiem pārasfaltēja Daugavas ielu 
posmā no Mārupītes gatves krustojuma līdz Domes 
ēkai, jo pēc va/s “Latvijas Valsts ceļi” speciālistu 
slēdziena tieši šajā ielas posmā asfalta kārta atradās 
sabrukuma stadijā. Šī asfaltēšana nav Daugavas ielas 
rekonstrukcija, bet gan braucamās daļas asfalta 
virsējās kārtas uzlabošana. Mārupes novada Dome 
joprojām gaida, kad va/s “Latvijas Valsts ceļi” veiks 
Daugavas ielas rekonstrukcija tādā apjomā, kā tas 
paredzēts tehniskajā projektā: pilnībā atjaunota 
Daugavas ielas brauktuves izbūvētas gājēju ietves, 
apgaismojums un lietus ūdens kanalizācijas sistēma.

Ja arī tev ir kādas neskaidrības vai jautājumi – 
raksti: marupesvestis@marupe.lv un mēs atbildes 
publicēsim informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēs-
tis” un pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv. 

2. oktobrī Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos Latvijas 
Republikas 10. Saeimas vēlēšanās piedalījās 8217 vēlētāji, 
kas ir 86,29 % no kopējā novadā reģistrēto balsstiesīgo 
iedzīvotāju skaita (iepriekšējās Saeimas vēlēšanās Mārupes 
pagastā balsoja nedaudz vairāk par 5300 vēlētājiem). Līdz 
ar to Mārupes novads vēlētāju aktivitātes ziņā ierindojās 
trešajā vietā Latvijā, tomēr skaidrs, ka daļa vēlētāju bija 
rīdzinieki, kuri vēlējās nobalsot tieši Vidzemes vēlēšanu 
apgabalā. Vēlēšanas pie mums noritēja raiti un precīzi, 
un, kaut arī iecirkņos Mārupes novada Domes ēkā un 
Mārupes vidusskolā visas dienas garumā saglabājās rindas, 
vēlētājiem bija jāpagaida ne vairāk kā 10–15 minūtes, lai 
nodotu savu balsi par izvēlēto sarakstu. Kā parasti nelielas 
daļas – aptuveni 2 % – vēlētāju balsu netika pieskaitītas, 
jo viņi apzināti vai nejauši bija nobalsojuši nepareizi.

Jaunums bija tas, ka mārupieši šajās vēlēšanās varēja 
balsot piecos vēlēšanu iecirkņos, tomēr daudzi atzina, 
ka nav pamanījuši informāciju par šādu iespēju. Vienā 

no jaunajiem iecirkņiem Tīrainē nobalsoja 1205 vēlētāji, 
no kuriem daļa uz Mārupes pamatskolu devās no Mā-
rupes novada Domes, bet Skultē šo iespēju izmantoja 
tikai 361 vēlētājs. 

Kā redzams, balsojums dažādos iecirkņos atšķiras, bet 
kopumā mārupieši Saeimā pirmajā vietā vēlētos redzēt 
“Vienotības”, otrajā – “Saskaņas centra”, trešajā – Zaļo 
un Zemnieku savienības deputātus, kas atbilst arī visas 
valsts provizoriskajam vietu sadalījumam, bet ceturtajā 
vietā ierindojuši Nacionālo apvienību “Visu Latvijai!” un 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, savukārt piektajā – “Par 
Labu Latviju!”.

Tā kā gandrīz visos 10.  Saeimā iekļuvušo partiju 
sarakstos Vidzemes vēlēšanu apgabalā balotējās kāds 
mārupietis: “Vienotībā” – Ingmārs Čaklais, “Saskaņas 
centrā” – Uldis Zommers, Zaļo un zemnieku savienības 
sarakstā –Iveta Grigule un “Par Labu Latviju” – Līga Ka-
diģe, vēl atliek gaidīt galīgos ievēlēto deputātu sarakstus.

790. iecirknis, 
Mārupē, 

Daugavas ielā 29

791. iecirknis, 
Jaunmārupē, 

Mazcenu aleja 4a

955. iecirknis, 
Tīrainē,  

Viskalnu ielā 7

956. iecirknis, 
Mārupē,  

Kantora ielā 97

957. iecirknis , 
Skultē,

Skultes ielā 25
Kopā novadā

Kopa nobalsoja 2800 1648 1205 2203 361 8217 
Derīgo balsu 

skaits
Derīgo balsu 

skaits
Derīgo balsu 

skaits
Derīgo balsu 

skaits
Derīgo balsu 

skaits
Derīgo balsu 

skaits
1. “PCTVL” – “Par cilvēka tiesībām 

vienotā Latvijā” 26 0,93 % 9 0,54 % 13 1,08 % 11 0,50 % 7 1,94 % 66 0,80 %

2. VIENOTĪBA 1222 43,58 % 730 44,00 % 461 38,26 % 1049 47,55 % 43 11,91 % 3505 42,56 %
3. “Ražots Latvijā” 22 0,78 % 16 0,96 % 12 1,00 % 23 1,04 % 3 0,83 % 76 0,92 %
4. Politisko partiju apvienība 

“Saskaņas Centrs” 509 18,15 % 173 10,43 % 310 25,73 % 207 9,38 % 211 58,45 % 1410 17,12 %

5. “Tautas kontrole” 7 0,25 % 7 0,42 % 5 0,41 % 8 0,36 % 0 0,00 % 27 0,33 %
6. Zaļo un Zemnieku savienība 405 14,44 % 346 20,86 % 169 14,02 % 408 18,50 % 67 18,56 % 1395 16,94 %
7. “Par prezidentālu republiku” 18 0,64 % 8 0,48 % 7 0,58 % 17 0,77 % 3 0,83 % 53 0,64 %
8. Partiju apvienība “Par Labu 

Latviju” 207 7,38 % 79 4,76 % 93 7,72 % 154 6,98 % 10 2,77 % 543 6,59 %

9. “ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska 
politisko partiju apvienība” 15 0,53 % 5 0,30 % 8 0,66 % 8 0,36 % 1 0,28 % 37 0,45 %

10. Partija “Daugava - Latvijai” 4 0,14 % 6 0,36 % 0 0,00 % 1 0,05 % 0 0,00 % 11 0,13 %
11. “Pēdējā partija” 19 0,68 % 25 1,51 % 5 0,41 % 16 0,73 % 3 0,83 % 68 0,83 %
12. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”  - 

“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 283 10,09 % 202 12,18 % 101 8,38 % 246 11,15 % 9 2,49 % 841 10,21 %

13. Kristīgi demokrātiskā savienība 3 0,1 3 0,18 % 3 0,25 % 8 0,36 % 0 0,00 % 17 0,21

Mārupieši vēl 10. Saeimu

Gatavojoties Mārupes novada 85 gadu ju-
bilejas svinīgajiem pasākumiem, lūdzam līdz 
31. oktobrim pieteikties tiem sportistiem, kuri 
dzīvo Mārupes novadā un kuri 2010. gadā 
ir izcīnījuši godalgotas vietas starptautiskās 
sacensībās olimpiskajos sporta veidos.

Pieteikumus sūtīt uz Mārupes novada 
Domi ar norādi “Mārupes Sporta centra va-
dītājai Silvijai Bartuševičai”. Informācija pa 
tālr. 26354027 vai tālr./fakss 67149574.
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novadā

1975. gadā celtais daudzdzīvokļu nams Mārupītes gatvē 4 
bija gan morāli, gan fiziski novecojis, līdz ar to neizbēgama 
bija arī ēkas zemā energoefektivitāte un augstais energoresur-
su patēriņš. Tā, piemēram, ārsienu, bēniņu un pagrabstāvu 
nepietiekamas siltumizolācijas dēļ bija liels siltuma zudums 
dzīvokļos, kas ievērojami palielināja maksu par apkuri. Arī 
jumts bija traģiskā stāvoklī, ar šausmām gaidīju nākamo vētru. 

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Mārupītes gatve 4” tika iz-
veidota 2006. gadā ar mērķi pārvaldīt un apsaimniekot savu 
māju. Tomēr pašu līdzekļi bija nepietiekami, lai vienlaikus veiktu 
apjomīgus darbus. Turklāt vienam šķita, ka vispirms jāmaina logi 
kāpņu telpā, otram prioritāte bija jumts, trešo uztrauca ūdens 
caurules, ceturtajam – vispār viss ir vienalga. Tādēļ, izvērtējot 
iespējamos labumus no kompleksās renovācijas, mājas dzīvokļu 
īpašnieki nolēma piedalīties daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
pasākumu īstenošanā, piesaistot ES struktūrfondu. 

Obligātie priekšdarbi
Projekta iesnieguma un dokumentu paketes sagatavošana 

ir noteikta 10. 02. 2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 138 
“Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pa-
kalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitāti “Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””, kā arī papildu 
informāciju var atrast interneta vietnē www.liaa.gov.lv. 

Pirms projekta iesniegšanas ēkai bija jāveic energoaudits, 
tehniskā apsekošana un siltummezgla rekonstrukcijas tehniskais 
projekts. Starp citu, ir atsevišķa valsts programma, kas paredz 
80 % līdzfinansējumu minēto dokumentu sagatavošanai neatka-
rīgi no tā, vai nākotnē ir plānots veikt mājas renovāciju vai ne. 
Šīs programmas darbību noteic Ministru kabineta 2009. gada 
10. februāra noteikumi Nr. 139 “Grozījumi Ministru kabineta 
2008. gada 5. februāra noteikumos Nr. 59 “Noteikumi par valsts 
budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās””. Jāpiebilst, 
ka tas ir ļoti liels atbalsts tādām nelielām mājām kā mūsu, jo 
esam pieprasījuši maksimālo summu no ERAF par būvdarbiem, 
netērējot līdzekļus par dokumentācijas sagatavošanu. 

Būtiski, ka, iesniedzot projektu, viens no vērtēšanas kritēri-
jiem ir koeficents, kas veidojas no mājas energoefektivitātes pa-
augstināšanas darbu īstenošanas rezultātā iegūtā siltumenerģijas 

ietaupījuma attiecībā pret projekta attiecināmajām izmaksām un 
kurš nevar būt mazāks par konkrētu skaitli. Vienkāršos vārdos 
runājot, uz vienu mājas kvadrātmetru nevar tērēt neadekvāti 
lielu summu renovācijai. Tāpēc arī mēs, piemēram, bijām spiesti 
atteikties no fasādes siltināšanas ar cieto vati, tās vietā izvēloties 
putupolistirolu un ievērojami samazinot izdevumus. 

Ko paveicām projekta ietvaros?
Īstenojot mājas rekonstrukcijas ieceri, kopumā tika veikti 

šādi ēkas atjaunošanas un pilnveides būvdarbi: 
1) jumta seguma nomaiņa un nokrišņu ūdens novadīšanas 

sistēmas renovācija;
2) ēkas fasādes un gala sienu siltināšana;
3) logu nomaiņa kāpņutelpā, bēniņos un pagrabā;
4) bēniņu pārseguma siltināšana;
5) pagraba pārseguma siltināšana;
6) ēkas apmales renovācija;
7) kāpņu telpu kosmētiskais remonts;
8) siltumapgādes sistēmas daļēja renovācija;
9) ventilācijas šahtu tīrīšana.

Minēto būvdarbu veikšanai konkursa kārtībā (pēc pašu 
iniciatīvas) pagājušā gada rudenī tika noslēgts līgums ar būv-
uzņēmēju SIA “Lauda Baltic” par kopējo summu Ls 55 931,90 
apmērā uz vienu gadu.

Līgums par projekta īstenošanu ar Būvniecības, enerģētikas 
un mājokļu valsts aģentūru tika parakstīts 2009. gada 9. novem-
brī, pašlaik sadarbība tiek turpināta ar Latvijas investīciju attīs-
tības aģentūru. Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 52 239,32, 
attiecīgi ERAF līdzfinansējums – Ls 26 119,66. Tas ir nedaudz 
mazāk nekā 50 % no visiem izdevumiem par būvdarbiem. Šāda 
atšķirība ir radusies iepriekš minētā koeficenta dēļ, jo daļa no 
izdevumiem tomēr palika kā neattiecināmie izdevumi. 

Bez liekas steigas
Ņemot vērā iedzīvotāju skepsi, daži dzīvokļu īpašnieki gan 

neticēja, ka tomēr saņemsim līdzfinansējumu. Tāpēc projekta īs-
tenošanai atvēlējām veselu gadu, sadalot būvdarbus trīs posmos. 

Tātad pirmajā posmā tika nomainīti logi kāpņu telpās, 
veikta daļēja siltummezgla rekonstrukcija un sabalansēti apku-

res sistēmas stāvvadi. Šos darbus esam veikuši pirms ziemas, 
un mums bija iespēja pārbaudīt apkures sistēmas darbību. 
Iespējams, iedzīvotāji vēl nepaspēja tik ļoti izbaudīt pozitīvās 
izmaiņas, jo ziema bija dikti barga, un tāpat dzīvokļos vēl 
nebija tik silts, cik gribētos. Toties radiatori sildīja vienmērīgi 
visos dzīvokļos (protams, trešajā stāvā pāris grādu siltāk nekā 
pirmajā). Salīdzinājumā ar tādu pašu kaimiņmāju mūsu dzī-
vokļos temperatūra bija par trim, četriem grādiem augstāka, 
bet rēķini – vienādi. 

Tāpat vairākus iedzīvotājus šausmināja doma par kredīta 
ņemšanu, tāpēc pirmo posmu nolēmām īstenot bez aizdevuma, 
ieguldot savus uzkrātos līdzekļus. Nolēmām arī izvērtēt, kā 
mums veiksies ar līdzfinansējuma saņemšanu par pirmo pos-
mu, un tad arī lemsim par turpmākiem darbiem. Pēc dažiem 
mēnešiem gaidītie līdzfinansējuma 50 % bija biedrības kontā, 
klāt bija arī pavasaris, un iedzīvotāji nolēma turpināt projekta 
īstenošanu. Tam nepieciešamos līdzekļus jeb aizdevumu piešķīra 
a/s “Swedbank” ar 7,97 % gada fiksēto likmi. 

Attiecīgi būvdarbu otrajā posmā tika veikta ēkas fasādes 
siltināšana, jumta nomaiņa un ēkas apmales renovācija, savu-
kārt trešajā – bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana un 
kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Pozitīvi ir tas, ka ik pēc 
trim mēnešiem atmaksai pieprasījām 50 % par jau veiktiem 
būvdarbiem un pilnu aizdevuma summu nemaz neizmantojām. 

Kredīts izmaksas nepalielina
Pirms bankas aizdevuma saņemšanas mūsu mājā apsaim-

niekošanas maksa bija Ls 0,40 par vienu kvadrātmetru, un arī 
pēc saņemtā kredīta apsaimniekošanas maksa joprojām ir tie 
paši 40 santīmi par kvadrātmetru. Kā tas ir iespējams? Tūlīt 
paskaidrošu. 

Biedrības kontā no apsaimniekošanas maksas katru mē-
nesi tiek uzkrāta konkrēta summa, kuru agrāk izmantojām 
dažādiem remontdarbiem. Savukārt turpmāk – pēc renovā-
cijas pabeigšanas – ik mēnesi lielākā šo uzkrājuma daļa tiks 
novirzīta aizdevuma dzēšanai. To plānots atmaksāt nākamo 
7–8 gadu laikā. 

Apsaimniekošanas maksas nepalielināšana bija galvenais 
arguments pierunāt iedzīvotājus ņemt kredītu. Kā arī svarīgs 
apstāklis bija tas, ka aizdevuma saņemšanai dzīvokļi bankā 
nav jāieķīlā. 

Saskaņā ar energo audita pārskatā norādīto plānotais sil-
tuma patēriņa ietaupījums no esošā siltuma patēriņa ir 48 %. 
Tas nozīmē, ka ar visu aizdevuma atmaksu ziemas periodā 
maksāsim mazāk nekā iepriekš. 

Vai ir vērts iesaistīties visā šajā procesā? Ja ir divi vai trīs 
iniciatori, kas reāli spēj visu iecerēto realizēt, noteikti ir jāiz-
manto šāda iespēja. 

No iedzīvotājiem turpmāk gaidu laikus apmaksātus rēķinus, 
kā arī kārtības ievērošanu un teritorijas uzkopšanu, jo teritoriju 
kopjam mēs paši, nealgojot sētnieku. 

Olga Gržibovska, 
biedrības “Mārupītes gatve 4” valdes priekšsēdētāja

Mārupē renovēta daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja ar ERAF līdzfinansējumu

Pēc renovācijas Pirms renovācijas 
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kultūra, sports

“Vai zināt, kas ir Miķeļi?” mazajiem “Zeltrītu” putnē-
niem (tā varam saukt savus audzēkņus, jo visām grupiņām 
doti Latvijas putnu nosaukumi) 29. septembrī jautāja rūķi 
Ašulis, Brašulis un Gudrulis – mūsu mūzikas un sporta 
skolotājas. Uz bērnudārza mazās āra skatuvītes pirmoreiz 
stājās visas 12  grupiņas, kuras dziedāja dziesmiņas un 
spēlēja kustību rotaļas par dārzenīšiem, mazajiem ežu-
kiem, lietuslāsītēm, rudens lapām un sēnītēm atbilstošos 
tērpos. Noslēgumā “Zīlīšu” un “Gulbīšu” grupiņas no ru-
dens ražas “cepa” maizi, un tad visi ar vecākiem devās uz 
gadatirgu, kurā vēl ilgi notika jautra tirgošanās. Zināt, kā 
garšo burkānu konfektes, kazinaki, auzu pārslu groziņi 
ar ābolu pildījumu vai persiki šokolādē? To un daudz ko 
citu ēdamu, kā arī pašgatavotas rotaslietas varēja iegādāties 
improvizētajās tirgotavās, kur saimniekoja visdarbīgākie 
vecāku pārstāvji. Mūsu ēdināšanas firma SIA “Aniva” gādāja 
par siltiem šķovētiem kāpostiem ar desiņām un karstu 
tēju. Labi ieturējušies un pilniem groziņiem, izturīgākie 

bērni ar vecākiem vēl varēja piedalīties mazās stafetēs un 
konkursiņos. Pirmie lielie svētki “Zeltrītos” izdevās lieliski, 
tāpēc domājam, ka Mārupes izglītības iestādēm ierastais 
Miķeļdienas gadatirgus kļūs arī par mūsu tradīciju.

Iveta Jirgensone, Zanda Melkina

18. septembrī Mārupes novadā otro reizi notika auto-
orientēšanās sacensības “Iepazīsti novadu” – šoreiz pieska-
ņotas novada 85. jubilejai.

Rudenīgajā sestdienā, bet citādi dalībniekiem labvēlīgos 
laika apstākļos (lietus sākās pēc finiša) šogad uz starta stājās 
16 ekipāžas kopā ar 61 dalībnieku. Četri no vadītājiem šajās 
sacensībās piedalījās jau otro reizi, tostarp pagājušā gada uz-
varētājs Aivars Līpenīts ar ģimeni.

Visi veiksmīgi veica maršrutu, kurā jāatrod 16 objekti un 
šoreiz bija iekļauti ceļa posmi ar t. s. ģeometrisko leģendu, kādu 
lieto īstos rallijos, un laureātus šķīra pa vienai mazai kļūmītei. 
Pirmo vietu izcīnīja trīs brašu vīru komanda – Ģirts Freima-
nis, Kristiāns Brēdermanis un Raitis Logins, otro – Belousovu 
ģimene: Andris, Aelita, Mārtiņš, Kārlis un Rihards, bet trešo – 
Andis, Inga, Silvestrs, Miks un Beāte Krieviņi. Pirmo trīs vietu 
uzvarētāji saņēma dāvanu kartes no stādaudzētavas “Blīdene” 
un SIA “Tranzītserviss”, bet arī pēdējās vietas ieguvēji nepalika 
tukšā – specbalvu – riepu komplekta montāžu – viņiem dāvāja 
SIA “Mariņas”. Visu minēto sponsoru uzņēmumi bija iekļauti 
arī sacensību trasē, kurā bija jānofotografē visdažādākie objekti, 
kuri raksturo gan dažādus laikmetus, gan tautsaimniecības, 
kultūras un izglītības nozares.

Tā kā šis ir novada jubilejas gads, pēc maršruta veikšanas 
dalībniekiem, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, bija iespēja 
noskaidrot, cik labi viņi zina tā vēsturi. Lielākā daļa pareizi 
atbildēja uz 13 no 18 jautājumiem, bet uzvarētāji šajā papildu 
konkursā bija Henrija Jankovska komanda, kurā startēja māru-
pieši ceturtā un piektā paaudzē. Balva bija 4 biļetes pēc izvēles uz 
vienu no šā gada nogales koncertiem Mārupes kultūras namā. 
Vēl četras biļetes uz Pecolli burvju šova jauno programmu 
Mārupē bija iespēja izlozēt.

Mazas balviņas saņēma arī četras ģimenes, kurās startēja 
vecāki ar trīs bērniem, tostarp vismazākais dalībnieks – mēnesīti 
jaunais Adrians Aniņš, kā arī vienīgie drosmīgie, kas trasē devās 
ar motociklu – Aigars Macanovs ar meitu Baibu.

Kamēr tika apkopoti rezultāti, sacensību direktore, Mārupes 
sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča interesentus iepazīsti-
nāja ar Mārupes sporta kompleksa darbību un sarīkoja mazas 
atrakcijas jaunākajiem dalībniekiem.

Sacensības rīko mārupiešu iniciatīvas grupa ar Domes Spor-
ta centra atbalstu, un, pateicoties tiesnešu profesionalitātei, tās 
noritēja spraigi un aizraujoši. Dalībnieki atzina, ka šī bijusi 
aktīvi un interesanti pavadīta diena, kurā valdīja gan sportiskais 
azarts, gan labvēlīga konkurence un tika iepazīti tuvāki un tālāki 
novadnieki, uzzināts arī kas jauns.

Liels paldies visu objektu – pašvaldības, z/s “Cieceri”, viesu 
nama “Peles”, Vilciņu mototrases, SIA “Mārupe” un t. s. Vācu 
māju – īpašniekiem un jau nosaukto balvu sponsoriem, kā arī 
SIA “Vērsis Ro” īpašniekam Vitautam Rotbergam par atbalstu 
un vienmēr atsaucīgajam Mārupes siltumnīcu vadītājam Jānim 
Bērziņam par mierinājuma balvām.

Zanda Melkina

kultūras ziņas

7. oktobrī plkst. 18.00. Mārupes novada Dome 
ielūdz uz Mārupes mākslinieču izstādes “Saules kvin-
tesence” atklāšanu. Izstādē piedalās: Ieva Markeviča, 
Uva Bērziņa, Aiga un Ance Pīgoznes, Vita Sofija Po-
želaite, Inga Graumane, Linda Zēģele un Aija Apsīte. 
Darbi Mārupes novada Domes vestibilā būs apskatāmi 
līdz 5. novembrim.

8. oktobrī plkst. 19.30 Mārupes kultūras namā 
notiks svinīgs sarīkojums, veltīts novada izglītības 
iestāžu darbiniekiem. 

9. oktobrī plkst. 13.00 Mārupes novada kultūras 
namā novada seniori aicināti uz sarīkojumu “Rudens 
veltes”, ko rīko Mārupes pensionāru biedrība. Būs gan 
priekšnesumi, gan ciemiņi no Babītes novada, spēlēs 
Guntis, bet līdzi jāņem groziņš. Plkst. 12.00 kursēs 
autobuss Tīraine–Dzimtene–Jaunmārupe–Skulte.

16. oktobrī plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā 
Iluzionistu biedrība “A.M.B.E.R.” aicina Mārupes iedzī-
votājus uz bezmaksas burvju triku izrādi 2 daļās. Šajā 
izrādē piedalīsies biedrības biedri – tostarp iluzionisti 
Pecoli, Lietuvas un Igaunijas profesionālie iluzionis-
ti, ka arī biedrības amatieri – lielākoties jaunieši no 
13 gadu vecuma. Pasākuma mērķis – popularizēt šo 
Mārupes novada biedrību, piesaistot jaunus Mārupē 
dzīvojošus jauniešus apgūt interesantu, sevi pilnveido-
jošu profesiju/hobiju. Šovs ir atskaites punkts pašiem 
biedriem par semināros apgūtajām profesionālajām 
iluzionisma tehnikām. Protams, nebūt ne mazno-
zīmīgs būs arī biedrības sniegtais pozitīvais lādiņš 
Mārupes iedzīvotajiem un viesiem.

sporta ziņas

24.–26. septembrī Baltkrievijas galvaspilsētā 
Minskā notika 1. Starptautiskais teikvondo turnīrs 
ar Korejas vēstnieka Baltkrievijā balvām. Piedalījās 
komandas no Krievijas, Ukrainas, Lietuvas, Baltkrie-
vijas un Latvijas. Mārupes teikvondo klubu pārstāvē-
ja 5 sportisti, divi mūsējie izcīnīja godalgotas vietas. 

Svara kategorija līdz 51  kg meitenēm  
(12–14 g. v.) 3. vietu ieguva Magdalēna Vilciņa. Lai 
cīnītos finālā, Magdalēnai pietrūka viena punkta.

Svara kategorijā līdz 80 kg vīriešiem 2. vietu 
izcīnīja Kārlis Orleāns, kurš, divās cīņās uzvarot ar 
lielu pārsvaru, finālā piekāpās Baltkrievijas izlases 
sportistam V. Savlukovam.

Vēl divi mūsu sportisti Kristaps Krūmiņš un Gints 
Ginters izmēģināja savus spēkus, cīnoties pieaugušo 
grupā. Šoreiz viņi zaudēja pirmajās cīņās, bet paradīja, 
ka var cīnīties un pietrūkst tikai pieredzes.

Kā pastāstīja treneris Vitālijs Lepins Žagars, tad 
kopumā šis turnīrs bija ļoti profesionāli organizēts 
un mūsu sportisti ieguva labu pieredzi, sacensībās 
piedaloties ar jaunām LAJUST sistēmas elektro-
niskām vestēm, ko izmanto pasaules čempionātos.

25. septembrī Mārupes vidusskolas stadionā 
notika Mārupes novada futbola sacensības “Mā-
rupes kauss 2010” 1999. gadā dzimušiem zēniem. 
Sacensībās piedalījās 10 komandas no visas Latvijas 
un Lietuvas, tostarp 2 mārupiešu komandas, kurām 
šoreiz nepaveicās un godalgotas vietas neizcīnīja. 
1. vietu izcīnīja Babītes komanda, 2. vietā Ventspils 
olimpiskā centra komanda, bet trešie – Liepājas 
Metalurga komanda.

pirmais Miķeldienas gadatirgus “zeltrītos”

otrās autoorientēšanās sacensības Mārupē

Sacensību laikā meklējamo skatu vidū bija arī unikāli objekti, 
piemēram, 1931. gadā ražots auto, ko SIA “Mariņas” īpaši šai 
sestdienā izripināja no garāžas.

Miķeļdiena skultē
Kur tu biji, Miķelīti, ka darbos neredzēju... To mēs 

gribējām noskaidrot Skultes sākumskolā, priecājoties kopā 
ar Miķelīti, kurš bija ieradies pārbaudīt, ko bērni zina 
par rudens darbiem un ražas novākšanu, un pārsteigt ar 
krāsu daudzveidību un bagātajām veltēm, kā arī dziedāt 
un kopā rotaļāties. Kopā ar Miķelīti priecājās gan mazie 
divgadnieki, gan vecākie bērnudārza grupu bērni, kā arī 
sākumskolas skolēni. Arī darbiniekiem Miķelis bija sagā-
dājis priecīgus pārsteigumus. Visu priecīgi vēroja bērnu 
un vecāku kopīgie darbi – no kartupeļa gatavota varde, 
no gurķa gatavotais krokodils un ziedkāpostu aitiņas. Mūzikas skolotāja Dace Niedra un mazie audzēkņi
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novadā

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu III nodaļu “Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu” šādā redakcijā:

III Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu

5. Būvatļaujas saņemšana Nodevas 
likme 

5.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 01:
5.1.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl 10
5.1.2. jauna objekta būvniecība lVl 20
5.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 03: 
5.2.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl20
5.2.2. jauna objekta būvniecība lVl30
5.3. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 06:  
5.3.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl25
5.3.2. jauna objekta būvniecība lVl35
5.4. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 07:  
5.4.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl 30
5.4.2. jauna objekta būvniecība lVl40
5.5. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 08:  
5.5.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl35
5.5.2. jauna objekta būvniecība lVl45
5.6. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 09:  
5.6.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl50
5.6.2. jauna objekta būvniecība lVl60
5.7. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 10:  
5.7.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl55
5.7.2. jauna objekta būvniecība lVl65
5.8. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 11:  
5.8.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl70
5.8.2. jauna objekta būvniecība lVl80
5.9. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa 12:  
5.9.1. esošā objekta rekonstrukcija, renovācija lVl 75
5.9.2. jauna objekta būvniecība lVl 85

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

MĀRUPES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2010
Apstiprināt ar Mārupes novada Domes 2010. gada 29. septembra sēdes Nr.15 lēmumu Nr.11

Grozījumi Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2010  
“PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU MĀRUPES NOVADĀ”” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9. punktu un 11. punktu 

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 18. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 23/2010 “PAR RAKŠANAS 
DARBU VEIKŠANU MĀRUPES NOVADĀ šādus gro-
zījumus:

1.Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
“13. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas Būvvaldē ir ie-

sniedzams Atļaujas saņēmēja parakstītais apliecinājums 

par rakšanas darbu pabeigšanu un izpildshēma, kurā 
attēloti izpildītie darbi.”

2. Saistošo noteikumu 14. punktu aizstāt vārdu “izpild-
dokumentu” ar vārdiem “13. punktā minētie dokumenti” 
attiecīgajā locījumā. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 
Domes priekšsēdētājs  M. Bojārs

MĀRUPES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26 /2010
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 29. septembrī sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 19

Grozījumi Mārupes novada Domes 2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2010  
“PAR ATBALSTA SNIEGŠANU JURIDISKĀM UN FIZISKĀM PERSONĀM 

SOPRTA VEICINĀŠANAI MĀRUPES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010. gada 26. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā:

“2.2. Individuāliem sportistiem, kuri Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu, vai 
kuri apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības 

izglītības iestādēm, vai kuri ir Mārupes novada Sporta 
centra audzēkņi, ja ar sporti nodarbojas individuāli, nevis 
komandas sastāvā, nepārstāv nevienu komandu un pa-
nākumus attiecīgajā sporta veidā gūst individuāli, nevis 
kā komandas dalībnieks;”.

Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs M.Bojārs

MĀRUPES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27/2010
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 29. septembra sēdes Nr. 15 lēmumu Nr.24

Grozījumi Mārupes novada Domes 2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 17/2010  
“PAR NODEVU BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAI” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu,  
likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu

Septembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības
10. 09. 2010.

Silvija Grecka un Henrihs Greckis
Marina Mihailova un Ēriks Sproģis

17. 09. 2010.
Larisa Pramneka un Sergejs Trubicins

18. 09. 2010.
Dace Traumane un Guntars Busots-Uzuliņš

Ingrīda Innuse un Dainis Maļinovskis 
Aiga Pačūne un Jānis Erdmanis

Tatjana Mikucka un Anatolijs Mikuckis

sveicam jaunlaulātos!

Septembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie 

Sonora Violeta Pupiņa (dzimusi 24. 08. 2010.), 
Emīlija Raituma (dzimusi 29. 08. 2010.),
Olivers Čuprinskis (dzimis 3. 09. 2010.), 
Emīlija Lange (dzimusi 7. 09. 2010.), 
Rūbens Rožkalns (dzimis 16. 09. 2010.), 
Elza Kļavinska (dzimusi 15. 09. 2010.), 
Everita Mekša (dzimusi 13. 09. 2010.), 
Deivis Šmits (dzimis 15. 09. 2010.), 
Zahars Maligins (dzimis 9. 09. 2010.), 
Katrīna Stubure (dzimusi 13. 09. 2010.), 
Dana Geiba (dzimusi 21. 09. 2010.), 
Keita Jana (dzimusi 24. 09. 2010.), 
Anna Čursina (dzimusi 10. 09. 2010.), 
Gustavs Justs Jātnieks (dzimis 24. 09. 2010.), 
Viktorija Kalimulina (dzimusi 22. 09. 2010.), 
Andrejs Mackevičs (dzimis 23. 09. 2010.), 
Patriks Kreišmanis (dzimis 23. 09. 2010.).

sveicam 
jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

laikraksts “Mārupes vēstis”. 
Reģ. nr. 000702131. 

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas. 

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. 
izdevumu sagatavoja Ģirts Pūle  
un Jolanta Grosberga-Gernere. 

tālrunis 67149868, fakss 67149858, 
e-pasts marupesvestis@marupe.lv

SePTeMBRī 
MūžīBā AIzGāJušI

Grigorijs Hvostovojs (1940), 
Pjotrs Kudrjašovs (1932), 

Marta Konuša (1920), 
Pelageja Bogdanoviča (1940), 

Rinalds Bāliņš (1970), 
Paulīna Stepanova (1928).


