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2013.GADA   Decembris

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

15.novembrī Mārupes novada 
Kultūras namā notika Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 95.gadadienai 
veltīts svētku sarīkojums-koncerts , kurā 
uzstājās Mārupes  novada pašdarbības 
kolektīvi. Svinīgā pasākuma laikā 
pašvaldība pateicās tiem novada 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas 
bijuši aktīvi, iesaistījušies novada 
sabiedriskajā dzīvē, devuši ieguldījumu 
novada kultūras un sporta dzīves 
attīstībā un novada sakopšanā.

Svinīgā pasākuma laikā pateicības 
saņēma Gunta Skuja par deju kolektīva 
„Mārupieši” augstajiem sasniegumiem, 
Visvaldis Dumpis par ieguldījumu novada 
vēstures apzināšanā, Aivars Ābols par spor-
ta dzīves dažādošanu, organizējot novadā 
Mini motokrosa sacensības, Ieva Caruka, 
par Mākslas dienu tradīciju iedibināšanu 
Mārupes novadā, Iluta Grebska Lonn-
berga, SIA „Beweship”, par veiksmīgu 
sadarbību ar Mārupes novada pašvaldību, 

Paldies mārupiešiem
Sanita Āķe, Sandra Niedre un Dzidra 
Griškoite par Ziemassvētku labdarības 
akcijas aizsākšanu, Jānis Vīksna, SIA 
„Witraktor”, par veiksmīgu sadarbību ar 
Mārupes pašvaldību, Virdžīnija Lejiņa, 
Latvijas Televīzija, par Mārupes novada 
popularizēšanu ārpus novada robežām, 
Svetlana Rudzīte, Latvijas Televīzija, 
par Latvijas Televīzijas projekta „Nepaej 
garām” īstenošanu Mārupes novadā, Andis 
Jucevičs, Ineta Pelše un Olga Gržibovska 
ar ģimenēm par iniciatīvu un līdzdalību 
novada sakopšanā. 

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 
savā uzrunā mārupiešiem uzsvēra, ka ka-
tra ieguldītais darbs ir nozīmīgs, lai mūsu 
tauta un Latvijas valsts varētu pastāvēt, un 
novēlēja visiem kopā veidot savu novadu 
tādu, lai gribētos tajā dzīvot un atgriezties 
kā mājās. M. Bojārs pateicās novadniekiem 
par uzņēmību un ieguldīto laiku un darbu, 
kopīgi rūpējoties par savu novadu!

Uva Bērziņa

Bērnu 
uzņemšana 

1.klasē
Mārupes pašvaldības 

izglītības iestādēs

sākas 2014.gada 
15.janvārī plkst. 8.30
Piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās 

izglītības iestādē,  ir jāiesniedz personīgi 
vai elektroniski jāiesūta noteiktas formas 
iesniegums.

Pieteikšanās noteikumi, iesnieguma 
veidlapa un e-pasta adreses, uz kurām tas 
sūtāms, ir atrodami Mārupes pašvaldības 
vai skolas mājaslapā. Aktuālajai 
informācijai sekojiet līdzi pašvaldības 
mājas lapā www.marupe.lv, sākot ar 20.de-
cembri

Mārupes novada Domes 
darba laiki pārceltajās 

darba dienās
Dome apmeklētājus pieņems 

2013.gada 14 decembrī 
no plkst. 9.00 līdz 14.00

2013.gada 28.decembrī 
no plkst. 9.00 līdz 12.00

Kase būs slēgta
2013.gada 27. un 28.decembrī
2014.gada 2., 3. un 6.janvārī

Ārkārtas gadījumos zvanīt
29236436

Iedzīvotāji aicināti 
uz tikšanos

apspriest vīziju par Gerberu 
ielas sporta laukuma ierīkošanu 
un tajā plānotajām aktivitātēm

30.janvārī plkst.18.00 
Mārupes Kultūras nama zālē, 

Daugavas ielā 29

Aicinām iesniegt savus priekšlikumus 
Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29 
vai sūtot elektroniski uz e-pastu Attīstības 
nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei: ilze.
kremere@marupe.lv līdz 2014.gada 
30.janvārim. Projekta vizualizāciju skatīt 
vietnē www.marupe.lv.

Iedzīvotāji aicināti 
uz tikšanos 

apspriest vīziju par Jaunmārupes 
stadiona rekonstrukciju, kā 

arī par centralizētu ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu izbūvi 

Jaunmārupes ciemā

23. janvārī plkst.18.30
Jaunmārupes sākumskolā, 

Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
arī Mārupes novada domē, Daugavas 
ielā 29  vai sūtot elektroniski uz e-pastu 
Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei: 
ilze.kremere@marupe.lv līdz 2014.gada 
23.janvārim. 

Bērnu adventes koncertā pati daba bija ar mums - līdz ar balto sniegu aiz loga, sniegavīri bija arī 
uz Mārupes Kultūras nama skatuves. Sniegavīru deju izpilda bērnudārza “Zeltrīti” audzēkņi.

Sniegavīri ieskandina adventi

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

Gaišus, sirsnīgus un ģimeniskus 
Ziemassvētkus un 

laimīgu Jauno 2014.gadu!
Mārupes novada Domes vārdā -

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
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Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamiem 
īpašumiem Ziedleju iela 

13 un Ziedleju iela 15
Mārupes novada Dome 2013.gada 

27.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.2 
(sēdes protokola Nr.9, pielikums Nr.8.2) 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumiem Ziedleju iela 13 
(kadastra Nr.80760031691) un Ziedleju 
iela 15 (kadastra Nr.80760030492)”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu 
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī 
pieguļošajām teritorijām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 
Detālplānojuma izstrādātājs - SIA 
„Reģionālie projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus četru nedēļu 
laikā no publicēšanas dienas izdevumā 
„Mārupes Vēstis” iesniegt Mārupes no-
vada Būvvaldē, Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167.

Paziņojums par 
detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 
nekustamam 

īpašumam Vīksnas-A
Mārupes novada Dome 2013.gada 

27.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.1 
(sēdes protokola Nr.9, pielikums Nr.8.1) 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam „Vīksnas-A” (ka-
dastra Nr.80760031267)”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu, veidot vienotu ielu/ceļa tīklu 
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus 
gan detālplānojuma teritorijā, gan arī 
pieguļošajām teritorijām.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 
Detālplānojuma izstrādātājs - SIA 
„Reģionālie projekti”.

Rakstiskus priekšlikumus četru nedēļu 
laikā no publicēšanas dienas izdevumā 
„Mārupes Vēstis” iesniegt Mārupes 
novada Būvvaldē, Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

Procesā esošās iepirkumu 
procedūras

• Gājēju celiņa rekonstrukcija un jaunbūve 
Mārupītes gatvē, notiek iesniegto 
piedāvājumu izvērtēšana.

• Kancelejas preču iegāde, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Daiļrade 
EKSPO” par summu Ls 36 299,99, uz 24 
mēnešiem vai līdz līguma kopējās sum-
mas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no 
nosacījumiem iestājas pirmais.

• Pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekon-
strukcija par pamatskolu, 1. kārta, 
piedāvājumu iesniegšana 2013. gada 
5. decembrī.

• Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu Tīraine 
– Jaunolaine, iepirkums pārtraukts, 
nepieciešamas būtiskas izmaiņas Iepir-
kuma noteikumu dokumentācijā.

Iepirkumu procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi

• SIA CBF „Ļ-KO”, par ceļa zīmju piegādi 
un uzstādīšanu un ceļa horizontālo 

Saimnieciskie darbi 
novembrī

apzīmējumu krāsošanu 2013., 2014., un 
2015. gadā, līgumcena Ls 36 299,99, 
termiņš 31.12.2015.

• SIA „Garog” par fasādes žalūziju 
piegādi un uzstādīšanu Mārupes sporta 
centram, līgumcena Ls 8 687,80, termiņš 
07.12.2013.

• SIA “FL Birojs”, par mēbeļu iegādi 
Mārupes pašvaldības iestādēm, 
līgumcena Ls 12 100,00, termiņš 
21.11.2014.

• SIA „Mārupes ceļinieks” par gājēju 
celiņa rekonstrukciju Mazcenu alejā, 
līgumcena Ls 20 497,11, termiņš 
12.01.2014.

• SIA “EDS” par gājēju celiņa apgai-
smojuma izbūvi Tīrainē, līgumcena 
Ls 20 680,46, termiņš 29.12.2014.

• SIA „V Service” par Mazcenu ale-
jas iekšpagalma brauktuvju seguma 
renovāciju, līgumcena Ls 44 428,11, 
termiņš 29.11.2013.

Ivars Punculis, 
Mārupes novada Domes izpilddirektors

Godātie 
Mārupes 

iedzīvotāji! 

Strauji tuvo-
jas 2013.gada 
n o s l ē g u m s , 
kas ir laiks, 
kad katram 
pārdomāt to, kā 
veicies iepriekš 
iecerēto dar-
bu un ideju 
īstenošanā, un 
gatavoties jau-

nam darba cēlienam. Pašvaldībā decembris 
ir mēnesis, kurā intensīvi tiek strādāts pie 
budžeta sagatavošanas nākamajam gad-
am. Jāsaka, ka šoreiz 2014.gada budžets 
jāizstrādā samērā sarežģītos apstākļos, 
jo līdz ar novada attīstības dokumentu 
stāšanos spēkā, esam lēmuši budžetu vei-
dot ar perspektīvu turpmākajiem trijiem 
gadiem. Uzskatu, ka šāda pieeja budžeta 
plānošanai ir ļoti pareiza, jo tā paredz 
ciešu sasaisti ar plānošanas dokumen-
tos noteiktajām prioritātēm nākamajiem 
septiņiem gadiem, kā arī saskan ar pieeja-
mo Eiropas fondu naudu periodā no 2014. 
līdz 2020.gadam. Jaunā budžeta plānošanas 
pieejas ieviešanā būtisku atbalstu sniedz 
šī gada rudenī Mārupes novada Domē 
izveidotā Attīstības nodaļa, kas sadarbībā 
ar Finanšu daļu precizējusi pašvaldības 
iespējas objektu būvniecībā, ar būvniecību 
šoreiz saprotot ielu un ceļu rekonstrukciju 
un kanalizācijas tīklu izbūvi. 

Sakarā ar to, ka ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklu pirmās kārtas izbūve 
noslēdzās šī gada nogalē, visus 2013.
gadā paredzētos ielu renovācijas darbus 
– sakārtot ielu segumus līdz iepriekšējam 
šķembu līmenim vai asfaltēt, kā arī ierīkot 
apgaismojumu – šogad  nebija iespējams. 
Līdz ar to šī gada budžetā būs ietaupījums 
vairāk kā trīs miljonu latu apmērā, kura 
lietderīga izmantošana nākamajā gadā 
deputātiem kopā ar Attīstības un Būvvaldes 
nodaļu speciālistiem vēl jāizvērtē.

Līdz decembra vidum deputātiem 
vērtēšanā tiks iesniegts 2014.gada budžeta 
projekts. Iepazinušies ar situāciju uz vie-
tas dažādos objektos, kā arī ar iestāžu 

vadītāju prezentācijām un atskaitēm par 
2013.gadā veiktajiem darbiem, t.sk., par 
kapitāla ieguldījumiem un plānotajām 
nepieciešamībām 2014. un 2015.gadā, 
deputāti izvērtēs budžeta līdzekļu lietderīgu 
un ekonomisku izlietošanas plānošanu 
nākamajiem trim gadiem.  Apstiprināt 
budžetu paredzēts 2014.gada janvāra 
otrajā pusē, jo izdiskutējamo jautājumu 
loks ir plašs.  

Daudzus mārupiešus šī gada nogalē sa-
traucis Rīgas Domes lēmums veikt izmaiņas  
SIA „Rīgas Satiksme” sabiedriskā trans-
porta biļešu cenās, piešķirot lielu atlaidi 
Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem. 
Kā pašvaldībai mums ir svarīgi, lai no 
Rīgas pilsētas lēmuma īstenošanas nebūtu 
jācieš mūsu Mārupes iedzīvotājiem, tāpēc 
jau vairākkārt esam tikušies ar citiem 
Pierīgas pašvaldību vadītājiem. Ir bijusi 
tikšanās ar Rīgas Domes amatpersonām, 
un tiek vērtēta iespēja maksāt SIA „Rīgas 
Satiksme” par pasažieru pārvadāšanas 
zaudējumiem. Taču šī piedāvājuma 
izvērtēšana nebūt nav vienkārša, pirmkārt, 
tāpēc, ka Rīgas Domes normatīvais doku-
ments par biļešu atlaižu noteikšanu spēkā 
nav stājies, un tā likumību joprojām izvērtē 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrija. 

Otrkārt, pašvaldībām jābūt uzmanīgām, 
jo uzņēmums SIA „Rīgas Satiksme” 
nav Pierīgas pašvaldību dibināts, mēs 
nepiedalāmies tā pārvaldīšanā un mums 
nav pieejama izvērsta informācija par 
uzņēmuma finansiālo situāciju. Ir zināms, 
ka sabiedriskais transports Pierīgā ir 
dažādu pārvadātāju organizēts, un katram 
no šiem maršrutiem pašizmaksa ir dažāda. 
Rīgas Domes amatpersonu publiski 
paziņotais, ka jauno biļešu cena ir vienāda 
ar transporta izdevumiem, nav pārbaudīta.

Treškārt, jautājums ir diezgan sarežģīts, 
jo tas ir arī politizēts. Mārupes Domes 
vadība kopā ar citām Pierīgas pašvaldībām 
ir vērsusies arī Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārajā, vides un reģionālās politikas 
komisijā. Esam aktualizējuši jautājumu par 
Pierīgas iedzīvotāju nokļūšanu darba vietā 
saskaņā ar Saeimas apstiprināto Nacionālo 
attīstības plānu 2020. Tas paredz, ka 
lielajās pilsētās un attīstības centros tiek 

organizēta investīciju piesaiste jaunu darba 
vietu radīšanai un esošo uzlabošanai, lai 
aicinātu cilvēkus no savām dzīvesvietām 
braukt uz šīm darbavietām. Pierīgas 
gadījumā attīstības centrs ir Rīga, tāpēc 
Rīgas Domes lēmums par transporta biļešu 
cenu diferencēšanu galvaspilsētas un ne 
Rīgas iedzīvotājiem ir pretrunā ar Saeimas 
pieņemto dokumentu.

Visbeidzot, pašvaldības naudas iz-
lietošanai ir jābūt juridiski pamatotai, 
piemēram, ja maksājam par kādām biļetēm, 
tad ir jābūt pamatojumam, kāpēc un par 
kurām iedzīvotāju kategorijām. Pirms 
lemjam par Mārupes pašvaldības rīcību 
šajā jautājumā, mums ir jāpārliecinās, 
vai Mārupes Domes lēmumi šādiem 
maksājumiem būs likumīgi.  Tāpēc ar 
tiesībsargājošo iestāžu palīdzību būtu 
jānoskaidro, vai pašvaldības bez iepir-
kuma var iesaistīties sveša uzņēmuma 
dotēšanā, zaudējumu segšanā utt. Taču 
oficiāli vērsties pie attiecīgajām instancēm 
nevaram, jo nav iespējams izvērtēt doku-
mentu, t.i. Rīgas Domes iecerētos saistošos 
noteikumus, kas nav stājušies spēkā. Ja 
šādi maksājumi tiks atzīti par likumīgiem, 
tad mēs, Mārupes deputāti, lemsim par 
maksājumiem saistībā ar SIA „Rīgas Sa-
tiksme” biļešu cenām.

Tīraines un Mārupes iedzīvotājiem vēlos 
darīt zināmu, ka iepirkums par būvdarbiem 
25.autobusa maršruta pagarināšanai ir 
noslēdzies, un līgums ar uzvarētāju ir 
noslēgts. Sakarā ar to, ka šie ir zemes 
darbi, kuri klimatisku apstākļu ietekmē 
var tikt pārtraukti, samazinoties to izpil-
des kvalitātei, šoruden paredzētā pieturu 
izbūve u.c. būvdarbi pārcelti uz 2014.
gada pavasari. Cerējām, ka uzņēmējs sāks 
strādāt vēl šajā gadā, taču uzņēmējam bija 
tiesības izvēlēties darbus uzsākt arī vēlāk. 
Tas, vai autobuss tiks pagarināts, ir atkarīgs 
no Pierīgā esošā transporta organizēšanas, 
ko veic Rīgas Dome un Rīgas Plānošanas 
reģions, taču darīsim visu, lai šis projekts 
īstenotos.

Sagaidot jauno 2014.gadu, vēlu mums 
visiem atrast laiku labām domām un 
sapņiem, kam piepildīties jau drīzumā!

Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs

• Mainīja nosaukumu 18 nekustamiem 
īpašumiem sakarā ar ielas izveidošanu.

• Veica grozījumus 13 pašvaldības 
saistošajos noteikumos sakarā ar pāreju 
uz eiro.

• Mainīja nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 29 īpašumiem.

• Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
izstrādi 4 īpašumiem.

• Lēma par detālā plānojuma izstrādi 6 
nekustamajiem īpašumiem.

• Lēma piekrist zemes gabalu iegūšanai 
īpašumā 10 personām.

• Piešķīra finansiālu atbalstu 11 spor-
tistiem.

• Piešķīra finansiālu atbalstu biedrībai 
„Mārupes radošā laboratorija” projekta 
„Saruna ar vēju” īstenošanai.

• Piešķīra iedzīvotāju grupai tiesības 
izmantot sporta zāli uz atvieglotiem 
noteikumiem veselīga dzīvesveida 
veicināšanai.

• Apstiprināja Mārupes pamatskolas 
nolikumu.

• Apstiprināja Mārupes pamatskolas 
Mārupes pamatskolas Attīstības plānu 
2013.-2016.gadam.

• Apstiprināja pirmsskolas izglītības 
iestādes „Lienīte”  nolikumu.

• Apstiprināja Skultes sākumskolas noli-
kumu.

• Veica grozījumus Mārupes vidusskolas 
nolikumā.

• Apstiprināja Jaunmārupes sākumskolas 
nolikumu.

• Pieņēma  lēmumu „Par   papildinājumiem 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes 
„Mazulītis Rū”  līdzfinansējuma 
kārtībā”.

• Veica grozījumus Mārupes novada 
Pašvaldības policijas nolikumā.

 2013.gada 27.
novembra sēdē 

Dome lēma
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Mārupes novada Dome 2013.gada 
27.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8.4 
(sēdes protokola Nr.9, pielikums Nr.8.4) 
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamiem īpašumiem Kantora ielā 107 
(kadastra Nr.80760030372) 

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam at-
rodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu, veikt zemes gabala 
sadalīšanu un veidot kopīgu ceļa tīklu.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Mārupes novada 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 
Detālplānojuma izstrādātājs - arhitekte Ive-
ta Lāčuniece

Informāciju par detālplānojuma izstrādi 
var saņemt, kā arī ierosinājumus un raks-
tiskus priekšlikumus četru nedēļu laikā no 
publicēšanas dienas izdevumā „Mārupes 
Vēstis” var iesniegt Mārupes novada 
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167.

Paziņojums par detālplānojuma 
uzsākšanu nekustamajam 

īpašumam “Kantora iela 107″Šī gada rudenī Mārupes novada 
Domē darbu ir uzsākusi jaunizveidotā 
Attīstības nodaļa. Par tās vadītāju 
kļuvusi Ilze Krēmere, kurai ir 
iepriekšēja darba pieredze ar dažādiem 
attīstības plānošanas dokumentiem un 
Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
piesaisti dažādos projektos, vairāk kā 
10 gadus strādājot Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijā. 
„Mārupes Vēstis” aicināja Ilzi pastāstīt 
par Attīstības nodaļas plāniem un uzde-
vumiem.

MV. Kāpēc bija nepieciešams izveidot 
Attīstības nodaļu? 

I.K. Pēdējos gados, strauji pieaugot 
iedzīvotāju skaitam un uzņēmējdarbības 
attīstībai novadā, ir augušas arī vajadzības, 
tādēļ būtiski ir palielināt pašvaldības 
kapacitāti un kompetenci, lai maksimāli iz-
mantotu ārējo finanšu resursu pieejamību, 
veicinot novada attīstību kopumā.

MV. Kādi jautājumi būs Attīstības 
nodaļas pārziņā?

Domē darbu uzsākusi Attīstības nodaļa
I.K. Attīstības nodaļas galvenie uzde-

vumi būs ieviest un uzraudzīt apstiprināto 
Mārupes novada Domes attīstības pro-
grammu 2013 – 2019.gadam un Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013. – 2026.gadam, kā arī pārzināt 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansējuma pieejamību novada attīstības 
nodrošināšanai, realizējot plānošanas 
dokumentos noteiktās aktivitātes.

Izveidojot attīstības nodaļu, tiek plānots 
vairāk uzmanības vērst tieši uz kompleks-
iem attīstības jautājumu risinājumiem, 
samērojot vajadzības ar budžeta iespējām, 
kā arī plānveidīgi veidojot nosprausto 
prioritāšu ieviešanu novadā. Jāņem vērā, 
ka ārējo finanšu resursu piesaiste arī 
Mārupes novadam būs diezgan plaša. 
Finansējuma piesaiste dažādu aktivitāšu 
ieviešanai iespējama no tādiem resursiem 
kā Ziemeļvalstu mobilitātes program-
ma publiskajai administrācijai, Klimata 
pārmaiņu finanšu instruments, dažādas 
pārrobežu sadarbības programmas, Eiro-
pas Savienības fondi, Centrālās Baltijas 
un Baltijas jūras reģiona programmas un 

Pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa tiek izlietoti, 
nodrošinot dažādus pakalpojumus no-
vada iedzīvotājiem, kā arī veidojot un 
uzturot kvalitatīvu dzīves telpu. Rūpēs 
par saviem iedzīvotājiem, Mārupes 
pašvaldība gadu gaitā ir izstrādājusi arī 
saistošos noteikumus par dažāda veida 
atbalstu mārupiešiem. Publicējam ap-
kopotu informāciju par pabalstiem, at-
vieglojumiem un līdzfinansējumu, kurus 
var saņemt novadā deklarēti iedzīvotāji.  

Sociālais atbalsts
•	vienreizējs pabalsts vienam vecākam 

jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas 
priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, 
mēbeļu un citu priekšmetu iegādei - Ls 
100;

•	pabalsts vecākiem jaundzimušā rotavīrusa 
potes apmaksai līdz Ls 100,- gadā;

•	pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas 
vīrusu (Human papilloma virus-HPV) ap-
maksai 13-21 gadus vecām jaunietēm;

•	pabalsts politiski represētām personām Ls 
100 gadā;

•	personām, kuras sasniegušas astoņdesmit, 
astoņdesmit piecus, deviņdesmit un vairāk 
gadus -  sasniedzot 80, 85, 90 gadus tiek 
piešķirts pabalsts Ls 50 gadā; sasniedzot 
91-99 gadus-  Ls 50 gadā; sasniedzot 100 
un vairāk gadus - Ls 100 gadā;

•	pabalsts Pneimakoka vakcīnas apmaksai 
personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu 
vecumu;

•	 atbalsts ārkārtas situācijā nonākušajām 
personām, piešķirot pabalstu līdz Ls 
3000;

•	pabalsts transporta pakalpojumiem –
personām, kas vecākas par 70 gadiem - Ls 
50 apmērā;

•	pabalsts ēdināšanai Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku bērniem un Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas rezultātā cietušo 
bērniem, Afganistānas kara dalībnieku 
bērniem, bārenim vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pirmskolas izglītības 
iestādē un vispārizglītojošā izglītības 
iestādē līdz 9.klasei – līdz Ls 100 gadā;

•	pabalsts veselības aprūpei Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušajiem, un Afganistānas kara 
dalībniekiem - Ls 100.- gadā;

•	pabalsts personai, kura uzņēmusies veikt 
mirušā, kura pēdējā deklarētā pamata 
dzīvesvieta ir bijusi Mārupes novada 

Atbalsts novadā deklarētajiem iedzīvotājiem
administratīvajā teritorijā, apbedīšanu,– 
Ls 70; 

•	pabalsts aprūpei guļošām personām, kas 
sevi nespēj aprūpēt un bērniem invalīdiem 
- Ls 50,- mēnesī.

Tiesības saņemt Pabalstu ir personām, 
kuras vismaz vienu gadu deklarējušas 
pamata dzīvesvietu Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā un pastāvīgi 
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Pabalsts 
tiek piešķirts, neizvērtējot personas 
materiālos resursus.

•	Dienas centri sniedz pakalpojumus 
iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās 
(bērniem – radošās darbnīcas, meis-
tarklases, lekcijas, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem – nūjošanas nodarbības, 
datorapmācība)

•	Sociālais dienests nodrošina psihologa, 
fizioterapeita, ergoterapeita pakalpoju-
mus, kā arī aprūpes mājās pakalpojumu.

Izglītība
•	Ls 130 finansējums par katru bērnu 

pašvaldības apmaksātajās vietās 
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, 
ar kurām noslēgts līgums publiskā iepir-
kuma rezultātā.

•	Ls 100 līdzfinansējums bērnam, kas 
apmeklē privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi, no 1,5 līdz 3 gadu vecumam.

•	Ls 50 līdzfinansējums bērniem, kuri 
izglītību apgūst  privātajās vispārējās 
izglītības iestādēs.

•	Ls 100 līdzfinansējums bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem (auklīšu 
līdzfinansēšana).

•	Profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem, 
kuri apmeklē Rīgas profesionālās ievirzes 
skolas, pašvaldība maksā 50% no vecāku 
līdzmaksājuma.

Atbalsts kultūrai
•	Dome piešķir finansiālu atbalstu līdz Ls 

500 gadā fiziskām un juridiskām personām 
kultūras un mākslas nozaru profesionālās 
un amatiermākslas jaunrades procesu 
un radošās darbības veikšanai (dažādu 
kultūras pasākumu īstenošanai novadā, kā 
arī atbalsts mūziķiem, dalībai koncertos,  
skatēs un semināros).

Atbalsts sportam
•	Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem 

tiek piedāvāta iespēja bez maksas 
apmeklēt nodarbības dažādos sporta vei-
dos šādās interešu izglītības programmās: 
futbols, basketbols, volejbols, teikvan-
do, vieglatlētika, vispārējā fiziskā 
sagatavotība.

•	Pašvaldības izglītības iestāžu 1.-2. klašu 
audzēkņiem bezmaksas peldēšanas 
apmācība.

•	Dome piešķir finansiālu atbalstu līdz 
Ls 500 gadā fiziskām un juridiskām 
personām sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai ( atbalsts sportistiem 
pašvaldības sporta zāļu izmantošanai, 
kā arī dalībai sporta sacensībās, 
treniņnometnēs).

Nekustamā īpašuma nodokļi
Atvieglojumi no attiecīgajā periodā 

aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa 
summas var tikt piešķirti šādām nodokļa 
maksātāju kategorijām:
•	politiski represētām personām, kurām 

zeme īpašumā vai valdījumā ir mazāk 
nekā piecus gadus  -  90 % apmērā;

•	Černobiļas avārijas likvidētājiem, 
Afganistānas kara dalībniekiem 
un nacionālo pretošanās kustību 
dalībniekiem-  90 % apmērā

•	maznodrošinātām personām (ģimenēm) -  
90 % apmērā, par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst maznodrošinātas per-
sonas statusam saskaņā ar Mārupes 
novada Sociālā dienesta izsniegtu 
izziņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi tās 
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā;

•	Trūcīgām personām (ģimenēm) - 90 % 
apmērā, par to periodu, kurā nodokļa 
maksātājs atbilst trūcīgas personas sta-
tusam saskaņā ar Mārupes novada Sociālā 
dienesta izsniegtu izziņu, neatkarīgi 
no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta 
ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā;

•	 zemnieku saimniecībām un juridiskām 
personām, kuras nodarbojas ar lauk-
saimniecisko ražošanu Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā- 25 % apmērā;

•	Personām, kuru likumīgajā aprūpē 
(apgādībā, aizgādībā) atrodas bērns(-i) 
invalīds(-i) un/vai 1. un 2. grupas 
nestrādājošais(-ie) invalīds(-i) - 50 % 
apmērā; 

•	1. un 2. grupas invalīdiem -  90 % apmērā;
•	Vientuļajiem pensionāriem - 90 % 

apmērā; 
•	Ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk 

nepilngadīgo bērnu vai nestrādājošie 
pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, 
kas apgūst augstāko izglītību pilna laika 
studijās Latvijas Republikā vai ārvalstīs 
reģistrētās un akreditētās augstskolās -  90 
% apmērā;

•	Personām, kas no Mārupes novada 

pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu 
ierīkošanai, un tām nav nomas maksas 
parāda –  90% apmērā; 

•	Personām, kas ar Mārupes novada 
pašvaldību ir noslēgušas lauku apvidus 
zemes nomas līgumu, ir sasniegušas 75 
un vairāk gadus, tām nav nomas maksas 
parāda –  90% apmērā; 

•	personām par nekustamo īpašumu, uz 
kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas liku-
ma „Par zemes privatizāciju lauku apvi-
dos” 2.nodaļā noteiktajā kārtībā, - 70% 
apmērā;

•	personām par nekustamo īpašumu, uz 
kuru īpašuma tiesības ir iegūtas manto-
juma ceļā no personām, kas minētās šo 
noteikumu 4.12.punktā – 70 % apmērā;

•	 juridiskām personām un fiziskām 
personām, kuras izbūvē Mārupes novadā 
pašvaldībai piederošas koplietošanas 
ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām 
vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, 
vai kuras investējušas līdzekļus jaunu 
sabiedriskās nozīmes infrastruktūras ob-
jektu izbūvē un/vai esošo attīstībā no-
vada teritorijā atbilstoši Mārupes novada 
spēkā esošajā Attīstības programmā un 
citos pašvaldības Domes apstiprinātajos 
plānošanas dokumentos izvirzītajām 
prioritātēm, pirms tam noslēdzot attiecīgu 
līgumu ar pašvaldību - 70% apmērā;

•	 juridiskām personām, kuru saimnieciskā 
darbība Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā ne mazāk kā 90% apmērā ir 
saistīta ar Mārupes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu komplek-
so ēdināšanu - 50% apmērā par nomā 
esošajām pašvaldības izglītības iestāžu 
telpām. Šajā gadījumā ir pieļaujama 
juridiskās personas reģistrēta juridiskā 
adrese citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

•	personām, uz kuru zemes atrodas 
pašvaldībai piederošas izglītības iestādes 
– 90% apmērā; 

•	Fiziskām un juridiskām personām par 
zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības 
platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota 
lauksaimniecības vajadzībām, un kura 
nav nodota apakšnomā citām juridiskām 
vai fiziskām personām - 90% apmērā.

Bāriņtiesas pakalpojumi
Mārupes novada Bāriņtiesa veic notariālās 

funkcijas Mārupes novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem saskaņā ar Bāriņtiesas likumā 
noteikto.

Starpreģionu URBACT III un INTERREG 
VC sadarbības programmas.

Attīstības nodaļas pārziņā būs arī dalība 
apstiprinātā Mārupes novada teritorijas 
plānojuma 2014. -2026.gadam realizācijā, 
vadot detālplānojumu un lokālplānojumu 
izstrādi.

MV. Kādi ir aktuālie, tuvākajā laikā 
paveicamie darbi?

I.K. Kā prioritāri pasākumi Attīstības 
nodaļas darbam tiek virzīti tādu plānošanas 
dokumentu izstrāde kā: novada mārketinga 
stratēģija, tūrisma stratēģija, vizuālās 
identitātes rokasgrāmata, sporta koncep-
cija u.c.. Šie dokumenti kalpos par pamatu 
reālu pasākumu ieviešanai novada attīstībā, 
risinot kompleksu attīstības pieeju un 
samērojot gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju, 
gan vides prasības.

Tā, piemēram, izstrādājot tūrisma 
stratēģiju novadā, tiks izvērtētas iespējas 
izveidot dažādas dabas takas, parkus, 
atpūtas zonas un infrastruktūras objektus, 
saskaņojot to izveidošanu ar veloceliņu un 
transporta iespējām.

Uva Bērziņa
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VESTISMarupes PAŠVALDĪBA
Mārupes novada pašvaldība

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 46/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes

2013. gada 30. oktobra sēdes Nr.8, 
lēmumu Nr.22

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2013.gada 28.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.19/2013„Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 
Mārupes novadā 2014.gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 44.pantu, 45.pantu, 

 likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta 2. daļas 91 .punktu,21 .daļu,  3.panta 

14.daļu, 31 .pantu,  9.panta 2.daļu

1. Izdarīt Mārupes novada Domes 2013.gada 
28.augusta saistošajos noteikumos N.19/2013 
šādus grozījumus:

1.1 Izteikt saistošo noteikumu 12.punktu šādā 

redakcijā:
12. Komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā 

valdījumā esošajām dzīvojamām mājām 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām, nedzīvojamās ēkās un to daļām, 
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja 
tās ir izīrētas dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc 
īres līguma iesniegšanas pašvaldībā, nekustamā 
īpašuma nodokļa likme ir:

12.1. 0,2 procenti  no kadastrālās vērtības,  
kas nepārsniedz 56 915 euro;

12.2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas 
pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 
euro;

12.3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības, kas 
pārsniedz 106 715 euro.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 49/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu 

Nr.10
Grozījumi Mārupes novada domes 
2013.gada 18.jūnija saistošajos no-

teikumos Nr.10/2013 „Noteikumi par 
neapbūvētu Mārupes novada pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu no-

mas maksas noteikšanas kārtību”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt saistošajos noteikumos šādus 
grozījumus: 

1.1.Izteikt 3.1. punktu šādā redakcijā: 
„3.1. Zemes gabaliem, kuri iznomāti 

mazdārziņu, sakņu dārzu vajadzībām – 5% no 
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,00 
gadā;”

1.2.Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā: 
„3.3. Zemes gabaliem uz kuriem izvi-

etotas komerciālā rakstura īslaicīgas un/vai 
pagaidu būves vai mazēkas – tirdzniecības ki-
oski, tirdzniecības teltis, vasaras kafejnīcas, 
reklāmas stendi u.tml. - 15 % apmērā no zemes 
gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 
kā  EUR 2,80 par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā;”

1.3.Izteikt 3.4. punktu šādā redakcijā: 
„3.4. Zemes gabaliem uz kuriem izvi-

etotas nekomerciālā rakstura īslaicīgas un/
vai pagaidu būves vai mazēkas, kuras pie-
der Mārupes novadā deklarētajām fiziskām 
personām (piemēram garāžas) – 1.5% no zemes 
gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 
kā EUR 7,00 gadā par visu iznomāto zemes ga-
bala platību;”

1.4.Izteikt 3.5. punktu šādā redakcijā: 
„3.5. Zemes gabaliem uz kuriem izvi-

etotas nekomerciālā rakstura īslaicīgas un/
vai pagaidu būves vai mazēkas, kuras pie-
der juridiskām personām vai citu pašvaldību 
administratīvajās teritorijās deklarētajām 
fiziskām personām – 2% no zemes gabala 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 
28,46 gadā par visu iznomāto zemesgabala 
platību;”

1.5.Izteikt 3.6. punktu šādā redakcijā: 
„3.6. Zemes gabaliem, kuri iznomāti 

sporta nodarbību un kultūras pasākumu 
organizēšanai, kā arī ar tūrismu saistītu pak-
alpojumu sniegšanai - 15 % apmērā no zemes 
gabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 
kā  EUR 0,70 par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 50/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, 

lēmumu Nr.11

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.17/2010 „Par nodevu 
būvatļaujas saņemšanai”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1) Izdarīt Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.17/2010 

šādu grozījumu:
1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 

5. Būvatļaujas saņemšana N o d e v a s 
likme 

5.1. Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
01:

5.1.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 14,00

5.1.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 28,00

5.2. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
03: 

5.2.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 28,00

5.2.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 42,00

5.3. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
06: 

5.3.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 35,00

5.3.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 49,80

5.4. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
07: 

5.4.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 42,00

5.4.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 56,00

5.5. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
08: 

5.5.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 49, 80

5.5.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 64,03

5.6. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
09: 

5.6.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 70,00

5.6.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 85,00

5.7. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
10: 

5.7.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 78,26

5.7.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 90,00

5.8. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
11: 

5.8.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 99,60

5.8.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 110,00

5.9. nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu grupa 
12: 

5.9.1. Esošā objekta rekon-
strukcija, renovācija

EUR 105,00

5.9.2. Jauna objekta 
būvniecība

EUR 120,00

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 51/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu 

Nr.14
Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 24.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.31/2010 „Par 
kultūras un kultūrizglītības pro-

jektu un radošo darbību 
atbalstu Mārupes novadā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1.Izdarīt saistošajos noteikumos šādus 
grozījumus: 

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Finansiālo atbalstu Pretendentam var 

piešķirt vairākkārtīgi attiecīgajā budžeta gadā, 
ievērojot principu, ka tas nevar pārsniegt EUR 
711,44 uz vienu fizisko personu.”

1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 
„10. Ja tiek piešķirts finansiālais atbalsts, 

līdzfinansējot Pretendenta radošās darbības, 
tad piešķirtā finansējuma apmērs tiek noteikts 
atkarībā no projekta nozīmīguma atbilstoši 
iegūtajam punktu skaitam;

10.1. ļoti nozīmīgiem projektiem piešķirot 
atbalstu līdz EUR 711,44; 

10.2. nozīmīgiem projektiem piešķirot atbal-
stu līdz EUR 142,29;

10.3.nenozīmīgiem projektiem atsakot 
piešķirt atbalstu.”

1.3. Izteikt 20.1.punktu šādā redakcijā: 
„20.1. Fiziskām personām, kuras atbilst šo 

saistošo noteikumu 2.2. punkta prasībām un 
darbojas individuāli nevis kolektīva sastāvā, 
finansiālais atbalsts tiek piešķirts sekojošos 
apmēros:

20.1.1.līdz EUR 142,29 gadā vienam Preten-
dentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši sas-
niegumi kultūras jomā vietējā līmenī;

20.1.2. līdz EUR 426,86 gadā vienam Preten-
dentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši sas-

niegumi kultūras jomā valsts līmenī;
20.1.3. līdz EUR 711,44 gadā vienam Preten-

dentam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši sas-
niegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī.”

1.4. Izteikt 20.2.punktu šādā redakcijā: 
„20.2. Fiziskām personām, kuras atbilst šo 

saistošo noteikumu 2.2. punkta prasībām, bet 
kuras darbojas nevis individuāli, bet kolektīva 
sastāvā, var tikt piešķirts tikai finansiālais 
atbalsts  un tikai gadījumos, ja pretendenta 
deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā vienu gadu 
ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un 
atbalsts ir nepieciešams, lai segtu ceļa izdevu-
mus, lai nodrošinātu pretendenta kā kolektīva 
dalībnieka dalību skatēs, semināros, koncertos 
vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība 
un/vai tautas jaunrades nozīme, kur piedalās 
Kolektīvs. Šajā gadījumā piešķiramā atbalsta 
apmērs tiek noteikts atkarībā no vietas, kurp 
dodas Pretendents kolektīva sastāvā:

20.2.1. līdz EUR 142,29,  ja ceļa galamērķis 
ir Baltijas valstu robežās;

20.2.2. līdz EUR 426,86,   ja ceļa galamērķis 
ir ārpus Baltijas valstu robežām.”

1.5. Izteikt 20.3.punktu šādā redakcijā: 
„20.3. Pretendentiem, kas atbilst šo notei-

kumu 2.3.punkta prasībām, finansiālais atbalsts 
var tikt piešķirts uz vienu kolektīva Dalībnieku 
līdz 50% , no tāmē vienam  dalībniekam 
paredzētām izmaksām, kas saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 17.-19.punktu prasībām 
tika atzītas par attiecināmām, nepārsniedzot:

20.3.1. EUR 142,29 gadā par vienu 
dalībnieku, ja Kolektīvam pēdējā gada laikā 
bijuši sasniegumi kultūras jomā vietējā līmenī;

20.3.2. EUR 426,86 gadā par vienu 
dalībnieku, ja Kolektīvam pēdējā gada laikā 
bijuši sasniegumi kultūras jomā valsts līmenī;

20.3.3 EUR 711,44 gadā par vienu dalībnieku, 
ja Kolektīvam pēdējā gada laikā bijuši sas-
niegumi kultūras jomā starptautiskajā līmenī.”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 53/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu 

Nr.16

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem 

pabalstiem Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2009 šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošajos noteikumos lietoto 
terminu „Trūcīga ģimene (persona)” šādā 
redakcijā:

„Trūcīga ģimene (persona)   -   ja tās ienākumi 
uz katru ģimenes locekli mēnesī pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz  Ministru kabineta 
noteikumos noteikto summu.”

1.2. Izteikt saistošajos noteikumos lietoto ter-
minu „Maznodrošināta ģimene” šādā redakcijā:

„Maznodrošināta ģimene– ģimene, kuras 
locekļi mitinās vienā mājoklī un kuriem ir 
kopēji izdevumi par uzturu, ja  ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz EUR 199,20 mēnesī.”

1.3. Izteikt saistošajos noteikumos lietoto ter-
minu „Maznodrošināta persona” šādā redakcijā:

„Maznodrošināta persona –vientuļa, atsevišķi 
dzīvojošā persona, kurai nav Civillikumā no-
teikto likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir 
atzīts par trūcīgu ģimeni (personu) un kuras 
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 
EUR 256,12 mēnesī.”

1.4. Izteikt 3.1.2.punkta trešo teikumu šādā 
redakcijā: 

„Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās 
dzīvojamās mājas, kura neizmanto mājas 
Pārvaldnieka pakalpojumus un neizmanto 
centralizētas siltumapgādes pakalpojumus, 
Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts vienreiz 
gadā līdz EUR 300,00 apmērā kurināmā iegādei 
mājsaimniecībai.”

1.5. Izteikt 3.2.2.punktu šādā redakcijā: 
„3.2.2. pabalsts skolas piederumu un grāmatu 

iegādei līdz EUR 45,00 gadā;”
1.6. Izteikt 3.2.3.punktu šādā redakcijā:
„3.2.3.pabalsts ārstēšanās veselības aprūpes 

iestādē līdz EUR 150,00 gadā, iesniedzot izde-
vumu apliecinošus dokumentus;”

1.7. Izteikt 3.2.4.punktu šādā redakcijā:
„3.2.4. pabalsts medikamentu iegādei līdz 

EUR 75,00 gadā, iesniedzot ārsta aizpildītu 
027/u izziņu;”

1.8. Izteikt 3.2.5.punktu šādā redakcijā:
„3.2.5. pabalstu inkontinences līdzekļu 

iegādei EUR 15,00 mēnesī, iesniedzot ārsta 
aizpildītu 027/u izziņu pensionāriem un 
invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un 
smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos 
līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos 
līdzekļus.”

1.9. Izteikt 3.2.7.punktu šādā redakcijā:
„3.2.7. pabalsts aprūpei mājās personām, ku-

ras slimības laikā  vai atveseļošanās periodā, 
vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējuma 
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus vai ikdi-
enas aprūpi, līdz EUR 45,00 mēnesī, iesniedzot 
027/u veidlapu;”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs
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VESTISMarupesPAŠVALDĪBA
Mārupes novada pašvaldība

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 52/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu 

Nr.15
Grozījumi Mārupes novada domes 2012.
gada 25.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2012 „Par atbalsta sniegšanu 
juridiskām un fiziskām personām sporta 

un veselīgā dzīvesveida veicināšanai 
Mārupes novadā

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2012.gada 
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.11/2012 
šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Nosakot atbalsta apmēru tiek ņemti vērā 

Pretendenta panākumi pēdējos 12 mēnešos 
pirms pieteikuma iesniegšanas, nosakot, ka 
maksimālais atbalsta apmērs

9.1. Individuālam profesionālajam sportistam:
Nr.p.k. Sportista panākumi pēdējos 

12 mēnešos pirms pieteikuma 
iesniegšanas

Finansiālais 
atbalsta 

maksimālais 
apmērs

vai Nomas maksas samazinājums par 
tiesībām izmantot pašvaldības 
īpašumā/tiesiskajā valdījumā 

esošās sporta zāles, sporta 
laukumus un citus sporta objektus

9.1.1. panākumi Pierīgas novadu 
nozīmes sacensībās – iegūtas no 
1. līdz 3.vietai

Līdz EUR 
142,29

vai Netiek paredzēts

9.1.2. valsts nozīmes sacensībās – 
iegūtas no 1. līdz 6.vietai

Līdz EUR 
355,72

vai Netiek paredzēts

9.1.3. starptautiskās nozīmes sacensībās  
(Pasaules čempionāts - PČ, Eiro-
pas Čempionāts - EČ, Atklātie 
(Open) čempionāti, Pasaules 
Kauss, Eiropas kauss, u.tml.) – 
iegūtas no 1. līdz 15.vietai;

Līdz EUR 
711,44

vai Netiek paredzēts 

9.2. Komandas dalībniekam: 
Nr.p.k. Komandas panākumi pēdējos 12 mēnešos 

pirms pieteikuma iesniegšanas
Finansiālais 

atbalsta 
maksimālais

apmērs

vai Nomas maksas 
samazinājums par tiesībām 

izmantot pašvaldības 
īpašumā/tiesiskajā 

valdījumā esošās sporta 
zāles, sporta laukumus un 

citus sporta objektus
9.2.1. Vietējās nozīmes sacensībās – iegūtas 

no 1. līdz 3.vietai, un komandu skaits 
ir ne mazāk kā 7 (septiņas)  attiecīgajā 
vec. grupā u.c. saskaņā ar protokolu

Līdz EUR 
142,29

vai Netiek paredzēts 

9.2.2. valsts nozīmes sacensībās – iegūtas 
no 1. līdz 6.vietai, un komandu skaits 
ir ne mazāk kā 7 (septiņas)  attiecīgajā 
vec. grupā u.c. saskaņā ar protokolu

Līdz EUR 
355,72

vai Netiek paredzēts 

9.2.3. starptautiskās nozīmes sacensībās – 
iegūtas no 1. līdz 15.vietai;

Līdz EUR 
711,44

vai Netiek paredzēts 

9.3. Komandām:
Nr.p.k. Komandas panākumi 

pēdējos 12 mēnešos 
pirms pieteikuma 
iesniegšanas

Finansiālais atbal-
sta maksimālais 
apmērs

vai Nomas maksas samazinājums par tiesībām 
izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā 
valdījumā esošās sporta zāles, sporta laukumus 
un citus sporta objektus

9.3.1. vietējas nozīmes 
sacensībās – iegūtas 
no 1. līdz 3.vietai

Netiek paredzēts vai 100% no Domes lēmumā noteiktās no-
mas maksas telpu un citu sporta objektu 
izmantošanai treniņu un mājas spēļu 
novadīšanai Mārupes sporta centra noteik-
tajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 
reizes nedēļā katra reize ne vairāk kā 2 
stundas. 

9.3.2. valsts nozīmes 
sacensībās – iegūtas 
no 1. līdz 8.vietai

Līdz EUR 
853,72

un 100% no Domes lēmumā noteiktās no-
mas maksas telpu un citu sporta objektu 
izmantošanai treniņu un mājas spēļu 
novadīšanai Mārupes sporta centra noteik-
tajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 
reizes nedēļā katra reize ne vairāk kā 2 
stundas.

9.3.3. s t a r p t a u t i s k ā s 
nozīmes sacensībās 
– iegūtas no 1. līdz 
15.vietai;

Līdz EUR 
996,01

un 100% no Domes lēmumā noteiktās no-
mas maksas telpu un citu sporta objektu 
izmantošanai treniņu un mājas spēļu 
novadīšanai Mārupes sporta centra noteik-
tajos laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 2 
reizes nedēļā katra reize ne vairāk kā 2 
stundas.

1.2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Balvas par sasniegumiem sportā var 

tikt izmaksātas naudā līdz EUR 711,44 vi-
enam  sportistam (pēc nodokļu samaksas) 
vai līdz EUR 1422,87 vienai  komandai (pēc 
nodokļu samaksas).”

1.3. Izteikt 19.1punktu šādā redakcijā: 
„19.1.Atbalsts fiziskām personām, kas 

nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem 
tiek piešķirts, ņemot vērā šo saistošo notei-
kumu 10.punktā ietvertās prasības par izmaksu 
attiecināmību, ievērojot šādus maksimālus 
apmērus:

Nr.p.k. panākumi neolimpiskajos sporta veidos 
pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma 

iesniegšanas

Finansiālais 
atbalsta
apmērs

vai Nomas maksas samazinājums 
par tiesībām izmantot 

pašvaldības īpašumā/tiesiskajā 
valdījumā esošās sporta zāles, 

sporta laukumus un citus sporta 
objektus

19.1.1. Vietējās nozīmes sacensībās – 
iegūtas no 1. līdz 3.vietai

Līdz EUR 
71,14

vai Netiek paredzēts 

19.1.2. valsts nozīmes sacensībās – iegūtas 
no 1. līdz 6.vietai

Līdz EUR 
142,29

vai Netiek paredzēts

19.1.3. starptautiskās nozīmes sacensībās - 
iegūtas no 1. līdz 15.vietai;

Līdz EUR 
284,57

vai Netiek paredzēts 

1.4.Izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 
„21.Juridiskās personas var pieprasīt 

un saņemt finansiālo atbalstu darbības 
nodrošināšanai attiecīgajā sporta nozarē, gadā 

nepārsniedzot EUR 30,00  uz vienu Mārupes 
novadā vismaz vienu gadu deklarēto personu, 
kurai šī juridiskā persona pastāvīgi (vismaz vi-
enu gadu) nodrošina sporta aktivitātes.”

1.5. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 
27. Piešķiramā atbalsta apmērs: 

Nr.p.k. Iegūto  punktu 
skaits

Nozīmīguma 
pakāpe

Atbalsta veids
Finansiālais 

atbalsts
vai Nomas maksas samazinājums par 

tiesībām izmantot pašvaldības 
īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošās 

sporta zāles, sporta laukumus un citus 
sporta objektus

27.1. 80-100 Ļoti nozīmīgs Līdz EUR 
711,44

un 100% no Domes lēmumā noteiktās 
nomas pieteiktā pasākuma 
novadīšanai

27.2. 50 līdz 79 Nozīmīgs Līdz EUR 
426,86

un 100% no Domes lēmumā noteiktās 
nomas pieteiktā pasākuma 
novadīšanai

27.3. iegūstot 
punktu skaitu 
mazāk kā 50

Nenozīmīgs nepiešķir un 50 % no Domes lēmumā noteiktās 
nomas pieteiktā pasākuma 
novadīšanai

1.6.Papildināt saistošos noteikumus ar 321.
punktu šādā redakcijā: 

„321.Pamatojoties uz Mārupes novada 
Domes pieņemto lēmumu, Pretendents slēdz 
administratīvo līgumu ar Mārupes novada 
Domi par atbalsta piešķiršanas, izlietošanas un 
atskaišu iesniegšanas kārtību. Ja Pretendents 
pieteikumā bija lūdzis pārskaitīt atbalstu trešajai 
personai, kuras uzņemas atbildību par tā izlieto-
jumu, līgums tiek slēgts starp pretendentu, 

Mārupes novada Domi un trešo personu. Atbal-
stu izmaksā tikai pēc tam, kad administratīvais 
līgums stājas spēkā. Līgumu slēdz saskaņā ar 
Pielikumu Nr.3.”

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar Pieli-
kumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu. 

2. Saistošo noteikumu 1., 2., 3., 4., 5.punkts 
stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 54/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.17

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.24/2009 „PAR  PABALS-

tu tRANSPoRtA PAKALPo-
JuMIEM”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.24/2009 šādu grozījumu: 

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā, un 

tā apmērs ir EUR  71,14.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 

1.janvārī.
MND priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 55/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.18

Grozījumi Mārupes novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.4/2013 „Par aprūpes mājās 

pakalpojumu Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2013.gada 
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2013 
šādus grozījumus: 

1. 1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Aprūpe mājās tiek nodrošināta personām, 

kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statuss un personām, kuru 
mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz EUR 
284,57 mēnesī.”

1.2. Izteikt 10.1.punktu šādā redakcijā:
„10.1.  kuras neatbilst trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas vai ģimenes sta-
tusam, kuru ienākumi pārsniedz EUR 284,57 
mēnesī vai kurām ir tuvinieki, kas spēj 
nodrošināt nepieciešamo aprūpi.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

MND priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 56/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.27

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.22/2009 „Par pabalstiem 
veselīga dzīvesveida profilakses 

pasākumu veikšanai””
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.22/2009 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā: 
„4.2. pabalsts aprūpei EUR 71,14 mēnesī  

guļošām vai uzraugāmām personām, kas sevi 
nespēj aprūpēt un bērniem invalīdiem, iesn-
iedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 027/u 

un personu apliecinošu dokumentu. Pabals-
tu nepiešķir personām, kuras saņem VSAA 
kopšanas pabalstu invalīdam.”

2. Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā: 
„4.4.Pabalsts līdz EUR 142,29 gadā 

jaundzimušā rotavīrusa potes apmaksai, ja vi-
ens no vecākiem vismaz vienu gadu deklarējis 
dzīvesvietu Mārupes novadā, uzrādot bērna 
dzimšanas apliecību, personu apliecinošu do-
kumentu un dokumentu, kas apliecina pirmās 
potes veikšanu.”

3. Izteikt 4.6.punktu šādā redakcijā: 
„4.6. Pabalsts veselības aprūpei EUR 

142,29 gadā Černobiļas atomelektrostaci-
jas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas 
rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara 
dalībniekiem.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

MND priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 57/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.30

Grozījumi Mārupes novada domes 2011.
gada 30.marta saistošajos noteikumos 

Nr.8/2011 „Mārupes novada pašvaldības 
palīdzības piešķiršanas kārtība 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1.Izdarīt Mārupes novada domes 2011.gada 
30.marta saistošajos noteikumos Nr.8/2011 
šādu grozījumu: 

1.1. Izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Kopējā pašvaldības palīdzība šo notei-

kumu 2.2. punktā norādīto pasākumu veikšanai 
nevar vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
pārsniegt EUR 4268,62,  un to dzīvojamā māja 
var saņemt vienu reizi.”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs
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VESTISMarupes PAŠVALDĪBA
Mārupes novada pašvaldība

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  58/2013
Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 

2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.31

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2013.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.18/2013 „Par 
līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolā”
Izdoti pamatojoties uz 

Izglītības likuma 12.panta 22.daļu,
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31

1.Izdarīt saistošajos noteikumos šādus 
grozījumus: 

1.1.Izteikt saistošo noteikumu izdošanas ties-
isko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti, pamatojoties iz Izglītības likuma 
12.panta 22.daļu”

1.2.Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā 
redakcijā: 

„4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts 
katrai Skolā īstenotai profesionālās ievirzes 
izglītības programmai un interešu izglītības 
programmai atbilstoši programmu īstenošanas 
izmaksām šādā apmērā:

4.1 EUR 7,11 mēnesī par profesionālās ie-
virzes izglītības programmas apguvi;

4.2.EUR 7,11 mēnesī par Interešu izglītības 
programmas apguvi, kuru atbilstoši Skolas 
noteikumiem apgūst sagatavošanas klases 
vai kursa audzēknis nolūkā  turpināt mācības 
Profesionālās ievirzes izglītības programmā;

4.3. EUR 10,67 mēnesī par Interešu izglītības 
programmas apguvi, kuru atbilstoši Skolas no-
teikumiem apgūst Skolas audzēknis minimālā 

vai maksimālā apjomā saskaņā ar Saistošo no-
teikumu pielikumā esošo Tabulu Nr.1.”

1.3.Izslēgt saistošo noteikumu 5.punktu, 
1.4.Izslēgt saistošo noteikumu 6.punktu,
1.5.Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā 

redakcijā: 
„9.Skola samazina līdzfinansējumu sekojošos 

gadījumos un apmērā:
9.1. Ja viens audzēknis apgūst divas izglītības 

programmas, maksa par abu programmu apguvi 
tiek aprēķināta vienai programmai piemērojamo 
mēneša maksu palielinot par EUR 1,42. Ja mēneša 
maksas programmas ir atšķirīgas, tad par pamatu 
palielinājumam tiek ņemta mazākā no tām;

9.2. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst 
vienu izglītības programmu, tad mēneša maksa 
katram bērnam tiek noteikta 50 % apmērā no šajos 
saistošajos noteikumos noteiktās maksas;

9.3. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst 
divas izglītības programmas, tad mēneša maksa 
katram bērnam tiek noteikta 50 % apmērā no šajos 
saistošajos noteikumos noteiktās maksas, kopsum-
mu palielinot par EUR 1,42.”

1.6.Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu 
šādā redakcijā: 

„11. Lēmumu par līdzfinansējuma 
samazinājumu un atbrīvojumu no līdzfinansējuma, 
katra mācību semestra sākumā pieņem Skolas di-
rektors, pamatojoties uz Skolas pedagoģiskās  pa-
domes sniegto atzinumu.” 

1.7.Izslēgt saistošo noteikumu 12.punktu.
1.8.Izslēgt saistošo noteikumu 2.pielikumu.
2.Saistošo noteikumu 1.2.punkts un 

1.5.punkts  stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 59/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.42

Grozījumi Mārupes novada domes 
2013.gada 29.maija saistošajos no-
teikumos Nr.7/2013 „Par Mārupes 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Mārupes novada domes 
2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos 
Nr.7/2013 grozījumu un izteikt saistošo notei-

kumu 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1. kā dienesta dzīvokli Mārupes novada 

Domes dibināto iestāžu darbiniekam, kura 
nodarbināšana ir saistīta ar šīs personas 
pārcelšanos uz Mārupes novadu no citas 
pašvaldības administratīvās teritorijas, ja dar-
binieka mēneša atalgojums nepārsniedz EUR 
853,72  mēnesī,  un Mārupes novada Domes 
dibināta iestāde ir darbinieka pamata darba 
vieta. Šajā gadījumā nav piemērojami noteiku-
mu 2.punktā ietvertie nosacījumi par deklarēto 
dzīvesvietu un nekustamo īpašumu piederību;”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada pašvaldība
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 60/2013

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.43

Grozījumi Mārupes novada domes 
2013.gada 7.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.15/2013 „Par kārtību 

Mārupes novadā esošo skeitparku un 
atklātu sporta laukumu teritorijā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2013.gada 
7.augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2013 
grozījumu un izteikt 17.punktu šādā redakcijā: 

„17. Par saistošo noteikumu 9.punkta 
neievērošanu vainīgās personas var tikt sauk-
tas pie administratīvās atbildības, izsakot 
brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu līdz 
EUR 42,69.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.61

Apstiprināts ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 27. novembra sēdes Nr. 9, lēmumu Nr.44

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2010.gada 28.aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.10/2010 „PAR NEKuStAMĀ 
īPAŠuMA NoDoKļA AtVIEGLo-
JuMu PIEŠķIRŠANAS KĀRtīBu 

MĀRuPES NoVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu,
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 

28.aprīļa saistošajos noteikumos N.10/2010 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu 
šādā redakcijā:

„8. Mārupes novada Domes izpilddirektors 
pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu 

saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1.- 4.13.
apakšpunktiem, ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam nav parāda par iepriekšējiem 
taksācijas periodiem,  vai, ja nodokļa maksātāja 
parāds par iepriekšējiem taksācijas periodiem 
kopsummā ar nokavējuma naudu uz pieteikuma 
saņemšanas dienu nepārsniedz 71,14 euro.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu 
šādā redakcijā:

„81. Mārupes novada Dome pieņem lēmumu 
par atvieglojuma piešķiršanu saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 4.15.-4.21. punktiem, kā 
arī saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.1.- 4.13. 
punktiem, ja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam ir parāds par iepriekšējiem 
taksācijas periodiem, un tas kopsummā ar 
nokavējuma naudu uz pieteikuma saņemšanas 
dienu pārsniedz 71,14 euro.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 
1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Ja pirms 30 gadiem kādam ieteica 
aiziet pie psihologa, cilvēks bieži sāka 
domāt, ka citi viņu uztver kā slimu. 
Ja kāds to darīja, tad no citiem slēpa. 
Iemesli? Dažādi. „Normāls cilvēks ar 
visu tiek galā pats...”, „ Ja uzzinās, tad 
tam var būt sekas....”, „Ar mani taču 
viss ir kārtībā, tiem citiem jāiet pie psi-
hologa...”, „Es taču nestāstīšu citiem par 
sevi un savu dzīvi...”.

Mainās laiki, vajadzētu mainīties arī ti-
kumiem. Mēs taču uzticamies zobārstam, 
elektriķim, datorspeciālistam, juristiem. 
Atzīstam viņu zināšanas un prasmes, jo 
viņi ir speciālisti. Lai gan pastāv uzskats, 
ka par psihologu var būt katrs, tā tomēr ir 
profesija, kas saistīta ar ļoti daudzpusīgām 
zināšanām  par cilvēka psihi - par to kā 
cilvēks domā, jūtas, uzvedas. Par attīstības 
likumsakarībām, par attiecību veidošanu 
un  konfliktiem, par to kā cilvēks reaģē 
krīzes situācijās, kā cilvēks aug, kā attīstās 
personība un kādi faktori to ietekmē.

Mārupes novada Sociālā dienesta psi-
hologi piedāvā palīdzību gan individuāli, 
dažādos dzīves gadījumos- slimība, bez-
darbs, attiecību samezglojumi, konflikti, 
nesaprotu savu bērnu, gan atbalsta grupās. 
Ko tas nozīmē un vai man to vajag?

Savstarpējā atbalsta grupas māmiņām 
ar maziem bērniem un bērniem ar īpašam 
vajadzībām

Pirmais bērns, vairāki bērni un ilgstoši 
esmu mājās viena, man nav tuvinieku 
tuvumā un nav, kas palīdz ar padomu un 
fiziski. Tās un vēl daudzas situācijas, kurās 
mēs nonākam, ir pārrunājamas, risināmas 
un pats galvenais - ir iespēja sajust, ka 

Bērna audzināšana – ne vienmēr 
viss izdodas, kā gribētos

citas māmiņas šaubās, baidās tāpat kā es, 
sarežģījumi var būt arī citiem, bet tos var 
risināt. Un reizēm šaubas un nezināšana 
ir kliedējama, uzdodot dažus jautājumus, 
aprunājoties ar citām māmiņām,  uz-
klausot citu viedokli un pieredzi. Tāpēc 
jau ir populāras vietnes sociālajos 
tīklos, bet cilvēciskas attiecības un tieša 
kontaktēšanās ir atbalsts un bagātība, ko 
varam sniegt viena otrai. 

Tikšanās reizēs runājam par bērniem 
un par sevi. Es kā sieviete, māte. Manas 
bērnības labās un sliktās atmiņas. Pašapziņa 
un kā tas ietekmē mani kā mammu? 
Bērna kopšana, audzināšana, personības 
veidošana un vispusīga attīstīšana ir 
māmiņu rūpju lokā, bet ne vienmēr viss 
izdodas, kā gribētos. Kā to visu izdarīt un 
nepazaudēt sevi? Kā emocionāli un fiziski 
uzturēt sevi formā? Mūsu mērķis - laimīga 
māmiņa laimīgiem bērniem!

Savstarpējā atbalsta grupas ģimenēm ar 
pusaudžiem

Laiks, kad ģimenē ir pusaudzis, 
salīdzināms ar dabas stihiju - zemestrīci 
vai plūdiem. Bet šajā laikā top CILVĒKS! 
„ Neviens mani nesaprot” , „ pieaugušie ir 
muļķi” ir parastas frāzes pusaudžu leksikā. 
Kā būt blakus un atbalstīt, kā nospraust 
robežas, kā saglabāt pacietību un savu 
pašapziņu laikā, kad pusaudzis meklē sevi? 

Meklēsim atbildes kopā!
Visa informācija par pakalpojumu piee-

jama Mārupes novada Sociālajā dienestā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē (tālr. 67149869) 
un Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē (tālr. 
67933735).

Guna Liepiņa, 
Sociālā dienesta psiholoģe

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamam 

īpašumam Smiltnieku ielā
Mārupes novada Dome 2013.gada 

30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu (sēdes 
protokols Nr.8, pielikums Nr.2.6) “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamam īpašumam Smiltnieku iela 16 
(Kad. Nr 80760031213)”.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums 
ir precizēt plānoto (atļauto) izmantošanu 

uz savrupmāju (vienas vai divu ģimeņu) 
apbūves teritoriju. Saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprinātajiem Mārupes 
novada Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem šobrīd teritorijas 
plānotā(atļautā) izmantošana ir mežaparku 
apbūves teritorija (DzS2).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāja I.Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus četru nedēļu 
laikā no publicēšanas dienas izdevumā 
“Mārupes Vēstis” iesniegt Mārupes novada 
Būvvaldē, Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167.

Saskaņā ar Mārupes novada domes 
2013.gada 30.oktobra sēdes lēmumu Nr.2.8 
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekust-
amajam īpašumam „Paleju iela 88” ar ka-
dastra nr. 8076 003 0208.

Nekustamais īpašums saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam at-
rodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
precizēt tajā noteiktās teritorijas plānoto 

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamam 

īpašumam „Paleju iela 88”

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamiem 

īpašumiem “Gundegas-1” un 
“Jaunklūgas”

Ar Mārupes novada Domes 2013.
gada 30.oktobra lēmumu Nr.2.7. uzsākta 
detālplānojuma izstrāde nekustama-
jiem īpašumiem “Gundegas-1” (kad. Nr. 
80760110273) un “Jaunklūgas” (kad. Nr. 

(atļauto) izmantošanu, veikt zemes vienības 
sadalīšanu un veidot kopīgu ceļa tīklu.

Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināta Mārupes novada 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 
Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA „Arhi-
tekta Edgara Bērziņa birojs”.

Informāciju par detālplānojuma izstrādi 
var saņemt, kā arī ierosinājumus un 
priekšlikumus līdz 2014.gada 31.janvārim 
var iesniegt Mārupes novada Domē, Dauga-
vas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-
2167, vai arī sazinoties ar izstrādes vadītāju 
pa tālr. 67149875 end_of_the_skype_high-
lightingvai pa e-pastu ilze.kremere@
marupe.lv.

80760110297). Saskaņā ar 2013.gada 
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teri-
torijas plānojumu 2014.-2026.gadam zemes 
gabals atrodas Mežaparku apbūves teritorijā 
(DzS2).

Par detālplānojuma vadītāju apstiprināta 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 4 
nedēļu laikā no paziņojuma publikācijas 
brīža Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
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VESTISMarupes2013.GADA FOTO MIRKĻI

Svinam bērnu un jauniešu svētkus  
“Ar vasaru saujā”

Atklāta Jaunmārupes sabiedriskā ēka

Katru gadu arvien kuplākā pulkā 
ielīgojam Jāņus

Mārupes novads Dziesmusvētku gājienā Apstiprināts projekts 
Skultes dienas centra būvniecībai

Dienas centri “Tīraine” un “Švarcenieki” 
nosvin 5 gadu jubilejas

Novadā ierīkoti 5 jauni
 ielu vingrošanas laukumi

Jaunmārupē vasarā aizvadīts
Mini Motokrosa seriāls

Pirmo reizi novadā 
Starptautiskas MTB sacensības

Novadā izveidota atceres vieta 
Latvijas armijas karavīru godināšanai

Basketbola komanda “Mārupe” debitē 
Latvijas Basketbola līgas 2.divīzijā

Mārupei nu arī savs jauniešu deju kolektīvs Pašvaldība uzsāk aukļu pakalpojuma 
līdzfinansēšanu

Lācplēša dienā esam kopā lāpu gājienā

Mazcenas bibliotēka 
uzsāk darbu jaunās telpās
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Mārupes pašvaldība sirsnīgi sveic no-
vada vecāko iedzīvotāju Ēriku Križmani 
apaļajā 100 gadu jubilejā!

Ērikas kundze dzimusi 1913.gada 

SIA „Ārstu prakse „Mazcena 21” 
sadarbībā ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru ir īstenojusi pro-
jektu Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/
VEC/014 „Primārās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana SIA „Ārstu 
praksē „Mazcena 21”” .

Projekta ietvaros iegādāts mūsdienīgs 
medicīnas aprīkojums, datortehnika un 
mēbeles divām ģimenes ārstu praksēm. 

Kopējās projekta izmaksas LVL 5689,00, 
no kurām 85% ir Eiropas reģionālā 
attīstības fonda līdzfinansējums, savukārt 
Privātais finansējums LVL 802,15 jeb 15%.

Piedalīšanās šajā projektā ir neapšaubāmi 
liels ieguvums gan mūsu iestādei, gan 
iedzīvotājiem.

Inese Bolgzda, SIA “Ārstu prakses 
„Mazcena 21”” valdes priekšsēdētāja

Īstenots projekts 
ārstu praksēm

IEGULDīJUMS TAVĀ  NĀKOTNĒ

„Labas tradīcijas jāturpina”, tā Nor-
munds Čiževskis, biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs, atbil-
dot uz MV jautājumu, kādas sociālās 
atbildības aktivitātes ieplānojuši 
biedrības „Mārupes uzņēmēji” 
dalībnieki šajos Ziemassvētkos. Šogad, 
jau trešo gadu pēc kārtas, Mārupes 
uzņēmēji organizēs tradicionālo 
labdarības akciju „Ziemassvētku rūķi”. 
turklāt šogad šī labdarības aktivitāte 
notiks pavisam jaunā kvalitātē. 

„Ja divus iepriekšējos gadus uzņēmēji 
palīdzēja tām sociālajām grupām, kam 
sadzīves un nodarbošanās apstākļi nebija 
tie paši labākie, tad šogad savas labdarības 
aktivitātes esam nolēmuši virzīt precīzāk 
un mērķtiecīgāk - atbilstoši biedrības misi-
jai un darbības mērķiem – mēs rūpēsimies 
par jaunu uzņēmēju rašanos un to labu 
kvalitāti,” saka N.Čiževskis. 

Biedrībai „Mārupes uzņēmēji” kopš 
2013. gada vasaras ir izstrādātas sociālās 
atbildības politikas vadlīnijas, kas skaidri 
nosaka, kādas korporatīvās un sociālās 
atbildības politikas aktivitātes biedrība 
realizē un kādas nerealizē. Viens no 
biedrības mērķiem ir veicināt pozitīvu 
uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes 
novadā, tai skaitā, atbalstot novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā 
un tādejādi veicinot jaunu darba vietu 
rašanos, sabiedrības labklājības pieau-
gumu un nodokļu nonākšanu valsts un 
pašvaldību budžetā.

Uzskatot, ka īpaši svarīgi ir atbalstīt tieši 
jauniešus, kuri apgūst uzņēmējdarbības 
pamatus, biedrība ir uzsākusi sadarbību 
ar Mārupes vidusskolu. Šīs skolas 11. 
klases skolnieki katru gadu veido t.s. 
mācību uzņēmumus, ar nolūku praksē 
pārbaudīt skolā iegūtās teorētiskās 
zināšanas. Savukārt biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” dalībnieki – pieredzējuši 
uzņēmēji – palīdzēs jauniešiem ar prak-
tisku padomu viņu biznesa ideju attīstībā. 
Pavasarī, mācību uzņēmumiem noslēdzot 
savu darbību, tie jaunieši, kuri vēlēsies, 
prezentēs biedrībai sava darba rezultātus. 
Biedrības izveidota uzņēmēju komisija tad 
izvērtēs izstrādātās biznesa idejas un pas-
niegs naudas balvu labākās biznesa idejas 

Mārupes uzņēmēju 
labdarības tradīcijas pārtop 

jaunā kvalitātē
autoriem. Balvu fonda izveidošana būs šī 
gada „Ziemassvētku rūķu” labdarības ak-
cijas galvenais uzdevums. Vēl jāpiebilst, 
ka papildus finanšu ieguldījumam, 
biedrība nodrošinās mentora – biznesā 
pieredzējuša padomdevēja - pakalpojumus 
tiem jauniešiem, kuri vēlēsies savu biznesa 
ideju īstenot dzīvē.

„Statistika rāda, ka vidēji pasaulē ti-
kai 10% cilvēku pieņem sarežģīto un 
izaicinājumu pilno misiju kļūt par 
uzņēmējiem, savukārt tikai vienai trešdaļai 
tas tiešām izdodas. Apzinoties, ka tieši 
uzņēmēji rada pievienoto vērtību, mēs 
pacelsim „Ziemassvētku rūķu” akciju 
pavisam jaunā kvalitātē, transformējot 
to no sezonālas aktivitātes ilgtermiņa 
projektā. Tādejādi „Mārupes uzņēmēji” 
būs atraduši visefektīvāko veidu, kā dot 
reālu pienesumu gan valsts, gan sava no-
vada izaugsmei”, rezumē N. Čiževskis.

Labdarības akcija „Ziemassvētku rūķi” ir 
biedrības „Mārupes uzņēmēji” organizēts 
labdarības pasākums, kurš šogad notiks jau 
trešo reizi. Pirms 2 gadiem – 2011. gada 
Ziemassvētkos - biedrība sadarbojās ar 
Mārupes novada Sociālo dienestu, akcijā 
iesaistījās ap pussimts Mārupes uzņēmumi 
un privātpersonas, kopumā saziedojot nau-
du un saražoto produkciju gandrīz 800 latu 
vērtībā. Par saziedoto „Ziemassvētku rūķi” 
sagatavoja gandrīz 200 dāvanu paciņas, 
kuras nokļuva pie Mārupes bērniem no 
trūcīgām ģimenēm un pensionāriem. 
Savukārt 2012. gada „Ziemassvētku 
rūķu” akcijā, uzņēmēji apzināja Mārupes 
talantīgākos, centīgākos un uzcītīgākos 
bērnus, kuru vēlmju un talantu izpausmēm 
iespējams pietrūka ļoti konkrētas lietas. 
Kādam tas bija mūzikas, mākslas vai sporta 
inventārs, bet citam, radošo izpausmju vai 
valodu mācību nodarbības apmeklējums. 
Uzņēmēji par saziedoto naudu radīja 
iespēju šiem jaunajiem talantiem realizēt 
savus mērķus mākslas vai sporta laukā.

Uzņēmējiem par iespēju ziedot lūgums 
interesēties pie biedrības „Mārupes 
uzņēmēji” koordinatores Elīnas Grāves, 
rakstot uz info@marupesuznemeji.lv vai 
zvanot pa tālruni 22516333.

Uva Bērziņa

Daudz  laimes 100 gadu jubilejā!

2.decembrī. Pirmā Pasaules kara laikā 
no 1914.gada līdz 1921.gadam kopā ar 
ģimeni devusies bēgļu gaitās uz Sibīriju, 
kur zaudējusi māti. Pēc atgriešanās Latvijā 

• Mārupiete kopš 1996. gada
• Bijusi Mārupes domes deputāte (2001; 

2009)
• 2010. gadā ievēlēta Saeimā no Zaļo un 

zemnieku savienības saraksta. 
• Beigusi Kultūras akadēmiju un Lu 

Starptautisko attiecību institūtu, 
kur apgūsta ekonomiku, uzņēmumu 
vadība un starptautiskās tiesības. 
Šobrīd studē diplomātiju.

29. novembrī tikos ar mūsu novada 
iedzīvotājiem Jaunmārupes sociālā dienesta 
telpās. Parasti mēdz teikt – mājās pat sienas 
palīdz. Šoreiz man līdzās bija vislabākais 
iespējamais atbalsts – mans bijušais kolēģis, 
novada priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

Jautājumi, kurus saņemu no iedzīvotājiem 
gan Jaunmārupē, gan visā Latvijā ir visai 
līdzīgi. Cilvēki interesējas par to, kas mūs 
sagaida nākamajā gadā – vai pieaugs algas, 
vai tiks indeksētas pensijas, ar kādu atbal-
stu var rēķināties uzņēmēji, kā mūsu dzīvi 
ietekmēs pāreja uz eiro. 

Tad nu jāsaka, ka algas pavisam nedaudz 
pieaugs pedagogiem un medicīnas dar-
biniekiem. Ar lielāku, bet noteikti ne pie-
tiekamu, valsts atbalstu var rēķināties 
jaunās māmiņas. Mēs prasījām finanšu 
ministru palielināt ģimenes valsts pabalstu 
no 8 latiem līdz vismaz 20 latiem par bērnu, 
piešķirt valsts apmaksātas bezmaksas pus-
dienas bērniem līdz pat 4. klasei ieskaitot. 
Tomēr, vismaz pagaidām, tas tika noraidīts. 

Domājot par mūsu sirmgalvjiem, 
aicinājām valdību neaplikt ar nodokļiem 
pensijas līdz 225 latiem, samazināt pa-
cientu līdzmaksājumu slimnīcās no 9 
latiem uz 4 latiem, palielināt valsts atbal-
stu kompensējamajiem medikamentiem. 
Atbalstu arī šajos jautājumos nesaņēmām. 

Iveta Grigule: tikšanās ar iedzīvotājiem 
Jaunmārupē – jautājumi un vēlējumi

Neskatoties uz to, šo prasību uzturēsim arī 
turpmāk un nedomājam atkāpties no šīm 
taisnīgajām prasībām.

Nākamais gads nāks ar pārmaiņām. Eiro 
ieviešana Latvijā no 2014. gada 1. janvāra 
nesola mums vieglas dienas. Tas ietekmēs 
arī algu un pensiju palielināšanas iespēju, 
jo, palielinot algas palielinās iedzīvotāju 
pirktspēja, pieaugs produktu un pakalpo-
jumu cenas, pieaugs inflācija, samazināsies 
mūsu valsts ekonomikas konkurētspēja, 
uzņēmējiem būs arvien grūtāk savas pre-
ces eksportēt, jo cena nebūs vairs tik 
konkurētspējīga. Tieši tāpēc arī investīcijas 
uz Latviju tik ātri nemaz neplūdīs. Cenas 
jau no 1. oktobra tiek celtas gan produk-
tiem, gan precēm, gan pakalpojumiem – 
uzņēmēji un valsts gatavojas naudas maiņai. 
Un pats galvenais, neskatoties uz lielajām 
naudām, kuras valdība tērē pozitīvisma 
propagandas kampaņai par eiro, atbalsts 
naudas maiņai sabiedrībā samazinās – tikai 
20% iedzīvotāju atbalsta eiro ieviešanu no 
1. janvāra, bet 58% ir pret, pārējiem nav no-
teikta viedokļa.

Tikšanās reizēs man bieži nākas uzklausīt 
iedzīvotāju viedokli – ko tad mēs, mēs jau 
neko nevaram mainīt, mūsu viedoklī nevie-
ns neieklausās. Ziniet, ja mēs – ikviens no 
mums, nebūsim aktīvi, nepaudīsim savu 
viedokli, neprasīsim valdībai un deputātiem 
atbildību par paveikto, tad tiešām nekas 
nemainīsies mūsu valstī. Bet mana 
pārliecība, ka arī viens ir karotājs, jo viens 
tu esi tikai pašā sākumā, tad arvien vairāk 
un vairāk rodas cilvēki, kuri tevi atbalsta, 
kuri domā tāpat kā tu un nebaidās paust savu 
viedokli. Ir svarīgi kādam piecelties pirma-
jam, lai iedrošinātu arī citus. Tikai neliels 
piemērs – 2011. gada ziemā finansu minis-
trija bija nolēmusi slēgt 9 lauku slimnīcas 
– Kuldīgā, Tukumā, Dobelē, Jūrmalā, 
Ogrē, Krāslavā, Alūksnē, Cēsīs un Madonā, 
likvidēt tās kā neatliekamās palīdzības 
slimnīcas un pārveidot par dienas aprūpes 
centriem, jo esot taču jāekonomē nauda. 
Piecēlos slimnīcu aizstāvībai, tad piecēlās 
arī Andris Bērziņš, šobrīd valsts prezidents, 
un citi mani frakcijas kolēģi. Rezultāts 
ir – slimnīcas joprojām strādā un sniedz 
palīdzību Latvijas lauku iedzīvotājiem. 

Arī ikviens no jums var mainīt ne tikai 
savu dzīvi, bet arī procesus valstī. Un nav 
jāvairās būt pirmajam, būt atšķirīgam, būt 
drosmīgam. 

strādājusi par adītāju un dzīvojusi Rīgā.
Mārupē Ērikas kundze pirmo reizi 

ieradās 1939.gadā, kad apprecējās un sāka 
dzīvot Mārupes pagasta „Kalneniekos“. 
Tur arī pavadīti kara gadi, kamēr vīrs karo-
ja vācu armijas latviešu leģionā.

Pēc kara līdz pat pensijai strādājusi 
grāmatu un kancelejas preču bāzē par nolik-
tavas pārzini. 1984.gadā nācies pārcelties 
uz Purvciemu Rīgā, jo, ceļot Rīgas Robotu 
rūpnīcu, viņas māja nojaukta.

Jubilārei bijuši divi dēli, ir trīs 
mazbērni, septiņi mazmazbērni un jau 
divi mazmazmazbērni. 2004.gadā kopā ar 
mazdēla Aigara Križmaņa ģimeni Ērika 
atgriezās Mārupē un nu dzīvo kuplās 
ģimenes aprūpēta Tīraines ciemā. „Ģimenē 
viņu saucam par omu, omīti. Kad acis 
rādīja un rokas klausīja, viņa ļoti daudz 
lasīja un bija čakla rokdarbniece. Omas 
tamborētās sedziņas un galdauti vēl arvien 
kalpo savās radu un draugu mājās,“ stāsta 
Ērikas kundzes mazdēls.

Kate Nītiņa
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Mārupes novada Skultes sākumskolā 
patriotiskā dekāde „Pazīstu, jūtu un 
mīlu Latviju” tika ieskandināta jau 10. 
novembrī, Mārtiņam (mūzikas skolotāja 
Dace Niedra) kopā ar mārtiņbērniem  
apstaigājot skolas kolektīvu un cienājot 
visus ar kārumiem. 

Bet pati dekādes atklāšana notika 11. 
novembrī -  Lāčplēša dienā - ar svinīgu  un 
visai neparastu pasākumu  skolas un pirms-
skolas vecāko grupu bērniem. Skolas zālē 
notika skolotāju Ludmilas Čaupenokas un 
Valda Čeiča sagatavota un vadīta vēstures 
stunda, kuras laikā visi klātesošie varēja 
vērot īpaši izraudzītus  fragmentus no filmas 
„Rīgas sargi”, kas vēstīja par 1919. gada 
novembra liktenīgajām cīņām par Rīgu un 
Latviju un ļāva bērniem iejusties  tā laika 
notikumos,  cilvēku pārdzīvojumos, uzzināt, 
kāpēc 11. novembris kopš tā laika  ir kļuvis 
par Lāčplēša dienu, kuru mēs atzīmējam ka-
tru gadu. Šīs neparastās stundas noslēgumā 
katra  klase un grupa saņēma  filmas galvenā 
varoņa, strēlnieka Mārtiņa  novēlējumu 
mums – tā laika varoņu pēctečiem.

Jau iepriekš daudzi pirmsskolas grupu 
audzēkņi un arī skolēni kopā ar saviem 
vecākiem bija parūpējušies par to, lai katru 
ienācēju skolā šajā nedēļā sagaidītu skaistu 
pašdarinātu  ziedu kompozīciju  aleja. Visi 
darinājumi tika veidoti konkursam „Zie-
di  Latvijai” (rīkotāja – skolotājas Anna 

Bagātāki ar jaunām un jaukām tradīcijām
Gorovaja un  Jekaterina Sučkova)  , tāpēc 
pamatkrāsas tajā bija divas   - sarkanā un 
baltā.  

Ne mazāk saviļņojošs notikums 
norisinājās 11. novembra vakarā, kad ar 
sanākušo bērnu palīdzību pirmo reizi mūsu 
skolas pagalmā tika iededzinātas  sarkanas 
un baltas svecītes, kas, rāmi plīvojot, simbo-
liski atveidoja lielu  Latvijas karogu. Arī uz 
visiem skolas  pirmā stāva logiem mierīgi 
dega sarkanbaltsarkano  svecīšu grupiņas. 
Nav šaubu , ka šī skolas direktores Gaļinas 
Grizānes šogad iesāktā tradīcija  tiks kopta 
arī turpmāk. 

Patriotiskās dekādes laikā  gan klasēs, gan  
PI grupās tika spēlētas  patriotiskas spēles: 
„Kopā ar Lāčplēsi”, kā arī nu jau slavenā  
patriotiskā vēsturiskā  spēle „Bermontiāde 
Mārupes novadā”. Lai gan  vairāki skolēni 
paši pirms gada bija piedalījušies tās 
veidošanā, arī šogad tās spēlēšana  izvērtās 
ne mazāk interesanta un emocionāla. 

Pirmo reizi mūsu skolā notika arī 
tāds patriotiskās dekādes pasākums kā 
viktorīna „Vai tu pazīsti Latviju?” (idejas 
autors skolotājs Valdis Čeičs). Ar savām 
zināšanām par Latvijas  ģeogrāfiju, folkloru, 
mākslu un literatūru, sportu, vēsturi un 
politiku spēkiem  mēroties bija nolēmušas 
sešas komandas, kurās bija gan skolēni, 
gan viņu vecāki. Divas komandas viktorīnā  
piedalījās kā apvienotās klašu komandas. 

Savas komandas aktīvi atbalstīja sanākušie 
līdzjutēji, kam galvā bija klases stundu 
„Fanojam par Latviju” laikā darinātās 
sarkanbaltsarkanās cepurītes. Viktorīnas 
noslēgumā visi tās dalībnieki tika sveik-
ti ar patriotiskiem  svētku bukletiem un 
grāmatiņām, bet uzvarētājiem  tika īpašas 
balvas – vjetnamieša  Kao Vieta Nguje-
na   zīmētās komiksu grāmatas „Lāčplēša 
piedzimšana” un „Lāčplēša hronikas”. 

3. klases skolnieks Ričards Timma ar 
savu sagatavoto  darbu „Mana dzimta – 
mani skolotāji”  piedalījās Latviešu valodas 
aģentūras rīkotajā radošo darbu konkursā 
„Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”. 

Viktorīnas izskaņā pirmo reizi notika vēl 
kas neparasts. Tika nolasīta Latvijas Repub-
likas militārā atašeja Amerikas Savienotajās 
Valstīs  pulkveža , Viestura ordeņa kavaliera  
Ivo Mogiļņija apsveikuma vēstule Mārupes 
novada Skultes sākumskolas vadībai, 
akadēmiskajam personālam un skolēniem. 
Daudziem klātesošajiem  šī, no Vašingtonas 
atsūtītā  vēstule bija liels pārsteigums, taču 
vēl lielāks pārsteigums bija ziņa, ka Ivo 
Mogiļņijs ir mūsējais  - skultenieks.

Par Mārupes novada Skultes sākumskolas 
vārda popularizēšanu novadā un Latvijā, 
par  notikušās patriotiskās dekādes „Pazīstu,  
jūtu un mīlu Latviju”  organizēšanu un 
veiksmīgu norisi Atzinības rakstus saņēma  
DVIJ Ludmila Čaupenoka un skolotājs Val-

dis Čeičs.  
Pēc viktorīnas visiem bija iespēja  nākamās 

trīs brīvdienas veltīt dažādu svinīgu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. gadadienai  
veltītu pasākumu apmeklēšanai. Taču ar to 
patriotiskā dekāde vēl nebija beigusies.

Arī 19. novembrī, pēc tam, kad klases 
stundās tika pārrunāti dekādes laikā gūtie 
iespaidi, skolēni un vecākie pirmsskolnieki 
sapulcējās skolas zālē. 1. – 4. klases skolēni 
bija sagatavojuši interesantu iestudējumu 
„Mēs – Latvijā” (režisore – skolotāja Irina 
Troņenkova),  kurā  saprotami un saistoši 
stāstīja pirmsskolniekiem, kas un kādi 
ir  Latvijas valsts svētumi: karogs, himna, 
ģerbonis, prezidenta pils  un citi. 

Tāda bija šīgada  patriotiskā dekāde  
Mārupes novada Skultes sākumskolā.  
Piedaloties tās konkursos un  pasākumos, 
ikviens  varēja patiešām vēl vairāk iepazīt, 
vēl ciešāk sajust un vēl stiprāk iemīlēt mūsu 
kopīgo un vienīgo  valsti – mūsu Latviju. 

Cerēsim, ka  jaunās tradīcijas, kas tika 
iedibinātas šīs patriotiskās dekādes laikā, 
tiks turpinātas nākotnē. Un pat vēl vairāk. 
Ka mūsdienu tehnoloģiju visvarenības 
laikmetā jau tuvākajā nākotnē  pavisam reāla 
kļūs attālināta sasaukšanās un sasveikšanās 
ne tikai starp Mārupes novada skolām, bet 
arī ar  izciliem novadniekiem  gan šeit, gan, 
piemēram,... Vašingtonā. 

Valdis Čeičs, latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 

Jaunmārupes sākumskolā novembrī 
skolēni un skolotāji varēja piedalīties 
interesantā koncertlekcijā, ko vadīja pas-
aulslavenais Amerikas latvietis Andrejs 
Jansons. Viņš pie latviešu bērniem bija 
atbraucis ar profesionāliem mūziķiem, 
lai parādītu, ka klasisko mūziku bērniem 
var mācīt radoši, aizraujoši un prātā 
paliekoši.

Amerikā Andrejs Jansons – diriģents, 
komponists, obojists un latviešu mūzikas 
popularizētājs – jau daudzus gadus sadarbo-
jas ar organizāciju „Young Audiences” jeb 
„Jaunie klausītāji”. Viens no šīs bezpeļņas 
organizācijas darbības virzieniem ir vākt 
līdzekļus, lai varētu ar klasisko mūziku 
iepazīstināt audzēkņus skolās, turklāt darot 
to, nevis lasot lekcijas un rādot mūzikas 
instrumentus fotogrāfijās, bet gan ļaujot 
bērniem pašiem piedalīties muzicēšanas 
procesā. Pateicoties ASV vēstniecības at-
balstam, ar šīs organizācijas izstrādātu pro-
grammu, kura bērnus ar mūzikas pamatiem 
iepazīstina atraktīvi, aizraujoši, bērniem un 
mūziķiem radoši līdzdarbojoties, Andrejs 
Jansons ir viesojies vairākās Latvijas skolās. Andrejs Jansons ierāda, kā darboties ar diriģenta kociņu

Diriģents Andrejs Jansons aizrauj mūzikas pasaulē

Arī Jaunmārupes skolas audzēkņiem 
bija iespēja piedalīties koncertlekcijā un 
vērot, kā profesionālu mūziķu rokās pieci 
pūšamie instrumenti ļāvās eksperimentiem, 
izmēģinot dažādas skanējuma kombinācijas. 
Flauta, oboja, fagots, mežrags un klarnete 
tika spēlēta gan atsevišķi, gan pa pāriem, 
gan visi kopā. Bērni mācījās saklausīt 
melodiju, atšķirt to no pavadījuma, paši 
varēja ieteikt, kurš instruments kopā ar 
kuru spēlēs, un klausīties, kā tas skan. Tika 
pārrunāta melodijas noskaņa, dažādi ritmi, 
temps. Andrejs Jansons ir pārliecināts, ka 
jau bērnībā pirmajai saskarei ar mūziku būtu 
jābūt profesionālu mūziķu izpildījumā, lai 
bērni mācītos pazīt katra instrumenta balsi.

Ļoti atsaucīgi bērni uzņēma iespēju pašiem 
stāties kvinteta priekšā un iejusties diriģenta 
lomā. Ja sākumā visi bija sabijušies, nezinot, 
ko no viņiem prasīs, tad jau pēc pirmo 
„jauno diriģentu” panākumiem, vēlme to 
izmēģināt pašam bija teju vai katram kon-
certlekcijas dalībniekam. 

A.Jansons uzskata, ka mūzikas mācīšanas 
procesā ir svarīgi atrast kontaktu ar bērnu:  
„Ir svarīgi, lai bērns uzskata tevi par sev 
līdzīgu, lai veidojas saruna. Ja bērns redz, 
ka viņu respektē, viņš arī respektēs to, kas 
viņam māca.” 

Kā stāsta diriģents, šāds pasniegšanas 
veids ir izstrādāts daudzu gadu tecējumā. 
Tā kā Latvijā šī metode vēl netiek īstenota, 
A.Jansons vēlētos šo mūzikas pasniegšanas 
veidu veicināt ieviest arī Latvijā. „Protams, 
šāds pasniegšanas veids prasa daudz vairāk 
arī no paša skolotāja, jo, ja skolotājs sevi at-
ver jautājumiem un pārrunām, viņam pašam 
jābūt daudz labāk sagatavotam, daudz labāk 
jāpārzina pasniedzamā viela. Taču šādu 
dialogu veidošanu skolnieki daudz labāk 
novērtēs, jo katram ir svarīgi, ka viņa vie-
doklis tiek ņemts vērā un tiek pārrunāts. 
Bērni jāiesaista, lai viņiem ir sajūta, ka viņi 
ir daļa no šī koncerta. Kad mūziku pasniedz 
radoši un bērniem saprotamā valodā, rodas 
interese,” ir pārliecināts A.Jansons. 

Uva Bērziņa

IZGLĪTĪBA

Bērni aizrautīgi iesaistījās sarunā par skaņdarba skanējumu
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26.novembrī Mārupes vidusskolā 
notika novada skolu skatuves runas 
konkurss, veltīts I.Ziedoņa un o.Vācieša 
80 gadu jubilejām. Konkursa rīkotāji – 
Mārupes vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāji ar savu vadītāju 
Inesi ļaksu pie vadības pults.

Konkursā piedalījās 33 skolēni no 1. līdz 
12.klasei – septiņi no Mārupes pamatskolas, 
pieci no Jaunmārupes sākumskolas un div-
desmit viens no Mārupes vidusskolas.  
Repertuāra izvēlē visiecienītākās izrādījās 
I.Ziedoņa „Pelēkā pasaka” un „Brūnā pa-
saka”, kuras savam priekšnesumam bija 
izvēlējušies vairāki konkursanti. Tomēr 
kopumā izvēlētie daiļdarbi bija atšķirīgi un 
daudzveidīgi.

Žūrijā, kas dalībniekus vērtēja vairākās 
klašu grupās, darbojās skolotājas no visām 
skolām – Inese Sīle no Mārupes pamat-
skolas, Inguna Rakule no Jaunmārupes 
sākumskolas un Evija Linga ar Rutu 
Straumi no Mārupes vidusskolas. Žūrijas 
vērtējumā par novada izteiksmīgākajiem 
runātājiem tika atzīti:

1.klašu grupā – 1.vietā Katrīna Patrīcija 
Bāra no Jaunmārupes sākumskolas, 2.vietā 
Jānis Strante no Mārupes vidusskolas;

2. līdz 3.klašu grupā – 1.vietā Elīza 
Zaļmeža no Mārupes vidusskolas, Alise 
Veldre no Mārupes pamatskolas, 3.vietā 
Ralfs Vinters no Jaunmārupes sākumskolas 
un Pēteris Melgailis no Mārupes viduss-
kolas;

4. līdz 6.klašu grupā – Alīna Nastaja 
no Mārupes pamatskolas, 2.vietā Daniela 
Rūtenberga un Kevins Krūms no Mārupes 
vidusskolas, 3.vietā Anželika Baltmane no 
Jaunmārupes sākumskolas;

 7. līdz 9.klašu grupā – Krists Luhaers 
no Mārupes vidusskolas, 2.vietā Edijs 
Priedītis no Mārupes vidusskolas, 3.vietā 
Anete Maže no Mārupes vidusskolas;

10.līdz 12.klašu grupā – Elizabete Dik-
mane no Mārupes vidusskolas, 2.vietā 
Aiga Macanova no Mārupes vidusskolas, 
3.vietā Rets Rupmejs no Mārupes viduss-
kolas.

2014.gada pavasarī, 20.martā, 
Jaunmārupes sākumskolā norisināsies 
Pierīgas skolu skatuves runas konkurss 
„Ievelc dziļā elpā savu Latviju”. Šajā 
konkursā katrā vecuma grupā skola varēs 
pieteikt vienu dalībnieku, kas nozīmē, ka 
Mārupes novada izteiksmīgākie runātāji 
vēl tiksies – šoreiz gan daudz sīvākā 
konkurencē.

Ruta Straume, 
Mārupes vidusskolas skolotāja

Vecāko klašu grupā 3.vieta 
Retam Rupmejam no Mārupes 

vidusskolas 10.a klases

Noslēdzies 
Mārupes novada 

skolu skatuves 
runas konkurss

Novembris visā Latvijā ir īpašs 
mēnesis:  Lāčplēša diena un Valsts 
svētki, Rīga staro, un mārupieši dodas 
lāpu gājienā – tas ir laiks, kad bērniem 
mācām lepoties ar savu Dzimteni, tās 
skaistajiem, zaļajiem, tīrajiem mežiem, 
upēm un pļavām, zilajām debesīm, 
dzidro jūru, baltajiem svēteļiem, kad 
kopā izjusti no sirds dziedam himnu, 
un lūdzam „Dievs svētī Latviju...” Šajā 
laikā ikviens jūt, ka varam būt stipri un 
vienoti. Dzimtā valoda katram mums ir 
vissvarīgākā, jo ar to mums asociējas 
mājas, māmiņa, tētis, bērnība. 

„Vai tu zini, kas ir dzimtene?/Tā ir 
zeme, kur es piedzimu” – šīs Jāņa Petera 
dzejoļa rindiņas ir tikai dažas no skaista-
jiem dzejoļiem, ar kuriem 28.novembrī 
PII „Zeltrītu” labākie dzejoļu skaitītāji no 
katras grupas uzstājās nu jau tradicionālajā 
izteiksmīgas runas konkursā „Skani, mana 
valodiņa!” 

Šogad konkursa tēma bija „Latvijas da-
bas skaistums”. Grupās tika rīkota atlase, 
un 25 mūsu mazie daiļrunātāji droši un 
pārliecinoši skaitīja gan tautas dziesmas, 
gan Raiņa, gan Jāņa Petera, gan F.Bārdas, 
gan M.Čaklā, V.Plūdoņa un daudzu citu 
Latvijas dzejnieku dzejoļus. Uzstāšanos 
prasmīgi vadīja skolotājas Aļona Ro-
manova un Gunita Stafecka skaistos 
latviešu tautas tērpos. Iepriecināja tas, 
ka neviens nenobijās un neko īpaši nesa-
jauca – vairākiem mazajiem „skatuves 
māksliniekiem” tā taču bija viena no 
pirmajām uzstāšanās reizēm. 

Arī jauno dalībnieku vecāki bija 
satraukušies ne pa jokam, jo mācījuši 
vairākas nedēļas ar izteiksmi un žestiem 
papildināt dzejas priekšnesumus. Dažiem 
dalībniekiem māmiņas pat bija sarūpējušas 

Eduards Radeiko no Zeltgalvīšu grupas skaita latviešu tautasdziesmu 
“Daugaviņa lielījās”

Skani, mana valodiņa!
tērpus un rekvizītus atbilstoši dzejoļa satu-
ram. 

Protams, uzvarētāji bija visi – katrs 
saņēma dāvanā kādu skaistu grāmatu un 
diplomu. Galvenais, ka atmiņā paliks 
dzejoļu vēstījums par Latvijas daili un 
dzimtās valodas skanīgumu.

          Runas konkursu papildināja vecāku 
un skolotāju sarūpēta grāmatu izstāde. 
Pārsvarā izstādē bija apskatāmi pagājušā 
gadsimta 60.-80.gadu grāmatu izdevumi, 
piemēram, no jaukās bilžu grāmatu sērijas 
„Bitīte” un koši ilustrētās sērijas „Pas-
aku kamolītis”. Maz bija 20.gs. 20.-40.

gadu grāmatu, bet varējām apskatīt tādas 
īstas grāmatniecības pērles kā 1909.gadā 
Pēterburgā izdotās „Latvju Dainas” vecajā 
drukā un pat 1894. gadā izdotas „Teiksmas 
un pasakas” krievu valodā. Visu grupiņu 
bērni iepazinās ar 20. un 19. gadsimta bērnu 
grāmatām, to ilustrācijām, savdabīgo valo-
das izteiksmes veidu. Savukārt vecāki un 
darbinieki ar patiesu sirsnību atcerējās sa-
vas bērnības laiku, pirmo pasaku grāmatu 
un pirmo patstāvīgi izlasīto grāmatu.

Paldies vecākiem un darbiniekiem par 
skaisto izstādi!

Iveta Jirgensone, Zanda Melkina

Jau otro gadu Jaunmārupē, dienas 
centrā „Švarcenieki”, notiek muzikāli 
radošas nodarbības bērniem no gada 
vecuma „Mazais Gudrinieks”. Katrā 
nodarbībā tiek integrētas kustību spēles, 
dziedāšana, mūzikas klausīšanās, in-
strumentu spēle, aplicēšana, zīmēšana 
un veidošana. 

Nodarbības bērniem veidotas tā, lai 
raisītu bērna fantāziju, kā arī sekmētu 
apgūt dažādas prasmes un iemaņas. Lai 
bērns attīstītu intelektuālo domāšanu, 
dzirdi, runu, ritma izjūtu, balsi, fizisko 
koordināciju, radošumu un komunikācijas 
prasmi. Dziedot un izpildot kustību 

Nodarbībās tiek attīstīta bērna intelektuālā domāšana, dzirde, 
runa, ritma izjūta, balss, fiziskā koordinācija, radošums 

un komunikācijas prasmes

Jaunmārupē nodarbības bērniem no gada vecuma

rotaļas, bērni atbilstoši saviem dotumiem 
un spējām darbojas radošā pašizpausmē. 
Praktiskā darbībā tiek veicināta uzmanības, 
uztveres, domāšanas un atmiņas attīstība. 
Šajā vecumā svarīgi veidot pozitīvu at-
tieksmi pret sevi un apkārtējo vidi, saprast 
kopsakarības. 

Muzikālo spēju attīstīšana, neatkarīgi 
no tā, cik muzikāli apdāvināts izrādīsies 
bērns, nepieciešama katram. Tieši pirmss-
kolas vecums ir visefektīvākais posms, kad 
bērnam šī programma var palīdzēt atklāt, 
atraisīt un attīstīt muzikālās spējas un 
dotības. Tādēļ šīs nodarbības ir labs sākums 
tālākai muzikālajai izaugsmei. Fiziska 

un intelektuāla koordinācija, dziedāt un 
klausīties prasme ir priekšnoteikumi, lai 
sekmīgi varētu apgūt kāda instrumenta 
spēli. Nodarbību pamatā tiek izmantotas 
metodes, kuras saistītas ar bērna pasauli, 
viegli uztveramas un dinamiskas.

Bērni pasauli izzina caur rotaļu. Rotaļā 
attīstās iztēle un fantāzija, patstāvība un 
neatlaidība. Rotaļas laikā bērns atdarina 
un izdzīvo notikumus un cilvēkus, kas ir 
ap viņu. Tādēļ nodarbību mērķis ir sekmēt 
bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, 
ievērojot viņa attīstības likumsakarības 
un vajadzības dzīvei nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apguvē, pamatojoties 
uz pozitīvas attieksmes veidošanu un 
mācīšanos darot.

Daloties pieredzē par nodarbību 
apmeklēšanu, Kārļa mamma Ilona saka: 
„Mazā gudrinieka nodarbībās bērns iegūst 
komunikāciju gan ar citiem bērniem, gan 
jaukām skolotājām. Iemācāmies vieglus 
un jautrus dzejolīšus un dziesmiņas, ko pēc 
tam skaitām gan pastaigājoties, gan ēdot, 
gan braucot ar auto. Vēl mēs apgūstam 
zīmēt, līmēt un darboties prasmes ar 
dažādiem materiāliem. Kārlim šeit patīk un 
uz „Mazo Gudrinieku” viņš nāk ar prieku.” 

Nodarbības „Mazais Gudrinieks” no-
tiek dienas centrā „Švarcenieki”, Mazcenu 
alejā 4, bērniem piemērotās, mājīgās un 
siltās telpās. Nodarbības vada pirmsskolas 
un sākumskolas skolotāja Laura Šarķe un 
mūzikas pedagoģe un diriģente Inga Grau-
mane. Nodarbībām var pieteikties pa tālr. 
29623427 vai 26097958, kā arī atnākot uz 
dienas centru otrdienās, ceturtdienās no  
plkst. 9.30 līdz 12.00

Inga Graumane un Laura Šarķe, 
„Mazā Gudrinieka” skolotājas

IZGLĪTĪBA
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27.novembrī Mārupes pamatskolā 
norisinājās Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes olaines iecirkņa un Mārupes 
pašvaldības policijas organizētās spor-
ta sacensības 7.klašu skolēniem „Esi 
draugs!”.

Šādas sacensības, kas tiek rīkotas ar mērķi 
popularizēt policijas tēlu jauniešu vidū, kā 
arī paaugstināt viņu interesi par veselīgu 
un sportisku dzīvesveidu, tika rīkotas otro 

Kā izveicīgāko „Esi draugs” 
sacensībās otro gadu pēc kārtas 

sevi pierādīja 
Mārupes pamatskolas komanda

Esi draugs!
gadu. Dažādās stafetēs ar veiklības, ātruma 
un sporta spēļu elementiem piedalījās 
Olaines iecirkņa apkalpojamās teritorijas 
vispārizglītojošo skolu – Olaines 1.viduss-
kolas, Olaines 2.vidusskolas, Mārupes 
vidusskolas, Babītes vidusskolas un 
Mārupes pamatskolas – 7.klašu audzēkņi 
un policijas darbinieki. Kā sacensību viesi 
savus paraugdemonstrējumus skolēniem 
sniedza sevišķo uzdevumu vienības 
kaujinieki.

Par pasākuma norises vietu izvēlas 
skolu, kuras komanda iepriekšējā gada 
sacensībās guvusi 1.vietu. Pirmajās „Esi 
draugs!” sporta spēlēs tā bija Mārupes 
pamatskola, kuras 7.klašu skolēnu ko-
manda ar Mārupes pašvaldības policijas 
darbiniekiem arī šoreiz sevi pierādīja kā 
izveicīgākos. 

Sacensību rīkotāji saka paldies par 
aktīvu līdzdalību visiem skolēniem, kā 
arī atbalstītājiem – SIA „G.A.L.” un SIA 
„888” par sarūpētajām saldajām balvām 
un SIA „Draugiem”, kas 1.vietas ieguvējus 
ielūguši ekskursijā uz savu biroju Mārupē.

Kate Nītiņa

No 6. līdz 8.novembrim Kauņā 
norisinājās II Starptautiskais Jauno 
mūziķu konkurss „Sonorum”, kur augs-
to 2. vietu pūšaminstrumentu grupas A 
kategorijā ieguva mārupiete Katrīna 
Kate Kļaviņa.

Katrīna Kate Kļaviņa mācās flau-
tas spēli Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas 2.klasē, un šis ir pirmais starp-
tautiskais konkurss ārpus Latvijas, kurā 
meitene piedalās. Centīgs un neatlaidīgs 
Katrīnas un viņas flautas skolotājas Sani-
tas Šuriņas darbs ir devis rezultātu tik 
lielā starptautiskā konkursā, kur piedalījās 
jaunie mūziķi no Lietuvas, Latvijas, 
Igaunijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Vācijas un Somijas. 

Izsakām lielu paldies Katrīnai Katei 
Kļaviņai un flautas spēles skolotājai Sani-
tai Šuriņai, kā arī koncertmeistarei Mada-
rai Kalniņai par ieguldīto darbu Mārupes 
novada vārda spodrināšanai ārpus Latvi-
jas! Apsveicam!

Uva Bērziņa

Katrīna Kate Kļaviņa lepna
par uzvaru

Mārupietei 2. vieta 
Starptautiskā Jauno 

mūziķu konkursā

Mārupes vidusskolas jaunās 
volejbolistes turpina gatavoties Pasaules 
skolu čempionātam Portugālē, kur tiesības 
piedalīties ieguva, uzvarot visas pretend-
entes no mūsu valsts.

Vairums no šīs komandas meitenēm 
sekmīgi spēlēja decembra sākumā 
notikušajās Latvijas Kausa izcīņas 
finālsacensībās. Uzvarot ar 3:1 Daugavpils 
Volejbola skolu  un Limbažu/Salacgrīvas 
Sporta skolas  komandu, tika izcīnītas 
bronzas medaļas, kas šajā vecuma grupā 
meitenēm līdz šim vēl nebija izdevies. 
Komandā spēlēja astoņas meitenes, ku-

Mārupes/RVS komandai Latvijas kausa izcīņā volejbolā bronzas medaļa

Mārupes vidusskolas volejbola 
komanda  Latvijas labāko trijniekā

ras dzīvo vai mācās Mārupē  - Kate Bula, 
Elizabete Dikmane, Adelīna Tāra, Alise 
Podziņa un Laura Bidzāne  no Mārupes vi-
dusskolas, mārupietes Alise Ivbule, Laine 
Lazda, Karīna Jakubovska  un  rīdzinieces 
Amanda Pipare, Linda Šteinberga unTerēze 
Gulmane.

Mārupes komandas dzinējspēks ir 
Mārupes vidusskolnieces un izcīnītā trešā 
vieta valsts spēcīgāko volejbola sporta 
skolu finālcīņās  liek cerēt, ka gatavošanās 
Pasaules jauno volejbolistu sacensībām 
norit sekmīgi.

Elizabete Dikmane , komandas kapteine

7.decembrī Swedbankā norisinājās 
skolēnu mācību uzņēmumu (SMu) 
Ziemassvētku gadatirgus, kurā 
piedalījās jaunie uzņēmēji no visas 
Latvijas. Pavisam kopā tika pārstāvēti 
38 uzņēmumi, tai skaitā arī mācību 
uzņēmums SIA „DryDay” no Mārupes 
vidusskolas.

Skolēnu mācību uzņēmums SIA „Dry-
Day” ir Mārupes vidusskolas 11.A klases 
skolēnu uzņēmums, kurš piedāvā īpaša 
dizaina lietussargu statīvus. Gadatirgū 
SMU pārstāvji gan tirgoja dažādus 
radošus un praktiskus darinājumus, gan 
iepazīstināja žūrijas pārstāvjus ar savu 
biznesa ideju. Gadatirgus noslēdzās ar 
labāko uzņēmumu apbalvošanu, kad 
tika piešķirtas trīs nominācijas – labākā 
pārdošanas komanda, sociāli atbildīgs 
produkts, inovatīvākais produkts, kā arī 
pasniegta Swedbank simpātiju balva. 
SMU „DryDay” (Katrīna Buravcova, 
Artūrs Šulbergs, Eduards Krustiņš , Ed-
gars Krūmiņš) sīvā konkurencē  ieguva 
nomināciju – labākā pārdošanas komanda. 

Mārupes vidusskolā šogad darbojas 
pavisam pieci skolēnu mācību uzņēmumi, 
kuru nākamās aktivitātes būs dalība Vis-
latvijas gadatirgū 14.decembrī Rīga Pla-
za.  

Līga Lagzdkalne, 
ekonomikas skolotāja

 Vidusskolēni - 
jaunie uzņēmēji

Decembra sākumā ar sacensībām 
zolītē noslēgušās 2013.gada Pierīgas no-
vadu sporta spēles, kuru kopvērtējumā, 
apsteidzot pagājušā gada čempionu 
Babītes novadu, pirmo vietu izcīnījis 
Mārupes novads.

1.decembrī zolītes turnīrā, kas bija 
Pierīgas sporta spēļu noslēdzošās 
sacensības, lielāko intrigu veidoja uz 
godalgotajām vietām pretendējošie 
Babītes, Mārupes un Ropažu novadi. Lai 
visu spēļu kopvērtējumā būtu pirmie, 
zolītes turnīrā Mārupei bija jāgūst 
pārliecinoša uzvara, kas arī veiksmīgi 
izdevās. Iegūstot izšķirošos 98 punktus, 
uzvaru atnesa Mārupes sportisti Māris 
Skuška, Normunds Kārklis, Jānis Upma-
lis un Linda Upmale. Turklāt N.Kārklis un 
L.Upmale kļuva par Pierīgas čempioniem 
arī individuālajā vērtējumā.

2013.gada Pierīgas novadu sporta 
spēles sākās ar dambretes turnīru februārī, 
turpinājās ar sacensībām šahā, novusā, 
galda tenisā, telpu futbolā, orientēšanās 
sportā, florbolā, vieglatlētikas krosā, 
šautriņu mešanā, basketbolā vīriem, 
peldēšanā, volejbolā vīriem un dāmām un 
noslēdzās ar turnīru zolītē. 

Kā vēsta portāls Apriņķis.lv, Pierīgas 
sporta spēļu kopvērtējumā pēc 15 
aizvadītajām sacensībām lielāko punktu 
summu bija savākuši Babītes novada spor-
tisti, kuri vienīgie piedalījās visos turnīros. 
Taču, tā kā sporta spēļu nolikums paredz, ka 
kopvērtējumā no visiem rezultātiem vērā 
tiek ņemti desmit labākie, mārupiešiem 
(171 p.) Babītes sportistus (165 p.) izdev-

Mārupei pirmā vieta Pierīgas novadu 
sporta spēļu kopvērtējumā

ies apsteigt. 
Augstākos rezultātus Mārupes novada 

sportisti uzrādījuši basketbolā (komandā: 
Mārtiņš Šteinbergs, Mārtiņš Motivāns, 
Artūrs Kramiņš, Otto Polis, Toms Strau-
dovskis, Nauris Metnieks, Kristaps 
Saulītis, Jurģis Līviņš, Matīss Rožlapa, 
Rihars Pāže, Armands Kravals. Treneri – 
Matīss Rožlapa, Matīss Vārna), volejbolā 
(komandā: Mārtiņš Eglītis, Edgars Igau-
nis, Jēkabs Treijs Grigulis, Normunds 
Zuševics, Oskars Puga, Artūrs Kiseļevs, 
Mārtiņš Zālītis, Māris Martuzāns, Agris 
Leitis, Klāvs Zaļkalns. Treneris – Zigis-
munds Grigoļunovičs) zolītē (komandā: 
Māris Skuška, Normunds Kārklis, 
Jānis Upmalism, Linda Upmale), kā arī 
pašvaldības darbinieki Pierīgas pašvaldību 
sporta spēlēs. 2.vietas izcīnītas peldēšanas 
un krosa disciplīnās, savukārt 3.vieta gūta 
orientēšanās sacensībās.

Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā go-
dalgoto trešo vietu ieguvis Ropažu novads 
(162 p.), aiz sevis atstājot Baldoni (150 p.), 
Saulkrastus (147,5 p.) un Stopiņus (132 
p.). Tālākajās vietās ierindojušies Mālpils 
(114 p.), Krimuldas (110 p.), Salaspils (99 
p.), Ķekavas (94 p.), Siguldas (69,5 p.), 
Sējas (64,5 p.), Inčukalna (63 p.), Olaines 
(37 p.), Ādažu (36 p.) un Carnikavas (25 
p.) novadi.

Mārupes Sporta centrs izsaka pateicību 
visiem novada sportistiem par aktīvu 
dalību sporta spēlēs, kas Mārupei pir-
mo reizi kopvērtējumā nesusi augstākos 
panākumus!

Kate Nītiņa

NOVADĀ
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Novembrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Gustavs Banga (dzimis 31.10.2013)
Sofija Čirva (dzimusi 31.10.2013)
Klinta Kazaka (dzimusi 23.10.2013)
Elizabete Paula (dzimusi 31.10.2013)
Ivans Dudčenko (dzimis 21.10.2013)
Renārs Bidiņš (dzimis 03.11.2013)
Pēteris Jansons (dzimis 01.11.2013)
Nora Teicāne (dzimusi 29.10.2013)
Eivija Krūmiņa (dzimusi 31.10.2013)
Andrejs Bole (dzimis 10.11.2013)
Roberts Vaļko (dzimis 12.11.2013)
Elīza Lāce (dzimusi 16.11.2013)
Pauls Sniedze (dzimis 14.11.2013)
Otto Rekke (dzimis 15.11.2013)
Mille Anna Bondare 

(dzimusi 16.11.2013)
Pavels Fjodorovs (dzimis 17.11.2013)
Henrijs Garoza (dzimis 19.11.2013)

Novembrī
mūžībā aizgājuši

Mihails Vinokuovs (1935)
Ārija Bēnusa (1937)
Anastasija Komlača (1925)
Ainārs Lavrinovičs (1973)

Novembrī
 Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

08.11.2013 
Aleksejs Uļjanovskis un Marina Karatajeva

15.11.2013
Agris Brants un Dina Puškareva
Aivars Tenisons un Līva Nagliņa 
Daivars Runcis un Saiva Indriksone 

22.11.2013
Ruslans Kairis un Undīne Zariņa
Raivis Kaniševskis un Elīzabete Slava

Kultūras notikumi

15.decembrī 
trešās adventes koncerts „tik gaiši”, 

plkst.13.00 Mārupes Kultūras namā. 
Koncertē:

I daļā jauktais koris „Sonante”, senio-
ru koris „Noktirne”, sieviešu ansamblis 
„Dzelde”, sieviešu koris “Resono” u.c. 
Mācītājs Edgars Mažis un priesteris Imants 
Medvickis

II daļā jauniešu jauktais koris „Univer-
sum” izdziedās „Rūķu sētas stāstu”

Ziemassvētku tirdziņš, no plkst.11.00 
līdz 15.00 Mārupes novada Domes 
iekšpagalmā. 

20.decembrī
E. Zālītes, I. Akurateres, I. Pētersona 

Ziemassvētku koncerts “Pie tavas sirds” 
plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā

22.decembrī
Nākotnes cirks, plkst.12.00 Mārupes 

Kultūras namā.
Austrumeiropas labākie cirka 

mākslinieki un mūsdienīgs “live 3d” lāzeru 
šovs pirmo reizi Latvijā ar aizraujošu pro-
grammu gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Biļešu cena 2.50Ls un 3ls.

Baltinavas dramatiskā kolektīva 
„Palādas” izrāde „ontans i Zīmassvātki”, 
plkst. 16.00 Mārupes Kultūras namā. 

Turpinot komēdijas „Ontans i Anne” 
izrādīšanu, viesosies Baltinavas dramatiskā 
kolektīva „Palādas” teātris ar izrādes 
6.daļu. Biļetes pirms izrādes.

31.decembrī
Vecgada balle, no plkst. 21.00 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē, 
Jaunmārupē, visi aicināti uz lustīgu Jaunā 
gada sagaidīšanu.

Pasākumu vadīs aktrise Laila Kirmuška. 
Galdiņu rezervācija pa tālr. 28200841, 
29459381. Ieeja ar groziņiem

Gadu mijas balle, plkst. 01.00 Mārupes 
Kultūras namā. 

Galdiņu rezervācija pa tālr.29211645 vai 
e-pastu ira.duduma@marupe.lv. 

Muzicē “Kraujas Band” un DJ “21.gs.”. 
Ieeja Ls 5, ar groziņiem. 

DARBA  SLUDINĀjUMS
Jaunatvērts restorāns 

“32.augusts” 
aicina atsaukties enerģisku, radošu 

BĒRNu GRuPu VADītĀJu, 
kurai ir pieredze darbā ar dažāda 

vecuma bērniem.
Darba pienākumos ir nodarbības ar 

bērniem restorānā. Stabilitāte, jauks 
kolektīvs, un labs atalgojums perspektīvā 
uzņēmumā garantēts.

Prasības:
• augsta atbildības sajūta;
• labas komunikācijas spējas;
• latviešu un krievu valodu zināšanas 

augstā līmenī. 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pas-
tu: karina@32augusts.lv 

Darba laiks: 
darba dienās no plkst. 17.00 - 21. 00. 
brīvdienās no plkst. 10.00 - 22.00 (divās 
maiņās)

Restorāna adrese: Sēļu iela 12, Mārupe

DARBA  SLUDINĀjUMS
Mārupes novada pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zeltrīti” aicina darbā 

PIRMSSKoLAS  IZGLītīBAS 
SKoLotĀJu 

Darbs tiek piedāvāts no 02.12.2013. uz 
noteiktu (darbinieka prombūtnes) laiku. 

Prasības: 
• atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība, 

vismaz 3 gadu pieredze pirmsskolā; 
• patstāvība un radošums darba procesā; 
• augsta atbildības sajūta un labas 

komunikācijas spējas; 
• spēja un vēlme strādāt komandā. 

Galvenie darba pienākumi: 
• pedagoģiskais darbs dažāda vecuma 

grupās 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi 
„Pirmsskolas izglītības skolotājs (-ja)” 
sūtīt līdz š.g. 17.decembrim uz e-pastu zel-
triti@marupe.lv vai iesniegt PII „Zeltrīti”, 
Gaujas ielā 41, Mārupe, Mārupes novads. 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri 
iekļauti atlases otrajā kārtā, līdz š.g. 20.de-
cembrim. 

Informācija pa tālr. 67606200, 
67606210, 26569936

DARBA  SLUDINĀjUMS
Mārupes novada pirmsskolas izglītības 

iestāde „Zeltrīti” aicina darbā 

SKoLotĀJA PALīGu 
(divas vakances) 

Darbs tiek piedāvāts no 02.12.2013. uz 
nenoteiktu laiku. Summētais darba laiks 
maiņās pēc grafika. Var strādāt arī 0,5 

slodzes. 

Prasības: 
• vispārējā vidējā izglītība, priekšroka 

pretendentiem ar augstāko, it īpaši, 
pedagoģisko izglītību, studējošiem vai ar 
apliecību (sertifikātu) par auklīšu kursu 
beigšanu; 

• pieredze darbā pirmskolā arī tiek 
uzskatīta par priekšrocību; 

• augsta atbildības sajūta un labas 
komunikācijas spējas; 

• spēja un vēlme strādāt komandā. 

Galvenie darba pienākumi: 
• atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam 

pedagoģiskajā darbā. 

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi 
„Skolotāja palīgs” sūtīt līdz š.g. 17.de-
cembrim uz e-pastu zeltriti@marupe.lv, 
vai iesniegt PII „Zeltrīti”, Gaujas ielā 41, 
Mārupe, Mārupes novads. 

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri 
iekļauti atlases otrajā kārtā, līdz š.g. 20.de-
cembrim. 

Informācija pa tālr. 67606200, 
67606210, 26569936

DARBA  SLUDINĀjUMS
Mārupes vidusskola aicina darbā 

SĒtNIEKu
Piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu

Pieteikties skolas kancelejā, 
Kantora ielā 97, 

vai pa tālruni 67934372

PAZIņoJuMS
2014.gada 18.janvārī 

plkst.16.00
Mārupes Kultūras namā Mārupē, 

Daugavas ielā 29, 
notiks svinīgs sarīkojums, 

veltīts 1991.gada 
barikāžu 23 gadu atcerei.

Ieeja ar ielūgumiem.

Iededz sveci par mīlestību,
par ticību un cerību,
Par Ziemassvētku brīnumu
un par laimīgu Jauno gadu!

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes no-
vada iedzīvotājus Ziemassvētkos un 
vēlam labu veselību, izturību, veiksmi 
un gaišu svētku prieku Jaunajā – 2014.
gadā!

1991.gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valde, valdes 

priekšsēdētājs Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieris 

Jānis Ozols

KAtoļu BAZNīCAS 
DIEVKALPoJuMS

2013. gada 15.decembrī plkst. 
11.00 Mārupes novada Mūzikas un 
mākslas skolas zālē (Mazcenu alejā 39, 
Jaunmārupē) notiks Katoļu Baznīcas diev-
kalpojums, kuru svinēs priesteris Imants 
Medveckis.

Visi laipni aicināti!

LĪDZjŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Mārupes 
vidusskolas audzēkņiem Rihardam un 
Žanetei Petruņiniem, zaudējot tēvu 
Zolitūdē notikušajā traģēdijā. 

Savās domās esam kopā ar visiem, ku-
rus skārusi šī nelaime.

Mārupes novada Dome un 
Mārupes vidusskolas kolektīvs

Liec, Laimiņa, ko likdama
Jauno gadu iesākot:
Noliec laimi, noliec prieku, 
Noliec labu veselību!

Priecīgus un baltus Ziemassvētkus. 
Laimīgu, veselīgu, darbīgu un labestīgu 
Jauno Zirga gadu!

Visiem Mārupes novada politiski 
represētajiem novēl nodaļas valde

Tikšanās jauniešiem!
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta 

jaunatni 
19.decembrī plkst. 

16.30 
dienas centrā 
„Švarcenieki” 

Atnāc uz otro tikšanos/sarunu/lek-
ciju/ diskusiju un visādi citādi interesanto 
pasākumu jauniešiem.

Vairāk informācijas dienas centrā vai 
zvanot pa tālruni 29799277

NOVADĀ

15.decembrī
no plkst.11.00 līdz 15.00 

Mārupes novada Domes iekšpagalmā

Plašā piedāvājumā 
daiļamatnieku rokdarbi, 

lauksaimnieku un mājražotāju produkti. 

Tālr. uzziņām 29256609 vai 29515249.

Ziemassvētku 
tirdziņš


