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sākusies bērnu pieteikšana 
mācībām 1. klasē

17. janvārī sākās bērnu 
pieteikšana Mārupes no-
vada izglītības iestādēs. Tā 
turpināsies līdz 31. mar-
tam. Mārupes novadā bēr-
nus mācībām 1. klasē var 
pieteikt četrās izglītības 
iestādēs:

• Jaunmārupes sākum-
skolā – Mazcenu aleja 4a, 
Jaunmārupe, Mārupes 
novads, tālr. 67933594,  
www.jmsk.lv;

• Skultes sākumskolā – Skultes iela 25, Skulte, Mā-
rupes novads, tālr. 67915276, www.skultessakums.ucoz.lv;

• Mārupes pamatskolā – Viskalnu iela 7, Tīraine, 
Mārupes novads, tālr. 67148306, www.marupespamatsk.lv;

• Mārupes vidusskolā – Kantora iela 97, Mārupe, 
Mārupes novads, tālr. 67934372, www.marupe.edu.lv.

1991. gada barikāžu 
20. gadadienas 
atceres pasākumi

1991. gada barikāžu muzejs aicina atcerēties barikādes 
pirms 20 gadiem, piedalīties atceres pasākumos un barikāžu 
dalībniekus dalīties atmiņās par šo laiku.

19. janvāris
10.00–17.00 Zinātniski praktiskā konference “Barikādes ar 
barikāžu aizstāvju acīm”, Latvijas Zinātņu akadēmijā, Aka-
dēmijas laukumā 1
12.00 Atceres brīdis Mārupes kapos pie Roberta Mūrnieka 
atdusas vietas

20. janvāris
9.00–10.00 Vēstures stunda skolās, veltīta barikāžu atcerei
10.00 Atceres ugunskura iedegšana Doma laukumā,
aicinājums iedegt ugunskurus visās Latvijas pilsētās un novados
12.00 LR Saeimas sēde, veltīta barikāžu atcerei
14.00 Ziedu nolikšana II Meža kapos
15.00 Skolēnu patriotiskās audzināšanas projekta “Tik tev 
Latvijas, cik savā sirdī iekšā” noslēguma pasākums Latvijas 
Kara muzejā, Smilšu ielā 20
16.00 Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un kritušo 
piemiņas vietām
18.00 Atceres brīdis Doma laukumā un visā Latvijā
18.30 Ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā

Skolēnu mākslas konkursa “Barikādēm  – 20” izstāde 
1991. gada barikāžu muzejā, Krāmu ielā 3. Izstāde apskatā-
ma līdz 25. janvārim.

Papildu informācija:
1991. gada barikāžu muzejs, Krāmu iela 3

Tālr. 67213525, e-pasta adrese barikades20@inbox.lv 
www.barikades.lv

Priekšplānā 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes bied-
rības valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols un  

Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube
Sestdienas, 15. janvāra, pievakarē visu paaudžu mārupieši 

pulcējās 1991. gada barikāžu aizstāvju atmiņu vakarā, ko 
kā ik gadu rīkoja 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrība un Mārupes kultūras nams. Šis vakars bija īpašs, par 
ko liecināja arī tas, ka sanākušo bija vairāk nekā citkārt. Ir 
pagājuši tieši 20 gadi, kad bijām vienotāki kā nekad agrāk – 
domās un darbos. Arī pirms 20 gadiem mārupieši bija vieni 
no pirmajiem un aktīvākajiem, kas atsaucās aicinājumam 
veidot barikādes un doties aizstāvēt mūsu valsti.

Atmiņu vakars Mārupē sākās ar svinīgu karogu iene-
šanu un Latvijas Valsts himnas un 1991. gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības himnas kopīgu dziedāšanu. 
Novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs savā uzrunā 
sveica visus klātesošos un izteica īpašu pateicību par lielo 
ieguldījumu barikāžu laika popularizēšanā un jaunatnes 
patriotiskajā audzināšanā biedrības valdes priekšsēdim 
Jānim Ozolam.

Par barikāžu laika nozīmīgumu tā laika valsts politikā 
runāja toreizējais LR Augstākās padomes priekšsēdētājs 
mārupietis Anatolijs Gorbunovs. Pasākuma dalībniekus uz-
runāja arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds 
Graube. Savukārt par to, kā Mārupē tika organizēts atbalsts 
un došanās uz barikādēm, atmiņās dalījās Jānis Zvaigzne. 
Pasākuma laikā tika demonstrētas vairākas dokumentālās 
filmas un fotogrāfijas par tā laika notikumiem Viļņā un 
Rīgā. Bet visus klātesošos ar saviem muzikālajiem priekš-
nesumiem priecēja koris “Resono”, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas jaunie talanti, kā arī Ira un Rūta Dūduma. 

Atmiņas, stāsti, pateicības un dejas turpinājās vēl ilgi. 
Bet vakars noslēdzās ar stingru pārliecību, ka pēc gada 
atkal tiksimies!

Atmiņu vakars 
par barikāžu laiku
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pašvaldībā

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 3.  panta 1.1 daļu, ar nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikmi 1,5  procentu apmērā apliek neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, ku-
ras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai nor-
matīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības  
ierobežojumi.

Saskaņā ar 13.  07.  2010. MK noteikumu Nr.  635 
“Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informā-
ciju par to” 6. punktu – lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un 
vides stāvoklī, ja līdz kārtējā gada 1.  septembrim tajā 
vismaz vienu reizi nav veikta pļaušana, zāles novākšana 
vai sasmalcināšana un izkliedēšana.

Lauku atbalsta dienests 2010. gada rudenī ir apsekojis 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un sniedzis 
informāciju vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma 
nodokļa papildlikmes aprēķināšanai. Apsekošana tika 
veikta bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja 
vai to pārstāvju klātbūtnes.

Ievērojot minēto normatīvo regulējumu Mārupes 

novada Dome līdz 2011. gada 11.  janvārim, pamatojo-
ties uz Lauku atbalsta dienesta sagatavoto informāciju 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir nosūtī-
jusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņo-
jumus par 2010.  gadu. Nodokļa samaksas termiņš  – 
31. 03. 2011. Informējam, ka maksāšanas paziņojumi 
fiziskām personām ir izsūtīti uz deklarētās dzīvesvietas 
adresi, juridiskām personām uz juridisko adresi vai uz 
e-pasta adresi, ja nodokļu maksātājs pašvaldībā ir iesnie-
dzis iesniegumu ar lūgumu saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļu paziņojumu e-pasta veidā. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi 
par 2011. gadu tiks sagatavoti un izsūtīti šī gada februārī 
uz nodokļu maksātāju deklarētās dzīvesvietas adresi, ju-
ridisko adresi vai uz e-pasta adresi, ja nodokļu maksātājs 
pašvaldībā būs iesniedzis iesniegumu un nosūtījis e-pasta 
vēstuli Mārupes novada Domei nodokli@marupe.lv ar 
lūgumu saņemt nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas 
paziņojumu e-pasta veidā (vairāk skatīt www.marupe.lv). 

Lūdzam iedzīvotājus laikus plānot un maksāšanas 
paziņojumā norādītajos termiņos veikt nekustamā īpa-
šuma nodokļa samaksu. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu

2011. gada 10.  janvārī beidzās publiskā apspriešana 
sabiedriskas iestādes būvniecības iecerei Jaunmārupē 
Mazcenu alejā 33/3. Uz prezentācijas sēdi, kas notika 
2011. gada 14. decembrī Jaunmārupē mūzikas un māks-
las skolā, ieradās gandrīz divdesmit Mārupes novada 
iedzīvotāju. Sēdes laikā mārupieši tika iepazīstināti ar 
būves metu, pamatojumu, kāpēc šāda ēka ir nepiecieša-
ma, un ēkā plānotajām funkcijām. Ēka būs pašvaldības 
iestāde, kurā iedzīvotājiem sniegs pašvaldības pārvaldes 
pakalpojumus, medicīnas pakalpojumus un Sociālā die-
nesta pakalpojumus. Prezentācijas sēdes laikā iedzīvo-
tāji izteica ierosinājumu šīs sākotnēji plānotās funkcijas 
papildināt un ēkā izvietot arī publisko bibliotēku, kura 
pašlaik atrodas tai nepiemērotās telpās Mazcenu ale-
jā 4, vecajā fon Švarca muižiņā. Tā kā muižiņa atrodas 
tieši blakus Jaunmārupes sākumskolai, tā ir ļoti piemē-
rota dienas centra vajadzībām un tā pilnībā atdodama 
bērnu, jauniešu un veco iedzīvotāju vajadzībām. Šāds 
ierosinājums šķiet ļoti pārdomāts un atbalstāms. Līdz 
ar to tuvākajā nākotnē Jaunmārupē Mazcenu alejā 33/3 
pie dabas parka blakus dīķim būs arī jaunas bibliotē-
kas telpas. 25.  janvāra Domes sēdē ir plānots atbalstīt 
sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri un izsniegt plā-
nošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas būvprojekta  
izstrādei.

Aida Lismane,
būvvaldes vadītāja

Mārupes novada 
būvvaldē

Informējam, ka, sākot ar 2011. gada 1.  janvāri, Lauk-
saimniecības datu centrs liellopu pases jaundzimušajiem 
dzīvniekiem vairs neizsniegs.

Liellopu pases būs nepieciešamas tikai tiem dzīvnie-
kiem, kuri tiks pārvietoti ārpus Latvijas teritorijas (eks-
portēti). Pases eksportam tiks izgatavotas Rīgā, un tas 
būs maksas pakalpojums Ls 3,53.

Līdz 2010. gada 31. decembrim izsniegtās liellopu pases 
ir derīgas dzīvnieku pārvietošanai ārpus Latvijas teritorijas, 
kā arī iesniegšanai kautuvē dzīvnieka likvidēšanas gadījumā. 
Ja dzīvnieks tiek likvidēts savā saimniecībā, Datu centram 
jāiesniedz aizpildīta jau izsniegtā liellopa pase.

Pēc 2011. gada 1.  janvāra reģistrēto dzīvnieku (vai to, 
kuriem iepriekš izsniegtās pases ir nozaudētas) izslēgšana 
no ganāmpulka ir jāpaziņo ar Notikuma ziņojuma lapu 
(NZL), izņemot dzīvniekus, kuri likvidēti kautuvē.

Vienīgais apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir reģis-
trēts, būs attiecīgs ieraksts LDC datu bāzē un dzīvnieka 
apzīmēšanas akta otrais eksemplārs, kas ganāmpulka īpaš-
niekam obligāti jāglabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka 
likvidēšanas.

Aicinām pases pasūtīt laikus pa e-pastu  
pases.export@ldc.gov.lv vai pa tālruni 67095062, vai arī 
aizpildītu pieprasījumu par liellopu eksporta pasēm  
(http://pub.ldc.gov.lv/pub_veidlapas.php) iesūtīt pa pastu 
vai iesniegt reģionālajā klientu apkalpošanas nodaļā.

Aicinām mūsu klientus izmantot autorizēto lietotāju 
iespējas ganāmpulka un novietnes datu apskatei, lai varētu 
sekot līdzi LDC reģistra informācijai.

Sīkāka informācija ir pieejama pie Klientu apkalpoša-
nas departamenta speciālistiem reģionos vai Rīgā. Tālruņi 
uzziņām: 67095069, 67095063, 67027240.

Informē 
Lauksaimniecības 
datu centrs

Šis gads ir nozīmīgs ar to, ka tiks īstenots desmitga-
des nozīmīgākais statistikas projekts – 2011. gada tautas 
skaitīšana. Šī būs pirmā tautas skaitīšana, kopš Latvija ir 
Eiropas Savienības dalībvalsts.

Tautas skaitīšana tiks organizēta no šī gada 1. marta 
līdz 31. maijam. Tās mērķis ir iegūt detalizētu informāciju 
par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju, 
kā arī par iedzīvotāju mājokļiem. Tautas skaitīšana tiks 
organizēta divos posmos – no 1.  līdz 10. martam tau-
tas skaitīšanas veidlapu varēs aizpildīt internetā, bet no 
17. marta līdz 31. maijam pie tiem, kuri nebūs aizpildījuši 
minēto veidlapu internetā, dosies tautas skaitītāji. Par to, 
kā un kur varēs aizpildīt šīs veidlapas, stāstīsim nākamajā 
“Mārupes Vēstu” numurā.

Bet šoreiz vēršamies pie visu nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, valdītājiem un lietotājiem: lai tautas skai-
tīšanas veicēji spētu labi atrast mājas, ēkas numuram 
ir jābūt piestiprinātiem pie ēkas labi redzamā vietā. To 
nosaka arī Mārupes novada Domes Saistošie noteikumi 
Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sa-
biedrisko kartību Marupes novadā”.

Šo noteikumu 13. punktā ir teikts: “Nekustama īpa-
šuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam 
(valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina 
uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un 
uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgata-
vojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēma);

13.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE balta krasa;
13.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu 

un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm), 
ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorada īpašuma 
piederība – “privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai 
juridiskas personas nosaukums.

13.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m 
augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), 
to izvietojot redzamā vietā.

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkā-
pējam uzliek naudas sodu līdz Ls 20. Par tādām pašām 
darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminis-
tratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz Ls 50.”

Paskatīsim katrs, vai mājā, kurā dzīvojam, numura 
plāksne ir labi saredzama, vai tā vispār ir, un, ja kaut kas 
vēl darāms, paveiksim to līdz 1. martam.

Un vēl. CV-Online Latvia sadarbībā ar GFK Custom 
Research Baltic aicina motivētus, atbildīgus un komuni-
kablus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties grandiozā valsts 
mēroga projektā “2011. gada tautas skaitīšana”. Tiek iz-
sludināta vakance TAUTAS SKAITĪTĀJS/-A (vairāk nekā 
1900 vakances visā Latvijā). Uz tautas skaitīšanas periodu 
no 10. marta līdz 31. maijam un uz nepilnu darba laika 
slodzi. Vairāk par to lasi www.cv.lv.

gatavojamies tautas skaitīšanai

Izsludināts konkurss 
“Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”

latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība izsludina gadskārtējo konkursu 
“Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs”.

Šogad īpaši tiek meklēti bibliotekāri, kuri sekmīgi darbojas ar bērniem un jauniešiem.
atbalsta biedrības rīkotais konkurss “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” notiek jau piekto reizi.  

Konkurss dod iespēju lasītājiem un lnB atbalsta biedrībai izcelt bibliotekāra nozīmi mūsdienu sabiedrībā 
un pateikties bibliotekāriem par viņu pašaizliedzību un lielo ieguldījumu savas pagasta bibliotēkas  

attīstībā, pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā un izglītošanā.

aicinām pieteikt bibliotekāru konkursam, atsūtot vēstuli lnB atbalsta biedrībai tērbatas ielā 75, rīgā, 
lV 1001, vai uz e-pasta adresi gaisma@gaisma.lv.

Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm.
Pieteikumus gaidīsim līdz 2011. gada 14. martam.
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Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, 
bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī personu 
ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā no 2011. gada 1. janvāra:
 valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme 

darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā būs 35,09 %, no tiem darba 
devējs maksās 24,09 %, bet darba ņēmējs – 11 %;
 2. pensiju līmenī novirzīs iemaksas 2 % apmērā;
 persona ir apdrošināta pensijām (izņemot invaliditātes 

pensiju), ja darba devējs ir faktiski nomaksājis sociālās ap-
drošināšanas iemaksas (izmaiņas attiecas uz iemaksām, kas 
veiktas par periodu no 2011. gada 1. janvāra). Ja darba devējs 
nebūs faktiski veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, persona, 
sasniedzot pensijas vecumu, pati varēs tās nomaksāt;
 ja darba devējs būs pieķerts darbinieku nodarbinot ne-

reģistrēti, nodokļu administrācija piedzīs sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas par 3 mēnešu periodu (līdz šim par 1 mēnesi); 
 līdz 2013. gadam būs iesaldēta pensiju, kā arī atlīdzību 

par darbspēju un apgādnieka zaudējumu indeksācija;
 noteikta valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipam 

(izmaksas atbilst iemaksām) atbilstoša bezdarbnieka pabalsta 
izmaksa par pēdējiem pieciem vai trim mēnešiem. 

Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 ga-
diem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos piecus mēnešus 
izmaksās šādā apmērā: 
 divus mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 75 % 

no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;
 pēdējos trīs mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 

50 % no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. 
Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 ga-

diem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus 

izmaksās 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50 % no piešķirtā 
bezdarbnieka pabalsta. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārņem Iekšlietu 
ministrijas, prokuroru, diplomātu, Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja, Kultūras ministrijas un tiesnešu izdienas 
pensiju administrēšanu, tostarp arī speciālo piemaksu pie ve-
cuma pensijas administrēšanu tiem cilvēkiem, kuri dienējuši 
Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu 
pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā.

Spēkā stājas Invaliditātes likums. Tas paredz: 
 līdz 18 gadu vecumam invaliditāti noteikt bez iedalījuma 

grupās, t. i., bērna invalīda statuss tiks noteikts līdz 18 gadu 
vecumam līdzšinējo 16 gadu vietā; 
 noteikt prognozējamu invaliditāti un personām ar prog-

nozējamu invaliditāti nodrošināt tiesības prioritāri saņemt no 
valsts budžeta apmaksātus ārstniecības, kā arī sociālās un 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši indivi-
duālajam rehabilitācijas plānam;
 valsts apmaksātas psihologa konsultācijas bērnam un 

viņa vecākiem tajās ģimenēs, kurās bērnam pirmo reizi tiek 
noteikta invaliditāte. Psihologa pakalpojuma koordinēšanu veiks 
pašvaldības sociālais dienests;
 personām ar 1. grupas redzes invaliditāti, kuras nesaņem 

valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, izsniegt 
pabalstu par asistenta nodrošināšanu 10 stundas nedēļā. 
Minēto pabalstu 12 latu apmērā par vienu nedēļu izmaksās 
Nodarbinātības valsts aģentūra.

Par 40 stundu darbu nedēļā minimālā mēneša darba alga 
ir 200 latu, bet minimālā stundas tarifa likme – 1,189 lati.

A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais re-
ģistrācijas Nr. 40103111018, Skultes iela 15–1, Mārupes 
novads, 2010. gada 4.  janvārī Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas ražošanas 
tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģi-
jas apgādes pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodiku”.

Piedāvātais tarifu projekts
  Dabasgāzes 

tirdzniecības 
cena (ls/

tūkst. n. m.3 
pie faktiskās 
siltumspējas)

Dabasgāzes 
tirdzniecības 

gala tarifs (ls/
tūkst. n. m.3 
pie faktiskās 
siltumspējas)

siltum-
enerģijas 
tarifs līdz 

2011. gada 
30. jūnijam 

akcīzes 
nodokļa 
kompo-

nente pie 
15,6 lVl/

tūkst. n. m3

siltumener-
ģijas tarifs no 
2011. gada 

1. jūlija ar ak-
cīzes nodokli 

lVl/MWh
1 90 154,99 21,95 1,86 23,81
2 95 159,99 22,54 1,86 24,40
3 100 164,99 23,14 1,86 25,00
4 105 169,99 23,74 1,86 25,60
5 110 174,99 24,34 1,86 26,20
6 115 179,99 24,93 1,86 26,79
7 120 184,99 25,53 1,86 27,39
8 125 189,99 26,13 1,86 27,99
9 130 194,99 26,73 1,86 28,59
10 135 199,99 27,32 1,86 29,18
11 140 204,99 27,92 1,86 29,78
12 145 209,99 28,52 1,86 30,38
13 150 214,99 29,11 1,86 30,97
14 155 219,99 29,71 1,86 31,57
15 160 224,99 30,31 1,86 32,17
16 165 229,99 30,91 1,86 32,77
17 170 234,99 31,50 1,86 33,36
18 175 239,99 32,10 1,86 33,96
19 180 244,99 32,70 1,86 34,56
20 185 249,99 33,30 1,86 35,16
21 190 254,99 33,89 1,86 35,75
22 195 259,99 34,49 1,86 36,35
23 200 264,99 35,09 1,86 36,95
24 205 269,99 35,69 1,86 37,55
25 210 274,99 36,28 1,86 38,14
26 215 279,99 36,88 1,86 38,74
27 220 284,99 37,48 1,86 39,34
28 225 289,99 38,08 1,86 39,94
29 230 294,99 38,67 1,86 40,53
30 235 299,99 39,27 1,86 41,13
31 240 304,99 39,87 1,86 41,73
32 245 309,99 40,46 1,86 42,32
33 250 314,99 41,06 1,86 42,92
34 255 319,99 41,66 1,86 43,52
35 260 324,99 42,26 1,86 44,12
36 265 329,99 42,85 1,86 44,71
37 270 334,99 43,45 1,86 45,31
38 275 339,99 44,05 1,86 45,91
39 280 344,99 44,65 1,86 46,51
40 285 349,99 45,24 1,86 47,10
41 290 354,99 45,84 1,86 47,70

Dabasgāzes 
tirdzniecības 

cena,  
Ls/tūkst.n.m3

Piedāvātais tarifs 
Ražošana    
Ls/MWh

(bez PVN) no 
15. 02. 2011.

Tarifa 
izmaiņas 

(%)

Piedāvātais 
tarifs Ls/MWh 

Ražošana
 (bez PVN) no 

1. 07. 2011

Tarifa 
izmaiņas 

(%)

160 30,31 - 32,17 -

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā 2011.  gada  
1. aprīlī. Tarifa izmaiņas saistītas ar iepriekšējā tarifa ter-
miņa notecējumu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo in-
formāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus 
par saražotās siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var 
a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, birojā Skultes iela 
15–1, Mārupes novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
16.00 iepriekš sazinoties ar valdes locekli Juri Ivanovu, 
tālr. 67915279.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakst-
veidā vai elektroniski var iesniegt a/s “Mārupes komu-
nālie pakalpojumi”, birojā Skultes iela 15–1, Mārupes 
novads, e-pasta adrese bompas@dva.lv, fakss: 67915486, 
kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 
(Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa nr. 67097200), e-pasta adrese  
sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publi-
cēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”  
valdes loceklis Juris Ivanovs

paziņojums  
par tarifa projektu

Mārupes novada sociālajā dienestā

Informē Labklājības ministrija

2010. gadā Mārupē ir samazinājusies noziedzība
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa Mārupes iecirkņa priekšnieks majors Juris Jēkabsons ir 

apkopojis aizvadītā gada statistisku par likumpārkāpumiem, kas izdarīti Mārupes novadā. Patīkamā ziņa ir tā, ka 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pērn ir bijis mazāk noziedzīgu nodarījumu.

Gads KL*
116. p.
(slepkavība)

KL
176. p.
(laupīšana)

KL
175. p.
(a/m
zādzība)

KL
175. p.
3. d.
(zādzība
ar 
iekļūšanu) 

KL
175. p.
1. d.
(atklāta
zādzība)

KL
180. p.
(sīkas
zādzības)

KL
185. p.
(īpašuma
bojāšana)

KL
XIII
nodaļa
(miesas
bojājumi)

KL
Citi
nozie-
gumi

Kopā Uzsāktas
adminis-
tratīvās
lietas

Izskatīti
iesniegumi   

2008
12 mēneši ----- ----- 21 95 40 13 18 12 31 230 340 182

2009
12 mēneši ----- ----- 47 99 44 27 23 15 30 285 325 191

2010
12 mēneši ----- ----- 12 76 35 23 9 11 36 184 226 164

*Krimināllikums

Saskaņā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos 
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par trūcīgu” informējam, ka no šī gada 
1.  janvāra ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, 
ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī 
pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 90  latus. Nosakot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, netiks 
vērtēts tas, cik ilgi ģimenes (personas) īpašumā atrodas 
vienīgais automobilis. Savukārt Sociālajam dienestam ir 
iespēja no jauna izvērtēt ģimenes (personas) materiālo 
situāciju, ja būtiski mainās ģimenes (personas) materiālā 
un sociālā situācija.

Aktuāli
Sociālā palīdzība Mārupes Sociālajā dienestā tiek sniegta 

atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem 
aktiem. Pamatojoties uz Mārupes novada Domes sais-
tošajiem noteikumiem, sociālā palīdzība tiek sniegta pēc 
personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu mate-
riālo resursu izvērtēšanas pamatvajadzību nodrošināšanai 
pēc šādas sistēmas:

 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa no-
drošināšanā;
 dzīvokļa pabalsts;
 vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
Citi pabalsti, ja ir apmierināts pamatots trūcīgo iedzīvo-

tāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai:
 pabalsts izglītības veicināšanai;
 pabalsts veselības aprūpei, medikamentiem;
 pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai;
 pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
Kārtība, kritēriji un sociālo pabalstu apjoms ir no-

teikts Mārupes pagasta pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes pagastā”.

Pabalstu transporta pakalpojumiem turpinām piešķirt 
personām, kuras vecākas par 70 gadiem un deklarētas Mā-
rupes novadā vismaz vienu gadu. Pabalsts tiek izmaksāts 
tajā mēnesī, kurā persona dzimusi, un personas mēneša 
ienākumi nepārsniedz Ls 200.

Mierīgu un pārticīgu gadu vēlot,
sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa



8 Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 18. janvāris, 2011

pašvaldībā

Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst kā 
LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas lauku reģionu 
iedzīvotājiem ir dota iespēja īstenot ieceres un iniciatīvas ne 
tikai savas personīgās, bet arī savas kopienas dzīves vides un 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. LEADER mērķis ir iedrošināt 
un atbalstīt iedzīvotājus savas teritorijas un kopienas 
tālākas attīstības mērķtiecīgā plānošanā, kā arī šo plānu 
realizācijā. Tas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji koordi-
nētas aktivitātes, kuru nolūks ir uzlabot dzīves kvalitāti, 
pievēršoties ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, 
kā arī vides saglabāšanas jautājumiem. LEADER pasākumi 
tiek īstenoti, balstoties uz vietējo attīstības stratēģiju, kura 
tiek izstrādāta tieši konkrētajai kopienai un teritorijai un 
paredz konkrētu vietējā līmeņa aktuālo problēmu risināšanu.

2009. gada septembrī Mārupē tika nodibināta biedrība 
“Pierīgas partnerība” (vietējā rīcības grupa) ar mērķi iz-
strādāt un īstenot vietējās attīstības stratēģiju, nodrošinot 
LEADER pasākumu realizēšanu Mārupes, Olaines un Babītes 
novados. Partnerības mērķis ir ar savu darbību stimulēt 
teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas 
ietver sociālās un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu 
un teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un ilgtspējīgu 
attīstību. Par to, ka šāda pieeja attaisnojas, biedrībai “Pierī-
gas partnerība” bija iespējams pārliecināties, iepazīstoties ar 
citu, jau iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto, partnerību 
pieredzi un paveikto. Kā liecina vietējo rīcības grupu sniegtā 
informācija, izmantojot LEADER atbalstu, var tikt īstenoti 
dažādi projekti – iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, izveidoti 
tūrisma, informācijas vai dienas centri, attīstīti jauniešu vai 
citu interešu grupu klubiņi, iegādāts sporta inventārs, veikta 
pagalmu un ielu infrastruktūras uzlabošana, brīvā laika 
pavadīšanas telpu labiekārtošana, sporta laukumu izbūve 
vai pilnveidošana un citas labas lietas.

Biedrības “Mārupes BMX klubs” Valdes loceklis Guntis 
Ruskis stāsta, ka lauku atbalsta dienesta līdzfinansējumu 

saņēma pagājušā gada nogalē, līdz “lielajam sniegam” pa-
spējām sagatavot pamatu un nospraust trasi. Šobrīd  ar 
nepacietību gaidām pavasari, lai darbus varētu turpināt: 
jāuzber un jānoblietē trase, jāuzstāda starta barjera, jānoas-
faltē skrituļošanas, slidotavas laukums un jāuzstāda sanitā-
rais konteiners (WC). Esam pārliecināti, ka aktīvās atpūtas 
parks būs vērtīgs objekts iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai 
ārpus telpām un BMX sporta veida attīstībai. Jau šajā gadā 
sacensībās startēs sportisti no Mārupes BMX kluba.

Noteikti turpināsim pieteikšanos uz līdzfinansējuma 
apgūšanu. Primāri vēlamies nodrošināt BMX klubu ar in-
ventāru, lai iespēja trenēties būtu jebkuram interesentam; 
lai ziemā iedzīvotāji varētu uzspēlēt hokeju slidotavai ne-
pieciešami borti; jāizveido skeitparks.

Koris “Maska” saņēma atbalstu tērpu iegādei. Kā stāsta 
Jānis Ozols, grupas “Cosmos” dalībnieks un kora diriģents, 
jaunajos tērpos jau uzstājušies kora 10.gadu jubilejas kon-
certā, par piešķirto līdzfinansējumu tiks iegādāts kopētājs 
nošu pavairošanai. Jānis Ozols atzinīgi vērtēja iespēju pie-
dalīties LEADER projektā, ka arī minēja, ka dokumentu 
sagatavošana nesagādāja īpašas grūtības, vienlaikus atzīmējot 
gan “Pierīgas partnerības” darbinieku, gan Lauku Atbalsta 
dienesta Ikšķilē darbinieku pretimnākšanu dokumentu 
apstrādē un sagatavošanā.

Deju centrs “Zvaigžņu Aka” bija priecīgi piedalīties 
projektā, jo bija iespēja iegādāties speciālo baletam domāto 
deju grīdu/segumu, skaņas aparatūru un uzlabot vietni. 
Grūtības sagādāja tehnisko parametru noteikšana cenu 
salīdzinājumam, visā pārējā min lielo atbalstu no “Pierīgas 
partnerības” un Lauku atbalsta dienesta.

Mārupes tenisa skolas izpilddirektore Žanna Kovaļova 
uzsvēra šādu konkursu nepieciešamību un iespējas, ar kurām 
skolai tiks iegādāts traktors teritorijas un kortu uzkopšanai. 
Savukārt piešķirtie līdzekļi žoga izbūvei ļaus teritorijas ap-
kārtni padarīt pievilcīgu un sakoptu.

Esi aktīvs,  izmanto  iespēju un piedalies arī  tu!

biedrības  
“pierīgas partnerība” 

paziņojums
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa 

projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam pasākuma “Vietējās at-
tīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada 
18. februāra līdz 2011. gada 18. martam.

2.  kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir 
Ls 252 816,21.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas 
ielā 29, 2. stāvā, 2-12. kabinetā (tālr. 26440279, 67149874).

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013. gadam 4. ass 413. pasākuma “Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām 
aktivitātēm un rīcībām:

1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, spor-
ta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”;

1. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem.

Pieejamais finansējums – Ls126 408,10;
2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 

tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstā-
dīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem;

2. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

Pieejamais finansējums – Ls 126 408,11.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānota-

jām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo 
punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties 
biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā 
Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere, 
tālr. 67149872, nadina.millere@marupe.lv un Olaines novadā, 
Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030, ilze.
mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta vietnē www.
lad.gov.lv un vietnē www.marupe.lv sadaļā “Eiropas Savienība” 
un www.olaine.lv.

2010. gada atbalstītie projekti 
N.p.k. Klienta nosaukums Projekta nosaukums Attiecināmās 

izmaksas
Publiskais 

finansējums

1
noD Dejas atbalsta 
fonds “zvaigžņu aKa”

Dejas atbalsta fondam “zvaigžņu aKa” nepieciešamās skaņas 
tehnikas, treniņzāles un skatuves aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana, kā arī mājaslapas izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai.

5255,63 4730,07

2 sia Mārupes tenisa 
skola

zālienu uzkopšanas raidera, raidera ierīču iegāde un žoga 
uzstādīšana sporta pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai 11 551,01 5775,50

3 Pašvaldība Mārupes 
novada Dome

infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem 13 699,00 10 274,25

4 Pašvaldība Mārupes 
novada Dome

Multimēdiju komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu 
pieejamībai Mārupes novada iedzīvotājiem 1115,69 836,76

5 BDr Mārupes BMX 
klubs

riteņbraukšanas sporta veida BMX trases un aktīvās atpūtas 
parka izveide. 13 754,15 12 378,73

6 BDr Mārupes BMX 
klubs

riteņbraukšanas sporta veida BMX trases un aktīvās atpūtas 
parka izveide 13 908,21 12 517,39

7 BDr “Mārupes novada 
basketbola līga”

Pamatlīdzekļu un inventāra iegāde Mārupes novada 
basketbola līgai. 7960,96 7164,85

8 BDr Mārupes BMX 
klubs

skrituļošanas vasarā, slidotavas ziemā laukuma izveide. 13 822,60 12 440,34

9 Pašvaldība olaines 
novada pašvaldība

apgaismojuma ierīkošana olaines pilsētas mežaparkā 11 557,27 8 667,95

10 Pašvaldība olaines 
novada pašvaldība

aktīvās atpūtas laukuma izveide olaines novadā. 3713,17 2784,88

11 Pašvaldība olaines 
novada pašvaldība

Veloceliņa izbūve olaines pilsētas mežaparkā. 9212,46 6909,34

12 Pašvaldība olaines 
novada pašvaldība

sporta aprīkojuma iegāde olaines sporta centram 2488,50 1866,37

13 Pašvaldība olaines 
novada pašvaldība

atpūtas vietu labiekārtošana olaines novadā 4880 3660

14 BDr “Jauniešu ideju 
darbnīca”

Jauniešu mājas izveide Mārupes novadā. 13 995,77 12 596,19

15
BDr Deju kolektīva 
“Dārta” atbalsta 
biedrība

tautastērpi deju kolektīvam “Dārta”
11 972,25 10 775,03

16
BDr Babītes pagasta 
jauniešu kora “Maska” 
atbalsta biedrība

Babītes jauniešu korim “MasKa” - 10.
14 504,34 13 053,91

17 Pašvaldība Mārupes 
novada Dome

Velo punkta izveide 2 347,11 1 760,33

Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība projekta 
vadītājs Jānis Kozlovskis stāsta, ka projektu konkursā, ar 
projektu “Tautastērpi deju kolektīvam “Dārta””. Projekta 
īstenošanai biedrība saņēma publisko finansējumu – 90 % 
(Ls 10 775,03), atlikušos 10 % finansējuma biedrībai pie-
šķīra Babītes novada pašvaldība – Ls 1000 un Ls 197 no 
biedrības līdzekļiem.

Pateicoties LADER projektam biedrība iegūs jaunus 
tautisko tērpu komplektus, ar ko paveras daudz plašākas 
iespējas iestudēt deju kolektīvā jaunu deju programmu un 
piedalīties “Pierīgas partnerības” rīkotajos pasākumos, deju 
skatēs, dziesmu un deju svētkos u. c.

Nadīna Millere,
“Pierīgas partnerība” valdes priekšsēdētāja 
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pašvaldībā

I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes no-

vada Dome atbalsta juridiskās un fiziskās personas ar mērķi 
veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kultūras un mākslas 
nozaru profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu 
un radošās darbības.

2. Tiesības saņemt atbalstu ir (turpmāk – Pretendenti): 
2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām 

juridiskām personām, kuras reģistrētais pamatdarbības veids 
ir saistīts ar kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo 
darbību īstenošanu, ja to pamatdarbības vieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā vai to īstenotajos kultūras 
un kultūrizglītības projektos, kā arī veiktajās radošās darbī-
bās ir iesaistītas ne mazāk kā 5 Mārupes novadā deklarētie 
iedzīvotāji, 

2.2. Fiziskām personām, kuras pēc izglītības, profesijas vai 
pamatnodarbes ir saistītas ar kultūras, vai ar kultūrizglītības 
projektu, vai ar radošo darbību īstenošanu, ja šīs personas 
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā, vai ja tā apgūst izglītību kādā no Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm, vai kurām pieder nekustams 
īpašums Mārupes novadā, vai kura strādā Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā, ja šī persona kultūras un vai radošas 
darbības īsteno individuāli, nevis kolektīva sastāvā, izņemot 
šajos noteikumos paredzētus gadījumus, kad kolektīva sastāvā 
darbojošās Mārupes novada deklarētās fiziskās personas ir 
tiesīgas pieprasīt pašvaldības finansiālu atbalstu ceļa izdevu-
mu segšanai.

2.3. Fizisko personu apvienībām (kolektīviem), kas kultū-
ras, vai ar kultūrizglītības projektus, vai radošās darbības īsteno 
Mārupes novadā un/vai Mārupes novada vārdā, un/vai pārstāv 
Mārupes novadu, ja tajās ir apvienojušies ne mazāk kā puse 
dalībnieku, kuri dzīvo vai strādā, vai mācas Mārupes novadā.

II Atbalsta pamatojums un veidi
3. Pretendenti ir tiesīgi saņemt atbalstu, pamatojoties uz:
3.1. atbalstāmā projekta nozīmīgumu Mārupes novadā;
3.2. uz iepriekš gūtajiem individuālajiem (atsevišķās per-

sonas vai kolektīva) panākumiem. 
4. Atkarībā no atbalsta pieprasīšanas pamatojuma, Mā-

rupes novada Dome var atbalstīt Pretendentus, 
4.1. Piešķirot tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/tie-

siskajā valdījumā esošus ēku vai zemes īpašumus;
4.2. Piešķirot finansiālo atbalstu šajos noteikumos no-

teiktajā kārtībā:
4.2.1. izdevumu segšanai, kas saistīti ar Pretendenta dalību 

skatēs, semināros, koncertos, vai citos pasākumos, kuriem ir 
kultūras vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme;

4.2.2. līdzfinansējot Pretendenta radošās darbības.
5. Finansiālo atbalstu Pretendentam var piešķirt vairākkār-

tīgi attiecīgajā budžeta gadā, ievērojot principu, ka tas nevar 
pārsniegt Ls 500 uz vienu fizisko personu. 

III Atbalsta piešķiršanas kārtība, pamatojoties 
uz projekta nozīmīgumu

6. Atbalsta saņemšanai, pamatojoties uz atbalstāmā projek-
ta nozīmīgumu, pretendenti iesniedz Mārupes novada Domē 
Atbalsta pieprasījumu, pievienojot dokumentus:

6.1. iesniegums ar pasākuma vai radošās darbības norises 
aprakstu, tostarp ar projekta aktualitātes un oriģinalitātes 
aprakstu, pievienojot attiecīgus dokumentus, kas to apliecina, 
piemēram publisko pasākumu rīkotāju atsauksmes;

6.2. finansējuma tāme, kurā norādīta informācija par 
paredzamo finanšu līdzekļu izlietojumu, finanšu līdzekļu 
sadalījums, kas procentuāli pret projekta kopējām izmak-
sām parāda pašu finansējumu un pieprasāmo pašvaldības 
finansiālo atbalstu;

6.3. pasākuma vai radošās darbības realizācijas laiku, vei-
camos publicitātes pasākumus;

6.4. informāciju par finansējuma pieprasītāju (darba pie-
redzi, reputāciju, vēlams pievienojot atsauksmes, ja tādas ir, 
vai norādot to iegūšanas avotus), finansējuma saņēmēju un 
atbildīgo personu par piešķirtā finansējuma izlietojumu. 

7. Lai noteiktu Projekta nozīmīgumu, tas tiek vērtēts atbil-
stoši 8. punktā noteiktajiem kritērijiem, atkarībā no šo kritēriju 
izpildes piešķirot noteiktu punktu skaitu, tādējādi nosakot, ka 

7.1. iegūstot punktu skaitu no 80 līdz 100 – projekts ir 
uzskatāms par ļoti nozīmīgu;

7.2. iegūstot punktu skaitu no 50 līdz 79 – projekts ir 
uzskatāms par nozīmīgu

7.3. iegūstot punktu skaitu mazāk nekā 50 – projekts iz 
uzskatāms par nenozīmīgu. 

8. Pieteikuma vērtēšanas kritēriji un punktu piešķiršanas 
kārtība:
Pretendenta 
pieteikums

Maksimāli 
pieļaujamais 
punktu skaits 

Vērtēšanas kritēriji 

8.1. pre-
tendenta 
piedāvātais 
atbalstāmais 
kultūras 
projekts 
(oriģinalitāte, 
jaunrade, 
aktualitāte )

20, kur 10 
punkti ir 
maksimāli 
pieļaujamais 
punktu skaits 
par projekta 
oriģinalitāti 
un jaunradi, 
un 10 punkti 
ir maksimāli 
pieļaujamais 
punktu skaits 
par projekta 
aktualitāti

1. oriģinalitāte, jaunrade
1.1. Projekts tiek īstenots novadā 1. reizi –10 
punkti;
1.2.Projekts reti tiek īstenots, tas nav labi 
atpazīstams sakarā ar retu izplatīšanos – 
8 punkti;
1.3.Projekts novadā ir ļoti izplatīts, tiek bieži 
īstenots vairākos publiskos pasākumos – 
5 punkti.
2. Aktualitāte
2.1. projekts tiek pieprasīts novadā, tas tiek 
bieži īstenots vairākos publiskos pasākumos, 
ko pierāda ne mazāk kā trīs atsauksmes no 
publisko pasākumu rīkotājiem – 10 punkti;
2.2. projekts tiek pieprasīts reti, tas reti tiek 
īstenots publiskos pasākumos, ko pierāda ne 
mazāk kā 1 atsauksme no publisko pasāku-
mu rīkotājiem – 8 punkti;
2.3. projekts netiek pieprasīts novadā vispār, 
tas netiek īstenots novadā publiskajos pasā-
kumos, jo nav saņemta neviena atsauksme 
no publisko pasākumu rīkotajiem vai tas tika 
īstenots neveiksmīgi, jo saņemtas atsauks-
mes ir negatīvas – 5 punkti.

8.2. preten-
denta līdzfi-
nansējums 
(procentos 
no kopējām 
projekta izmak-
sām)

20 1. projekts tiek finansēts no pašu līdzekļiem 
vairāk nekā 50 % no kopējām izmaksām – 
20 punkti;
2. projekts tiek finansēts no pašu līdzekļiem 
30–50 % apmērā no projekta kopējām iz-
maksām – 15 punkti;
3. līdzfinansējums tiek paredzēts 30–10 % 
apmērā no kopējām izmaksām – 10 punkti;
4. līdzfinansējums tiek paredzēts mazāk par 
10 % no kopējām projekta izmaksām vai 
netiek paredzēts vispār – 5 punkti.

8.3. pre-
tendenta 
uzticamība un 
reputācija

20 1. publiskā vidē* pēdējos 12 mēnešos pirms 
pieteikuma iesniegšanas par pretendentu 
nav pieejamas sūdzības vispār, visas publiski 
izteiktas (pieejamas) atsauksmes (ne mazāk 
kā 5) ir pozitīvas – 20 punkti;
2. publiskā vidē ir pieejama ne vairāk kā vie-
na negatīva rakstura atsauksme, publiskajā 
vidē ir jābūt pieejamai (publiski izteiktai) vis-
maz vienai pozitīvai atsauksmei – 15 punkti;
3. publiskā vidē ir pieejama ne vairāk kā vie-
na negatīva rakstura atsauksme, publiskajā 
vidē nav pieejama (publiski izteikta) neviena 
pozitīva atsauksme – 10 punkti;
4. publiskā vidē ir pieejama vairāk kā viena 
negatīva rakstura atsauksme, publiskajā vidē 
nav pieejamas (publiski izteiktas) neviena 
pozitīva atsauksme – 5 punkti;
* ar publisko vidi šī punkta izpratnē ir jāsaprot 
jebkuru publiski pieejamu informāciju, kas 
publicēta internetā, preses izdevumos, vai tika 
rādīta televīzijas kanālos, un kuras mērķis ir 
informēt sabiedrību, un kurai ir zināms tās 
radītājs

8.4. preten-
denta piere-
dze

20 1. pretendents darbojas jomā, kurā iesniedz 
projektu, vairāk nekā 10 gadus – 20 punkti;
2. pretendents darbojas jomā, kurā iesniedz 
projektu, 5–10 gadus – 15 punkti;
3. pretendents darbojas jomā, kurā iesniedz 
projektu, 1–5 gadus – 10 punkti;
4. pretendents darbojas jomā, kurā iesniedz 
projektu, ne vairāk kā vienu gadu – 5 punkti.

8.5. projekta 
publicitāte

20 1. pretendents piedāvā, īstenojot projektu, 
piesaistīt ne mazāk kā trīs plašsaziņas līdzek-
ļu pārstāvjus, t.sk. obligāti vienu radio pārstā-
vi, vienu televīzijas pārstāvi un vienu preses 
pārstāvi, – 20 punkti;
2. pretendents piedāvā, īstenojot projektu, 
piesaistīt ne mazāk kā 2 dažādu plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvju – 15 punkti;
3. pretendents piedāvā, īstenojot projektu, 
piesaistīt 1 plašsaziņas līdzekļu pārstāvi pēc 
savas izvēles, – 10 punkti;
4. projekta īstenošanā plašsaziņas līdzekļu 
pārstāvju iesaistīšana (piesaiste) nav pare-
dzēta – 0 punkti. 

9. Atbalsta veids, kas tiek piešķirts, pamatojoties uz projekta 
nozīmīgumu, var būt:

9.1. tiesību piešķiršana izmantot pašvaldības īpašumā/tie-
siskajā valdījumā esošus ēku vai zemes īpašumus;

9.2. pretendenta radošo darbību līdzfinansējums.
10. Ja tiek piešķirts finansiālais atbalsts, līdzfinansējot Preten-

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

10.1. ļoti nozīmīgiem projektiem piešķirot atbalstu līdz 
Ls 500; 

10.2. nozīmīgiem projektiem piešķirot atbalstu līdz Ls 100;
10.3. nenozīmīgiem projektiem atsakot piešķirt atbalstu. 
11. Ja tiek piešķirtas tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/

tiesiskajā valdījumā esošus ēku vai zemes īpašumus atbalstāmā 
projekta realizācijai, tad:

11.1. ļoti nozīmīgiem projektiem atlīdzība par pašvaldības 
īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo ēku vai zemes īpašumu 
lietošanu ir samazināma par 100 % no attiecīgajam īpašumam 
pašvaldības spēkā esošajos lēmumos, saistošajos noteikumos 
vai LR augstākā juridiskā spēkā normatīvajos aktos noteiktās 
nomas maksas; 

11.2. nozīmīgiem projektiem atlīdzība par pašvaldības īpašu-
mā/tiesiskajā valdījumā esošo ēku vai zemes īpašumu lietošanu 
ir samazināma par 70 % no attiecīgajam īpašumam pašvaldības 
spēkā esošajos lēmumos, saistošajos noteikumos vai LR augstākā 
juridiskā spēkā normatīvajos aktos noteiktās nomas maksas;

11.3. nenozīmīgiem projektiem atsakot piešķirt atbalstu. 

IV Atbalsta piešķiršanas kārtība, pamatojoties 
uz iepriekš gūtajiem individuālajiem (atsevišķās 
personas vai kolektīva) panākumiem

12. Atbalsta saņemšanai, pamatojoties uz iepriekš gūtajiem 
individuālajiem (atsevišķās personas vai kolektīva) panākumiem, 
pretendenti iesniedz Mārupes novada Domē Atbalsta pieprasī-
jumu, pievienojot dokumentus:

12.1. iesniegumu ar pasākuma vai radošās darbības no-
rises aprakstu, tajā norādot pasākuma vai radošās darbības 
realizācijas laiku;

12.2. finansējuma tāmi, kurā norādīta informācija par pa-
redzamo finanšu izlietojumu.

13. Atbalsta veids, kas tiek piešķirts, pamatojoties uz projekta 
nozīmīgumu, var būt:

13.1. tiesību piešķiršana izmantot pašvaldības īpašumā/
tiesiskajā valdījumā esošus ēku vai zemes īpašumus;

13.2. piešķirot finansiālu atbalstu izdevumu segšanai, lai 
nodrošinātu Pretendenta dalību skatēs, semināros, konkursos, 
vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība un/vai tautas 
jaunrades nozīme.

14. Piešķirot tiesības izmantot pašvaldības īpašumā/tiesis-
kajā valdījumā esošās ēku vai zemes īpašumus, Pretendentam 
atlīdzība par pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo 
ēku vai zemes īpašumu lietošanu ir samazināma par 100 % 
no attiecīgajam īpašumam pašvaldības spēkā esošajos lēmu-
mos, saistošajos noteikumos vai LR augstākā juridiskā spēkā 
normatīvajos aktos noteiktās nomas maksas;

Nobeigums 10. lpp.      

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 24. novembra Domes sēdes Nr. 19,  lēmumu Nr. 12 
Mārupes novada domes saistošie noteiKuMi nr. 31/2010

par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
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izglītība

Mārupes novada doMes sēdes

 19. janvārī plkst. 14.00  
sociālo, izglītības, kultūras un sporta  
jautājumu komitejas sēde

 19. janvārī plkst. 15.00  
attīstības komitejas sēde

 19. janvārī plkst. 16.00  
Finanšu komitejas sēde

 25. janvārī plkst. 15.00  
Mārupes novada Domes sēde

ar Mārupes novada Domes sēžu lēmumiem  
un sēžu darbakārtību varat iepazīties interneta 
vietnē www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” –  
“Domes sēdes”.

        Nobeigums. Sākumu lasiet 9. lpp.

15. Nosakot finansiālā atbalsta apmēru, Mārupes no-
vada Dome vadās pēc Pretendenta piestādītās tāmes, 
ņemot vērā izmaksu attiecināšanu atbilstoši šo noteikumu 
17.–19. punktu prasībām un katrai atsevišķai pretendentu 
grupai noteiktu maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru 
atbilstoši šo saistošo noteikumu 20. punkta prasībām. 

16. Pretendenti tiek iedalīti grupās atkarībā no tā vai 
pretendents ir fiziskā persona vai fizisko personu apvie-
nība (kolektīvs), kā arī atkarībā no pretendenta gūtajiem 
sasniegumiem kultūras un jaunrades jomā pēdējos 12 
mēnešos tieši pirms pieteikuma iesniegšanas.

17. Mārupes novada Dome jebkurā gadījumā uzskata 
par neattiecināmām un no pašvaldības budžeta neatbalstā-
mām tāmē ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Pretendenta 
ēdināšanu.

18. Mārupes novada Dome jebkurā gadījumā uzska-
ta par daļēji attiecināmām tāmē ietvertās izmaksas, kas 
saistītas ar Pretendenta dzīvošanu, ja dzīvošana paredzēta 
ārpus pretendenta deklarētās dzīvesvietas saistībā ar pre-
tendenta izbraukumu nolūkā piedalīties skatēs, semināros, 
koncertos, vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība 
un/vai tautas jaunrades nozīme, sedzot ne vairāk kā 50 % 
no tāmē šī mērķim paredzētām izmaksām. 

19. Mārupes novada Dome jebkurā gadījumā uzskata 
par attiecināmām un atbalstāmām tāmē ietvertās izmaksas, 
kas tieši ir saistītas ar Pretendenta dalību skatēs, seminā-
ros, koncertos, vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras 
vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme, t. i., dalības maksa 
un ceļa izdevumi, tos sedzot, ievērojot attiecīgajai pre-
tendentu grupai noteikto maksimāli pieļaujamā atbalsta 
ierobežojumu. 

20. Pretendenti tiek iedalīti sekojošās grupās, kurām 
ir piemērojami attiecīgi maksimāli pieļaujamā finansiālā 
atbalsta ierobežojumi:

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 Ls 100 gadā vienam Pretendentam, ja vi-
ņam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
vietējā līmenī;

20.1.2. līdz Ls 300 gadā vienam Pretendentam, ja vi-
ņam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
valsts līmenī;

20.1.3. līdz Ls 500 gadā vienam Pretendentam, ja vi-
ņam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
starptautiskajā līmenī.

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 nepiecie-
šams, lai segtu ceļa izdevumus, lai nodrošinātu preten-
denta 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 at-
karībā no vietas, kurp dodas Pretendents kolektīva sastāvā:

20.2.1. līdz Ls 100, ja ceļa galamērķis ir Baltijas valstu 
robežās;

20.2.2. līdz Ls 300, ja ceļa galamērķis ir ārpus Baltijas 
valstu robežām. 

20.3. Pretendentiem, kas atbilst šo noteikumu 2.3. pun-
kta prasībām, finansiālais atbalsts var tikt piešķirts uz 
vienu kolektīva Dalībnieku līdz 50  % no tāmē vienas 
dalībniekam paredzētām izmaksām, kas saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 17.–19. punktu prasībām tika atzītas 
par attiecināmām, nepārsniedzot:

20.3.1. Ls 100 gadā par vienu dalībnieku, ja Kolektī-
vam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
vietējā līmenī;

20.3.2. Ls 300 gadā par vienu dalībnieku, ja Kolektī-
vam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
valsts līmenī;

20.3.3 Ls 500 gadā par vienu dalībnieku, ja Kolektī-
vam pēdējā gada laikā bijuši sasniegumi kultūras jomā 
starptautiskajā līmenī. 

20.4. Ja 20.3. punktā atrunātais finansiālā atbalsta pie-
prasījums ir saistīts ar Kolektīva dalību skatēs, semināros, 
koncertos, vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība 
un/vai tautas jaunrades nozīme ārpus Eiropas savienības 
robežām, tad piešķirtais līdzfinansējums ir palielināms 
proporcionāli konstatētajiem sasniegumiem:

20.4.1. šo saistošo noteikumu 20.3.1. punktā nosakā-
majam maksimāli pieļaujamam līdzfinansējuma apmēram 
piemērojot likmi 2 %;

20.4.2. šo saistošo noteikumu 20.3.2. punktā nosakā-
majam maksimāli pieļaujamam līdzfinansējuma apmēram 
piemērojot likmi 1,5 %;

20.4.3. šo saistošo noteikumu 20.3.3. punktā nosakā-
majam maksimāli pieļaujamam līdzfinansējuma apmēram 
šajā punktā atrunāto palielinājumu nepiemērojot. 

V Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas 
kārtība

21. Pieteikumi tiek iesniegti Mārupes novada Domē ne 
vēlāk kā 5 darba dienas pirms kārtējās Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.

22. Pieteikumus vērtē Mārupes novada Domes Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kura 
sagatavo lēmumprojektu virzīšanai uz Domes sēdi par 
atbalsta piešķiršanu un piešķiramā atbalsta apmēru.

23. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Mārupes 
novada Dome.

24. Mārupes novada Domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā.

VI Lēmuma izpildes kontrole
25. Pretendents, kurš saņēmis finansējumu, viena mē-

neša laikā pēc finansējuma izlietošanas iesniedz Domē 
piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.

26. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots iepriekš 
neparedzētajiem mērķiem, Dome lemj par piešķirtā fi-
nansējuma atmaksas pieprasījumu.

27. Ja piešķirtais finansējums netiek izlietots vai ne-
tiek izlietots pilnībā, tad neizlietoto finansējuma daļu 
finansējuma saņēmējs atmaksā Mārupes novada Domei 
10 darba dienu laikā pēc pasākuma vai radošās darbības 
realizācijas vai paredzētās realizācijas laika.

28. Ja pretendentam tika piešķirtas tiesības izmantot 
pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošus ēku vai 
zemes īpašumus, tad ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms 
attiecīgas ēkas vai zemes izmantošanas uzsākšanas, Pre-
tendents slēdz līgumu ar Domes izpilddirektoru. Ja ar 
Domes lēmumu Pretendentam tikušas piešķirtas tiesības 
izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā eso-
šus ēku vai zemes īpašumus ilgtermiņā ar atkārtotības 
raksturu, tad pirms līguma slēgšanas šī punkta kārtībā, 
īpašuma izmantošanas laiki un datumi grafika veidā ir 
īpaši saskaņojami ar attiecīgā īpašuma faktisko valdītāju. 

VII Pārējie noteikumi
29. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas dienu spēku zaudē 

Nolikums “Par kultūras un kultūrizglītības projektu 
un radošo darbību finansiālo atbalstu Mārupes nova-
dā” (apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2010. gada 
24. marta lēmumu Nr. 18, prot. Nr. 3).

novada Domes priekšsēdētāja vietniece  
Līga Kadiģe

Laika posmā no 2010.  gada 3.  līdz 8.  decembrim, 
turpinot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības prog-
rammas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes “Skolu 
daudzpusēja partnerība” projektu, Jaunmārupes sākum-
skolas pedagogi viesojās Ungārijā (Budapeštā), kur no-
ritēja projekta otrā tikšanās reize. 

Šajā tikšanās reizē mēs iepazināmies ar otrās da-
lībvalsts Ungārijas izglītības sistēmu un tās darbības 
pamatprincipiem, tikāmies ar Budapeštas izglītības 
pārvaldes koordinatori, kā arī viesojāmies Zipernowsky 
Karoly sākumskolā. 

Konferencē katra dalībvalsts sniedza vizuālu prezen-
tāciju par Lietuvas pasakas “Vērša māja” mācīšanu un 
iestudējuma īstenošanas procesu savā izglītības iestādē, 
kas bija viens no galvenajiem uzdevumiem.

Viesojoties Budapeštā, guvām pieredzi, vērojot Un-
gāru skolotāju atklāto mācību stundu par angļu valodas 
mācīšanas metodēm un paņēmieniem Ungāru pasakas 
sagatavošanā. Zipernowsky Karoly sākumskolā mēs tikām 
iepazīstināti ar Ungāru tautas pasakas “Kalējs Matiašs” 
teatralizēto iestudējumu, kas jau tiek realizēts ar mūsu 
pašu skolniekiem. Un tas viss notiek angļu valodā. 

Lietuvas koordinatore sniedza mums lielisku iespēju 
ieskatīties viņas mācīšanas metodēs un paņēmienos, no-
vadot atklāto stundu informātikā ar Ungāru skolniekiem 
par Twinspace lietošanas iespējām projekta realizēšanas 
gaitā.

Projekts COMENIUS turpinās. Nākamā valsts, kura 
gaidīs mūs ciemos, iepazīstinot ar savas valsts tautas 
pasaku, kultūru un izglītības sistēmu, ir Polija. Šī tikšanās 
jau būs trešā, un tā noritēs skolēnu pavasara brīvlaikā.

Iveta Timule,
Jaunmārupes sākumskolas direktore

Pedagogi 
gūst pieredzi 
Ungārijā



11Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 18. janvāris, 2011

Kultūra un sports

Kopvērtējums 
2011. gada 
16. janvārī
Vieta Komanda S U N Z +/- P
1. BK “Ba turība-3” 12 12 0 0 +313 36
2. a7/Kaija 12 9 0 3 +71 30
3. MiG 12 8 0 4 +168 28
4. sport 2000 11 8 0 3 +167 27
5. Vilkači 11 8 0 3 +73 27
6. Jaunmārupe 13 7 0 6 +53 27
7. Melnais jātnieks 12 6 0 6 +1 24
8. Kurbads 13 5 0 8 -79 23
9. aizsargi 11 5 0 6 -69 21
10. Pro Mailīte 13 2 0 11 -292 17
11. Mārupes vidusskola 12 2 0 10 -140 16
12. F-team 12 0 0 12 -266 12

Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti, Z – zaudējumi, +/- – 
gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti

Kultūras ziņas
23. janvārī Mārupes novada Kultūras nama jauktais 

koris “Mārupe” koncertēs Brocēnu novada Gaiķu baznīcā.

Lai laikus sagatavotos koru skatēm, 26. janvārī Mā-
rupes jauktais koris “Mārupe”, bet 2. februārī sieviešu 
koris “Resono” piedalīsies Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes organizētajos kopkoru mēģinā-
jumos, kas notiks Ādažu kultūras centrā plkst. 19.00. 

Kultūras notikumu afiša
26. janvārī Mārupes mūzikas un mākslas sko-

lā plkst. 19.00 koncertcikla “Muzikālās trešdienas” 
5. koncerts. Šoreiz programmā viduslaiku mūzika, 
ko izpildīs senās mūzikas ansamblis “Trakula”. Ieeja 
par ziedojumu.

8. februārī Mārupes kultūras namā plkst. 19.00 
nopietna komēdija 2 cēlienos “Henrijs VIII, karaliskais 
gambīts”. Galvenajā lomā fascinējošais aktieris Andris 
Bērziņš. Henrija sievu lomās spožas un populāras 
aktrises – Lāsma Kugrēna (Aragonas Katrīna), Aīda 
Ozoliņa (Anna Boleina), Raimonda Vazdika (Džeina 
Sīmora), Indra Burkovska (Klēves Anna), Zane Bur-
nicka (Klēves Anna), Egija Silāre (Katrīna Hovarda) un 
Ruta Vītiņa (Katrīna Parra). Atjaunotās izrādes režisors 
ir Voldemārs Šoriņš. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs, 
kultūras namā pie direktores vai www.bilesuparadize.lv.

11. februārī Mārupes kultūras namā plkst. 19.00 
Valentīndienas ieskaņā aktiera Vara Vētras koncerts 
mīlestībai “Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt”. Biļetes 
“Biļešu paradīzes” kasēs, kultūras namā pie direktores 
vai www.bilesuparadize.lv.

4. martā Mārupes kultūras namā plkst. 19.00 
grupas “Melo M” jaunā koncertprogramma.

Pagājušā gada nogalē pie lasītājiem nonāca “Lauku 
Avīzes” izdevniecībā sagatavotā grāmata “111  privātie 
muzeji un kolekcijas Latvijā”, kuras autore ir mārupiete 
Ilze Būmane.

Nepilna gada laikā tapis unikāls materiāls par nozīmīgu 
mūsu kultūras sastāvdaļu, kura uzkrāj un padara pieejamas 
kā fiziskas vēstures liecības mākslas un sadzīves priekšmetu 
veidā, tā garīgās vērtības vēstuļu, pierakstītu atmiņu, grāmatu 
formā. Un īpaša vērtība ir šo muzeju un kolekciju veidotāji, 
kuru lielākā daļa 8. decembrī pulcējās uz grāmatas atvēršanu 
pašā Rīgas centrā – Leļļu muzeja jaunajās telpās. Grāmatas 
autore Ilze Būmane svētkos sacīja, ka vislielāko gandarījumu 
garajā darba procesā devušas tieši iepazīšanās un tikšanās ar 
tik daudziem cilvēkiem, kas savu laiku nesavtīgi velta tautas 
kultūras bagātību saglabāšanai.

Ja salīdzina privāto muzeju un kolekciju skaitu ar grāmatas 
beigās uzskaitītajiem 172 valsts, pašvaldības un autonomajiem 
(iestāžu, ministriju) muzejiem, tas ir pārsteidzošs. Pat pēdējos 
divos gados privāto apskates objektu skaits palielinājies par 
četrpadsmit, turklāt grāmatā nav ietverti tie muzeji vai kolekci-
jas, kuri pagaidām nav pieejami apmeklētājiem. Iespējams, vēl 
kāds palicis neapzināts, jo apkopojošu datu par tiem līdz šim 
nebija. Ne velti atsaucīgi un ieinteresēti grāmatas tapšanā bijuši 
tūrisma informācijas centri un pašvaldības, jo tā ir izmantoja-
ma arī kā ceļvedis – katram muzejam veltīts viens atvērums, 

kurā norādīta arī tā atrašanās vieta un kontaktinformācija.
Ilze Būmane, uzaugusi Mārupes “Siliņos” un pēc dau-

dziem gadu desmitiem atgriezusies uz dzīvi savas bērnības 
zemē, ir žurnāliste, kura visu savu darba mūžu rakstījusi 
pārsvarā par Latvijas lauksaimniekiem, bet viņai tuva ir arī 
kultūras un mākslas vide. Šajā lielajā darbā apvienojas viss, jo 
daudzu muzeju vai kolekciju īpašnieki ir arī īsti savas zemes 
saimnieki – zemnieki, kuri savam sirdsdarbam velta ne tikai 
laiku, bet arī līdzekļus. No visiem apzinātajiem privātajiem 
muzejiem aptuveni 40 pieder nelielu lauku īpašumu saimnie-
kiem, 12 – zemnieku saimniecību īpašniekiem, 11 – uzņēmē-
jiem. Tematiski tie ir 15 vēsturiskie un kara, 14 memoriālie, 
30 kultūrvēstures, 6 tradīciju, 16 mākslas, 11 lauksaimniecības, 
7 meža un zvejniecības, kā arī daži citi muzeji vai kolekcijas.

Vai zināt, ka Latvijā vienkopus apskatāmas ābeces 812 va-
lodās, kur atrodas Bišu muzejs, kas ir “Dāmu paradīze”, kurām 
2 izrādēm ir savi muzeji, kam pieder zviedru naudas lāde, 
kuru vēl neviens nav spējis atmūķēt, un cik gadu ir Ķoņu 
dzirnavu vērptuves mašīnām, kuras joprojām labi veic savu 
darbu? To visu var uzzināt grāmatā “111 privātie muzeji un 
kolekcijas Latvijā” vai apceļojot šos muzejus. Sākt varat ar 
diviem tuvākajiem, kuri atrodas mūsu novadā – tie ir Aviā-
cijas muzejs pie lidostas “Rīga” un Laimīgās mākslas muzejs 
(pinakotēka) Ziedleju ielā 1.

Zanda Melkina

Ceļvedis pa Latvijas privātajiem muzejiem

Vecā gada nogalē, no 28. līdz 30. decembrim, Mārupes sporta 
centrā Tīrainē notika “Mārupes Jaungada kauss 2010” volejbolā, 
kurā piedalījās jaunās sportistes no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. 
1997./98. gadā dzimušās mārupietes Agnese Šmēmane, Kate Bula, 
Amanda Pipare, Ieva Ērgle, Linda Lankaronska, Karīna Jakubovska, 
Laine Lazda, Kate Kikuste, Alise Ivbule, Konstance Saltupe un 
Laura Bidzāne izcīnīja 2. vietu. Uzvarēja Viļņas jaunās volejbolistes.

Kopvērtējums 1997./98. gadā dzimušo grupā
1. vieta – Viļņas komanda (Lietuva)
2. vieta – Mārupes komanda (Latvija)
3. vieta –Viru komanda (Igaunija)
4. vieta – VK “Trīs zvaigznes” (Latvija)
5. vieta – Tartu komanda (Igaunija)
Igaunietes revanšējās vecākajā grupā 1995./96. g. dz., uzvarot 

finālspēles izšķirošajā piektajā setā ar 17:15 lietuvietes, lai gan 
nokļuva zaudētā situācijā 11:14.

Kopvērtējums 1995./96. gadā dzimušo grupā
1. vieta – Viru komanda (Igaunija)
2. vieta – Viļņas komanda (Lietuva)
3. vieta – Mārupes komanda (Latvija)
4. vieta – Tartu komanda (Igaunija)

starptautiskas 
sacensības volejbolā

Jaunā gada sākumā mārupietes devās uz tradicio-
nālajām starptautiskajām sacensībām Šauļos. Pēc divu 
dienu spraigām cīņām Mārupes 1995./96. gadā dzimušo 
meiteņu komandas kapteine Laima Ozola turēja rokās 
uzvarētājas komandas kausu. Superfinālā uzvarot Lietuvas 
čempiones Viļņas sporta skolu “Tauras”, zelta medaļas 
saņēma Terēze Šmēmane, Luīze Zvejniece, Monta Ur-
bāne, Elīna Pokolane, Laima Ozola, Sintija un Agnija 
Ārmanes. Mārupietes spēlēja bez Anetes Briņķes, kura 
Latvijas izlases sastāvā šajās dienās cīnījās Eiropas čem-
pionātā Slovākijā. 

Aizvadītās sacensības mārupietēm bija vērtīgs pārbau-
dījums, gatavojoties Latvijas Jaunatnes meistarsacīkstēm, 
kas sāksies nākamajā nedēļā.

Andris Vitauts Kļaviņš, treneris

uzvarētāju 
kauss – 
mārupietēm 

No kreisās: Terēze Šmēmane, Luīze Zvejniece, Agnija Ārmane, 
Laima Ozola, Monta Urbāne, Sintija Ārmane, Elīna Pokolane
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 Grāmatas autore Ilze Būmane sniedz autogrāfus.
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novadā

Decembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtās  laulības

1. 12. 2010.
Dace Māklere un Uldis Balodis

22. 12. 2010.
Sintija Romanova un Ritvars Jans

23. 12. 2010.
Daiga Ondzule un Nauris Mukāns

30. 12. 2010.
Evelīna Dedņeva un Romans Matjušenko

Decembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie  jaundzimušie 

Arsenijs Vorobjovs (dzimis 15. 11. 2010.), 
Līga Pārsla Frīdmane (dzimusi 25. 11. 2010.), 
Rolands Juris Sprūde (dzimis 26. 11. 2010.), 
Odrija Gudriķe (dzimusi 27. 11. 2010.), 
Gustavs Pauls Purviņš (dzimis 7. 12. 2010.),
Tīna Veckunga (dzimusi 8. 12. 2010.), 
Matīss Blumers (dzimis 9. 12. 2010.), 
Santa Poga (dzimusi 13. 12. 2010.), 
Marlens Punenovs (dzimis 16. 12. 2010.), 
Edvards Novaks (dzimis 21. 12. 2010.), 
Gabriela Gulbe (dzimusi 23. 12. 2010.), 
Sofija Daugule (dzimusi 23. 12. 2010.).

sveicam 
jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

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

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

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

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

DECEMBRIS
MūžīBā AIzGāJUšI

Zoja Švidkova (dzimusi 1948.), 
Ermanis Zikmanis (dzimis 1927.), 

Ērika Malvīne Rozenflama (dzimusi 1915.), 
Aina Cakule (dzimusi 1935.), 

Guntis Vanders (dzimis 1938.), 
Ilmārs Kātiņš (dzimis 1935.), 

Anatolijs Griškins (dzimis 1938.), 
Anna Skurjate (dzimusi 1941.), 
Inesa Rušiņa (dzimusi 1930.), 

Stefanida Strogonova (dzimusi 1925.), 
Marija Juhņeviča (dzimusi 1931.).

Šī diena pēdējā, šis stars, ko saule dala,
Ir rimis viss, un tecēt stājies laiks.

Tu gana steidzies, darbi nu ir galā, 
Un rāmu mieru ieguvis tavs laiks.

(K. Apšukrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar 
Lūciju Zikmani, Robertu Ribinski un pārējiem tuviniekiem, 
Ērmani Zikmani mūžībā aizvadot.

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde

2010. gadu aizvadot, tika realizēta fantastiska labdarības 
akcija “Kļūsim par rūķiem Mārupes bērniem”, kuras mērķis 
bija Ziemassvētkos sagādāt prieku apkārtnes bērniem. Idejas 
autores bija SIA “Mārupes logu” biroja vadītāja Sanita Āķe un 
mārupiete Agnese Palameika, kuras aicināja uzņēmējus un 
iedzīvotājus Mārupē dalīties dāvināšanas priekā un palīdzēt 
bērniem, kuriem šobrīd iet visgrūtāk.

Lai apzinātu finansiālās grūtībās nonākušās bērnu ģimenes, 
iesaistījās gan Skultes pensionāru biedrība “Mežābele”, gan ie-
dzīvotāji un dienas centru darbinieki Jaunmārupē, Tīrainē un 
Mārupē.

Milzīga atsaucība un apbrīnojama uzticēšanās raksturoja šo 
akciju. Uzņēmēji palīdzēja ar ziedojumiem, uzņēmuma izplatīto 
produkciju un pašu ražotām mantām. Jāuzslavē arī atsaucīgās 
ģimenes, kas ziedoja rotaļlietas un bērnu drēbītes, kā arī palī-
dzēja dāvanu saiņošanā un dāvanu paciņu aizgādāšanā bērniem.

Kopā pa visiem tika saziedoti 695 lati, un mantas, kas deva 
iespēju sarūpēt 150 dāvanu vairāku simtu latu vērtībā. Turklāt 
pāri palikušie līdzekļi – 110 latu – tiks izlietoti gan bērniem, kas 
nonākuši īpaši smagā situācijā, iegādājoties viņiem ziemas siltās 
drēbes, gan daļa līdzekļu tiks novirzīti dzijas iegādei, lai Skultes 
pensionāru biedrības “Mežābele” dāmas noadītu bērniem kādu 
siltāku apģērba gabalu.

Bērni tika iepriecināti gan ar saldumiem un rotaļlietām, 
gan ar skolai nepieciešamām lietām. Par sarūpētajiem līdzek-
ļiem dāvanu paciņu pietika arī Mārupes vientuļo pensionāru 
iepriecināšanai, kas svētkos saņēma kafiju, medu un saldumus.

Ceram, ka katrs no projektā iesaistītajiem guva gandarījumu, 
jo īsos termiņos tika sarūpēti līdzekļi, apzināti bērni, sarūpētas 
un sapakotas dāvanas, kas gala rezultātā tika personīgi nogādā-
tas līdz adresātam – kādam, kuram, iespējams, šī bija vienīgā 
dāvana Ziemassvētkos.

Paldies par aktīvo dalību projektā jāizsaka Skultes pensio-
nāru biedrībai “Mežābele” Dzidras Griškaites vadībā, dienas 
centra “Švarcenieki” vadītājam Gatim Vācietim, dienas centra 
“Tīraine” vadītājai Sandrai Ivbulei un Mārupes Sociālā dienesta 
vadītājai Unai Putniņai.

Paldies par ziedojumiem un atsaucību jāsaka mārupiešiem 
un uzņēmējiem, bez kuru iesaistīšanās nebūtu iespējams sarū-
pēt tik burvīgas Ziemassvētku dāvanas: SIA “Algol Chemicals” 
vadībai un Melitai Kakstanei personīgi, SIA “Axio Capital” 
vadītājam Andim Riekstiņam, SIA “Beweship Latvia” vadītājai 
Ilutai Grebskai, SIA “Dala” vadītājam Dainim Ladigam, SIA 
“Deka-J.M.” vadītājam Normundam Majeniekam, SIA “EHT 

Dizains” vadītājam Gustam Sekacim, SIA “Grāmatvedība un 
audits “TKB”” vadītājai Vēsmai Ločmelei un kolēģēm Aelitai 
Zāģerei, Dairai Platacei, Līgai Oinasei, SIA “Kelle Expo” vadī-
tājam Erlenam Kellem un Inesei Āboliņai-Ābolai, SIA “KSD 
Kompānija” vadītājam Ivaram Sedleniekam, SIA “Lotes Toys” 
vadītājiem Baibai un Edijam Palejiem, SIA “LTR” vadītājam 
Jānim Bušam, SIA “Madberry”, SIA “Marathon Ltd.” vadībai 
un Sandim Supem personīgi, SIA “Mārupes logi” vadītājam 
Jānim Liderim, SIA “Mārupes Serviss” kolektīvam un Ilgvaram 
Kumpiņam personīgi, SIA “MC Invest” vadītājam Ivo Pēter-
sonam, SIA “Sabiedrība Mārupe” vadītājam Modrim Spuģim, 
SIA “Scanmed” vadītājam Jurim Dančem, SIA “Vērsis Ro” 
vadītājam Vitautam Rotbergam, autosportistam un uzņēmējam 
Andrim Priedītim, Agneta Kītai, Āķu ģimenei – Sanitai un 
Arnim, Evijai Jansonei ar meitām, Pēterim Pikšem ar dēliem, 
Palameiku ģimenei Agnesei un Intaram, Sīļu ģimenei – Ilvai 
un Mārtiņam.

Jāuzslavē un īpaši jāpiemin arī piegādātāji, kas piedāvāja 
īpašas cenas un atlaides par godu mūsu organizētajam pa-
sākumam: SIA “Dasko”, kas piegādāja penāļus un kancelejas 
piederumus, konditorijai “Drusti” par gardām piparkūkām, 
SIA “NP Foods” par “Laimas” saldumiem un sulām no “Gut-
ta” un SIA “West Trading Group” par skaistiem piekariņiem 
atstarotājiem.

Uzņēmēji  iepriecina Mārupes 
bērnus un vientuļos pensionārus

Man ļoti patīk mūsu skola – Skultes sākumskola. Es 
domāju, ka mūsu klase ir visdraudzīgākā un visspējīgākā. 
Katru dienu mēs mācāmies dažādus interesantus mācību 
priekšmetus. 

Bet pēc stundām mēs vēl ilgi paliekam skolā, jo varam 
darboties dažādos interesantos pulciņos: dramatiskajā 
pulciņā, zīmēšanas, sporta, angļu valodas, deju, infor-
mātikas pulciņā. Šogad mums ir sācis darboties arī savs 
novadpētniecības pulciņš.

Šajās ziemas brīvdienās pie mums uz mūsu sko-
lu atbrauca īsta māksliniece un vadīja divas radošās 
darbnīcas. Viņa mums deva interesantus uzdevumus, 
mācīja, kā pareizi zīmēt, rādīja interesantus citu bēr-
nu zīmējumus. Mēs arī iemācījāmies pareizi veidot  
no plastilīna.

Bet pēc ziemas brīvdienām mūsu skolā notiek projektu 
nedēļa. Katra klase izvēlas kādu interesantu parādību un 

savāc par to visdažādākās ziņas. Pēc tam projekts tiek 
aizstāvēts visas skolas priekšā.

Veronika Biliča, 
skultes sākumskolas 2. klases skolniece

Mūsu skolā 
ir labi 

Ziemassvētku vecītis priecēja gan lielus, gan mazus

Radošās darbnīcas dalībnieki ar saviem darbiņiem


