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sveicam visus mārupiešus 
un Mārupes pagasta interneta 
vietnes apmeklētājus ar jauno 
vietnes versiju, kas sākusi dar-
boties šī gada februārī. 

Mārupes pašvaldības interneta 
vietnē ievietota lietišķā informā-
cija par pašvaldību un pagasta 
padomes darbu, attīstību, plāno-
šanu un pakalpojumiem, kā arī 
informācija par pagasta vēsturi, 
teritoriju, izglītības, kultūras un 
sporta pasākumiem u. c. Mar-
ta sākumā iedzīvotāji interneta 
vietnē varēs iepazīties ar jaunām 
iespējām elektroniski samaksāt 
nekustamā īpašuma nodokli (skat. 
arī 6. lpp.). Ir plānota bezmaksas 
privātsludinājumu sadaļa, kā arī 
citi mūsdienīgi pakalpojumi. 

Jaunā vietne tiek pilnveidota 
un testēta, tāpēc būsim priecīgi 
gan par katru ieteikumu, gan 
norādi uz kļūdām vai tehniskām 
nepilnībām (lūdzam norādīt, 
kuru interneta pārlūkprogram-
mu izmantojat). Pagaidām labākai 
kvalitātei iesakām izmantot pār-
lūkprogrammu Mozilla. Atvaino-
jamies par neērtībām, bet ceram 
uz jūsu sapratni un atbalstu labas, 
lietošanai ērtas un daudzpusīgas 
vietnes izveidē.

Gaidām jūsu ierosinājumus 
interneta vietnes pilnveidošanai 
uz e-pastu marupe@marupe.lv vai 
pa tālruni 67149868. Citiem jau-
tājumiem lūdzam izmantot kon-
taktformu (meklēt Ātrajās saitēs 
> Kontakti).

Zanda Melkina

2. februārī Mārupes vidusskolā 
tika svinēti spāru svētki jaunajam 
skolas korpusam, kura būvniecība 
uzsākta pagājušā gada 1. septem-
brī. Ēkas būvniecība ir kārtējais 
Mārupes pašvaldības lielais pro-
jekts izglītības jomā, kura ir viena 
no pašvaldības prioritātēm jau 
daudzus gadus. 

1971. gadā atvērtajā Mārupes 
vidusskolā šobrīd mācās gandrīz 
800 skolēnu, un jaunais korpuss 
paredzēts jaunāko klašu skolēniem, 
jo skolēnu kopējais skaits turpmāko 
gadu laikā varētu palielināties par 
200 bērniem. Jaunajās telpās pa-
redzēta arī plaša ēdnīca, jo šobrīd 
ēdināšanas bloks atrodas skolas pašā 

vecākajā korpusā, kas reiz bijis ba-
rona Rautenfelda vasaras māja. Mā-
rupes vidusskola strauji augusi tieši 
pēdējo 10 gadu laikā, kad 2000. un 
2003. gada rekonstrukcijā tika izbū-
vēts 2. un 3. stāvs virs administrāci-
jas korpusa, izveidojot jaunus mācību 
kabinetus, modernu un interesantu 
bibliotēku ar lasītavu un aktu zāli, kā 
arī paplašinot sporta bloku. 

2,4 miljonus vērtajai būvei jābūt 
pabeigtai līdz 2009. gada 20. augus-
tam, jo šī mācību gada beigās pirms 
4 gadiem atklātajā Jaunmārupes 
sākumskolā būs pirmais 4. klašu 
izlaidums un šiem skolēniem tika 
solīta iespēja tālāk mācīties Mārupes 
vidusskolā.

Spāru svētkos jaunās būves jumtu 

rotāja spāru vainags, spoži spīdēja sau-
le un Mārupes vidusskolas audzēknes 
ar mūzikas skolotājām bija sagatavoju-
šas jautru muzikālu sveicienu būvnie-
ku un pašvaldības pārstāvjiem.

SIA “Rīgas Būvdarbi” valdes 
loceklis Didzis Blaus spāru svētkos 
sacīja: “Šajos piecos mēnešos kopā 
ar pašvaldību esam sasnieguši ļoti 
daudz – ir paveikta apmēram puse 
darbu gan finanšu ziņā, gan praktis-
ki: jaunais korpuss ir jau zem jumta, 
ir ielikti logi. Galvenais, lai varētu 
turpināt strādāt, jo Zinību dienā 
simboliskajā būvniecības uzsākšanas 
brīdī es būvnieku vārdā visa skolas 
kolektīva – audzēkņu, pedagogu 
un vecāku – priekšā solīju, ka mēs 
skolu uzbūvēsim. Esam gatavi solīto 

Ienāc www.marupe.lv!

Spāru svētki Mārupes 
vidusskolas jaunajam korpusam

izpildīt, zinām, ka turpmākiem pāris 
mēnešiem līdzekļi ir, bet ļoti ceram, 
ka mūsu kopējo darbu nekas neap-
draudēs, ka pašvaldība un valdība spēs 
rast risinājumu šādu svarīgu objektu 
pabeigšanai. Šobrīd ir īpaši svarīgi, lai 
pašvaldības spētu dot darbu būvnie-
cības firmām un mēs – saviem dar-
biniekiem, kas gan tieši (ar algām un 
nodokļiem), gan netieši (ar projektu 
realizēšanu) celtu labklājību. Ja pašval-
dībām jāapstādina, jāiesaldē uzsāktie 
darbi, tas nav tālredzīgi. Būtu svarīgi 
mainīt pašreizējo politiku.”

Mārupes pagasta padomes priekš-
sēdētāja Līga Kadiģe paskaidroja, ka 
2008. gadā Mārupes pagasta padome, 
plānojot šīs piebūves būvniecību, pie-
ņēma lēmumu to veikt ar Valsts kases 

aizņēmuma palīdzību. Pagājušajā gadā 
tika saņemts kredīts pusmiljona latu 
apmērā, šogad nepieciešams 1,7 mil-
jonu latu liels aizdevums. “Gaidām, ka 
arī pašreizējā ekonomiskajā situācijā 
pašvaldībām tomēr tiks atļauts uzņem-
ties ilgtermiņa saistības vismaz iesākto 
projektu pabeigšanai,” sacīja L. Kadiģe, 
“citādi arī mēs Mārupes vidusskolas 
jauno korpusu nevarēsim pabeigt.”

Zanda Melkina

Lielu pārbaudījumu gads finanšu jomā
Mārupes pagasta padomes 

sēdē Nr. 3 11. februārī, atklāti bal-
sojot ar 10 balsīm “par” (L. Kadiģe, 
a. belousovs, M. spuģis, a. grope, 
e. gribovskis, L. Laupere, a. bor-
meisters, i. Tone, J. Lagzdkalns, 
dz. Poiša), “pret” 1 balss (N. Or-
leāns), Mārupes pagasta pado-
me nolēma apstiprināt Mārupes 
pagasta saistošos noteikumus  
Nr. 9 “Par Mārupes pagasta paš-
valdības 2009. gada budžetu”. 

Par budžeta izveidošanu stāsta 
Mārupes pagasta padomes priekš-
sēdētāja, finanšu komitejas vadītāja 
Līga Kadiģe: 

“Pašvaldības budžeta izstrāde jau-
najam gadam vienlaikus ir atskaites 
punkts par paveikto un sasniegto 
iepriekšējā gadā un jaunā plāna iz-
veidošana. Šogad darbs pie tā izvei-

došanas bija ļoti saspringts, jo visiem 
zināms, ka 2008. gada beigās tika 
pieņemtas izmaiņas virknē likumu, 
kas tieši attiecas arī uz pašvaldību 
darbu. 

Iepriekšējos gados Mārupes 
pagastā bija vērojama ekonomikas 
attīstība un būtiski cēlās iedzīvotā-
ju labklājība, strauji palielinājās ie-
dzīvotāju skaits pašvaldībā, pieauga 
arī nepieciešamība pēc atbilstošām 
investīcijām pašvaldības infrastruk-
tūrā un izglītības jomā, tāpēc lieli 
finanšu resursi tika novirzīti ielu un 
ceļu rekonstrukcijai un seguma at-
jaunošanai un jaunu izglītības iestāžu 
būvniecībai, esošo renovācijai un uz-
turēšanai. Diemžēl valstī pastāvošās 
ekonomiskās krīzes dēļ pašvaldības 
infrastruktūras attīstības tempi vairs 
nebūs tik strauji kā līdz šim.

Viens no galvenajiem pašvaldības 
uzdevumiem ir nodrošināt finanšu 
stabilitāti tuvākajos gados un ilgter-
miņā, kas ņemts vērā, izstrādājot bu-
džetu. Mārupes pagasta pašvaldības 
budžets atbilstoši likumam ir bezde-
ficīta. Tas sastāv no pamatbudžeta un 
speciālā budžeta. 

Pamatbudžeta ieņēmumus vei-
do nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašu-
ma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi, 
kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmēj-
darbības un īpašuma, valsts un paš-
valdību nodevām un sodiem, pārējie 
nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi 
no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 
un pārdošanas, ieņēmumi no budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un valsts mērķdotācijas.

Nobeigums 7. lpp.      



pējās izmaksas ir 963 tūkstoši latu (ar 
PVN). Pilnīga ielas rekonstrukcija tiks 
pabeigta šā gada maijā.

108 tūkstoši latu tika ieguldīti ielu 
apgaismojuma ierīkošanai – Lielās, 
Narcišu, Kursīšu, Bebru un Pededzes 
ielā Mārupē, Priežu un Alkšņu ielā 
Jaunmārupē, Tīrainē pie gājēju celiņa 
uz Tīraines staciju un sporta un atpūtas 
laukumā.

Pagājušajā gadā arī Satiksmes mi-
nistrija ir ieguldījusi līdzekļus mūsu 
teritorijā esošo valsts ceļu uzlabošanā, 
rekonstruējot Kantora ielu.

Izvērtējot paveikto, jāuzsver, ka 
2008. gadā iecerētie un pašvaldības 

budžetā plānotie darbi tika veiksmīgi 
paveikti. Diemžēl šobrīd ekonomiskās 
situācijas dēļ uz laiku jāatliek vairāki 
pašvaldības iepriekš plānotie darbi ceļu 
un ielu asfaltēšanā un ielu apgaismo-
juma izbūvē. Varu iepriecināt pagasta 
iedzīvotājus, ka Satiksmes ministrija 
šajā gadā uzsāks solīto Daugavas ielas 
rekonstrukciju posmā no Sīpeles ielas 
līdz pieturai “Senči”. Ceram arī uz citu 
problēmu loģisku risinājumu.

Jācer, ka ekonomiskā situācija pa-
gastā un valstī stabilizēsies, kas ļautu 
pašvaldībai turpināt ilgtermiņa plāno-
šanu un projektus.”

Zanda Melkina
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Par to, kas paveikts tieši 2008. gadā, 
stāsta Mārupes pagasta padomes iz-
pilddirektors Ivars Punculis: “Varētu 
teikt, ka Mārupē teritoriālā reforma jau 
ir notikusi pirms 18 gadiem – pašval-
dības teritorija apvieno 4 ciematus un 
visos attīstības dokumentos ir ietvertas 
katras konkrētās teritorijas vajadzības. 
Viens no Mārupes pagasta teritori-
jas plānojuma Attīstības programmā 
2002.–2014. gadam uzstādītajiem 
mērķiem bija izglītības iestāžu izvei-
došana katrā ciematā, lai pirmsskolas 
un sākumskolas audzēkņiem nebūtu 
jāmēro garš ceļš uz skolu, un pašval-
dības pakalpojumu pieejamība katrā 
ciematā. Šie uzdevumi praktiski izpil-
dīti sešu gadu laikā.

No 2003. līdz 2008. gadam kopš 
Mārupes Attīstības programma un 
teritorijas plānojums reāli darbojas, 
iedzīvotāju skaits Mārupes pagastā 
jau divkāršojies. Otro gadu pēc kār-
tas gadu tas palielinājies par apmēram 
1500 cilvēkiem, un 2009. gada 1. jan-
vāri pašvaldībā bija deklarēti 14 683 
iedzīvotāji, kas Attīstības programmā 
tika prognozēts tikai 2014. gadā. Palie-
linoties iedzīvotāju skaitam, pašsaprota-
mi, ka Mārupes pagasta padomei bija 
jārūpējas par straujāku attīstības izaugs-
mi pagastā. Ir uzbūvēta Jaunmārupes 
sākumskola, Mārupes pamatskolas 
piebūve un sporta halle, atjaunoti ielu 
segumi, izbūvētas jaunas ielas, gājēju 
celiņi, ielu apgaismojums, kas pierā-
da, ka plānošana nav notikusi tikai uz 
papīra, bet daudzi iepriekšējos gados 
plānotie mērķi jau sasniegti dzīvē.

Mārupes pagasta pašvaldība uz-
tur 7 izglītības iestādes. Izglītības jomā 
valsts nodrošina vispārējās vidējās izglī-
tības un interešu izglītības pedagoģisko 
darbinieku un pirmsskolas izglītības 
iestāžu 5–6 gadus veco bērnu grupu 
pedagoģisko darbinieku atalgojumu, 
bet no pašvaldības budžeta tiek pie-
šķirts finansējums pārējo pirmsskolas 
pedagoģisko darbinieku atalgojumam 
un ievērojami budžeta līdzekļi novirzīti 
izglītības infrastruktūras uzturēšanai 
un uzlabošanai, pasākumiem sporta, 
mūzikas, mākslas un interešu izglītības 
jomās.

Pašvaldības pārziņā ir Mazcenu 
bibliotēka, Mārupes kultūras nams, 
būvvalde, Sporta un Labiekārtošanas 
struktūrvienības. Sociālajā sfērā pakal-
pojumus iedzīvotājiem sniedz Bāriņ-
tiesa, Sociālais dienests, Dienas centri. 
Tiek pilnveidots sociālo pakalpojumu 
klāsts maznodrošinātajiem iedzīvo-
tājiem. Pašvaldībā īstenotās sociālās 
politikas ietvaros tiek paplašinātas 
sociālās garantijas, sniegta palīdzība 
krīzes situācijā nonākušajiem, invalī-
diem, personām ar attīstības traucē-
jumiem. Mārupes pašvaldība pēdējos 
gados izstrādājusi arī atbalsta sistēmu 
izglītības veicināšanai un ģimenēm ar 
maziem bērniem, kas pašvaldībai pie-

saistījusi darbspējīgus un gados jaunus 
iedzīvotājus. 

Lai uzskatamāk parādītu, ka attīstī-
ba notiek visā pagasta teritorijā, gribētu 
atgādināt padarīto katrā ciematā.

Tīraines ciematā
 tika pabeigta Mārupes pa-

matskolas (direktore Sigita Sakoviča) 
piebūves un sporta zāles būvniecība 
Viskalnu ielā 7, kas kopā izmaksāja 
2,5 miljonus latu. Telpas šobrīd jau 
tiek veiksmīgi ekspluatētas – sporta 
kompleksā (vadītāja Silvija Bartuševiča) 
notiek skolas sporta stundas, tiek rīkoti 
dažādi pasākumi un sacensības, strādā 
pašvaldības sporta sekciju treneri. 
Skolai ir labiekārtots iekšpagalms un 
izbūvēts gājēju celiņš;
 lai uzlabotu komunālo pakalpo-

jumu kvalitāti, ciematā nomainītas sil-
tumtrases, kas izmaksāja 118 tūkstošus 
latu, t. sk. PVN. Daudzdzīvokļu na-
miem uzstādīti apkures siltummaiņas 
elementi (70 tūkstoši latu). Noveco-
jušajā apkures sistēma bija lieli siltu-
ma zudumi, bet pēc rekonstrukcijas 
iedzīvotāji maksā tikai par to siltumu, 
ko māja reāli patērē. Izdevumi segti no 
pašvaldības budžeta, nevis tiek uzlikti 
iedzīvotāju pleciem ar tarifu paaugsti-
nājuma palīdzību;
 izremontētās telpās darbu sāka 

dienas centrs bērniem un jauniešiem;
 pirmsskolas izglītības iestādē 

“Tīraine” nomainīts jumta segums 
ar nesošajām konstrukcijām, izre-
montētas telpas vēl vienai grupiņai, 
jo pamatskolas paplašināšanas dēļ no 
2008. gada visa ēka ir bērnudārza rīcī-
bā. Šogad jāpabeidz autostāvlaukuma 
izbūve pie b/d vārtiem un jāiekārto 
āra rotaļu laukums jaunatvērtajai 
grupiņai.

Jaunmārupē nozīmīgākie darbi 
ir bijuši 
 telpu izbūve Valsts policijas Mā-

rupes nodaļai un Mārupes pagasta 
kārtības dienestam Mazcenu alejā 39 
(priekšnieks Juris Jēkabsons);
 reizē ar šiem darbiem arī Mūzi-

kas un mākslas skola (direktore Dace 
Štrodaha) ieguva jaunu – mazo – zāli, 
kas piemērota eksāmeniem un kamer-
stila pasākumiem;
 2008. gadā tika izstrādāts rekons-

trukcijas projekts vecākajai pašvaldības 
ēkai, kurā atrodas Mazcenas bibliotēka, 
kas pagājušajā gadā svinēja 60. jubileju 
(vadītāja Dzidra Reiziņa) un dienas 
centrs “Švarcenieki” (vadītājs Gatis 
Vācietis), kuru pēcpusdienās labprāt 
apmeklē bērni un jaunieši no tuvējās 
apkārtnes. Vasarā tika gan organizētas 
darba vietas skolēniem no 13 līdz 15 
gadu vecumam pagasta labiekārtošanas 
darbos, gan velobraucienos iepazīta 
dzimtā zeme;
 Jaunmārupē pēc jauniešu lūgu-

ma viņu pašu iztīrītā teritorijā iekārtots 
skeitparks ar visu aprīkojumu;
 mazākiem jaunmārupiešiem 

iekārtots rotaļu laukums starp daudz-
dzīvokļu mājām. 

Skulte līdz šim bija vienīgais 
Mārupes pagasta ciemats, kurā netika 
plānoti kapitālieguldījumi blakus esošās 
lidostas neskaidro nākotnes plānu dēļ. 
Beidzot starptautiskā lidosta “Rīga” ir 
izstrādājusi savu ilgtermiņa attīstības 
plānu, kas paredz tās attīstību tikai 
esošajā teritorijā.
 Pagājušajā gadā Skultes pamatsko-

lā tika atvērta jauna pirmsskolas grupi-
ņa, līdz ar to audzēkņu skaits pirmsskolā 
palielinājies līdz 48 bērniem. 
 Atjaunoti piebraucamie māju ceļi 

un pieturvietas.
 2009. gadā tiks reorganizēta 

Skultes pamatskola, pārveidojot to par 
sākumskolu ar pirmsskolas izglītības 
grupām. 
 Nākotnē jāplāno multifunkcio-

nāla centra projektēšana un būvniecība 
sporta un kultūras pasākumiem.

Mārupē 
- Mārupes vidusskolai (direktors 

Jānis Lagzdkalns) uzsākta jauna kor-
pusa būvniecība, kura arī šajā gadā 
tiek veiksmīgi turpināta, kaut šobrīd 
nezinām, vai varēsim to pabeigt. Ne-
pieciešamais aizdevums tika sadalīts 
2 daļās – 2008. gadā pieprasot tik 
daudz līdzekļu, cik bija plānots apgūt 
attiecīgajā laika posmā, bet, kā zināms, 
2009. gadā pašvaldībām likums aizliedz 
uzņemties ilgtermiņa sasitības;
 šī paša iemesla dēļ ir apdraudēts 

otrs objekts, kura projektēšana un 
piesiate konkrētajai vietai tika veikta 
2008. gadā, – jauna sporta zāle Mā-
rupes vidusskolai, kas nepieciešama 
plānotā skolēnu skaita pieauguma 
dēļ mūsu lielākajā izglītības iestādē. 
Šim projektam pirmoreizi pašvaldī-
bai piešķirti būtiski līdzekļi no valsts 
budžeta – 400 000 latu, diemžēl tā ir 
tikai aptuveni ceturtdaļa no kopējām 
būvniecības izmaksām. Skolas teritorijā 
nepabeigtas ēkas ir bīstamas un nepie-
ņemamas, tāpēc meklēsim risinājumus 
šīm problēmām.

2008. gadā nozīmīgi līdzekļi – 
kopā 1,7 miljoni latu, tika ieguldīti 
ceļu izbūvē un rekonstrukcijā. Tika 
noasfaltēti aptuveni 7 km ielu un ceļu 
(no jauna asfaltētas ielas un atjaunots 
asfalta segums), ar šķembu segumu 
izbūvētas ielas vairāk nekā apmēram 
4 km garumā. Izbūvētas gājēju ietves 
un veloceliņi gar trim nozīmīgām pa-
gasta ielām – Vecozolu, Rožu un Liliju 
ielām. Liliju ielu – vienu no vissliktā-
kā stāvoklī esošajām lielajām pagasta 
ielām, kas savieno Mārupes ciematu 
ar Mārupes vidusskolu, tika nolemts 
rekonstruēt visā tās garumā, ierīkojot 
ne tikai ietvi, bet arī apgaismojumu 
un tādas jaunas ceļa konstrukcijas kā 
drošības saliņas, lokveida kustību no-
zīmīgākajos krustojumos un ātrumu 
ierobežojošus elementus. Projekta ko-

Attīstība notiek visos četros pagasta ciematos

Mārupes pamatskolas jaunā piebūve – skats no Vecozolu namu puses

Skeitborda laukums Jaunmārupē

Izvēlieties ērtāko nekustamā 
nodokļa samaksas veidu

No 2009. gada nekustamā īpa-
šuma nodokli par Mārupes pagasta 
teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem var apmaksāt

a/s HANSABANKA (Swedbank) 
kontā nr. LV90HABA0551024217551, 
Mārupes pagasta padome, reģ. nr. 
90000012827, uzrādot personīgā 
konta numuru (redzams uz mak-
sāšanas paziņojuma par nekustamā 

īpašuma nodokli);
 pašvaldības kasē pirmdienās 

un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 
13.00 un no 14.00 līdz 18.00;
 elektroniski – Swedbank in-

ternetbankā.

! No 2009. gada lūdzam neveikt 
maksājumus uz iepriekš norādīto a/s 
SEB Unibanka kontu.

Swedbank prioritāte vienmēr ir 
bijusi ātri un efektīvi risinājumi, kas 
atvieglotu klientu ikdienu. 

Mēs esam parūpējušies, lai katram 
mūsu klientam būtu ērti un vienkārši 
samaksāt nekustamā īpašuma nodokli 
par zemi un ēkām.

Sadarbībā ar Swedbank Latvijas 
pašvaldību elektroniskie pakalpoju-
mi ir pieejami visiem Swedbank in-
ternetbankas lietotājiem. Jau atverot 
internetbanku, mūsu klienti atradīs 
informāciju, kā atrast bankas definēto 
maksājumu sadaļu “Pašvaldību pakal-
pojumi”. Tālāk ikviens klients alfabēta 
secībā varēs atrast savu pašvaldību un 
tiešsaistē samaksāt nekustamā īpašuma 

nodokli. 
Mēs ceram, ka piedāvātā pakalpo-

juma priekšrocības novērtēs visi Swed-
bank klienti – gan privātpersonas, gan 
uzņēmumi! 

Pašvaldību pakalpojumi ir pieejami 
arī portālā www.epakalpojumi.lv.

Portālā pieejami šādi pakalpoju-
mi:
 nekustamā īpašuma personīgo 

datu aplūkošana;
 nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksa;
 nekustamā īpašuma nodokļa 

nomaksa par citu personu (pieejams 
arī juridisko personu pārstāvjiem);
 ziņojums pašvaldībai.

Swedbanka piedāvā e-pakalpojumus
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        Nobeigums. sākumu lasiet 5. lpp.

Mērķdotācijas pašvaldību kapitā-
lajiem izdevumiem (Mārupes vidus-
skolas sporta zāles būvniecībai), kas 
tiek saņemtas no nozaru ministrijām 
un Rīgas rajona padomes un pare-
dzētas galvenokārt pedagogu darba 
samaksai.

Lielākais īpatsvars pamatbudžeta 
ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim – 69 %, kas šogad progno-
zēts 6,04 miljoni latu liels. Salīdzinot 
ar 2008. gadu, 2009. gadam plānotie 
ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ir samazināti par 6 %. Ne-
kustamā īpašuma nodokļa prognoze 
veidota, par pamatu ņemot ikgadējo 
noteikto 25 % nodokļa summas pa-
lielinājumu.

Plānotie pamatbudžeta ieņēmu-
mi 2009. gadā ir 8 762 228 lati. Valsts 
mērķdotācijas Mārupes pagasta skolu 
un pirmsskolas izglītības iestāžu peda-
gogu atalgojumam ir iekļautas 8 mēne-
šiem, jo, mainoties finansēšanas aprē-
ķināšanas kārtībai (nauda par skolēnu 
skaitu), septembra–decembra mēnešiem 
finansēšanas summas nav zināmas. Pēc 
šo datu saņemšanas kopējie plānotie 
budžeta ieņēmumi varētu sasniegt  
9,1 miljonu latu, kas būtu pagājušā gada 
līmenī. Diemžēl pirmo reizi atjaunotās 

Latvijas valsts vēsturē valsts negarantē 
pašvaldību budžeta ieņēmumus.

Ieņēmumu apjomu samazina ie-
maksas Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas fondā, kas 2009. gadā plānotas 
1,6 miljoni latu jeb 18 % no kopē-
jiem budžeta izdevumiem. Izdevumu 
pārsniegums pār ieņēmumiem tiks 
segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 
2009. gada 1. janvāri, kas pamatbu-
džetā bija 435 647 lati, bet speciālajā 
budžetā – 4 lati.

Speciālais budžets ir budžeta daļa, 
kura ieņēmumus (plānoti 154 293 lati) 
veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņē-
mumi (Autoceļu fonds, privatizācijas 
fonds, dabas resursu nodoklis u. c.), 
ziedojumi un dāvinājumi. 

Lielākie izdevumi – 41 % Mārupes 
pagasta pašvaldības 2009. gada budžetā 
tāpat kā līdz šim plānoti izglītībai. 11 % 
jeb 1,03 miljoni latu paredzēti tautsaim-
niecības finansējumam. Tautsaimniecī-
bas finansējumā ir ietverts finansējums 
tādām jomām kā ekonomiskā darbība, 
vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas 
un mājokļu apsaimniekošana. Līdzekļi 
6 % apmērā rezervēti pašvaldības sais-
tību – aizdevuma % maksājumiem un 
kredītu atmaksai.

Izstrādājot jauno budžetu, tika ie-
vērots “taupības princips”, par vienu 

no prioritātēm izvirzot pašvaldības 
iestādēs strādājošo darba vietu sagla-
bāšanu. Ievērojot likumā “Par valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzību 2009. gadā” 
noteikto kopējais pašvaldības iestāžu 
darbinieku atalgojumam paredzētais 
finansējums 2009. gadā, salīdzinot 
ar 2008. gada izpildi, samazināts par 
15 %. Pagājušajā gadā, atverot Dienas 
centrus un Tīraines sporta halli, ob-
jektīvas nepieciešamības dēļ ir atvērtas 
jaunas štata vietas, kurām iepriekšējā 
gadā budžetā bija iekļauts algu fonds 
nepilnam gadam. Tika ņemts vērā arī, 
ka būs ievērojams kāpums komunālo 
pakalpojumu tarifos. 

2008. gadā sociālajos pabalstos iz-
maksātā summa bija 347 420 latu, to-
starp dotācijas skolēnu pārvadāšanai un 
līdzfinansējuma maksas bērniem, kas 
apmeklē privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes, – 125 284 lati. Arī 2009. gada 
sociālā sfēra būs viena no pašvaldības 
prioritātēm. Sociālajai nodrošināšanai 
un veselības aprūpei Mārupes pagasta 
pašvaldības budžetā ir paredzēti 8 % 
jeb 739 tūkstoši latu. 2008. gadā izvei-
doto dienas centru mērķis ir organizēt 
brīvā laika pavadīšanas iespējas bēr-
niem un jauniešiem, sniegt iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstošu palīdzību, kā arī 

organizēt problēmu risināšanu atbalsta 
un izglītojošās grupas. Šajā gadā dienas 
centrs tiks izveidots arī Skultes ciematā. 
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 
var paredzēt, ka pašvaldības palīdzības 
saņēmēju apjoms palielināsies. Pašvaldī-
ba nolēmusi pēc iespējas saglabāt visus 
pabalstu veidus, nepalielinot to izmaksu 
apjomu vai dažos gadījumos samazinot 
pabalsta summu.

559 tūkstoši latu paredzēti Māru-
pes vidusskolas piebūves būvniecības 
turpināšanai. Ar šo summu diemžēl 
nepietiek būves pabeigšanai.  

Ievērojams finansējums 2009. gadā 
paredzēts darbībām un pakalpojumiem 
saistībā ar ceļu infrastruktūras funkcio-
nēšanu, izmantošanu, būvniecību un 
uzturēšanu – tiks pabeigti 2008. gadā 
uzsāktie projekti: 225 tūkstoši latu 
paredzēts Liliju ielas izbūves pabeig-
šanai, 150 tūkstoši latu – Gaujas ielas 
rekonstrukcijai.

2009. gadā un turpmākajos gados 
plānots turpināt ieguldīt līdzekļus tā-
diem mērķiem kā
  pirmsskolas izglītības iestādes 

būvniecībā Vecozolos publiskās un 
privātās partnerības ietvaros,
  Skultes skolas reorganizācijā – 

atverot 2 pirmsskolas grupas,
 centralizētās kanalizācijas, 

ūdensapgādes projektu realizācijai 
Mārupes un Tīraines ciemā,

  ielu seguma uzlabošanā, atjau-
nošanā un ielu izbūvē,
  elektroapgaismojuma līniju 

uzlabošanā un izbūvē.
Ņemot vērā pašreizējo nestabilo un 

neprognozējamo ekonomisko situāci-
ju valstī, Mārupes pagasta pašvaldības 
budžetā ir atstāta nesadalītā rezerve 
0,49 miljoni latu. Veiksmīgas budžeta 
ieņēmuma daļas izpildes gadījumā lī-
dzekļi tiek novadīti Mārupes vidussko-
las piebūves celtniecības turpināšanai, 
Gaujas ielas rekonstrukcijai. Kaut arī 
2009. gads Mārupes pašvaldībai, tāpat 
kā valstij kopumā, būs lielu pārbaudī-
jumu gads finanšu jomā, ceram, ka, 
racionāli izmantojot esošos līdzekļus, 
grūtības izdosies pārvarēt un Mārupes 
pašvaldības attīstība neapstāsies.”

sagatavoja Zanda Melkina

Lielu pārbaudījumu gads finanšu jomā

16. februarī beidzās Mārupes 
pagasta teritorijas plānojuma 2002.–
2014. gadam grozījumu 1. pilnveido-
tās redakcijas sabiedriskā apspriešana. 
Iedzīvotajiem apspriešanai tika nodots 
ceturtais perspektīvā ceļa izvietojuma 
variants, kas tika izstrādāts balstoties 
uz 1. sabiedriskās apspriešanas laikā 
izteiktajiem iedzīvotāju un atbildīgo 
institūciju ierosinājumiem un iebildu-
miem. Darba grupa pieņēma lēmumu 
turpmākā plānojuma izstrādē noraidīt 
visus trīs 1. sabiedriskajā apspriesnā 
paredzētos ceļa trases izvietojuma va-
riantus un izstrādāt jaunu – ceturto 
variantu. Perspektīvā ceļa trase tika 
novirzīta tālāk Jaunmārupes virzienā, 
tai izmantojot jau esošos valsts un paš-
valdības ceļus. Laikā no 26. 01. 2009. 
līdz 16. 02. 2009. tika organizētas četras 
tiksanās reizes ar iedzīvotājiem, lai iepa-
zīstinātu un izskaidrotu šo plānojumu. 
Iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas šajā 
ceļam paredzētajā joslā vai pieguļ tai, 
tika personīgi uzaicināti izvērtēt ceļa 
izvietojuma variantu.

Mārupes būvvaldes vadītāja Aida 
Lismane: “Vadot tikšanās ar iedzīvotā-
jiem, atcerējos reiz lasītus kāda Ame-
rikas prezidenta vārdus, un tie skan 
apmēram tā: neprasiet, ko valsts jums 

dos, bet domājiet par to, ko jūs pats 
varat dot savai valstij. Es uzdodu šo 
jautājumu arī sev: ko es varu dot savai 
zemei, tautai vai vismaz savai ģimenei 
un vietai, kur es strādāju: mans un visu 
marupiešu pienākums ir domāt par 
ilgtspējīgu Mārupes attīstību, lai naka-
mās paaudzes mums nepārmestu, ka, 
baidoties no nepatikšanām, neesam 
risinajuši Mārupei un valstij būtiskus 
jautājumus. Es saprotu, ka nevienam 
negribas no kaut kā atteikties, bet gri-
bas tikai ņemt... Gribas, lai butu labs 
darbs, liela alga, jauna mašīna, skaista 
māja, līdz Rīgas centram varētu aiz-
braukt dažās minūtēs un visapkārt 
būtu lauku klusums. Lai kāds risinātu 
problēmas ar bērnu vešanu uz skolu, 
lai kāds notīrītu ceļu, lai būtu ūdens no 
ūdenstorņa un kanalizācija kaut kur 
aizplūstu, lai būtu tas un vēl kaut kas... 
Bet nav iespējams atrisināt sabiedrībai 
kopīgas problēmas un intereses, ja katrs 
savu reizi ne no kā nav gatavs atteikties 
vai nepiekrīt kompromisam.”

Darba grupa izvērtēs saņemtos 
priekšlikumus un pieņems lēmumu 
par turpmāko Mārupes pagasta teri-
torijas plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu izstrādes gaitu. Sekojiet in-
formācijai www.marupe.lv.

Mārupes pagasta teritorijas 
plānojuma 2002.–2014. gadam 
grozījumu darba grupa izvērtēs 
saņemtos priekšlikumus

Mārupespagasta padomes
Pamatbudžeta ieņēmumi un finansēšana 

2009. gadā (latos)
2008. gada 

izpilde
2009. gada 

plāns
Ieņēmumi (Ls) 13 083 809 9 197 875
Tostarp
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 417 320 6 040 547
Nek.īp.nod.par ēkām un būvēm 544 838 681 047
Nekustāmā īpašuma nodoklis 521 452 566 839
Valsts nodevas un maksājumi 1500 1500
Pašvaldību nodevas 32 550 12 000
Pārējie finanšu ieņēmumi 65 220 20 000
Naudas sodi 67 550 36 000
Pārējie nenodokļi 199 210 50 000
Pārējās mērķdotācijas no valsts budžeta iestādēm 900 58 410
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 10 000
Pārējās dot. no valsts budžeta iestādēm pašvaldībai 8468 19 050
Mērķdotācijas pašvaldību kapitālajiem izdv. 111 690 400 000
Norēķini ar citu pašvaldību budžetiem 40 000 40 000
Mērķdotācija KN algām 4800 4400
Pārējie maksājumi no rajona padomēm (māc. grām.) 4268 4500
Mērķdotācija pedagogu DA 1 026 586 686 235
No KM budžeta Mūzikas skolai 112 033 101 700
Ieņēmumi par nomu un īri 36 150 30 000
Valsts kases aizņēmums 1 500 000
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu 2 389 274 435 647

Pamatbudžeta izdevumi 2009. gadā (latos) 
atbilstoši finansējuma mērķim

2008.gada 
izpilde

2009.gada 
plāns

Izdevumi (Ls) 13 083 609 9 197 875
Izglītība 6 591 049 3 734 652

Mārupes vidusskola 1 052 185 804 418
Vidusskolas rekonstrukcija 762 415 559 390
Sporta halle 400 000
Mārupes pamatskola 2 722 251 279 835
Skultes pamatskola 332 935 326 965
Jaunmārupes sākumskola un PII 656 652 615 760
Mūzikas un mākslas skola 411 761 253 119
Pirmskolas izglītības iestāde “Lienīte” 342 500 293 405
Tīraines pirmskolas izglītības iestāde 310 350 201 760

Kultūra 371 020 295 545
Tostarp kultūras nams 166 125 97 370

Bibliotēka 49 985 37 705
Sporta pasākumi 154 910 160 470

Socnodrošināšana 606 350 739 085
Sociālais dienests 385 890 443 360
Dotācijas 136 000 224 705
Bāriņtiesa 84 460 71 020

Sabiedriskā kārtība 49 200 65 611
Izpildvaras institūcija 561 450 474 343
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 480 465 1 035 769

Dzīvokļu un kom. saimniecība 481 550 317 369
Vides saimniecība 27 700 35 000
Ceļu uzturēšana un būvniecība 1 465 010 375 000
Būvvalde 203 200 159 950
Cowi projekts 150 000 50 000
Elektrosaimniecība 153 005 65 000

PPP bērnu dārzs 20 850
Vēlēšanu komisija 12 600
Aizdevumu % maksājumi 81 000 180 230
Kredīta atmaksa 171 440 333 608
Veselības aizsardzība 11 500 200
Pārējā ekonomiskā darbība 33 585 38 828
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds 1 605 903 1 600 004
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem 166 000 200 000
Atlikums gada beigās 435 647 0
Kases apgrozījums 0 500 000

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
2009. gadā (latos)

Apstiprināti
par 2008. g.

14. 01. 2009.

Apstiprināts
2009. g. plāns

Ieņēmumi (Ls)
Tostarp 365 683 154 297
Privatizācijas fonds 1625
Dabas resursu nodoklis 16 875 5000
Pārējie ieņēmumi 200 200
Autoceļu fonds 246 275 149 093
Ziedojumi un dāvinājumi 0
Naudas atlikums gada sākumā 100 708 4
Izdevumi (Ls)
Tostarp 365 683 154 297
Privatizācijas fonds 3250
Dabas resursu nodoklis 17 069 5204
Ziedojumi un dāvinājumi 0 0
Autoceļu fonds 345 360 149 093
Naudas atlikums gada sākumā 4 0

budžets

Mārupes pagasta padomes priekš-
sēdētāja Līga Kadiģe
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Darba kārtībā 24 jautājumi.
Mārupes pagasta padome nolē-

ma:
 nodot zemes gabalu “Mazcī-

ruļi” (zemes kad. nr. 8076-003-0105), 
“Vidzemes nams” (zemes kadastra nr. 
8076-003-0555), “Kazaki-1” (zemes 
kad. nr. 8076-003-0170), “Jaunvār-
nas” (zemes kad. nr. 8076-003-0126), 
“Branguļi” (zemes kad. nr. 8076-003-
0074), “Jaunbranguļi” (zemes kad. nr. 
8076-003-0538), “Kazāki” (zemes 
kad. nr. 8076-003-0241), “Kuģenieki” 
(zemes kad. nr. 8076-003-0066), “Vil-
ki” (zemes kad. nr. 8076-003-0027), 
“Vārnas-A” (zemes kad. nr. 8076-003-
0700), “Mazcīruļi-B” (zemes kad. nr. 
8076-003-0701), “Lacumi-1” (zemes 
kad. nr. 8076-003-0050), “Vārnas” 
(zemes kad. nr. 8076-003-0352), 
“Vārnas-1” (zemes kad. nr. 8076-
003-0231) detālplānojuma 1. redakciju 
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai;
  uzsākt detālā plānojuma izs-

trādi nekustamā īpašuma “Medumi” 
teritorijai, kuru ietver – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Medumi” un “Pazariņi”, sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu 
“Medumi” un “Rīgas pilsētas mežu 
fonds” – apmēram 95 ha kopplatībā; 
detālā plānojuma izstrādes mērķis ir 
detalizēt plānoto izmantošanu zemes-
gabalā, kur paredzēta golfa laukuma 
un atpūtas kompleksa izbūve. Darba 
uzdevumu Nr. 2009/1;
  piešķīra juridiskās adreses pēc 

12 iesniegumiem;
  piešķirt Mārupes pagasta 

Skultes ciema teritorijā esošajam 
valsts autoceļam V14 nosaukumu 
Skultes iela (no pašvaldības autoceļa 

C9 Mazieķi–Silkalēji līdz valsts au-
toceļa V14 un grāvja K186 krusto-
jumam) – 1,1 km garumā un 18 m 
platumā sarkanajās līnijās;
 apstiprināt Mārupes pagasta 

nekustamā īpašuma “Mežgalieši” 
(zemes kadastra nr. 8076-006-0134) 
zemes ierīcības projektu kā galīgo;
 mainīt 1 nekustamā īpašu-

ma zemes lietošanas mērķi, nosakot 
lietošanas mērķi – lauksaimniecībai 
(kods 0101);
 ar 2009. gada 1. janvāri piešķirt 

6 īpašniekiem nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50–70 % ap-
mērā no nekustamā īpašuma nodokļa 
summas; atteikt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 1 gadījumā;
 piedzīt bezstrīdus kārtībā 

termiņos nenomaksāto nekustamā 
īpašuma nodokli 4 gadījumos;
 līdz 2009. gada 1. februārim 

iesniegt investīciju projektu “Mārupes 
vidusskolas sporta zāles būvniecība” 
valsts mērķdotācijas saņemšanai 
2010. gadā, garantējot līdzfinansēju-
ma summu;
 piešķirt Mārupes pagasta pa-

domes Atzinības rakstu Nr. 31 ar nau-
das balvu Janīnai Vanagai par augsti 
profesionālu, ilggadēju un teicamu 
ieguldījumu jaunatnes izglītošanā 
Mārupes pagastā;
 organizēt iepirkumu “Mārupes 

pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturē-
šana 2009./2010. g. ziemas sezonā un 
2009. g. vasaras sezonā”;
 ievēlēt par Mārupes novada 

vēlēšanu komisijas locekļiem Z. Lapi-
ņu, I. Svētiņu, A. Teikmani, Z. Melki-
nu, A. Bērziņu, M. Zivtiņu, A. Varguli 
un kandidātos I. Šaureli.

MPP izskatīja citus jautājumus: 

par degvielas patēriņa limitiem Mā-
rupes pagasta padomes un iestāžu au-
totransportam, par dzīvojamās telpas 
īres līgumu.

Par grozījumiem Mārupes 
pagasta saistošajos 
noteikumos

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus 

Nr. 2 “Grozījumi Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteikumos Nr. 
11/2008 “Par pašvaldības palīdzību 
bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas”;

Nr. 3 “Grozījumi Mārupes pagas-
ta padomes saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2008 “Par pabalstu izglītības 
veicināšanai” 

Nr. 4 “Grozījumi Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteikumos Nr. 
13/2008 “Noteikumi par pašvaldības 
pabalstu jaundzimušo aprūpei”;

Nr. 5 “Grozījumi Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteikumos Nr. 
14/2008 “Par mājokļa uzturēšanas 
pabalstu”;

Nr. 6 “Grozījumi Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteikumos Nr. 
16/2008 “Noteikumi par pašvaldības 
pabalstu transporta pakalpojumiem”

Nr. 7 “Grozījumi Mārupes pagasta 
padomes saistošajos noteikumos Nr. 
17/2008 “Par pabalstu astoņdesmit, 
astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vai-
rāk gadu sasniegušām personām”;

Nr. 8 “Grozījumi Mārupes pagas-
ta padomes saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2008 “Par pabalstiem veselīga 
dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai”. 

(Skatīt 12. lpp.)

Mārupes pagasta padomes SĒDE 
Nr. 2 – 2009. gada 28. janvārī

Darba kārtībā 10 jautājumi.
Mārupes pagasta padome nolē-

ma
 izveidot Roņu ielu (no Vecā 

Mārupes ceļa līdz Ziedoņkalnu ielai) 
– 0,4 km garumā un 12 m platumā 
sarkanajās līnijās;
 piešķirt 3 juridiskās adreses;
 uzsākt detālā plānojuma izs-

trādi nekustamā īpašuma “Veclīdumi” 
teritorijai, kuru ietver – sauszemes ro-
beža starp nekustamo īpašumu “Vec-
līdumi” un īpašumiem Kabiles iela 41, 
“Brūklenes”, Mūsas iela 18, Mūsas iela 
25, Meistaru iela 22, “Meistari”, “Grē-
bes”, Avotu iela 6, Avotu iela 8, Avotu 
iela 10, Avotu iela 12, Avotu iela 14, 
“Līdumi” apmēram 1,4 ha kopplatībā. 
Detālā plānojuma izstrādes mērķis ir 
sadalīt zemes gabalu apbūves gabalos; 
darba uzdevumu Nr. 2009/2;
 apstiprināt Mārupes pagas-

ta nekustamā īpašuma “Kabiles iela 

47” (zemes kad. nr. 8076-007-1236) 
zemes ierīcības projektu kā galīgo. 
Projektēto zemes gabalu platība var 
mainīties pēc zemes iemērīšanas 
dabā;
 piedzīt bezstrīdus kārtībā ter-

miņos nenomaksāto nekustamā īpa-
šuma nodokli un nokavējuma naudu 
par 2 nekustamiem īpašumiem;
 piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu 70 % apmē-
rā no nekustamā īpašuma nodokļa 
summas saskaņā ar Saistošajiem no-
teikumiem Nr. 35/2005;
 atteikties paturēt Mārupes pa-

gasta padomes īpašumā izsolei nodotu 
īpašumu;
 atteikties no pirmpirkuma 

tiesībām uz 3 nekustamā īpašuma 
objektiem;
 pieņemt saistošos noteikumus 

Nr. 10 “Par sociālajiem pabalstiem 
Mārupes pagastā”.

Mārupes pagasta padomes SĒDE 
Nr. 3 – 2009. gada 11. februārī.

Vai netiks slēgta ārstu prakse “Mazcena 21” Jaunmārupē? 
Daudzi Jaunmārupes iedzīvotāji šā gada sākumā vēlējās visiem spē-

kiem izteikt atbalstu ārstu prakses “Mazcena 21” ārstēm, jo bija paklīdušas 
baumas, ka vienīgā medicīnas iestāde ciematā varētu tikt slēgta. Iedzīvo-
tāji vāca parakstus, lai netiktu slēgta ārstu prakse, kurā strādā atsaucīgas 
un iejūtīgas ārstes. Ā/p “Mazcena 21” vadītāja Inese Bolgzda “Mārupes 
Vēstīm” apliecināja, ka iedzīvotāju satraukumam nav pamata – “Mazcena 
21” turpinās darbu un sadarbību ar pašvaldību iedzīvotāju informēšanai 
par veselības jautājumiem.

Vai Mārupes pagasta iedzīvotājiem (skolēniem un 
pensionāriem) iespējams iegādāties e-talonu braukšanai 
Rīgas sabiedriskajā transportā ar atlaidēm?

Tā kā SIA “Rīgas satiksme” ir Rīgas pilsētas uzņēmums, kas saņem do-
tācijas no pašvaldības budžeta, lai Mārupes iedzīvotāji saņemtu e-talonus ar 
atlaidēm, Mārupes pagasta padomei būtu jāpiedalās ar līdzfinansējumu Rīgas 
Satiksmei. Diemžēl, izvērtējot šā gada Mārupes pagasta padomes budžetu, 
šobrīd nav iespēja atrast tam līdzekļus.

Tiem skolēniem, kas mācās Rīgas pilsētas skolās, ir iespēja iegādāties 
e-talonu ar atvieglojumiem, jo pašvaldības veic savstarpējos norēķinus par 
izglītības pakalpojumiem. Par e-talona saņemšanas kārtību jāinteresējas savā 
mācību iestādē. 

IedZĪVOtājI InteresĒjas

В прекрасном сосновом лесу 
своей жизнью живёт один из посёл-
ков Марупской волости - Скулте. 
Последние годы жителей волновала 
судьба посёлка, поскольку рядом 
находяшийся аэропорт Рига стро-
ил грандиозные планы. Теперь с 
уверенностью можно сказать, что 
Скулте будет развиваться, а аэро-
порт останется на своей террито-
рии.

Скултская основная школа самая 
маленькая школа в волости по числу 
воспитанников.

Министерство образования и 
науки согласовала реорганизацию 
Скултской школы с основной на 
начальную школу с группами до-
школьного образования. 

Руководству волости легче всего 
было бы школу закрыть, потому что 
сейчас с 1 по 9 класс здесь учатся 
всего 42 ученика, а ведь в год каж-

дый ученик обходится волости 3260 
лат и это в Рижском районе самые 
высокие расходы. Однако цель Ма-
рупской волости не только сохранить 
школу в Скулте, но и создать на её 
базе центр образования, который 
включает детский садик, начальную 
школу и дневной центр.

Это, учитывая и состав жителей 
посёлка, хорошая возможность ро-
дителям выбрать для своего ребён-
ка билингвальное обучение. Как бы 
быстро дети не осваивали языки, 
не все способны начинать обучение 
не на родном языке, утверждает и 
Галина Гризане, выполняющая обя-
занности директора.

 „Руководство волости делает 
всё, чтобы сохранить эту школу: 
у нас хорошая материальная база, 
отремонтированные помещения. 
Волость заботится о нас - учителях: 
у нас хорошие зарплаты с доплатой 

из волостного бюджета, страховые 
полюса, нам оплачивали обучение б 
вузах и поездки по обмену опытом, 
и многие другие льготы.

Это ли не показатель - сохранить 
школу? Kакая ещё школа может этим 
похвастаться?” считает председатель 
профсоюзного комитета Скултской 
основной школы Людмила Юрги-
те.

Внимание!
Скултская школа продолжа-

ет набор детей в 1,2,3,4 классы и 
дошкольные группы на 2009/2010 
учебный год.

Школа акредитована до 23 де-
кабря 2013 года.

Обучение в 1-4 классах проис-
ходит билингвально, - на русском и 
латышском языках, по лицензиро-
ванной министерством образования 
ЛР программе.

Скултская школа ждёт учеников

Дошкольные группы готовят 
детей как для  школ с латышским 
языком обучения, так и для школ 
национальных меншинств (билин-
гвальное обучение) . 

В школе работает группа про-
дленного дня, развивающие и твор-
ческие студии, планируется открыть 
дневной центр. 

Дети бесплатно посещают бас-
сейн, под присмотром педагога 
выполняют домашние задания, с 
1 класса занимаются английским 
языком и учатся работать на ком-
пьютере. Небольшое количество 
детей в классах обеспечивает ин-
дивидуальный подход в обучении 
каждого ребенка. Под присмотром 

педагога ребенок в школе может 
находиться до вечера. 

Детей Марупской волости  и 
Пиньки в школу возит бесплатный 
школьный автобус.

Необходимые документы для 
записи в школу:

- заявление;
- паспорт родителей;
- справка о декларации места 

жительства;
- справка о посещении подго-

товительной группы;
- медицинская карта 026/и, 

063/и;
- свидетельство о рождении 

ребенка.
Справки по тел.: 67915276
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7. februārī jaunajā Tīraines 
sporta hallē norisinājās 2. hip-
hop deju pasākums “Dejo visu 
dienu 3”. 

Pasākumu organizēja biedrī-
ba “Dance Attack” sadarbībā ar 
Mārupes kultūras namu. Jaunieši 
piedalījās dažādās sacensību ka-
tegorijās seven to smoke, hip-hop 
un breakdance 2 pret 2. Pasākumā 
piedalījās arī dejotāji no Mārupes, 
Rīgas, Ogres, Ropažiem un citām 
vietām. Šogad par labāko dejotāju 
kļuva dejotājs Sabond un Nastja 
no komandas “Da Milkshake”. 

Pasākumam bija arī izglītojošs 
mērķis, jo tā laikā tika prezentēti 
starptautiskā mūsdienu ielu deju 
festivāla “Dance Obsession 2008” 

video klipi. Pasākuma gaitā ska-
tītāji ar hip-hop un breakdance 
ekspertu un dejotāju palīdzību 
noskaidroja, kas ir hip-hop.

Hip-hop ir dzīves veids, cilvēku 
nodarbošanās, kas ietver vērtības 
no 4 elementiem – hip-hop mūzi-
kas, graffiti mākslas, break dance 
un dj’ing. 

Mūsu pasākumu atbalstīja 
hip-hop apģērbu un aksesuāru 
veikals “Streetshop”, Mārupes 
pagasta padome, Tīraines sporta 
halle un Mārupes kultūras nams. 
Pasākuma afterparty notika klubā 
“Nautilus”. 

Uz tikšanos arī nākamajā mūsu 
rīkotajā pasākumā. 

egīls Misītis

Mārupes kultūras namā
21. februārī plkst. 20.00 Olgas 

Rajeckas Lielvārdes violetā kora kon-
certs. Ielūgumus (5 lati, skolēniem 
3 lati) var iegādāties un rezervēt 
kultūras namā (tālr. 67149864 vai 
29211645) Ieeja no Gaujas ielas.

22. februārī plkst. 13.00 Māru-
pes līnijdeju kolektīva 5 gadu jubilejas 
sarīkojums. Ieeja ar ielūgumiem.

28. februārī Latvijas senioru koru 
koncerts. Koncertā piedalās Rīgas 
kultūras pils “Ziemeļblāzma” senio-
ru koris “Rudens dziesma”; Mārupes 
kultūras nama senioru koris “Noktir-
ne” un Rīgas pilsētas augstsprieguma 
tīklu senioru koris “Volta”. Laipni lū-
dzam apmeklēt koncertu – ieeja bez 
maksas.

Ārā aiz loga tāds nesaprotams 
laiks – te līst lietus, te snieg balts 
sniedziņš, te tāda atkala, ka mašī-
na pretojas bremzes pedālim. Un 
tomēr – gaisā jau jūtams pavasara 
tuvums, jo visās pirmsskolas iestā-
dēs savas balstiņas sāk ievingrināt 
mazie vokālisti – tautā sauktie cā-
līši. Lielais fināls, kur satiksies paši 
labākie – Mārupes mazo vokālistu 

konkurss koncerts “Mārupes Cālis 
2009” notiks 7. martā plkst. 12.00 
kultūras namā. 

Savukārt pavisam citādākās 
emocijās tiksimies 8. martā plkst. 
13.00, kur ar sauli sirdī uz muzikālu 
dāvanu – koncertu “Pasmaidi... Tavs 
Vienīgais.” aicina jauktais koris “Mā-
rupe” ar saviem diriģentiem – Kal-
vi un Andi. Gaidīsim svētkiem un 
smaidam atvērtus mārupiešus – ieeja 
bez maksas.

9. martā no plkst. 18.00 mazajā 
zālītē kārtējā Musturkluba tikšanās. 
Tēmu meklējiet www.musturs.lv. 

14. martā kultūras namā notiks 
Latvijas senioru sieviešu koru pirms-
kates kopmēģinājums.

Savukārt 19. martā plkst. 19.00 
Mārupes Dāmu klubiņš aicina uz 
tikšanos ar rakstnieci Laimu Muk-
tupāvelu. Sīkāka informācija pa tālr. 
29227240.

No 2.marta līdz 2.aprīlim 
Maijas Matīsas un Ulda Pauzera 
“Dubultizstāde. Gleznas”

Aprīlī – tikšanās ar kinorežisoru 
Jāni Streiču, sekojiet reklāmai.

Dejo visu dienu 3

KuLtŪra

Varam svinēt vai nesvinēt visu 
mīlētāju dienu, bet 13. februārī 
patīkams pārsteigums sagaidīja 
katru no vecākiem, kas piebrauca 
pie Mārupes vidusskolas – vecāko 

klašu skolēni no skolēnu pašpār-
valdes katram dāvināja sarkanu 
sirsniņu ar novēlējumu “Jauku 
dienu Valentīndienas noskaņās!”. 
Vārdos izteiktais apsveikums bija 

tik emocionāls, ka padarīja manu 
dienu pozitīvāku. Paldies par sir-
snīgu pārsteiguma momentu, kas 
šajā laikā ir tik grūti atrodams. 

riharda mamma

Un mēs kā sveces degam,
Un katrs, cik spējam, spīdam,
Kamēr vēl liesmai pa spēkam

Mūžīgai naktij spītēt.
(Ā. Elksne)

Mūžībā aizgājusi Anna Bērze, 
latviešu valodas un literatūras skolo-
tāja, dzimusi 1927. gada 18. decembrī 
Liepājas apriņķa Grobiņas pagastā. 
A. Bērze visu savu darba mūžu (no 
1948. gada līdz 2000. gadam) strādāja 
Mārupes vidusskolā, mācot latviešu 
valodu.

Ilggadējā skolas direktore Alma 
Liepa atceras Annu Bērzi kā erudītu 
sava darba pratēju gan valodā, gan 
literatūrā. Skolēniem viņa mācīja 
valodas prasmi un literāro gaumi, 
vēlēšanos apgūt savas tautas garīgās 
vērtības.

Iemācīt skolēniem mācīties un 
iegaumēt ir liela skolotāju māksla. 
Anna Bērze to prata un nesavtīgi to 
atdeva republikas kolēģiem. Līdztekus 
darbam skolā viņa strādāja par me-
todiķi Latvijas Republikas Izglītības 
ministrijā vairākus gadus. Sākotnēji 
skolotāja A. Bērze izveidoja latviešu 
valodas mācību grāmatas jaunāko kla-
šu skolēniem, kuras ieviesa mācību 
procesā republikas skolās.

Darbs, labestība un atbildība par 
paveikto ikdienas ritmā bija skolotājas 
dzīves vadmotīvi.

Prasīga pret sevi un citiem, ne-
iecietīga pret paviršību, viņa veidoja 

skolēnos apzinīgu attieksmi pret dar-
bu un pienākumu izpildi. Ar lepnu 
smaidu un spītu viņa pārvarēja savas 
melnās stundas.

Skolotāja Bērzīte – tā kolēģi 
mēdza viņu saukt – atrada laiku un 
prieku mākslinieciskajā pašdarbībā 
gan korī, gan teātra spēlēšanā un citos 
pasākumos.

Ar lielu atbildību izaudzināja pie-
cus dēlus, sagaidīja mazbērnus un arī 
mazmazbērnus.

1953. gada absolvente Ināra En-
dziņa (dzimusi Šturma) skolotāju at-
ceras ar mīlestību un pateicību, kas tā-
lajos četrdesmitajos un piecdesmitajos 
gados mācīja mīlēt latviešu valodu un 
literatūru: “Klasē ienākusi jauna, skais-
ta un enerģiska skolotāja. Toreiz sko-
lotājām bija jānēsā melni halātiņi, un 
A. Bērze prata šo vienkāršo apģērbu 
padarīt skaistu un gaumīgu, mainot 

pašas darinātas baltās apkaklītes. Visas 
meitenes gribēja viņai līdzināties.

Mīlēt latviešu literatūru bija tikai 
neliela daļa no tā, ko skolotāja spē-
ja dot. Kad mūs bija piemeklējušas 
kādas nepatikšanas, varējām iebāzt 
galvu skolotājas azotē, izstāstīt visu 
un zinājām – mūs sapratīs.

Dievs skolotājai bija daudz devis, 
bet daudz arī no viņas prasījis. Bal-
tās dienas mijās ar tumšajām. Viņas 
prasme ar gaišumu un milzīgu paš-
cieņu tikt pāri nedienām bija apbrī-
nojama.

Skolotāja ar savu piemēru mūs 
mācīja DZĪVOT. Paldies par to, mīļo 
SKOLOTĀJ!”

1975.–1978. gada audzēkņu vārdā 
atmiņās dalās Mārupes vidusskolas 
skolotāja Maruta Grava: “Tajā tālajā 
1975. gadā par mūsu – 4.a klases – 
audzinātāju kļuva Anna Bērze, ļoti 
stingra, precīza, neatlaidīga, krietna 
sava darba darītāja, LATVIEŠU VA-
LODAS SKOLOTĀJA ar lielo bur-
tu.

Esam vienisprātis, ka skolotāja 
Anna Bērze pat vislielākajam palaid-
nim iemācīja, ko darīt ar komatiem 
un domu zīmēm, kas ir Rainis un 
Aspazija, kā izteikt un pamatot savu 
viedokli. Tieši viņai esam vislielāko 
pateicību parādā par tām zināšanām, 
kas noder vēl joprojām!

Noliecam galvas cieņā un mīles-
tībā, skolotājai Annai Bērzei mūžībā 
aizejot…”

Skolotājai Annai Bērzei

12.februārī apaļa jubileja stingrai, 
bet ļoti ļoti labestīgai Mārupes vidus-
skolas sākumskolas skolotājai Janīnai 
Vanagai. Kolēģi viņu parasti sauc mīļ-
vārdiņos – par Jančuku, Vanadziņu, jo 
Jana ir atsaucīga un izpalīdzīga – kā 
jau cilvēks, kuram saknes ir Latgalē. 

Šķiet, ka jubilāre pati nav skaitīju-
si, cik mazo skolnieciņu 28 gadu laikā 
caur savām rokām izlaidusi. Patreiz 
skolā ir četras skolotājas Janas skolēnu 
paaudzes: vidusskolā - 12.B, pamat-
skolā - 8.B, pašreizējie acuraugi – 4.B 
un kolēģe, matemātikas skolotāja Li-
dija Lipaja-Ļaudama.

Par to, cik ļoti bērni viņu mīl, lie-
cina skolnieku apsveikumi skolotājai 
dzimšanas dienā. 8.B klase jubilāri 
sveic ar latgaliešu tautas dziesmu, 
galvā uzliekot ziedu vainadziņu. Es 
nezinu kā, bet zinu, ka savu pirmo 

skolotāju sveic 12.B klase.  4.B savas 
skolotājas dzimšanas dienu svin visas 
dienas garumā, jo viņi taču šobrīd ir 
vispiederīgākie skolotājai.

Jana ir nemiera gars, ideju ģene-
rators, darītājs. Kad tagadējā 12.B kla-
se vēl mācījās 3.klasē, es pirmo reizi 
ieraudzīju, kas tas tāds teātra sports. 
Jana bija izpētījusi, kas tas par teātra 
mākslas novirzienu un uzreiz sāka 
izmēģināt. Darbošanās ar skolēniem 
– teātra mākslas mīļotājiem Janai ir 
lielā aizraušanās. Studējot Liepājas 
Pedagoģiskajā institūtā pati bija sa-
slimusi ar teātra mākslu, un šī kaite 
nav pārgājusi līdz šai baltai dienai. Ar 
savu dramatisko pulciņu Jana vienmēr 
ir aktīva skolas pasākumu atbalstītāja 
un iniciatore. Caur un cauri nemie-
ra gars. Tāpēc jau skolēni viņu mīl. 
Nezinātājam pirmajā brīdī var šķist – 

barga skolotāja. Bet atliek iepazīt ilgāk, 
lai uzreiz pamanītu, ka brūnajās acīs 
dzirkstī sprigani, labsirdīgi velniņi.

Jančuk! Lai Dievs dod Tev un Ta-
viem mīļajiem veselību! Ar visu pārējo 
Tu tiksi galā un vēl citiem palīdzēsi.

Kolēģe ruta straume

Dejo visu dienu 3

Skolotāja Janīna Vanaga skaistā 
dzīves jubilejā saņēma Mārupes 
pagasta padomes Atzinības rakstu 
par ilggadēju ieguldījumu jauno 
mārupiešu audzināšanā

Paldies par gaišu mirkli!

Daudz baltu dieniņu!
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JAUNA IDEJA MĀRUPĒ! 
Dzērvenes sīrupā un šokolādē, 
sviesta zivs un lasis, žāvēta gaļa un 
garda maize, pinumi un koka ro-
taļlietas – tieši no meistara rokām? 
Jā, Mārupes pagasta padome plāno 
organizēt zemnieku un vietējo uz-
ņēmēju ražojumu tirdziņu. 

Ja jums ir interese nopirkt svaigu 
vietējo produkciju no paša ražotāja 
mūsu pašvaldības teritorijā, lūdzam 
uz e-pastu marupe@marupe.lv vai pa 
tālr. 67149868, 67149871, 67149876 
izteikt savus priekšlikumus: 

- kādu produktu tirgotājus vē-
laties redzēt tirdziņā,

- kurā pagasta vietā vajadzētu 
organizēt tirdziņu.

Mārupes pagasta padome piedā-
vā tirdziņam vietu Mārupē, sporta 
laukumā Gerberu ielā 1, pēc piepra-
sījuma rīta stundās vienu vai divas 
reizes mēnesī.

Lūdzam atsaukties ražotājus, 
kas var piedāvāt ielu tirdzniecībai 
piemērotu (atbilstoši fasētu) preci. 
Ja būs pieprasījums, būs tirdziņš – 
sekojiet reklāmai!

Malači, meitenes! Mārupes jaunās 
volejbolistes teicami turpina cīnīties 
Latvijas jaunatnes meistarsacīkstēs. 
Pagājušās nedēļas nogalē izšķīrās, vai 
C2 grupā (1995./96. g. dz.) spēsim 
izcīnīt vietu “pa taisno” finālā vai pēc 
tam būs jāspraucas uz to pa pārspē-
ļu taku. Mūsējām, kas pirms pāris 
nedēļām uzvarēja visās spēlēs savā 
apakšgrupā, tagad pretī stājās citu 
apakšgrupu spēcīgākās, un nu jau 
katra uzvara bija citā vērtē. Iekļūstot 
labāko trijniekā, Latvijas 2009. gada 
čempionātā jau sestā vieta nodrošinā-
ta. Mārupietēm, kas ir vienas skolas – 
Mārupes vidusskolas – komanda, jo 
no pamatsastāva tikai Katrīna Lejiņa 
šajā mācību gadā pārgāja uz Rīgas 
Āgenskalna ģimnāziju, bija jācīnās 
ar specializēto sporta skolu koman-
dām, kuras nereti ir izlases vienības 
no vairāku treneru grupām. Pirmajā 
spēlē Luīze Zvejniece, Laima Ozola, 
Katrīna Lejiņa, Terēze Šmēmane, An-
nija Millere un Anete Briņķe uzvarēja 
pagājušā gada sudraba medaļu iegu-
vējas Rīgas Volejbola skolu ar 2:1, tad 
nācās piekāpties Daugavpils Volejbola 
skolas II komandai, bet pārliecinoši ar 
2:0 laukumā bijām labākas par Rīgas 

rajona BJSS/Zvejniekciems volejbolis-
tēm. Cīņā par finālu katrs sets bija 
nozīmīgs, jo Latvijas Volejbola fede-
rācija pieņēmusi noteikumus līdzīgus 
profesionāļu sportam – skaita visu 
setu attiecību. Otrajā dienā mārupietes 
uzvarēja Rīgas Volejbola skolu (trene-
ris N. Lūsis) ar 2:0, un cerējām, ka ar 
to pietiks, lai būtu nodrošināta vieta 
kārotajā finālā. Nekā! Vajadzēja “pa-
ņemt” vismaz vienu setu no pagājušās 
sezonas čempionēm – Daugavpils I, 
kuras līdz spēlei ar mums nebija zau-
dējušas ne setu. Zaudējām pirmo setu, 
arī otrajā nonācām diezgan bezcerīgā 
situācijā. Tad Terēzei Šmēmanei pa-

devās varena sērija daugavpilietēm 
neuzņemamu servju, lieliski laukumā 
cīnījās, hokejistu valodā runājot, mūsu 
“triecienmaiņa” – Luīze, Laima un 
Katrīna –, un sets uzvarēts. Priecā-
jāmies un nezinājām, ka priekšā vēl 
lielāki prieki – pašu izcīnīti. Izšķiro-
šajā setā, kuru spēlē līdz 15 punktiem 
nonākam zaudētājos – 10:14, uzmai-
nītā Alīna Krieviņa un Luīze “paceļ” 
aizsardzībā gandrīz neaizsniedzamu 
bumbu, tad kā labi noregulēta ma-
šīnīte sāk darboties pieminētais trij-
nieks, un varam apskauties – 16:14.
Čempiones ir pieveiktas!

andris Vitauts Klavins

Kā pastāstīja Mārupes zoles 
kluba dvēsele Māris Skuška, bei-
dzot Mārupes klubs pierādījis, ka 
ir stiprākais starp zoles spēlmaņiem, 
jo pagājušā gadā 18. novembrī no-
tikušajā Master Cup individuālajā 
konkurencē uzvarēja Edgars Tara-
novs no Mārupes kluba, bet šā gada 
30. janvārī 4 vadošo klubu otrajā 
turnīrā mārupieši uzvarēja un ie-
guva lielo kausu. Klubu Master Cup 
piedalījās Latvijas izlase, Rīgas izlase, 
klubs “Melnais kaķis” un mārupieši. 
Tā kā pagājušā gada turnīrā māru-
pieši, zinot savas spējas, bija nedaudz 
vieglprātīgi, šis turnīrs bija iespēja 
revanšēties. Tā kā Mārupes zolītes 
spēlmaņi par savu galveno mērķi 
uzskata augsti kvalitatīvu prāta spē-
li, nevis kvantitatīvi lielu klubu, tas 
nebija viegli, jo no komandas 16 
dalībniekiem ieskaitē bija 15. 

Rezultātu blīvums bija ļoti 
augsts, labākais no uzvarētāju kluba 
bija Māris Skuška, bet individuāli 
turnīrā uzvarēja viena no nedaudza-

jām dāmām, kas augstā līmenī spēlē 
zoli, – Anda Zeltmate.

Zole nav iekļauta prāta spēļu 
olimpiādē kā bridžs, jo tā ir nacio-
nāla prāta spēle, izplatīta Latvijā, 
plašāk pazīstama vēl Vācijā un daļā 
Eiropas. Interesanti, kad pirms kā-
diem 2 gadiem bridža spēlētāji iz-
aicinājuši uz zoles turnīru zolītes 
spēlmaņus, no 24 dalībniekiem (pa 
12 katrā komandā) pirmajā desmit-

niekā tikai 4. un 9. vietu ieņēmuši 
bridžisti. Protams, katrs izvēlas sev 
piemērotāko brīvā laika nodarbi un 
ir ļoti patīkami, ka Mārupē atrodas 
gan labākais zoles klubs Latvijā, gan 
dzīvo vieni no spēcīgākajiem bridža 
spēlētājiem.

15. martā sporta un atpūtas cen-
trā “Servus” notiks Mārupes zoles 
turnīrs individuālajā konkurencē.

Zanda Melkina

spOrts dažādI jaunumI

Likām čempionēm trūkties!

Nacionālajā prāta spēlē stiprākie – mārupieši

Mārupes pagasta padomes 
Sociālo, izglītības, kultūras un 
sporta jautājumu komiteja sa-
kaņojusi pirmsskolas izglītības 
 iestāžu darbu vasaras mēnešos:
 jūnijā tiks slēgta PII 

“Tīraine” – audzēkņiem tiek 

piedāvāta iespēja apmeklēt PII 
“Lienīte” vai Jaunmārupes sā-
kumskolu;
 jūlijā tiks slēgtas PII “Lie-

nīte” un Jaunmārupes sākumsko-
la – audzēkņiem tiek piedāvāts 
apmeklēt PII “Tīraine”.

Biznesa vadības koledža piedāvā
Mārupes pagasta Mazcenas 

bibliotēka ir saņēmusi dāvinājumā 
grāmatu no Biznesa vadības kole-
džas. Tas ir mācību līdzeklis, kuru 
izmanto tālmācības studijās, lai 
2,5 gados iegūtu 1. līmeņa profe-
sionālo augstāko izglītību kādā no 
7 studiju programmām. 

Interesenti tiek aicināti apmeklēt 

lasītavu un iepazīties ar Biznesa vadī-
bas koledžas docētāju veidotu studiju 
materiālu – grāmatu, kas ietver gan 
teoriju, gan paškontroles uzdevumus 
un testus. Ikviens var pārliecināties 
par savām spējām pašmācības ceļā 
sagatavoties ieskaitei vai eksāmenam, 
lai iegūtu valstiski atzītu augstākās 
izglītības diplomu BVK.

Lauksaimniekiem
Ar LR zemkopības ministrijas 

11. 02. 2009. izplatīto informāci-
ju presē “Zemkopības ministrija: 
piena ražotājiem jāseko līdzi savas 
kvotas izpildei”, ar informāciju par 
iespējām saņemt Lauku attīstības 

fonda garantijas un LAD informā-
ciju “Lauku atbalsta dienests aicina 
pieteikties aveņu un zemeņu pār-
strādātājus” var iepazīties interneta 
vietnē www.marupe.lv sadaļā Lauk-
saimniecība.

Vai vajadzīgs zemnieku tirdziņš?

Tīraines sporta kompleksā

21. februārī tradicionālais L. Kovala kauss volejbolā meitenēm.

7. martā kā ik gadu plānota vispārējās fiziskās sagatavotības 
testu diena Mārupes pagasta jaunajiem sportistiem, kas 
trenējas pie pašvaldības algotajiem treneriem.

15. - 16. martā – Starptautiskās sacensības  volejbolā ”Pavasaris 
pie Mārupītes”.

Par 8. februārī notikušo teikvondo turnīru lasiet nākamjās 
“Mārupes Vēstīs”.

Februārī 
75 – Staņislavam Balinskim, Intai Pepai,
80 – Vitai Lūkai, Aneļai Pavlovičai, Rasmai Strautai, Veronikai 
Strodei, Antoņina Šalagina,
85 – Albertīnei Krēsliņai, Zinaidai Kučinskai, Eleonorai Uzulānei!

Janvārī Mārupes Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti  
19 jaundzimušie:
Maija Drengere (dzimusi 30. 12.), Ralfs Šuksta (dzimis 2. 01.), 
Artūrs Štrauss (dzimis 31. 12.), Mārcis Bakēvics (dzimis 6. 01.), 
Šarlote Baklāne (dzimusi 4. 01.), Madara Rēzija Miglāne (dzimusi 9. 01.), 
Ernests Stumburs (dzimis 11. 01.), Adele Grunte (dzimusi 31. 12.), 
Darja Haņina (dzimusi 12. 01.), Intars Gipters (dzimis 14. 01.), 
Loreta Boļšakova (dzimusi 16. 01.), Ernests Indrāns (dzimis 17. 01.),
Polina Prosvirova (dzimusi 14. 01.), Elza Jasinska (dzimusi 7. 01.), 
Jēkabs Kārklis (dzimis 21. 01.), Esmeralda Misāne (dzimusi 19. 01.), 
Renāte Mieme (dzimusi 26. 01.), Svens Kasparāns (dzimis 21. 01.), 
Betija Krātiņa (24. 01.).
Reģistrētas 2 laulības.

sVeICam

Uz mūžu no mums šķīrušies 
Dominiks Gailums (1930), Ēvalds Vešters (1948), Diāna Onckule (1953), 
Klaudija Selicka (1926), Laimonis Arvids Jirgensons (1938),  
Vitauts Dobelis (1931), Antoņina Lacka (1936), Herberts Vilciņš (1931),  
Ivans Votjakovs (1932).
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Protokols nr. 20, punkts nr. 5
2008. gada 17. decembrī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-

bām” 43. panta pirmās daļas 4., 5., 6. pun-
ktu 

1. Lietoto terminu skaidrojums
Izklaides vietas – kafejnīca, tējnīca, bārs, 

restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, dis-
kotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek 
piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie 
televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, 
atrakcijas, dejas u. c.).

Sabiedriska vieta – publiska koplietošanai 
paredzēta teritorija vai telpa, kura ir pieejama 
personām bez jebkādiem ierobežojumiem un 
nosacījumiem.

Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas 
un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, 
košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kap-
sētas, nogāžu nostiprinājumus u. c., kā arī šim 
nolūkam paredzētas platības. Zaļajā zonā var 
būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, 
zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi 
ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes 
apstādījumu apkopei u. c. elementi.

Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, 
vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības) 
izdarīta darbība vai bezdarbība, kas apdraud 
Mārupes pagasta sabiedrisko kārtību un par 
kuru šajos noteikumos paredzēta adminis-
tratīvā atbildība. 

Pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai 
aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības vai pie-
ļāvusi bezdarbību, kādu šie Noteikumi aizliedz, 
vai nav veikusi uzliktos pienākumus.

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Mārupes pagasta namīpašumu uz-

turēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi 
(turpmāk tekstā Noteikumi) tiek ieviesti, lai 
nodrošinātu Mārupes pagasta administratī-
vajā teritorijā sabiedrisko kārtību, teritorijas 
sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, 
namīpašumu un citu nekustamo īpašumu 
uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu 
aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu 
sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplie-
tošanas telpās.

2.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziska-
jām un juridiskajām personām, kuras uzturas 
Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā.

3. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir 
tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt 
protokolu par noteikumu neievērošanu.

3.1. Mārupes pagasta padomes priekš-
sēdētājs,

3.2. Mārupes pagasta padomes priekšsē-
dētāja vietnieks,

3.3. Mārupes pagasta padomes izpild-
direktors, 

3.4. Mārupes pagasta Būvinspektors, 
3.5. Policijas darbinieki, 
3.6. Mārupes pagasta pašvaldības Sabied-

riskās kārtības dienesta kārtībnieki
4. Par šo Noteikumu pārkāpšanu uz-

liktā
naudas soda iemaksāšanas un izlieto-

šanas kārtība.
4.1. 100 % no iekasētā naudas soda 

tiek ieskaitīti Mārupes pagasta pašvaldības 
budžetā.

5. Sevišķie noteikumi.
Par šo Noteikumu pārkāpumiem atzīsta-

ma un sodāma šāda darbība vai bezdarbība:
5.1. Namīpašumu uzturēšanas noteikumu 

pārkāpumi:
5.1.1. par ēku, būvju jumtu karnīžu, no-

tekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, 
ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdrau-
dēt cilvēka dzīvību un veselību, īpašniekam 
(īpašniekiem) vai lietotājam (lietotājiem) 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām – līdz LVL 50, juridiskām 
personām – līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fi-
ziskām personām līdz LVL 100, juridiskām 
personām – līdz LVL 200;

5.1.2. par laicīgu namīpašumu, ēkas, fasā-
žu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam 
piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 
nekopšanu vai sanitārās tīrības neuzturēša-
nu, zāles nenopļaušanu, krūmu neizciršanu 
(izņemot maģistrālās ielas) īpašniekam (īpaš-
niekiem) vai lietotājam (lietotājiem) izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz LVL 100, juridiskām perso-
nām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu LVL 150, 
juridiskām personām – līdz LVL 500;

5.1.3. par antisanitāru apstākļu radīšanu 
namīpašumam pieguļošajā teritorijā, pieļaujot 
atkritumu, metāllūžņu un tādu mantu uz-
krāšanos, kas bojā ainavu un traucē blakus 
esošo namīpašumu lietošanu īpašniekam 
(īpašniekiem) vai lietotājam (lietotājiem) 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 100, juridiskām 
personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām 
personām LVL 150, juridiskām personām – 
līdz LVL 500;

5.1.4. par ēku, būvju vai žogu neuzturē-
šanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai 
un veselībai, īpašniekam (īpašniekiem) vai 
lietotājam (lietotājiem) izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz 
LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām 
personām LVL 150, juridiskām personām 
– līdz LVL 500;

5.1.5. par neapdzīvotā namīpašuma ieejas, 
pagrabu durvju un logu neaizslēgšanu, kā arī 
teritorijas neiežogošanu, lai novērstu nepie-
derošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, 
īpašniekam (īpašniekiem) vai lietotājam (lie-
totājiem) izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu – fiziskām personām līdz LVL 100, 
juridiskām personām – līdz LVL 200. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām 
personām LVL 150, juridiskām personām – 
līdz LVL 500;

5.1.6. par zemes īpašuma nesakopšanu, 
zāles nenopļaušanu, krūmu neizciršanu īpaš-
niekam (īpašniekiem) vai lietotājam (lietotā-
jiem) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskām personām līdz LVL 100, juri-
diskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu LVL 150, 
juridiskām personām – līdz LVL 500.

5.2. Sabiedriskās kārtības noteikumu 
pārkāpumi

5.2.1. Par dzīvojamo māju un sabiedrisko 
ēku, saimniecisko ēku, žogu, speciāli ierīkotu 
bērnu rotaļlaukumu un citu būvju un infra-
struktūras elementu bojāšanu, tai skaitā ar 
dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem – uzliek 
naudas sodu līdz LVL 50. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 100.

5.2.2. Sabiedriskās vietās par staigāšanu 
pa iekoptu zālienu, braukāšanu pa stadionu, 
koku, krūmu un puķu stādījumiem, gulēšanu 
tajos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz LVL 20.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-

rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.3. Par krūmu, citu apstādījumu un 
dabas objektu bojāšanu, izņemot apkopes va-
jadzībās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz LVL 35. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.4. Par telts celtniecību, ugunskuru 
dedzināšanu sabiedriskajās vietās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 
LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.5. Par ielu un citu sabiedrisko vietu 
piegružošanu ar sīkiem atkritumiem (iz-
smēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
papīriem u.tml.), par spļaušanu uz ielas, kā 
arī atkritumu izmešanu tam neparedzētās vie-
tās, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.6. Par transporta līdzekļu remontu, 
apkopi vai to mazgāšanu pludmalēs, ūdenskrā-
tuvju krastos un citās vietās, kas speciāli nav 
paredzētas šim nolūkam – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 100.

5.2.7. Par veļas, dzīvnieku mazgāšanu 
ūdenstilpēs, kas atrodas sabiedriskajās vie-
tās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.8. Par peldēšanos vietā, kur tas ir aiz-
liegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz LVL 15.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.9. Par transporta līdzekļu novietošanu 
zaļajā zonā – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 30 latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.10. Par transporta līdzekļu virsbūves 
vraka novietošanu zaļajā zonā – izsaka brīdi-
nājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 100.

5.2.11. Par uzmākšanos garāmgājējiem ar 
zīlēšanu vai buršanu, kā arī nodarbošanos ar 
to  sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sods līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.12. Par alkoholisko dzērienu, tajā skai-
tā alus lietošanu dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.13. Par atrašanos ar atvērtu alus vai 
cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņe-
mot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie 
dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.14. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, 
uzrakstu plākšņu un citu informācijas mate-
riālu izvietošanu neatļautās vietās – uzliek 
naudas sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.15. Par valsts vai pašvaldības izvietoto 
informatīvo zīmju bojāšanu – uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 100.

5.2.16. Par nakšņošana kāpņu telpās, 
bēniņos, pagrabos – uzliek naudas sodu līdz 
LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.17. Par dzīvnieku un mājputnu ganī-
šanu sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.18. Par bērna līdz 16 gadu vecumam 
atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai 
viņu aizstājēju pavadības laikā no plkst. 22.00 
līdz 6.00 – personai, kas pārkāpuma izda-
rīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz LVL 40. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī 
persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par 
izdarīto pārkāpumu pie šajos Noteikumos 
paredzētās atbildības sauc personas vecākus 
vai viņu aizstājējus.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 60.

5.2.19. Par bērna līdz 16 gadu vecumam 
atrašanos datorsalonā mācību laikā (izņemot 
skolnieku brīvlaikos)  izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz LVL 20. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 30.

5.2.20. Par bērna līdz 18 gadu vecumam 
alkoholisko dzērienu, t.sk. alus lietošanu – per-
sonai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sa-
sniegusi 14 gadu vecumu, izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz LVL 20. Ja pārkā-
puma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 
14 gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu pie 
šajos Noteikumos paredzētās atbildības sauc 
personas vecākus vai viņu aizstājējus.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 30.

5.2.21. Par bērna līdz 18 gadu vecumam 
smēķēšanu publiskās vietās (šis nosacījums 
neattiecas uz tām personām, kuras saskaņā 
ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai 
stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sa-
sniegšanas) – personai, kas pārkāpuma izda-
rīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz LVL 20. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī 
persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par 
izdarīto pārkāpumu pie šajos Noteikumos 
paredzētās atbildības sauc personas vecākus 
vai viņu aizstājējus.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 30.

5.2.22. Par mitināšanos publiskās vietās 
(nakšņošanu, gulēšanu u. tml.) – uzliek nau-
das sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 
LVL 50.

5.2.23. Par remontdarbu un būvdarbu 
veikšanu dzīvojamās un koplietošanas tel-
pās, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu 
darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu 
muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tam-
līdzīgām darbībām, kas saistītas ar paaugsti-
nātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru 
laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 50, juridiskām 
personām līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fi-
ziskām personām līdz LVL 100, juridiskām 
personām līdz LVL 150.

5.2.24. Par skaņu pastiprinošas ierakstu 
aparatūras lietošanu uz ielām vai citās publis-
kās vietās no transporta līdzekļiem, kas rada 
troksni, traucējot iedzīvotāju naktsmieru no 
plkst. 23.00 līdz 7.00, izņemot pasākumus, kas 
saskaņoti ar Mārupes pagasta padomi – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz LVL 50, juridiskām personām 
līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz LVL 100, juridiskām personām 
līdz LVL 150.

5.2.25. Par pārkāpēja neierašanos sniegt 
paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbil-
dīgajām amatpersonām vai administratīvajā 
komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, 
izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 
LVL 50, 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izda-
rītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 
LVL 100.

5.2.26. Par pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanu laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 
7.00 Mārupes pagasta ciematos un apdzīvotās 
vietās, ja tas nav saskaņots ar Mārupes pagasta 
padomes izpilddirektoru, izņemot valsts no-
teiktās svētku dienās – izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 
LVL 50, juridiskām personām līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarī-
tas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas – uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz LVL 100, juridiskām personām 
līdz LVL 150.

5.2.27. Par ēku numura zīmes neuzstādī-
šanu – uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

6. Noslēguma jautājumi
6.1. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 

ar to parakstīšanas brīdi. 
6.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās die-

nu spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 
2007. gada 26. septembra saistošie noteikumi 
Nr. 37 “Mārupes pagasta sabiedriskās kārtības 
noteikumi” (ar grozījumiem: 19. 12. 2007. 
Mārupes pagasta padomes saistošie noteikumi 
Nr. 49/2007, 30. 04. 2008. Mārupes pagasta 
padomes saistošie noteikumi Nr. 26/2008).

Padomes priekšsēdētāja L. Kadiģe

Mārupes pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 50 
“Mārupes pagasta namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 2/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 13

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos noteiku-
mos Nr.11/2008 „Par pašvaldības 
palīdzību bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem pēc 
pilngadības sasniegšanas”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 11/2008 “Par pašvaldības palīdzī-
bu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas” šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 
5. punktu.

2. Svītrot saistošo noteikumu 
6. punktu.

3. Izteikt saistošo noteikumu 
7. punktu šādā redakcijā:

7. Vienreizējā pabalsta sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra ie-
gādei apmērs ir Ls 175.

4. Svītrot saistošo noteikumu 
9. punktu.

5. Izteikt saistošo noteikumu 
9. punktu šādā redakcijā:

9. Bārenis ir tiesīgs saņemt pa-
balstu ikmēneša izdevumiem, valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmē-
rā, ja viņš, sasniedzot pilngadību, pēc 
vispārējās pamatizglītības iegūšanas 
nepārtraukti turpina mācības vispārē-
jās vidējās vai profesionālās izglītības 
iestādē, ir sekmīgs izglītības iestādes 
audzēknis.

Pagasta padomes 
 priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 3/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 14

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.12/2008 „Par pabalstu 
izglītības veicināšanai”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2008 “Par pabalstu izglītības 
veicināšanai” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
5.1. punktu šādā redakcijā:

5.1. ikmēneša pabalsts sekmīgam 
pilna laika dienas nodaļas studentam, 
līdz 24 gadu vecumam studēšanai, 
kura sekmes, beidzot vispārējās izglītī-
bas iestādi bija augstākas par 8 ballēm 
un studējot katras sesijas vidējā atzīme 
ir augstāka par 8 ballēm – Ls 70.

2. Izteikt saistošo noteikumu 
5.2. punktu šādā redakcijā:

5.2. ikmēneša pabalsts sekmīgam 
pilna laika dienas nodaļas studentam, 
līdz 24 gadu vecumam studēšanai, ku-
ram studējot katras sesijas vidējā atzī-
me ir augstāka par 8 ballēm – Ls 70.

3. Svītrot saistošo noteikumu 
5.3. punktu.

4. Svītrot saistošo noteikumu 
5.4. punktu.

5. Izteikt saistošo noteikumu 
6. punktu šādā redakcijā:

6. Ja pabalsts nav saņemts attais-
nojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt trīs 
mēnešus no tiesību rašanās dienas. 

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 4/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 15

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.13/2008 „Noteikumi 
par pašvaldības pabalstu jaun-
dzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 13/2008 “Noteikumi par pašval-
dības pabalstu jaundzimušo aprūpei” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
1.3. punktu šādā redakcijā:

1.3. Tiesības saņemt pabalstu par 
katru jaundzimušo ir Latvijas Republi-
kas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalst-
niekiem un bezvalstniekiem, kuriem 
ir piešķirts personas kods, ja viņi ir 
reģistrējuši (līdz dienai, kad stājas spē-
kā Latvijas Republikas Dzīvesvietas 
deklarēšanas likums) vai deklarējuši 
dzīvesvietu Mārupes pagastā vismaz 
vienu gadu līdz bērna dzimšanai, 
izņemot personas, kuras saņēmušas 
termiņuzturēšanās atļauju Latvijas 
Republikā. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 
2.1. punktu šādā redakcijā:

2.1. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta 
pieprasītājs vai viņa likumīgi pilnva-
rotā persona vēršas Mārupes pagasta 
Sociālajā Dienestā ar iesniegumu, uz-
rāda personu apliecinošu dokumentu, 
bērna dzimšanas apliecību, izziņu par 
bērna deklarēto dzīvesvietu Mārupes 
pagasta administratīvajā teritorijā, kā 
arī pilnvaru (ja pabalstu pieprasa piln-
varotā persona).

3. Svītrot saistošo noteikumu 
2.8. punktu.

4. Svītrot saistošo noteikumu 
2.9.1. punktu.

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 5/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 16

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.14/2008 „Par mājokļa 
uzturēšanas pabalstu ”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 14/2008 “Par mājokļa uzturēšanas 
pabalstu ” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
6.punktu šādā redakcijā:

6. Pabalsts tiek izmaksāts attiecībā 
uz konkrētu mājokli vienreiz gadā un 
tā apmērs ir Ls 50 (piecdesmit lati 00 
santīmi). 

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 6/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 17

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.13/2008 „Noteikumi 
par pašvaldības pabalstu trans-
porta pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 16/2008 “Noteikumi par pašval-
dības pabalstu transporta pakalpoju-
miem” šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu 
4.1. punktu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 
4.3. punktu šādā redakcijā:

4.3. Pabalsts sabiedriskā trans-
porta izdevumu segšanai perso-
nām, kuras vecākas par 70 ga-
diem – Ls 50 gadā.

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 7/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 18

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.17/2008 „Par pabalstu 
astoņdesmit, astoņdesmit pieci, 
deviņdesmit un vairāk gadu sa-
sniegušām personām”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 17/2008 “Par pabalstu astoņdes-

mit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un 
vairāk gadu sasniegušām personām” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
6.1. punktu šādā redakcijā:

6.1. sasniedzot 80, 85, 90 gadus 
Ls 50 gadā;

2. Izteikt saistošo noteikumu 
6.2. punktu šādā redakcijā:

6.2. sasniedzot 91–99 gadus Ls 50 
gadā;

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 8/2009

Protokols Nr. 2, 
punkts Nr. 19

2009.gada 28.janvārī
grozījumi Mārupes pagasta 

12.03.2008.g. saistošajos notei-
kumos Nr.18/2008 „Par pabalstiem 
veselīga dzīvesveida profilakses 
pasākumu veikšanai ”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta 3.daļu

Izdarīt Mārupes pagasta padomes 
12. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 18/2008 “Par pabalstiem veselī-
ga dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai ” šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
5.3. punktu šādā redakcijā:

5.3. pabalsts aprūpei Ls 50 mēnesī, 
guļošām personām, kas sevi nespēj 
aprūpēt un bērniem invalīdiem, ie-
sniedzot ģimenes ārsta izsniegto veid-
lapu 027/u un personu apliecinošu 
dokumentu. Pabalstu nepiešķir perso-
nām, kuras ir tiesīgas saņemt VSAA 
kopšanas pabalstu invalīdam.

2. Izteikt saistošo noteikumu 
5.4. punktu šādā redakcijā:

5.4. pabalsts aizbildnim par aiz-
bilstamā aprūpi mēnesī Ls 50, līdz 
aizbilstamā pilngadības sasniegšanai – 
uzrādot Mārupes pagasttiesas lēmu-

mu par aizbildnības nodibināšanu pār 
aizbilstamo;

3. papildināt saistošos noteiku-
mus ar 5.7.punktu, izsakot tos šādā 
redakcijā:

5.7. Pabalsts ilgstošas slimības ga-
dījumā higiēnas precēm Ls 20 mēne-
sī – iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto 
veidlapu 027/u, ārsta receptes vai čekus 
par iegādātajām precēm. 

Pagasta padomes 
 priekšsēdētāja L.Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Nr. 51/2008

Protokols nr. 20,  
punkts nr. 27

2008. gada 17. decembrī
grozījumi Mārupes pa-

gasta saistošajos noteikumos 
Nr. 35/2005 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piešķiršanas kartību Mārupes 
pagastā.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 14. p. 3. p.

un likuma “Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 5. pantu. 

Izdarīt Mārupes pagasta pa-
domes saistošajos noteikumos 
Nr. 35/2005 “Par nekustamā īpa-
šuma nodokļu atvieglojumu pie-
šķiršanas kartību Mārupes pagastā” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos notei-
kumus ar 2.12. punktu, izsakot to 
šādā redakcijā: 

“2.12. personām, kuras tiesī-
bas uz nekustamo īpašumu, kas 
saskaņā ar likuma “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 3. pantu ir 
apliekams ar nodokli, ir ieguvušas 
mantojuma ceļā no personām, kas 
minētas šo noteikumu 2.11. pun-
ktā – 70 %.”

Pagasta padomes  
priekšsēdētāja L. Kadiģe

mārupes paŠVaLdĪbas saIstOŠIe nOteIKumI

sLudInājumI

Meklējam auklīti 1,5 gadus jaunam puisītim uz pilnu darba dienu, 
25. autobusa galapunkta rajonā. Tālr. 29667770.

Labprāt pieskatīšu jūsu bērniņu izejamās dienās. Tālr. 26191438.

Privāts bērnu dārzs 
“Zelta rasa”

Rīgas rajonā, Mārupē, Lielā ielā 19
uzsāk savu darbu 2009. gada martā.

Liela pulciņu un studiju izvēle – dejas, teātris, angļu un franču 
valoda u.c., mūsdienīga metodika, labi apstākļi bērniem un 

pieņemamas cenas.
Tālr.  29678317, 26442009, 26495415

www.bdzeltarasa.lv


