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Cāļus skaita rudenī

Lai Ziemassvētki un gadu mijas brīdis visiem mārupiešiem
kļūst par gaišu un priecīgu notikumu, lai spēks,
drosme un veselība pavada mūs 2010. gadā!
Mārupes novada Domes vārdā –
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Volejbola komandas Mārupe sportisti (no kreisās): Kristaps Punculis,
Armands Namiķis, Jānis Celmiņš, Oskars Puga un Ģirts Dambekalns.
vels Gribovksis (peldēšana); Anastasija
Kostenko un Māra Krūze (airēšana);
Kārlis Orleāns, Anastasija Bogdanova, Kristaps Krūmiņš un Pāvels Jacins
(teikvando); Ralfs Freibergs (hokejs),
Rihards Bartuševičs un Mečislavs
Bartuševičs (riteņbraukšana); Māris Gūtmanis (BMX); Laura Penele,
Mairis Penelis, Airisa Penele, Agnese
Kukaine (jātnieku sports); Jānis Bethers un Pēteris Bethers (bridžs); Toms
Pikšēns (triatlons); Iveta Čebotkova
(ziemas peldēšana), Līga Strautniece
(volejbols); lidostas “Rīga” volejbola
komanda – Andrejs Jakovics, Oļegs
Postnovs, Andrejs Jamrovksis, Josifs
Galuza, Mārcis Jirgensons, Andrejs
Bundzis, Gints Krauja, Aigars Černavskis un Andrejs Aņisimovs un
volejbola komanda “Mārupe” – Ģirts
Dambekalns, Oskars Puga, Jānis Celmiņš, Māris Martuzāns, Gatis Olte,
Armands Namiķis, Uldis Grīnbergs,
Kristaps Punculis, Artis Podnieks un

Guntis Buks.
Savukārt nominācijā “Mazais
sporta laureāts” tika sveikts Dāvis Zvejnieks, Roberts Rožickis, Hugo Uškāns,
Roberts Bišs, Edgars Gauručs (golfs);
Modris Kļaviņš, Artis Egle, Jānis Bidzāns (motosports); Emīls Grabovskis
(džudo); Magdalena Vilciņa, Dāvis
Bērziņš (teikvando); Krista Kristiana
Alksne (jātnieku sports); Jānis Skapsts
(vieglatlētika); Jānis Lagzdkalns (orientēšanās); Armands Leitāns (motošoseja) un jaunās volejbolistes – Katrīna
Lejiņa, Luīze Zvejniece, Laima Ozola,
Monta Urbāne, Terēze Šmēmane, Nikola Puciriusa, Anete Briņķe, Laima
Staune, Elīza Dimitre, Elīna Pokolane,
Sintija Armane, Agnija Armane, Alise
Kokare, Agnese Kajaka, Anna Rubule,
Indra Eniņa, Annija Millere.
Sveicam vēlreiz visus laureātus un
novēlam veiksmi, izturību un jaunus
panākums nākamajās sacensībās un
2010. gadā!

Iededzam
svētku gaismu
Tuvojas Ziemassvētki, un pirms
šīs brīnuma nakts rotājam savas
mājas, apkārtni, lai šajā gada tumšajā laikā visapkārt mums iedegtos
gaisma un dzimtu prieks mūsu sirdīs. Kā katru gadu, arī šogad Pirmās Adventes svētdienā iededzām
gaismas eglītēs pie Mārupes novada
Domes ēkas un izglītības iestādēm.
Šogad egļu rotājums darināja dienas centra “Švarcenieki” un dienas
centra “Tīraine” bērni un darbinieki. Ar viņu darinājumiem svētkiem
uzpostas ir divas egles pie novada
Domes ēkas.
Labiekārtošanas dienests izsaka
pateicību bērniem par jaukajiem,
rūpīgi gatavotajiem eglīšu rotājumiem, SIA “M4” darbiniekiem,
kuri pacietīgi bērnu darinātos rotājumus izkārtoja lielajā eglē un ar
lampiņām izgreznoja šo un arī citas
egles novadā, kā arī īpašs paldies
dienas centra “Švarcenieki” vadītājam Gatim Vācietim par atsaucību
un līdzdarbību visa gada garumā.
Aicinām arī visus mūsu novada
iedzīvotājus dekorēt uz svētkiem
savu māju, sētu, apkārtni un radīt
svētku izjūtu sev un visiem novada

foto: Jolanta Grosberga

foto: Jolanta Grosberga

Ar šādu vadmotīvu novembra
beigās Sporta centrā Tīrainē jau trešo
reizi pulcējās visi Mārupes sportisti,
treneri, sporta draugi, līdzjutēji un atbalstītāji, lai suminātu mūsu sportistus
par sasniegumiem 2009. gadā pasākumā “Mārupes sporta laureāts 2009”.
Šis pasākums vienlaikus ir gan svētki,
gan gada atskaite par sportā sasniegto,
bet galvenokārt – pateicības izteikšana
tiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri
Mārupes vārdu daudzina gan mūsu
valstī, gan pasaulē.
Apsveikumiem un sumināšanai
mijoties ar mārupiešu izpildītajām
dejām, dziesmām un citiem priekšnesumiem, tika sveikti 106 sportisti,
kā arī viņu treneri, Mārupes izglītības
iestāžu sporta pedagogi un sporta dzīves organizatori. Kā pasākuma viesis
uzstājās arī populārais dziedātājs Normunds Rutulis.
Par tradīciju jau ir kļuvis sportistus sveikt divās nominācijās – “Mārupes sporta laureāts”, šo apbalvojumu
saņem sportisti, kuri piedalās sacensības ne pirmo gadu un iegūtas godalgotas vietas Latvijā, pārstāv mūsu
valsti Eiropas un pasaules sacensībās
un Olimpiskajās spēlēs. Otra nominācija ir “Mazais sporta laureāts” – tie
ir sportisti, kuru sportiskais ceļš vēl
tikai sākas, kuri sporto, bet ir nedaudz
pietrūcis sportiskās veiksmes, lai tiktu
nominēti par gada sporta laureātu.
Par “Mārupes sporta laureātu 2009” kļuva vieglatlēti Jānis Smons,
Dmitrijs Serjogins un Edgars Šumskis; Roberts Rode, Kristaps Zvejnieks,
Miks Zvejnieks (kalnu slēpošana);
Gundars Ruņģis (ūdensslēpošana); Pā-

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
(K. Skalbe)

iedzīvotājiem. Atgādinām, ka turpinās konkurss par veiksmīgāko,
krāšņāko, fantāzijām bagātāko rotājumu gan interjerā, gan eksterjerā.
Pieteikumi konkursam jāiesniedz
līdz 15. decembrim, pieteikumu un
rotātā interjera vai eksterjera foto
lūdzam sūtīt uz e-pastu jolanta.
grosberga@marupe.lv.

foto: Jolanta Grosberga

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs:
Lai aiziet prom pa tīru sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Priekšnesumu sniedz teikvando sekcijas audzēkņi un treneris.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes novada iedzīvotājus Ziemassvētkos
un Jaunajā 2010. gadā vēlam veselību, prieku un izturību!

1991. gada Barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde
un valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols
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novada Domē

Mārupes novada Domes sēde Nr. 10 – 2009. gada 25. novembrī
Darba kārtībā 48 jautājumi.
Mārupes novada Dome (MND)
nolēma:
 izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā Šteinertu ielu
(posmā no Krones ielas līdz Kursīšu
iela) – 0.2 km garumā, Trenču ielu
(posmā no Gaujas iela līdz Ūdru ielai) – 0,9 km garumā;
 izveidot Mārupes novada Tīraines ciema teritorijā Aplociņu ielu
(posmā no Vecozolu ielas līdz nekustamam īpašumam „Arumi”) – 0,4 km
garumā;
 uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Skudras” un
Puķu iela 3 teritorijai;
 uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma “Vimbas” teritorijai;
 uzsākt detālplānojuma izstrādi
nekustamā īpašuma Starptautiskā lidosta “Rīga” teritorijas DA daļai un
Dzirnieku iela 11;
 grozīt Mārupes pagasta padomes 2003. gada 22. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Mārupes
pagasta “VAS Starptautiskā lidosta
Rīga” ZA sektora detālplānojuma
apstiprināšanu” un uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma
Starptautiskā lidosta “Rīga” teritorijas
ZA daļas teritorijai;
 atcelt 2007. gada 9. jūlija Mārupes pagasta padomes lēmumu (sedes prot. nr. 11 p. 13.2) “Par īpašumā
esošās zemes sadalīšanu neklustamam
īpašumam Gaujas iela 2” un piekrist
nekustamā īpašuma Gaujas iela 2
sadalīšanai divos atsevišķos zemes
gabalos, platību precizējot pie robežu
iemērīšanas;
 noteikt 21 zemesgabalam, ka
tā ir pašvaldībai piekritīga zeme un
ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
apstiprināt nekustamā īpašuma
Miķeļa iela 11 (zemes kadastra nr.
8076-007-2355) zemes ierīcības projektu kā galīgo;
 pieiešķirt juridiskās adreses
68 nekustamiem īpašumiem;
 precizēt jurisdiskās adreses
23 nekustamiem īpašumiem un uz
zemesgabaliem esošajām ēkām;
 noteikt no viena nekustamā īpašuma atdalītajam un jaunizveidotajam
zemesgabalam 0,1517 ha platībā lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme (kods – 0601);
 atcelt Mārupes pagasta padomes
2007. gada 27. jūnija lēmuma Nr. 3.1.
“Par juridiskās adreses piešķiršanu”
2. punktu;
 precizēt un izteikt 2004. gada
19. maija Mārupes pagasta padomes
lēmuma (sēdes prot nr. 7 p. 6§15)
5. punktu citā redakcijā, nosakot
nekustamam īpašumam 0,1122 ha
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platībā zemes lietošanas mērķi – ar
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods – 1201);
 izteikt 2004. gada 19. maija
Mārupes pagasta padomes lēmuma
(sēdes prot nr. 7 p. 6 § 15) 29. punktu
citā redakcijā, nosakot nekustamam
īpašumam) 0,0953 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve (kods – 1201);
 piešķirt zemes izpirkšanas maksas samazinājumu par nekustamo
īpašumu Narcišu iela 8 (kadastra nr.
8076-011-0721) – 0,1122 ha platībā,
50 % apmērā, ņemot vērā lauksaimniecībā nostrādātos gadus un zemes
lietojuma ilgumu;
 atļaut veikt būvniecību nekustamajā īpašumā LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 piekrist, ka 4 īpašnieki nostiprina zemesgrāmatā īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu;
 labot Mārupes pagasta padomes
2006. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 10
(prot. nr. 7, pielikum. nr. 10) “Par zemes izmantošanas mērķa noteikšanu”
redakcionālas kļūdas, aizvietojot tekstā
“Ministru kabineta 2001. gada 30. jūlija noteikumi Nr. 344 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un sistematizācijas kārtība” ar “Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta
noteikumi Nr. 642 “Noteikumi par
apbūvētā zemesgabala vērtības noteikšanu privatizācijas vajadzībām”
un izteica šādā redakcijā: “Noteikt
nekustamam īpašumam 1,230 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi privatizācijas vajadzībām – komercdarbības objektu apbūve (kods –
0801)”;
 piešķirt 2009. gada nekustamā
īpašuma nodokļa par nekustamo
īpašumu maksājuma 4. ceturkšņa
samaksas termiņa pagarinājumu līdz
2009. gada 21. decembrim 2 īpašniekiem;
 atteikt piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu 1 īpašniekam;
 noteikt nomas maksu fiziskajām personām par pašvaldības garāžu nomas lietošanu personīgajām
vajadzībām garāžu kooperatīvajās
sabiedrībās “Līgas garāžas-1”, “Līgas
garāžas-2”, “Māras garāžas-1”, “Māras
garāžas-3”, Garāžas Arktika, Skultes
iela 12/3, Skultē, Mārupes novadā,
Garāžas, Skultes iela 29, Skultē, LVL
60 + PVN, kas uz lēmuma pieņemša-

nas brīdi sastāda LVL 21 %, gadā.
 noteikt nomas maksu juridiskajām personām par pašvaldības garāžu
nomas lietošanu garāžu kooperatīvajās
sabiedrībās “Līgas garāžas-1”, “Līgas
garāžas-2”, “Māras garāžas-1”, “Māras
garāžas-3”, Garāžas Arktika, Skultes
iela 12/3, Skultē, Mārupes novadā,
Garāžas, Skultes iela 29, Skultē, LVL
60 + PVN, kas uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir LVL 21 %, gadā.
 pagarināt 12. 05. 2005. nomas
līguma Nr. 68/05 darbības termiņu
uz 5 gadiem noslēdzamajā vienošanās
par grozījumiem nomas līgumā nodrošinot nomas maksas atbilstību pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem;
 apstiprināt pašvaldību iestādes
“Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” uzraudzības padomes
nolikumu;
 apstiprināt pašvaldību iestādes
“Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta
pārvalde” nolikumu
 izmantot pirmpirkuma tiesības nekustamam īpašumam – zemes gabalam 2500 m2 platībā, kas
atrodas Mārupes novadā, Mārupē,
Zieduklēpju ielā 5, kadastra nr. 8076003-1359.
 atteikties no pirmpirkuma tiesībām 4 nekustamiem īpašumiem;
 noteikt, ka ieņēmumi no soda
naudas par transportlīdzekļu apstāšanas un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem Mārupes novada teritorijā
tiek sadalīti šādi:
‑ Mārupes novada pašvaldībai –
40 %;
- Ceļu satiksmes un drošības direkcijai – 30 %;
- Valsts policijai par tās amatpersonu un darbinieku izskatītajām lietām par transportlīdzekļu apstāšanas
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu – 30 %.
Un uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam noslēgt ar Valsts
policiju sadarbības līgumu;
 samazināt nomas maksu par zemesgabala Mazcenu alejā 6a, Jaunmārupē, ar kadastra nr. 8076-011-0419,
nomu, līdz 2010. gada 31. decembrim nomas maksu nosakot 1,5 %
no aktuālās zemesgabala kadastrālās
vērtības, + PVN, kas uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 21 %;
 segt izdevumus par transporta
pakalpojumiem braucienam uz volejbola sacensībām Jonavā, Lietuvā, lai
piedalītos starptautiskā turnīrā;
 piešķirt LVL 150, lai apmaksātu sportistam Kristapam Zvejniekam
dalības maksu Eiropas čempionātam
skrituļslalomā 2010. gada 11.–12. septembrī;
 piešķirt LVL 120, lai apmaksātu sportistam Mikum Zvejniekam
dalības maksu Eiropas čempionātam
skrituļslalomā 2010. gada 26.–27. jūnijā;

 uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram I. Punculim
noslēgt dienesta dzīvojamās telpas
īres līgumu;
 atbalstīt ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanas aizlieguma ieviešanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem un nodot
sabiedriskai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai par nodomu pasludināt
Mārupes novadu par brīvu teritoriju
no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, un noteica termiņu priekšlikumu un iebildumu iesniegšanai līdz
2010. gada 31. janvārim;
 apstiprināt Mārupes pamatskolas nolikumu un noteikt, ka Nolikums ir spēkā no 1. 01. 2010.;
 Izsniegt licenci un licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Mercedes Benz E200 ar
v. n. z. TX 5570 ar derīguma termiņu
no 25. 11. 2009. līdz 24. 11. 2010.;
 sadalīt 1 īpašnieka nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa
2009. gada 4. ceturkšņa maksājuma
samaksu termiņos no 17. 11. 2009.
līdz 21. 12. 2009.;
 atbalstīt ar līdzfinansējumu
privātās Latvijas Republikā reģistrētās pirmsskolas izglītības iestādes,
kuras realizē licencētas pirmsskolas
izglītības programmas, ja iestādi apmeklē bērns, kurš kopā ar vismaz
vienu no vecākiem vairāk par gadu
savu dzīvesvietu deklarējis Mārupes
novada administratīvajā teritorijā un
iestādes dibinātājs ar Mārupes novada pašvaldību ir noslēdzis līgumu par
dalību izglītības iestādes finansēšanā
un maksāt par katru iestādes izglītojamo bērnu – LVL 50 mēnesī no
1. 01. 2010.;
 neizskatīt MND saistošos noteikumus “Par sociālajiem pabalstiem
Mārupes novadā”, “Par sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksu Mārupes
novadā”, “Par pabalstu izglītības
veicināšanai”, “Par apbedīšanas
pabalstu”, “Par pabalstu politiski represētajām personām”, “Par
pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk
gadu sasniegušām personām”, “Par
pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai”,
“Par mājokļa uzturēšanas pabalstu”, “Par pabalstu jaundzimušo
aprūpei”, “Par pabalstu transporta

pakalpojumiem”, “Par pašvaldības
palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas” un
atkārtoti tos pārskatīt sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēdē;
 noteikt nomas maksu par Mārupes novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Tīraine” aktu zāles izmantošanu izglītības un kultūras pasākumu organizēšanai – LVL 15 + PVN
apmērā par mēnesi;
 atteikt piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamiem īpašumiem – ēkām un
sadalīt nokavētā nekustamā īpašuma
nodokļa 2009. gada 3. un 4. ceturkšņa maksājuma samaksu 3 vienādos
maksājumos, ar atmaksas termiņiem
2009. gada 28. decembrī, 2010. gada
20. jūlijā un 2010. gada 20. oktobrī,
kārtējā maksājumā ietverot nokavējuma naudu 0,0125 % apmērā no
nenomaksātā pamatparāda atlikušās
summas par katru dienu visa termiņa sadalīšanas periodā līdz pilnīgai
nodokļa parāda nomaksai;
 nodot izsolē nomas tiesības
uz nekustāmo īpašumu Lāčplēša
ielā 24, Rīgā ar kadastra nr. 0100021-0085, kas pieder Mārupes novada pašvaldībai 1/23 domājamās
daļas apmērā, piederošo zemi un
ēku, noteikt nekustamā īpašuma
Lāčplēša ielā 24, Rīgā nomas tiesību iegūšanas veidu – nomas tiesību
pārdošana izsolē, apstiprināt nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā
ar kadastra nr. 0100-021-0085 nomas
tiesību izsoles notiekumus saskaņā
ar lēmuma pielikumu un pilnvarot
Siguldas novada Domi rīkot izsoli
un veikt visas darbības, kas saistītas
ar izsoles procedūru, tostarp organizēt pašvaldības nekustamā īpašuma
nomas izsoles procedūru, parakstīt
nomas līgumu un nostiprinājuma
lūgumu zemesgrāmatu nodaļai par
nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 24,
Rīgā, ar kadastra nr. 0100-021-0085,
kas sastāv no zemes gabala 757 m²
platībā uz kura atrodas viena piecstāvu administratīvā ēka ar mansardu
un garāža, kopīpašumā esošās un
Mārupes novada pašvaldībai piederošās 1/23 domājamās daļas apmērā, nodošanu nomas lietošanā, kā arī
nokārtot ar uzdevuma izpildi saistītas
formalitātes.

Mārupes novada Domes sēdes
16. decembrī plkst. 10.00 sociālā, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde.
16. decembrī plkst. 12.00 attīstības komitejas sēde.
16. decembrī plkst. 14.00 vides un komunālo jautājumu
komitejas sēde.
16. decembrī plkst. 14.30 finanšu komitejas sēde.
22. decembrī plkst. 15.00 novada Domes sēde.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

novada Domē

Gads, kas tuvojas beigām, Mārupes novadā ir bijis spraigs. Gada
laikā Mārupe ir kļuvusi bagātāka
gandrīz par 2000 deklarētajiem
iedzīvotājiem, kopējam skaitam
tuvojoties 16 000. Ir izdevies izpildīt daudzus iesāktos darbus, tomēr
vēl daudz ir ieceru un projektu, ko
neizdevās realizēt. Uzsākot darbu,
šī sasaukuma deputāti klātienē iepazinās ar visu pašvaldības pārziņā esošo plašo saimniecību, kuras
darbība un uzturēšana tiek veikta
par pašvaldības budžeta līdzekļiem (skolas, pirmskolas izglītības
iestādes, sporta nodarbību vietas,
komunālo pakalpojumu sniedzēji,
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas
iespējas, ielas, ceļi utt.). Lai izzinātu
un iedziļinātos pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgā izmantošanā,
deputāti turpina darbu esošas situācijas padziļinātā izzināšanā. Katras skolas un pašvaldības iestādes
vadītājs sniedz deputātiem vispusīgu, padziļinātu atskaiti par esošo
situāciju, veiktajiem darbiem, naudas izlietojumu. Deputāti noskaidro
pašvaldības budžeta naudas izmantošanu, prasa vadītājiem viedokli,
kādas ir problēmas, ko turpmākā
darbā uzlabot, kā mērķtiecīgāk un
lietderīgāk izmantot mūsu kopējo
naudu. Šoreiz runāšu par dažiem
tematiem, kas raisījuši diskusija un
debates Domē.
Aizvadītajos gados ir radītas
plašas iespējas (kultūrā, sportā,
interešu klubiņos) dažāda vecuma
iedzīvotājiem savā brīvajā laikā nodarboties ar sev tīkamo. To izmanto
daudzi mārupieši, to izmanto arī
iedzīvotāji, kuri dzīvo Rīgā. Pašvaldība nodrošina ar labām, izremontētām un iekārtotām telpām,
algo pulciņu un kolektīvu vadītājus,
sporta trenerus. Nāk cilvēku grupas

(gan mārupieši, gan rīdzinieki) un
darbojas, maksā nelielu līdzdalības
naudu, pārējo sedz no pašvaldības
budžeta. Kuram nav slinkums, bet
ir vēlme darboties, tie nāk un darbojas. Kā būt tālāk – dalīt iedzīvotājus pēc deklarētās dzīvesvietas:
esi mārupietis, nāc un darbojies,
bet ja rīdzinieks, tad ne vai maksā
daudz lielāku līdzdalības naudu?
No Mārupes Rīgā mācas aptuveni
900 skolēnu un aptuveni 200 bērnu apmeklē bērnudārzus Rīgā, bet
Mārupē mācās aptuveni 200 skolēnu no Rīgas. Daudzi mārupieši arī
vakaros sporto, dzied un dejo Rīgā.
Valstī noteikta savstarpēja norēķinu
kārtība starp pašvaldībām par apmācību izglītības iestādēs – katra
pašvaldība maksā tai pašvaldībai
par savā teritorijā deklarēto bērnu,
pamatojoties uz izglītības iestādes
aprēķinātiem izdevumiem. Bērnu
un jauniešu interešu izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas šajos
savstarpējos pašvaldību norēķinos
nav iekļauti. Līdz šim Mārupē bija
princips – vispirms piesakās mārupieši, un tad var nākt arī citi (gan
sportot, gan dziedāt un dejot). Bet
tie iedzīvotāji, kuri ir darbojušies
iepriekš, projām nav dzīti, nav stingri prasīta dzīvesvieta. Kā būt tālāk,
strikti šķirot un prasīt naudu atkarībā no bērna, jaunieša, pensionāra
dzīvesvietas?
Aktuāls ir arī jautājums par
komunālo pakalpojumu sniegšanu.
Skultes un Tīraines ciemos iedzīvotāji ir neapmierināti ar septembrī
saņemtajiem aprēķiniem par mājas
apsaimniekošanas maksas palielinājumu no līdzšinējiem Ls 0,14 uz
Ls 0,25–0,35. Īpaši Skultes ciema
iedzīvotāji raksta sūdzības par māju
apsaimniekošanu, par neremontētiem jumtiem un, viņuprāt, neparei-

zi noteiktiem tarifiem. Šis jautājums
nav tik viennozīmīgs un vienkāršs.
Daudzdzīvokļu mājās apmēram
95–100 % dzīvokļi ir privatizēti, un
dzīvokļu īpašniekiem atkarībā no
dzīvokļa platības pieder domājamā
daļa no mājas koplietošanas telpām
(jumta, bēniņiem, kāpņu telpām,
pagrabiem) un zemes. Ūdens, kanalizācija, siltums, atkritumu izvešana
tiek nodrošināts centralizēti – no
komunālo pakalpojumu sniedzēja.
Dzīvokļu īpašniekiem ir jānāk kopā,
sapulcē jāveido dzīvokļu īpašnieku
sabiedrība. Daudzdzīvokļu māju var
apsaimniekot izveidotā sabiedrība,
sabiedrība var slēgt līgumu ar jebkuru apsaimniekotāju, kā arī ir citi
risinājumi. Šai mājas sabiedrībai ir
jāizlemj, ko mājai vajag remontēt, ko
uzlabot, ierīkot komunālo pakalpojumu skaitītājus vai ne, nodrošināt
mājā silto ūdeni vai ne, siltināt māju
vai ne. Meklēt lētākos un ekonomiskākos mājas uzturēšanas veidus.
Pašvaldības pienākums nav apsaimniekot mājas, veidot komisijas un
kārtot dzīvokļu īpašnieku vietā viņu
nesakārtotās māju uzturēšanas un
remontu lietas. Laiks sākt darboties
pašiem!
Mums ir daudzas lietas, kas
prasa kārtību. Pēdējos 5–7 gados
daudzi Mārupes lauki ir ieguvuši
jaunu seju – uzceltas jaunas ēkas un
būves. Laikā, kad zemes m2 Mārupē maksāja pasakainu naudu, ceļi
uz jaunajām būvēm tika veidoti
ātri un pavirši. Zemes pārdevējiem
neinteresēja šo ceļu būvniecība ar
tālāku perspektīvi – lai uzbūvētais
būtu kvalitatīvs un kalpotu ilgi. Pilnīgi piekrītu iedzīvotāju pamatotām
sūdzībām par ielu un ceļu kvalitāti.
Lai to uzlabotu, ir nepieciešami līdzekļi. Plānosim un vērtēsim tās iespējas, kuras mums dos 2010. gada

foto: Jolanta Grosberga

Labdien, mārupieši!

budžets.
Mums jādomā ne tikai par ikdienas rūpēm, bet arī par turpmāko
tuvākam un tālākam periodam –
5, 10 un 20 gadiem. Aicinu mārupiešus būt aktīviem, organizēties interešu grupās – iedzīvotāju,
jauniešu, uzņēmēju un jebkurā citā
veidolā, lai nāktu ar savu ierosmi,
lai piedalītos domu apmaiņās un
ideju “kaujās” par sava novada, savas Mārupes ilgtspējīgu un stabilu
attīstību. Mums jāizvirza mērķi, sasniedzamie rezultāti, jāizvērtē esošā
situācija, problēmas, kļūdas, jārada
to risinājums. Mums nepieciešams
tagadējām un nākamajām paaudzēm
nodrošināt līdzsvarotu ekonomisko
attīstību, racionāli izmantojot dabas,

cilvēku un materiālos resursus, saglabājot un attīstot dabas un kultūras mantojumu.
Gads tuvojas izskaņai, un ikviens iedzīvotājs redz ikdienas situāciju gan mācību iestādēs, gan
dzīvesvietas apkārtnē. Darba – interesanta, radoša un grūta – mums ir
daudz. To varam veikt ar kopējiem
spēkiem, nestāvot malā, neizvirzot
par prioritāti tikai savas labklājības
attīstību, bet dodot savu daļu, savu
ieguldījumu kopējās lietas labā.
Mēs to protam un varam. Būsim
saimnieki savā dzīvoklī, mājā, sētā,
tuvākajā apkārtnē! Priecīgus Jums
svētkus!
Mārtiņš Bojārs,
novada Domes priekšsēdētājs

Par Mārupes novada pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski
modificētiem kultūraugiem
Mārupes novada Dome ir saņēmusi iesniegumus ar lūgumu
pasludināt Mārupes novadu par
ģenētiski modificētu organismu
(ĢMO) brīvu zonu un aicināta
izmantot pašvaldības tiesības un
aizliegt audzēt ģenētiski modificētus
kultūraugus Mārupes novadā.
Šī gada 25. novembra Mārupes
novada Domes sēdē Nr. 10, visiem
klātesošajiem Domes deputātiem
balsojot par, nolēma atbalstīt ģenētiski modificētu kultūraugu
audzēšanas aizlieguma ieviešanu
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā uz 5 gadiem un informēt
sabiedrību par nodomu pasludināt
Mārupes novadu par brīvu teritoRīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

riju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, nododot šo jautājumu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Priekšlikumus
un iebildumus var iesniegt līdz
2010. gada 31. janvārim Mārupes
novada Domē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.

Neliela informācija par
ģenētiski modificētajiem
organismiem.

Ģenētisks (grieķu val. genētikos ‘ar izcelšanos saistīts’) ir tāds,
kas saistīts ar organismu iedzimtību un mainību. Gēns – DNS
molekulas noteikts iecirknis, kas
kodē kādu olbaltumvielu, līdz ar

to kādu noteiktu organisma pazīmi
vai funkciju. Modificēt (latīņu val.
modificare ‘noteikt pareizu mēru’) –
lietu, parādību vai procesu daļēji
pārveidot.
Pastāv pamatotas bažas par
ĢMO kaitīgo ietekmi uz vides
daudzveidību un cilvēku organismu, līdz ar to ir nepieciešams
saglabāt vides daudzveidību un izslēgt iespēju ĢMO sajaukšanos ar
parastiem augiem, kas ilgtermiņā
varētu novest pie atsevišķu augu
un dzīvnieku sugu izzušanas vai
neatgriezeniskas pārveides. Daudzi
zinātniskie pētījumi pierāda ĢMO
graujošo ietekmi uz vidi un cilvēkiem – 828 zinātnieki no 84 val-

stīm parakstīja atklāto vēstuli, kurā
brīdināja par ĢMO bīstamību un
aicināja atteikties no ĢMO izplatības. Ir apliecināts, ka nav iespējama ĢMO kultūraugu audzēšana
paralēli tradicionālajām, jo ir maza
iespēja novērst abu viena kultūrauga šķirņu sajaukšanos. Aizvien plašākas teritorijas Eiropas Savienības
(ES) dalībvalstīs un ārpus savienības esošās zemēs tiek pasludinātas
par zonām, kas brīvas no ģenētiski
modificētiem organismiem, Eiropā ĢMO audzēšanu aizliegušas
4567 pašvaldības, 196 provinces
un 93 prefektūras un departamenti
(dati: 7. Eiropas ĢMO brīvo zonu
konference, 2009. gada aprīlis).

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta otro daļu pašvaldība pēc savas
iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās
daļā. Savukārt tā paša likuma panta ceturtā daļa noteic, ka pirms šā
panta otrajā daļā minēto noteikumu
pieņemšanas pašvaldība informē
sabiedrību un publicē paziņojumu
par nodomu noteikt aizliegumu
norādot teritoriju, kurā paredzēts
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai.
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mans īpašums

Zemes izpirkšanas kārtība, ja
līdz 2008. gada 1. septembrim
ir veikta priekšapmaksa un
līdz 2009. gada 1. septembrim
ir veikta zemes robežu uzmērīšana
1. Līdz 2010. gada 31. maijam
jāiesniedz iesniegums VZD ar lūgumu sagatavot lēmumu par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu.
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Zemes izpirkšanas kārtība, ja
līdz 2008. gada 1. septembrim
ir veikta priekšapmaksa, bet
zemes robežu uzmērīšana vēl
nav veikta
1. Līdz 2010. gada 31. augustam
jāveic zemes robežu kadastrālā uzmērīšana, izgatavotais zemes robežu
plāns jāreģistrē VZD un jāiesniedz
iesniegums VZD ar lūgumu sagatavot lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu.
2. Līdz 2010. gada 30. decembrim jānoslēdz līgums par zemes
izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku. Ja uz zemes ir mežaudze, pirms līguma slēgšanas par
mežaudzi jāsamaksā VZD lēmumā
par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu norādīto summu privatizācijas sertifikātos vai naudā.
Termiņi iesnieguma iesniegšanai
VZD neattiecas uz gadījumiem, kad
zemesgabalam ir vairāki koplietotāji un kāds no tiem iesniegumu
lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu
iesniedzis līdz 2009. gada 31. augustam. Lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņem
atbilstoši zemes koplietotāju līdz
2009. gada 31. augustam iesniegtajiem iesniegumiem, pieņemot,
ka koplietotājs, kurš nav iesniedzis
iesniegumu līdz minētajam termiņam, ir atteicies izpirkt zemesgabala
domājamo daļu.
Neviens no iepriekš minētiem
termiņiem neattiecas uz bijušajiem
zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās
uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru
atjaunotas īpašuma tiesības, vai tā
pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas.
Šajos gadījumos nav termiņu ierobežojumu zemes izpirkšanai.
VSIA “Latvijas Valsts mērnieks”
norāda: ja kāds no iepriekš minētajiem termiņiem tiks nokavēts,
zemes lietotājs zaudēs zemes lietošanas tiesības un iespēju izpirkt
zemi par kadastrālo vērtību, arī tad,
ja par zemi veikta priekšapmaksa.
Turpmāk šo zemi varēs nomāt no
pašvaldības.
www.latvijasmernieks.lv

Pēc iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, kādus laiku pa laikam dzirdu,
saprotu, ka nepieciešams neliels skaidrojums par siltumenerģijas tarifiem
Jaunmārupē.
Lielākā daļa interesentu neskaidro izsaka jautājumu formā, bet viena
daļa ir pilnīgi pārliecināta un agresīva:
“Kāpēc mums nekļūst lētāka apkure,
ja avīzēs raksta, ka gāze ir kļuvusi lētāka?” Pat līdz absurdam – kas mums
vispār regulējot tarifus?
Tad nu atbildot jāteic, ka ir jau
daudz nesakārtotu lietu mūsu valstī,
bet tik liela pašdarbība sen vairs nav
iespējama. Komunālo pakalpojumu
tarifus mums, tostarp arī siltumenerģijas tarifu, apstiprina (nu jau jāteic –
līdz šim apstiprināja) Sabiedrisko pakalpojumu regulators, mūsu gadījumā
Olaines novada, Mārupes novada un
Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulators (OMS SPR). Turpmāk gan atkal reģionālie pašvaldību
tarifi tikšot regulēti centralizēti ar
lielā valsts sabiedrisko pakalpojumu
regulatora palīdzību, tādējādi likvidējot atsevišķo pašvaldību reģionālos
regulatorus. Iespējams, tas ir saistībā
ar reģionālo reformu.
SIA “Sabiedrība Mārupe” spēkā
esošais siltumapgādes tarifs noteikts
ar OMS SPR 2007. gada 8. jūnija
lēmumu Nr. 3/2007, 2. p. Ar šo lēmumu noteikts, ka turpmāk, mainoties dabas gāzes cenai, līdzi mainās
arī siltumenerģijas tarifs, jo lielāko
siltumenerģijas tarifa izmaksu daļu
rada kurināmā, tas ir, dabas gāzes izmaksas. Pārējā izmaksu daļa ir vairāk
vai mazāk konstanta. Tātad noteiktā
periodā siltumenerģijas tarifs ir tieši
proporcionāls dabas gāzes cenai.
Kas notiks ar dabas gāzes cenu
turpmāk, to rādīs laiks. A/s “Latvijas
Gāze” sola, ka šajā apkures sezonā tā
būtiski nemainīsies, tātad nemainīsies arī siltumenerģijas tarifs. Atceros, ka pirms vairākiem gadiem, kad
gāzes cena sāka strauji palielināties,
A. Dāvim tika jautāts par to, vai ir
iespējams dabas gāzes cenas samazinājums. Viņa toreizējā atbilde bija,
lai uz to necerot... Taču salīdzināsim

Kādas bijušas šīs izmaiņas (ko viena daļa iedzīvotāju,
šķiet, pat nav pamanījusi), var redzēt tabulā.
Gads
Mēnesis
Dabas gāzes cena [Ls/1000nm³]
Siltumenerģijas tarifs [Ls/MWh]
Karstā ūdens cena [Ls/m³]

2007
IX
170,72
33,79

2007
X
177,67
34,84

2007
XI
191,05
36,87

2007
XII
200,10
38,24

2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
168,71 173,27 177,89 209,17 209,11 209,09 209,06 209,61 209,40 286,10 281,10 281,10
33,48 34,14 34,87 39,61 39,61 39,61 39,60 39,68 39,65 51,27 50,51 50,51
1,98
2,02
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,97
2,93
2,93
2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
261,10 261,10 261,10 261,10 221,10 186,10 181,10 181,10 181,10 176,10 166,10
47,48 47,48 47,48 47,48 41,42 36,12 35,36 35,36 35,36 34,60 33,09
2,75
2,75
2,75
2,75
2,40
2,09
2,05
2,05
2,05
2,01
1,92

tabulā iekrāsotās 2008. gada oktobra
un 2009. gada novembra cenas.
Tomēr jārēķinās, ka tarifu kāpums
atkal būs sagaidāms vasaras sākumā,
jo Saeima pieņēmusi grozījumus likumā par akcīzes nodokli, paredzot,
ka no nākamā gada 1. maija tiek
ieviests akcīzes nodoklis dabasgāzei,
kas tiek izmantota kā kurināmais vai
degviela.
Tiktāl par dabas gāzes cenu un
siltumenerģijas tarifu. Bet kas notiek
ar siltumenerģijas patēriņu atsevišķās mājās? Kā redzams 2. tabulā, kur
uzrādīti 2008. gada dati, maksa par
viena kvadrātmetra apsildi būtiski
atšķiras (Mazcenu alejā 6 un 8 katrā
ir divi siltumtīklu ievadi).
Salīdzinot mājas, redzam atšķirību
patēriņā vairāk nekā divas reizes starp
sliktākajām mājām un siltinātajām
Mazcenu alejā 31 un 33. Nevaram dot
salīdzinājumu Mazcenu alejai 10, kura
arī ir siltināta, jo nav precīzu datu par
apsildāmo platību un iekšējo sadalījumu starp apkuri un karstā ūdens
sagatavošanu.
Kas attiecas uz mājām Mazcenu
alejā 6 un 8, tad savulaik to projekti saņēma godalgas, bet kāda ir šo
māju energoietilpība un kas izraisa
šo palielināto patēriņu? Nerunājot
par izmantoto celtniecības materiālu
siltumfizikālajām īpašībām, to īpaši
pastiprinājis mākslīgi palielinātā ārsienu virsma ar sekciju izbīdījumiem un
dažādiem to augstumiem, arī izvirzītās
trepju telpas ar lielu halli centrā. Tas

2009
XII

2. tabula

Zemes izpirkšanas kārtība, ja
līdz 2008. gada 1. septembrim
ir veikta zemes robežu uzmērīšana
1. Iespējams izmantot iespēju un
pieprasīt pašvaldībai samaksas par
izpērkamo zemi samazinājumu (līdz
pat 75 % no aprēķinātās summas
atkarībā no zemes lietošanas mērķa, lietošanas ilguma pieprasītāja
ģimenes sastāva, kā arī darba stāža
lauksaimniecībā un (vai) mežsaimniecībā).
2. Līdz 2010. gada 31. maijam
jāiesniedz iesniegums VZD ar lūgumu sagatavot lēmumu par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu.
Ja pašvaldībā ir pieprasīts un saņemts samaksas par izpērkamo
zemi samazinājums, iesniegumam
jāpievieno attiecīgās pašvaldības
lēmuma kopija.
3. Līdz 2010. gada 30. decembrim jānoslēdz līgums par zemes
izpirkšanu ar Latvijas Hipotēku
un zemes banku, samaksājot VZD
lēmumā par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu norādīto
summu privatizācijas sertifikātos
vai naudā.

2.Līdz 2010. gada 30. decembrim jānoslēdz līgums par zemes izpirkšanu
ar Latvijas Hipotēku un zemes banku. Ja uz zemes ir mežaudze, pirms
līguma slēgšanas par mežaudzi jāsamaksā VZD lēmumā par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu
norādīto summu privatizācijas sertifikātos vai naudā.
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Zemes lietotāji, kuriem nebija
jāveic priekšapmaksa par lietošanā
piešķirto zemi, turpmāk līgumu ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku
par zemes izpirkšanu varēs slēgt
uz laiku līdz desmit gadiem, kā
arī netiks prasīta pirmā iemaksa,
un zemes lietotāji varēs lūgt atlikto
maksājumu. VSIA “Latvijas Valsts
mērnieks” vērš uzmanību uz to, ka
personas, kuras jau ir noslēgušas
zemes izpirkšanas līgumus, nosacījumus varēs mainīt atbilstoši jaunajām likuma normām.
Likuma izmaiņas nosaka, ka tie
zemes lietotāji, kuri iekļāvās iepriekš
noteiktajos termiņos un ir saņēmuši
VZD lēmumu par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, zemi
varēs izpirkt par kadastrālo vērtību,
kas noteikta 2010. gadam. Lai to izdarītu, ir jāpieprasa VZD izziņa par
jauno īpašuma kadastrālo vērtību. Ja
tā būs mazāka par iepriekš noteikto, līgumu ar Latvijas Hipotēku un
zemes banku varēs slēgt saskaņā ar
zemāko vērtību.

Kas ietekmē maksu par siltumu

viss objektīvi palielina ēkas siltuma
patēriņu apkurei, ko vēl iespaido arī
ēku iekšējo siltumapgādes cauruļvadu
izolācijas stāvoklis. Lielajā vairākumā
pagājušā gadsimtā būvētajās mājās tas
ir diezgan neapmierinošs.
Ko darīt, lai stāvokli labotu? Tā
jau varētu būt tēma nākamai sarunai.
Šo māju dzīvokļu īpašniekiem noteikti
būtu jādomā par namu kāpņu telpu
un cauruļvadu izolācijas uzlabošanu.
Vieglāk, kā pieredze rāda, to būs izdarīt namiem, kas atrodas SIA “Sabiedrība Mārupe” apsaimniekošanā.
Problemātiski būs panākt vienošanos
Mazcenu alejas 6., 8., un 21. mājas
dzīvokļu īpašniekiem, kuri uzskata, ka
viņu nama apsaimniekošanai sevišķi
līdzekļi nav nepieciešami.
Harijs Lediņš,
SIA “Sabiedrība Mārupe”
enerģētiķis

foto: Jolanta Grosberga

Pagarināti termiņi lietošanā
piešķirtās zemes izpirkšanai

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

mārupieši jautā

Kā veidojas ēku kadastrālā vērtība? Par juridisko
adrešu maiņu

Informācija par šobrīd aktuālajām
ēku kadastrālajām vērtībām bezmaksas
ir pieejama VZD Datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv. Tāpat ēkas
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai
lietotājs var reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos datus par savu kadastra objektu
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 85. pantam. Jebkurš
interesents, vēršoties ar pieprasījumu
jebkurā VZD reģionālajā nodaļā vai
VZD Klientu apkalpošanas un datu
izplatīšanas departamentā, var saņemt

Tā kā Kadastra IS ēkas kadastrālās
vērtības aprēķins notiek automātiski atbilstoši 2006. gada 18. aprīļa Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 305, tad ir
izslēgta iespēja ēkas kadastrālo vērtību
aprēķināt nepareizi. Taču ir iespējams
noskaidrot un pārliecināties par ēkas
kadastrālās vērtības aprēķinā izmantoto datu pareizību, kas būtu ēkas tipa,
ēkas apjoma rādītāja un ēkas fiziskā
stāvokļa atbilstība būves kadastrālās
uzmērīšanas dokumentiem;
Apgrūtinājumu atbilstība Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegtajām ziņām.
Lai saņemtu informāciju par ēkas
kadastrālās vērtības aprēķinā pielietoto datu pareizību, personai ir tiesības
iesniegt VZD ģenerāldirektoram attiecīgu iesniegumu.
Par to, kā tiks aprēķināts jaunais
nodoklis un kā notiks šī nodokļa iekasēšana, stāstīsim kādā no nākamajiem
“Mārupes Vēstis” numuriem.

Daudzi mārupieši pēdējo mēnešu laikā ir saņēmuši vēstules ar Domes lēmumu, ka viņu īpašumiem ir
mainītas juridiskās adreses. Arī vēl
turpmāk daudzi tādas saņems. Kāpēc tiek mainītas juridiskās adreses,
skaidro Mārupes novada Domes
juriste Gaļina Nicberga:
Adrešu piešķiršana un maiņas
kārtību šobrīd nosaka divi normatīvie akti – Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likums un uz tā
pamata izdotie 2009. gada 3. novembra MK noteikumi Nr. 1269
“Adresācijas sistēmas noteikumi”.
Tie nosaka kārtību, pēc kuras jāvadās jebkurai pašvaldībai, pildot
likumā “Par pašvaldību” noteikto
autonomu funkciju – adrešu piešķiršanu. Stingra šo noteikumu ievērošana ir pamatnosacījums tam,
lai īpašuma adrese tiktu iekļauta
Valsts zemes dienesta uzturētajā
Adrešu reģistrā un tātad būtu norādīta kartēs u. tml., līdz ar ko kļūtu
pieejama sabiedrībai un dienestiem
(pastam, policijai, ātrai medicīniskai
palīdzībai, ugunsdzēsējiem).
Līdz šiem noteikumiem adrešu piešķiršana kārtību noteica
2002. gada 27. augusta MK noteikumi Nr. 384 “Adresācijas noteikumi”, kas bija nepilnīgi un neaptvēra
visu nepieciešamo regulējumu. Savukārt pirms tam nebija neviena
normatīvā akta, kas noteiktu vienotus adreses piešķiršanas principus. Līdz ar to bija izveidojusies
situācija, ka visos tajos gadījumos,
kad normatīvie akti nedeva pietiekošo regulējumu, pašvaldībām, lai

pildītu savu funkciju, bija jāstrādā
ar pašu spēkiem, katru reizi pieņemot jaunus citu no cita atšķirīgus lēmumus. Šobrīd ir grūtības
uz šo lēmumu pamata piešķirtās
adreses reģistrēt vienotā sistēmā,
kas savukārt neļauj adrešu reģistru
sistematizēt. Galvenās problēmas ir
māju nosaukumu esamība ciematu
robežas – spēkā esošie normatīvie
akti paredz, ka māju nosaukumi
ir saglabājami tikai ārpus apdzīvotajām vietām (ciematiem), bet
ciematos jābūt adresei ar piesaisti
piegulošai ielai (kā tas ir pilsētās).
Piešķirot numurus nekustamajiem
īpašumiem, lai tie neatkārtotos, tika
liktas šķērssvītras, defise u. tml.
Tagad MK noteikumi paredz, ka,
lai izvairītos no iepriekš piešķirtu
numuru atkārtošanās, zemes vienības un ēkas numuru papildina
ar latviešu alfabēta lielo burtu (bez
garumzīmēm vai mīkstinājuma zīmēm) vai ar mazo burtu “k” un defisi (ja ēkām ir korpusi). Aiz defises
norāda korpusa numuru. Līdz ar to,
ja esošā adrese neatbilst šādiem kritērijiem, tā nav reģistrējama adrešu
reģistrā. Tāpat dažreiz grūtības rada
adreses, kas tika piešķirtas privātpersonu ierosināto detālplānojumu
realizācijas kārtības ietvaros, kad
vēl nebija izbūvētas ielas, bet jau
bija nepieciešamas adreses apbūves
gabalu izdalīšanai. Līdz ar to nākas
saskarties ar gadījumiem, kad ir
lieli neloģiski pārrāvumi, kas rada
lielas grūtības gan iedzīvotājiem,
gan palīdzības dienestiem atrast
vajadzīgo adresi.

Kas jādara uzņēmējam vai privātpersonai, ja tā vēlas tirgot pārtikas
preces vai kādus citus ražojumus ne
veikalā?
Vispirms jebkurai personai ir jāvēršas ar rakstisku pieteikumu Mārupes novada Domē. Pieteikuma paraugs ir saistošo noteikumu Nr. 5/2009
pielikumā, un tas ir atrodams vietnē
www.marupe.lv. Pieteikumā ietverama
informācija ir norādīta saistošo noteikumu 3. punktā.
Ko drīkst tirgot?
Ir triju veidu tirdzniecība.
Ielu tirdzniecība jeb tirdzniecība
pašvaldības noteiktajās publiskās vietās. Tas ir visizplatītākais un vispieprasītākais tirdzniecības veids, taču
ir jāatceras divas lietas: tā ir atļauta
stingri noteiktās vietās un ar stingri
noteikto preci, no kurām atkāpes nav
pieļaujamas.
Ielu tirdzniecībā atļauts tirgot pašu
izgatavotos mākslas priekšmetus un

lietišķās mākslas un daiļamatniecības
izstrādājumus, ziedus, pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un
dēstus, uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām, savvaļas augus, ogas,
sēnes un riekstus saskaņā ar likumu
“Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu”, kvasu un alu no cisternām
(mucām), kā arī saldējumu, bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas
(piemēram, pīrādziņus) no speciālām
iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un
higiēnas normām, grāmatas.
Izbraukuma tirdzniecība nozīmē
tirdzniecību pasākumu laikā (piemēram, dziesmu un deju svētki, sporta
un kultūras pasākumi, reliģiski svētki,
u.c.). Izbraukuma tirdzniecība nenozīmē braukšanu ar savu autotransportu
pa novada teritoriju, kā arī nav pastāvīga tirdzniecība no automašīnām
vietās ārpus pasākuma.
Taču gadatirgos vai izbraukuma tirdzniecības vietās tirdzniecība
ir atļauta no transportlīdzekļiem un
tirdzniecības vietās, kas iekārtotas uz

attiecīgā pasākuma norises laiku.
Preču sortiments nav stingri
reglamentēts, taču jābūt saņemtām
nepieciešamām licencēm un atļaujām no citām iestādēm (piemēram,
pārtikas precēm – Pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas), atbilstošam
aprīkojumam (piemēram, metroloģiski
pārbaudītiem svēršanas un mērīšanas
līdzekļiem), kases aparātiem noteiktai
preču kategorijai.
Taču tas viss tiek pārbaudīts novada pašvaldībā, izsniedzot atļauju. Ja
nepieciešams, darbinieki norādīs, kādi
dokumenti ir vajadzīgi un kur tos var
saņemt.
Tirdzniecība tirgos – visplašākais
pieļaujamo preču klāsts, taču Mārupes
novadā nav izveidots neviens tirgus.
Kur Mārupē drīkst tirgoties?
Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai šādās vietās: Daugavas iela 29, Mārupē,
Viršu iela 20, Tīrainē, Skultes ielā 30
un Mazcenu alejā, Jaunmārupē. Precīzu tirdzniecības punkta atrašanas
vietu nosaka izpilddirektors, izsniedzot

atļauju un atzīmējot to atļaujas grafiskajā pielikumā.
Vai tirgot gribētājam ir arī jāmaksā
kāda nodeva?
Par atļaujas izsniegšanu pirms
tās saņemšanas jāmaksā pašvaldības
nodeva, kuras apmērs ir atkarīgs no
preču sortimenta un atļaujas termiņa.
Pašvaldības nodevas apmēri ir norādīti
saistošajos noteikumos Nr. 6/2009 (apstiprināti ar Mārupes novada Domes
26. 08. 2009. lēmumu).
Kas kontrolē to, vai šī tirdzniecība
ir atļauta?
Kontrolēt var visas tās personas,
kurām saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu ir tiesības
sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus, un Mārupes novadā tie
pamatā ir sabiedriskās kārtības dienestā strādājošie policijas darbinieki,
kā arī citu valsts institūciju kontrolēs
dienesti. Bet, protams, arī katrs iedzīvotājs var pajautāt, vai tirgotājam ir
Mārupes novada Domes atļauja par
tirdzniecību konkrētajā vietā.
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Mārupes novada Domē pēdējā
laikā daudzi mārupieši ir vērsušies ar
jautājumu, kur un kā var noskaidrot
savu māju un dzīvokļu kadastrālo
vērtību, jo Saeima ir pieņēmusi grozījumus Nekustamā īpašuma nodoklī,
kas paredz, ka no 2010. gada būs jāmaksā tā sauktais “mājokļa nodoklis”.
Nodokļa lielums tiks aprēķināts no
ēkas kadastrālās vērtības. kā tiek noteikta ēku kadastrālā vērtība, jautājām
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora
vietniecei Ilonai Kalnišai:
Ēkas kadastrālo vērtību aprēķina
Valsts zemes dienests (VZD). Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra IS) ēkas
kadastrālās vērtības aprēķins ir automatizēts process, kurā tiek izmantoti
Kadastra IS reģistrētie pēdējās kadastrālās uzmērīšanas (iepriekš tehniskās
inventarizācijas) dati: ēkas tips, ēkas
apjoma rādītājs un fiziskais stāvoklis
jeb ēkas nolietojums.
Ēkas kadastrālo vērtību aprēķina
kā vērtējamai ēkai atbilstošās ēkas tipa
bāzes vērtības, apjoma rādītāja lieluma
(kvadrātmetros vai kubikmetros) un
korekcijas koeficientu (būves fiziskā
stāvokļa korekcijas koeficients, apjoma ietekmes korekcijas koeficients un
apgrūtinājumu korekcijas koeficients)
reizinājumu.
Būves fiziskā stāvokļa korekcijas
koeficientu nosaka, izmantojot Kadastra IS fiksēto vērtējamās ēkas fiziskā
stāvokļa procentu un tam atbilstošo
būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu. Jo lielāks būves fiziskā stāvokļa procents (nolietojums), jo lielāks
korekcijas koeficients. Piemēram, ja
būvei fiziskais stāvoklis ir 75–80 %,
korekcijas koeficients ir 0,10, bet, ja
nolietojums ir 85–100 %, korekcijas

koeficients ir 0,00 un līdz ar to arī ēkas
kadastrālā vērtība ir nulle.
Apjoma ietekmes korekcijas koeficientu nosaka ēkām, kuras pēc apjoma pārsniedz standartapjomu. Šobrīd
standartapjomi un apjoma korekcijas
koeficienti ir noteikti rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupas
ēkām un dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas ēkām.
Apgrūtinājumu korekcijas koeficientu nosaka ēkām, kam Kadastra IS
reģistrēts apgrūtinājums valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

Kur var noskaidrot cik liela ir
ēkas kadastrālā vērtība?

Par ielu tirdzniecību
Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, aizvien biežāk arī mūsu novadā
zemnieki, mājamatnieki un citi ražotāji
meklē citus veidus, kā un kur pārdot
savu produkciju. Arī Mārupē varam
sastapt tirgotājus, kas savu preci tirgo
nevis veikalos, bet pie kāda veikala vai
citas ēkas, citi mēdz staigāt pa mājām
un dzīvokļiem un piedāvāt nopirkt
pārtikas produktus un citas preces.
Vai tā drīkst, kas atļauj un regulē šo
tirdzniecību, stāsta Mārupes novada
Domes juriste Gaļina Nicberga:
Ielu tirdzniecību reglamentē divi
normatīvie akti: Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumi
Nr. 388 “Noteikumi par tirdzniecības
kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos” un
uz tā pamata izdotie Mārupes novada
Domes saistošie noteikumi Nr. 5/2009.
Līdz ar to jebkurai personai, pirms tirgošanas būtu derīgi iepazīties ar šiem
normatīvajiem aktiem.

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

informāciju par ēkas kadastrālo vērtību, taču informācijas sagatavošana būs
maksas pakalpojums. Kontaktinformāciju lūdzu skatīt www.vzd.gov.lv.

Vai un kā var apstrīdēt šo
vērtību?
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veselība un sports

Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai trūcīgajiem pacientiem

Lai saglabātu veselības aprūpes
pieejamību un ārstēšanās iespējas
pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem – valdība apstiprinājusi Sociālā drošības
tīkla pasākumus arī veselības aprūpes
jomā.
Ministru kabineta noteikumi nr.
214 (pieņemti 2009. gada 3. martā)
paredz kārtību, kādā iedzīvotāji vai
ģimene var tikt atzīta par trūcīgu (...
ja ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
50 % no spēkā esošās minimālās darba
algas valstī, ja nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi un vērtspapīri, nav parādsaistību, aizdevumu, nepieder īpašums,
kuru var izmantot ienākumu gūšanai
u. tml.). Izziņu, kas apliecina trūcīgās
personas statusu, izsniedz pašvaldības
sociālais dienests, kurā iedzīvotājs ir
deklarēts.

Atbalsta pasākumi
trūcīgajiem pacientiem no
2009. gada 1. Oktobra

Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti
no pacientu iemaksas
No 1. oktobra trūcīgajiem pacientiem nekādas pacientu iemaksas nav

jāmaksā (ne pie ģimenes ārsta, ne pie
speciālista, ne uz izmeklējumiem, ne
slimnīcās). Turklāt trūcīgās personas
būs atbrīvotas arī no pacienta līdzmaksājuma 15 latu apmērā par vienā
ārstēšanās reizē slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām operācijām.

Trūcīgie pacienti atbrīvoti no
maksas par uzturēšanos “slimnīcu
viesnīcās”
Veselības aprūpes sistēma šobrīd
tiek pārorientēta no slimnīcu aprūpes uz ambulatoro un aprūpi dienas
stacionāros. Daudzās slimnīcās tiek
vairāk attīstīta ārstēšanās dienas stacionāros. Tomēr daudziem pacientiem
no lauku reģioniem rodas problēmas
izbraukāt uz ārstēšanos katru dienu.
Lai šo problēmu risinātu, slimnīcas
sāk veidot tā sauktās “slimnīcu viesnīcas”, kurās pacientiem tiks piedāvāta
iespēja nakšņot. Tādējādi pacienti, kuri
ārstēsies dienas stacionāros, ietaupīs uz
transporta izdevumu un uzturēšanās
izdevumu rēķina.
Sociālā drošības tīkla ietvaros
trūcīgajām personām slimnīcā izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa
tiks kompensēta un būs bez maksas,

ja pacients saņems dienas stacionāra
pakalpojumus, kur pacientam nodrošināta gultasvieta ne mazāk kā četras
stundas dienā.

Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem pilnā apmērā,
ja izdevumi par valsts nekompensēto
daļu kalendārā gada laikā sasniedz
50 latus
No 2009. gada 1. oktobra pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas
statuss, varēs saņemt bezmaksas
kompensējamās zāles arī to slimību
ārstēšanai, kuriem šobrīd ir noteikta
75 vai 50 % kompensācija no valsts,
bet atlikusī starpība – 25 un 50 % –
bija jāpiemaksā aptiekai pašiem.
Kas jādara, lai saņemtu šādu
atlaidi?
1. solis. Jākrāj čeki
Iegādājoties kompensējamos medikamentus, ir jāsaglabā maksājuma
dokumenti (kases čeks vai kvīts EKA
čekam), kurā papildus norādīts pacienta personas kods un zāļu nosaukums,
ko izsniegs aptiekā. Pērkot zāles, atgādiniet, lai uz maksājumu dokumenta/

čeka būtu Jūsu personas kods, vārds
un uzvārds.
2. solis. Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta kā līdzmaksājums par zālēm
Čeku summai par kompensējamo
medikamentu valsts nekompensēto
daļu kalendārā gada laikā jāsasniedz
50 latus; no šā gada oktobra līdz
31. Decembrim – 12,5 latus.
3. solis. Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti
 “Izziņas par atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam” kopija;
 kases čeki, kvītis EKA čekam
(oriģināli), kas apliecina maksājumu
par kompensējamām zālēm;
 iesniedzot dokumentus, uz vietas būs jāuzraksta arī iesniegums, ko
palīdzēs izdarīt speciālisti.
4. solis. Jādodas uz veselības norēķinu centru pēc izziņas
Tad pacientam jādodas uz Veselības norēķinu centra teritoriālajām
nodaļām (bij. VOAVA nodaļām)
Rīgā, Cēsu ielā 31, k. 3 (6. ieeja), tālr.
67201282. Pēc visu nepieciešamo dokumentu un iesnieguma iesniegšanas
(var nosūtīt arī pa pastu) Veselības

Tautas bumba
Jaunmārupes sākumskolā
Spēļu rezultāti 10.11. – 04.12

24. novembrī Jaunmārupes sākumskolā notika Mārupes novada
vispārizglītojošo skolu sacensības
tautas bumbā 1.–2. un 3.–4. klašu
grupā meitenēm un zēniem. Sacensībās piedalījās Mārupes vidusskolas,
Mārupes pamatskolas un, protams,
Jaunmārupes sākumskolas komandas – kopā 112 skolēnu.
Spraigā sacensībā, līdzjutēju atbalstītas, komandas cīnījās par katru
uzvaras punktu.

Kopvērtējumā:

1.-2.klašu grupā meitenēm
1. vieta Mārupes vidusskola
2. vieta Jaunmārupes sākumskola
3. vieta Mārupes pamatskola
1.-2.klašu grupā zēniem
1. vieta Jaunmārupes sākumskola
2. vieta Mārupes vidusskola
3. vieta Mārupes pamatskola
3.-4.klašu grupā meitenēm
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1. vieta Jaunmārupes sākumskola
2. vieta Mārupes vidusskola
3. vieta Mārupes pamatskola
3.-4.klašu grupā zēniem
1. vieta Jaunmārupes sākumskola
2. vieta Mārupes pamatskola
3. vieta Mārupes vidusskola
Visi dalībnieki tika apbalvoti ar
diplomiem, saņēma suvenīrus, bet
uzvarētāji ieguva kausus.
Liels paldies Mārupes vidusskolas sporta skolotājam Jānim Vilkaušam, Mārupes pamatskolas sporta
skolotājam Vitālijam Lepinam Žagaram un Jaunmārupes sākumskolas
sporta skolotājam Gintam Gaiķenam, kuri ne tikai sagatavoja skolēnus sacensībām, bet arī darbojās
kā tiesneši. Uz tikšanos nākamajā
gadā!
Gunārs Svētiņš,
Jaunmārupes sākumskolas direktores
vietnieks

Sport 2000 – Jaunmārupe 2 . .............................................................80:50
BS "Rīga" – A7 .....................................................................................67:65
Jaunmārupe 1 – F-Team/Zemturi ....................................................74:95
MIG – Āgenskalna baptistu draudze . ............................................57:67
Pro Mailīte – X kvadrātā . ..................................................................31:82
Melnais zirdziņš – Vilkači .................................................................75:56
Jaunmārupe 2 – BS "Rīga" ...............................................................68:131
F-Team/Zemturi – Melnais zirdziņš ................................................86:60
Vilkači – X kvadrātā ...........................................................................60:64
X kvadrātā – Jaunmārupe2 ................................................................78:56
Sport 2000 – BS "Rīga" .......................................................................76:74
Jaunmārupe 1 – Vilkači . ....................................................................84:61
MIG – Melnais zirdziņš .....................................................................75:75
Pro Mailīte – F-Team/Zemturi . ......................................................44:114
Āgenskalna baptistu draudze – A7 ..................................................67:79
F-Team/Zemturi – Jaunmārupe 2 ..................................................103:46
X kvadrātā – BS "Rīga" . .....................................................................64:93
Jaunmārupe 1 – Pro Mailīte ..............................................................89:36
MIG – Vilkači ......................................................................................80:55
Melnais zirdziņš – A7 . .......................................................................54:84

MNBL kopvērtējums 2009.gada 4.decembrī
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda
F-Team/Zemturi
Jaunmārupe 1
BS “Rīga”
MIG
A7
Āgenskalna baptistu draudze
X kvadrātā
Sport 2000
Melnais zirdziņš
Vilkači
Jaunmārupe 2
Pro Mailīte

(S)
9
9
8
9
8
7
9
8
8
9
9
9

(U)
8
7
6
5
6
5
4
3
2
2
0
0

(N)
1
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0

(Z)
0
1
1
2
2
2
5
5
5
7
9
9

(+/-)
+290
+200
+234
+87
+90
+88
-17
+5
-56
-207
-302
-412

(P)
26
24
21
21
20
17
17
14
13
13
9
9

norēķinu centra teritoriālajā nodaļā
pacientam piecu darba dienu laikā
tiks izsniegta speciāla izziņa (pēc pieprasījuma var tikt nosūtīta arī pa pastu). Ja izdevumi par kompensējamo
medikamentu valsts nekompensēto
daļu pārsniegs noteikto limitu, tad
pārmaksāto naudas summu atmaksās pacientam, pārskaitot naudu uz
pacienta bankas kontu.
5. solis. Ar izziņu jādodas uz aptieku un jāsaņem zāles bez maksas
Kad pacientam atkal nepieciešamas kompensējamās zāles, aptiekā
kopā ar īpašo recepti jāuzrāda arī Veselības norēķinu centra izdotā izziņa
un var saņemt zāles bezmaksas.
SVARĪGI! ATLAIDE UN ŠIE
NOTEIKUMI ATTIECAS TIKAI
UZ LĒTĀKAJĀM ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita ražotāja zāles, kuras
ir ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu, bet
dārgākas, tad starpība jāpiemaksā pacientam pašam.
Sīkāka informācija:
Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis 80001234
katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz
17.00

Labdarības
akcija
“Sasildīsim
sirsniņu”
Biedrība “Jauniešu
ideju darbnīca” aicina
ikvienu iesaistīties labdarības akcijā “Sasildīsim sirsniņu”. Ziedo no
sirds ģimenei, kurai vajadzīga tava palīdzība.
Iesaistīties labdarības akcijā var līdz 18. decembrim. Ziedojumus varat
nest:
Dienas centrs
“Švarcenieki”,

katru dienu no pulksten 13-19;

Dienas centrs
“Tīraine”,

katru dienu no pulksten 13-19;

Mārupes novada
Sociālājā dienests
Plašāka informācija:
Ieva Spriža,
mob. tālrunis 22005473,
e-pasts: ieva.spriza@gmail.com

Piezīmes: (S) – spēles, (U) – uzvaras, (N) – neizšķirti, (Z) – zaudējumi, (+/-) – gūto/
zaudēto punktu starpība, (P) – punkti.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

kultūra un izglītība

Mūsu mūziķi koncertē Slovākijā
Īsts Dieva brīnums ir mūzika.
Šajā mūzikas pasaulē Jaunmārupes
un tuvējās apkārtnes bērnus ieved
Mārupes mūzikas un mākslas skolas
pedagogi, iemāca, ieinteresē katru –
pat skolā vēl neejošu ķiparu. Jauki iemācīties izvilināt mūzikas instrumenta skaņas, bet muzicēt kopā visiem,
kad pie diriģenta pults stājas bērnu
autoritāte skolā – Mārtiņš Bergs –,
tā ir liela varēšana un pavisam cits
prieks. Tas atsver, atmaksā par ieguldīto darbu, pacietību un vecāku
uzticību.
Šādu brīnumainu koncertu piedzīvojām tālajā Tatru kalnu zemē
Slovākijā Pirmajā Adventē.
Balti sniegi kalnu galotnēs, skaista
viesnīca – veselības centrs “Afrodīte”
kūrortpilsētā Rajecke Teplicē, greznota
Ziemassvētku gaidās mirdzošās ugunīs. Te paredzēts koncerts. Skaistajā
slovāku pilsētiņā nokļūstam, veikuši
ceļu cauri Polijai, izbaudījuši Poprades
termālo baseinu un ūdensparka jaukumus, iemūžinājuši kalnu diženumu
savā atmiņā un foto kadros.
Esam vienots kolektīvs – lielie
bērni un jaunieši, tik lieli, lai vēl
īstenībā ticētu Ziemassvētku vecīša
patiesai eksistencei.
Par mammu tiek saukta direktore Dace Štrodaha, tā vien šķiet – tie
visi ir viņas bērni. Līdzās ir skolotājas
Silvija Notte, Aija Linde, Inga Graumane un Anna Vitjuka. Esam droši
par varēšanu, lepni par mūsu skolotājiem un galvenais – ir iedvesma
muzicēt, zinām, ka mūzikas instrumenti mums būs paklausīgi. Gribam
priecēt klausītājus tālajā zemē, valstī,
kura izveidojusies tikai 1995. gadā,

un mazliet palepoties ar mūsu valsts
mūzikas tradīcijām, varēšanu atskaņot
arī sarežģītus skaņdarbus. Ar mums
kopā ir pedagogi – tas ir balsts.
Notiek brīnums – no ceļotājiem
ātri pārvēršamies par māksliniekiem – skaisti sapostiem un drošiem. Flautas, vijoles, čelli, bungas
un klavieres klausa bērnu un skolotāju varai. Diriģenta rokas vadītas,
orķestra skaņas un dziedātāju balsis
un solistu Annijas Skudras un Ievas
Silkānes klavieru skaņas piepilda un
atdzīvina skaisto zāli. Varētu teikt –
mirkli, apstājies! Valda pati burvība,
izskan melodijas, klausītāji pieceļas
un visus apņem burvīga Adventes
gaisotne.
Muzicējam ar prieku, un prieku
ņemam pretī no viesmīlīgās nama
saimnieces un viesiem.
Pirms koncerta pabijām Slovāku
Betlēmē – Rajecka Lesna Frivaldē,
kuru 1995. gadā Dieva slavai un slovāku tautas vienotībai par godu no
liepas koka darinājis vietējais meistars Jozefs Pekaru. Vesela pilsētiņa
no koka figūriņām, kuras darbojas,

Mārupes teātris ir dzimis!
2009. gada 20. novembrī Mārupes
kultūras namā tika dibināts Mārupes
teātris. Tagad tā ir sabiedriskā organizācija – biedrība, kuras darbībā
aicināts piedalīties ikviens Mārupes
novadam piederīgais.
Organizācijas mērķi – mārupiešu
un citu Latvijas iedzīvotāju iesaistīšana
Mārupes novada kultūras dzīvē, izrāžu un teātru pasākumu veidošana,
kultūras dzīves dažādošana un teātra
mākslas attīstības veicināšana Mārupes novadā un Latvijā kopumā. Kaut
arī tas skan kā cēls un nesasniedzams
mērķis, teātra izveidē ieinteresētie jau
darbojas. Ir notikuši pirmie mēģinājumi un valdes sapulces. Ir izstrādāts
darbības plāns un notiek darbs pie
jaunizveidotā teātra repertuāra.
Mārupes teātris saka paldies Mārupes novada Domes deputātiem un
darbiniekiem, ka izrādījuši atbalstu
teātra tapšanā. Īpašs paldies Mārupes
vidusskolai un tās direktoram Jānim
Lagzdkalnam, kā arī Mārupes kultūRīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

ras namam un vadītājai Irai Dūdumai.
Teātrim atbalsts vajadzīgs ikdienā, tāpēc paldies par jau kopā paveikto!
Teātra mēģinājumi šobrīd notiek
kopā ar teātra studijas mēģinājumiem
Mārupes vidusskolā otrdienās un
piektdienās no 18.00 līdz 21.00 (laiki
noteikti vēl mainīsies!). Teātra studijai var pieteikties jaunieši no desmit
gadu vecuma, savukārt teātrim nav
vecuma ierobežojuma, tā sacīt – cik
ilgi grib un var!
Ikvienu, kam rodas vēlme sevi pamēģināt skatuves mākslā, Mārupes
teātris aicina pievienoties kolektīvam,
kura vaibsti un rokraksts būs atkarīgs
no ikkatra un kolektīva kopumā. Kāds
būsi tu, tāds būs teātris! Šobrīd īpaši
tiek aicināti vīru un zēnu lomu tēlotāji. Kā teica kāds režisors – tieši teātrī
dzimst primadonnas un īsti veči.
Mārupes teātra pilnvērtīgai darbībai gatavojoties, notiek pārrunas,
lai teātris iegūtu vēl vienu režisoru
intensīvam ikdienas darbam.

atainojot seno laiku sadzīvi, kultūru, ticību. Vēlējam, lai plaukst viņu
valsts un dabas dziedinošie spēki dod
spēku arī ceļotājiem šai zemē spēku
un veselību. Nobaudījām avota minerālūdeni – cilvēka labumam – tā
teikts vērtējumā pie avota. Un tiešām – jutāmies moži.
Atpakaļceļā Polijā apmeklējām
Krakovu un Veļičkas sālsraktuves,
veicām apmēram 2 km garu ceļu pazemē – pilsētiņā ar vēstures dvesmu,
kur gida laipnības vadīti varējām baudīt sāli cik gribam. Kā nekā – dabisks
konservants. Uzzinājām, kā ieguva
sāli agrāk un tagad. “Dievs palīdz!” –
tikai tā drīkstējuši sasveicināties šahtās
strādājošie. Sāls te radusies 14 miljonu gadu senā vēsturē; kādu kristāliņu
NaCl suvenīram mums iesaka paņemt līdzi mūsu gids. Skaisti.
Pievakarē mūs gaida Sv. Marijas
baznīcas taurētājs – no torņa augstuma mums sūta sveicienus un priecīgu
atgriešanos mājās.
Priecīgu Adventes laiku vēlot –
Annijas mamma
Mārupes teātris ir atvērts jebkurām idejām. Ja tev ir idejas, kas teātrim var noderēt – esi aicināts mūsu
pulkā arī kā atbalstītājs, palīgs tehniskajos vai organizatoriskajos darbos. Ja
tev piemīt menedžera talants, varbūt
tieši tu kļūsi par Mārupes teātra direktoru.
Līdz šā gada 29. decembrim (ieskaitot) var iesniegt savu risinājumu
tikko izsludinātajam Mārupes teātra
logo idejas konkursam (noteikumi
Mārupes novada vietnē www.marupe.lv).
Atbalsts Mārupes teātrim ir jūtams ikvienā novada iestādē, pasākumā un cilvēku tikšanās reizē. Mēs
zinām, ka tas ir avansā – un arī par
to paldies!
Ar laiku Mārupes teātris tiešām
kļūs par kaut ko vairāk nekā vienkāršs
brīvā laika pavadīšanas pasākums.
Tas ir jau jūtams! Tas top redzams,
un mums ir tas gods tajā piedalīties.
Tev?
Nāc un pievienojies!
Ingmārs Čaklais

Kultūras notikumu afiša
 Mārupes novada Domē izglītības iestāžu audzēkņu sveicieni Ziemas
saulgriežos izstādē “Rūķis pazaudēja cepuri”. Izstāde apskatāma līdz
8. janvārim.
 Visu decembra mēnesi Zemnieku saimniecība “Mārtiņi” piedāvā
Ziemsvētku eglītes izvēlēšanos pārvērst par jauku piedzīvojumu bērniem
(apmeklējumu iepriekš pieteikt pa tālruni 29142465).
 11. decembrī plkst. 18.00
Mārupes kultūras namā – līnijdeju
kluba svētku sarīkojums.
 12. decembrī plkst. 10.00 un
plkst. 12.00 Mārupes kultūras namā
savu dejotprasmi rādīs bērnu deju
kolektīvi – kultūras nama “Pērlītes”
un PII “Lienīte”–“Māriņa”.
 12. decembrī plkst. 18.00 Mārupes kultūras namā – “Tā precas vecpuiši”, komēdija pēc A. Čehova lugu
“Bildinājums” un “Lācis” motīviem.
Lomās – Zane Daudziņa, Juris Lisners, Jānis Reinis un Indulis Smiltēns.
Biļešu rezervācija pa tālr. 29211645.
Biļešu iegāde kultūras namā, cena
Ls 4, pensionāriem Ls 3.
 13. decembrī plkst. 13.00 –
Mārupes kultūras namā koncertcikla
“Muzikālā Advente 2009” – Mārupes
novada pensionāru Ziemassvētku sarīkojums.
 14. decembrī no plkst. 17.00
līdz 19.30 Mārupes mūzikas un māks-

las skolā notiks Ziemassvētku dāvanu
darbnīca. Mākslas nodaļas skolotāju
un audzēkņu vadībā varēsit no dažādiem materiāliem pagatavot Ziemassvētku rotājumus, apsveikumus
un dāvaniņas.
 19. decembrī plkst. 11.00 Mārupes novada “Ezīšos” Čučumuižas
Ziemassvētku pasaka. Mazus un lielus
priecēs Rūķīšu krustmāmiņa Kristīne,
rūķīši Taustiņš, Kikī, Cucurs, Bombondziņš, Bučiņa un Ziemassvētku
vecītis. Pieteikties pa tālruni 26536088,
29578652.
 19. decembrī plkst. 15.00 –
Mūzikas un mākslas skolas Ziemassvētku koncerts. Piedalās solisti, orķestris un koris.
 20. decembrī plkst. 14.00
Mārupes kultūras namā koncertcikla
“Muzikālā Advente 2009” noslēguma
koncerts. Koncertā piedalās senioru
koris “Noktirne”, Jauktais koris “Mārupe”, sieviešu koris “Resono” un sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”.
 22. decembrī plkst. 19.00
Mūzikas un mākslas skolas ērģeļu
zālē – Ērģeļu atklāšanas koncerts.
Spēlēs skolas pedagogi un draugi.
 16. janvārī plkst. 17.00 Mārupes kultūras namā – svinīgs sarīkojums, veltīts 1991. gada barikāžu
atcerei un Mārupes barikāžu dalībnieku biedrības piecu gadu darbībai.
Ieeja ar ielūgumiem.

Pedagogi aktīvi
iesaistās ESF projektā
Uz oktobra mēnesī Mārupes novada Domes izsludinātajā Eiropas sociālā
fonda (ESF) projekta “Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos” īstenošanai
mūsu novadā esošo vispārējās izglītības iestāžu pedagogi ir izrādījuši lielu
ieinteresētību. Projektā pieteikumus
bija iesnieguši 44 pedagogi. Pedagogu
atlases komisijas sēde notika 13. novembrī, kurā tika izvērtēti pieteikumi
un to atbilstība šī projekta nosacījumiem. Uzaicinājumu saņēma 37 pedagogi un septiņiem tika atteikts.
Projektā piedalās pedagogi Diāna
Zemīte, Una Moiseja, Daina Mediņa, Evija Drengere, Laura Buravcova,
Anita Līdaka, Santa Upmane, Antra
Dukāte (visas strādā Jaunmārupes sākumskolā), kā arī Inese Damula, Arta
Juška, Sandra Nastaja, Inese Sīle, Jekaterinas Kaganes, Gunita Privka, Juris
Sniķeris (no Mārupes pamatskolas),
Inese Ļaksa, Biruta Sūnaite, Ilze Vil-

de, Sarmīte Kukle, Inese Gaša, Elita
Voiciša, Gunta Potaša, Aija Savicka,
Kristīne Pavilone, Maruta Grava, Aija
Munkevica, Rita Muceniece, Janīna
Vanaga, Skaidrīte Katiša, Līga Lagzdkalne, Andžela Sokolova, Dace Rumpe, Solveiga Igaune, Jana Zvejniece,
Indra Puķe, Baiba Zvaune (Mārupes
vidusskola) un Ludmila Čaupenoka
(Skultes sākumskola). Projekta mērķis ir veicināt pedagoga apmācības
vispārīgu vai specifisku prasmju apguvei, kas pedagogam ir nepieciešamas
darbam citā nozarē vai specialitātē,
tai skaitā uzņēmējspēju attīstīšanu vai
komercdarbības un pašnodarbinātības
uzsākšanu, kā arī veicināt pedagogu
tālākizglītību darbam apvienotajās
klasēs, cita mācību priekšmeta mācīšanai nepieciešamā sertifikāta vai
cita darbam vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē nepieciešamā
skolotāja sertifikāta ieguvei atbilstošo
normatīvajiem aktiem par prasībām
pedagogu izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai.
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Padomi Ziemassvētku dekoriem
kori – piemēram bumbiņas, spīgulīši,
pērlītes, lentītes, “Eņģeļu mati” un citas
lietas, ko tik bagātīgi var atrasts veikalos. Tās nebūt nevajadzētu iepirkt lielā
vairumā vai ļoti dažādas. Vislabāk, ja
uzreiz zināt, ko gribēsiet uztaisīt un
no kā. Šos sīkumus nopērciet tikai nedaudz – akcentam, krāsas spilgtumam.
Bet, protams, arī bez tā var iztikt.
• Sveces var liet arī paši. Šajā gadījumā viņas būs oriģinālas un tikai
vienā eksemplārā. Var izmantot pāri
palikušos neizdedzināto sveču galus
vai parafīna gabalus. Ja tādi nav pieejami, izvēlieties visvienkāršākās sveces
veikalos. Nozīme ir tikai krāsai. Daktij
jāizvēlas kokvilnas diegs. Var dabūt
nopirkt speciālo diegu, var arī iegādāties parasto diegu – visrupjāko un
vairākus diegus sapīt kopā kā bizē. Parafīnu kausē uz lēnas uguns un ūdens
peldē. Katru krāsu kausējiet atsevišķi,
lai saglabātos toņa dzidrums. Lai krāsas nesaplūstu ari lejot sveci, pagaidiet,
lai iepriekšējais slānis mazliet atdziest.
Lai diegs būtu svecei pa vidu un lai
viņš nenogrimtu, pāri trauciņam, kurā
liesiet parafīnu, pāri pārlieciet kādu
kociņu vai kaut vai zīmuli. Vienu galu
ieliek traukā līdz apakšai un otru aptin
ap kociņu. Pastāstīšu trīs vienkāršus
„traukus”, kur varat ieliet sveci: 1.
Parastā vienreizējās lietošanās glāze.
Kad svece sakaltusi, var arī sagriezt,
lai vieglāk to izņemtu. 2. Kādā traukā tā bagātīgi ielieciet slapjas smiltis.
Vislabāk parupjas kā jūras smilts vai
grants. Izveidojiet bedrīti un tas būs
jūsu trauks. 3. Var arī kādās formiņās,
tad svecei būs speciāla forma. Esmu
izmantojusi arī manas meitas smilšu
kūku formiņas.
• Sveķus labi var izmantot arī
sastiprināšanai. Daudzi dažādos materiālus līmē kopā ar karsto līmi, bet
cilvēkiem, kuriem tās nav vai arī ir
mazi bērni un ir bažas par apdedzināšanos, iesaku izmantot tos pašus
izkausētos sveķus. Jāstrādā veikli un
lielus dekorus būs grūti sastiprināt,
bet tiem var papildus pielietot kādas

Adventes laikā
“Mums nav jāaptver neierobežotā
patiesība, mums jāiet uz priekšu no
gaismas uz gaismu.” (Pīters Bleiks)
Adventes laiks... klusais pārdomu
laiks... katra iedzīvotāja vēlmes un
domas... dāvināšanas prieks... miers
dvēselē.
Ja nevar dzīvot tikai ar roku un
prāta darbu, tad šodien jāvar izdzīvot
ar sirds un gara darbu.
Koncertcikla “Muzikālā Advente”
kulminācija ir ceturtās Adventes koncerts, kurā piedalās ne tikai Mārupes
kultūras nama kori, bet arī Evaņģēliski
luteriskās baznīcas mācītājs Linards Ro-
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zentāls. Dziedāšana, jebkāda muzicēšana ir vispilnīgāka harmonijas izpausme.
Kaut uz brīdi paceļamies pāri ikdienas
pelēcībai. Skaņa... Tik liega, gan prieku,
gan smeldzi aptveroša. No kurienes tā
nāk? Acis paveras augšup uz zvaigžņotajām decembra debesīm, vai tiešām
no turienes līst melodija Ziemassvētku
vakarā, kad visas ieliņas kļūst klusas
un noslēpumainas, īpaša brīnuma un
baznīcas zvanu gaidās...
Lilija Dzene kādā intervijā saka:
“Ja vien mēs tik ļoti neaiztaisītu sevi
ciet, mēs daudz vairāk ieraudzītu to
skaisto apkārt.”

Steisija Jēkabsone
(dzimusi 15. 10. 2009.),
Arnolds Ozols
(dzimis 19. 10. 2009.),
Evelīna Paņina
(dzimusi 26. 10. 2009.),
Liva Čerpakovska
(dzimusi 31. 10. 2009.),
Bogdans Širjajevs
(dzimis 2. 11. 2009.),
Luīze Murāne
(dzimusi 6. 11. 2009.),
Ričards Sīmanis
(dzimis 11. 11. 2009.).

foto: Jolanta Grosberga

Ir atnācis gada noslēguma skaistākais laiks – Adventes un Ziemassvētku
gaidīšanas laiks. Šis arī ir periods, kad
rotājam mūsu mājas, izliekam dažādus
dekorus un rotājam eglītes. Veikalos ir
atrodami daudz dažādi dekori, interjera priekšmeti, Adventes vainagi, eglīšu
rotājumi un, protams, dāvanas visām
gaumēm. Tomēr daudz ko no tā mēs
varam izgatavot paši, pieliekot nedaudz
fantāzijas, radošuma un individualitātes. Turpmākie ieteikumi kādam šķitīs
jau zināmi, kādam – aizmirsti, bet vēl
kādam – interesanta pieeja ikdienišķām lietām. Galvenais, ka tie ir vienkārši, no pieejamiem materiāliem un
realizējami gan vienatnē, gan kopā ar
ģimeni vai draugiem.
• Ļoti labi noder dažādos dekoros
tie materiāli, ko mums sniedz daba. Jūs
varat apvienot veselīgu pastaigu svaigā
gaisā pa mežu vai pie jūras ar dažādu
interesantu nieku vākšanu. Iedomājieties, ka dodieties sēnēs: paņemiet līdzi
groziņu un nelielu nazīti. Groziņā savāktie materiāli tā nesakritīs kaudzē un
nesalūzīs, kā tas varētu notikt maisiņā.
Nazītis var palīdzēt atdalīt piemēram
kādu interesantu koka mizas gabalu.
Tā pamazām salasiet visu, kas jūsos
izraisa skaistas un mākslinieciskas domas: čiekuri, mazi akmentiņi, jūras
appulēti kociņi, sūnas (ļoti labi noder
dažādi ķērpji), pažuvuša vai nogāzta
koka miza, smilgas un pakaltuši augi,
var arī kādas rupjākas smiltis, skuju
zariņi... Parasti, jau ieraugot kaut ko
interesantu, rodas domas, kā to varēs
vēlāk izmantot.
• To, ko daba nav mums pasniegusi gatavu dekorēšanai, mēs varam
nedaudz uzlabot. Rotājumus košākus
un krāšņākus padarīs dažādi žāvēti
vai – vēl labāk – kaltēti augļi: āboli,
mandarīni, apelsīni, kādas ogas... Ābolus labāk atlasīt ar sarkanu mizu un,
griežot šķēlēs, mizu atstāt. Arī krustnagliņas, kanēļa nūjiņas, piparkūkas
lieliski papildinās rotu krāšņumu.
• Jebkuru kompozīciju lieliski
papildinās sveces, dažādi nelieli de-

Novembrī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie

smalkās stieples. Galu galā baltās sveces sveķus var ļoti dekoratīvi pārtecināt pāri jau gatavam dekoram – tā
teikt virsotnei. Rodas sniegots efekts.
Interesanti izskatīsies rotājumi, kurus
ar kaut ko apbērsiet. Viegli nopūtiet
izvēlētās vietas ar izsmidzināmo līmi
vai parasto matu laku (tad gan var arī
kaut kas nobirt ar laiku) un apberiet
rotājumus ar spīgulīšiem, krāsainajām
smiltiņās, kādiem pigmentu pulveriem
vai vienkārši ar miltiem. Interesanti
izskatās tās rīsu pārslas, no kurām vāra
putras. Tomēr pie jau rupjākiem beramajiem jāņem palīgā stiprākas līmes:
karstā līme vai var arī PVA līmi, kura
gan mēdz žūstot sarauties (nebūtu ieteicams biezā slāni pārklāt papīru, ja
vien negribat rezultātā iegūt rullīti),
bet arī kļūst caurspīdīga. Interesants
beramais materiāls ir dažādas tējas.
Vislabāk augļu sajaukumi ar dažādu
komponentu sastāvu. No kaltētām
apelsīnu šķēlītēm un šādas tējas akcentiņiem, izliekot to uz caurspīdīga
šķīvja, var izveidot ļoti skaistu vidi
svecei uz jūsu svētku galda.
• Skaistus rotājumus var izveidot
no mīkstiem zariņiem vai vīnogu zariem, stīgām. Lokanus un vijīgus zarus
var satīt kā patīk. Piemēram – brīvā
kamoliņā. Lai tas pirms laika neattinās,
apsieniet ar diedziņu. Ja vēlaties izveidot lielu bumbu, uzpūtiet balonu un

aptiniet tam apkārt. Šajā gadījumā būs
nepieciešamas garas vīnogulāju stīgas.
Kad veidojums ir izkaltis, balonu var
pārdurt un izvilkt laukā. Jau gatavu
šādu rotu var gan nopūst ar krāsu, gan
apbērt ar spīguļiem. Var papildināt ar
dažādām lentēm, pušķiem un pakarināt eglītē.
• Piemirsts, bet skaists eglītes rotājums ir mazi, krāsaini dāvanu maisiņi. Kad maisiņš uzšūts, to var gan
apgleznot, gan aplīmēt ar dažādiem
niekiem.
Ceru, ka daži mani ieteikumi
jums palīdzēs izgatavot rotājumus savai mājai, svētku galdam vai dāvanas
tuvajiem. Un daži būs kā rosinājums,
iedvesma lielākām un krāšņākām idejām. Svarīgi, lai rotājumu un dekoru
izgatavošana jums sniegtu gandarījumu un prieku apkārtējiem. Galvenais
nesatraucieties, ka kaut kas var neiznākt, jo tā nemēdz būt. Viss, ko dara
no sirds, iznāk un ikvienā no mums
dzīvo mākslinieks. Bērnībā mēs visi
mācējām gan zīmēt, gan taisīt mazas
dāvaniņas savām mammām un tētiem.
Tas nepazūd, tikai piemirstas.
Vēlu visiem siltus, gaišus un ģimeniskus Ziemassvētkus un uzņēmības
pilnu 2010. gadu!
Mārupes novada Domes
māksliniece
Jolanta Grosberga

Bieži gadās, ka, skatoties kādu
mākslas darbu, saņemtā informācija
ir tik liela, ka to nemaz nevar tā uzreiz pasacīt vārdos. Manuprāt, tāds ir
arī Adventes laiks un Ziemassvētku
vakars – katrs cilvēks to izjūt ar sirdi,
bez skaļiem vārdiem. Tie ir sevišķi
mirkļi un emocijas, tā ir smalka, neredzama stīga, kas visu cilvēci apņem
un samīļo.
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
“Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas mīt,

Tepatās – mūsos pašos!”
(I. Ziedonis)
Šajā Adventes laikā vēlos vēlreiz
pateikt paldies mūsu pašu mārupiešiem un kultūras nama kolektīviem
un to vadītājiem – par sapratni, uzticēšanos, labestību, smaidu, par kopīgi
ieguldīto darbu, lai Mārupes iedzīvotāji
varētu būt kopā un pieminēt Latviju tās
dzimšanas dienā – 18. novembrī.
Lai miers virs zemes un cilvēkiem
labs prāts. Priecīgus Ziemassvētkus!
Ira Dūduma

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. Nr. 000702131. Iznāk vienu reizi
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Sveicam
jaunos mārupiešus
un viņu vecākus!
Novembrī Mārupes
novada dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtās laulības
4. 11. 2009.
Irēna Severova
un Aleksejs Goroškovs
7. 11. 2009.
Aleksandra Skļarko
un Dzintars Baltais
13. 11. 2009.
Anna Ņikitia
un Ilmārs Mikučs
16. 11. 2009.
Anastasija Šalagina
un Vladimirs Simonovs
21. 11. 2009.
Dace Stesele
un Māris Biķernieks

Sveicam!
Mūžībā aizgājuši
Novembrī
Nikolajs Volkovs (1952),
Maiga Šnepste (1925), Jevgenija Tumiņa (1934), Angelīna
Lisenko (1933), Toms Koržeņevskis (1936), Janina Butkeviča (1925), Igors Maršalkins
(1956).

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību
Genovefai Cabulei,
dēlu zaudējot.
Mārupes novada
labiekārtošanas dienests
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. decembris, 2009

