
Mārupes novada bērnu un 
jauniešu sveicieni un novēlē-
jumi valsts svētkos.

  Latvija, Tu man esi devusi 
mammu un tēti, kas mani mīl. 
Solījumu, ka es dzīvošu ilgi un lai
mīgi savā zemē, tāpēc es Tev gribu 
pateikties un apsveikt Tevi. Tu esi 
pati labākā, man Tu esi mīļa, un es 
Tevi nekad neaizmirsīšu. Latvija, 
daudz laimes dzimšanas dienā! 

Diāna
 Novēlu, lai Latvija augtu ar

vien lielāka, lai varētu cilvēki daudz 
reižu pa viņu braukāt.  

Kristofers
 Lai nebūtu apzīmētas mājas 

un žogi! Lai ziemā būtu sniegs! 
Agnese

 Manai Latvijas tortei
Ir ļoti dažādas kārtas.
Pirmajā kārtā latviešu valoda 

slēpjas.
Otrajā – sulīgas pļavas pieneņu 

kleitās tērpjas.
Trešajā kārtā aug Latvijas ozoli 

dižie.
Ceturtā kārtā virmo ūdens avo

ti dzidrie.
Piekto kārtu – skābās dzērve

nes rotā.
Sestajā – rupjmaizes riku ceļ 

godā.
Septītā kārtā čab pludmales 

smiltis.
Tām pāri veļas Baltijas jūras 

vilnis.
Tā varētu torti kārtu pa kārtai 

likt.
Un tā līdz debesīm ar Latvijas 

torti tikt.
Tur balti mākoņi peld un saule 

tik spoža –
Tā mūsu Latvijas torte tik krāš

ņa un koša. Emīls 

  Par spīti visam, esi tikpat 
skaista un visiem mīļa kā agrāk! 

 Arta 
 Lai visi cilvēki iemācās dzie

dāt Latvijas himnu un nekad ne
strīdas!  Eduards
 Lai nekad Latvijā nebūtu tā, 

kā ir tagad! Kristers 
 Es gan nevaru Tevi samīļot 

burtiski, taču sūtu Tev lielus ap
kampienus, kurus Tu noteikti jutīsi. 
Šajos grūtajos laikos es Tev vēlu 
nepazust! Tu esi maza, taču stipra 
zeme, un Tava tauta ticēs, ka Tu 
šis nebaltās dienas uzvarēsi! Mana 
Latvija, mīļā zemīte! Es Tev ticu un 
mīlu no sirds! Agnese 
 Mana mīļā Latvija, mana mīļā 

zemīte. Sveicu dzimšanas dienā! 
Vēlu sakoptu zemi, smaidīgus cil
vēkus un daudz ko labu! Estere 
 Lai Latvijā ir daudz gotiņu! 

Ja viņas ēdīs daudz zāli, tad būs 
mierīgas, klausīgas, un viņām būs 
daudz piena.  Raivis
 Novēlu Latvijai tikta ārā no 

krīzes, palikt neatkarīgai, labu go
dīgu valdību, pilsoņus, kas ciena 
un rūpējas par savu valsti. Novēlu, 
lai arī Latvijas daba paliek tikpat 
skaista. Linda 
 Lai Latvijai neuzkrīt milzīgs 

meteorīts.  Otto
 Es Latvijai uzdāvinātu lielu 

rozā  balonu!  Kristīne
 Bur man burvji, skauž man 

skauģi,
Nevar mani izpostīt.
Vij Dieviņ zelta jostu
Apkārt manu tēvu zemi.
Sveicu Tevi 91. dzimšanas die

nā! Novēlu Tev nodzīvot saules 
mūžu! Elizabete
  Novēlu Tev laimi, prieku! 

Atveseļojies no krīzes, un viss būs 
kārtībā! Līga 
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Vienkāršs un dabisks, vārdos plūs
tošs mīļums un sirsnība nevar kļūt 
nemoderna un nelaikmetīga. “Zaķīšu 
pirtiņa” nenovecos un circenītis aiz
krāsnē turpinās savu dziesmu.

Šobrīd ir tāds darbīgs pārdomu 
laiks. Arī es, rakstot ikgadējo Latvijas 
dzimšanas dienas svētku sarīkojuma 
scenāriju, pārlasot daudz dzejas krā
jumu, vēlreiz novērtēju mūsu tautas 
bagātības, to, kas mums pieder. Tie 
ir mūsu cilvēki, tie ir meži, kuri pār
steidz ar savu krāšņo krāsu gammu 
tieši rudenī, tās ir upes un ezeri, tā 
ir mūsu jūra. Atliek tikai notupties 
smiltīs un vērot to, bet fonā skanēs 
tās mūzika. 

Arī koncerts “Piemini Latviju”, kas 
veltīts Latvijas dzimšanas dienai, šogad 
ir piezemētāks, klusāks un intīmāks. 
Jo tāds, manuprāt, ir šis laiks. 

Jo laiks vairāk rit uz priekšu, jo 
vairāk brīnos. Par pasauli, par klusu
mu, par trokšņiem, par vēja nenorautu 
lapu rudenī iegājušā kokā. Pasaule ir 
brīnumu, pārsteigumu un nepārtrauk
tas dzejas pilna. Dzeja un mūzika atver 
kādas īpašas durvis uz cilvēku sirdi.

17. novembrī plkst. 18.00 Mā-
rupes kultūras namā, kad būs izska
nējusi novada priekšsēdētāja Mārtiņa 
Bojāra uzruna nodziedāta mūsu kopī
gā lūgšana – “Dievs, svētī Latviju”, uz 
skatuves satiksies paaudzes – Mārupes 
radošie dažādu profesiju cilvēki. Tie 
ir mūsu novada mazās zvaigznītes, 
talanti, kādi Mārupes novadā ir kat
rā ģimenē. Mēs mīlam savu Mārupi 
un savus cilvēkus. Lai mums veicas 
visiem kopā! 

ira Dūduma

Svinēsim 
Latvijas 
dzimšanas 
dienu kopā!

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!
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11. novembrī Lāč
plēša dienā – apritēs 
90. gadadiena kopš 
uzvaras pār Bermon
ta karaspēku, kad no 
svešajiem iebrucējiem 
tika atbrīvota Rīga un 
citas Latvijas teritori
jas. Karavīri drosmīgi 
cīnījās frontes līnijās, 
bet valsts iedzīvotāji 
pašaizliedzīgi viņus 

atbalstīja. Lai pieminētu šo īpašo 
laiku, kad latvieši tauta apliecināja 
spēju izcīnīt savu valsti, aicinām 
ikvienu Mārupes iedzīvotāju atzī
mēt šo dienu ne tikai ģimenes lokā, 
bet arī kopīgos svētku un atceres 
pasākumos – iedegsim svecīšu 
liesmiņas Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas vietās un arī savu māju 
logos. Būsim vienoti ticībā latviešu 
tautas spēkam un spējai sasniegt 
savus mērķus!

Iedegsim svecītes Lāčplēša dienā

20. novembrī pulksten 19.00 
Sporta centrā Tīrainē pulcēsies Mā
rupes sportisti, treneri, sporta draugi 
un atbalstītāji, lai kopīgi svinētu mā
rupiešu sasniegumus sportā. Jau trešo 
gadu notiek pasākums “Mārupes spor
ta laureāts”, un jau trešo reizi sportisko 
rezultātu kopsavilkums kļūst par tādu 
pašu notikumu sportiski aktīvajiem 
mārupiešiem, kāds dziedošajiem un 
dejojošajiem pašdarbniekiem ir Dzies

mu svētki. Arī šo
gad sasniegumu ir 
bijis daudz, gan in
dividuālajos sporta 
veidos, gan koman
du sacensībās. At
nāc, priecājies līdz 
ar sportistiem un 
treneriem un atbal
sti viņus tālākiem 
sasniegumiem!

“Sporta laureāts 2009” 
ir klāt!



nOvada dOmē

6 Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 10. nOvembris, 2009

Darba kārtībā 47 jautājumi.

Mārupes novada Dome nolē
ma:

• izveidot Mārupes novada Mā
rupes ciema teritorijā ielu, piešķirot 
nosaukumu Mazā briežu iela (posmā 
no Paleju ielas līdz nekustamam īpa
šumam Mazā briežu iela 9 un 12), – 
0,2 km garumā;

• izveidot Mārupes novada Tī
raines ciema teritorijā ielu, piešķirot 
nosaukumu Kungu iela (posmā no 
Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambis), – 
0,7 km garumā;

• precizēt Mārupes novada Mā
rupes ciema teritorijā Briežu ielu 
(posmā no Meldriņu ielas 0,4 km līdz 
Paleju ielai) – 0,5 km garumā;

• piešķirt juridiskās adreses 28 
nekustamajiem īpašumiem;

• piekrist, ka 10 īpašnieku nostip
rina zemesgrāmatā īpašuma tiesības 
uz nekustamo īpašumu;

• atzīt, ka Dārzkopības koope
ratīvai sabiedrībai “Stūnīši” (reģ. nr. 
40103057027) ar 2006. gada 1. sep
tembri ir izbeigušās lietošanas tiesī
bas uz zemi 0,42 ha platībā Mārupes 
novadā;

• piešķirt zemes izpirkšanas mak
sas samazinājumu par nekustamo 
īpašumu 2 īpašniekiem;

• apstiprināt Mārupes novada 
saimniecības “Gaiļi-1” detālplāno-
juma 1. redakciju kā galīgo;

• apstiprināt Mārupes novada 
saimniecības “Zaigas” detālplānoju-
ma 1. redakciju kā galīgo;

• attiekt piešķirt 2 nekustamajiem 
īpašumiem nekustamā īpašuma lieto
šanas mērķa maiņu (uz lauksaimnie
cības zeme);

• noteikt 5 zemesgabaliem, ka tā 
ir pašvaldībai piekritīgā zeme un ir 
ierakstāma zemesgrāmarā uz pašval
dības vārda;

• piešķirt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par nekusta
mo īpašumu par 2009. gadu 4 īpaš
niekiem; 

• atteikt piešķirt nekustamā īpašu
ma nodokļa atvieglojumu par nekus
tamajiem īpašumiem 1 īpašniekam; 

• pagarināt nekustamā īpašuma 
nodokļa 2009. gada 4. ceturkšņa sa
maksas termiņu par nekustamo īpa
šumu 8 īpašniekiem; 

• atteikt izsniegt 1 tirdzniecības 
atļauju;

• izsniegt 1 ielu tirdzniecības at
ļauju, nosakot, ka veikt tirdzniecību 
drīkst Daugavas ielā 29, Mārupē, līdz 
2010. gada 22. septembrim; 

• nepieņemt dāvinājumā no īpaš
nieka 2 nekustamos īpašumus; 

• palielināt a/s “Mārupes komu
nālie pakalpojumi” pamatkapitālu; 

• apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 15 “Grozījumi Mārupes novada 

Domes 2009. gada 26. augusta sais
tošajos noteikumos N. 5 “Par tirdz
niecību publiskajās vietās Mārupes 
novadā””;

• noteikt zemesgabala ar kadas
tra nr. 8076080219, Jelgavas ceļš 31, 
Tīrainē nomas maksu LVL 0,05 par 
vienu kvadrātmetru + PVN, kas 
lēmuma pieņemšanas brīdī sastāda 
21 % gadā; 

• apstiprināt nokavētā nekustamā 
īpašuma nodokļa 3.ceturkšņa maksā
juma grafiku vienam īpašniekam;

• atteikties no pirmpirkuma tiesī-
bām 7 nekustamiem īpašumiem; 

• piešķirt dalības maksu mācību 
treniņu nometnei sportistam Edga
ram Šumskim; 

• piešķirt dalības maksu Eiropas 
U21 čempionātā taekvondo sportis
tam Kārlim Orleānam; 

• piešķirt dalības maksu mācību 
treniņu nometnei sportistam Dmit
rijam Serjoginam;

• piešķirt naudas balvu sportis
tam Jānim Smonam un viņa trene
rei Mārītei Lūsei par izcīnīto 4. vietu 
trīssoļlēkšanā 21. Nedzirdīgo Olim
piskajās spēlēs;

• noteikt nomas maksu par Mā
rupes vidusskolas telpu izmantošanu 
1 m2 apmērā svaigas apelsīnu sulas 
aparāta uzstādīšanai un apkalpoša
nai – LVL 20,00 plus PVN apmērā 
mēnesī;

• noteikt nomas maksu par 
Mārupes vidusskolas sporta zāles iz
mantošanu Jura Kajaka organizētajām 
volejbola nodarbībām LVL 5 + PVN 
21 % mēnesī;

• noteikt nomas maksu par Tī
raines pamatskolas sporta zāles iz
mantošanu Jura Kajaka organizētajām 
volejbola nodarbībām mēnesī LVL 5 
+ PVN 21 %;

• piedzīt bezstrīdus kārtībā termi
ņos nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli un nokavējuma naudu par 
2 nekustamiem īpašumiem;

• noteikt nomas maksu par Mā
rupes vidusskolas, Mārupes mūzikas 
un mākslas skolas, Mārupes pamat
skolas un Skultes sākumskolas mācību 
kabinetu izmantošanu izglītības un 
kultūras pasākumu organizēšanai ār
pus mācību procesa – LVL 4,25 plus 
PVN apmērā par vienu stundu;

• piekrist apvienotās civilās aiz
sardzības komisijas izveidošanai, kas 
darbotos Babītes novada, Mārupes 
novada, Olaines novada, Ķekavas 
novada, Baldones novada, Ādažu 
novada, Carnikavas novada, Garkal
nes novada, Ropažu novada, Salaspils 
novada, Stopiņu novada, Siguldas no
vada, Inčukalna novada, Krimuldas 
novada, Mālpils novada, Sējas nova
da un Saulkrastu novada vienotajā 
administratīvajā teritorijā un uzdot 
Mārupes novada Domes priekšsēdē

tājam pārstāvēt apvienotajā komisijā 
Mārupes novada pašvaldību;

• likvidēt ar 2009. gada 31. de
cembri šādas štata vietas Mārupes 
novada pašvaldības Pirmskolas iz
glītības iestādē “Tīrainē” –

metodiķe – 1,0 slodze;
medmāsa – 1,0 slodze;
lietvede – 0,4 slodze;
sētnieks – 1,0 slodze;
apkopēja – 0,75 slodze;
veļas mazgātāja – 0,5 slodze;
• akceptēt dāvinājuma pieņem

šanu piedāvātajā apjomā no AAS 
“BTA” piekrītot, ka AAS “BTA”, reģ. 
nr. 40003159840, bez atlīdzības apdro
šina 2 Mārupes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas;

• apstiprināt PII “Tīraine” izde
vumu tāmi 2009. gadam, nosakot, ka 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
no 2009. gada 1. septembra sastāda 
LVL 138,54;

• apstiprināt Mārupes vidusskolas 
izdevumu tāmi 2009. gadam, nosa
kot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī no 2009. gada 1. septembra 
sastāda LVL 41,46;

• apstiprināt Mārupes pamatsko
las izdevumu tāmi 2009. gadam, no
sakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī no 2009. gada 1. septembra 
sastāda LVL 102,74;

• apstiprināt Skultes pamatskolas 
izdevumu tāmi 2009. gadam, nosa
kot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī no 2009. gada 1. septembra 
sastāda LVL 181,48;

• apstiprināt Jaunmārupes sākum
skolas izdevumu tāmi 2009. gadam, 
nosakot, ka izmaksas uz vienu au
dzēkni mēnesī no 2009. gada 1. sep
tembra sastāda LVL 131,92;

• apstiprināt PII “Lienīte” izde
vumu tāmi 2009. gadam, nosakot, ka 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
no 2009. gada 1. septembra sastāda 
LVL 139,59; 

• piedalīties iestādes “Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārval
de” dibināšanā kā vienan no dibinā
tājiem; 

• deleģēt darbam iestādes Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 
uzraudzības padomē Domes priekš
sēdētāja vietnieci L. Kadiģi;

• anulēt ziņas par 5 iedzīvotāju 
deklarēto dzīves vietu Mārupes no-
vadā;

• atteikt anulēt ziņas par 4 iedzī-
votāju deklarēto dzīves vietu Mārupes 
novadā;

• saskaņot Skultes sākumsko
lā īstenojamo pirmskolas izglītības 
mazākumtautību programmu (izglī
tības programmas kods 0101 11 21) 
un pirmskolas izglītības programmu 
(izglītības programmas kods 0101 
11 11);

• saskaņot Skultes sākumskolā 

Mārupes novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2009. gada 28. oktobra sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 15

Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 26. augusta 
saistošajos noteikumos Nr.5

“Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 3. punktu

īstenojamo Pamatizglītības pirmā 
posma (1.–6. klase) mazākumtautī
bu izglītības programmu (izglītības 
programmas kods 1101 11 21);

• saskaņot Mārupes vidusskolas 
skolēnu iekšējās kārtības noteiku
mus;

• izveidot iestādi – Mārupes 
novada pašvaldības administrācija, 
apstiprināt Mārupes novada Domes 
administrācijas nolikumu un noteikt, 
ka administrāciju vada izpilddirektors 
un ļaut izpilddirektoram Ivaram Pun
culim savienot izpilddirektora amatu 
ar Mārupes novada Domes adminis
trācijas vadītāja amatu;

• apstiprināt saistošo noteikumu 
projektu Nr. 16 ”Grozījumi Mārupes 
pagasta 2009. gada 8. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2009 “Mārupes no
vada pašvaldības nolikums”;

• piešķirt autoveikala statusu SIA 
“Baltprod”, reģ. nr. 40103202143, 
īpašumā esošajam transportlīdzek
lim Ford Transit (kravas furgons) ar 
v. n. z. FU 1617 un transportlīdzek
lim Ford Transit (kravas furgons) 
ar v. n. z. FM 5737, tirdzniecībai ar 
pārtikas produktiem Zeltrītu ielā 14, 
Mārupē un izsniegt SIA “Baltprod”, 
reģ. nr. 40103202143, izziņu par au
toveikala statusa piešķiršanu;

• apstiprināt saistošos noteiku
mus Nr. 11/2009 ”Grozījumi Mārupes 
novada Domes 2009. gada 29. jūlija 
saistošajos noteikumos N. 4 “Pasažie
ru pārvadājumu ar vieglajiem takso
metriem licencēšanas noteikumi””.

Izdarīt Mārupes novada Domes 
2009. gada 26. augusta saistošajos 
noteikumos Nr.5 “Par tirdzniecību 
publiskajās vietās Mārupes nova
dā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4. punktu šādā re
dakcijā:

“3.4. ja tirdzniecības atļauja 
tiek pieprasīta tirdzniecībai gada
tirgos un/vai pasākuma (izbrau
kuma tirdzniecība), pieteikums ar 
visiem nepieciešamiem dokumen
tiem iesniedzams Mārupes novada 
pašvaldībā vismaz 5 (piecas) die
nas pirms attiecīgā pasākuma.”

2. Izteikt 3.5. punktu šādā re
dakcijā:

“3.5. Pieteikumu par tirdzniecī
bas atļaujas izsniegšanu izskata un 
attiecīgu lēmumu pieņem izpilddi
rektors 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc visu 3.2. un 3.3. punktā atru
nāto dokumentu saņemšanas.”

3. Izteikt 3.6. punktu šādā re
dakcijā:

“3.6. Atļauja ir noformējama 
un izsniedzama 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc labvēlīgā lēmuma 
pieņemšanas saskaņā ar šo notei
kumu 3.5. punktu un pašvaldības 
nodevas samaksas.”

4. Izteikt 4.2. punktu šādā re
dakcijā: 

“4.2. Tirgotājam ir tiesības 
pirms atļaujas derīguma termi
ņa beigām lūgt Mārupes novada 
pašvaldību pagarināt tās derīguma 
termiņu, iesniedzot dokumentus, 
kas apliecina, ka pirmreizēji norā
dīta informācija atļaujas saņemša
nai nav mainījusies.”

5. Svītrot 4.3. punktu.
6. Izteikt 5.2. punktu šādā re

dakcijā:
“5.2. Uz atļaujas pārreģistrā

ciju ir attiecināmas šo noteikumu 
prasības daļā par atļaujas izsnieg
šanu.”

7. Svītrot 11.1. punktā vārdus 
“un komercdarbības speciālās li
cenzēšanas komisijas”.

Domes priekšsēdētājs  
M. bojārs

Mārupes novada Domes SĒDE Nr. 8 – 2009. gada 28. oktobrī

Mārupes novada Domes sēdes 
novembrī
19. novembrī plkst. 10.00 Sociālā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas sēde.
19. novembrī plkst. 12.00 Attīstības komitejas sēde.
19. novembrī plkst. 13.00 Vides un komunālo jautājumu komitejas sēde.
19. novembrī plkst. 13.30 Nākamā finanšu komitejas sēde.
25. novembrī plkst. 15.00 Novada Domes sēde.
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Mārupes novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009. gada 28. oktobra sēdes Nr. 8, lēmumu Nr. 47

Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
 un Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu, 39. panta piekto daļu

Izdarīt Mārupes novada Do
mes 2009. gada 29. jūlija saisto
šajos noteikumos Nr. 4 “Pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem takso
metriem licencēšanas noteikumi” 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
nosaukumu šādā redakcijā:

“Par maksimālo maksu (tari
fiem) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem un par pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem tak
sometriem licencēšanas kārtību 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā”

2. Izteikt saistošo noteikumu 
1.3. punktu šādā redakcijā:

“1.3. Licences kartīte attiecībā 
uz katru Pārvadītāja īpašumā, lie
tošanā vai valdījumā esošo trans
portlīdzekli, kas tiek izmantots 
pasažieru pārvadāšanai (turpmāk 
tekstā – Pārvadāšanai izmanto
jamais transportlīdzeklis) ir iz
sniedzama uz atsevišķa Mārupes 
novada domes lēmuma pamata, ja 
Pārvadāšanai izmantojamais trans
portlīdzeklis atbilst LR normatī
vajos aktos un šajos noteikumos 
izvirzītajām prasībām.”

3. papildināt saistošos notei
kumus ar 1.3.1 punktu šādā re
dakcijā:

“1.3.1 Mārupes novada Dome 
nosaka šādu maksimālo maksu 
(tarifus) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem ar vieglo takso
metru Mārupes novada adminis
tratīvajā teritorijā: 

1.3.1 1. maksa par vienu no
braukto kilometru LVL 0,50;

1.3.1 2. maksa par iekāpšanu 
LVL 1,50;

1.3.1 3. maksa par gaidīšanu 
LVL 6,00 stundā.”

4. izteikt saistošo noteikumu 
1.4. punktu, šādā redakcijā: 

1.4. Veikt pasažieru pārvadā
šanu ar vieglajiem taksometriem 
var tikai tad, kad Pārvadātājs saņē
mis licenci pasažieru pārvadāšanai 
un licences kartīti Pārvadāšanai 
izmantojamajam transportlīdzek
lim šajos noteikumos noteiktajā 
kārtībā.

5. Svītrot saistošo noteikumu 
1.5. punkta 1.5.2. apakšpunktā 
vārdus “īpašumā, valdījumā (tu
rējumā) esoša”.

6. Papildināt saistošo notei
kumu 2.1. punkta 2.1.10. apakš
punktu aiz vārda “kārtībai” ar 
vārdiem “ja licences pieprasītājs 
ir fiziskā persona”.

7. Papildināt saistošo noteiku
mu 2.1. punktu ar 2.1.11. papakš
punktu šādā redakcijā:

“2.1.11. apliecinājums par Pār
vadātāja noteiktās maksas (tarifa) 
par pasažieru un bagāžas pārva
dājumiem ar vieglo taksometru 
atbilstību 1.3.1 punkta prasībām.”

8. Izteikt saistošo noteikumu 
2.4. punktu šādā redakcijā:

“2.4. Licence tiek piešķirta uz 
1 (vienu) gadu. Licences derīguma 
termiņš tiek skaitīts no licences iz
sniegšanas dienas.”

9. izteikt saistošo noteikumu 
2.5. punktu šādā redakcijā:

“2.5. Lai saņemtu licences kar
tīti katram Pārvadāšanai izman
tojamajam transportlīdzeklim 
licences kartītes pieprasītājam – 
juridiskai personai vai fiziskai per
sonai Mārupes novada pašvaldībā 
jāiesniedz:

2.5.1. pieteikums licences kar

tītes saņemšanai;
2.5.2. spēkā esošā licence pa

sažieru pārvadāšanai ar vieglajiem 
taksometriem Mārupes novada ad
ministratīvajā teritorijā;

2.5.3. rakstisks apliecinājums 
par transportlīdzekļa aprīkošanu 
atbilstoši Latvijas Republikas nor
matīvajos aktos noteiktajām prasī
bām vieglajiem taksometriem;

2.5.4. kvīts par attiecīgajā paš
valdības lēmumā noteiktās maksas 
par licences kartītes izgatavošanu 
un noformēšanu samaksu.”

10. Izteikt saistošo noteikumu 
2.8. punktu šādā redakcijā: 

2.8. Licences kartīte Pārvadā
šanai izmantojamajiem transportlī
dzekļiem tiek piešķirta uz licences 
derīguma termiņu.

11. Svītrot saistošo noteikumu 
4.3. punkta 4.3.8. apakšpunktā vār
du “ierobežota”.

12. Izteikt saistošo noteikumu 
4.4. punktu šādā redakcijā:

“4.4. Jautājumu par licences 
anulēšanu izskata Mārupes novada 
Dome, uz attiecīgu sēdi uzaicinot 
arī pārvadātāju. Pārvadātāja ne
ierašanās nozīmētajā domes sēdē 
nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. 
Mārupes novada Domes pieņem
tais lēmums ir pārsūdzams Admi
nistratīvajā rajona tiesā Adminis
tratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.”

13. Svītrot saistošo noteikumu 
7.3. punktā vārdu “sagatavošanu”. 

14. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub
licēšanas vietējā laikrakstā. 

Domes priekšsēdētājs 
M. bojārs

 Oktobrī veikts ceļu un ielu 
remonts: iesēdumu un bedru labo
šana grants seguma ceļos – 52 m3, 
ceļu nomaļu remonts – 16 m3, 
atjaunotas 8 ceļazīmes, uzstādītas 
3 jaunas ceļazīmes.
 Mārupes novada Domes 

deputāti 28. oktobra Mārupes no
vada Domes sēdē pieņēma lēmumu 
palielināt a/s “Mārupes komunālie 
pakalpojumi pamatkapitālu par  
LVL 1 665 900, kas ir Mārupes 
novada Domes mantisks ieguldī
jums. Tika apstiprināts a/s “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” pamatka
pitāls LVL 2 085 900 apmērā, un 
noteikts, ka tas sadalīts 2 085 900 
kapitāla daļās, vienas daļas vērtība ir 
LVL 1. Pamatkapitāla palielinājums 
tiek veikts ar slēgtās emisijas akciju 
laidienu. Slēgtas emisijas mērķis ir 
nodrošināt papildu līdzekļu piesaisti 
sabiedrības pamatdarbības veikšanai 
un mērķu sasniegšanai, konkrēti no
drošinot sabiedrības piedalīšanos ES 
Kohēzijas fonda līdzfinansētajā pro
jektā “Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu attīstība 12 Zemgales reģiona 
pašvaldībās Latvijā”. Akciju emisijā 
piedalās un uz emitējamām akcijām 
parakstās vienīgā akcionāra akciju 
turētājs Mārupes novada Dome. 
Parakstītās emitējamās akcijas tiek 
apmaksātas ar ieguldāmajiem pa
matlīdzekļiem līdz akciju emisijas 
noslēguma dienai. Plašāku mate
riālu par a/s “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” varēsit lasīt “MV” 
decembra numurā.
 Mārupes novada pašvaldība 

līdz ar citām 12 bijušā Rīgas rajona 
pašvaldībām 3. novembrī nodibināja 
jaunu iestādi “Pierīgas izglītības, kul
tūras un sporta pārvalde”, kas savu 
darbību uzsāks 2010. gada 1. janvāri. 
Jaunā iestāde tiek izveidota uz līdzši
nējās Rīgas rajona izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes bāzes, saglabājot 
esošo struktūru un darbības jomu. 
Šī iestāde nodarbosies ar pedago
ģiskā procesa metodiskā darba ko

ordināciju, pedagogu tālākizglītības 
plānošanu, organizēs un koordinēs 
metodisko vadību interešu izglītībai 
un koordinēs Pierīgas reģiona spor
ta un kultūras pasākumus. 
 Mārupes novada Dome ir 

saņēmusi informāciju no Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta par 64 Mā
rupes novada teritorijā deklarētajiem 
bērniem, kuri ir obligātajā izglītības 
vecumā un nav minēti nevienas iz
glītības iestādes sarakstā. Tuvākajā 
laikā Domes darbinieki apzinās 
sarakstā ietverto bērnu izglītības 
iestāžu neapmeklēšanas iemeslus 
un risinās jautājumu, lai bērni ap
meklētu izglītības iestādes.
 Līdz 12. 12. 2009. Mārupes 

novada Mazcenas bibliotēka piedāvā 
iespēju iepazīties ar jaunāko EBSCO 
datubāzes produktu – Central & 
Eastern European Academic Source. 
Tā ir daudznozaru un daudzvalodu 
datubāze, kas sniedz Viduseiropas 
un Austrumeiropas valstu izdevu
mu publikāciju pilntekstu pieeju. 
Kolekcijā ir vairāk nekā 375 pilna 
teksta publikācijas, aptverot daudzas 
izglītojošās jomas, tostarp, uzņēmēj
darbību un ekonomiku, medicīnas 
zinātnes, politikas zinātnes, likum
došanu, bibliotēku un informācijas 
zinātnes, literatūru, valodniecību, 
vēsturi un socioloģijas zinātnes, kas 
attiecas uz konkrēto ģeogrāfisko re
ģionu.
 Decembra sākumā jaunajai 

pirmskolas izglītības iestādei Gau
jas ielā 41 pacelsim vainagu ēkas 
spāres, tādējādi atzīmējot nozīmī
ga celtniecības posma pabeigšanu. 
Savukārt interneta vietnē www.ma-
rupe.lv varat nobalsot par, jūsuprāt, 
piemērotāko nosaukumu jaunajam 
bērnudārzam. Izvēlieties starp čet
riem variantiem: Māriņa, Mārupī-
te, Brīnumzeme un Zeltrīti. Paldies 
visiem daudzajiem mārupiešiem, 
kuri atsaucās aicinājumam pieda
līties konkursā, kopējais piedāvāto 
variantu skaits bija gandrīz simts!

Ziņas īsumā

labiekārtošanas dienests izsaka pateicību z/s “Purkalni” par mā-
rupes domes ēkas apstādījumu atjaunošanai dāvinātajiem tulpju, 
narcišu un hiacinšu sīpoliem.

Pateicība

saistošie noteikumi

Jau otro gadu Mārupes novada 
Dome – šoreiz sadarbībā ar SIA 
“MarkKli” – rīko Ziemassvētku 
rotājumu konkursu “Brīnumpils”. 
Konkursa mērķis ir veicināt Māru
pes novada iedzīvotāju vēlmi rotāt 
un dekorēt uz svētkiem savu māju, 
sētu, apkārtni un radīt svētku iz
jūtu visiem novada iedzīvotājiem, 
kopīgiem spēkiem padarīt svēt
kus gaišākus, košākus, interesan

tākus. Konkurss notiks no 1. līdz 
20. decembrim Mārupes novada 
teritorijā. Apbalvošana notiks 
20. decembrī Mārupes kultūras 
namā 4. Adventes koncerta laikā. 
Veiksmīgāko, krāšņāko, fantāzi
jām bagātāko darbu autorus gaida 
dažādi patīkami pārsteigumi un 
balvas. Žūrija, kuras sastāvā būs 
gan Mārupes novada Domes dar
binieki, gan sadarbības partneru 

pārstāvji, vērtēs dažādos gaismas 
elementus, figūras dažādās kompo
zīcijās gan interjerā, gan eksterjerā, 
dažādu toņu un garumu gaismas 
virtenes, kompozīcijas, veidotus 
objektus. Pieteikumi konkursam 
jāiesniedz līdz 15. decembrim, 
pieteikumu un rotātā interjera 
vai eksterjera foto lūdzam sūtīt uz  
epastu jolanta.grosberga@ma-
rupe.lv.

Ziemassvētku konkurss

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības sapulce 
notiks Mārupes kultūras nama mazajā sēžu zālē (2. stāvā) 
24. novembrī pulksten 18.00.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols 

Mārtiņdiena Skultē
Skultes sākumskolas skolēni un pedagogi aicina visu interesen

tus uz Mārtiņdienai veltītu pasākumu 11. novembrī pulksten 18.00 
Skultes sākumskolā.
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Šobrīd, kad aizvien vairāk cil
vēku izskata nepieciešamību doties 
peļņā uz ārvalstīm, ir svarīgi zināt par 
formalitātēm, kas jānokārto, atstājot 
bērnu ar vecvecākiem vai kādu citu 
personu vai radinieku uz laiku, kas 
ilgāks par trim mēnešiem.

To nosaka Bērnu tiesību aizsar
dzības likums, un 2008. gada 1. ok
tobrī spēkā ir stājušies grozījumi 
likumā, kas paredz izslēgt 45. pantu 
un papildināt likumu ar 45.1 pants, 
tādējādi paredzot jaunu kārtību, kādā 
vecāki vai aizbildnis var nodot bērnu 
citas personas aprūpē Latvijā un ār
valstīs un kā ir jāveic bērna aprūpes 
uzraudzība.

Kas jādara vecākiem? 
Vecākiem rūpīgi jāizvērtē perso

nas spējas, kas varētu aprūpēt bērnu, 
ievērojot bērna un aprūpes personas 
savstarpējās attiecības. Vecākiem, bēr
nam un personai, kura aprūpēs bērnu 
vecāku prombūtnes laikā, jādodas uz 
bāriņtiesu. 

Ko dara bāriņtiesa? 
Bāriņtiesa noskaidro bērna vie

dokli. No vecākiem pieņem iesniegu
mu par nepieciešamību bērnu nodot 
aprūpē uz laiku citai personas un to 
pamatojumu un no personas, kura 
aprūpēs bērnu vecāku prombūtnes 
laikā, iesniegumu par gatavību uz
ņemties bērna aprūpi.

Kopā ar bērna vecākiem bāriņtie
sa izsvērs, vai patiešām bērnam viss 
laiks, kuru vecāki objektīvi ir kavēti 
paši bērnu aprūpēt, ir jāpavada citas 
personas aprūpē (piemēram, ja vecāki 
uz ilgu laiku dodas strādāt uz ārze
mēm, ir jāizvērtē, kādas ir iespējas 
bērnam pēc neilga laika doties līdzi 
vecākiem).

Bāriņtiesa noskaidros, kādā veidā 
vecāki regulāri uzturēs kontaktus ar 
personu un bērnu, kā persona varēs, 
ja nepieciešams, nekavējoties sazinā

ties ar vecākiem, lai informētu viņus 
par būtiskiem jautājumiem, kas skar 
bērna intereses (piem., izglītība, ve
selība u. c.).

Jāņem vērā Civillikuma 177. pan
ta ceturtajā daļā noteiktais, ka bēr
na aprūpe nozīmē uzturēšanu, t. i., 
ēdiena, apģērba, mājokļa un veselī
bas aprūpes nodrošināšanu, bērna 
kopšanu, izglītošanu un audzināšanu 
(garīgās un fiziskās attīstības nodro
šināšanu, pēc iespējas ievērojot viņa 
individualitāti, spējas un intereses un 
sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam 
darbam). Tādēļ bāriņtiesa noskaidros, 
vai potenciālā persona, kuras aprūpē 
vecāki vēlas nodot bērnu, ir vienoju
sies ar vecākiem par bērna aprūpes 
izdevumu segšanu. Tāpat jāatceras, 
ka vecākiem ir pienākums nodrošināt 
bērna aprūpi.

Vienlaikus jāatceras: ja vien nav 
nodibināta viena no vecākiem atse
višķa aizgādība (vecāku vienošanās 
vai tiesas spriedums), vēlmei nodot 
bērnu citas personas aprūpē ir jābūt 
kopīgai abiem vecākiem pat tad, ja 
vecāki dzīvo šķirti. Tādēļ bāriņtiesa 
noskaidros otra vecāka viedokli šai 
jautājumā un izvērtēs otra vecāka 
iespējas pašam nodrošināt bērna 
aprūpi. Savukārt tad, ja vecāku star
pā šai jautājumā ir domstarpības, tās 
bāriņtiesai ir jāizšķir atbilstoši Bāriņ
tiesu likuma 19. pantam, ņemot vērā 
bērna intereses. 

Bāriņtiesa, saņemot šos doku
mentus, izvērtē tos, noskaidro papildu 
informāciju un pieņem lēmumu bā
riņtiesas sēdē par to, ka šāda bērna 
nodošana aprūpē atbilst bērna intere
sēm un persona spēs bērnu pienācīgi 
aprūpēt.

Šāds atzinums no bāriņtiesas ir 
jāsaņem, pirms vecāki bērnu nodod 
citas personas aprūpē vai pirms do-
šanās prom uz ārvalstīm.

Līdz šim visbiežāk bāriņtiesa par 
gadījumiem, kad vecāki vēlas bērnu 
nodot citas personas aprūpē, uzzina, 
ja vecāki ieradās bāriņtiesā, lai sastā
dītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, 
kādā apjomā vecāki pilnvaro sava 
bērna intereses pārstāvēt citu perso
nu. Vēlamies vērst uzmanību uz to, 
ka grozījumi likumā un 45.1 pants 
neparedz pilnvaras sastādīšanas pra
sības atcelšanu, tādējādi arī turpmāk 
kā dominējošais saglabāsies šāds in
formācijas ieguves veids par bērnu, 
kuru vecāki ilgstoši vēlas nodot citas 
personas aprūpē. 

Diemžēl šim veidam bieži vien 
piemīt būtisks negatīvs apstāklis – 
vecāki šādas pilnvaras vēlas sastā
dīt pēdējā brīdī (īsi pirms došanās 
prom), kas apgrūtinās bāriņtiesas 
iespējas laikus un pilnvērtīgi izvērtēt 
visus apstākļus, lai varētu atzīt, ka 
šāda nodošana atbilst bērna intere
sēm un persona spēs bērnu pienācīgi 
aprūpēt. 

Vecāki nevar nodot bērnu citas 
personas aprūpē, pirms bāriņtiesa ir 
devusi atzinumu, kā arī bāriņtiesai 
nav tiesiska pamata šādu pilnvaru 
sagatavot vai apstiprināt.

Taču pat tad, ja ir pieņemts bā
riņtiesas lēmums par bērna nodošanu 
aprūpē, neaizmirstiet, ka vislabāk un 
pilnvērtīgi bērns jūtas ģimenē kopā 
ar vecākiem!

nadīna Millere, 
Mārupes novada bāriņtiesas  
priekšsēdētāja, tālr. 67149872

Tuvojoties aukstajam laikam, 
arvien atceramies par gripu. Šo
gad bažas vairo plaši izdaudzinātā 
“cūku gripa”. Šoreiz nedaudz par 
to, kas būtu jāzina ikvienam.

Jaunās gripas A(H1N1) vīruss 
izplatās gaisā pilienu ceļā, tātad 
klepojot, šķaudot. Vīruss diezgan 
ilgi spēj saglabāties uz dažādām 
virsmām (durvju rokturiem, gal
diem u. tml.) – līdz pat 2 dien
naktīm. Kopš brīža, kad vīruss 
iekļūst organismā, līdz pirma
jām saslimšanas pazīmēm paiet 
2–7 dienas. Saslimušais citus var 
inficēt no pirmo simptomu brīža 
līdz septītajai slimības dienai. Sli
mo pārsvarā jauni cilvēki.

Pasaulē jaunā gripa visvairāk 
skārusi Meksiku, Kanādu, ASV, 
Čīli un Austrāliju. Eiropā sa
slimšanas gadījumi ir reģistrēti 
gandrīz visās valstīs, bet visvairāk 
Lielbritānijā, Itālijā, Portugālē, Vā
cijā, Īrijā, Norvēģijā, Spānijā, Švei
cē, Nīderlandē, Francijā, Grieķijā 
un šobrīd it īpaši Ukrainā.

H1N1 vīrusa izraisītajai gri
pai simptomi ir tieši tādi paši kā 
jau zināmajai sezonālajai gripai, 
un tie ir: straujš slimības sākums 
ar augstu temperatūru 38 °C un 
vairāk, galvassāpes, kaulu “lau
šana”, sāpes kaklā, sauss klepus, 
reti – caureja, vemšana. Gribu at
gādināt, ka cilvēki bieži jauc gripu 
ar citu vīrusu izraisītām augšējo 
elpceļu saslimšanām, tāpēc, lūk, 
simptomi, kas nav gripa: tempera
tūra aptuveni 37 °C, gauss slimī
bas sākums, aizsmakums, iesnas, 
asarojošas acis un “atlecošs” jeb 
produktīvs klepus.

Saslimušie vairumā gadīju
mu gripu pārslimo viegli vai vi
dēji smagi un atveseļojas pat bez 

speciālas ārstēšanas un hospita
lizācijas. Smagāk slimo cilvēki ar 
smagām hroniskām kaitēm, grūt
nieces un cilvēki ar lieko svaru. 
Bīstamākā šīs gripas komplikācija 
ir pneimonija jeb plaušu karso
nis. Par smagu slimības gaitu vai 
komplikācijām liecina elpas trū
kums, sāpes krūtīs, asinsspiedie
na pazemināšanās, drudzis ilgāk 
par 3 dienām. Vidēji smagus un 
smagus gripas gadījumus ārstē ar 
speciāliem medikamentiem, ku
rus izsniedz pret recepti. Diem
žēl populārais remantadīns šoreiz 
nepalīdzēs.

Un vēl daži padomi, lai pa-
sargātu sevi un citus:

• klepojot un šķaudot deguns 
un mute jāaizsedz ar salveti,

• rokas jāmazgā pēc iespējas 
biežāk un ar ziepēm,

• telpas ir jāvēdina,
• saslimušajam ir jāiet pie 

ārsta. Nevajadzētu iet uz darbu 
un inficēt citus vai nodarboties 
ar pašārstēšanos,

• profilaktiska medikamentu 
lietošana nav lietderīga,

• riska grupām ieteicama vak
cīna pret pneimokoku (Pneumo 
23), lai varbūtējās saslimšanas 
gadījumā izvairītos no kompli
kācijām – plaušu karsoņa.

Gribu atgādināt, ka jau ierastā 
sezonālā gripa nekur nav pazu
dusi un, visticamāk, būs klāt kā 
katru gadu, tāpēc šobrīd ir īstais 
laiks, lai pret to vakcinētos. 

Anita vintere,
 ģimenes ārste, 

SIA Ārstu prakse  
“Mazcena 21”

Jau trešo mēnesi Mārupes no
vadā turpinās Eiropas Sociālā fon
da projekta “Darba praktizēšanas 
pasākumu nodrošināšana pašval
dībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” ietvaros organizētais 
aktīvās nodarbinātības pasākums 
“Apmācība darba iemaņu iegūšanai 
un uzturēšanai, ja darba devējs ir 
pašvaldība”. Novembrī projekta ie
tvaros strādā jau 28 bezdarbnieki. 
Projekta koordinatore Ziedīte La
piņa informē, kas paveikts oktobra 
mēnesī: izcirsti, savākti un sade
dzināti krūmi Gaujas ielas noma
lēs (1,2 km), sadedzināti Bebru un 
Braslas ielas grāvjos sacirstie krūmi, 
izcirsti un sadedzināti vecie ogulāji 
un augļu koki Jaunmārupes dabas 

parkā (1 ha) un Tīraines dārzos – 
1 (3 ha), izcirsti krūmi Mārupītes 
krastos posmā no Sīpeles ielas līdz 
Daugavas ielai (1.4km). Grābtas la
pas Jaunmārupē Mazcenu alejā un 
Tīrainē Viršu ielas apstādījumos, 
Mārupes kapsētā, Mazcenu kapsētā 
un tai piegulošajā ceļa daļā, kā arī 
Mārupītes krastos posmā no Dau
gavas ielas līdz Vecozolu ielai. Mā
rupes vidusskolā nomainītas garde
robes skapīšu slēdzenes, nokrāsotas 
sienas sporta ģērbtuvēs, nosiltināti 
logi 3. stāva gaitenī, saremontēts 
stadiona žogs.

Tāpat tika uzkopta teritorija, iz
darīts sīks mēbeļu remonts Mārupes 
pamatskolā, grābtas lapas un uzkop
tas peldbaseina telpas Jaunmārupes 

Kas jāzina vecākiem,  
kuri dodas strādāt ārvalstīs, 
atstājot bērnus Latvijā

Turpinās sociālās palīdzības 
projekts bezdarbniekiem

Īsi par jauno gripu

sākumskolā, uzkopta teritorija un 
sagrābtas lapas PII “Lienīte” kā arī 
uzkoptas telpas Tīraines PII, Skultes 
pamatskolā, mazgāti trauki un veikti 
citi palīgdarbi.

Savukārt decembrī tiks atvērtas 
vēl 18 jaunas darba prakses vietas. 
Piecpadsmit cilvēki tiks nodarbināti 
dažādos palīgdarbos (arī palīgdarbos 
izglītības iestādēs), savukārt 3 cilvēki 
sniegs aprūpētāja pakalpojumu per
sonām, kuras objektīvu apstākļu dēļ 
nevar pilnībā sevi aprūpēt. Šo cilvē
ku pienākumos būs sniegt palīdzību 
ikdienas mājas darbos:

• dzīvojamo telpu uzkopšanā; 

• palīdzība gultas klāšanā; 
• pārtikas produktu pirkšana un 

piegāde mājās; 
• pārējo ikdienas preču pirkšana 

un piegāde mājās; 
• palīdzība ēdiena pagatavoša

nā; 
• palīdzība trauku mazgāšanā; 
• veļas (sīkas) mazgāšana; 
• veļas nodošana veļas mazgā

tavā un saņemšana; 
• apģērba nodošana ķīmiskā 

tīrīšanā un saņemšana; 
• dzīvokļa īres u. c. komunālo 

maksājumu kārtošana; 
• kurināmā piegāde telpās, krāsns 

kurināšana; 
• ūdens piegāde telpās, izlietotā 

ūdens iznešana. 
Mārupes novada sociālais die

nests lūdz sniegt informāciju par 
iedzīvotājiem, kuriem ir nepiecie
šama šāda palīdzība. Informējiet 
sociālo darbinieci Ilzi Bišmeistari, 
tālrunis 67149869.
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kulTūra un sPOrTs

Katra mēneša pirmajā pirmdie
nā Mārupes kultūras namā turpina 
tikties “Musturkluba” radošās adītā
jas, lai dalītos ar idejām, prieku par 
veiksmīgu jaunradi vai labi aizmirs
tām senām lietām, uzzinātu jaunu
mus dziju pasaulē un daudz ko citu. 
Klubiņam var pievienoties ikviens, 
kaut gan pieredze rāda, ka ar adīša
nu, tamborēšanu, modē nākušo pēr
ļošanu un citiem rokdarbiem tomēr 
pārsvarā nodarbojas dāmas. 

Šoruden kā ik gadu “Mustur
kluba” dalībnieces piedalās arī lab

darības projektos. Viens no tiem ir 
labdarības akcija “Palīdzi sasildīt zie
mu”, ko organizē Biznesa augstskolas 
“Turība” maģistrantūras studente 
Zane Zvejniece. Akcijā tika ziedota 
dzija un adāmadatas Rīgas patvers
mes Dienas aprūpes centram, kurā 
bezpajumtnieki ada šalles, cepures 
un cimdus sev un citiem. 

Nākamā tikšanās reize – 7. de
cembrī no pulksten 18.00 Mārupes 
kultūras nama mazajā zālē.

Vairāk par “Musturkluba” pasā
kumiem – www.musturs.lv.

Piektdien, 20. novembrī, pulk-
sten 18.00 Mārupes kultūras namā 
tiks dibināts MĀRUPES TEĀTRIS. 
Tā būs sabiedriska organizācija, kuras 
dibināšanā aicināts piedalīties ikviens 
mārupietis.

Organizācijas mērķi – mārupiešu 
un citu Latvijas iedzīvotāju iesaistīša
na novada kultūras dzīvē, izrāžu un 
teātru pasākumu veidošana, kultūras 
dzīves dažādošana un teātra mākslas 
attīstības veicināšana Mārupes novadā 
un Latvijā kopumā.

Mārupes novadā nav sava teātra, 
lai arī tam ir atbilstoša vide – kultūras 
nams ar labu skatuvi un aprīkojumu. 
Turklāt Mārupē ir senas kultūras 
tradīcijas, kas īpaši izkoptas mūzikas 
jomā – kultūras namā darbojas gan 
koris, gan ansamblis, gan deju un citi 
kolektīvi. Mārupes novadā notiek arī 
citi kultūras pasākumi, tostarp tikša
nās ar sabiedrībā pazīstamām per
sonām, koncerti un interešu grupu 

sarīkojumi, taču reti tiek organizēts 
kaut kas teātra mīļotājiem. Mārupes 
novada iedzīvotāji, īpaši jaunā paau
dze, aktīvi interesējas par teātri, jo 
tiek organizētas Rīgas un citu teātru 
viesizrādes Mārupes un Mārupes no
vada iestādēs, tostarp kultūras namā, 
vidusskolā, sākumskolās un pirmsko
las izglītības iestādēs. Mārupieši paši ir 
aktīvi teātra apmeklētāji Rīgā, Liepājā 
un citur Latvijā. Tad kāpēc gan mēs 
paši nevaram veidot savu – Māru
pes – teātri?

Interesenti un darboties gribētāji 
jau pulcējas. Cilvēki ir pieteikušies 
gan spēlēt, gan palīdzēt tehniskajos 
un organizatoriskajos darbos vai, pa
visam vienkārši,  grib, lai teātris būtu, 
un nāk atbalstīt. Izveidojusies darba 
grupa. Tā vērsusies arī pie novada de
putātiem un saņēmusi atbalstu teātra 
dzimšanas idejai.

Rīgas klātbūtne, protams, diktē 
noteikumus. Taču tas netraucē paš

māju teātriem būt Ādažos, Inčukalnā, 
Baldonē, Salaspilī, Sējā, Morē, Olainē, 
Zvejniekciemā, Katlakalnā, Carnika
vā un Siguldā. Arī Mārupe jau sen ir 
pelnījusi savu teātri!

Skaistus vārdus par novada iedzī
votāju pašapziņu un lokālpatriotismu 
var aizstāt ar mūsu pārliecību, ka pa
visam drīz mūsu pašu mārupiešu vidū 
tiks atklāti daudzi jauni talanti un galu 
galā izrādes noskatīšanās kļūs par ik
viena mārupieša svētku dienu. Novads 
kļūs bagātāks par vēl vienu radošu 
kolektīvu. Un gala rezultātā – Māru
pes novada vārds izskanēs Latvijā kā 
kultūras projektu aktīvs atbalstītājs. 
Tad atkal atgriezīsimies pie iedzīvotāju 
pašapziņas un lokālpatriotisma.

Tā ir mūsu pārliecība. 

Nāc un pievienojies! Tiekamies 
20. novembrī pulksten 18.00.

ingmārs Čaklais

“Musturklubs” aicina

Lai top MĀRUPES TEĀTRIS!
 Līdz 26. novembrim ap

skatāma Mārupes novada Domē 
Mārupes novada izglītības iestāžu 
audzēkņu vizuāli plastiskās mākslas 
darbu izstāde “Latvju raksti mūs
dienās”.
 13. novembrī pulksten 16.00 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas 
zālē notiks Jūrmalas reģiona mū
zikas skolu kokļu klases audzēkņu 
ansambļu koncerts.
 17. novembrī pulksten 10.00 

Tīraines pirmskolas izglītības iestādē 
viesosies Mārupes mūzikas skolas 
audzēkņi ar svētku koncertu.
 17. novembrī pulksten 18.00 

Mārupes kultūras namā literāri mu
zikālus veltījums “Piemini Latviju”. 
Koncertā lasīs Austras Skujiņas, 
Viļa Plūdoņa, Dinas Veinbergas, 
Maijas Laukmanes un mārupieša 
Andra Lībera dzeju un skanēs tau
tā iemīļotas melodijas par Latviju. 
21. novembrī pulksten 14.00 Mā
rupes mūzikas un mākslas skolas 
lielajā zālē Rīgas rajona Jauniešu 
orķestra koncerts. Solists Māru
pes mūzikas un mākslas skolas 
sitaminstrumentu spēles pedagogs 
Pāvels Ignatjevs.
 27. novembrī pulksten 

19.00 Mārupes kultūras namā No
ras Bumbieres piemiņas koncerts, 
kuru organizē Noras Bumbieres 
fonds. Leģendārās dziesmas izpildīs 
Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, 
Ojārs Grīnbergs, Margarita Vilcāne, 

Māra Bumbiere, Zigfrīds Muktu
pāvels, Ira Krauja, Daiga Petkēviča 
un Normunds Jakušonoks. Biļešu 
rezervācija pa tālr. 29211645, cena 
Ls 5, koncerta dienā – Ls 6. 
 29. novembrī pulksten 

13.00 Mārupes kultūras namā 
koncertcikla “Muzikālā Advente – 
2009” – pirmās Adventes koncerts. 
Kā ierasts – 1 svecīti aizdegs mūsu 
novada izglītības un PII bērnu ko
lektīvi. Darbosies kafejnīca.
 5. decembrī pulksten 12.00 

Mārupes kultūras namā “Brīnumu 
gaidot”. Iluzionisti Pecolli (Pezzoli) 
iepriecinās kā lielus, tā mazus un 
arī viņu vecākus ar sirsnīgiem un 
līksmiem Burvju trikiem. Biļešu 
cenas Ls 4 un Ls 5.
 6. decembrī pulksten 13.00 

Mārupes kultūras namā koncertcikla 
“Muzikālā Advente – 2009” – otrās 
Adventes koncerts. Uzvedums jau
niešiem “Pamatskolas mūzikls. Reāli 
notikumi no skolas ikdienas, kurā 
ne tikai pamatskolēni varēs ieraudzīt 
prototipus no savas dzīves...”. Mūzi
kas un teksta autore: Liepājas Raiņa 
6. vidusskolas 7. klases skolniece Di
āna Vereščagina. Izpilda popgrupa 
“Tev un man”(Rīga–Liepāja), grupa 
“DEEP SILENCE”, solists Kristaps 
Šēnbergs (Liepāja), Mārupes hip-
hop deju studija “Dance Attack” un 
Mārupes kultūras nama jauniešu 
grupa “KEEN”. Režija un ideja: Igeta 
Gaiķe un Solvita Sudmale.

kultūras afiša

MIG–X kvadrātā 69:67
Pro Mailīte–Melnais zirdziņš 42:77
Jaunmārupe 1–BS “Rīga” 83:83
Jaunmārupe 1–Sport 2000 64:62
MIG–F-Team/Zemturi 74:74
Pro Mailīte–Vilkači 45:49
X kvadrātā–A7 53:65
Sport 2000–X kvadrātā 63:69
Jaunmārupe 2–Vilkači 58:63
A7–F-Team/Zemturi 72:86

Jaunmārupe 1–Āgenskalna baptistu 
draudze 81:60
MIG–Pro Mailīte 105:47
BS “Rīga”–Melnais zirdziņš 84:64
Jaunmārupe 2–MIG 69:94
F-Team/Zemturi–Sport 2000 81:43
Āgenskalna baptistu draudze–Mel-
nais zirdziņš 89:76
Jaunmārupe 1–X kvadrātā 92:56
Pro Mailīte–A7 52:71

BS “Rīga”–Vilkači 131:53
A7–Jaunmārupe 2 72:52
Āgenskalna baptistu draudze–Vil-
kači 94:70
Melnais zirdziņš – Jaunmārupe 1 
69:90
Sport 2000–Pro Mailīte 106:43
F-Team/Zemturi–X kvadrātā 
90:69
MIG–BS “Rīga” 52:96

Mārupes novada basketbola līgas spēļu 
rezultāti 8. 10.–9. 11.

MNBL kopvērtējums
vieta komanda (s) (u) (n) (Z) (+/-) (P)
1. Jaunmārupe 1 6 5 1 0 +145 17
2. MIG 6 4 1 1 +72 15
3. F-Team/Zemturi 5 4 1 0 +116 14
4. Āgenskalna baptistu draudze 5 4 0 1 +90 13
5. A7 5 4 0 1 +50 13
6. BS „Rīga” 4 3 1 0 +142 11
7. Vilkači 5 2 0 3 -136 9
8. Sport 2000 6 1 0 5 -27 8
9. X kvadrātā 5 1 0 4 -65 7
10. Melnais zirdziņš 4 1 0 3 -19 6
11. Pro Mailīte 6 0 0 6 -238 6
12. Jaunmārupe 2 5 0 0 5 -130 5

Piezīmes: (s) – spēles, (u) – uzvaras, (n) – neizšķirti, (Z) – zaudējumi, (+/-) – gūto/
zaudēto punktu starpība, (P) – punkti.

7. novembrī noslēdzas Pierīgas novadu meistarsacīkstes basketbolā, kurā piedalījās arī Mārupes novada komanda 
“Mārupe”. Divpadsmit komandu konkurencē sīvā cīņā mūsu komanda ieguva 1. vietu. Apsveicam!
Attēlā otrajā rindā no kreisās: Silvija Bartuševiča, Edgars Indāns, Armands Kravalis, Ģirts Puķe, Mārtiņš Kripševics, Bru-
no Kļaviņš, Jurģis Līviņš. Pirmajā no labās: Gatis Saliņš, Artūrs Kramiņš, Otto Polis, Kristaps Saulītis, Helmuts Lejinieks.

Mārupiešiem zelts!
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Mārupes novada  
dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības
16. 10. 2009.  Zane Greiža un Igors Pužs 

23. 10. 2009. Anda Lūse un Mārtiņš Svjackis 
24. 10. 2009. Ieva Austere un Aksels Minders 

sveicam!

Oktobrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie
Krišjānis Kļaviņš (dzimis 22. 09. 2009.), Armands Bricis (dzimis 

2. 10. 2009.), Domeniks Ivanovs (dzimis 5. 10. 2009.), Oskars Svjackis 
(dzimis 6. 10. 2009.), Leo Jānis Ledainis (dzimis 7. 10. 2009.), Kate 
Karlīna Lukačova (dzimusi 7. 10. 2009.), Alise Komasa (dzimusi 
8. 10. 2009.), Maija Kaminska (dzimusi 8. 10. 2009.), Egija Auziņa 
(dzimusi 9. 10. 2009.), Ksenija Mareniča (dzimusi 11. 10. 2009.), 
Kate Aurmane (dzimusi 12. 10. 2009.), Toms Bandenieks (dzimis 
12. 10. 2009.), Kārlis Rūdelis (dzimis 13. 10. 2009.), Pēteris Biernis 
(dzimis 19. 10. 2009.), Patriks Lāmanis (dzimis 24. 10. 2009.), Marta 
Stuģe (dzimusi 26. 10. 2009.).

sveicam jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

valsts prezidents valdis zatlers 
ar savu parakstu apstiprinājis or-
deņu kapitula lēmumu Atzinības 
krusta piešķiršanai siA “sabiedrība 
Mārupe” valdes priekšsēdētājam 
Modrim spuģim. Lai gan bija rosi-
nāts viņu apbalvot ar triju zvaig-
žņu ordeni, saņemtā ziņa kolēģus 
gandarīja pat vairāk. 

Tāpēc, ka patlaban arī lauksaim
niekiem ikdienā nesams smags krusts, 
kuru tomēr nedaudz vieglāku dara 
atzinība. Un vēl tāpēc, ka 1710. gadā 
nodibinātajam Atzinības krustam ir 
devīze “Godaprāta ļaudīm”. 1938. gadā 
Latvijas Republikā atjaunotais Atzi
nības krusts gan nebija precīzs vecā 
ordeņa restaurējums, taču tas pēc 
Gustava Šķiltera meta veidots līdzīgs. 
Turklāt devīze, ar kuru apbalvojumu 
piešķir, palikusi sākotnējā. Tātad tiešs 
trāpījums!

Jau septembra beigās vairāk nekā 
pussimts mārupiešu ar saviem parak
stiem rosināja Ordeņu kapitulu valsts 
apbalvojumu piešķirt “Sabiedrības Mā
rupe” valdes priekšsēdētājam. Turklāt 
tieši šajā ekonomiskās krīzes laikā, kad 
uzņēmumam mēnešiem nākas gaidīt 
maksājumus par realizēto lauksaim
niecības produkciju un sniegtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem, dzīvot 
no rokas mutē, vienlaikus sedzot agrā
kajos gados ražošanas modernizācijai 
ņemtos kredītus, kā arī norēķinoties 
par saņemtajiem energoresursiem.

Mārupiešu ierosinājumam Modri 
Spuģi novērtēt visas Latvijas mērogā 
bija divēji iemesli: cilvēki vēlējās parā
dīt cieņu viņa līdzšinējai politiskajai un 
saimnieciskajai darbībai, kā arī izteikt 
uzticēšanos valdes priekšsēdētāja nā
kotnes darbiem.

Vīrs un vārds bez seržanta 
sindroma

“Modrim nepiemīt seržanta do
māšana. Viņš domā stratēģiski,” saka 
viens no ilggadējiem kolēģiem un 
turpina: “Cilvēks seržanta sindromu 
iegūst, kad ilgi nākas būt par vien
kāršu strādnieku, bet Modrim ir lai
mējies – kā enerģētiķim jau tūlīt pēc 
Rīgas Politehniskā institūta beigšanas 
tika uzticēti arvien atbildīgāki amati. 
Un vēl – Modris ir sinonīms jēdzie
nam “vīrs un vārds”. Kad kaut kas tiek 
norunāts un paspiesta roka, nekāds 
līgums vairs nav vajadzīgs.” 

Toties reizēm nodots tiek pats 
goda vīrs. Gan kā uzņēmuma va
dītājs, gan kā pašvaldības deputāts. 
Piemēram, pirms gadiem diviem, 

Mārupes dārgās zemes iekārdināti, 
slēgtās komercsabiedrības kapitāldaļas 
pretlikumīgi centās iegūt vieglas peļņas 
tīkotāji. Un bija daži to īpašnieki, kuri 
uz šo reideru āķa uzķērās. 

Cienīts un mīlēts inkognito
Kad Mārupes novada Dome pa

lūdza saistībā ar valsts apbalvojumu 
uzrakstīt par Modri Spuģi kā cilvēku, 
nolēmu, ka aptaujāšu saimniecības 
ilggadējos darbiniekus un viņa por
tretu veidošu no kolēģu teiktā. Kopīgu 
pārdzīvojumu, piedzīvojumu un vēr
tējumu viņiem izrādījās daudz, sākot 
vēl no kolhoza laikiem: uz dažām 
stundām Modrim uzticētās aizliegtās 
literatūras par Latvijas vēsturi lasīšana, 
ieslēdzoties tikko uzceltajā katlu mājā; 
vai arī, kā viņš savā galvenā enerģētiķa 
kabinetā līdz pat Atmodas sākumam 
glabājis no Mārupes vecā ūdenstorņa 
noņemtu Latvijas karogu; cik nogur
dinoši darbietilpīga bijusi dokumentu 
sagādāšana, lai varētu kļūt par Pasaules 
bankas finansētā pilotprojekta izpildī
tājiem un tādējādi rekonstruēt Jaun
mārupes ciemata apkures sistēmu; un 
kur tad humora pilnie komandējumu 
vai atpūtas braucienu piedzīvojumi! 

Taču nācās izpildīt kolēģu lūgu
mu un neminēt viņu vārdus. Vieni 
negribēja izskatīties kā pielīdēji priekš
niekam. Citi – lieki “zīmēties”, lai pa
sargātos no publiskas skaudības – vai 
mazums ekonomiski nogurdināto, kas 
nozākā katru veiksmīgāko? 

Pusceļā nenometamā 
atbildība 

Tautas frontes laikā, kad vajadzē
ja piesargāties no VDK un OMON, 
cilvēki nešaubīgi uzticējās savējiem. 
1988. gada novembrī īsā laikā Latvijas 
iedzīvotāji savāca vairāk nekā miljonu 
parakstu pret PSRS konstitūcijas iz
maiņām, prasot Latvijas brīvlaišanu. 

Parakstu saiņi bija jānogādā Maskavā 
Tautas deputātei Džemmai Skulmei. 

Šo uzdevumu veikt uzticēja nevie
nam citam kā mūsējiem. Latvijas Tau
tas frontes (LTF) domnieks mārupietis 
Egīls Radziņš piezvanīja LTF Mārupes 
grupas vadītājam Modrim Spuģim, lai 
viņš noorganizētu tik svarīgo doku
mentu nogādāšanu PSRS Augstākajā 
padomē. Izdomāja, ka vakarā saiņus 
no Rakstnieku savienības jāpaņem 
trešajam mārupietim – Borisam Ti
mofejevam, kuram piederēja sarkans 
žigulītis, lai specdienestiem tas labāk 
iekristu acīs. Bet pie Ulbrokas viņu 
jau gaidīja Modris ar vēl vienu māru
pieti – Hariju Lediņu, kurš tikko kā 
bija nopircis jaunu moskviču. Ļāvuši 
Borisam pabraukt garām un sekojuši. 
Tumsā netālu no Salaspils iebraukuši 
sānceļā un saiņus ar dokumentiem 
pārlikuši Harija automašīnā, kurš tad 
arī kopā ar Egīlu un Jāni Rukšānu tur
pinājuši ceļu uz Maskavu. Pie Ikšķiles 
ieraudzījuši stāvam operatīvo volgu un 
vairākus norūpējušos vīrus, kuri tā arī 
nesagaidīja piefiksēto parakstu vedēju. 
Toties drīzi vien visa pasaule uzzināja 
par Latvijas vēlmi turpmāk pašai lemt 
savu likteni un arī nest atbildības sma
go krustu. Vieglāk to darīt, kad viens 
otru pabalsta.

silvija veckalne, 
SIA “Sabiedrība Mārupe”  

personāldaļas vadītāja

2009. gada 27. oktob
rī mārupiete Vilhelmīne 
Ozoliņa nosvinēja savu 
101. dzimšanas dienu. Vie
sos pie gaviļnieces pabija 
arī Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs un sociālā die
nesta darbinieki. Vilhelmīne 
ir mūsu novada iedzīvotāja 
jau no bērnu dienām. Šeit 
veidojusi ģimeni, audzinā
jusi bērnus, mazbērnus un 
nu jau arī mazmazbērnus. 
Arī jubilejas dienā jubilāre 
ir ģimenes vidū, pozitīva, 
jautra un emocijām bagā
ta. Sveicam mūsu jubilāri, 
novēlam labu veselību un 
izturību!

Katram 
savs 
krusts

oktobrī mūžībā aiZgājuši

Edgars Herberts Lipe (1934),  
Konstantīns Giruckis (1982),  

Stefānija Vovere (1927), Neļļa Gladkaja (1931),  
Mihails Loņuks (1971), Aleksejs Haņejevs (1951),  

Vilma Sirsone (1931).

Sveicam mūsu iedzīvotāju 
Vilhelmīni Ozoliņu 

šūpļa svētkos!

22. novembrī 
mārupes novada kapos

Mirušo piemiņas diena 
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