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Sveicam mārupiešus Zinību dienā!
Sirsnīgi sveicam visus Mārupes vidusskolas, Mārupes pamatskolas,
Jaunmārupes sākumskolas, Skultes sākumskolas, pirmskolas izglītības
iestāžu “Lienīte” un “Tīraine”, Mārupes mūzikas un mākslas skolas
un visu citu izglītības iestāžu, kurās mācās mārupieši, audzēkņus,
vecākus, pedagogus un darbiniekus Zinību dienā.
1. septembris ir īpaša diena gan tiem, kuri šodien uzsāk
skolas gaitas, gan tiem, kas tās turpina. Novēlu spēku, izturību,
neatlaidību un vēlmi vienmēr apgūt jaunas zināšanas ik dienas
un visa mūža garumā!
Mārupes novada Domes vārdā –
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes vidusskolā atklāj
16 jaunus mācību kabinetus
1. septembrī pulksten 10.00 svinīgi atklāja Mārupes vidusskolas jauno
piebūvi, kurā ir 16 jauni un moderni
mācību kabineti. Skolas korpusā, kura
celtniecība tika uzsākta pērn septembrī, jaunas zināšanās apgūs 1.–4. klašu
skolēni, bet vecāko klašu skolēniem
te atradīsies matemātikas un dabas
zinību mācību kabineti.
Skolas jaunā korpusa projekta
autors ir SIA “Eja” (arhiteksts Edgars
Dzenis) un celtniecības darbus paredzētajā termiņā, vienojoties ar pašvaldību par līguma izmaiņām, veica SIA
“Rīgas būvdarbi”(valdes priekšsēdētājs
Didzis Blaus).
Ņemot vērā finansiālo situāciju,
Mārupes vidusskolas piebūves celtniecība tika sadalīta divās kārtās. Pirmajā kārtā uzbūvēta ēka un nodotas
ekspluatācijā mācību klases, savukārt
otrajā kārtā tiks labiekārtota skolas
apkārtne un pabeigta ēdināšanas bloka izbūve. Tāpat tiek plānota sporta
halles celtniecība, jo šobrīd vairāk
nekā 800 skolas audzēkņiem sporta
nodarbības notiek 1971. gadā celtajā
skolas sporta zālē. Pirmās kārtas celtniecības izmaksas ir 1,85 miljoni latu,
savukārt, lai pabeigtu celtniecības otro
kārtu un sporta halles būvniecību, ir
nepieciešams 1,1 miljons latu.
Mārupes vidusskolas direktors
Jāni Lagzdkalns: “Esmu priecīgs un
gandarīts, ka šajā ekonomiskās krīzes laikā Mārupes novada Domei ir
izdevies pabeigt vidusskolas jaunā
korpusa celtniecību un vairāk nekā
300 sākumskolas bērniem un arī
vecāko klašu skolēniem būs iespēja
mācīties jaunajās telpās. Mēs darīsim
visu, lai jau tuvākajā nākotnē tiktu uzbūvēta arī sporta halle un pabeigta
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

Mārupes novadā visas septiņas
izglītības iestādes uzsāk jauno
mācību gadu
• Šogad mācības Mārupes novadā uzsāk 102 pirmklasnieki Mārupes
vidusskolā, 43 – Jaunmārupes sākumskolā, 20 – Mārupes pamatskolā un
8 skolēni Skultes sākumskolā.
• Ar 1. septembri Skultes pamatskola reorganizēta par Skultes sākumskolu, kurā mazākumtautautību izglītības programmu apgūs 1.–4. klašu skolēni.
Sākumskolā būs arī piecas pirmsskolas izglītības grupas.
• Mārupes mūzikas un mākslas skola jauno
mācību gadu sāk priecīgā noskaņojumā – 31. augustā uzstādītas ērģeles, kuras skolai dāvina Ljusnarsbergas draudze no Zviedrijas. (Skat. foto)
• Mārupē, Gaujas ielā 41 (Vecozolu un Gaujas
ielu krustojumā) uzsākta jaunas pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārza) ar 250 vietām būvniecība,
ko privātās publiskās partnerības projekta ietvaros
veic pilnsabiedrība “Acana”. Darbus plānots pabeigt
2010. gada pavasarī. Pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecības gaitai varēsiet sekot līdzi speciālā vietnē
www.marupe.lv fotosadaļā.
• Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumus par līdzfinsējumu ar
19 privātājām pirmsskolas izglītības iestādēm, no kurām Mārupes novadā
atrodas trīs: “Namiņš, “m’Pipariņš” un “Zelta rasa”. Vairāk informācijas par
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību un privāto PII sarakstu varat atrast
www.marupe.lv sadaļā Izglītība.

ziņas
9. septembrī plkst. 18.00 Mārupes kultūras namā Daugavas ielā 29
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs un deputāti
aicina iedzīvotājus uz tikšanos,
lai pārrunātu un izvirzītu mērķus tuvākās nākotnes veidošanai.
Mārupes vidusskolā pirmklasnieki mācības uzsāks četrās pirmajās klasēs

• 18. augustā Mārupes novada kultūras nama telpās notika autoceļa A5
Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) posma km 11,6 (A7)–km 34,6 (A9) rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtēšanas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
sapulce, kurā projekta izstrādātāji tikās ar Mārupes novada iedzīvotājiem.
Vairāk lasiet 8. lpp.
• Mārupes novada būvvalde paziņo, ka 15. augustā beigusies sabiedriskā
apspriešana kafejnīcas–konditorejas būvniecības iecerei Daugavas ielā 39.
Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus, zemes gabala īpašnieks nolēmis nebūvēt
kafejnīcu–konditoreju zemes gabalā ar adresi Daugavas iela 39.

Apstiprināti jauni tarifi

Lenti jaunajā ēkā griež 1. b klases skolēni Anna Marta Gūtmane un
Krišs Ģērmanis, viņiem palīdz skolas direktors Jānis Lagzdkalns un direktora vietniece audzināšanas darbā Ruta Straume
skolas jaunās ēdnīcas būvniecība.”
Mārupes novadā pēdējos gados
izglītība ir galvenā prioritāte, par
to liecina 2005. gadā uzceltā Jaunmārupes sākumskola un pērnajā
rudenī uzbūvēta piebūve Mārupes

pamatskolai un sporta komplekss,
kas atrodas Tīraines ciematā. Skolēnu
skaits palielinās atbilstoši skolu paplašināšanai, jo skolas vecuma bērnu
novadā joprojām ir vairāk nekā vietu
izglītības iestādēs.

A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas nr. 40103111018,
ciematiem Skulte, Tīraine un Mārupe saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu metodika pašvaldību regulējamās
nozarēs” ceturto punktu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu aprēķināšanas
metodika” ir aprēķinājis un Sabiedrisko pakalpojumu regulators ir apstiprinājis
šādas izmaksas:
• ūdenim 0,34 (bez PVN 21 %) LVL par kubikmetru, ar PVN 0,41 LVL
par m3;
• kanalizācijai 0,46 LVL (bez PVN 21%) par kubikmetru, ar PVN
0,56 LVL par m3.
3. oktobrī no pulksten 9.00
laukumā pie Domes – Daugavas ielā 29
Miķeļdienas rudens ražas gadatirgus!
Piedāvājumā tikai lauksaimniecības produkcija.
Tirgotājus aicinām pieteikties pa e-pastu inga.krievina@marupe.lv
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novada Domē

Mārupes novada Domes ārkārtas sēde
Nr. 5 – 2009. gada 13. augustā

Mārtiņš Bojārs,
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs

Sveicināti mārupieši!
Sākoties rudens darba cēlieniem,
informēšu par aktualitātēm, kas saistītas
ar Mārupes novada budžetu. 26. augustā Mārupes novada Domes deputāti
izskatīja Mārupes novada budžetu un
pieņēma lēmumu izdarīt grozījumus
2009. gada budžetā, jo ir samazināts
plānotais iedzīvotāju ienākumu nodoklis par 306 tūkstošiem latu, kā arī ir
samazinātas mērķdotācijas no valsts
budžeta pedagogu darba algām. Līdz
ar to deputāti apstiprināja izmaiņas novada budžetā, un tagad gan ieņēmumi,
gan izdevumi tiek plānoti 8,9 miljonu
latu apmērā. No kopīgiem plānotajiem
ieņēmumiem 62 % – iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 7 % – nekustāmā
īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm,
6 % – nekustāmā īpašuma nodoklis par
zemi, 9 % mērķdotācija pedagogu algām. Tie ir lielākie budžeta ieņēmumu
avoti. Lielākie tēriņi ir izglītībai – 45 %,
sociālajai palīdzībai – 6 %, izpildinstitūciju darbības nodrošināšanai tiek tērēti
4 %, pašvaldības infrastruktūras objektu
uzturēšanai – 9 %, bet 16 % no mūsu
budžeta tiek iemaksāti pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Plašāk un
detalizētāk ar budžeta grozījumiem, kā
arī budžeta izpildi varat iepazīties vietnes www.marupe.lv sadaļā Budžets.
Runājot par pašvaldības budžeta
izpildi, jāsaka, ka varam būt apmierināti ar to, kā pildās tā budžeta sadaļa,
kuru veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Savukārt daudz piesardzīgāks
optimisms ir par nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumiem par zemi un
ēkām no juridiskām un fiziskām personām. Pašvaldībai ir pienākums gādāt
par nodokļu laicīgu iekasēšanu, un neviens likums mūs no tā arī neatbrīvo.
Tāpēc augustā vairāk nekā tūkstotim
iedzīvotāju un uzņēmumu tika nosūtītas brīdinājuma vēstules par minētā
nodokļa maksājumu kavējumu, kas
kopumā ir apmēram 300 tūkstoši latu.
Ja noteiktajā laikā netiks samaksāti šie
nodokļi, Dome būs spiesta piemērot
juridisko procedūru par nesamaksāto
nodokļu piespiedu piedziņu. Tiesu izpildītāja izdevumu nodokļu piedziņā
varētu būt Ls 30–50, kuri tiks piedzīti
no parādnieka. Es aicinu neatlikt maksājumus, jo nākamajā gadā nodokļu
slogs varētu palielināties ar nodokli par
dzīvojamām telpām un esošie parādi
vēl vairāk apgrūtinās nodokļu nomaksāšanu. Atgādinu, ka nodokļu maksājumu kavētājiem ir iespēja rakstiski
vērsties pašvaldības Domē, norādot
objektīvus iemeslus, lūgt maksājuma
termiņa pagarinājumu.
Ko esam izdarījuši par pašvaldības
līdzekļiem šajā gadā? Kā lielākais notikums ir jāmin Mārupes vidusskolas
piebūves pirmās kārtas nodošana eks-
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Domes sēdē piedalījās:
M.Bojārs, L.Kadiģe, I.Grigule,
E.Jansons, J.Lagzdkalns, I.Dūduma;
A.Grope, E.Gribovskis, A.Mihailovs,
D.Orleāne, P.Pikše, M.Spuģis,
D.Štrodaha, attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās: J.A.Mūrnieks,
J.Opuļskis, M.Spuģis.
pluatācijā, kas izmaksāja 1,85 miljonus
latu. Objekts nav līdz galam pabeigts
tieši ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ, bet
ļoti ceru, ka tuvākajā nākotnē spēsim
rast līdzekļus jaunās ēdnīcas un kafetēriju izbūvei. Ekspluatācijā ir nodota
arī Liliju iela, kas izmaksāja nedaudz
vairāk par 1 miljonu latu. Liliju iela ir
labs piemērs, kādām nākotnē vajadzētu
būt daudzām ielām Mārupes novadā.
Šobrīd ļoti nopietni rēķinām un
meklējam līdzekļus Mārupes izglītības
iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku darba algām no pašvaldības budžeta,
to savstarpējai sabalansētībai. Izglītības
un Kultūras ministriju valsts līdzekļu
ievērojama samazināšana pedagogu
atalgojumam rada pašvaldībām lielas
problēmas, lai saglabātu darbiniekus,
tiktu realizētas pastiprinātās izglītības
programmas, neciestu apmācību kvalitāte. Mārupes pašvaldība iespēju robežas mēģinās saglabāt tās piemaksas
pedagogiem, kas bija līdz šim, kā arī
nodrošinās Mūzikas un mākslas skolas
darbību, interešu izglītību skolās un
iespējas nodarboties ar sportu bērniem
un jauniešiem. Mūsu uzdevums ir saglabāt un nodrošināt kvalitatīvu izglītību novada izglītības iestādēs, par spīti
visām grūtībām un finanšu problēmām
valstī. Samazināsim finansējumu citām
nozarēm, ietaupīsim, bet izglītība kā
prioritāte tiks saglabāta. Kā piemēru
varu minēt, ka no 1. oktobra tiek samazināts darbinieku skaits Domē par
4 štata vietām un notiks vērtēšana, kā
uzlabot Domes darbu un samazināt
līdzekļu izlietojumu.
Pašvaldības Dome turpina darbu
pie ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projekta, piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus (plānotā projekta
1. kārta – 6,5 miljoni euro), pašvaldības
ēku (skolu un bērnudārzu) siltināšanas projekta, sporta zāles būvniecības
iespējamību Mārupes vidusskolā u. c.
projektiem.
Oktobrī sāksim plānot un izstrādāt
Mārupes novada budžetu 2010. gadam.
Prognozes rāda, ka budžeta ieņēmumi varētu būt līdzīgi kā 2004. gadā
un tas būs liels kritums salīdzinājumā
ar 2009. un iepriekšējiem gadiem. Ir
bijis arī grūtāk, bet mēs darīsim visu
iespējamo, lai vismazāk ciestu sociāli
neaizsargātākā sabiedrības daļa un izglītības nozare.
Strādāsim, ticēsim sev un būsim
stipri!

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Z.Lapiņa ziņoja par

I.Dūdumas deputāta amata pienākumu pildīšanas uzsākšanu.
Darba kārtībā 2 jautājumi.
Mārupes novada Dome
• Izveidoja komisiju Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas
1.kārtas pieņemšanai ekspluatācijā šādā sastāvā: komisijas
priekšsēdētājs – Mārupes novada
Domes būvinspektors J.Lībietis,

komisijas locekļi: Mārupes novada Domes arhitekte – A.Lismane,
Mārupes vidusskolas direktors –
J.Lagzdkalns, pasūtītāja pārstāvis
– Mārupes novada Domes izpilddirektors I.Punculis, būvprojekta
autors – E.Dzenis;
• Izbeidza Mārupes novada
Domes deputāta Jura Opuļska
pilnvaras ar lēmuma pieņemšanas brīdi.

Mārupes novada Domes sēde
Nr. 6 – 2009. gada 26. augustā
Domes
sēdē
piedalījās:
M. Bojārs, L. Kadiģe, A. Mihailovs,
M. Spuģis, P. Pikše, I. Grigule,
I.Dūduma, A. Grope, E. Gribovskis,
D. Štrodaha, J. Lagzdkalns, D. Orleāne,
A. Āķis. Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalījās E. Jansons, J. A. Mūrnieks.
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Z. Lapiņa ziņoja par A. Āķa deputāta
amata pienākumu pildīšanas uzsākšanu.
Darba kārtībā 61 jautājums.
Mārupes novada Dome
• apstiprināja kā galīgo zemes
ierīcības projektu Mārupes novada
nekustamā īpašuma “Birzuļi” 1. zemes vienībai (zemes kad. nr. 8076011-0415);
• piešķīra juridiskās adreses saskaņā ar 7 iesniegumiem;
• nolēma izteikt 2009. gada 29.
aprīļa Mārupes pagasta paDomes
Nr. 8, 2.18 lēmuma pirmo punktu
šādā redakcijā: “Piešķirt nekustamam
īpašumam “Gailīši” 0,2962 ha platībā
un tai skaitā uz zemesgabala esošajām
ēkām juridisko adresi Avotu iela 66,
Mārupe, Mārupes novads.”;
• nolēma izteikt 2009. gada
29. jūlija Mārupes novada Domes
(prot. nr. 4, p. 2.1) lēmuma otro punktu šādā redakcijā:
2. Noteikt nekustamam īpašumam
Ošu iela 11 apgrūtinājumus:
2.1. aizsargjosla gar ielu – sarkanā
līnija (kods 020301);
2.2. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līnijām un
kabeļu kanalizāciju (kods 020401);
• nolēma izteikt 2009. gada 29. aprīļa Mārupes pagasta paDomes (prot.
nr. 8 p. 2.7 ) lēmuma pirmo punktu
šādā redakcijā: “Piešķirt no nekustamā
īpašuma “Mazstūrīši” atdalītajam zemes gabalam “Nr. 2” 0,1881 ha platībā
un t. sk uz esošajām ēkām juridisko
adresi Silnieku iela 1A, Mārupe, Mārupes novads.”;
• noteica 1 nekustamam īpašumam lietošanas mērķi – lauksaimniecība (kods – 0101), 2 īpašumiem – individuālo dzīvojamo māju

apbūve (kods – 0601); atstāja spēkā
Mārupes pagasta paDomes 2004. gada
18. februāra lēmums Nr. 5.4. (prot. nr.
2) “Par juridiskās adreses piešķiršanu”
5. punktu, ar kuru nekustamajam īpašumam noteikts lietošanas mērķis –
individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods – 0601).
• atcēla
- 2009. gada 17. jūnija Mārupes
pagasta paDomes lēmumu Nr. 11
prot. 2.2. “Par juridiskās adreses piešķiršanu”;
- 2007. gada 25. aprīļa Mārupes
pagasta paDomes lēmumu (prot. nr.
6, p. 1.4) “Par īpašumā esošās zemes
sadalīšanu saimniecībai “Upeslīči””,
2007. gada 26. septembra Mārupes
pagasta paDomes lēmumu (prot.
nr. 14, p. 6.4) “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu”, 2007. gada
26. septembra Mārupes pagasta paDomes lēmumu (prot. nr. 14, p. 3.21)
“Par juridiskās adreses piešķiršanu”.
- 2007. gada 9. jūlija Mārupes pagasta paDomes lēmumu (prot. nr. 11,
p. 13.4) “Par īpašumā esošās zemes
sadalīšanu saimniecībai “Kraujas””,
2007. gada 19. decembrī Mārupes
pagasta paDomes lēmumu (prot.
nr. 20, p. 7.2) “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu”, 2007. gada
26. septembra Mārupes pagasta paDomes lēmumu (prot. nr. 20, p. 3.23.1)
“Par juridiskās adreses piešķiršanu”;
- 2007. gada 11. aprīļa Mārupes
pagasta paDomes lēmumu (prot. nr.
5, p. 3.8) “Par juridiskās adreses piešķiršanu”;
• noteica 1 nekustamam īpašumam apgrūtinājumu: aizsargjoslas
teritorija gar kanalizācijas spiedvadu
(kods 02010201);
• nodeva zemes gabala “Priekūnas” (zemes kad. nr. 8076-006-0038)
detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
• nolēma piekrist, ka Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils novada sabiedrisko
pakalpojumu regulatora likvidācijas
komisijas sastāvā tiks iekļauts katras

pašvaldības deleģētais pārstāvis, Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes
pagasta un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšsēdētājs A. Avotiņš un Olaines pilsētas,
Olaines pagasta, Mārupes pagasta un
Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulatora grāmatvede R. Černova-Vonda. Uzdeva Mārupes novada
Domes izpilddirektoram I. Punculim
pārstāvēt Mārupes novada pašvaldību
minētajā likvidācijas komisijā;
• atcēla 2009. gada 29. jūlija Mārupes novada Domes lēmumu Nr. 4.6.2
“Par detālplānojuma izstrādi nekustamam īpašumam” Pilskalni-1””; Piekrita
no nekustamā īpašuma “Pilskalni 1”
(zemes kad. nr. 8076-007-0774) atdalīt
divus zemes gabalus, izstrādājot zemes
ierīcības projektu;
• par detālplānojuma izstrādi –
nolēma atcelt 2009. gada 29. jūlija
Mārupes novada Domes lēmumu
(prot. nr. 4.6.1) “par detālplānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu detālplānojums “Pauļi””, uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamā
īpašuma Paleju iela 17 un Paleju iela
19 teritorijai, kuru ietver sauszemes
robeža starp nekustamo īpašumu
“Paleju iela 19” un “Paleju iela 32”,
“Paleju iela 34”, “Liliju iela 104”, “Liliju
iela 104A”, “Liliju iela 106”, “Mazirbes”,
“Penkules iela 54B”, sauszemes robeža
starp nekustamo īpašumu “Paleju iela
17” un “Penkules iela 52C”, “Penkules iela 50C”, “Grīvas iela 8”, “Grīvas
iela 10”, “Grīvas iela 12” – apmēram
1,033 ha kopplatībā; detālā plānojuma
izstrādes mērķis ir sadalīt zemesgabalu
atbilstoši Mārupes pagasta apbūves
noteikumiem; detālā plānojuma darba
uzdevums Nr. 2009/7;
• nolēma piedzīt bezstrīdus kārtībā no 5 īpašniekiem termiņos nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokli
un nokavējuma naudu
• piešķīra 2 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
70 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summa; atteica 2 īpašniekiem
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus;
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

novada Domē
• pagarināja 2 nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2009. gada
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 3. ceturkšņa samaksas termiņu, vienam – 4. ceturkšņa samaksas
termiņu;
• nolēma līdzfinansēt Mārupes vīriešu volejbola komandas piedalīšanos
Latvijas Nacionālajā līgā 2009./2010.
gadā iemaksājot Latvijas Volejbola
federācijas kontā dalības maksu LVL
390 no sportam paredzētā budžeta;
• nolēma slēgt vienošanos
- ar SIA “Abrasiv” par Līguma Nr.
5-25/29-2009 par Gaujas ielas izbūvi darbības apturēšanu uz laiku līdz
2010. gada 1. augustam;
- ar SIA “Grata Pluss” par Līguma Nr. 5-25/71-2009 par Mārupes
vidusskolas sporta zāles būvniecību
darbības apturēšanu uz laiku līdz
2010. gada 1. augustam;
• atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz 3 nekustamā īpašuma objektiem;
• piekrita, ka 1 īpašnieks nostiprina zemesgrāmatā nekustamo īpašumu;
• nolēma atbalstīt projekta “Sociālās atstumtības riska mazināšana
bērniem un jauniešiem Rīgas rajona
Mārupes novadā” realizāciju Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēs
biedrības “Sabiedrības un drošība”
piedāvātajā apjomā bez pašvaldības
budžeta finanšu līdzekļu piesaistes;
Slēgt ar biedrību “Sabiedrības un
drošība” sadarbības līgumu saskaņā
ar piedāvāto projektu; jautājumu par
projekta finansēšanas iespējām izskatīt
ne ātrāk par 2010. gadu;
• nolēma sadalīt valsts budžeta
mērķdotācijas
- pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:
Nr. Izglītības iestāde

LVL

1
2
3
4

147 270
20 069
2890
25 267

Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes pamatskola
Jaunmārupes
sākumskola
Kopā

195 496

- interešu izglītības programmu
un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:
Nr.
1
2
3
4

Izglītības iestāde

LVL

Mārupes vidusskola
5486
Mārupes pamatskola
821
Skultes pamatskola
137
J a u n m ā r u p e s 1186
sākumskola
Kopā
7630

• apstiprināja Mārupes mūzikas un
mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas
noteikumus;
• anulēja ziņas par 2 iedzīvotāju
deklarēto dzīvesvietu; atteica anulēt
ziņas par trīs iedzīvotāju deklarēto
dzīvesvietu Mārupes novadā;
• saskaņoja Mārupes pamatskolas Interešu izglītības programmu
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

2009./2010. gadam;
• nolēma likvidēt PII “Lienīte” štata vietu – lietvede; likvidēt pirmskolas
skolotāja slodzi 0,2; noteikt mūzikas
skolotājas slodzi 1,4;
• nolēma likvidēt šādas štata vietas Mārupes novada pašvaldības administrācijā: redaktore – 1,0 slodze;
veterinārārsts – 0,6 slodzes; sociālais
darbinieks – 1,0 slodze; datora operators – 0,5 slodzes;
• nolēma veikt pirmsskolas izglītības iestādes “Tīraine” reorganizāciju,
iekļaujot PII “Tīraine” Mārupes pamatskolas sastāvā ar 2010. gada 1. janvāri.
Lēmums stājas spēkā pēc LR Izglītības
un zinātnes ministrijas saskaņojuma
saņemšanas;
• atcēla Mārupes pagasta paDomes 2008. gada 24. septembra lēmumu
Nr. 16 (prot. nr. 15). Uzdeva Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītājiem pašvaldības apstiprinātā
budžeta 2009. gadam ietvaros izstrādāt un iesniegt Mārupes novada
Domes izpilddirektoram saskaņošanai
iestāžu darbinieku algu likmju un piemaksu sarakstu, kas piemērojams no
2009. gada 1. septembra, atbilstoši
LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
• noteica no SIA “Roadeks” piedzenamo līgumsodu par uzņēmuma
līguma 133/08 5.4. punktā termiņa
neievērošanu LVL 9635,20 apmērā,
atzīstot līgumā atrunāto termiņu par
nokavētu bez attaisnojošā iemesla
periodā no 16. 05. 2009. līdz 4. 06.
2009.;
• nolēma ieguldīt a/s “Mārupes
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā Mārupes novada pašvaldības
bilancē esošos pamatlīdzekļus saskaņā ar Pielikumu Nr. 1; palielināt a/s
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālu par summu, kas nav
mazākā par Mārupes novada pašvaldības bilancē uzrādīto pamatlīdzekļu
kopējo atlikušo vērtību saskaņā ar pielikumu Nr. 1 un ir Mārupes novada
Domes ieguldījums; Mārupes novada
Domes uzņemtās saistības Valsts kasē
par nododamā ūdenstorņa un ūdensvada “Liepkalnu 11” izbūvi 83 200
latu apmērā atstāt pašvaldības bilancē
līdz atmaksas termiņa beigām; slēgt
līgumu ar a/s “Mārupes komunālie
pakalpojumi” par ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā
teritorijā;
• apstiprināja
- pirmsskolas izglītības iestādes
“Lienīte” nolikumu,
- Skultes sākumskolas nolikumu,
- Jaunmārupes sākumskolas nolikumu,
- pirmsskolas izglītības iestādes
“Tīraine” nolikumu,
- Mārupes novada būvvaldes nolikumu,
- Mārupes novada Mazcenas bibliotēkas nolikumu,

- Mārupes Sporta centra nolikumu,
- Mārupes novada Labiekārtošanas dienesta nolikumu,
- Mārupes novada Sociālā dienesta
nolikumu,
- Mārupes Kultūras nama nolikumu (ar nolikumiem var iepazīties
vietnē www.marupe.lv, sadaļā Dome
-> Dokumenti).

Maksa par Jaunmārupes
sākumskolas peldbaseina
izmantošanu

Noteica šādas maksas par Jaunmārupes sākumskolas peldbaseina
izmantošanu:
1.1. peldbaseins bērniem (vecumā
no 4 līdz 10 g.) ar trenera apmācību – 1 stunda Ls 2 + 21 % PVN =
Ls 2,42;
1.2. peldbaseina abonements
bērniem (vecumā no 4 līdz 10 g.)
ar trenera apmācību – 4x mēnesī pa
1 stundai Ls 4,50 + 21 % PVN = Ls
5,45;
1.3. peldbaseins bērnu grupai (vecumā no 4 līdz 10 g.) līdz 12 personām ar trenera apmācību – 1 stunda
Ls 11 + 21 % PVN = Ls 13,31;
Noteica, ka peldbaseina izmantošana Mārupes novada Domes izglītības iestāžu 1. un 2. klašu skolniekiem
ar trenera apmācību ir bezmaksas.
Ēdināšanas pakalpojumu maksa
izglītības iestādēs
Noteica šādu maksu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēs:
1.1. pirmskolas vecuma bērniem
(no 3 līdz 7 gadiem ) par ēdināšanu
trīs reizes dienā – Ls 2 t. sk. brokastis – Ls 0,50, pusdienas – Ls 1, launags – Ls 0,50.
1.2. skolēnu kompleksās pusdienas – Ls 1.
2. Noteikt, ka izejvielas sastāda
46–50 % no porcijas izmaksām.
Summā ietverts PVN 21 % apmērā.

Saistošie noteikumi

MND apstiprināja saistošo noteikumus
• Nr. 5 “Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”;
• Nr. 6 “Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes
novadā”;
• Nr. 8 “Grozījumi 2009. gada
11. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 9 “Par Mārupes pagasta pašvaldības 2009. gada budžetu””;
• Nr. 9 ”Grozījumi Mārupes pagasta pašvaldības 2008. gada 12. marta saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
pabalstu izglītības veicināšanai”;
• Nr. 10 ”Grozījumi Mārupes pagasta 2009. gada 8. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1/2009 “Mārupes
novada pašvaldības nolikums”.

Mārupes novada pašvaldības
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 26. augusta sēdes Nr. 6, lēmumu Nr. 58

Grozījumi Mārupes pagasta
2009. gada 8. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
“Mārupes novada pašvaldības
nolikums”
Izdarīt Mārupes pagasta
2009. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 “Mārupes novada pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1. grozīt Nolikuma 5. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
“5. Lai nodrošinātu savu darbību
un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:
5.1. finanšu komiteju 12 locekļu
sastāvā;
5.2. sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteju 7 locekļu
sastāvā;
5.3.attīstības komiteju 7 locekļu
sastāvā;
5.4. vides un komunālo jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.”
2. papildināt Nolikuma 6. punktu
ar 6.5. apakšpunktu, izsakot to šādā
redakcijā:
“6.5. būvvaldes.”
3. grozīt Nolikuma 8. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
“8. Dome ir izveidojusi šādas
iestādes:
8.1. Mārupes vidusskola;
8.2. Mārupes pamatskola;
8.3. Skultes sākumskola;
8.4. Jaunmārupes sākumskola;

8.5. Pirmskolas izglītības iestāde
“Lienīte”;
8.6. Tīraines pirmskolas izglītības
iestāde;
8.7. Mārupes mūzikas un mākslas skola;
8.8. Mazcenu bibliotēka;
8.9. Mārupes novada Bāriņtiesa;
8.10. Mārupes novada Sociālais
dienests;
8.11. Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa;
8.12. Mārupes Kultūras nams;
8.13. Mārupes Sporta centrs.
Pašvaldības iestāžu darbību reglamentē attiecīgās iestādes nolikums,
kuru ar lēmumu apstiprina Dome.”
4. grozīt Nolikuma 90. punktu,
izsakot to šādā redakcijā:
“90. Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors pieņem apmeklētājus
katru pirmdienu no plkst. 9.00 līdz
plkst. 18.00. Priekšsēdētāja vietnieks
pieņem apmeklētājus katru ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.
Pašvaldības administrācijas darbinieki
pieņem apmeklētājus katru pirmdienu un ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz
plkst. 18.00.”
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs M.Bojārs

Par izmaiņām
Mārupes novada Domes
pastāvīgo komiteju sastāvā
Mārupes novada Dome nolēma ievēlēt
- deputātu Arni Āķi Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejā, Finanšu komitejā un Vides un komunālo jautājumu
komitejā;
- deputāti Iru Dūdumu Mārupes novada Domes Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā;
- deputātu Eduardu Gribovski Mārupes novada Domes Finanšu komitejā;
- deputāti Daci Štrodahu Mārupes novada Domes Finanšu komitejā.

Mārupes novada Domes sēdes
• sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 16. septembrī plkst. 10.00;
• attīstības komitejas sēde 16. septembrī plkst. 12.00;
• vides un komunālo jautājumu komitejas sēde 16. septembrī plkst. 14.00;
• finanšu komitejas sēde 16. septembrī plkst. 15.00.
Nākamā novada Domes sēde 23. septembrī plkst. 15.00.
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novada Domē
I. Punculis,
Mārupes novada Domes
izpilddirektors

Labdien, mārupieši!
Tuvojas rudens, ir beidzies
atvaļinājumu laiks, skolēniem un
studentiem ir sācies jaunais mācību gads, un turpinās aktīvs un
saspringts darbs – ne tikai savās
darba vietās, bet arī savu īpašumu
sakopšanā. Gan jūlija, gan augusta
mēnesī Mārupes novada Domes
darbinieki kopā ar kārtības dienestu pievērsa īpašu uzmanību
mūsu novada teritorijas sakoptībai.
Redzētais gan priecēja, gan sarūgtināja. Paldies visiem tiem, kuri
sakopuši ne tikai savu privātmāju
teritorijas, bet arī vēl neapbūvētās
platības. Daudzu privātmāju teritorijas rotā gan košas puķu dobes,
gan skaisti kopti mauriņi, tas viss
padara mūsu Mārupi skaistāku.
Vēlreiz paldies jums par to.
Tomēr daudzviet redzamais
joprojām neiepriecina. Augustā

tika sastādīti 580 akti par īpašumu nekopšanu, kā arī izsūtītas
258 brīdinājuma vēstules, kurās
ir norādīts teritorijas sakopšanas
termiņš. Septembrī atkārtoti tiks
veiktas pārbaudes un tiem īpašniekiem, kuri nebūs ņēmuši vērā
brīdinājumu, tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Var rasties jautājums, kādēļ
tik strikti tiek pievērsta uzmanība
neapbūvēto teritoriju sakopšanai.
Pirmkārt, laikus nenopļauta zāle

veicina kūlas veidošanos, kas paaugstina ugunsnedrošību pavasarī. Otrkārt, tiek veicināta nezāļu
izplatīšanās, kas rada neērtības
un papildu izdevumus lauksaimniekiem, kuri zemi izmanto lauksaimniecības produktu ražošanai,
un privātmāju īpašniekiem, kuru
teritorijas ir labiekārtotas. Un,
treškārt, nesakopta vide rada
sliktu kopiespaidu par Mārupes
novadu.
Daudzi mārupieši ir vērsušies Domē ar jautājumu, kas var
palīdzēt nopļaut pāraugušo zāli.
Šādus pakalpojumu sniedz pašvaldības uzņēmums a/s “Mārupes
komunālie pakalpojumi” (zvaniet
– 28346515), kā arī vairāki privātuzņēmēji.
2003. gadā Mārupe sīvā konkurencē ieguva sakoptākā pagasta titulu Vidzemes novadā. Esmu
pārliecināts, ka arī turpmāk mēs
varam būt šī augstā novērtējuma cienīgi, un tādēļ aicinu kopt
savu sētu, savu ielu un novadu ik
dienu!

Mārupes novada Dome iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) bezdarbnieku atbalsta projektā “Darba praktizēšana pašvaldībā”. Tā mērķis krīzes apstākļos ir palīdzēt bezdarba
situācijā nonākušiem cilvēkiem, kas vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Bezdarbniekiem tiks piedāvāta iespēja
strādāt sabiedrībai derīgus darbus, kas būs pilna laika darbs pašvaldībā divu nedēļu līdz sešu mēnešu garumā.
Projektā var piedalīties
ja esat saņēmis bezdarbnieka statusu;
ja nesaņemat bezdarbnieka pabalstu.
Par šo darbu pienāksies stipendija 100 latu apmērā.
Pieteikties pasākumam var Mārupes novada Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 29, pie sociālās darbinieces
Ilzes Bišmeistares.

deputāti
Par Mārupes novada Domes deputātiem kļuvuši
Ira Dūduma

Dzimusi: 1963.
Izglītība: vidējā profesionālā, beigusi
Rīgas Kultūras darbinieku tehnikumu,
2006. gadā Kultūras menedžmenta skolu,
mācījusies RPIVA.
Dzīvesvieta: Mārupes novads.
Darbs: “Modo”, “Opus”, “Tukums 3”, “Inversija” soliste, strādājusi Jelgavas kultūras namā par bērnu sektora vadītāju, Daugmales pamatskolā par mūzikas
skolotāju un direktora vietnieci ārpusklases darbā, kopš 1998. gada Mārupes
kultūras nama direktore un bērnu un jauniešu popgrupu vadītāja.
Mērķis: saglabāt un aizsargāt, nostiprināt un pilnveidot Mārupes novada kultūras un mākslas vērtības, nodrošinot to līdzsvarotai attīstībai nepieciešamos
apstākļus. Saglabāt tiešu paaudžu saikni, jo ir svarīgi, lai nezustu unikālas
prasmes, kas mantotas no paaudzes paaudzē, lai nemazinātos dalībnieku skaits
tautas mākslas attīstībā, lai nezustu kordziedāšanas tradīcijas, tautastērpi.

Arnis Āķis

Dzimis: 1978.
Izglītība: Nepabeigta augstākā. RSEBAA
Biznesa vadība.
Dzīvesvieta: Mārupes novads
Darbavieta: SIA „PVC Mārupe”, valdes loceklis. Uzņēmuma pamatdarbība:
alumīnija profilu sistēmu un ugunsdrošo stikloto konstrukciju tirdzniecība.
Iepriekš SIA „Mārupes logi”, logu durvju
un stikloto konstrukciju ražošana, pirms tam darbs AS „SEB Latvijas Unibanka”
uzņēmumu apkalpošanas, mārketinga un produktu attīstības jomā.
Mērķis: Realizēt partijas Demokrāti.lv priekšvēlēšanu programmu, veicināt
uzņēmējdarbības aktivitāti Mārupes novadā, radot priekšnoteikumus jaunām
darba vietām Mārupē. Radīt plašākas iespējas brīvā laika pavadīšanai un
aktīvajai atpūtai Mārupes novadā.

Mārupiešiem ir ierosinājumi autoceļa A5 rekonstrukcijai
18. augustā Mārupes novada
kultūras nama telpās notika autoceļa
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)
posma km 11,6 (A7)–km 34,6 (A9)
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtēšanas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sapulce, kurā projekta izstrādātāji
tikās ar Mārupes novada iedzīvotājiem.
Uz tikšanos bija ieradušies aptuveni 60
iedzīvotāju un Mārupes novada Domes
amatpersonas. Sapulces gaitā no iedzīvotājiem un Domes amatpersonām tika
izteiktas daudzas pretenzijas un jautājumi par plānotās ceļa rekonstrukcijas
projekta metu, kā rezultātā Mārupes
novada Dome sagatavoja un nosūtīja
a/s “Latvijas Valsts ceļi”, Vides Pārraudzības Valsts birojam un a/s “Ceļu
projekts” vēstuli ar iebildumiem un
ierosinājumiem.
Ņemot vērā būves nozīmību ilgtermiņā, Mārupes novada Domei ir šādi
iebildumi pret sabiedriskajai apspriešanai nodoto būves metu:
1) būves mets ir pretrunā ar
20. 05. 2009. apstiprināto Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu
sastāvā izstrādāto transporta shēmu,
kurā paredzēts:
- divlīmeņu transporta mezgls ar
apgriešanās iespējām ceļa A5 krustoju-
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mā ar pašvaldības ceļu C8 (Mazieķi);
- vienlīmeņa transporta mezgls ceļa
A5 krustojumā ar valsts ceļu V14 (pie
Mazcenu kapiem);
- Mārupes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos
ir izstrādāts ceļa A5 šķērsprofils, kurā
pamatbrauktuvei abās pusēs paredzētas
vienvirziena lēngaitas joslas. Būves metā
lēngaitas joslas nav paredzētas;
2) būves metā nav ievērotas Mārupes novada Jaunmārupes un Skultes ciema iedzīvotāju intereses un tiesības:
- nav risināta autoceļa A5 šķērsošana vietās, kur ir vēsturiski izveidojušās
gājēju plūsmas (gājēju plūsma uz Mazcenu kapiem, garāžu kooperatīvu un
Mazcenu dārziem);
- nav risināta gājēju plūsma, kas
šķērso autoceļu A5 uz Jaunmārupes
sākumskolu no Skultes un Ieķu ciema,
nav risināts sabiedriskais transports un
tā pieturvietas (piemēram, kā skolas autobuss vedīs bērnus no Skultes un Ieķu
ciema uz Jaunmārupes sākumskolu);
- Jaunmārupes dzīvojamā zonā,
kurā atrodas arī sākumskola, apzināti tiek novadīta maģistrālā transporta
plūsma, kas būtiski palielinās satiksmes
intensitāti Jaunmārupes centrā, pasliktinās vides kvalitāti un apdraudēs ciema

iedzīvotāju drošību;
- nav risināta lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās pa autoceļu A5 un
tā šķērsošana (blakus ceļam A5 abās
pusēs atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes);
- nav ņemta vērā Jaunmārupē
esošā dzīvojamā apbūve ceļa A5 tiešā tuvumā (vēsturiskās mājas pretim
Mazcenu kapiem pašlaik atrodas
25 m attālumā no ceļa A5 brauktuves
ass līnijas un ceļa rekonstrukcijas rezultātā atradīsies zem brauktuves);
- pie Jaunmārupes ciema nav
skaņu un izplūdes gāzu ierobežojošu
barjeru;
- nav ņemtas vērā esošās nobrauktuves uz zemesgabaliem blakus autoceļam A5. Nav paredzētas lēngaitas joslas,
kas nodrošinātu piekļuvi blakus autoceļam A5 esošajiem zemesgabaliem;
- nav zināmi būvniecības termiņi
un kompensācijas mehānisms zemju
atsavināšanas gadījumā.
Mārupes novada Domei ir šādi
ierosinājumi minētās būvniecības ieceres tehniskā projekta un ietekmes
uz vidi novērtējuma izstrādei:
1) ievērot 20. 05. 2009. apstiprināto
Mārupes pagasta teritorijas plānojuma

grozījumu sastāvā izstrādāto transporta
shēmu un ceļa A5 šķērsprofilu, kurš
izstrādāts sadarbojoties ar va/s “Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona direktoru
Edgaru Brasu;
2) nodrošināt gājēju pārvietošanos
pār autoceļu A5 vietās, kur ir vēsturiskās gājēju plūsmas (pretim Mazcenu
kapiem un Mazcenu dārziem);
3) Jaunmārupes viadukta abās pusēs virzienā uz zvēru fermu un virzienā
uz “Lagatām” zem ceļa klātnes paredzēt inženiertīklu koridorus autoceļa
A5 šķērsošanai;
4) autoceļam A5 abās pusēs nodrošināt vienvirziena lēngaitas joslas
atbilstoši A5 apstiprinātajam šķērsprofilam;
5) nodrošināt sabiedriskā transporta
plūsmu pa autoceļu A5 ar visām nepieciešamajām pieturvietām;
6) atrisināt lauksaimniecības tehnikas pārvietošanās un šķērsošanas
iespējas pa autoceļu A5;
7) koriģēt brauktuvi, maksimāli
saglabājot esošo Jaunmārupes ciema
apbūvi;
8) Jaunmārupes ciema robežās
nodrošināt skaņu un izplūdes gāzu
ierobežojošas barjeras un autoceļa A5
apgaismojumu;

9) informēt iedzīvotājus par celtniecības termiņiem, iespējamiem kompensācijas variantiem un laiku;
10) būvniecības metu autoceļam
A5 posmā no pašvaldības ceļa C8 līdz
ceļam C7 izstrādāt sīkākā detalizācijas
pakāpē uz topogrāfisko uzmērījumu
pamatnes;
11) būves metā uz topogrāfisko
uzmērījumu pamatnes parādīt, kuras
zemju platības jāatsavina ceļa būvniecībai, un robežas, līdz kurām tiks noteikti
papildus apgrūtinājumi – jaunās ceļa
sarkanās līnijas vai aizsargjoslas;
12) ja tiek rekonstruēti esošie ceļi,
vai būvēti jauni – valsts un pašvaldības,
- norādīt secību (kārtību) kā šie darbi
tiek veikti un kas finansē būvniecību;
13) atkārtoti pēc minēto ierosinājumu izvērtēšanas veikt autoceļa A5 Rīgas
apvedceļš Salaspils-Babīte posma no
11,6. km (A7 Rīga–Bauska–Lietuvas
robeža (Grenctāle) līdz 34,6. km (A9
Rīga (Skulte)–Liepāja) rekonstrukcijas
meta sabiedrisko apspriešanu.
Par atkārtotas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes vietu un laiku
iedzīvotājus informēsim www.marupe.lv.
“Ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskās pārvaldes direktora V.Laukšteina
atbildi uz šo vēstuli varat iepazīties
www.marupe.lv. “
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

saistošie noteikumi
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2009. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 23 (prot. nr. 4, pielik. nr. 23).

MĀRUPES NOVADA DomeS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4

“Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu
un Latvijas Republikas Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz, pārreģistrē
vai anulē licences un licencēšu
kartītes pasažieru pārvadāšanai
ar vieglajiem taksometriem Mārupes novada administratīvajā
teritorijā.
1.2. Licence pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā ir izsniedzama uz atsevišķa Mārupes novada Domes lēmuma pamata, ja licences pieprasītājs atbilst LR normatīvajos aktos
un šajos noteikumos izvirzītajām
prasībām pasažieru pārvadāšanai
ar vieglajiem taksometriem un ir
iesniedzis šajos noteikumos norādītos dokumentus.
1.3. Licences kartīte attiecībā
uz katru Pārvadītāja īpašumā,
lietošanā vai valdījumā esošo autotransporta līdzekli ir izsniedzama pēc tam, kad ir saņemta šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā, uz
atsevišķa Mārupes novada Domes
lēmuma pamata, ja licences kartītes pieprasītāja īpašumā, lietošanā
vai valdījumā esošo autotransporta
līdzeklis atbilst LR normatīvajos
aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
1.4. Veikt pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem
var tikai tad, kad LR normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā reģistrētais
komersants ir saņēmis licenci attiecīgā komercdarbības veida veikšanai un licences kartīti katram
attiecīgajā komercdarbībā izmantojamam transportlīdzeklim.
1.5. Lai veiktu pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem, tiek noteiktas šādas prasības
pasažieru pārvadāšanai izmantojamam transporta līdzeklim:
1.5.1. tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem prasībām;
1.5.2. LR normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām atbilstoši
noformēta īpašumā, valdījumā (turējumā) esoša transporta līdzekļa
dokumentācija;
1.5.3. LR normatīvajos aktos
noteiktais nepieciešamais aprīkojums pasažieru pārvadāšanai izmantojamam transporta līdzeklim
(pazīšanās zīme, gaismas kontrol-
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signāls, skaitītājs u. c.).
1.6. Pārvadātājam, kurš saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
jānodrošina:
1.6.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojums sniedz vadītāji,
kuru kvalifikācija atbilst Latvijas
Republikas normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
1.6.2. darba, satiksmes drošības
un citu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto prasību,
kas attiecas uz konkrēto pasažieru
komercpārvadājumu veidu, ievērošanu.

2. Licences un licences
kartīšu piešķiršanas un
izsniegšanas kārtība

2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem, licences pieprasītājam – juridiskai personai vai fiziskai personai Mārupes novada
pašvaldībā jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (paraugs Nr. 3);
2.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtā komersanta reģistrācijas apliecības kopija ( uzrādot oriģinālu ), kurā kā
viens no darbības veidiem minēts
pasažieru komercpārvadājumi;
2.1.3. izziņa, ko ne agrāk kā
sešus mēnešus pirms pieteikuma
iesniegšanas dienas izdevusi komercreģistra iestāde, ka licences
pieprasītājs nav pasludināts par
maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta (tikai juridiskai personai);
2.1.4. pases kopija (uzrādot
oriģinālu), ja licences pieprasītājs
ir fiziska persona;
2.1.5. izziņa (oriģināls vai apstiprināta kopija), ko ne agrāk kā
sešus mēnešus pirms pieteikuma
iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka
licences pieprasītājam nav nodokļu
vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
2.1.6. pasažieru pārvadāšanai
izmantojamā (-mo) transportlīdzekļa (-u) reģistrācijas apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti
vairāk nekā 1 transportlīdzeklis,
šajā punktā pieprasītā informācija
ir iesniedzama par katru;
2.1.7. ja transporta līdzeklis
tiek nomāts – nomas līguma (līzinga, kredīta līguma, turpmāk –

nomas līgums ) kopija (uzrādot
oriģinālu), izmantotāja pases vai
reģistrācijas apliecības kopija. Ja
pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk kā 1 transportlīdzeklis,
šajā punktā pieprasītā informācija
ir iesniedzama par katru;
2.1.8. pasažieru pārvadāšanai
izmantojamo transportlīdzekļu
īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polišu
kopijas (uzrādot oriģinālu). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti vairāk nekā 1 transportlīdzeklis,
šajā punktā pieprasītā informācija
ir iesniedzama par katru;
2.1.9. transportlīdzekļa valsts
tehniskās apskates protokola kopijas (uzrādot oriģinālus). Ja pasažieru pārvadāšanai tiek izmantoti
vairāk nekā 1 transportlīdzeklis,
šajā punktā pieprasītā informācija
ir iesniedzama par katru;
2.1.10. pasažieru pārvadāšanai izmantojamo transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu kopija (uzrādot oriģinālu) atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajām vieglo taksometru vadītāju kompetences prasībām un
eksaminācijas kārtībai.
2.2. Mārupes novada Dome
izskata pieteikumu nākamajā
sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi
2.1. punktā minētie dokumenti.
2.3. Mārupes novada Domes
izpilddirektors ir atbildīgs par pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo
dokumentu nodrošināšanu pirms
attiecīgas Mārupes novada Domes
sēdes, tai skaitā, bet ne tikai sadarbojoties ar licences pieprasītāju,
nosūtot rakstisku paziņojumu par
trūkstošo dokumentu pievienošanu, norādot nozīmētas novada
Domes sēdes laiku un vietu, kā arī
izskaidrojot attiecīgajam licences
pieprasītājam tiesības piedalīties
Domes sēdē.
2.4. Licence tiek piešķirta uz
pieteikumā norādīto termiņu, bet
ne ilgāku par 5 gadiem. Licences
derīguma termiņš tiek skaitīts no
licences izsniegšanas dienas.
2.5. Lai saņemtu licences kartīti katram pārvadātāja īpašumā
esošajiem transportlīdzekļiem pieprasītājam – juridiskai personai
vai fiziskai personai –, Mārupes
novada pašvaldībā jāiesniedz:
2.5.1. pieteikumu licences kartītes saņemšanai;
2.5.2. spēkā esošo licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Mārupes novada ad-

ministratīvajā teritorijā;
2.5.3. rakstisks apliecinājums
par transportlīdzekļa aprīkošanu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem;
2.5.4. kvīts par attiecīgajā pašvaldības lēmumā noteiktās maksas
par licences kartītes izgatavošanu
un noformēšanu samaksu.
2.6. Mārupes novada Dome
izskata pieteikumu nākamajā
sēdē pēc tam, kad ir saņemti visi
2.5. punktā minētie dokumenti.
2.7. Mārupes novada Domes
izpilddirektors ir atbildīgs par
pieteikuma izskatīšanai nepieciešamo dokumentu nodrošināšanu
pirms attiecīgas Mārupes novada Domes sēdes, tai skaitā, bet
ne tikai sadarbojoties ar licences
kartītes pieprasītāju, nosūtot rakstisku paziņojumu par trūkstošo
dokumentu pievienošanu, norādot
nozīmētas novada Domes sēdes
laiku un vietu, kā arī izskaidrojot attiecīgajam licences kartītes
pieprasītājam tiesības piedalīties
Domes sēdē. Izpilddirektors sniedz
atzinumu par 2.5.3. punktā atrunātajā rakstiskajā apliecinājumā
norādītās informācijas atbilstību
LR normatīvo aktu prasībām un
faktiskajai situācijai.
2.8. Licences kartīte pārvadātāja īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem tiek piešķirta uz licences
derīguma termiņu.

3. Licences un licences
kartītes pārreģistrācijas
kārtība

3.1. Pārvadātājam ir pienākums
līdz katra kalendāra gada janvāra
mēneša 15. datumam iesniegt Mārupes novada pašvaldībā rakstisku
apliecinājumu par licences un licences kartītes saņemšanai pirmreizēji iesniegtajos dokumentos
norādītās informācijas atbilstību
faktiskajai situācijai un LR spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām.
Par apliecinājumā norādītās informācijas patiesumu ir atbildīgs
pārvadātājs.
3.2. Ja ir konstatētas izmaiņas
pirmreizēji iesniegtajos dokumentos un vai ir stājušies spēkā grozījumi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas bija par pamatu
pirmreizējas licences izsniegšanai,
Mārupes novada Dome pārreģistrē
spēkā esošo licenci, nepagarinot
tās derīguma termiņu.
3.3. Pieprasījums licences

pārreģistrēšanai ir iesniedzams
Mārupes novada pašvaldībā divu
mēnešu laikā no attiecīga apstākļa konstatēšanas brīža. Norādītā
termiņa nokavējums ir pamats
lēmuma pieņemšanai par esošās
licences anulēšanu. Pārvadātājs ir
atbildīgs par šajā punktā atrunātā
termiņa ievērošanu.
3.4. Licences pārreģistrācija
nav pamats pārreģistrēt licences
kartīti.
3.5. Licences kartīte ir pārreģistrējama, ja tiek veikta pasažieru
pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, kā arī visos
tajos gadījumos, kad ir mainījies
šajos noteikumos vai citos spēkā
esošajos normatīvajos aktos norādītais pamats pirmreizējai licences kartītes saņemšanai. Licences
kartītes pārreģistrācija nav pamats
pārreģistrēt licenci.

4. Licences un licences
kartītes anulēšana

4.1. Mārupes novada Domes ir
tiesīga anulēt licenci šajos noteikumos atrunātajos gadījumos.
4.2. Anulējot licenci, attiecīgi
tiek anulētas visas uz anulētās licences pamata izsniegtas licences
kartītes. Licences anulēšanas gadījumā samaksātā naudas summa
par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences kartītēm netiek
atmaksāta.
4.3. Licenci var anulēt, ja:
4.3.1. pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci;
4.3.2. licence un/vai licences
kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam
pārvadātājam vai citai fiziskai vai
juridiskai personai, kā arī tad, ja
ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;
4.3.3. pārvadātājs licences,
licences kartītes saņemšanai vai
pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai
maldinošu informāciju;
4.3.4. pēc attiecīgā Mārupes
novada Domes lēmuma pieņemšanas viena gada laikā pārvadātājs
nav izņēmis sagatavoto licenci, nav
aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši
noteiktajām prasībām, nav iesniedzis attiecīgus dokumentus un nav
pieprasījis licences kartīti;
4.3.5. sniegtie pakalpojumi ir
nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis attiecīgās institūcijas lēmumā norādītos
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trūkumus;
4.3.6. pašvaldībā ir saņemts
kompetentas institūcijas spēkā
stājušais lēmums, kas apliecina,
ka pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo
noteikumu vai citu ar pasažieru
komercpārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasības, vai pārvadātājs pārkāpj
šo noteikumu vai citu ar pasažieru
komercpārvadāšanu darbību saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek
apdraudēta pasažieru vai citu ceļu
satiksmē iesaistīto personu dzīvība
un veselība, vai pārvadātājs pasažieru komercpārvadāšanai izmanto
transportlīdzekli, kurā uzstādīts attiecīgajā Latvijas Republikas Valsts
ieņēmumu dienesta teritoriālajā
iestādē nereģistrēts skaitītājs vai
uzstādītais skaitītājs kā citādi neatbilst Latvijas Republikas normatīvo
aktu prasībām;
4.3.7. pārvadātājs liedz piekļuvi šajos noteikumos minētajai
kontrolei;

4.3.8. pārvadātāja komercdarbība tiek ierobežota, apturēta, izbeigta u. tml. Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos;
4.3.9. Pārvadātājs neiesniedz
pieteikumu esošās licences pārreģistrācijai šajos noteikumos norādītajā kārtībā.
4.3.10. transportlīdzeklis, kuru
izmanto pasažieru komercpārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites
vai speciālās valsts reģistrācijas
numura zīmes nodotas Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
4.4. Jautājumu par licences
anulēšanu izskata Mārupes novada
Dome, uz attiecīgu sēdi uzaicinot
arī pārvadātāju. Pārvadātāja neierašanās nozīmētajā Domes sēdē
nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.
Mārupes novada Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Mārupes novada pašvaldības nolikumā
un Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
4.5. Informācija par Mārupes
novada Domes lēmumu par licen-

ces anulēšanu 7 (septiņu) darba
dienu laikā tiek nosūtīta Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

5. Licences un licences
kartītes glabāšana un
nodošana

5.1. Par licences un licences
kartītes izmantošanu ir atbildīgs
pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte. Licenci
un licences kartīti nedrīkst nodot
lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt
vai citādā veidā atsavināt par labu
citam pārvadātājam vai fiziskai vai
juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar
licenci iegūtās saistības.
5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar vieglo taksometru, licences
kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.
5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, licence 5 dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa izbeigšanās jānodod Mārupes
novada pašvaldībai.
5.4. Licences, licences kartītes

nozaudēšanas gadījumā pārvadātājs publicē informāciju vietējā
laikrakstā “Mārupes Vēstis” un pēc
publikācijas uzrādīšanas Mārupes
novada pašvaldība izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura
tiek izdarīta atzīme “Dublikāts”.
Par licences dublikātu jāmaksā
pilnā apmērā, izņemot gadījumu, ja ir tiesību sargājošo institūciju izdota izziņa par zādzības,
ugunsgrēka u.tml. faktu. Pierādot
pēdējo, pārvadātājs par 50 % tiek
atbrīvots no licences kartiņas dublikāta maksas.
5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, licences un
licences kartītes derīguma termiņš
netiek pagarināts.

6. Pārvadātāja atbildība

6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par
Latvijas Republikas likumdošanas
aktu, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu, šo noteikumu
un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību ievērošanu
attiecībā uz komercdarbību, kura

norādīta izsniegtajā licencē.

7. Pārejas noteikumi

7.1. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā “Mārupes Vēstis”.
7.2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
kuras pārvadātājam izsniegtas līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā
derīguma termiņa beigām.
7.3. Vienlaikus ar šo noteikumu apstiprināšanu, Mārupes
novada Dome nosaka maksu par
licences un licences kartītes sagatavošanu un izsniegšanu, pieņemot
atsevišķu lēmumu.
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs
M. Bojārs

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr. 5

“Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu.

1 Noteikumos lietotie
termini

1.1. Tirdzniecības atļauja –
Mārupes novada pašvaldības izsniegta speciāla rakstveida atļauja,
kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar
pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku
un tirdzniecībai paredzēto preču
sortimentu un pirms tirdzniecības
atļaujas saņemšanas pilnā apmērā
samaksājusi pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskā vietā vai
ir atbrīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā
maksāšanas.
1.2. Tirgotāji – Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā reģistrētas juridiskas personas, individuālā darba veicēji un
fiziskas personas, kas saskaņā ar
statūtiem, patentiem, reģistrācijas
apliecībām vai izziņām, pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās samaksāšanas un
atļaujas par tirdzniecību publiskās
vietās saņemšanas, realizē preces
vai savus ražojumus šajos noteikumos noteiktajās vietās un kārtībā.

2.Vispārīgie jautājumi

2.1. Šie noteikumi attiecas
uz visiem tirgotājiem, kuri vēlas
realizēt vai realizē preces vai savus ražojumus Mārupes novada
pašvaldības noteiktajās publiskās
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tirdzniecības vietās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.2. Šie noteikumi nosaka
tirdzniecības atļaujas saņemšanas
un tirdzniecības kārtību publiskās
tirdzniecības vietās.
2.3. Par LR spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un
kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā ir atbildīgs Tirgotājs.

3. Kārtība kādā izsniedz
tirdzniecības atļaujas
jas
bai;

3.1. Pašvaldība izsniedz atļau3.1.1. ielu tirdzniecībai;
3.1.2. izbraukuma tirdzniecī-

3.1.3. tirdzniecībai gadatirgos.
3.2. Pieteikumu tirdzniecībai
publiskās vietās Mārupes novadā
iesniedz Mārupes novada pašvaldībā, tajā norādot:
3.2.1. pieteikuma iesniedzēju –
juridiskas personas nosaukums,
reģistrācijas nr., adrese vai fiziskas
personas vārds, uzvārds, personas
kods, deklarētas dzīvesvietas adrese;
3.2.2. atbildīgo personu par šo
u. c. LR spēkā esošo normatīvo
aktu noteikumu ievērošanu – vārds,
uzvārds, kontakttālrunis;
3.2.3. darbības veidu vai preču
sortimentu;
3.2.4. tirdzniecības norises laiku
un ilgumu;

3.2.5. iespējamās tirdzniecības
vietas un nepieciešamo tirdzniecības platību.
3.3. Pieteikumam pievieno
sekojošu dokumentu apliecinātas
kopijas:
3.3.1. juridiskās personās reģistrācijas apliecība vai individuālā
darba reģistrācijas apliecība vai
patents;
3.3.2. fiziskās personas, kura
atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu
apliecinoša dokumenta kopija;
3.3.3. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās
speciālās atļaujas (licences);
3.3.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta kases
aparāta tehniskā pase;
3.3.5. limitēto dabas resursu
(zivju, medījumu, ogu, augu u. c.)
ieguves atļauja vai izziņa par zemes
lietošanas tiesībām, lai noteiktu
pārdodamās produkcijas izcelsmi;
3.3.6. Pārtikas un veterinārā
dienesta izziņa – ja tiek tirgotas
pārtikas preces;
3.3.7. nekustamā īpašuma
īpašnieka rakstiska piekrišana par
tirdzniecības vietas ierīkošanu, ja
tirdzniecības vietu paredzēts ierīkot
privātīpašumā esošajā teritorijā;
3.3.8. kvīts par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās samaksu.
3.4. Pieteikums ar visiem

nepieciešamiem dokumentiem iesniedzams Mārupes novada pašvaldībā vismaz 10 (desmit) dienas
pirms attiecīgā pasākuma, bet
3.5.3. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas
pirms kārtējas Domes sēdes.
3.5. Pieteikumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu izskata
šādā kārtībā:
3.5.1. Ja pieteikumā pieprasītais
tirdzniecības laiks nepārsniedz trīs
dienas, pieteikumu izskata un attiecīgu lēmumu pieņem izpilddirektors 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
visu 3.2. un 3.3. punktā atrunāto
dokumentu saņemšanas.
3.5.2. Ja pieteikumā pieprasītais
tirdzniecības laiks nepārsniedz vienu kalendāro mēnesi, pieteikumu
izskata un lēmumu pieņem Mārupes novada pašvaldības izveidotā
komercdarbības speciālās licencēšanas komisija 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc visu 3.2. un 3.3. punktā
atrunāto dokumentu saņemšanas.
3.5.3. Ja pieteikumā pieprasītais tirdzniecības laiks pārsniedz šo
noteikumu 3.5.2. punktā norādīto
maksimālo termiņu, pieteikumu izskata un lēmumu pieņem Mārupes
novada Dome nākamajā sēde pēc
visu 3.2. un 3.3. punktā atrunāto
dokumentu saņemšanas.
3.6. Atļauja ir noformējama un
izsniedzama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgās institūcijas

(amatpersonas) lēmuma pieņemšanas saskaņā ar šo noteikumu
3.5. punktu.
3.7. Tirdzniecības atļaujā norāda:
1.1.1. tirdzniecības atļaujas saņēmēju – juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas nr. adrese vai
fiziskas personas vārds, uzvārds,
personas kods, adrese;
1.1.2. tirdzniecībai paredzēto
preču sortimentu;
1.1.3. tirdzniecības norises datumu un laiku;
1.1.4. tirdzniecības vietu;
1.1.5. tirdzniecības atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma
termiņu.

4.Tirdzniecības atļaujas
derīguma termiņš

4.1. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne
ilgāku par vienu kalendāro gadu.
Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.
4.2. Tirgotājam ir tiesības pirms
atļaujas derīguma termiņa beigām
lūgt Mārupes novada pašvaldības
attiecīgās institūcijas pagarināt tās
derīguma termiņu, iesniedzot dokumentus, kas apliecina, ka pirmreizēji norādīta informācija atļaujas saņemšanai nav mainījusies un
ievērojot pieteikuma izskatīšanas
piekritību atbilstoši šo noteikumu
3.5. punktam.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

saistošie noteikumi
4.3.Izpilddirektors, izskatot pieteikumus par esošās atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu šo
noteikumu 3.5.1. punktā atrunātajā
kārtībā, ir tiesīgs pieņemt lēmumu
par derīguma termiņa pagarināšanu
ne vairāk kā vienu reizi. Atkārtota pieteikuma saņemšanas gadījumā, izpilddirektora pienākums
ir virzīt pieteikumu un saņemtos
dokumentus izskatīšanai Mārupes
novada Domes sēdē šo noteikumu
3.5.3. punktā un Mārupes novada
pašvaldības nolikumā atrunātajā
kārtībā.
5. Tirdzniecības atļaujas pārreģistrācija
5.1. Ja ir konstatētas izmaiņas
pirmreizēji iesniegtajos dokumentos
un/vai ir stājušies spēkā grozījumi
LR spēkā esošajos normatīvajos
aktos, kas bija par pamatu pirmreizējas atļaujas izsniegšanai, Mārupes novada pašvaldība pārreģistrē
spēkā esošo atļauju, nepagarinot
tās derīguma termiņu.
5.2. Atļaujas pārreģistrācija
veicama uz atbildīgās institūcijas
(amatpersonas) atsevišķa lēmuma
pamata, ievērojot vispārējos noteikumus par pieteikuma izskatīšanas
piekritību saskaņā ar šo noteikumu
3.5. punktu.

5.3.Atļaujas pārreģistrācija šajos
noteikumos atrunātajā kārtībā ir
veicama tikai tad, ja tai rakstiski ir
piekritis Tirgotājs, citādi šo noteikumu 5.1. punktā norādītās konstatētās izmaiņas ir pamats atļaujas
anulēšanai saskaņā ar šo noteikumu
6. punktu.

6. Tirdzniecības atļaujas
anulēšana

6.1. Mārupes novada Dome var
pieņemt lēmumu par izsniegtās atļaujas anulēšanu, ja
6.1.1. tirgotājs neizpilda un/vai
pārkāpj likumdošanas aktos noteikto un šajos noteikumos noteiktās
prasības, ko apliecina kompetentas
institūcijas (amatpersonas) izdotais
spēkā stājušais lēmums;
6.1.2. tirgotājs sniedzis apzināti
nepatiesas ziņas;
6.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta;
6.1.4. bez saskaņošanas ar Mārupes novada Domi mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
6.1.5. tirdzniecības atļaujā
norādītajā laikā tirdzniecība nav
uzsākta;
6.1.6. tirdzniecības atļauja nozaudēta;
6.1.7. tirgotājs nav sniedzis

piekrišanu atļaujas pārreģistrācijai
šajos noteikumos atrunātajā kārtībā
un gadījumos.

7. Ielu tirdzniecība

7.1. Ielu tirdzniecības vietās
atļauts realizēt tikai Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 388 “Noteikumi par
tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un
izbraukumos” 7. punktā minētās
preces.
7.2. Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir
sekojošās ielu tirdzniecības vietas:
7.2.1. Daugavas iela 29, Mārupē,
7.2.2.Virsu iela 20, Tīrainē,
7.2.3. Skultes ielā 30,
7.2.4. Mazcenu alejā, Jaunmārupē.

8. Gadatirgi un izbraukuma
tirdzniecība

8.1. Gadatirgus un izbraukuma tirdzniecību ir tiesīga organizēt
Mārupes novada pašvaldība, juridiskās un fiziskās personas šajos
noteikumos noteiktā kārtībā.
8.2. Uz gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības pieteikšanas kārtību ir attiecināmas šo noteikumu

3.2. un 3.3. punktu prasības.

9. Tirgotāju pienākumi

9.1. Tirgotājiem jāievēro Ministru kabineta 1998.gada 6.oktobra
noteikumi “Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos,
ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, šie noteikumi un citi LR
spēkā esošie normatīvie akti un
Mārupes novada Domes apstiprinātie saistošie noteikumi.
9.2. Tirgotājiem ir aizliegts:
9.2.1. veikt tirdzniecību ārpus
noteiktās teritorijas;
9.2.2. bojāt vides un sabiedrisko
apstādījumu elementus;
9.2.3. traucēt tuvumā esošo
kultūras iestāžu, vispārizglītojošo
mācību iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, kā arī bērnu
rotaļlaukumu izmantošanu;
9.2.4. izmantot skaņas reklāmu.

10. Atbildība

10.1. Personas, kas pārkāpj Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 388 “Noteikumu par tirdzniecības kārtību
tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības
vietās un izbraukumos” un šos noteikumus var tikt sauktas pie ad-

ministratīvās atbildības un sodītas
ar administratīvo sodu atbilstoši
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa normām.

11. Lēmumu apstrīdēšanas
kārtība

11.1. Izpilddirektora un komercdarbības speciālās licenzēšanas
komisijas pieņemtus lēmumus, kuri
ir administratīvie akti, var apstrīdēt
Mārupes novada Domē.
11.2. Mārupes novada Domes
pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt
tiesā.

12. Pārejas noteikumi

12.1. Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā “Mārupes Vēstis” vai
“Rīgas Apriņķa Avīze”
12.2. Tirdzniecības atļaujas,
kuras Tirgotājiem izsniegtas līdz
šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā
derīguma termiņa beigām.
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs
M. Bojārs

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr. 6

“Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka
pašvaldības nodevas objektu un
tam piemērojamas likmes, kā arī
aprēķinātas nodevas samaksas
kārtību.
1.2. Nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās pilnā apmērā ir
iemaksājama Mārupes novada
pašvaldības budžetā.

2. Pašvaldības nodevas
maksātāji un objekti

2.1. Nodevas objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās
maksātāji ir fiziskas un juridiskas
personas, kuras veic tirdzniecību
publiskās vietās ar pašvaldības izdotu rakstisku atļauju.

3. Nodevas likme par
tirdzniecību publiskās
vietās
3.3. Nodeva iemaksājama pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

Nodevas objekts
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās:
Ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, tai skaitā ar pašu
izaudzētajiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un
ziediem
ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
Ar preses izdevumiem
ar saldējumu, bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām uzkodām
(piemēram, pīrādziņi) no speciālām iekārtām
Ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem
Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu gadatirgos un
izbraukuma tirdzniecības vietās
Ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, tai skaitā ar pašu
izaudzētajiem augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem un
ziediem (uzrādot izziņu par piederošo zemes īpašumu vai nomas tiesībām)
ar pašu ražotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumiem
ar grāmatām, preses izdevumiem
ar eglītēm Ziemsvētku laikā
ar saldējumu, bezalkoholiskajiem dzērieniem un karstajām uzkodām
(piemēram, pīrādziņi) no speciālām iekārtām
ar alu
ar pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem
ar tabakas izstrādājumiem
ar importa pārtikas un nepārtikas precēm
ar loterijas biļetēm
ar popkornu un cukura vati
sabiedriskā ēdināšana

Likme Ls
par vienu
tirdzniecības vietu
Ls 1,00 dienā
Ls 15,00 mēnesī
Ls 2,00 dienā
Ls 30,00 mēnesī
Ls 2,00 dienā
Ls 30,00 mēnesī
Ls 2,00 dienā
Ls 30,00 mēnesī
Ls 0,50 dienā
Ls 10,00 mēnesī
Ls 3,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 3,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 10,00 dienā
Ls 20,00 dienā
Ls 10,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 5,00 dienā
Ls 10,00 dienā

4. Atbrīvojumi no nodevas
maksāšanas pienākuma

4.1. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās atbrīvojami
pirmās un otrās grupas invalīdi
un maznodrošinātās vai trūcīgas
Mārupes novadā deklarējušās personas, kas stājās uzskaitē Mārupes
novada Sociālajā dienestā atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām un kuras tirgo pašu
audzētu vai pašu ražotu produkciju.
4.2. Lēmumu par atvieglojuma
piešķiršanu pieņem Mārupe novada Dome pēc Mārupes novada
Sociālā dienesta attiecīgā atzinuma
saņemšanas.

5. Nobeiguma noteikumi

Saistošie noteikumi publicējami Latvijas Republikas likumā
“Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā un stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā “Mārupes Vēstis”.
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs
M. Bojārs
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KULTŪRA
Mārupes novada kultūras
nama kolektīvi uzsāk jauno
sezonu un aicina jaunus
dalībniekus:
• no 25. augusta senioru koris “Noktirne”–
otrdienās (vadītāja Ilga Bērziņa);
• no 7. septembra – bērnu deju kolektīvs “Pērlītes” – pirmdienās un trešdienās
18.00 – 3 gadi, 18.40 – 4 gadi, 19.20 –
5–7 gadi (skolotāja Sarmīte Enģele – tālr.
20201234);
• no 8. septembra – deju apvienība “Dance
Attack” hiphop un break dance – otrdienās
no 16.30 līdz 18.00, ceturtdienās no 16.00
līdz 17.30 (vadītājs Egils Misītis – tālr.
29433776, e-pasts egils.m@inbox.lv);
• no 10. septembra senioru līnijdejas –
ceturtdienās 17.30 (vadītāja Dzintra Rozīte);
• no 10. septembra – vēderdeju studija
otrdienās no 19.00 līdz 21.00, ceturtdienās
no 20.00 līdz 21.20 (vadītāja Sigita Vēvere,
tālr. 29440021);
• no 10. septembra un jaunākā grupa (vadītāja Diāna Kravale) ceturtdienās no 18.30;
• no 14. septembra jauniešu vokālā studija
“KEEN” un bērnu popgrupa “Mazā sirds”
vidējā grupa pirmdienās no 16.00 (vadītāja
Ira Dūduma, tālr. 26416648);
• no 16. septembra sieviešu vokālais ansamblis Dzelde” – trešdienās no plkst. 18.00
līdz 20.30 (vadītāja Sandra Gaide);
• no 22. septembra jauktais koris “Mārupe”–
otrdienās plkst. 18.00 līdz 21.00 (diriģents
Kalvis Ozoliņš un Andis Klučnieks);
• no 5. oktobra VPDK “Mārupieši 1” un
“Mārupieši 2” – pirmdienās un trešdienās
no plkst. 20.30 līdz 23.00 (vadītāja Gunta
Skuja).

Jaunmārupes jaunieši
Rīgas svētkos

22. augustā Jaunmārupes Bērnu
un jauniešu Dienas centram “Švarcenieki” bija lieliska iespēja aktīvi
piedalīties Rīgas svētkos – sadarbībā
ar Biedrību “Sporta attīstības centrs”
Jaunmārupes jaunieši piedalījās Cartoon rally sacensībās, kuru mērķis bija
sekmēt pašvaldību un komersantu
iesaistīšanos sporta un kultūras pasākumos, motivēt tos atbalstīt jauniešu
līdzdalību sacensībās, kā arī veicināt
dialogu starp komersantiem, pašvaldībām un sporta organizācijām. Šādas sacensības tiek organizētas Rīgas
pilsētas svētku ietvaros kopš 2005.
gada. Sacensībās parasti piedalās komandas no dažādiem uzņēmumiem,
organizācijām, bērnu namiem u. tml.
Jaunmārupes jauniešu komanda šo-

sports

Notikumi
• Mārupes kultūras nama jauniešu grupa “Keen” un Ira Dūduma 29. augustā
piedalījās Senās uguns nakts pasākumā
Rojas jūrmalā. Vairāk lasiet http://www.
roja.lv/?id=2159&newsid=907.
• 12. septembrī plkst. 13.00 Mārupes novada kultūras namā pensionāru atpūtas
vakars “Rudens roze”. Pie mārupiešiem
viesosies draugi no Babītes. Līdzi jāņem
labs garastāvoklis un mazs groziņš.
• Mārupes novada Domes vecajā vestibilā
no 9. līdz 29. septembrim Ievas Markevičas-Carukas gleznas, grafikas un monotipijas personālizstādē “Sarunas”.
• 25. septembrī plkst. 19.00 Mārupes novada kultūras namā čellu trio “Melo M”
koncerts. Biļetes tirgo no 5. 09., cena:
pirmajām 100 biļetēm – Ls 4, pārējām –
Ls 5.
• 10. oktobrī plkst. 12.00 izrāde bērniem
“Karlsons, kas dzīvo uz jumta”. Biļetes
tirgo no 14. 09., cena: Ls 2.
• 23. oktobrī plkst. 20.00 grupas “Baltie
lāči” koncerts. Biļetes tirgo no 1. 10.,
cena: pensionāriem un bērniem – Ls 3,
iepriekšējā pārdošanā – Ls 4, koncerta
dienā – Ls 5.
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gad bija vienīgā jauniešu komanda,
kura nebija no Rīgas pilsētas.
KartonKarts tiek veidots uz gokarta bāzes. Karkasa dizains jāveido
pēc principa “jo trakāk, jo labāk”, un
tas tiek ņemts vērā ,nosakot uzvarētāju. Līdz ar to – tās nav parastas
sporta sacensības, jo tajās dalībniekiem jāparāda ne tikai spēks un
ātrums, bet arī izdoma un atraktivitāte. Komandu vērtēšanā KartonKarta ideja un izpildījums sastāda
60 %, komandas noformējums un
pirmsstarta uzstāšanās 20 %, trasē
parādītais ātrums – 20%. Tā ir izrāde
visas dienas garumā, bezkompromisa
cīņa trasē un viskoleģiālākās attiecības
ārpus tās!
Gatis Vācietis

•
No 37. pasaules riteņbraukšanas nedēļas (37. Welt-Radsport-Woche),
kas tradicionāli notiek Austrijas pilsētā Doičlandsbergā (Deutschlandsberg), ar
uzvarām atgriezušies trīs Mārupes riteņbraucēji. Par čempioniem savās vecuma grupās kļuva Rihards Bartuševičs (1979.–1991. g. dzim.), Ņikita Tjulkins
(1995.–1997. g. dzim.) un Mečislavs Bartuševičs (1941. g. dzim. un vecāki).
Rihards un Ņikita kļuva arī par 6. kalnu etapa uzvarētājiem un riteņbraucēja
Lucien van Impe balvas – līdera krekla ieguvējiem.
•
Mārupes jaunie futbolisti Ziemelaustrumlatvijas futbola līgā (ZAFL)
jauniešiem U-9 grupā kopvērtējumā 4 sabraukumos izcīnīja 2. vietu. Par
sacensību labāko spēlētāju tika atzīts Dāvis Vilcāns. U-18 kopvērtējumā
2 sabraukumos izcīnīja 1. vietu. Par sacensību labākajiem spēlētājiem atzīti
Igors Korkins un Edgars Maksimovs.

Sākas sporta treniņu sezona

Pašvaldības algotie sporta treneri aicina vecākus un audzēkņus uz tikšanos:
futbolā
Agris Kokorevičs
(tālr. 26348391)
Jānis Vilkaušs
(tālr. 26398087)
Viktors Družiņins
(tālr. 29867361)
volejbolā (meitenēm)
Andris Vitauts Kļaviņš
(tālr. 29134367)
teikvondo
Vitālijs Lepins-Žagars
(tālr. 26130831)
basketbolā
Jānis Hāzners

15. septembrī pl. 18.00

Jaunmārupes sākumskolā

7. septembrī no pl. 17.00

Mārupes vidusskolā

13. septembrī pl. 10.00

Tīraines sporta kompleksā

8. septembrī pl. 20.00

Jaunmārupes sākumskolā

7. septembrī pl. 15.00
7. septembrī pl. 16.00
8. septembrī pl. 16.00

Jaunmārupes sākumskolā
Tīraines sporta kompleksā
Mārupes vidusskolā

pieteikties pa tālr. 29262021

Mārupieši pazīst savu novadu
22. augustā Mārupes novadā
pirmoreiz notika autoorientēšanās
sacensības “Mans novads Mārupe”.
Sacensībās piedalījās 12 ekipāžas, kopā
38 dalībnieki, no kuriem vecākajam
bija 74 gadi, bet jaunakajam – nebija
vēl gadiņš. Ģimenes pasākums, kuram
nav vajadzīga speciāla sagatavotība ne
fiziskajā, ne tehniskajā ziņā, tikai labs
azarts, garastāvoklis un precizitāte,
sagādāja visiem gandarījumu. Trasi
apmēram 50–60 km garumā (kā nu
kurš izvēlējies maršrutu) pabeidza
visi dalībnieki, no kuriem tikai viena komanda nebija atradusi visus
12 kontrolpunktus un vēl viena vienu
objektu nebija nofotografējusi pareizi.
Tomēr vērtējums šaubas neradīja, jo
katra komanda bija ieguvusi atšķirīgu

punktu skaitu.
Par uzvarētāju kļuva Aivars Līpenītis ar bērniem – balva no viesu nama
“Jaunmārtiņi”, otro vietu izcīnīja Pēteris Paņins un Igors Rjabkovs – balva
no golfa kluba “Viesturi”, bet trešo –
Valda Priede ar komandu – balva no
Mārupes kultūras nama. Pēdējās vietas
ieguvēji saņēma mierinājuma balvu –
gurķus un tomātus no “Mārupes siltumnīcām”. Visi finišējušie saņēma
dāvanu kuponu golfa kluba “Viesturi”
treniņlaukuma apmeklējumam.
Paldies dalībniekiem par smaidu,
atsaucību un ieteikumiem turpmākām
sacensībām un paldies pasākuma atbalstītājiem!
Sacensību direktors
Andris Būmanis

Pārdomām ziedota diena
Kā katru gadu Mārupes barikāžnieki ceļojumam izvēlējās mērķtiecīgu,
pārdomas rosinošu maršrutu ar nosaukumu “Kurzemes cietoksnis”.
Vispirms ar bijību un sāpi apameklējām Lestenes brāļu kapus. Tuvojoties
memoriālam, jau pa gabalu lasāms uzraksts “Man saulīte norietēja Tēvu zemi
sargājot”. Kapsētas mūra sienās iegravēti simtiem Bērziņu, Ozoliņu, Eglīšu un
citu mūsu tautai raksturīgu uzvārdu,
kopskaitā vairāk nekā 17 000. Šī vieta
ir atgādinājums par vienu no latviešu
tautas lielākajām traģēdijām, kad citu
naidīgu valstu uzspiestajā karā pretī
stājās brālis pret brāli, tēvs pret dēlu,
ar pārliecību, ka cīnās pret netaisnību
un necilvēcību, par savas dzimtenes
brīvību. Par to brīvību, kas bija izcīnīta
un nosargāta 1918. gadā.
Lai pārdomās izdzīvotu to laiku
notikumus, devāmies uz kinopilsētiņu “Cinevilla”, kur ielūkojāmies ne
tikai filmas “Rīgas sargi” kadros, bet
izstaigājām daudzās dekorācijas, kurās
iekārtoti arī mazpilsētiņas veikali un
krodziņi. Nesen durvis vēris arī ieroču
muzejs “Arsenāls”.
Taču tam grūti sacensties ar Zantē

redzēto. Apbrīnojama ir zantenieka
Ilgvara Bruča uzņēmība paša spēkiem
iekārtot “Kurzemes cietokšņa muzeju”,
kurā glabājas divu naidīgu armiju kaujas aresenāls no dažāda kalibra lodēm,
mīnām, šautenēm līdz bruņumašīnām
un lidmašīnām.
Lestenē, ko Andrejs Eglītis nosaucis
par “Dvēseļu cietoksni”, kinopasaulē un
muzejā redzētais atgādināja, ka tagad
uz Daugavas salas top “Likteņdārzs”.
Kaut Latvijā būtu vairāk šādu piemiņas
vietu, kas pulcinātu apmeklētājus un
rosinātu domāt, kas mēs esam, kādu
ceļu esam gājuši, kāds ejams rīt. Īpaši
aktuāli tas ir skolēniem, mācoties Latvijas vēsturi.
Savukārt jauku pozitīvo lādiņu
saņēmām Džukstes pasaku muzejā.
Talsu novadā septembris būs Anša
Lerha-Puškaiša mēnesis, jo latviešu tautas pasaku un teiku krājējs,
rakstnieks un skolotājs dzimis pirms
150 gadiem. Mēs ar prieku piedalījāmies jubilāra laika rotaļās un vīri
iejutās leļļu teātra aktieru lomās, ko
režisēja muzeja fantastiskā vadītāja
Judīte Timma.
Olga Utkina

Apsveikumi
• Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi, vecāki un darbinieki!
Novēlu, lai jaunais 2009./2010. mācību gads nāktu ar cerībām un ar
daudz ko tādu, ko gribētos paveikt šajā laika posmā. Lai tas būtu darbīgs,
radošs un veiksmīgs, un lai mācību gada beigās būtu gandarījuma izjūta,
ka padarīts labs darbs!
Jaunmārupes sākumskolas direktore Iveta Timule
• Kad kokiem sāk krāsoties lapas un gaisā paceļas pirmie dzērvju kāši,
skolās un bērnudārzos sākas rosība, jo pedagogi un viņu audzēkņi atsāk
savas darba gaitas. Arī PII “Tīraine” 102 audzēkņus septembrī gaida 13 mīļi
un zinoši pedagogi. Mīļi sveicam visus audzēkņus, vecākus un kolēģīšus
uzsākot jauno mācību gadu!
PII “Tīraine” kolektīvs

Līdzjūtība

Mārupes novada Dome izsaka līdzjūtību deputātam Aleksandram
Mihailovam saistībā ar sievas nāvi.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 4. septembris, 2009

