2010. gada jūnijs

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Foto: Jolanta Grosberga

Zelta rīts Mārupē

Atklāšanas lenti griež Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe...

Jau no paša rīta 1. jūnijā pie kādas tikko uzceltas ēkas
Gaujas ielā valdīja patīkams satraukums un svētku noskaņa.
Tā bija diena, kad svinīgi tika atklāta jaunā Mārupes novada
pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”. Pērn rudenī uzsāktie
būvdarbi ir pabeigti, ēka iekārtota ar ērtām mēbelēm un
krāsainām rotaļlietām un nu bija gatava sagaidīt savus mazos
iemītniekus. Pēc svinīgās un tradicionālās lentes pārgriešanas,
ko paveica Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnie-

...un pilnsabiedrības “Acana” pārstāvis
Jānis Markulis.

ce Līga Kadiģe un pilnsabiedrības “Acana” pārstāvis Jānis
Markulis, mazie mārupieši kopā ar saviem vecākiem un
bērnudārza audzinātājām devās uz savām grupiņu telpām,
kur tika cienāti ar svētku kliņģeriem un rotaļājās kopā ar
Jelgavas Jaunā teātra aktieriem.
Svinīgās atklāšanas laikā Līga Kadiģe teica: “Mārupiešu
sapnis un cerības ir piepildījušās – mums ir jauns bērnudārzs, kurā savas bērnības dienas vadīs 280 mazie mārupieši.

Šodien varu teikt tikai lielu paldies visiem, kas noticēja un
uzdrīkstējās īstenot šādu, vēl Latvijā nebijušu, publiskās un
privātās partnerības projektu. Šis mūsu darbs ir vēl viens
apliecinājums tam, ka galvenā prioritāte Mārupē ir bērni
un izglītība.”
Atgriežoties dažu gadu nesenā pagātnē, L. Kadiģe stāstīja,
kā šis projekts ir tapis, un, pasniedzot piemiņas dāvanas,
teica visiem lielu paldies, kas ar saviem darbiem un idejām
ir virzījuši šo projektu. Un vispirms par jaunas sadarbības
formas ierosmi paldies tika teikts “Hipotēku un zemes bankas” Publisko investīciju projekta ekspertei Andrai Feldmanei
un bankas vadībai par ieguldījumu publiskās un privātās
partnerības (PPP) projekta izstrādē, kas ir pirmais tāda veida
projekts Latvijā. Lielu ieguldījumu projekta tapšanā deva arī
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas speciālisti
un toreizējais ministrs Edgars Zalāns. Mārupes Dome izteica
arī pateicību uzņēmējiem, kuri dāvāja zemi, un ēkas projekta
autoram arhitektam Andrim Vītolam. Izstrādājot pirmsskolas
izglītības iestādes PPP projektu, tika nolemts, ka projektā tiks
iesaistītas 4 pašvaldības – Mārupe, Ķekava, Ogre un Tukums.
Šo pašvaldību pārstāvji kopā arī veidoja gan iepirkuma procedūras dokumentāciju, gan arī nosacījumus un vajadzības.
Konkursā uzvarēja pilnsabiedrība “Acana”, kurā apvienojušies celtniecības uzņēmumi SIA “Arčers” un SIA “Abora”, kā
arī apsaimniekošanas uzņēmumi SIA “Cleanhouse” un SIA
“Namu apsaimniekošana”.
Projekts paredz, ka par privātiem finanšu resursiem minētajās pašvaldībās tiks uzceltas pirmsskolas izglītības iestādes,
ko pēc būvniecības beigām turpinās apsaimniekot. Tāpat
pilnībā ir aprīkojusi PII “Zeltrītus” ar visām nepieciešamajām mēbelēm, iekārtām, rotaļlietām un mācību līdzekļiem.
Kopējais projekta realizācijas termiņš ir 20 gadu, ieskaitot
būvniecību. Tas nozīmē kā šo gadu laikā pašvaldība izpirks
no pilnsabiedrības “Acana” ēku un inventāru un 2029. gadā
kļūs par šīs ēkas īpašnieci. Ēkas būvniecība, teritorijas labiekārtošana un pilnas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma
izmaksas ir 2,8 miljoni eiro.
Pēc būvniecības beigām pilnsabiedrība “Acana” nodrošinās
bērnudārza uzkopšanu, apsardzi, apgādi ar nepieciešamo inventāru, tehniskā stāvokļa uzturēšanu, kā arī organizēs bērnu
ēdināšanu un veiks citas apsaimniekošanas un bērnudārza
funkcionēšanai nepieciešamās darbības. Līgums ar pasūtītāju
paredz, ka pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pilnsabiedrība
ik pēc pieciem gadiem veiks pirmsskolas iestādē tobrīd nepieciešamos renovācijas darbus, bet gadu pirms bērnudārza
pilnīgas nodošanas Mārupes pašvaldības pārziņā, tiks veikta
visaptveroša kompleksa renovācija.
Bērnudārza ēkā ir apmācībai, atpūtai un rotaļām paredzētas telpas dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī sarīkojumu
zāle (130 m²), ēdamzāle (180 m²), sporta zāle (130 m²), virtuve u. c. telpas. Ēkas kopējā platība ir 3471,6 m². Bērnudārza
kompleksā ir 1284,5 m² liels rotaļlaukums un vairāk nekā
4000 m² apzaļumotas teritorijas.

Pateicība

Rotaļas vada Jelgavas Jaunā teātra aktieri.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

Jaunākā Mārupes novada izglītības iestāde “Zeltrīti”
saka visiem viesiem un kolēģiem sirsnīgu paldies par
laba vēlējumiem un dāvinājumiem atklāšanas svētkos,
kā arī mīļš paldies mārupiešiem, kuri, atsaucoties uz
sludinājumu, dāvināja mums telpaugus!
PII “Zeltrīti” kolektīvs
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novadā
Meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija
Mārupes novada būvvalde informē Mārupes ciema
iedzīvotājus, ka šā gada jūlijā plānots uzsākt pašvaldības
meliorācijas sistēmas – Mārupītes augšgala – rekonstrukciju posmā no autoceļa P132 līdz Lapiņu dambim.
Rekonstrukcija tiks finansēta par Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ar Mārupītes augšgala rekonstrukcijas tehnisko projektu ir iespējams iepazīties
Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29 darba dienās
laikā no 9.00 līdz 17.00.
Papildus darām zināmu, ka saskaņā ar Aizsargjoslu liekuma 35. panta otro daļu, ja objektam ir noteikta
aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam,
renovācijai un rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par
to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas,
izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.
Savukārt minētā likuma panta septītā daļa noteic, ka
juridiskajām un fiziskajām personām aizsargjoslās jāizpilda
attiecīgā objekta īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības.
Ievērojot minēto un pie apstākļiem, ka atsevišķos meliorācijas sistēmas posmos Mārupītes augšgala aizsargjoslā
ir uzbūvētas sētas, kas traucē pašvaldības piekļūšanu tās
objektam rekonstrukcijas veikšanai, aicinām iedzīvotājus
līdz šā gada 1. jūlijam atbrīvot meliorācijas objekta
aizsargjoslas teritoriju no tajā esošām būvēm un/vai
mantām, citādi aizsargjoslas teritorijas atbrīvošana tiks
veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem, radušos papildu
izdevumus vēlāk piedzenot tiesas ceļā no zemesgabala
īpašniekiem.

25. autobusa maršruts tiks pagarināts
Mārupes novada Domei ir izdevies panākt vienošanos
ar SIA “Rīgas satiksme” un Rīgas Domes Satiksmes departamentu par Rīgas pilsētas satiksmes autobusa 25. maršruta
pagarināšanu Mārupes ciemā līdz Vecozolu namiem. Pašlaik
šī autobusa maršruta galapunkts atrodas Mārupītes gatves un
Rožu ielas krustojumā pie veikala. Pagarinātais maršruts vedīs
pa Mārupītes gatvi līdz Vecozolu ielai, tad pa Vecozozlu ielu
līdz Gaujas ielai un tālāk līdz Zeltrītu ielai, kas atrodas Vecozolu namu dienvidu daļā. Jaunas pieturvietas paredzētas pie
bērnudārza “Zeltrīti”, pie katlumājas un arī galapunktā Zeltrītu
ielā. Pašlaik šajā maršrutā kursē 8 autobusi ar intervālu 10 minūtes. Pagarinot maršrutu no Abrenes ielas līdz Vecozoliem,
intervāls starp autobusiem kļūs nedaudz garāks, bet iedzīvotāju
ieguvums būs nesalīdzināmi lielāks. Pašlaik lielam iedzīvotāju
skaitam nākas mērot gandrīz kilometru lielu attālumu līdz

sabiedriskajam transportam. Pēc 25. autobusa maršruta pagarināšanas Vecozolu namu iedzīvotājiem un bērnudārza “Zeltrīti”
apmeklētājiem autobusa pieturvietas būs tuvumā. 25. autobusa
maršruta pagarināšana ir saistīta ar Mārupītes gatves posma
starp Rožu ielas krustojumu un Vecozolu ielas krustojumu
paplašināšanu. Pašlaik šī posma platums ir tikai 5 m, kas ir
nepietiekami, lai tajā varētu kursēt sabiedriskais transports.
Tam nepieciešama vismaz 7 m plata iela. Līdz ar to šajā gadā
notiks Mārupītes gatves minētā posma paplašināšana. Tā kā
ielai vienā pusē atrodas Mārupīte, tad iela tiks paplašināta par
2 m uz māju žogu pusi. Mārupes novada Dome cer uz to
iedzīvotāju sapratni, kas dzīvo šajā ielas posmā, jo 25. autobusa
maršruta pagarināšana nesīs kopēju labumu Mārupes ciema
iedzīvotājiem. Par rekonstrukcijas uzsākšanu Mārupītes gatvē
informēsim “Mārupes Vēstu” augusta numurā.

Draudzīga sadzīvošana
Liliju ielā
Liliju ielas rekonstrukcijas būvdarbi jau gadu kā pabeigti, un vairs neviens neuzdod jautājumu – kāpēc tas
bija nepieciešami. Paveiktais iepriecina un rosina jauniem
darbiem. Šogad jau jūnija beigās tiks uzsākta Gaujas ielas rekonstrukcija. Mārupes novada būvvalde pateicas
tiem Mārupes iedzīvotājiem, kas aktīvi seko līdz tam,
kas notiek uz ielas, kā tiek izmantots tas, kas veidots
par pašvaldības budžeta līdzekļiem un ir visu mārupiešu kopējais īpašums. Liliju iela ir aprīkota ar satiksmes
ātrumu ierobežojošiem vaļņiem, apļiem un ceļa zīmēm.
Tā ir draudzīga gājējiem, riteņbraucējiem un māmiņām
ar mazuļiem. Pa šo ielu bērni var droši doties uz skolu.
Tikai ir viens bet – draudzīgas sadzīvošanas problēma.
Mārupes novada būvvalde lūdz tos iedzīvotājus, kas
dzīvo blakus Liliju ielai: neturiet savu privāto automašīnu
uz gājēju ietves, tā nav autostāvvieta. Tā jūs traucējat gan
gājējus, gan autobraucējus un beigās radāt bīstamas situācijas uz ceļa, pašiem to neapzinoties. Arī ietve ir būvēta
tā, lai to varētu izmantot gan gājēji, gan riteņbraucēji.
Nedzeniet bērnus ar riteņiem uz brauktuves, pa kuru
pārvietojas automašīnas. Bērnu drošība ir daudz svarīgāka
par jūsu personīgo nepatiku. Tāpat lūgums nesūknēt uz
Liliju ielas braucamās daļas ūdeni no māju pagrabiem. Tā
tiek izskalots braucamās daļas nesošais slānis un būtiski
bojāta tā nestspēja.
Liliju iela ved cauri Mārupes ciemam. Apkārt ir skaistas ģimenes mājas ar jaukiem cilvēkiem, kuriem ir paveicies uzbūvēt savu māju un kopt dārzu. Tik maz vien
palicis izdarīt – iemācīties sadzīvot un taupīt to, kas ir
kopīgi nopelnīts.
Aida Lismane,
būvvaldes vadītāja
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Daugavas kreisā krasta perspektīvās dzelzceļa trases
1. jūnijā Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolā notika
diskusija par perspektīvajām dzelzceļa trasēm, kas nākotnē
varētu šķērsot Mārupes novadu. Diskusijā piedalījās Mārupes iedzīvotāji, “Latvijas dzelzceļa” pārstāvji un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Enviroment” speciālisti. Satiksmes
ministrija, “Latvijas dzelzceļš” un SIA “Estonian, Latvian &
Lithuanian Enviroment” strādā pie Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un starptautisko
lidostu “Rīga” izpētes. Šīs izpētes mērķis ir analizēt esošo
situāciju un rast pēc iespējas labākus risinājumus turpmākai
dzelzceļa attīstībai Daugavas kreisajā krastā, lai iekļautu ostas
un lidostu vienotā transporta sistēmā. Darbam ir ilgtermiņa
nozīme Latvijas ekonomikas turpmākā attīstībā. Pašlaik tiek
meklētas perspektīvās trases, lai rezervētu zemi šādas būves
izveidošanai nākotnē – apmēram 2030. gadā. Izpētes gaitā ir
izstrādāti vairāki varianti, kuru tālākai analīzei nepieciešams
nopietns ekonomiskais izvērtējums. Mārupes novada Dome
ir aktīvi iesaistījusies šajā izpētē un vairākkārt paudusi savus ierosinājumus, jo turpmākā dzelzceļa attīstība Daugavas
kreisajā krastā noteikti skars Mārupes novada teritoriju. Līdz
ar to nepieciešams pret šo jautājumu izturēties ļoti nopietni.
Dzelzceļa kā Valsts nozīmes infrastruktūras objekta attīstība ir
Latvijai nepieciešama. Savukārt šajā gadījumā nepieciešams sabalansēt valsts intereses ar Mārupes novada attīstības iespējām
un iedzīvotāju interesēm. Nepārdomāta jauna dzelzceļa trases
būvniecība nākotnē var degradēt Mārupes novada teritoriju un

padarīt to nepievilcīgu dzīvošanai. Pašlaik Mārupes novadam
kā optimāls tiek pētīts risinājums vienota transporta koridora
izveidošanai cauri Mārupes novadam, par pamatu ņemot Rīgas
apvedceļu A5 un tā esošo aizsargjoslas zonu 200 m platumā.
Šajā zonā ir iespējams izvietot gan dzelzceļa līniju, gan paplašināt apvedceļu līdz četrām joslām ar lēngaitas paralēlajām
ceļa joslām piekļuvei piegulošajām autoceļa teritorijām. Jau
tagad ir pilnīgi saprotams, ka, rekonstruējot Rīgas apvedceļu
A5 līdz četru joslu platumam, ko paredzēts veikt jau tuvāko
7 gadu laikā, šo ceļu nebūs iespējams šķērsot, jebkurā vietā
pārkāpjot barjerām, kā tas pašlaik notiek uz valsts nozīmes
galvenajiem autoceļiem. Tāpat gan autoceļš, gan dzelzceļš ir
paaugstināta trokšņu un vides piesārņojuma radītāji. Tikai
izveidojot vienu kopēju Valsts nozīmes infrastruktūras objektu
koridoru, nepalielinot jau pašlaik esošo aizsargjoslu platumu,
ir iespējams šīs problēmas risināt kompleksi, izveidojot nepieciešamās šķērsojumu vietas un trokšņu barjeras apdzīvotu
vietu tuvumā. Mārupes novadā vistuvāk Rīgas apvedceļam
atrodas Jaunmārupes ciems. Pēc “Latvijas dzelzceļa” pārstāvju
teiktā, ir iespējami ļoti dažādi tehniskie risinājumi, kā pasargāt
Jaunmārupi no dzelzceļa negatīvās ietekmes – tās var būt
prettrokšņu barjeras, dzelzceļa, kā būves iedziļināšana zemē,
tuneļa veidošana, īpašu sliežu konstrukciju veidošana utt. Ko
no tā nākotnē iegūs Jaunmārupes iedzīvotāji? Dzelzceļš var
atrisināt iedzīvotāju nokļūšanu uz Rīgu, ja tam būs ekonomisks
pamatojums un pietiekams pasažieru skaits.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

novadā

Mārupes policijas iecirkņa vārdā sveicu visus Mārupes
novadā dzīvojošos bērnus un jauniešus ar mācību gada
nobeigumu! Novēlam jums, lai priekšā esošā vasara nestu
tikai prieku un patīkamu atpūtu.
Mēs no savas puses rūpēsimies par jūsu drošību novada teritorijā.
Vēlos atgādināt vecākiem, ka, mācību gadam beidzoties, bērniem paliek vairāk brīvā laika, tādēļ nepieciešama
jūsu līdzdalība, lai šo laiku aizpildītu gan rīta, gan vakara
stundās.
Tie, kuriem ir tāda iespēja, – iesaistiet bērnus vasaras
atpūtas un sporta nometnēs. Atceraties, ka novadā ir trīs
dienas centri, kur strādā kvalificēti speciālisti, kas zina, kā
lietderīgi aizpildīt bērnu un jauniešu brīvo laiku.
Jauniešiem, kuri dzīvo Stīpnieku ceļa un Kantora ielas
rajonā, katru dienu ir iespēja izmantot volejbola laukumu.
Trešdienās plkst. 15:00 aicinām jauniešus uz saspēlēšanos
volejbolā ar policijas komandu.
Lūgums vecākiem atkārtoti skaidrot un vērst bērnu uzmanību uz to, ka aizliegts uzturēties un rotaļāties
jaunbūvēs, nedrīkst atvērt un pieskarties elektroiekārtām.
Īpaša uzmanība jāpievērš atpūtai pie ūdens.
Bērni līdz 12 gadu vecumam ar velosipēdu drīkst
braukt tikai māju iekšpagalmos vai pieaugušo pavadībā.
Bērniem regulāri jāatgādina par velosipēdu atstāšanu un
pieslēgšanu drošā vietā. Velosipēdus nevajag atstāt bez
uzraudzības kāpņu telpās. Ja velosipēdi tiek atstāti uz
balkoniem un lodžijām, tie obligāti jāpieslēdz, lai zagļi
tos nevar aiznest.
Bērniem, kuri vecāki par 12 gadiem, pirms velosipēdu
iegādes jāapgūst ceļu satiksmes noteikumi un jāiegūst
vadītāja apliecība. Mopēdu un motorolleru drīkst vadīt
tikai no 14 gadu vecuma, iegūstot vadītāja apliecību – šo
prasību ievērošana tiks stingri kontrolēta.
Papildus atgādinu, ka jaunieši līdz 16 gadu vecumam
uz ielas drīkst uzturēties līdz plkst. 22.00. Atbildība par šo
prasību neievērošanu ir paredzēta Mārupes novada saistošajos noteikumos Nr. 50, kur noteikts administratīvais
sods: brīdinājums vai naudas sods līdz 40 LVL.
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Policijas ieteikumi jauniešiem,
vasarai sākoties

Mārupes policijas iecirkņa priekšnieks
Juris Jēkabsons Jaunmārupes sākumskolas skolēniem
piemēra policistu vestes.

Mārupes policijas darbiniekiem šogad ir nācies aizturēt
jauniešus, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un
uzsākt pret viņiem administratīvās lietas par smēķēšanu
un atrašanos alkoholisko dzērienu lietošanas ietekmē.
Jaunieši un viņu vecāki – izdariet pareizos secinājumus,
jo policija šo pārkāpumu novēršanai un ierobežošanai
vasaras vakaru un nakts stundās pievērsīs īpašu uzmanību.
Ja kādam ir jautājumi vai ierosinājumi, mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt. Varat droši nākt pie mums
uz iecirkni vai zvanīt pa tālr. 67933453 (priekšnieks) un
67913710 (inspektori).
Novēlu visiem izbaudīt jauku vasaru kopā ar savu
ģimeni!
Juris Jēkabsons,
Mārupes policijas iecirkņa priekšnieks

Mārupes novada
Sociālais dienests informē
Mārupes novadā turpinās pārtikas produktu dalīšana
sadarbībā ar Sarkano krustu, kurš 2009. gadā ir iesaistījies
Eiropas komisijas programmas vistrūcīgākajām personām
realizācijā. Pārtikas produktu pakas jums izsniegs, ja esat
saņēmuši pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/
ģimenes statusu. Pārtikas pakas saturs: griķu pārslas
0,5 kg, četru graudu pārslas 1 kg, ātri vārāmās auzu pārslas 0,5 kg, Pankūku milti 0,4 kg, vājpiena pulveris 0,2 kg
un piens ar tauku saturu 2 % 2 litri (uz iepakojuma ir
norādes “EK” atbalsts, “bezmaksas” un Eiropas Savienības
karoga attēlojums). Mārupes novada Sociālais dienests
divu mēnešu laikā ir izdalījis 280 pārtikas paku trūcīgajiem Mārupes iedzīvotājiem.
Izdales vieta Mārupes novadā ir Sociālais dienests
Daugavas ielā 29, tas notiek katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00, uzrādot izziņu par trūcīgas
personas/ģimenes statusu.
Mārupes novada Sociālajā dienestā turpinās arī dāvanu
karšu “Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” izplatīšana
un nodošana trūcīgām mājsaimniecībām. Skaidrojam, ka
dāvanu karti var saņemt persona vai ģimene, kura ir saņēmusi pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes
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statusu un kurai ir noslēgts līgums ar a/s “Latvenergo”. Ja
personai nav līguma ar a/s “Latvenergo” – dāvinājuma
karti saņemt nevar! Mārupes novada Sociālais dienests
no šī gada janvāra ir izdalījis 44 dāvanu kartes trūcīgajiem
Mārupes iedzīvotājiem.
Atgādinām, ka Mārupes novada pašvaldība sniedz
atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, saskaņā
ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.
Vēršam uzmanību, ka pabalstu transporta pakalpojumiem personas, kuras vecākas par 70 gadiem un kuras
izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, var saņemt
 personas, kuru ienākumi nepārsniedz LVL 200 (divi
simti latu) mēnesī, uzrādot izziņas par ienākumiem;
 personas, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 personas, kas neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības
apgādībā.
Una Putniņa,
Sociālā dienesta vadītāja

Atgādinājums zemes
īpašniekiem
Lai arī pavisam tuvu jau Jāņu diena, kad visa laba
Jāņu zāle, kas zied Jāņu vakarā, Mārupes novada Dome
aicina visu zemes īpašniekus Mārupes novada teritorijā
sakopt savus īpašumus un regulāri pļaut zāli. Šobrīd
intensīvi aug zāle un kuplo nezāles, tāpēc pēdējais laiks
visiem zemju īpašniekiem kritiski izvērtēt situāciju savos
īpašumos un uzsākt zāles pļaušanu.
Laikus nopļaujot zāli, veidojas ne tikai kopta vide,
bet nevairojas nezāles, kaitēkļi un neveidojas kūla, un tā
jūs apliecināt elementāru cieņu pret saviem kaimiņiem,
savu novadu un valsti.
Mārupes novada Dome ir izstrādājusi un pieņēmusi jaunus saistošos noteikumus “Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”, kas stāsies spēkā jūlijā. Pēc publicēšanas jūlija “Mārupes Vēstīs” tie būs pieejami arī interneta vietnē http://www.marupe.lv/page/174. Aicinām ar
tiem rūpīgi iepazīties un veikt visus nepieciešamos
nekustamo īpašumu uzturēšanas un sakārtošanas
darbus.
MĀRUPES NOVADA DOMES SĒDES
16. jūnijā plkst. 10.00 Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas
sēde
16. jūnijā plkst. 12.00
Attīstības komitejas sēde
16. jūnijā plkst. 14.00 Vides un komunālo
jautājumu komitejas sēde
16. jūnijā plkst. 14.30 Finanšu komitejas
sēde
21. jūnijā plkst. 15.00 Mārupes novada
Domes sēde
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izglītība un kultūra

Dejo “Pērlītes” un “Māriņa”
16. jūnijā pulksten 18.00 Mārupes kultūras namā
bērnu deju kolektīva “Pērlītes” atskaites koncerts “Strupastīša talcinieki”. Programmā 19 dejas.
25. jūnijā pulksten 19.00 Dzintaru koncertzālē Jūrmalā Mārupes kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Pērlītes” piedalās Starptautiskā festivālā. Dejo arī vadītājas
mazmeitiņa – soliste Megija Emīlija Eņģele, kurai jūnijā
būs 10 mēneši.
10. jūlijā Mārupes kultūras nama bērnu deju kolektīvs
“Pērlītes” un pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte”
bērnu deju kolektīvs “Māriņa” uzstāsies kā Deju svētku
viesi Vērmanes dārza koncertā. No pulksten 12.35 līdz
13.15 mūsu kolektīvi rādīs pasaku uzvedumu “Strupastīša
talcinieki” ar 13 dejām.

Sveicam

Mārupes mūzikas un mākslas skolas
audzēkņus ar panākumiem konkursā
“Concours Musical de France”
Parīzē, Francijā!

• Toms Rožkalns – 1. vieta
• Elīna Martinsone un Oskars Kalniņš-Buks – 1. vieta
• Oskars Kalniņš-Buks – 2. vieta.
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Mūzikas un mākslas skolai
pirmā apaļā jubileja

Mūzikas un mākslas skolas jubilejas koncerts

Mārupes mūzikas un mākslas skola šajā mācību gadā
svin savus 10 pastāvēšanas gadus un 21. maijā notika skolas
jubilejai veltītais noslēguma pasākums. Gan audzēkņi, gan
skolotāji jubilejas pasākumam gatavojās jau ilgāku laiku.
Ar Noras Novikas V Starptautisko mazās kamermūzikas
konkursu aprīlī sākās jubilejas ieskaņas koncerti un izstādes
skolā, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādēs un
Mārupes novada Domes ēkā. Jubilejas noslēguma pasākums
sestdien iesākās ar svētbrīdi Jaunmārupes kapos, pieminot
mākslinieci, tēlnieci, vienu no skolas pirmajām mākslas skolotājām Ausmu Neretnieci. Plkst. 17.00 skolas priekšā sāka
muzicēt pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu pedagogi
un audzēkņi. Turpat, pakāpjoties uz pelēkā akmens, tieši
tāpat kā pirms 10 gadiem 1. septembrī, klātesošos uzrunāja
direktore Dace Štrodaha. Skolas viesus uzrunāja arī direktores vietniece mācību darbā Inese Bušmane, aicinot šā gada
topošos absolventus palaist gaisā 10 balonus – lai skola aug
un attīstās, lai tās vārds lido tālu pasaulē. Interesantu un
skaistu apsveikumu bija sagatavojuši skolas mākslas nodaļas
absolventi. Skolas priekšā zālājā viesos noraudzījās viņu
izgatavotas lielas figūras – silueti ar mūzikas instrumentiem
un mākslinieku darba rīkiem.
Pēc apsveikuma uzrunām viesiem bija iespēja skolas
telpās taustiņinstrumentu un stīgu instrumentu audzēkņu
un pedagogu atskaņotās mūzikas pavadībā apskatīt mākslas
nodaļas darbu izstādi. Pirmā stāva vestibilā interesenti varēja
uz ekrāna vērot ieskatu skolas vēsturē – audzēkņu dalību
koncertos, konkursos, izstādēs, kā arī interesantus mirkļus
ikdienas darbā. Vēsturi vāca un apstrādāja Mārupes mūzikas
un mākslas skolas mūzikas teorijas skolotājas Evita Valaine
un Sandra Gaide.
Plkst. 18.00 ar J. Brāmsa “Ungāru dejas” skaņām audzēkņu Ievas Silkānes un Annijas Skudras izpildījumā zālē
svinīgi ienāca skolas pedagogi un darbinieki un sākās svētku
koncerts.
Liels prieks skatītājiem bija redzēt un dzirdēt kādreizējo
mūzikas skolas klavieru klases audzēkni Gvido Ziediņu.
Klausītājus arī priecēja akordeona klases audzēkne Anna
Žaka, klarnetes klases audzēknis Miks Zupiņš, čella klases
audzēkne Patrīcija Šamete, klavieru duets Oskars Kalniņš
Buks un Elīna Martinsone, sitaminstrumentu klases audzēknis Jonatans Mažis, ģitāristu ansamblis un skolas orķestris.

Orķestra pavadījumā spēlēja mazās solistes Demija Nate
Ozoliņa (flauta) un Aleksandra Meinerte (vijole). Koncerta
noslēgumā skanēja V. A. Mocarta 21. koncerts klavierēm
ar orķestri, kurā solo partijas atskaņoja I daļu mūsu skolas
absolvente, Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkne Solvita Veisa, II daļu 8. klases audzēkne Annija Skudra, bet
III daļu – pianists Džeimss Kerbi (James Kirby) no Londonas.
Pēc koncerta mūzikas skolas vadību un pedagogus sveica
Mārupes novada Dome, izglītības iestādes, tika teikts daudz
paldies vārdu un laba vēlējumu, pasniegti ziedi un dāvanas.
Pasākuma izskaņā skolas darbinieki ar lāpām aizdedza
“gaismas ceļu” skolas nākotnei.
Paldies ikvienam, kas koncertā priecēja ar savu priekšnesumu, kā arī visiem tiem mārupiešiem un draugiem, kas
kuplināja jubilejas noslēguma koncertu.
Elīna Štrodaha

Foto: Jolanta Grosberga

Pavisam drīz, jūlijā otrajā nedēļā, Rīgu pieskandinās,
piedimdinās un izrotās skolu jaunatne no visiem Latvijas
novadiem. Ir pagājuši 50 gadi kopš skolēniem atsevišķi no pieaugušajiem tika rīkoti dziesmu svētki. Tas bija
1960. gads. Šovasar skolēni pulcēsies savos X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Svētki sāksies
6. jūlijā ar dalībnieku ierašanos Rīgā, izvietošanos jaunajās
mājvietās, piemiņas pasākumiem un laureātu koncertiem.
Bet tagad – par Mārupes novada iesaistīšanos šajā nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbā. Gatavošanās
svētkiem iesākās jau drīz pēc iepriekšējo svētku noslēguma
akordiem. Tomēr tā pa īstam saspringts bija šis pēdējais
mācību gads. Kopmēģinājumi un neizbēgamās skates,
kurās kolektīviem nācās pierādīt savu gatavību iekļauties
lielajā kopkorī, kopdejā un citos kopīgos pasākumos. Šai
vētītavai sekmīgi izgājuši cauri un svētkos piedalīsies četri
Mārupes vidusskolas kolektīvi – zēnu koris (vad. Inga
Cirse), 5.–9. klašu koris (vad. Inga Cirse), tautisko deju
kolektīvs (vad. Sarmīte Eņģele) un apvienotais vizuāli
lietišķās mākslas kolektīvs (vad. Baiba Zvaune un Indra
Puķe). Visu nosaukto kolektīvu sagatavotība atlases skatēs
guvusi augstāko novērtējumu – 1. pakāpi.
Lai svētki vispār varētu notikt, ir nācies sabalansēt
vēlmes ar materiālajām iespējām. Tāpēc visas norises
būs ļoti koncentrētas un dalībniekiem nāksies izturēt
lielu slodzi. Visaugstākā gaisa temperatūra paredzama
Daugavas stadionā, kuru 5 dienas no agra rīta līdz vēlam
vakaram apdzīvos dejotāji (7.–11. jūlijs). Par kādu grādu
mazāk varētu būt Mežaparka Lielajā estrādē, kuru 3 dienas pieskandinās koristi (8.–10. jūlijs). Vizuāli lietišķās
mākslas kolektīva dalībnieki ar savu tērpu kolekciju Vērmanes dārzā uz mēles izies vienreiz (9. vai 10. jūlijā). Un,
protams, visi kopā būsim lielajā svētku gājienā 10. jūlijā.
Grūtās mēģinājumu stundas būs aiz muguras, bet ĪSTIE
SVĒTKI vēl priekšā! Ar Mārupes vidusskolas kolektīviem
svētku gājienā kopā ies arī vācu meiteņu koris no Bonnas,
kuru uz Latviju braukt mudinājusi mūsu skolas absolvente
Maija Krontāle, kura tagad dzīvo Vācijā.
Uz tikšanos šīs vasaras lielākajā notikumā – X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!
Ruta Straume, dziesmu svētku koordinatore Mārupes
novadā, Mārupes vidusskolas direktora vietniece

Foto: Jolanta Grosberga

Ceļš uz dziesmu svētkiem

Cerību un vēlējumu baloni 10 gadu jubilejā
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brīvais laiks
Jau trešo gadu Mārupes novada Dome rīkoja bērnu
svētkus “Ar vasaru saujā”, kas jau tradicionāli notiek Jaunmārupē, pļavā pie ūdenstorņa. Šogad 30. maija saule visus
mazos mārupiešus un viņu vecākus īpaši lutināja. Kā jau
ierasts jebkurš varēja piedalīties un mēroties veiklībā un
spēkā dažādās sporta spēlēs – gan zābaka mešanā, gan
improvizētās orientēšanās sacensībās, gan daudzos citos
sporta veidos. Tie, kam tuvākas bija radošās izpausmes
mākslas jomā, ar dažādiem materiāliem zīmēja un krāsoja
dažāda formāta darbus.
Savukārt uz skatuves visu svētku laikā savus priekšnesumus rādīja Mārupes novada izglītības iestāžu un kultūras
nama dziedātāji, dejotāji un mūziķi. Svētkus atklāja Mārupes
izglītības iestāšu muzikālo pedagoģu ansamblis ar dziesmu,
ar kuru pērn svētki noslēdzās – populāro “Eolikas” dziesmu “Pasaule, pasaulīt”. (Grupa “Eolika” bija svētku īpašie
viesi pagājušajā gadā.) Pēc novada Domes priekšsēdētāja
vietnieces Līgas Kadiģes uzrunas uzstājās “Mārupes Cālis 2010” Artūrs Smiltnieks ar dziesmu “Hei, Cāli”. Koncertā,
kas ir kļuvis par sava veida atskaites pasākumu, sākot no
pašiem mazākajiem līdz pat vidusskolas pēdējo klašu pašdarbniekiem, dziedāja un dejoja gan pirmsskolas izglītības
iestāžu “Lienīte”, “Namiņš”, Mārupes sākumskolas, Skultes
sākumskolas un Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupiņu
audzēkņi, gan Mārupes kultūras nama mazie dejotāji. Svētkos uzstājās arī Mūzikas un mākslas skolas jaunie mūziķi,
Jaunmārupes sākumskolas, Mārupes pamatskolas dziedātāji,
vokālās grupas “Mazā sirds” un “KEEN”, bet Mārupes vidusskolas skolēni gandrīz stundu garā programmā “Pretim
dziesmu svētkiem” ieskandināja X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkus.
Kā īpašie viesi šogad mārupiešus priecēja Žoržs Siksna
un Jelgavas Tirkīzkrāsas kora solistu grupa.
Visiem bērniem bija iespēja arī baudīt prieku, ko sniedz
piepūšamās atrakcijas un karuselis. Un ne vienu vien mazāko svētku dalībnieku vecāki veda mājup jau aizmigušu.
Pasākuma laikā arī visiem klātesošajiem bija iespēja
piedalīties telekompānijas LNT, “Swedbank” un Ziedot.lv
rīkotajā labdarības akcijā “Labestības diena” un ziedot naudu bērniem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai dzīvotu,
redzētu, dzirdētu un staigātu. Precīzi nevaram pateikt, tieši
cik liela bija mārupiešu artava kopējā summā, ko ziedoja
labas gribas cilvēki, bet jāsaka, ka ziedojumu kastīte bija
krietni smaga. Un jau vēlā vakarā bija patiess prieks, ka
Jaunmārupes sākumskolas mazie dziedātāji uzstājās televīzijā
“Labestības dienas” noslēguma pasākumā kopā ar vokālo
trio “Lady’s Sweet”, kur viena no dalībniecēm ir viņu skolotāja Vineta Elksne.
Vasara un brīvdienas ir vēl tikai sākušas, un ceram, ka
tās būs tikpat radošas, sportiskas un skanīgas kā šie ikgadējie
mūsu novada bērnu svētki.

Foto: Jolanta Grosberga

Ar vasaru saujā

Sacensību dalībnieki demonstrēja
akrobātiskus trikus.

30. maijā Jaunmārupes skeitparkā jau otro gadu pēc kārtas
notika Jaunmārupes kauss skeitbordā. Tāpat kā pagājušajā
gadā, arī šogad tas tika rīkots Mārupes novada bērnu svētku
“Ar vasaru saujā” ietvaros. Sacensības organizēja Jaunmārupes
bērnu un jauniešu dienas centrs “Švarcenieki” sadarbībā ar
Latvijas Skeitborda federāciju, un tās pulcēja ne vien vietējos
skeitbordistus, kuri Jaunmārupes skeitparkā trenējas ikdienā,
bet arī dalībniekus no Rīgas un Jūrmalas. Programmā bija
skeitborda un olie augstlēkšanas (augstlēkšana ar dēli pār latiņu) sacensības. Sasniegtie olie augstlēkšanas rezultāti (75 cm)
bija ļoti tuvu Latvijas visu laiku labākajiem rezultātiem. Kā
“saldais ēdiens” starp disciplīnām uzstājās Jaunmārupes labākie
BMX braucēji Andrejs Romaņenko, kurš skatītājus priecēja
ar iespaidīgi augstiem lēcieniem un skaistiem trikiem, un
jaunmārupietis Dāvis Dūdelis, kas ir viens no labākajiem
flatland braucējiem Baltijā.
Neatsverama un īpaša bija pieredze vietējiem jauniešiem
piedalīties šāda mēroga sacensību organizēšanā. Ceram, ka
nākotnē Jaunmārupes kauss skeitbordā kļūs ne vien par jauku
Mārupes novada tradīciju, bet arī par vērā ņemamām plašāka
mēroga sacensībām.

2010. gada Jaunmārupes kausa rezultāti
Elites klasē
1. Ģirts Vārpa (Jaunmārupe)
2. Daniels Šķuburs (Jaunmārupe)
3. Egons Avots (Rīga)
4. Ronalds Mazītis (Jūrmala)
5. Tomass Bebris (Mārupe)
6. Roberts Kindzulis (Mārupe)
7. Edgars Šusts (Mārupe)
8. Austris Urtēns (Rīga)

Vasaras brīnumi Skultē
Saplaukušo bērzu un mūžzaļo priežu mežā pie Skultes
skolas rīta pusē kūko dzeguze, liepās žubīte slavē vasaru un
meža dūjas tramīgi aizlido zaru biežņā, tikai var dzirdēt viņu
ūjināšanu. Dzeguze skaita līdz desmit un vēl līdz desmit. Dzeguze redz, ka šogad tuvējā Skultes skolā no 1. līdz 29. jūnijam 20 dienas darbojas vasaras nometne “Vasaras brīnumi”
7–11 gadus veciem Mārupes novada bērniem.
Šī gada 1. jūnijā vēra durvis bērnu nometne “Vasaras
brīnumi” ar mērķi piedāvāt bērniem iespēju interesanti, aizraujoši atpūsties, uzkrāt jaunas zināšanas, piedalīties dažāda
veida nodarbībās, darboties radošajās darbnīcās, lai atklātu
sevī jaunas spējas un pilnveidotu jau esošās. Nometne tapa,
pateicoties biedrības “Sabiedrība un Drošība” un Mārupes Domes jau vairāku gadu veiksmīgai sadarbībai projekta “Sociālās
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Jaunmārupes kauss
skeitbordā

atstumtības riska mazināšana bērniem un jauniešiem” ietvaros.
Nometnes nodarbības ir plānotas tā, lai bērni izzinātu
sevi un tuvāko apkārtni kustībā, izmantojot iespēju pašiem
redzēt, dzirdēt, vaicāt un atbildēt, analizēt un sadarboties dažādās aktivitātēs brīvā dabā, muzeju apmeklējumos, radošajās
darbnīcās un prezentācijās. Nometnes dalībnieki uzzinās vairāk
informācijas par savu drošību, bērnu tiesībām, par drošas un
attīstošas atpūtas iespējām vasarā un visā mācību gada laikā,
piedaloties nodarbībās ar Jaunsargu centra pārstāvjiem un
Valsts policijas nepilngadīgo noziedzības preventīvās nodaļas speciālistiem. Bērniem būs iespēja baudīt ekskursijas un
izbraukumus pie jūras saulainās dienās.
Ludmila Čaupenoka,
nometnes vadītāja

Iesācēju klase
1. Miķelis Dzenuška (Rīga)
2. Bruno Zandreiters (Jaunmārupe)
3. Dāvis Andersons (Jaunmārupe)

Nometnes dalībnieki
ar pašu veidotajiem burtiem
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Foto no www.eiroinphoto.eu

Ko mums
nozīmē eiro?

Annijas un Lienes Ločmeles darbs
“Zelta atslēdziņa”

No šī gada janvāra līdz martam Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts rīkoja komandu
fotokonkursu ar nosaukumu “Ko mums nozīmē eiro?”.
Konkursa galvenais mērķis ir – katrai komandai jāuzņem
un jāiesniedz oriģināla fotogrāfija, kas pauž komandas
redzējumu par eiro. Attēlam jāpievieno īss paskaidrojošs
paraksts. Katrai dalībnieku komandai dalības veidlapā jāizklāsta, kāpēc izraudzīta konkrētā fotogrāfija un kādu
domu komanda ar šo fotogrāfiju vēlas paust. Konkursa
tēmu dalībnieki var interpretēt radoši. Konkursā var piedalīties 14–18 gadus veci jaunieši, kas dzīvo kādā no Eiropas
Savienības 27 dalībvalstīm. Konkursā vispirms izraudzījās
27 uzvarētājkomandas no katras valsts. No šīm 27 komandām izraudzījās 7 ES līmeņa uzvarētājkomandas. No šīm
7 komandām komanda ar vislielāko punktu skaitu saņem
galveno balvu.
Šajā konkursā piedalījās arī komanda no Mārupes vidusskolas – divas māsas Annija Ločmele (mācās 12.a klasē)
un Liene Ločmele (mācās 7.b klasē). Uz dalību konkursā
meitenes pamudināja angļu valodas skolotāja Māra Zilaigaile. Meitenes sava brīvajā laikā aizrautīgi nodarbojās ar
fotografēšanu, tāpēc ar prieku atsaucās skolotājas piedāvājumam.
Konkursam meitenes iesniedza fotogrāfiju ar nosaukumu “Zelta atslēdziņa”, savu ideju izklāstot šādi: “Eiro ir kā
zelta atslēdziņa, kas palīdz atvērt visas durvis mūsu idejām,
sapņiem, iespējām un panākumiem Eiropā. Tas ir maģiskais
un vienojošais elements”. Fotogrāfija apskatāma tīmekļa
vietnē http://www.euroinphoto.eu/results/index_lv.htm.
Liels bija pārsteigums, ka tieši mūsu skolnieces ar savu
darbu ieguva augstāko novērtējumu Latvijā un bija vienas
no labākajām starp Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm.
Par uzvaru konkursā katra no māsām saņēma “Pen Drive” – profesionālu 30,7 cm (12’’) grafisko planšeti, ar kuru
var veidot ilustrācijas, skices un rūpniecisko dizainu, rediģēt
fotogrāfijas vai veidot tīmekļa vietņu grafisko dizainu.
Ar lepnumu varu teikt, ka Mārupes vidusskolā ir radoši
un talantīgi jaunieši, kas ar savu veikumu nes Mārupes un
arī Latvijas vārdu pasaulē.
Laura Buravcova,
Mārupes vidusskolas 12.a klases audzinātāja
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Ceļš pretī...
Jaunmārupes sākumskolā līdz ar vasaras tuvošanos noslēdzies kārtējais mācību gads. Īpaši nozīmīga diena tā bija 4. klašu
skolēniem. Dažiem skolēniem tā bija pēdējā diena Jaunmārupes
sākumskolā, lai dotos pretīm jaunam mācību posmam Mārupes
vidusskolā, dažiem – atskaites brīdis par labi padarītiem darbiem,
sasniegumiem mācībās, sporta dzīvē un citās skolas pulciņu aktivitātēs, citiem, lai turpinātu uzsāktās skolas gaitas Jaunmārupes
sākumskolas 5. un 6. klasē.
Svētku dienā 4. klašu skolēni kopā ar savām klašu audzinātajām U. Moiseju, D. Zemīti un skolotājiem Z. Spādi, R. Rudzīti bija
sagatavojuši muzikālu teātra uzvedumu “Kaprīžu karaliene”. Rotaļlietu lomās ar lielu nopietnību un sirsnību bija iejutušies 4.a un
4.b klases skolēni. Bērni, atveidojot lelles, kuras atradās rotaļlietu
veikala plauktā, izspēlēja vairākas cilvēkam piemītošas rakstura
īpašības, kā pacietība, iecietība, savstarpēja sapratne, mīlestība un
arī kaprīze. Emīlija, Ivo, Gabriela, Kristīne, Laura, Diāna, Mikus
Emīls, Toms, Deivids Jānis, Marta Nikola, Paula, izspēlējot lelles,
lieliski atklāja uzveduma galveno domu – noslēpumu “Iekšējais
skaistums ir pacietība un mīlestība, taču kad piedzimst Kaprīze,
tad iekšējais skaistums zūd”. Lelles mums visiem vēlreiz atgādināja,
ka vajadzīga ir arī mīlestība, kuru tu no visas sirds sniedz citiem.
Ir jāprot ne tikai ņemt, bet arī dot citiem.
Pasākuma noslēgumā skolēni ar krāšņiem ziedu pušķiem
pateicās Jaunmārupes sākumskolas skolotājiem, direktorei I. Timulei, mācību pārzinei A. Līdakai, kuras allaž mudinājušas bērnus

Sakts no izrādes “Kaprīžu karaliene”

mācīties, sevi pilnveidot, kā arī labi uzvesties. Paldies un labus
vārdus saņēma arī ēdnīcas vadītāja, kā arī pārējais personāls,
bez kura Jaunmārupes skolas dzīve nav iedomājama. Skolēni par
labiem sasniegumiem mācībās, piedalīšanos olimpiādēs, aktivitātēm sporta dzīvē no skolas direktores saņēma goda un atzinības
rakstus, kā arī grāmatas ar laba ceļa vēlējumiem. Pats svarīgākais
atskaites dokuments skolēniem bija saņemtās liecības, kuras izsniedza 4.a klases audzinātāja D. Zemīte un 4.b klases audzinātāja
U. Moiseja. Skolēni siltus, sirsnīgus vārdus un laba ceļa vēlējumus
saņēma arī no Mārupes vidusskolas direktora J. Lagzdkalna, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja M. Bojāra un priekšsēdētāja
vietnieces L. Kadiģes, kuri patīkami pārsteidza ar savu ierašanos
pasākumā un apsveikuma runu, kas ļāva just, cik milzīga nozīme
ir Jaunmārupes bērniem – skolēniem – Mārupes novada dzīvē,
ka par viņiem tiek domāts, rūpēts un gādāts.
Maira Veide, 4.b klases skolnieka Rainera mamma

Zvaigznes ir tik tuvu, cik lieli ir mūsu sapņi
25. maijā Mārupes vidusskolas bibliotēkā tikšanās ar jaunā
romāna “Nepiepildītie sapņi” grāmatas autori Antru Bērziņu. Kas
ir šī nedzirdētā rakstniece? Grāmatas autore ir Mārupes vidusskolas
11. klases skolniece.
Antra Bērziņa sarakstījusi romānu par vienaudžu savstarpējām
attiecībām. Uz grāmatas prezentāciju ieradušies skolotāji, skolas
biedri un klasesbiedri, draugi, Antras māmiņa, skolotāja no franču
liceja, kur Antra ieguvusi pamatizglītību.
Jaunā rakstniece klātesošajiem pastāstīja par darba tapšanu.
Ar šo darbu Antra piedalījusies jauno autoru literārajā konkursā,
kurā saņēmusi atzinību un ieteikumu darba publicēšanai.
Klasesbiedri un audzinātāja klātesošajiem nolasīja romāna
fragmentus.
Antrai patīk arī fotografēt, spēlēt ģitāru un dziedāt, tomēr
galvenā viņas nodarbe ir rakstīšana, kas sagādā lielu prieku un
gandarījumu. Antra par sevi saka, ka viņa ir romantiķe.
Romantiķis – cilvēks, kurš daudz sapņo, ilgojas un fantazē.
Tas ir pasaules uztveres veids. Antra piekrīt vācu dzejnieka un

filozofa Novālisa teiktajam, ka sapņi ir kā mūsu bruņas pret dzīves
vienmuļību un parastību. Viņa apgalvo, ka iedvesmu rakstīšanai
smeļas dabā: “Nav nekā skaistāka uz pasaules par ziedu pļavā,
par zvaigzni debesīs.”
“Zeme iemāca mums nenoklīst no pareizā ceļa. Tās putekļi
aizlido pa vējam, ierādot pareizo virzienu, kurp doties. Garā ceļa
malā plaukst kāda puķe. Tās maigās ziedlapiņas viegli šūpojas vējā.
Trausla un neaizsargāta šī puķe gaida tavu atnākšanu. Tā gaida,
kad tu, apreibis no skaistuma, ieelposi tās saldo dvesmu. Tavā
dvēselē atmodīsies mīlestība. Tu apreibis raudzīsies pļavā, kur vējā
šūposies neskaitāmi daudz ziedu. Katrs no tiem tevi iemācīs mīlēt.
Bezgalīgi zilās debesis, kurās, saulei norietot, iemirdzas kristālu
jūra, māca tevi ticēt brīnumiem, ticēt pat neiespējamam. Tavas acis
izsekos katru krītošo zvaigzni, un dvēselē dzims sapnis, sapnis,
kuru lemts būs piepildīt.”
Varbūt kopā noticēsim sapņiem, kuriem lemts piepildīties!
Anita Apine,
Mārupes vidusskolas 11.b klases audzinātāja

Pieredzes apmaiņas seminārs “Lienītē”
Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” notika Pierīgas novadu
pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) skolotāju seminārs – pieredzes
skola “Projekti dažādu vecumu grupās”. Seminārā piedalījās skolotājas no Garkalnes novada Berģu PII, Ropažu novada Zaķumuižas
PII, Babītes PII, Jaunmārupes sākumskolas, Ulbrokas “Pienenītes”,
Piņķu “Saimītes”, Mārupes pamatskolas, Kadagas PII, PII “Annele”.
Seminārā tuvāk pastāstījām un rādījām materiālus par projektu tēmām, kuras izstrādāja grupu skolotājas, bērni un vecāki.
Projektu izstrādāšanu pakārtojām galvenajiem 2009./2010. mācību gada pedagoģiskā darba uzdevumiem: attīstīt bērnu radošās
spējas un māku dramatizēt, attīstīt prasmi deklamēt dzejoļus,
uztvert to saturu, prast uzstāties, kā arī projektu izstrāde, vecāku
iesaistīšana projektu izstrādāšanā.
Darbs pie projekta tika veikts divās daļās. Mācību gada sākumā lielu uzmanību veltījām bērnu prasmei deklamēt dzejoļus,
prast uzstāties skatītāju priekšā. Kā veltījumu Latvijai dzimšanas
dienā, skolotājas meklēja un apkopoja dzejoļus par Latviju. Vecāki
tika iesaistīti dzejoļu mācīšanā. Nedēļu pirms svētku koncerta
notika projektu prezentācija. Sižetisks pasākums katrai grupai,

kurā dzejoļu deklamēšana mijās ar latviešu tautas rotaļām. Paralēli
tika izkārtota izstāde no bērnu zīmējumiem un dzejoļiem, kurus
viņi deklamēja.
Mācību gada turpinājumā skolotājas strādāja pie projektu tēmām, kuras katra grupa izvēlējās pedagoģiskajā sēdē gada sākumā.
Projekts tika izplānots, izvirzīts projekta mērķis un uzdevumi. Arī
šajā darbā tika iesaistīti vecāki.
Jau no aprīļa notika projektu prezentācijas – skolotāju atklātās
nodarbības par projekta tēmu, apkopoto materiālu izstāde un
prezentēšana un noslēgumā teātra izrāde.
Teātra izrāde notika mūsu semināra laikā. 6 gadus vecie bērni
kā sava projekta prezentāciju bija iestudējuši teātra izrādi “Laimes
zeme”. Semināra un pieredzes skolas dalībnieki varēja noskatīties
izrādi, pēc tam ciemoties grupās un iepazīties ar projektu izstrādātajiem materiāliem.
Noslēgumā viesus iepriecināja koncerts, kurā skanīgas dziesmas dziedāja iestādes bērnu ansamblis “Mārupēni”.
Sarmīte Egle,
PII “Lienīte” metodiķe
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

sports
Jaunmārupes bērni un
jaunieši kustībā

BS “Rīga” –
Mārupes novada
basketbola līgas
pirmie čempioni

Mārupes novada basketbola līgas (MNBL) pirmā sezona ir
veiksmīgi noslēgusies ar komandas BS “Rīga” uzvaru, kas divās
spēlēs pieveica komandu “F-Team/Zemturi”. Trešo vietu ieguva
komanda “Sport 2000”, kas sīvā cīņā pieveica komandu “Āgenskalna
baptistu draudze”. Viena no potenciāli spēcīgākajām komandām –
“Jaunmārupe 1” – diemžēl turnīra izslēgšanas kārtā neparādīja savu
labāko sniegumu, bet ir apņēmības pilni to parādīt nākamgad.
Sezonas garumā visas 12 komandas apliecināja savu interesi
par turnīru, un neviena no 150 spēlēm netika izlaista. Lai arī
kā veicās komandām sezonas garumā, visas ir iepriecinātas par
iespēju aktīvi sportot sava novada ietvaros. Turnīru patīkamu
padarīja arī tas, ka visi MNBL spēlētāji veidoja draudzīgas attiecības ārpus laukuma, kas, iespējams, radīs jaunas idejas dažādām
sporta aktivitātēm Mārupes novadā.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts mārupietis Matīss
Rožlapa, kura sniegums un ieguldījums komandas BS “Rīga”
uzvarās visas sezonas laikā bija neatsverams. Pateicoties viņa
spējai mobilizēt komandu saspringtos brīžos, tā guva vērtīgas
uzvaras sezonas izskaņā un finālturnīrā. Arī galveno balvu no
kompānijas SIA “ALSO Latvia” (agrāk SIA “GNT Latvia”) ieguva
Matīss Rožlapa. Par tās sagādāšanu lielu paldies jāsaka uzņēmuma
produktu menedžerim Raimondam Krauklim, kurš noticēja
MNBL turnīra kvalitatīvai norisei un atbalstīja mūs ar galvenās
balvas piešķiršanu. Tāpat liels paldies jāsaka arī Mārupes novada
Domei, sporta preču veikalam “Sport 2000”, SIA “GreenCarrier
Latvia” un SIA “Timer Latvija”, bez kuru atbalsta turnīra norise
nebūtu iespējama.
Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” cer sadarbībā
ar Mārupes novada Domi un citiem atbalstītājiem veiksmīgi

MNBL pirmās sezonas uzvarētāji – BS “Rīga”

turpināt iesākto un septembrī uzsākt otro sezonu. Tāpat ceram,
ka mārupieši aktīvi iesaistīsies novada basketbola aktivitātēs!
Plašāka informācija par Mārupes novada basketbola līgu un
2009./2010. gada sezonu pieejama vietnē (www.mnbl.lv).
Biedrības “Mārupes novada basketbola līga” valdes
priekšsēdētājs Ints Pīrāgs un valdes locekļi –
Mārtiņš Spriņģis un Gatis Pūcītis

2009./2010. gada
sezonas kopvērtējums

1. BS “Rīga”
2. F-Team/Zemturi
3. Sport 2000
4. Āgenskalna baptistu draudze
5. Jaunmārupe 1
6. A7
7. Melnais zirdziņš
8. MIG
9. X kvadrātā
10. Vilkači
11. Jaunmārupe 2
12. Pro Mailīte

Vasaras gaidas
bērnu un jauniešu
dienas centrā
“Tīraine”
Jau otro vasaru bērnu un jauniešu dienas centrā “Tīraine”
notiek dažādas sporta aktivitātes, kas nu jau kļuvušas par tradīcijām un nepieciešamību – gan ārēju, lai radītu vienotības
izjūtu, gan iekšēju, lai justos droši, tā veicinot sociālās atstumtības
riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū.
Dienas centrs ir īpaši nozīmīgs posms starp “neaktīvo” un
“aktīvo” jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta vide,
kas viņu atbalsta.
Šī vasara būs īpaša, jo, pateicoties Izglītības un zinātnes
ministrijas piedāvātajai Jaunatnes politikas valsts programmai,
14. jūnijā tiks atklāts svaigi nobruģētais basketbola laukums un
jaunizveidotā kāpšanas siena “Bilderings”, dodot iespēju jauniešiem apgūt pirmās iemaņas gan mākslīgās sienas kāpšanā, gan
arī basketbola spēlē un iemācot veidot savstarpējās attiecības
bērnu un jauniešu vidū. Tulkojumā no angļu valodas buildering nozīmē klinšu kāpšanas veidu, kas pazīstams kā kāpšana
pa ēku fasādēm. Šī projekta tapšanā piedalījās jaunieši paši ar
savu iniciatīvu un aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, lai
izmantotu piedāvātās iespējas pavadīt savu brīvo laiku veselīgi
un lietderīgi. Projektā iesaistīto jauniešu gandarījums ir divtik
liels, jo šāda tipa kāpšanas siena ir vienīgā Mārupē.
Bērnu un jauniešu dienas centrā “Tīraine” jauniešiem ļoti
patīk sportot un piedalīties dažādos turnīros gan iekštelpās, gan
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

Pie dienas centra ēkas sienas tiek
piestiprināts basketbola grozs.

āra sporta aktivitātēs. Piemērotos laika apstākļos jaunieši ļoti
labprāt izmanto iespēju spēlēt volejbolu un ir piedalījušies ar
pašu līdzdalību rīkotajos orientēšanās skrējienos, tostarp Nordea
organizētajā Rīgas maratonā 2010.
Pēc bērnu un jauniešu anketām noprotams, ka vasarā ieceru
ir ļoti daudz – jūnija beigās plānoti velo izbraucieni gar jūru,
orientēšanās sacensības un konkursi, kas paredzēti vairākos
etapos, bet jūlijā tiek gatavoti divi laivu braucieni un pārgājieni.
Turklāt šovasar skolēni vecumā no 13 gadiem tika pieņemti
darbā par Mārupes novada teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieku palīgiem. Katru darba dienu skolēni
strādā 4 stundas un par darbu saņem samaksu.
Galvenais dienas centra uzstādījums ir radīt maksimāli labvēlīgus apstākļus katra bērna un jaunieša personības attīstībai, ievērojot viņu individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības.
Novēlam bērniem un jauniešiem interesantiem notikumiem
un piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Sandra Ivbule,
bērnu un jauniešu dienas centra “Tīraine” vadītāja

Galda futbola sacensības

Jaunmārupes bērnu un jauniešu dienas centrā “Švarcenieki” šomēnes noslēdzas projekta “Jaunmārupes bērni un
jaunieši kustībā” īstenošana. Projekts, kas tapis ar Izglītības
un zinātnes ministrijas atbalstu, tika uzsākts pagājuša gada
nogalē, un tā īstenošana notika pusgadu ilgā laika posmā.
Projekta ietvaros dienas centram bija iespēja iegādāties inventāru, kas ilgstoši kalpotu kā materiālā bāze dienas centra
tālākās darbības nodrošināšanai un aktivitāšu pilnveidošanai.
Tāpat neatsverams ieguvums ir ne vien materiālās lietas,
bet arī iespēja aktīvākajiem dienas centra apmeklētājiem
gūt praktisku pieredzi dažādu spēļu turnīru plānošanā un
organizēšanā, kas tika rīkoti projekta ietvaros. Projekta sniegtais finansiālais atbalsts ļāva iegādāties saliekamu volejbola
laukumu, bumbas un komandas iezīmējošus uzmetņus, kas
nodrošinās aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dienas
centra apmeklētājiem vasaras un pavasara sezonā ārpus dienas centra telpām. Uz fizisku aktivitāti vērsta ir arī iegādātā
pie televizora pieslēdzamā spēļu konsole Nintendo Wii, kas
ir laba alternatīva tradicionālajām datorspēlēm. Viena no
visnoslogotākajām aktivitātēm dienas centrā tagad ir profesionāls galda futbols, kas tāpat ir minētā projekta atbalstīta
iecere. Projekta ietvaros tika atvēlēti arī līdzekļi sacensību
organizēšanai, kurās aktīvi tika izmantots iegādātais inventārs.
Dažādu spēļu turnīru organizēšanas iespēju uzskatām par
visveiksmīgāk realizēto projekta mērķi socializācijas ziņā, jo
tas deva iespējas attīstīt prasmes, kuras nepieciešamas pozitīvai komunikācijai un veiksmīgai kontaktu dibināšanai, kā
arī palīdzēja organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem novērtēt
ieguldītā darba rezultātus.
Laipni aicinām ikvienu izmantot šīs un citas dienas centra
piedāvātās iespējas. Skolēnu vasaras brīvlaikā dienas centrs
būs atvērts jau no plkst. 11.00.
Inese Domuļeva,
bērnu un jauniešu dienas centra “Švarcenieki”
sociālā audzinātāja

Mārupes volejbolistēm
medaļas
Zemgales atklātajā volejbola turnīrā, ko ik gadus
organizē Jelgavas Sporta centrs, piedalījās 14 Mārupes
meiteņu volejbola komandas dažādās vecuma grupās. Pie
Platones pamatskolas ierīkotajos laukumos cīnījās vairāk
nekā četrdesmit komandu. Atkarībā no spēlētāju vecuma
komandas sacentās 3 pret 3 vai 2 pret 2. Visjaunākajā
grupā – 1999. gadā dzimušas un jaunākas – medaļas
izcīnīja mārupietes Laura Bidzāne, Rūta Podze un Monta Urbāne. 1995./1996. gadā dzimušo grupā Mārupes
sportistes pārējām atstāja tikai revanša cerības nākamajos
sacensību posmos. Zelta medaļas Anetei Briņķei un Elīnai
Pokolanei, sudraba – Luīzei Zvejniecei un Laimai Staunei,
bet bronzas godalgas Terēzei Šmēmanei un Montai Urbānei. Vēl Platonē 1997./1998. gadā dzimušo grupā bronzas
medaļas izcīnīja Agnese Šmēmane, Amanda Pipare un
Konstance Saltupe.
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NOVADĀ
Dienas nometne bērniem
“Tu to vari?!”
Šovasar, no 19. līdz 24. jūlijam Mārupes vidusskolā
notiks dienas nometne “Tu to vari?!”, ko organizē Rīgas
Āgenskalna baptistu draudze sadarbībā ar Mārupes novada Domi.
Daudzi bērni ar prieku atceras līdzīgu nometni, kas
pirms diviem gadiem notika Jaunmārupē. Šovasar nometnes programma būs ne tikai sporta aktivitātes, ko arī
šogad vadīs sporta nometņu organizētāji no ASV Maiks
Heivuds (Mike Haywood) vadībā, bet arī radošajās mākslas
darbnīcas kopā ar māksliniecēm Diānu Dimmi-Dimzu
un Andu Vilsoni, kā arī Bībeles studijās.
Arī šogad pēdējā nometnes dienā uz noslēgumu aicināti bērnu vecāki, kuri varēs aplūkot savu bērnu nometnē
piedzīvoto bildēs un mākslas izstādē, kā arī piedalīties
noslēguma koncertā.
Piedalīties nometnē gaidīti bērni vecumā no 7 līdz
12 gadiem. Dalība ir par ziedojumiem – vēlamais ziedojuma apjoms par visām dienām ir 20 LVL. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29443359 vai rakstot uz e-pastu
draudze@agenskalns.org.
Artis Vastlāvis

Uz Likteņdārzu...
Pīlādži bija un būs,
Ogas ne visiem garšo,
Bet katrā pīlādžu čemurā
Ir manai dvēselei vieta.
(M. Melgalvis)
Mārupes politiski represētie loloja klusu cerību – apmeklēt Likteņdārzu Daugavas vidū uz Kokneses salas,
atstāt tur savu artavu, lai iemūžinātu totalitāro režīmu
upuru piemiņu. Pateicoties Kokneses novada lieliskajai
represēto vadītājai Lībai Zukulei, mūsu cerības īstenojās.
Un tā 22. maijā trīsdesmit mārupiešus, to vidū arī sešus
skolēnus, laipni sagaidīja Kokneses novada represētie kopā
ar saviem skolniekiem. Tā draudzīgā pulciņā, aizmirsdami
savus gadus, kaites un sāpītes un karsto sauli, nogrābām
nopļauto pļavas zāli. Ziedojot kopīgi ar koknesiešiem
naudu Likteņdārzam, mums deva iespēju iestādīt pīlādzīti,
piesējām kopīgo uzrakstu, veltījot tiem mūsu tautiešiem,
kuri palika svešumā...
Mārupieši izsaka sirsnīgu pateicību Kokneses novada
Domes priekšsēdētājam Viesturam Cīrulim, represēto
biedrībai, īpaši vadītājai Lībai, par emocionālu, plašu
stāstījumu ekskursijā pa Koknesi Ilgai Sīlei. Vecbebros
sakām lielu paldies mākslinieka Jākobsona muzeja vadītājai Sarmītei Rodei, darbmācības skolotājai Anitai Svokai.
Kokneses novada represētajiem novēlam veselību,
izturību un optimismu. Paldies!
Pasākuma dalībniece Anna

Mārupes novada
politiski represēto biedrība
aicina piedalīties
piemiņas pasākumos 14. jūnijā:
• pulksten 10.45 pie Brīvības pieminekļa;
• pulksten 12.00 konference “Pieminot
Sibīriju” Latvijas kara muzejā
(Pulvertornis, smilšu iela 20, Rīga).
31. jūlijā pulksten 13.00
notiks salidojums Ikšķilē.
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Mārupes vidusskola
2010./2011. mācību gadā
10. klasēs piedāvā apgūt

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS
VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIRZIENA
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU.
Dokumentu iesniegšana 2010. gada
• 14. jūnijā no plkst. 8.30 līdz 14.00,
• 15. jūnijā no plkst. 8.30 līdz 14.00,
16. jūnijā plkst. 12.00 uzņemšanas
komisijas lēmuma paziņošana.
Sīkāka informācija skolas vietnē
www.marupe.edu.lv.
Kontakti: Kantora ielā 97,
Mārupes novads.,
tālr. 67934372, 67934375

Kas jauns
novadā?
Mārupes novadā ir reģistrēti gandrīz divi tūkstoši
dažādu uzņēmumu. Bieži vien nezinām, ko ražo, kādus
pakalpojumus sniedz iedzīvotājiem šie uzņēmumi. Kur
ir atvērts kāds jauns veikals vai kur var paēst, kur interesanti pavadīt brīvo laiku. Turpmāk “Mārupes Vēstīs”
publicēsim informāciju par jaunumiem uzņēmējdarbībā.
Šī nebūs reklāmas sleja, kur reklamēsim pakalpojumus,
salīdzināsim cenas utt., bet informēsim par jaunumiem.
Ja arī jums ir kaut kas jauns – sūtiet informāciju uz
e-pastu marupesvestis@marupe.lv.

Jauns radio Mārupē

Cienījamie nākamo pirmklasnieku vecāki!
Aicinām jūs uzticēt sava bērna izglītošanu

Skultes sākumskolas
pedagogiem.

•

•
•
•
•

Skola atrodas Mārupes novada
Skultes ciematā un ir vienīgā skola
novadā, kura realizē mazākumtautību
izglītības programmu.
Bērni tiek mācīti bilingvāli, t. i., krievu
valodā un valsts valodā.
Klasēs ir neliels skolēnu skaits, tāpēc
katram bērnam var nodrošināt
individuālu pieeju.
Katru skolas dienu līdz plkst. 17.00
strādā pagarinātās dienas grupa.
Skola piedāvā daudzveidīgu
bezmaksas interešu izglītības
programmu (pulciņus).

Vēl notiek 2003. gadā dzimušo bērnu
reģistrācija mācībām 1. klasē.
Vecākiem
• jāaizpilda iesniegums skolas
direktorei,
• jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība,
• ja bērns nav deklarēts Mārupes
novadā, jāuzrāda bērna dzīvesvietas
deklarēšanas izziņa.
Sīkāku informāciju var iegūt pa tālruni 67915276.
Aicinām mācīties pie mums !
Uzmanību! 3–6 gadus vecu bērnu vecāki!
Skultes sākumskolā darbojas arī pirmsskolas
izglītības grupas gan latviešu, gan krievu valodā.
Skolas pedagogu vārdā –
direktore Gaļina Grizāne

2010. gada 14. jūnija rītā plkst. 8.00 darbu sāks jauna
radiostacija Radio Life 97,3 FM. Rīta stundās no 8.00 līdz
11.00 studijā rosīsies, mazliet plosīsies un klausītājus modinās brīvmākslinieks, dīdžejs, pasākumu vadītājs, jokdaris
un vienkārši radošs cilvēks – Ēriks Loks. Viņa programmā
būs arī ziņas par jaunumiem Mārupes novadā. Darboties sākusi arī Radio Life 97,3 FM tīmekļa vietne www.
radiolife.lv, kurā ikviens interesents jau šobrīd var sekot
līdzi visām Radio Life aktualitātēm un klausies arī online.

Atpūta svaigā gaisā

No šī gada 1. jūniju ir iespējams apmeklēt atpūtas
vietu “Mārtiņu ezers”. Paredzētās aktivitātes: ūdens prieki
lieliem un maziem, saules vannas, zivju izmānīšana krastā,
mīļdzīvnieku atpūtas stūrītis, piknika vietas, sporta nodarbības, pastaigas mežā. Ieeja pie Jaunmārtiņu mājām,
orientieri – apvedceļa 31. kilometrs un vēja ģenerators.

Mārupes ražojumiem –
savs veikals
Jaunmārupes centrā Mazcenu alejā 6b atvērts jauns SIA “Sabiedrība Mārupe” lauksaimniecības produktu
veikals. Preču klāsts visai ievērojams: sākot no pašmāju
gurķiem un tomātiem, beidzot ar Kalngales kompleksa
gotiņu svaigo pienu un tā produktiem, kas ražoti tepat
piena pārstrādes cehā.
Jaunais veikals strādā visas septiņas dienas nedēļā, un
pircējiem vairs nevajag stāvēt garās rindās kā pie siltumnīcu kioska, lai iegādātos gurķus un tomātus.

Nākamais “Mārupes Vēstu” izdevums
iznāks 6. jūlijā.

Ja nesaņemat “Mārupes Vēstis” savā pastkastītē, jautājiet “Latvijas Pasta” darbiniekiem – sava
rajona pastniekiem – vai informējiet redakciju:
marupesvestis@marupe.lv.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2010
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 26. 05. 2010. Domes sēdes Nr. 10, lēmumu Nr. 20

Pielikums Nr.1

Par atbalsta sniegšanu
juridiskām un fiziskām personām
sporta veicināšanai Mārupes novadā

MĀRUPES NOVADA DOMEI
Daugavas ielā 29, Mārupē
_______________________________________
Iesniedzēja vārds, uzvārds (komandas nosaukums)
_____________________________________
personas kods
(komandas pilnvarotā pārstāvja v., uzv., personas kods)
_____________________________________
dzīvesvieta

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek sniegts atbalsts
juridiskām un fiziskām personām
Mārupes novadā, ar mērķi veicināt
Mārupes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās
spējas.
2. Tiesības saņemt pašvaldības
atbalstu ir (turpmāk – pretendenti):
2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskām
personām, kuru pamatdarbības vieta
ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā vai kuras nodrošina sporta
aktivitātes ne mazāk kā 5 Mārupes
novada deklarētajiem iedzīvotājiem;
2.2. individuāliem sportistiem,
kuri Mārupes novada administratīvajā
teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu
vai kuri apgūst izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēm, vai kuri strādā Mārupes
novada administratīvajā teritorijā;
2.3. sportistu komandām, kuras
pārstāv Mārupes novadu, ja tajās ir
apvienojušies ne mazāk kā puse Mārupes novadā deklarētu vai strādājošu, vai mācošos dalībnieku.
II Pašvaldības piešķiramo
atbalstu veidi
3. Mārupes novada Dome pēc savas izvēles var atbalstīt pretendentus:
3.1. piešķirot tiesības izmantot
pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošās sporta zāles, sporta
laukumus un citus sporta objektus;
3.2. godinot un apbalvojot labākos sportistus/labākās komandas par
sasniegtajiem panākumiem sportā;
3.3. piešķirot finansiālo atbalstu
šajos noteikumos paredzētajiem mērķiem un gadījumos.
III Labāko sportistu
godināšanas un apbalvošanas
kārtība un nosacījumi
4. Par izciliem sasniegumiem
iepriekšējā gadā sporta individuālie
sportisti vai komandas var tikt godināti, saņemot pašvaldības goda
rakstu, vai apbalvoti, saņemot balvas.
5. Balvas par sasniegumiem
sportā var tikt izmaksātas naudā līdz
LVL 500 vienam sportistam (pēc nodokļu samaksas) vai līdz LVL 1000
vienai komandai (pēc nodokļu samaksas).
IV Finansiālā atbalsta mērķis,
apmērs un piešķiršanas
nosacījumi individuālajiem
sportistiem un komandām
6. Individuālie sportisti ir tiesīgi
pieprasīt finansiālo atbalstu, lai segtu
izmaksas, kas saistītas ar
6.1. inventāra iegādi;
6.2. dalību sporta sacensībās, treRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

niņnometnēs;
6.3. braucieniem uz sacensību
vietu.
7. Finansiālais atbalsts individuālajiem sportistiem tiek piešķirts
šādos apmēros:
7.1. līdz LVL 100 gadā vienam
sportistam, ja viņam pēdējā gada
laikā bijuši panākumi Pierīgas novadu nozīmes sacensībās – iegūtas
no 1. līdz 3. vietai;
7.2. līdz LVL 300 gadā vienam
sportistam, ja viņam pēdējā gada laikā bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. līdz 6. vietai;
7.3. līdz LVL 500 gadā vienam
sportistam, ja viņam pēdējā gada
laikā bijuši panākumi starptautiskās
nozīmes sacensībās (Pasaules čempionāts – PČ, Eiropas čempionāts – EČ,
Atklātie (Open) čempionāti, Pasaules
kauss, Eiropas kauss, u. tml.) – iegūtas no 1. līdz 15. vietai.
8. Komandas ir tiesīgas pieprasīt
finansiālo atbalstu mērķiem, kādi ir
noteikti šo noteikumu 6. punktā.
9. Finansiālais atbalsts vienai komandai tiek piešķirts līdz LVL 600
gadā saskaņā ar komandas iesniegto
izdevumu tāmi un attiecīgā sporta
veida nolikumu.
10. Ja finansiālā atbalsta mērķis ir
nokļūšana uz sacensībām, tad finansiālo atbalstu var aizvietot ar tiesību
piešķiršanu izmantot pašvaldības īpašumā esošo autotransportu.
V Finansiālā atbalsta mērķis,
apmērs un piešķiršanas
nosacījumi juridiskām
personām
11. Apstiprinātā budžeta ietvaros
Mārupes novada Dome var lemt par
atbalsta piešķiršanu šajos noteikumos norādītām juridiskām personām
darbības nodrošināšanai attiecīgajā
sporta nozarē.
12. Juridiskām personām šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtais finansiālais atbalsts gadā
nedrīkst pārsniegt LVL 20 uz vienu
Mārupes novadā deklarēto personu,
kurai šī juridiskā persona nodrošina
sporta aktivitātes.
VI Atbalsta piešķiršanas
kārtība
13. Lai saņemtu atbalstu, pretendents iesniedz rakstisku pieteikumu
(pielikums Nr. 1 – individuālajiem
sportistiem un komandām, pielikums
Nr. 2 – juridiskām personām) Mārupes novada Domei.
14. Pieteikumam pievienojamie
dokumenti:
14.1. juridiskām personām:
1) reģistrācijas apliecība,
2) pārskats par sporta organizācijas kopējiem panākumiem attiecīgās
nozīmes sacensībās, pievienojot pa-

nākumus apliecinošus dokumentus
(protokols, diploms, sporta kluba,
biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule), atsevišķi norādot uz
Mārupes novadā deklarēto sportistu
panākumiem attiecīgās nozīmes sacensībās,
3) pieprasāmā atbalsta veids, norādot tā izlietošanas mērķi,
4) ja tiek pieprasīts finansiālais
atbalsts, papildus pieteikumam ir
jāpievieno plānoto izmaksu aprēķins,
5) Mārupes novadā deklarēto
personu saraksts, kurām šī juridiskā
persona nodrošina sporta aktivitātes;
14.2. individuālajiem sportistiem:
1) pārskats par panākumiem
attiecīgās nozīmes sacensībās, pievienojot panākumus apliecinošus
dokumentus (protokols, diploms
sporta kluba, biedrības vai sporta
skolas, federācijas vēstule),
2) pieprasāmā atbalsta veids, norādot tā izlietošanas mērķi,
3) ja tiek pieprasīts finansiālais
atbalsts, papildus pieteikumam ir
jāpievieno plānoto izmaksu aprēķins;
14.3. komandām:
1) pārskats par Mārupes novadā deklarēto komandas dalībnieku
panākumiem attiecīgās nozīmes
sacensībās, pievienojot panākumus
apliecinošus dokumentus (protokols,
diploms sporta kluba, biedrības vai
sporta skolas, federācijas vēstule),
2) pieprasāmā atbalsta veids, norādot tā izlietošanas mērķi,
3) ja tiek pieprasīts finansiālais
atbalsts, papildus pieteikumam ir
jāpievieno plānoto izmaksu aprēķins.
VII Lēmuma pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība
15. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem Mārupes novada Dome
pēc pozitīva atzinuma saņemšanas
no Mārupes novada Domes Sporta
centra treneru padomes.
16. Mārupes novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā
procesa likumu.
VIII Pārejas noteikumi
17. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas dienu spēku zaudē nolikums
“Par atbalsta sniegšanu Mārupes
pagasta administratīvās teritorijas
sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem” (apstiprināts ar
Mārupes pagasta padomes 2007. gada
21. februāra sēdes Nr. 2, lēmumu
Nr. 27).
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs M. Bojārs

INDIVIDUĀLĀ SPORTISTA/KOMANDAS PIETEIKUMS
pašvaldības atbalsta saņemšanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu (vajadzīgo atzīmēt ar X):
 Tiesību piešķiršana lietot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā
esošās sporta zāles, sporta laukumus un citus sporta objektus (precīzi
norādīt vēlamo objektu, (ja tas ir nekustams īpašums – adresi, un vēlamus
izmantošanas laikus)
_____________________________________________________________
Godināšana un/vai apbalvošana par sasniegumiem sportā (norādīt
sasniegumus: sacensību datumu, panākumus, pielikumā pievienojot
dokumentu, kas to apliecina):
______________________________________________________________




Finansiālā atbalsta piešķiršana:

Atbalsta izlietošanas mērķis:
o
inventāra iegāde
______________________________________________________________
o
dalība sporta sacensībās vai treniņnometnēs
_____________________________________________________________
o
brauciens uz sacensību vietu
______________________________________________________________
Atbalsta apmērs LVL
______________________(_____________________lati ___ sant.) apmērā.
Cita informācija:
Sporta panākumi pēdējā gada laikā pirms šī pieteikuma iesniegšanas:
______________________________________________________________
Dokumenti, kas apliecina panākumus: (uzskaitīt un kopijas pievienot pielikumā)
______________________________________________________________
.
Iepriekš piešķirtais pašvaldības atbalsts: (norādīt datumu, apmēru, mērķi)
______________________________________________________________
Piešķirto finansiālo atbalstu lūdzu pārskaitīt
______________________________________________________________
(norādīt pakalpojuma sniedzēja rekvizītus)
Paraksts_______________/Atšifrējums/

MĀRUPES NOVADA DOMEI
Daugavas ielā 29, Mārupē

Pielikums Nr.2

________________________
nosaukums
______________________
reģ.nr.
______________________
Reģistrēta juridiskā adrese
JURIDISKĀS PERSONAS PIETEIKUMS
pašvaldības atbalsta saņemšanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu sporta veida
______________________________________________________________
attīstības veicināšanai Mārupes novadā.
____________________________ – (jur.personas nosaukums) nodrošina sporta
aktivitātes ______________ (norādīt skaitli) Mārupes novadā deklarētajiem
iedzīvotājiem (pielikumā pievienot sarakstu).
Cita informācija:
___________________________________________________________________
Pielikumā: ___________________________
Amats ______________ Paraksts______________ /Atšifrējums/ ______________
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saistošie noteikumi
Mārupes novada Dome SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2010
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa sēdes Nr. 6, lēmumu Nr. 18

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
likuma “par nekustamā īpašuma nodokli”5. panta trešo daļu
Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir piešķirami nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi (turpmāk tekstā –
atvieglojumi) atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem – fiziskām un
juridiskām personām, Mārupes novadā;
2. Fiziskai personai atvieglojums var
tikt piešķirts par nekustamo īpašumu, kas
atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” apliekas ar nodokli, un kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un
no kura netiek gūti cita veida ienākumi,
ja šī fiziskā persona ir deklarējusi savu
pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu
gadu Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav
noteikts citādi.
3. Juridiskai personai atvieglojums var
tikt piešķirts par nekustamo īpašumu, kas
atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” apliekas ar nodokli, ja juridiskās
personas juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā, ja
vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.
Nodokļu maksātāju kategorijas,
kurām ir piešķirams atvieglojums
4. Atvieglojumi var tikt piešķirti šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:
4.1. politiski represētām personām,
kurām zeme īpašumā vai valdījumā ir mazāk nekā piecus gadus – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
4.2. Černobiļas avārijas likvidētājiem, Afganistānas kara dalībniekiem un
nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem – 50 % apmērā no attiecīgajā periodā
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa
summas;
4.3. maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 90 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa saskaņā ar Mārupes
novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu,
neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
4.4. trūcīgām personām (ģimenēm)
par zemi – 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas saskaņā
ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu neatkarīgi no tā, cik ilgi tās
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā;
4.5. zemnieku saimniecībām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar
lauksaimniecisko ražošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, – 25 %
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas
nekustamā īpašuma nodokļa summas;
4.6. personām, kuru likumīgajā aprūpē (apgādībā, aizgādībā) atrodas bērns(-i)
invalīds(-i) un/vai 1. un 2. grupas
nestrādājošais(-ie) invalīds(-i) un kuru
vidējie bruto ienākumi pēdējos sešos mēnešos tieši pirms iesnieguma iesniegšanas
nav pārsnieguši LVL 200 uz vienu personu mēnesī, – 50 % apmērā no attiecīgajā
periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma
nodokļa summas;
4.7. 1. un 2. grupas vientuļajiem invalīdiem, kuru vidējie bruto ienākumi pēdējos sešos mēnešos tieši pirms iesnieguma
iesniegšanas nav pārsnieguši LVL 200 uz
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vienu personu mēnesī, – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
4.8. vientuļajiem pensionāriem, kuru
vidējie bruto ienākumi pēdējos sešos mēnešos tieši pirms iesnieguma iesniegšanas
nav pārsnieguši LVL 200 uz vienu personu mēnesī, – 50 % apmērā no attiecīgajā
periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma
nodokļa summas;
4.9. ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk
nepilngadīgo bērnu vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas
apgūst augstāko izglītību pilna laika studijās Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrētās un akreditētās augstskolās, ja ģimenes
vidējie bruto ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli pēdējos sešos mēnešos
tieši pirms iesnieguma iesniegšanas nav
pārsnieguši LVL 200, – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
4.10. personām, kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu
ierīkošanai, tām nav nomas maksas parāda – 90% apmērā no attiecīgajā periodā
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa
summas;
4.11. personām, kas ar Mārupes novada pašvaldību ir noslēgušas lauku apvidus
zemes nomas līgumu, ir sasniegušas 75 un
vairāk gadus, tām nav nomas maksas parāda, – 90 % apmērā no attiecīgajā periodā
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa
summas;
4.12. personām par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 2. nodaļā noteiktajā kārtībā ir
piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums 70 % apmērā no attiecīgajā
periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma
nodokļa summas;
4.13. personām par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir iegūtas
mantojuma ceļā no personām, kas minētās
šo noteikumu 4.11. punktā – 70 % apmērā
no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas;
4.14. personām, kurām uz īpašuma
tiesību pamata pieder nekustamais īpašums, kas pēc 2009. gada 20. maijā pieņemtās Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu galīgās
redakcijas spēkā stāšanās atrodas Dienvidu
tilta pār Daugavu un lidostas “Rīga” perspektīvā ceļa trašu variantu novietojuma
zonā un kura atļautā (plānotā) izmantošana
ir tikusi mainīta no jebkādas apbūves teritorijas uz Turpmākās izpētes un plānošanas
teritoriju, tādējādi padarot par neiespējamo
turpināt izmantot zemesgabalus atbilstoši
iepriekš noteiktajai zemesgabala atļautajai
(plānotajai) izmantošanai, – 90 % apmērā
no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas;
4.15. juridiskām personām un fiziskām personām, kuras izbūvē Mārupes
novadā pašvaldībai piederošas koplietošanas ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām
vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem,
vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu
izbūvē un/vai esošo attīstībā novada teritorijā atbilstoši Mārupes novada spēkā
esošajā Attīstības programmā un citos paš-

valdības Domes apstiprinātajos plānošanas
dokumentos izvirzītajām prioritātēm pirms
tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, – 70 % apmērā no attiecīgajā periodā
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa
summas. Tiesības slēgt līgumu par šajā
punktā atrunāto aktivitāšu īstenošanu ir
piešķiramas tam nodokļu maksātājam, kas
atbilst visām šajos noteikumos izvirzītajām
prasībām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanai ar Mārupes novada
Domes lēmumu. Nodokļu atvieglojums ir
piešķirams ar nākamo taksācijas gadu pēc
attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā.
Atvieglojumu var piešķirt tikai par vienu
nodokļu maksātāja īpašumā esošo nekustamo īpašumu;
4.16. Juridiskām personām, kuru
saimnieciskā darbība Mārupes novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā
90 % apmērā ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu
komplekso ēdināšanu, – 50 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas par nomā
esošajām pašvaldības izglītības iestāžu
telpām. Šajā gadījumā ir pieļaujama juridiskās personas reģistrēta juridiskā adrese
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.17. Valsts Policijai par zemi, kas atrodas zem ēkām, kuras uz nomas līguma
pamata izmanto valsts policijas struktūrvienības un amatpersonas, – 90 % apmērā no
attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
Atvieglojuma piešķiršanas kārtība
5. Lai saņemtu nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, fiziskai vai juridiskai personai Mārupes novada pašvaldībā
jāiesniedz rakstveidā iesniegums, tam pievienojot dokumentu, kas apliecina nodokļa
maksātāja un tā īpašumā esošā nekustamā īpašuma atbilstību šo noteikumu 2.vai
3. punkta prasībām, kas arī to dokumentu
kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu:
5.1. apliecības par politiski represētās
personas statusu kopija, ja atvieglojums tiek
pieprasīts saskaņā ar 4.1. punktu;
5.2. Černobiļas avārijas likvidētāja, Afganistānas kara dalībnieka vai nacionālo
pretošanās kustības dalībnieka personas
statusa apliecinošs dokuments, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.2. punktu;
5.3. izziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu kopija, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.3. punktu;
5.4. izziņas par trūcīgās personas (ģimenes) statusu kopija, ja atvieglojums tiek
pieprasīts saskaņā ar 4.4. punktu;
5.5. izziņa par zemes izmantošanu
lauksamniecības vajadzībām un dokuments, kas apliecina, ka ne mazāk kā
90 % no kopējiem juridiskās personas vai
zemnieku saimniecības iepriekšējā taksācijas gadā gūtajiem ienākumiem ir no
lauksaimnieciskās ražošanas, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.5. punktu;
5.6. invaliditātes apliecības kopija
un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta
izziņa par atvieglojuma pieprasītāja gūtajiem ienākumiem pēdējos sešos mēnešos
tieši pirms atvieglojuma pieprasīšanas, ja
atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar
4.6. vai 4.7. punktu;

5.7. pensionāra apliecības kopija un
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa
par atvieglojuma pieprasītāja gūtajiem ienākumiem pēdējos sešos mēnešos tieši pirms
atvieglojuma pieprasīšanas, ja atvieglojums
tiek pieprasīts saskaņā ar 4.8. punktu;
5.8. bērnu dzimšanas apliecību kopijas, nepieciešamības gadījumā augstskolas izsniegta izziņa, un Valsts ieņēmumu
dienesta izsniegta izziņa par atvieglojuma
pieprasītāja un visu viņa ģimenes locekļu
gūtajiem ienākumiem pēdējos sešos mēnešos tieši pirms atvieglojuma pieprasīšanas,
ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar
4.9. punktu;
5.9. zemes lietojuma tiesību apliecinošs
dokumenta kopija, ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar 4.9. vai 4.10. punktu;
5.10. lēmums par zemes īpašuma tiesību iegūšanu (īpašuma tiesību atjaunošanu),
ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar
4.11. vai 4.12. punktu;
5.11. ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar šo saistošo noteikumu 4.15. punktu, pieprasītājam iesniegumam jāpievieno dokumentu apliecinātās kopijas, kas
apliecina attiecīgajā punktā visu norādīto
nosacījumu izpildi;
5.12. ja atvieglojums tiek pieprasīts
saskaņā ar 4.16. punktu, pieprasītājam iesniegumam jāpievieno spēkā esošā nomas
līguma, kas noslēgts ar pašvaldību, kopija
un dokuments, kas apliecina, ka nomātajās
telpās veicama saimnieciskā darbība ne
mazāk kā 90 % ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu
komplekso ēdināšanu;
5.13. ja atvieglojums tiek pieprasīts
saskaņā ar 4.17. punktu, iesniegumam
ir jāpievieno spēkā esošā nomas līguma
kopija.
6. Lai saņemtu atvieglojumu taksācijas
gadā aprēķinātajam nekustamā īpašuma
nodoklim pilnā apmērā, nodokļa maksātājam motivēts iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 5. punktā noteiktajiem pielikumiem
jāiesniedz ne vēlāk kā līdz esošā gada
1. martam.
7. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ir
iesniegts Mārupes novada pašvaldībā pēc
6.punktā atrunātā termiņa, atvieglojums
tiek piešķirts sākot ar nākamo dienu pēc
iesnieguma saņemšanas.
8. Mārupes novada Dome pieņem
lēmumu, pamatojoties uz iesniegumā norādīto informāciju un izvērtējot tam pievienotos dokumentus. Mārupes novada
Domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
9. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz
likuma un šo saistošo noteikumu pamata
vai uz vairāku 4.punktā paredzēto nosacījumu pamata, Mārupes novada Dome
piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai vislabvēlīgākajam nosacījumam
10. Piešķirtais atvieglojums ir spēkā
tikai attiecīgajā taksācijas gadā.
Atteikums piešķirt atvieglojumu
11. Mārupes novada Dome atsaka
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja
11.1. nodokļu maksātājs ir sniedzis
nepatiesu informāciju;
11.2. nodokļu maksātājs neatbilst nevienai 5. punktā norādītajai kategorijai;
11.3. nodokļu maksātāja – fiziskās
personas deklarēta dzīvesvieta, un juridiskās personas – juridiskā adrese ir citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā;
11.4. nodokļu maksātāja – fiziskās
personas īpašumā tiek veikta saimnieciskā darbība, no kuras tiek gūti ienākumi.

12. Mārupes novada Dome var atteikt
piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, ja
12.1. nodokļu maksātājam ir nenomaksātie nekustamā īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem un/vai tekošajiem
taksācijas periodiem, izņemot gadījumus,
kad nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksas termiņš(-i) ir ticis pagarināts,
sadalīts termiņos vai atlikts likumā “Par
nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā;
12.2. nodokļu maksātājs pēc atkārtotā
pašvaldības rakstiskā pieprasījuma nav iesniedzis visus šajos saistošajos noteikumos
pieprasītos dokumentus, un pašvaldība tos
nevar iegūt ar saviem spēkiem, vai tas prasa nesamērīgu pašvaldību resursu patēriņu.
Piešķirtā atvieglojuma anulēšanas
kārtība
13. Mārupes novada Dome ar motivētu lēmumu var anulēt piešķirto nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu tekošā taksācijas gada ietvaros, ja
13.1. ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju
un tā ir bijusi par pamatu atvieglojuma
piešķiršanai;
13.2. ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai atbilstoši 5. punkta
apakšpunktu prasībām;
13.3. fiziska persona ir deklarējusi dzīvesvietu citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā, juridiska persona – reģistrējusi
uzņēmuma juridisko adresi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
13.4. fiziskai personai piederošajā
īpašumā ir uzsākta saimnieciskā darbība,
no kuras fiziskā persona gūst ienākumus;
13.5. nodokļu maksātājs nokavējis tekošā nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma samaksas termiņu vairāk kā
par vienu mēnesi, izņemot gadījumus, kad
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
samaksas termiņš(-i) ir ticis pagarināts,
sadalīts termiņos vai atlikts likumā “Par
nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.
14. Ja atvieglojums ir anulēts, pamatojoties uz 13.1. punktu, nekustamā īpašuma
nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā par
visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma
maksāšanas paziņojumu.
15. Ja atvieglojums ir anulēts, pamatojoties uz 13.2., 13.3., 13.4., 13.5.punktu,
tad nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sakot no dienas, kad
ir iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā
atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot
nodokļu maksātājam jaunu nekustamā
īpašuma maksāšanas paziņojumu.
16. Nodokļu maksātājam ir pienākums
nomaksāt no jaunā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli pilnā apmērā, pilnībā
dzēšot izveidojušos starpību pēc piešķirtā
atvieglojuma anulēšanas.
Pārejas noteikumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā, ievērojot 16. punkta nosacījumus.
18. Atvieglojumi, kas tika piešķirti
2010. gadā līdz šo noteikumu spēkā stāšanas dienai, ir spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim un tie nav anulējami saskaņā ar
šo noteikumu 13.2. punktu.
19. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2005. gada 29. decembra
saistošie noteikumi Nr. 35/2005 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Mārupes pagastā”.
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs M. Bojārs
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

novada domē
Mārupes novada Domes sēde Nr. 8 2010. gada 12. maijā
Domes sēdē piedalās:
Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Modris Spuģis, Aleksandrs Mihailovs, Iveta Grigule, Ira Dūduma, Anita Grope,
Eduards Gribovskis, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns,
Diāna Orleāne, Arvīds Juris Mūrnieks, Pēteris Pikše, Arnis
Āķis, Edgars Jansons.
Mārupes novada Dome nolēma:
•
atbalstīt biedrības “Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība” ieceri izbūvēt ielu vingrošanas laukumus
Mārupes novadā, Mārupes, Tīraines un Skultes ciemā;
•
nodot “Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrībai”
ieceres realizācijai nomas lietošanā uz 8 (astoņiem) gadiem
ar tiesībām nostiprināt nomas līgumu zemesgrāmatā uz
nomas laiku (ievērojot līguma projektu nosacījumus)
šādus zemesgabalus:
 zemesgabala daļu 100 kvadrātmetru platībā
Mārupē, Dreimaņu ielā 12, ar kad. nr. 8076-003-0707,
nosakot nomas maksu LVL 0,08/m2 gadā + PVN,
 zemesgabala daļu 100 kvadrātmetru platībā Tīrainē, Viršu ielā 20, ar kad. nr. 8076-008-0223, nosakot
nomas maksu LVL 0,01/m2 gadā + PVN,
 zemesgabala daļu 100 kvadrātmetru platībā, Skultes ielā 30, ar kad. nr. 8076-001-0067, nosakot nomas
maksu LVL 0,02/m2 gadā + PVN;
•
atbalstīt biedrības “Mārupes BMX klubs” piedāvāto BMX trases izbūves ieceri;
•
nodot biedrībai “Mārupes BMX klubs” projekta
realizācijai zemesgabalu ar kad. nr. 8076-008-0224, Tīraines dārzi – 6, Mārupē, 2,72 ha platībā nomas lietošanā uz
8 gadiem ar tiesībām nostiprināt nomas līgumu zemesgrāmatā uz nomas laiku un noteikt zemesgabala ar kad.

nr. 8076-008-0224, Tīraines dārzi – 6, Mārupē, 2,72 ha
platībā, nomas maksu LVL 28,07 gadā + PVN;
•
atbalstīt biedrības “Jauniešu ideju darbnīca” aktivitāšu īstenošanu Mārupes vidusskolas telpās;
•
nodot biedrībai “Jauniešu ideju darbnīca” ikdienas darba nodrošinājumam nomas lietošanā uz 8 gadiem
ar tiesībām nostiprināt nomas līgumu zemesgrāmatā uz
nomas laiku (ievērojot līguma projekta nosacījumus) nedzīvojamo telpu – atsevišķi stāvošo, nekustamajā īpašumā
ar kad. nr. 8076-003-0456, ar nosaukumu “Mārupes vidusskola”, kas atrodas Kantora ielā 97, Mārupē, ietilpstošo
palīgceltni ar kopējo platību 35,3 kvadrātmetri un noteikt
nedzīvojamās telpas nomas maksu LVL 1,00 mēnesī +
PVN 21%;
•
atteikties no pirmpirkuma tiesībām nekustamajam
īpašumam – Krones ielā 73, Mārupē, Mārupes novadā,
ar kad. nr. 8076-007-2378, kas sastāv no zemesgabala
0,1406 ha platībā;
•
piešķirt vienam īpašniekam nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo
īpašumu Mārupē 50 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas, sākot ar 2010. gada 2. ceturksni;
•
noteikt, ka vienam īpašniekam periodā no
1. 02. 2010. līdz 31. 10. 2010. nekustamā īpašuma nodoklis par nekustamajā īpašumā, Mārupē, ietilpstošo
dzīvojamo ēku ir samazināms par 90 % no nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
•
piešķirt vienam īpašniekam nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo
īpašumu Mārupē 50 % apmērā no nekustamā īpašuma
nodokļa summas;
•
noteikt, ka periodā no 1. 04. 2010. līdz

30. 09. 2010. nekustamā īpašuma nodoklis par
nekustamajā īpašumā ietilpstošo dzīvojamo ēku attiecībā
uz vienu īpašnieku ir samazināms par 90 % no nekustamā
īpašuma nodokļa summas;
•
apstiprināt 2010. gada 12. maijā iesniegto Valsts
SIA “Vides projekti” izstrādāto SIA “Sabiedrība Mārupe”
tehniski ekonomisko pamatojumu “Jaunmārupes ciema
ūdenssaimniecības attīstība”, apstiprināt investīciju projekta pasākumus un investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
attiecināmām izmaksām
SIA “Sabiedrība Mārupe” ieguldījums
pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
neattiecināmām izmaksām (t. sk. PVN)

LVL
426 262,95
351 402,00
52 710,30
0,00
298 691,70
74 860,95

•
atbalstīt tirdzniecības centra būvniecības ieceri
zemesgabalā ar adresi Pededzes iela 1, Mārupes nov. (kad.
nr. 8076-007-1177)*;
•
Būvvaldei sagatavot plānošanas un arhitektūras
uzdevumu tirdzniecības centra būvniecībai zemesgabalā
ar adresi Pededzes iela 1, Mārupes nov. (kad. nr. 8076007-1177), tajā iekļaujot publiskajā apspriešanā iedzīvotāju
izteiktos ierosinājumus un iesniegt to apstiprināšanai
Domes sēdē.
* Domes lēmums un ziņojums par tirdzniecības centra
Pededzes ielā 1 būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem ir publicēts “Mārupes Vēstu” 2010. gada maija numurā.

Mārupes novada Domes ārkārtas sēde Nr. 9 2010. gada 19. maijā
Domes sēdē piedalās:
Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Aleksandrs Mihailovs,
Iveta Grigule, Ira Dūduma, Anita Grope, Eduards Gribovskis, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Diāna Orleāne,
Arvīds Juris Mūrnieks, Pēteris Pikše, Arnis Āķis, Edgars
Jansons.
Domes sēdē nepiedalās:
Modris Spuģis – atvaļinājumā.
Mārupes novada Dome nolēma:
•
apstiprināt projekta “Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu attīstība Mārupē” tehniski ekonomiskā pamatojuma papildinājumus;
•
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” realizācijas uzsākšanas gadījumā izsniegt galvojumu a/s “Mārupes komunālie
pakalpojumi” aizdevuma saņemšanai šī projekta līdzfinansēšanai ar a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” kredīta līdzekļiem, līdz LVL 1 534 150 apmērā,
no kuriem LVL 549 556 ir projekta attiecināmās izmaksas un LVL 984 594 ir projekta neattiecināmās
izmaksas (pievienotās vērtības nodoklis), galvojuma

summu nosakot atbilstoši faktiski nepieciešamam
projekta finansējuma apjomam ar atsevišķu Domes
lēmumu;
•
akceptēt a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai
sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus
un finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajai informācijai
•
atcelt Mārupes novada Domes 2010. gada
6. maija lēmumu Nr. 1 (ārkārtas sēdes prot. Nr. 7, pielikums Nr. 1).

Mārupes novada Domes sēde Nr. 10 2010. gada 26. maijā
Domes sēdē piedalās:
Mārtiņš Bojārs, Iveta Grigule, Aleksandrs Mihailovs,
Modris Spuģis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Anita Grope,
Jānis Lagzdkalns, Arvīds Juris Mūrnieks, Dace Štrodaha,
Eduards Gribovskis.
Domes sēdē nepiedalās:
•
Līga Kadiģe – attaisnojošu iemeslu dēļ,
•
Diāna Orleāne – attaisnojošu iemeslu dēļ,
•
Arnis Āķis – attaisnojošu iemeslu dēļ,
•
Edgars Jansons – attaisnojošu iemeslu dēļ.
Mārupes novada Dome nolēma:
•
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 “Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta veicināšanai Mārupes novadā”;
•
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 “Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”;
•
izveidot Mārupes novada Mārupes ciema un TīRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

raines ciema teritorijā ielu, piešķirot nosaukumu Rudzrogu
iela (posmā no Jelgavas ceļa līdz Ūdru ielai) – 0,4 km
garumā un 15 m platumā sarkanajās līnijās;
•
precizēt juridiskās adreses zemes lietojumiem
un īpašumiem:
 Rudzrogu ielā adresācijas objekti ar nepāra numuriem, sākot no Nr. 1 līdz Nr. 19 atrodas Mārupes ciema
teritorijā,
 Rudzrogu ielā adresācijas objekti ar pāra numuriem, sākot no Nr. 2 līdz Nr. 10 atrodas Tīraines ciema
teritorijā;
•
apstiprināt Mārupes novada nekustamā īpašuma
“Lidosta “Rīga” 40” (zemes kadastra nr. 8076-002-0021)
zemes ierīcības projektu kā galīgo;
•
atcelt 1997. gada 1. oktobra Mārupes pagasta
padomes lēmuma (sēdes prot. Nr. 1.37) daļu par juridiskās
adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam “Arturi” un
piešķirt nekustamam īpašumam “Arturi” 0,2038 ha platībā juridisko adresi Cidoniju iela 20, Tīraine, Mārupes
novads;

•
noteikt nekustamam īpašumam Puķu iela 1A,
Mārupe, Mārupes novads zemes lietošanas mērķi
0,2000 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601) un papildmērķi 0,1000 ha platībā zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101);
•
noteikt nekustamam īpašumam Puķu iela 3, Mārupe, Mārupes novads zemes lietošanas mērķi 0,2000 ha
platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
un papildmērķi 0,1588 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
•
noteikt nekustamam īpašumam Puķu iela 1, Mārupe, Mārupes novads zemes lietošanas mērķi 0,2000 ha
platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
un papildmērķi 0,1000 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
•
piekrist, ka 5 īpašnieki nostiprina Zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu;
Nobeigums 16. lpp.
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novada domē
Mārupes novada Domes sēde Nr. 10 2010. gada 26. maijā
Nobeigums. Sākumu lasiet 15. lpp.

•
atbalstīt Skultes sākumskolas sadarbību ar Baltkrievijas valsts izglītības iestādi “Minskas apgabala izglītības attīstības institūts” un atļaut Skultes sākumskolas
direktorei slēgt sadarbības līgumu ar Baltkrievijas valsts
izglītības iestādi “Minskas apgabala izglītības attīstības
institūts”;
•
saskaņot šādas Mārupes vidusskolas interešu
izglītības programmas 2010./2011. mācību gadam:
 Kultūrizglītības programmu,
 Sporta izglītības programmu,
 Vides izglītības programmu,
 Jaunatnes darba programmu;
•
saskaņot konceptuāli Mārupes novada sociālo
pakalpojumu modeli 2010.–2016. gadam;
•
noteikt, ka sākot ar 2010. gada 1. janvāri pilnsabiedrība “Acana” publiskās un privātās partnerības projekta
īstenošanas nolūkos lieto tai nodoto zemesgabalu Gaujas
ielā 41, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra nr. 8076007-0438, ar kopējo platību 12 372 m2 bez atlīdzības un
uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam izdarīt
grozījumus 25. 06. 2009. noslēgtajā zemes nomas līgumā
Nr. 10-2/52/2009;
•
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 5 nekustamajiem īpašumiem Mārupes novadā;
•
piešķirt vienam īpašniekam nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo
īpašumu 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas, sākot ar 2010. gada 2. ceturksni;
•
piešķirt 2 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par 2010. gadu par nekustamiem
īpašumiem 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas, sākot ar 2010. gada 3. ceturksni un noteikt,

Maijā Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Konstantīns Krapivins (dzimis 11. 04. 2010.),
Jānis Tāre (dzimis 26. 04. 2010.),
Elizabete Žurzdina (dzimusi 28. 04. 2010.),
Aleksejs Kovtoņuks (dzimis 30. 04. 2010.),
Roberts Kanģīzeris (dzimis 30. 04. 2010.),
Kārlis Melgailis (dzimis 1. 05. 2010.),
Dāvids Baltais (dzimis 2. 05. 2010.),
Maija Ņikitjuka (dzimusi 3. 05. 2010.),
Aigars Mežinieks (dzimis 6. 05. 2010.),
Dāvis Jozeps (dzimis 6. 05. 2010.),
Krišjānis Skudra (dzimis 8. 05. 2010.),
Jānis Palameiks (dzimis 14. 05. 2010.),
Gustavs Zošs (dzimis 14. 05. 2010.),
Gustavs Jāzeps (dzimis 16. 05. 2010.),
Līva Balgalve (dzimusi 17. 05. 2010.),
Līna Stūraine (dzimusi 17. 05. 2010.),
Ernests Šulcs (dzimis 18. 05. 2010.),
Milāna Locāne (dzimusi 18. 05. 2010.),
Beāta Corndorfa (dzimusi 19. 05. 2010.),
Vladimirs Dubovs (dzimis 23. 05. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Precizējums
“Mārupes Vēstu” maija numurā ieviesusies neprecizitāte.
Pareizi ir – Gunita Ruska (dzimusi 14. 04. 2010.).
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ka periodā no 1. 04. 2010. līdz 30. 09. 2010. nekustamā
īpašuma nodoklis par nekustamajā īpašumā ietilpstošajām dzīvojamajām ēkām, attiecībā uz šiem īpašniekiem
ir samazināms par 90 % no nekustamā īpašuma nodokļa
summas;
•
piešķirt vienam īpašniekam nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par 2010. gadu par 2 nekustamiem
īpašumiem 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas, sākot ar 2010. gada 3. ceturksni;
•
atteikt piešķirt vienam īpašniekam nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu;
•
pagarināt vienai juridiskajai personai nekustamā īpašuma nodokļa 2010. gada 2., 3. un 4. ceturkšņa
samaksas termiņu par nekustamo īpašumu;
•
paredzēt no Mārupes novada Domes apstiprinātā
budžeta rezerves fonda kods 04.000 (pārējā ekonomiskā
darbība) finanšu līdzekļus LVL 1500 apmērā šādiem mērķiem:
 Mūzikas un mākslas skolas mācību bāzes paplašināšanai – LVL 500 apmērā,
 Jaunmārupes sākumskolas mācību bāzes paplašināšanai – LVL 500 apmērā,
 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” mācību
bāzes paplašināšanai – LVL 500 apmērā;
•
piedalīties izsludinātā atklātā projektu konkursā
Lauku attīstības programmā 2007.–2013. gadam pasākuma
“Vietējas attīstības stratēģijas” ietvaros un iesniegt šādus
projektus:
 “Multimediju pasaule”, tā ietvaros paredzot iegādāties multimediju projektoru, pārnēsājamu ekrānu
ar statīvu, portatīvu datoru, tāfeli ar statīvu, ar kopējām
izmaksām LVL 1350, kur projekta līdzfinansējums no
pašvaldības budžeta līdzekļiem sastāda LVL 337,50,
 “Velo punkts”, tā ietvaros paredzot iegādāties

Maijā Mārupes novada
dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
7. 05. 2010.
Zane Sirmā un Roberts Ivanāns
7. 05. 2010.
Ilze Sproģe un Vladislavs Statkus
28. 05. 2010.
Jeļena Grigorjeva un Rinalds Birzgalis

Sveic a m jau n l au l āt os!
Kapusvētki
Rīgas sv. Alberta
Romas katoļu draudzē
4. jūlijā
Svētā mise plkst. 14.00 (līdz 15.30)
Mārupes kapos
(vadīs pr. Krišjānis Dambergs)
4. jūlijā
plkst. 16.00 (līdz 17.30)
Jaunmārupes Mazcenu kapos
(vadīs pr. Aldis Ziemelis)

velosipēdus 20 gab., aizsargķiveres 20 gab., riteņbraucēju
atstarojošās vestes – 20 gab., velosipēdu statīvus – 2 gab.,
ar kopējām izmaksām LVL 2840, kur projekta līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem sastāda LVL 710;
•
uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu – “Ēdināšanas pakalpojuma iegāde
pašvaldības izglītības iestādēm” un noteikt iepirkuma
komisiju šādā sastāvā:
 Komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis,
 Komisijas locekļi – Līga Kadiģe, Iveta Timule,
Diāna Orleāne; Eduards Gribovskis,
 Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska;
•
atteikt līdzfinansēt vienai personai apmācības
izdevumus privātajā pirmsskolas iestādē “Aivija”;
•
atteikt nodrošināt vienu personu ar dzīvojamo
platību, izīrējot pašvaldībai piederošās vai tās nomātās
dzīvojamās telpas un atteikt šai personai izmaksāt vienreizēju pabalstu dzīvojamās platības iegādei;
•
slēgt līgumu ar a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā
jaunajā redakcijā;
•
ar 2010. gada 1. jūniju atbrīvot Anitu Gropi no
Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas
pienākumu pildīšanas;
•
ar 2010. gada 1. jūniju iecelt Unu Putniņu Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas amatā
(klasifikatora kods 1319 16);
•
izveidot ar 2010. gada 1. jūniju amata vietu Mārupes novada Sociālajā dienestā – Sociālā darba organizators, nosakot mēneša amata algu LVL 500;
•
Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram piešķirt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma
daļu no 31. 05. 2010. līdz 13. 06. 2010.

maijā MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠI
Alfrēds Strauts (1929), Gaļina Krjukova (1933),
Marta Valija Krūmiņa (1921),
Vija Brikmane (1928).

Mārupes novada
kapu svētki
25. jūlijā
 pulksten 14.00 – Mazcenu kapos,
 pulksten 16.00 – Mārupes kapos.
Dievkalpojumus vada Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs.
Piedalās jauniešu koris “Resono” (diriģente Irēna Račevska), Mārupes mūzikas skolas
pedagogi – Dace Štrodaha (vijole), koncertmeistare Sandra Gaide un audzēkņi.

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131. Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. Izdevumu sagatavoja Ģirts Pūle un Jolanta Grosberga.
Tālrunis 67149868, fakss 67149858, e-pasts marupesvestis@marupe.lv

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 11. jūnijs, 2010

