2011. GADA OKTOBRIS

Mūsu novadniecei

Vilhelmīnei Ozoliņai 103!
Lai Tev ir tāds spēks, lai tev ir tāda vara:
Likt šūpoties savam mūžam
pašā visgaišākā starā.

Veselību,
dzīvesprieku un
možu garu novēl
Mārupes
novada
Dome

Atbalsts olimpiskajiem ideāliem un
veselīgam dzīvesveidam

Latvijas Olimpiskā diena visā Latvijā un arī Mārupes novadā sākās visās četrās Mārupes novada skolās ar vienotu,
radio SWH tiešraidē translētu, Olimpisko rīta vingrošanu.
Katrā no skolām kopā ar bērniem vingroja kāds Mārupes Domes pārstāvis un olimpiskais vēstnesis. Jaunmārupes stadionā vingroja Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
un airētāja Vita Matīsa. Skultes stadionā vingroja Domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe un vieglatlēte Anita
Klapote. Mārupes pamatskolā vingroja Domes deputāts Pēteris Pikše kopā ar slēpotāju Robertu Rodi. Mārupes vidusskolā vingroja Domes izpilddirektors Ivars Punculis kopā ar
volejbolistu Mārtiņu Pļaviņu.
„Olimpiskā diena domāta ikvienam, lai vai kāda būtu
viņa sportiskā varēšana. Šī diena ir kas vairāk par vienkāršu
sportošanu, skriešanu vai vingrināšanos. Tā ir iespēja aiz-

domāties par olimpiskajām spēlēm tajā nozīmē, ka mums
vienmēr jācenšas parādīt pašu labāko, ko spējam, vienlaikus
apzinoties, ka svarīgākais nav uzvarēšana vai zaudēšana,
bet sapratne, kā vislabāk spēlēt šo spēli. Filozofija, kas var
noderēt ikdienas dzīvē.”, uzsver Žaks Roge, Starptautiskās
Olimpiskās komitejas prezidents.
Rīta rosmei sekoja olimpiskās dienas stafete un zīmējumu konkurss, kā arī dažādi individuāli fiziski vingrinājumi.
Katrs olimpiskās dienas dalībnieks tika apbalvots ar
piemiņas balvu un sertifikātu - diplomu. Olimpiskie vēstneši izvēlējās katrā Mārupes novada skolā arī aktīvāko
un atraktīvāko komandu, kas saņēma LOK speciālbalvu
– biļetes uz hokeja spēli. Visas skolas saņēma arī LOK
kausu un sporta inventāru.

Mārupē uzsāk
centralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
izbūves darbus

Mārupes vidusskolai būs jauna sporta zāle

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
un P/S “KW” valdes priekšsēdētājs D. Pētersons
Otrdien, 20.septembrī, Mārupē tika parakstīts būvdarbu
līgums ar atklāta konkursa rezultātā izvēlētu pilnsabiedrību
„KW” par Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecību.
Vienlaikus tika noslēgts arī būvniecības darbu
autoruzraudzības līgums ar SIA „Arhitekte G. Kursīte”.

Mārupes novada Dome
OTRDIENA, 4.OKTOBRIS, 2011

„Pēdējo gadu laikā Mārupes vidusskolas skolēnu
skaits ir palielinājies, līdz ar to jārisina jautājums par telpu
paplašināšanu. Mārupes vidusskolas sporta zāles celtniecība
nodrošinās iespēju visiem skolas bērniem nodarboties ar
fiziskajām aktivitātēm mūsdienu prasībām atbilstošās telpās,
kā arī dos iespēju attīstīt bērnu un jauniešu talantus sportā.”,
uzsvēra Mārupes Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un
pauda gandarījumu par celtnieku solījumu būvniecības darbus pabeigt līdz nākošā mācību gada sākumam.
Projektu pilnībā finansē Mārupes pašvaldība.
Līguma kopējā vērtība ir LVL 1 108 028.17. Saskaņā ar
līguma nosacījumiem būvniecību plānots pabeigt līdz 2012.
gada 15.augustam.
Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA „Arhitekte G.
Kursīte”” izstrādāto tehnisko projektu un SIA „BELSS”
izstrādātā tehniskā projekta „Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais
projekts” daļu.

Ceturtdien, 15.septembrī, Mārupē, Daibes un Lielās ielas krustojumā, ar Kohēzijas fonda atbalstu svinīgi tika
uzsākta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve. Būvniecības darbus, saskaņā ar noslēgto
līgumu, veiks būvfirma „RE&RE”.
Pasākumā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Raimonds Vējonis, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, a/s „Mārupes
komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un
būvfirmas RE&RE valdes loceklis Didzis Putniņš.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
pateicās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par iespēju uzsākt šādu pašvaldībai nozīmīgu projektu un izteica cerību turpmākajam ministrijas atbalstam,

Turpinājumu lasiet 2.lpp.
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NOVADĀ
Mārupē uzsāk centralizētās
ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
izbūves darbus

Saeimas vēlēšanas
Mārupē

Turpinājums no 1.lpp.
lai Mārupes novada Dome, izmantojot Eiropas fondu
līdzekļus, varētu nodrošināt infrastruktūras pilnīgāku
sakārtošanu savā novadā. „Lai ziema ir labvēlīga darbiem
un lai ieliktie tīkli kalpotu vismaz 100 gadu” novēlēja
Mārtiņš Bojārs.
Gandarījumu par projekta realizācijas uzsākšanu pauda arī SIA „RE&RE” ģenerāldirektors Didzis Putniņš:
„Ir patiess prieks par veiksmīgo sadarbību starp ministriju un Mārupes pašvaldību. Ieguvēji no šī projekta ir
visa Latvija – sakārtojot novadu, tiks samazināts vides
piesārņojums, tiks radīta uzņēmējiem pievilcīga vide.
Ieguvēji esam arī mēs – celtnieki, jo šajā projektā 2 gadu
laikā tiks nodarbināts daudz tehnikas, esam sagatavojuši
profesionālu speciālistu komandu, tiks izmantoti vietējie
materiāli. Piesaistot Eiropas līdzekļus un realizējot šādus
projektus, mums ir liela iespēja tikt ārā no recesijas Latvijā.
Tā ir arī lieliska iespēja noturēt Latvijā darbaspēku, kas
šobrīd ir liela mūsu valsts problēma.
Jau iepriekš atvainojamies iedzīvotājiem par radītajām
neērtībām būvdarbu laikā, cerot uz abpusēju sapratni, un
esam pārliecināti, ka šo divu gadu laikā mums būs laba
sadarbība ar visiem projekta komandas dalībniekiem un
kopā mēs panāksim izcilus rezultātus.”
Pasākuma izskaņā, ņemot talkā ķiveres, vestes un
mērierīces, svinīgi tika nospraustas asis darbu uzsākšanai
un kā solījums mārupiešiem, ka darbi tiks pabeigti divu
gadu laikā, klātesošās amatpersonas parakstījās uz simboliskas ūdenssaimniecības tīklu caurules.

Ministru prezidents V. Dombrovskis balso Mārupē
7.septembrī Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos Latvijas Republikas 11.Saeimas vēlēšanās piedalījās 8554
vēlētāji, kas ir 85.48 % no kopējā novadā reģistrēto
balsstiesīgo iedzīvotāju skaita (pirms nepilna gada 10.
Saeimas vēlēšanās Mārupes pagastā balsoja 8217 vēlētāji).
Līdz ar to Mārupes novads vēlētāju aktivitātes ziņā šoreiz
ierindojas ceturtajā vietā Latvijā (vidējā aktivitāte 60.5

Par Domes atbalstu
apkures sezonā
Tuvojas apkures sezona, tāpēc Mārupes novada
Sociālais dienests aktualizē informāciju par iespēju
saņemt palīdzību komunāliem maksājumiem.
Informējam, ka novada saistošie noteikumi paredz
Mārupes trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām) saņemt palīdzību komunāliem maksājumiem,
kā arī citus ar pamatvajadzību nodrošināšanu saistītus
pabalstus. Ja Jūsu ģimenei ir spēkā esoša izziņa, kas
apliecina trūcīgu vai maznodrošinātu statusu, jāvēršas
sociālajā dienestā ar iesniegumu un komunālo pakalpojumu piegādātāja izsniegtu rēķinu kārtējam mēnesim.
Lai noteiktu un novērtētu Jūsu ģimenes materiālo
situāciju pirmreizēji, jāierodas sociālajā dienestā un
jāsniedz informācija par:
• ienākumiem no darba vietas (ja esat darba attiecībās)
par pēdējiem trīs mēnešiem;
• nestrādājošiem informācija par bezdarbnieka
pabalstu, statusu;
• visa veida pabalstiem, pensijām un atlīdzībām ko
piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
• kustamo, nekustamo īpašumu;

SEPTEMBRA DOMES SĒDĒ
Kā jau ziņots iepriekš, ar SIA „Re&Re” noslēgtā
līguma ietvaros līdz 2014. gada beigām paredzēts izbūvēt
un rekonstruēt ūdensapgādes tīklus trīs kilometru garumā
un kanalizācijas tīklus 30 kilometru garumā, kā arī
septiņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbi
tiks veikti saskaņā ar SIA „VentEko” izstrādāto tehnisko
būvprojektu, inženiertehnisko būvuzraudzību veiks personu apvienība „AB/L4”.
Ar šī līguma parakstīšanu pilnībā ir uzsākta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”
1.kārta, kuras ietvaros ir paredzēta ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Mārupē un Tīrainē.
Projekta kopējās izmaksas ir 5 698 491,21 LVL, no
tām 3 983 641,99 LVL ir ES KF līdzfinansējums.
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Saskaņoja Mārupes novada izglītības iestāžu
interešu izglītības programmas.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.18 „Par
pašvaldības atbalstu projektiem, kuru
realizācijai
tiek
piesaistīts
publiskais
finansējums”.
Apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos
Nr.9/2010 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām
un fiziskām personām sporta veicināšanai
Mārupes novadā”.

%), tomēr skaidrs, ka daļa vēlētāju bija rīdzinieki, kuri
vēlējās nobalsot tieši Vidzemes vēlēšanu apgabalā par
vienu no 12 pieteiktajiem deputātu kandidātu sarakstiem. No Vidzemes vēlēšanu apgabala Saeimā jāievēl 27
deputāti.
Arī šajās vēlēšanās mārupieši varēja balsot piecos
vēlēšanu iecirkņos un 955.iecirknis Tīrainē strādāja līdz
pat 22.00 vakarā. Laikā no 20.00 līdz 22.00 Tīraines
vēlēšanu iecirkni apmeklēja 86 vēlētāji. Vēlēšanas
Mārupes novadā noritēja bez īpašiem starpgadījumiem.
Iecirkņos Mārupes novada Domes ēkā un Mārupes
vidusskolā bija vislielākā vēlētāju aktivitāte un visas
dienas garumā saglabājās nelielas rindas. Pirmo reizi
vēlēšanu iecirknī Mārupes Domē vēlēšanu urnā visām
vēlētāju aploksnēm nepietika vietas, bija nepieciešama
papildus urna.
Mārupes novada Jaunmārupes sākumskolā ierīkotajā
791.vēlēšanu iecirknī balsot šogad izvēlējās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.
Balsojums dažādos iecirkņos atšķiras, bet kopumā
mārupieši Saeimā pirmajā vietā vēlētos redzēt
„Vienotības”, otrajā – „Zatlera reformu partijas”, trešajā –
Politisko partiju apvienības “Saskaņas Centrs”, ceturtajā
- Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, bet piektajā - Zaļo un Zemnieku
savienības deputātus.
noslēgtajiem uzturlīgumiem;
ienākumiem no saimnieciskās darbības;
naudas līdzekļu uzkrājumiem, vērtspapīriem.
Trūcīga ģimene (persona):
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, ja
tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus.
Maznodrošināta ģimene (persona):
Ģimene, kuras locekļi mitinās vienā mājoklī un
kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu, ja ienākumi uz
katru gimenes locekli pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 140.- mēnesī.
Vientuļa atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, vai apgādnieks
ir atzīts par trūcīgu ģimeni (personu) un kuras ienākumi
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 160,- mēnesi.
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, gaidām Jūs
pirmdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 18.00 Mārupē,
Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, kā arī otrdienās
no 10.00 līdz 13.00 Skultē, Skultes sākumskolā, Skultes
ielā 25. Informāciju varat saņemt pa tālruni 67149869,
26467993.
Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja
Una Putniņa
•
•
•

Lēma par finansiālu atbalstu vairākiem Mārupes
novada sportistiem.
Lēma par finansiālu atbalstu vairākām Mārupes
novada sporta komandām.
Nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
privātajām pamata un vidējās izglītības iestādēm
Ls 41,- apmērā mēnesī uz vienu audzēkni,
kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā.
Atlika lēmuma pieņemšanu par audita komisijas
izveidošanu.
Nolēma palielināt a/s „Mārupes
pakalpojumi” pamatkapitālu.

komunālie

Mārupes novada Dome
OTRDIENA, 4.OKTOBRIS, 2011

PAŠVALDĪBĀ
MĀRUPES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2011
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011.gada 28.septembra sēdes Nr.11 lēmumu Nr.14

Par pašvaldības atbalstu projektiem,
kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I Vispārīgie noteikumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Mārupes novada Dome piešķir līdzfinansējumu projektu realizācijai, kuri tiek īstenoti Mārupes novada
administratīvajā teritorijā, fiziskām un juridiskām
personām piesaistot Eiropas savienības fondu finansējumu
(turpmāk teksta – Publiskais finansējums).
2. Tiesības saņemt līdzfinansējumu ir (turpmāk – Pretendenti):
2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrētām biedrībām, kuru reģistrēta pamatdarbības
vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Fiziskām personām, ja šīs personas deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas
Publisko finansējumu administrējošā iestādē.
2.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrētām kapitālsabiedrībām, kuru juridiskā adrese
un faktiskā biroja adrese vai faktiskā komercdarbības
veikšanas vieta atrodas Mārupes novada administratīvajā
teritorijā.
II Līdzfinansējuma apmērs
3. Līdz 10% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām, kuras ir apstiprinātas Publisko finansējumu
administrējošā iestādē.
4. Viena pašvaldības budžeta gada ietvaros var tikt
līdzfinansēti ne vairāk kā 3 (trīs) viena pretendenta projekti.
III Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība
5. Pretendents pēc tam, kad Publisko finansējumu
administrējošā iestāde ar lēmumu ir apstiprinājusi projekta iesniegumu, iesniedz pieteikumu Mārupes novada

Domei par līdzfinansējumu piešķiršanu daļā, kas saskaņā
ar projekta iesniegumu ir projekta iesniedzēja pašu
finansējums.
6. Pieteikumam pievieno apstiprināto projekta
iesniegumu, Publisko finansējumu administrējošās
iestādes lēmumu par tā apstiprināšanu un ar šo lēmumu
apstiprināto izdevumu tāmi.
IV Projektu iesniegumi, kuru realizācijai tiek
piešķirts līdzfinansējums:
7.Ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek atbalstīti projekti, kas tiek realizēti Mārupes novada administratīvajā
teritorijā un;
7.1.kuru realizācijai tiek izmantots pašvaldības nekustamais īpašums, vai
7.2. kuru realizācija saistīta ar vismaz vienu likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā minēto autonomo funkciju, vai
7.3. kas ir saistīti ar sabiedriski nozīmīgas aktivitātes
(pakalpojuma) ieviešanu, pieejamības nodrošināšanu
Mārupes novada iedzīvotājiem (piem. apmācību un
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu pieejamības
nodrošināšana), vai
7.4. kas ir saistīti ar vides uzlabošanas pasākumu
ieviešanu.
8. Netiek atbalstīti projekti:
8.1. kas saistīti ar privātīpašuma labiekārtošanu,
privātnamīpašumu būvniecību, renovāciju vai rekonstrukciju, ja vien tas nav saistīts ar 7.2.,7.3., 7.4. punktos
minētajām aktivitātēm;
8.2. kas saistīti ar infrastruktūras objektu izbūvi, rekonstrukciju vai renovāciju, kas pēc nodošanas ekspluatācijā

MĀRUPES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2011
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 28. septembra sēdes Nr. 11, lēmumu Nr.23

Grozījumi Mārupes novada Domes 2010.gada 26.maija saistošajos
noteikumos Nr.9/2010 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām
personām sporta veicināšanai Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”
Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 26.maija
saistošajos noteikumos N.9/2010 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā
redakcijā:
„2.2. Individuāliem sportistiem, kuri Mārupes novada
administratīvajā teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu
ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas,
vai kuri apgūst izglītību kādā no Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēm, vai kuri ir Mārupes novada Sporta centra audzēkņi, ja ar sportu nodarbojas
individuāli, nevis komandas sastāvā, nepārstāv nevienu
komandu un panākumus attiecīgajā sporta veidā gūst
individuāli, nevis kā komandas dalībnieks.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 71.punktu šādā
redakcijā:

Mārupes novada Dome
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„71 Sportistiem, kuri atbilst šo saistošo noteikumu 2.2.
punkta prasībām, bet kuri nodarbojas ar sportu nevis
individuāli, bet komandas sastāvā, tai skaitā pārī, un
kuru sasniegumi sportā ir saistīti tikai ar komandas sasniegumiem, var tikt piešķirts tikai finansiālais atbalsts un
tikai gadījumos, ja pretendenta deklarētā dzīvesvieta ne
mazāk kā vienu gadu ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā un atbalsts ir nepieciešams, lai segtu ceļa
izdevumus, lai nodrošinātu pretendenta kā komandas
dalībnieka dalību sporta pasākumos, uz kuriem dodas
komanda. Šajā gadījumā piešķiramā atbalsta apmērs tiek
noteikts 50% apmērā no paredzamiem ceļa izdevumiem
uz vienu komandas dalībnieku, bet ne vairāk kā:
71.1. LVL 100, gadā- ja, komandai pēdējā gada laikā
bijuši panākumi Pierīgas novadu nozīmes sacensībās –
iegūtas no 1. līdz 3.vietai;
71.2. LVL 300,- gadā, ja komandai pēdējā gada laikā

var kalpot ne vairāk kā 5 nekustamo īpašumu vajadzībām,
ja vien tas nav saistīts ar 7.2.,7.3., 7.4. punktos minētajām
aktivitātēm;
8.3. kas saistīti ar Pretendenta iekšējās organizācijas
nodrošināšanu (programmnodrošinājuma, iekārtu iegāde,
utml);
8.4. kuru īstenošanai jau ir saņemts valsts vai
pašvaldības līdzfinansējums.
V Lēmumu pieņemšanas, izpildes un
pārsūdzēšanas kārtība
9. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Mārupes novada
Dome nākamajā sēdē pēc tam, kad saņemti visi dokumenti, ņemot vērā Mārupes novada Domes Finanšu komitejas
un attiecīgajā nozarē kompetentas komitejas atzinumu.
10. Mārupes novada Domes Finanšu komiteja atzinumu sniedz un lēmumprojektu sagatavo, uzklausot Pretendentu personīgi sēdes laikā. Pretendents obligāti ir
uzaicināms uz tuvāko Mārupes novada Domes Finanšu
komitejas sēdi, taču Pretendenta neierašanās uz komitejas
sēdi nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.
11. Pieņemto lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
izpilda, ņemot vērā Publisko finansējumu administrējošā
iestādes lēmumā noteikto kārtību, to pārskaitot
līdzfinansējumu uz Pretendenta
norēķinu kontu
kredītiestādē uz rēķina pamata.
12. Nē vēlāk kā viena mēneša laikā pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas, Pretendentam jāiesniedz Domē
atskaite par līdzfinansējuma izlietojumu.
13. Ja piešķirtais līdzfinansējums tiek izlietots iepriekš
neparedzētajiem mērķiem, netiek izlietots vai netiek
izlietots pilnībā, tad neizlietoto vai neatbilstoši izlietoto
līdzfinansējumu Pretendents atmaksā Mārupes novada
Domei 10 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas.
14. Lēmumu par atteikumu piešķirt līdzfinansējumu
var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
bijuši panākumi valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no
1. līdz 6.vietai;
71.3.līdz LVL 500,- gadā, ja komandai 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”.
3.Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:
“8. Komanda ir tiesīgas pieprasīt finansiālo atbalstu
mērķiem, kādi ir noteikti šo noteikumu 6.punktā, ja tai
pēdējā gada laikā ir bijuši panākumi attiecīgajā sporta
veidā, un vismaz ir iegūtas no 1. līdz 3.vietai Pierīgas
novadu nozīmes sacensībās.”
4. Papildināt saistošo noteikumu 14.punktu ar
14.3.1apakšpunktu šādā redakcijā
“14.3.1komandas dalībniekiem šajos saistošajos
noteikumos noteiktajos gadījumos:
1) ziņas par komandu: vēstule no komandas atbildīgā
pārstāvja un pārskats par komandas panākumiem
attiecīgās nozīmes sacensībās, pievienojot panākumus
apliecinošus dokumentus (protokols, diploms sporta kluba, biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule)
2) informācija par pieprasāmā atbalsta veidu, norādot
tā izlietošanas mērķi un pievienojot plānoto izmaksu
aprēķinu.”
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
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NOVADĀ

MND juriste
G. Nicberga

Par
pašvaldības
nekustamā
īpašuma
lietošanu –
bez vai par
maksu?

Pēdējā laikā ir palielinājies to Mārupes iedzīvotāju
skaits, kas vēršas Mārupes novada Domē vai tās
dibinātajās iestādēs ar lūgumu ļaut izmantot pašvaldības
īpašumā esošās telpas bez maksas.
Taču ne katra iedzīvotāja lūgums tiek apmierināts, kā
rezultātā, saņemot atteikumu, vairākums cilvēku pauž
neizpratni. Dažreiz neizpratne pārvēršas aizvainojumā,
ko cilvēki mēģina darīt zināmu apkārtējiem ne visai
pieklājīgā formā, tādējādi izplatot par pašvaldības amatpersonu aizskarošas ziņas.
Lai novērstu iedzīvotāju vidū radušās domstarpības par
to, vai Mārupes novada iedzīvotāji – nodokļu maksātāji
ir pelnījuši izmantot pašvaldības īpašumu bez maksas,
šajā rakstā tiek sniegts neliels ieskats Latvijas Republikas spēkā esošajā likumdošanā, kas savukārt ieviesīs
skaidrību par to, kad un kādos gadījumos pašvaldība
drīkst ļaut izmantot savu īpašumu bez maksas, un kad tas
nav pieļaujams.
Visupirms vēlos pievērst uzmanību tam, kas tad īsti
ir pašvaldība. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
3.pantu vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā
kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Tātad pašvaldība ir visu attiecīgās teritorijas iedzīvotāju
interešu pārstāve, kuras galvenais mērķis ir pildīt tai ar
likumu uzdotās funkcija - nodrošināt komunālos pakalpojumus, gādāt par izglītību, veicināt sportu, atbalstīt
kultūru utt.
Augstāk pieminētais likums atļauj pašvaldībām iegūt
nekustamo un kustamo mantu, tai pat laikā uzliekot par
pienākumu šo mantu izmantot tikai pašvaldības funkciju

Kā ietaupīt?
Vasaru nomainījis rudens, tuvojas apkures sezona, kas nozīmē arī komunālo pakalpojumu rēķinu
palielināšanos. Gadu no gada pieaug arī maksa par
siltumu, jo dārgāka kļūst gāze. Pasaulē iedzīvotāju
skaits ikkatrus 60 gadus dubultojas, pieaug enerģijas
patēriņš, bet gāzes un naftas resursi strauji izsīkst.
Lai samazinātu maksu par siltumu, ir tikai viens
ceļš - racionāla un taupīga saņemtā siltuma izlietošana.
Mūsu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas celtas
pēckara periodā (1950.-1990.g.), ir ar zemu siltuma
noturību - siltums aizplūst caur neblīviem logiem un
durvīm, plānajām sienām, nesiltinātiem bēniņiem
un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma
siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama
kompleksa mājas renovācija ar siltināšanu.
Mārupes novads nevar lepoties ar lielu aktivitāti māju
siltināšanā – visgrūtāk visiem vienas mājas dzīvokļu
īpašniekiem vienoties par lēmuma pieņemšanu, lai
varētu uzsākt darbus. Diemžēl vēl līdz šai dienai daudzi
neapzinās, ka jārūpējas ir ne tikai par savu dzīvokli, bet
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īstenošanai (likuma „Par pašvaldībām 14.panta pirmā
daļa).
Līdz ar to pašvaldībai, rīkojoties ar savu īpašumu,
nav savu interešu, ikviena pašvaldības rīcība ir pakļauta
tikai likuma prasību izpildei, jo tikai tā var pierādīt, ka
pašvaldība rīkojas nevis savu, bet iedzīvotāju interesēs.
Mārupes novada Dome, pildot likuma „Par
pašvaldībām” 15.pantā pirmās daļas 5.un 6.punktā
noteiktās autonomās funkcijas, kas uzliek par pienākumu
pašvaldībai rūpēties par kultūru, piešķirot finansiālu
palīdzību, un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu, ir apstiprinājusi šādus saistošos noteikumus:
26.05.2010. saistošie noteikumi Nr.9/2010 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta veicināšanai Mārupes novadā” (skatīt www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie
noteikumi)
24.11.2010. saistošie noteikumi 31/2010 „Par kultūras
un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” (skatīt www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie noteikumi)
Minēto saistošo noteikumu mērķis ir atbalstīt tās
juridiskās un fiziskās personas, kuras sevi pierādījušas
kā izcilus sportistus vai kultūras un mākslas nozaru
pārstāvjus, piešķirot atbalstu naudā vai to aizvietojot
ar tiesībām noteiktu laiku izmantot pašvaldības telpas
bez maksas.
Jāatzīmē, ka šīs tiesības (bez maksas lietot pašvaldības
nekustamo īpašumu) ir piešķiramas kā balva par smagu
darbu, no kura labuma guvēji ir visi Mārupes novada
iedzīvotāji. Nav noslēpums, ka tieši pateicoties sportistu
un kultūras un mākslas nozaru pārstāvju izciliem sasniegumiem, Mārupes novada vārds tiek izplatīts ne tikai
Latvijas valsts, bet arī starptautiskajā līmenī, nodrošinot
mūsu novada lielāku atpazīstamību. Katrs pieteikums
tiek rūpīgi izvērtēts Domes komitejās, un līdz ar to tiek
garantēts, ka šāda veida atbalsts tiek piešķirts tieši to godam nopelnījušām personām.
Tai pat laikā nav jāaizmirst, ka ikviena pašvaldības
īpašumā esošā ēka ir uzcelta par novada nodokļu
maksātāju naudu kādas konkrētās funkcijas īstenošanai,
piemēram Tīrainē esošais Sporta komplekss pamatā
tiek izmantots Mārupes pamatskolas audzēkņu sporta
nodarbību novadīšanai, Jaunmārupes sākumskolā esošais
sporta komplekss ar baseinu – Jaunmārupes sākumskolas
skolēnu fiziskās sagatavotības nodrošināšanai utt.
Tikai no izglītības programmās iekļautajām nodarbībām

brīvajā laikā pašvaldības izglītības iestādēs esošie sporta
kompleksi var tikt izmantoti citiem mērķiem – piemēram,
iedzīvotāju brīva laika pavadīšanai.
Vēlos pievērst uzmanību, ka saskaņā ar likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu”5.panta pirmo daļu valsts un
pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām
bezatlīdzības lietošanā.
Ņemot vērā minēto tiesību normu, kas viennozīmīgi
aizliedz ikvienai pašvaldībai nodot bezatlīdzības
lietošanā savu īpašumu, 2010.gada 18.augustā Mārupes
novada Dome bija izvērtējusi nepieciešamību noteikt
maksu Mārupes novada pašvaldības sporta zāļu, laukumu un Kultūras nama telpu nomas lietošanu un pieņēma
lēmumu Nr.22 (skatīt www.marupe.lv sadaļā Sports/
Pašvaldības sporta bāzes/Nomas maksa), ar kuru noteica
maksas par visu pašvaldības īpašumā esošo nekustamo
īpašumu lietošanu.
Nosakot nomas maksas, Dome bija ņēmusi vērā katras
telpas un laukuma izmantošanas pašizmaksas, jo nevienam nav noslēpums, ka nekustamā īpašuma lietošana
ir cieši saistīta ar tādu blakus pakalpojumu izmantošanu
kā ūdens, elektrība, kanalizācija, uzkopšana, apsardze un
tml.
Tādējādi ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam
tika dota iespēja izmantot pašvaldības īpašumu, par
to samaksājot saprātīgu maksu, kas pēc būtības tikai
atlīdzina ar nekustamā īpašuma izmantošanu saistītus
tiešos izdevumus.
Pieļaujot pretējo situāciju un apzinoties, ka visiem
Mārupes novada iedzīvotājiem nekad nepietiktu vietas un laika pašvaldības telpās, tiktu panākta situācija,
ka visi nodokļu maksātāji maksā par pakalpojumu,
kas tiek sniegts par velti tikai atsevišķiem Mārupes
iedzīvotājiem.
Nobeigumā vēlos informēt - lai uzsāktu lietot
pašvaldības telpas, ir nepieciešams:
1)
Atrast Jums piemēroto telpu un/vai laukumu un
vienoties par laika grafiku ar šīs telpas/laukuma tiesisko
valdītāju, kas ir iestādes, kuras teritorijas izvēlētā telpa/
laukums atrodas, vadītājs (direktors);
2)
Ar saskaņoto grafiku ierasties Mārupes novada
pašvaldības administrācijā Daugavas ielā 29, Mārupē,
pie Mārupes novada izpilddirektora un noslēgt līgumu uz
Jūsu ierosināto laiku, kas ir ne ilgāks par vienu gadu.
Aicinot Jūs uz tolerantu un saprotošu attieksmi vienam
pret otru - ar cieņu, MND juriste Gaļina Nicberga

arī par kopīpašumu – kāpņu telpu, bēniņiem, pagrabu.
Gribētu aicināt iedzīvotājus izmantot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda(ERAF) līdzfinansējumu
renovācijas darbiem, kamēr tāda iespēja vēl tiek piedāvāta.
ERAF līdzfinansē māju renovācijas darbus 50% apmērā
no kopējām būvdarbu izmaksām.
Gadījumā,
ja
daudzdzīvokļu
mājā
vismaz
10% iedzīvotāju uz projekta iesniegšanas dienu ir
maznodrošinātās personas statuss, ERAF finansējums ir
60% no mājas kopējām būvdarbu izmaksām. Arī Mārupes
pašvaldība piedāvā atbalstu energoefektivitātes pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās līdz 3000
Ls apmērā sagatavošanas darbiem un dokumentācijas
izstrādei (saistošie noteikumi Nr 8/2011, skatīt www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie akti/Saistošie
noteikumi)
Speciālisti uzskata, ka minimālā programma būtu
nosiltināt māju ārsienas un pagrabus, tādējādi iegūstot
20-30% lielāku energoefektivitāti. Ja tiktu nomainīta apkures sistēma uz tādu, kas piedāvā iespēju katrā dzīvoklī
individuāli regulēt siltuma patēriņu, ietaupījums varētu
būt pat 40%.
Dzīvokļu īpašniekus uztrauc atbildība, kāda būs
jāuzņemas gadījumā, ja tiek nolemts veikt siltumnoturības

uzlabošanas pasākumus.
Uztraukumam nav pamata, jo:
1.
dzīvoklis netiek ieķīlāts;
2.
dzīvokļa īpašnieks pats izvēlas kredīta
nepieciešamību un termiņu, izvērtējot savu finansiālo
stāvokli;
3.
dzīvokļa īpašnieka finansētā daļa tiek piesaistīta
dzīvoklim (gadījumā, ja dzīvoklis tiek pārdots, saistības
pārņem jaunais dzīvokļa īpašnieks);
4.
Rēķinu nemaksāšanas gadījumā piedziņa tiks
vērsta tikai pret konkrēto dzīvokļa īpašnieku.
Lai būtu vieglāk pārliecināt savus kaimiņus par
mājas renovācijas nepieciešamību, minēšu galvenos
ieguvumus:
1.
samazinās siltuma rēķini
2.
tiek taupīti energoresursi
3.
tiek uzlabots ēkas vizuālais stāvoklis
4.
tiek sakārtotas kāpņu telpas
5.
palielinās mājas mūža ilgums un vismaz par
20% pieaug nekustamā īpašuma vērtība
6.
samazinās izdevumu risks par neparedzētiem
remontdarbiem
Uva Bērziņa

Mārupes novada Dome
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NOVADĀ
PPII „Namiņš” tiek pie jauna
seguma rotaļu laukumam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Septembrī privātā pirmsskolas izglītības iestādē
“Namiņš”, Mežkalnu ielā 11, notika svinīgs bērnu
rīts - rotaļlaukumiņa jaunā seguma iedimdināšana.
Rotaļlaukuma
labiekārtošana
notikusi
Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta “Droša
un ES standartiem EN1177 atbilstoša triecienabsorbējoša
bērnu rotaļlaukuma seguma ierīkošana” ietvaros. Pateicoties Lauku atbalsta dienestam, biedrībai „Pierīgas
Partnerība” un biedrības “Līdaga” atbalstam mazie
mārupieši varēs savu rotaļlaiku āra pastaigās un sporta
aktivitātēs pavadīt drošā rotaļlaukumā ar Eiropas standartiem atbilstošu segumu.
Jau piekto mācību gadu privātā pirmsskolas izglītības
iestāde “Namiņš” Mārupē savā Pirmsskolas izglītības
programmā pulcina 70 mazos mārupiešus, vecuma posmā
no 3-6 gadi, kuru izglītošanu nodrošina Mārupes Novada
domes apmaksātas vietas, kā arī 3 mazos (2009. gada
dzimušie) mārupiešus un 3 rīdziniekus sešgadniekus, kas

čakli mācās gudras lietas, lai varētu nākošgad spert savus pirmos soļus Pirmajā klasē. Pirmo gadu izglītības
iestādē ar pedagoģijas komisijas nosūtījumu ir iespējams
apgūt arī speciālās izglītības programmu bērniem ar
īpašām vajadzībām. Mācību iestādē ar aizrautību savas
muzikālās dotības , angļu un krievu valodas spējas un
dejošanas prieku attīsta 73 interešu izglītības programmā
iesaistītie audzēkņi vecumā no 1 līdz 18 gadiem. Šajos
gados aktīvi ir dziedāts, sportots, dancots un spēlēts
dažādos Mārupes novada organizētos un Latvijas mēroga
pasākumos (kā piem.” Nāc sadziedāt”, “Gaujas atbalss”,
Ropažu cīrulis, “New Legend”, “Putnu bērni” ), un daudzos citos pasākumos Namiņa audzēkņi ir iepriecinājuši
sabiedrību ar aktīvu darbību un dažādām mākslinieciskām
izpausmēm. Par tradīciju Namiņā ir kļuvušas ikmēneša
rotaļpēcpusdienas kopā ar vecākiem, vecmāmiņu un
vectētiņu pēcpusdienas, talantu svētki, pidžammu svētki,
un daudzi citi brīži, kas stiprina vecāku, izglītības iestādes
un bērnu sadarbību. Bērniem ar īpašām vajadzībām ir
iespēja gan individuāli, gan grupās apmeklēt mūzikas
terapijas nodarbības pie kvalificēta mūzikas terapeita,
tādējādi uzlabojot savas dzīves kvalitāti un aktīvi
iekļaujoties Mārupes bērnu sabiedrībā.
Ir pagājis pirmais mācību gada mēnesis ar siltajiem atvasaras saules stariem un rudens lapu krāšņumu.
30.septembrī Olimpiskās dienas ietvaros aizvadītas

Viskalnu ielā svētki!

Vai jūs zināt, kas vajadzīgs, lai jauki pavadītu brīvo
laiku kopā ar kaimiņiem? Lai labi atpūstos, parunātos un
vienlaikus pacīnītos par kādu balvu, sacenšoties spēkā
vai labākajā metienā? Tam nepieciešama uzņēmība, mazliet organizatoriskās prasmes, kā arī vēlēšanās dāvāt
prieku sev un apkārtējiem. Un ielas svētki var sākties!
Viskalnu ielā šādi svētki notiek jau otro gadu pēc
kārtas, un varētu būt labs piemērs tam, ka labā griba ir
pietiekami daudz, lai pašu spēkiem radītu sev jaukus
mirkļus.
Viskalnu ielas svētkos piedalās vienpadsmit šīs ielas
mājas - kāda sarūpējusi basketbola grozu, cita galda tenisu,
vēl citas novusu, kriketu vai šautriņas. Ar dažu kaimiņu
(Aigara Križmaņa, Aigara Rozenberga un Ulda Putniņa)
uzņēmību top pasākuma plāns, nozīmēti atbildīgie, veikti
dažādi organizatoriskie darbi un sarūpēts balvu fonds.
Aktivitātes plānotas tā, ka piedalīties var ikkatrs – liels
vai mazs, izvēloties sev tuvāko no daudzajiem sporta
veidiem (kaimiņi var sacensties basketbolā, volejbolā,
novusā, galda tenisā, velosacensībās, svarcelšanā, kriketā,
bočio, dartā, tautas bumbā vai stafetē) vairākās vecuma
grupās. Ir arī bērnu zīmējumu sacensības, sarīkojumu
deju konkurss un demonstrējumi un sacensības kulinārijā,
dārzkopībā. Svētku noslēgumā neizpaliek apbalvošana
un kopīga balle.
Viskalnu ielas svētki nav vienas dienas akcija iedzīvotāji jau līdz šim aktīvi darbojušies, lai veicinātu
savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Par paveikto aicināju
pastāstīt pašiem iedzīvotājiem. Uldis laipni izrāda
apkārtni: „Mēs paši ar savām aktivitātēm un nelielām
kopīgām finansēm esam izveidojuši savu sporta laukumu
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uz brīvas neapbūvētas zemes, kur regulāri visu vecuma
iedzīvotāji no mūsu ielas sporto, neprasot līdzekļus novada Domei. Vasarā mēs gandrīz katru vakaru spēlējam
tautas bumbu, volejbolu, basketbolu, skrienam, braucam
ar velosipēdiem, dresējam suņus, bet ziemā slidojam,
spēlējam hokeju”.
„Mārupes novadā vienmēr ir atbalstīti sportisti un
pašdarbības kolektīvi ar finansēm, telpām, transportu
un tērpiem. Un ir jāuzteic Mārupes novada sportistu un
kultūras kolektīvu panākumi, bet pastāvošie saistošie
noteikumi vairāk stimulē profesionālo sportu, nevis
ikdienas veselīgu sportisku dzīvi. Šovasar Mārupē ir
uzsākti lieli projekti ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas attīstībā (ar ES fondu atbalstu) un daudzmiljonu pašvaldības līdzfinansējums šo grandiozo pasākumu
realizācijai piespiedīs mainīt dažas prioritātes nākošo
gadu budžetos. Pašvaldībai nāksies ierobežot finansējuma
apmērus kultūrai un sportam. Bet tas nebūt nenozīmē,
ka mums vajadzētu mazāk ar to nodarboties. Tamdēļ es
aicinu visus veselīgā dzīvesveida piekritējus sekot mūsu
Viskalnu ielas pieredzei.” stāsta Pēteris.
Jānis ir pārliecināts, ka šādi pasākumi stiprina arī
attiecības ar kaimiņiem: „Kopš esam iedibinājuši šīs
kopīgās ielas sportiskās aktivitātes, mēs visi labāk saprotamies un jūtamies arī drošāk, jo esam iepazinuši viens
otru un atpazīstam jebkuru svešinieku, kurš mūsu ielā ir
iemaldījies un ja kas aizdomīgs, tad mēs informējam savus kaimiņus.”
Spraigās cīņās un jautrā gaisotnē aizvadītie svētki
noslēgušies. Kā vēlāk uzzināju, sportiskākās ģimenes
kauss šogad pārceļoja no Pētera Duļevska ģimenes uz
Aigara Rozenberga ģimeni. Apsveicam!
Lai notiktu šādi pasākumi, pašiem iedzīvotājiem
ir jāgrib kaut ko kopā darīt, ir jāmaina domāšana,
jākļūst atvērtākiem, izpalīdzīgākiem un pieejamākiem.
Apzināsim savus tuvākos kaimiņus, veidosim interešu
kopas, organizēsim lielākus vai mazākus svētkus un mūsu
dzīve kļūs interesantāka!
Ja jums ir zināmi vēl kādi aktīvi Mārupes iedzīvotāji,
par kuru rīkotajiem pasākumiem mums vajadzētu
uzrakstīt, vai jūs paši esat tādus rīkojuši vai plānojat rīkot,
rakstiet: marupe@marupe.lv
Uva Bērziņa

Olimpiskās ģimenes sporta spēles ar rudens piegaršu.
Namiņa audzēkņi kopā ar saviem vecākiem un
audzinātājām rādīja savas prasmes un spējas sacensties
jautrajās rudens sporta stafetēs un aktivitātēs, nu jau jaunā
kvalitātē, pateicoties realizētajam projektam.
Privātās izglītības iestādes “Namiņš”
Mārupes filiāles direktore Līga Taube

Turpinās remontdarbi dienas centrā
„Švarcenieki”

Mārupes novada dienas centrā „Švarcenieki” turpinās
remontdarbi projekta „Dienas centra „Švarcenieki”
telpu vienkāršota renovācija” īstenošanai Lauku atbalsta
programmas ietvaros. Dienas centru plānots atvērt
1.novembrī.
Par ārpus dienas centra pasākumiem (velo izbraucieniem, laivu izbraucieniem, florbola treniņiem un citiem)
interesēties, zvanot Gatim Vācietim pa tel. 29594004.

KULTŪRAS NAMA AFIŠA
9.oktobrī plkst.17.00 Mārupes kultūras namā vieso-

sies Valsts Leļļu teātris ar jauno izrādi ”Rrrumpel...Rrrūķis.” Sīkāka informācija Mārupes
Kultūras namā pie direktores Iras Dūdumas vai pa
tālr.29211645; 67149864.

15.oktobrī plkst.18.00 grupas Turaidas Roze –

JAUNĀ PROGRAMMA.. Biļetes – Biļešu
Paradīzes kasēs un Mārupes Kultūras namā pie
direktores Iras Dūdumas.

22.oktobrī Koru koncerts – Rudens noskaņās.

Pasākuma norises laiks tiks precizēts. Sekojiet
līdzi informācijai pašvaldības mājas lapā www.
marupe.lv.

23.oktobrī plkst.16.00 –muzikāla izrāde ar ami-

zantiem pastāstiem „Dzejnieki.Nakts.Bohēma.”
Dzied un spēlē Raimonda Vazdika, Ieva Pļavniece,
Arnolds Kārklis un Ilze Grunte. Nakts pastaigas
iedvesmotāji un ceļabiedri: I.Ziedonis, I.Kalniņš,
J.Peters,
M.Brauns,M.Čaklais,J.Kulakovs,O.
Vācietis,V.Pūce,U.Stabulnieks,R.Pauls,U.
Ozols,M.Zālīte,M.Melgalvs
u.c.
Scenārijs
R.Vazdika. Biļetes- Biļešu Paradīzes kasēs.

28.oktobrī plkst.18.00 tikšanās ar dzejnieku Kārli
Vērdiņu.

29.oktobrī plkst.13.00 novada pensionāru sarīkojums
– tēju degustācija.

6.novembrī plkst. 15.00 iluzionistu Pecolli un viņu
audzēkņu šovs

12.novembrī plkst. 17.00 Mārupes Kultūras nama
kolektīvu koncertsveiciens „Ai,Tēvu zeme stūru
stūriem”
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KULTŪRA
un bēguma iedarbībai, ko
mēs arī piedzīvojām. Kad no
rīta piebraucām pie klostera,
izkāpām no autobusa un
iegājām klosterī. Bet pēc
klostera apmeklējuma tajā
vietā, kur izkāpām no autobusa, bija ūdens plašums.
Tādēļ āvām nost apavus un
bridām līdz potītēm ūdenī un
gājām uz speciāli šim mērķim
domāto koka laipiņu, lai dotos uz autobusu.
Klostera zināmā teritorijas daļa ir atvēlēta tūristiem,
kā arī suvenīru veikaliem un
kafejnīcām. Klostera komplekss ir ļoti liels, tajā dzīvo,
kalpo un lūdz Dievu mariāņu
mūki – ordeņa brāļi.
Ļoti dalītas izjūtas mūs
pārņēma, kad mūsu jaukā
grupas vadītāja aizveda mūs
uz austeru pilsētu Kankāli, kur reāli redzējām un varējām
pa īstam nogaršot austeres. Tas gan bija notikums!
Nākošā diena bija veltīta Luāras ielejai, kurā apskatījām
greznās pilis, kuras cēluši Francijas valdnieki dažādos
laikos. Šamboras pils – karaļa Franciska I medību pils.
Protams, gleznas,kurās attēloti skaisti karaļi un karalienes, skaisti tērpi. Ļoti pārsteidza tas, ka katrā pils telpā
bija svaigi ziedi ļoti lielās vāzēs. Tas radīja iespaidu, ka
telpa ir apdzīvota. Arī pils apkārtne ir neaizmirstama, jo
ļoti lielā teritorijā to apskauj ļoti rūpīgi kopti ziedi un
arī augstāki un zemāki dzīvžogi, starp dzīvžogiem ziedi,
ziedi, ziedi. Arī šeit un citās Francijas vietās dzīvžogi ir
apgriezti ļoti rūpīgi. Tiem tiek veidotas visādas skaistas
formas. Neviens zariņš nerēgojas ārā, perfekta kārtība.
Arī pie dzīvojamām mājām ir ļoti daudz ziedu. Vienkārši,
tikai ļoti daudzkrāsaini. Ziedēja arī hortenzijas.

Austeres, pilis un Parīze
Šī gada augusta sākumā mūsu Mārupes senioru korim
„Noktirne” bija iespēja aizbraukt uz Franciju. Šis brauciens bija ļoti interesants, daudzpusīgs un piesātināts.
Francijā mūs sagaidīja Pikardijas galvaspilsēta Amjena
ar seno Sent Lo kvartālu, lielāko 13.gs. katedrāli Francijā
– UNESCO aizsardzībā. Te ir Jāņa Kristītāja kapavieta. Bijām arī Normandijas galvaspilsētā Ruānā, simts
zvanu pilsētā ar katedrāli, lielā pulksteņu ielā, vecā tirgus
laukumā. Vēsturē Ruāna pazīstama kā Žannas D’Arkas
sārta vieta. Turpat arī viņas vārdā nosauktā baznīca.
Apmeklējām kūrortpilsētu Donilu un Truvilu. Alabastra
krastā kāpām Etretas klintīs.
Ļoti iespaidīgi un saviļņojoši bija apmeklēt un redzēt
Sant Mišela – Svētā Miķeļa (UNESCO) klosteri. Tas ir
ļoti iespaidīgs komplekss un dambis, kas savieno to ar
cietzemi, rada sirreālas sajūtas - tas ir pakļauts paisuma

Nākošā bija Šenonso dāmu pils ar 60m garo galeriju
virs Šēras upes. Arī šī pils bija ļoti skaista, tāpat arī tās
apkārtne.
Kā trešā pils, ko apmeklējām, bija Bluā pils. 13-17.
gs.franču vēstures notikumu lieciniece, kas bija valsts
intrigu arēna. Katrina Mediči aiz mazajiem senču
portretiņiem slēpusi savas indes.
Pēc tam braucām uz Parīzi, kurā ciemojāmies divas dienas. Koristu sapnis īstenībā bija redzēt Parīzi – Elizejas
laukus, Eifeļtorni, Monmartru. Tā kā mēs jau brauciena
laikā bijām labi daudz redzējuši Franciju, tās pilsētas,
laukus, redzējām kā dzīvo zemnieki, kā viņi kopj savu
zemīti, cik viņiem mīļa attieksme pret to un darbu, ko
viņi dara, tad Parīzi ieraudzījām kā trokšņainu un darbīgu
pilsētu.
Protams, tā ir skaista pilsēta – pilis, strūklakas, ziedi.
Otrā dienā apmeklējām Eifeļtorni un ar kuģīti braucām
pa Sēnas upi.
Vēl Francijā bijām Reimsas pilsētā, apmeklējām tās
slaveno katedrāli. Tā kā bija svētdiena, tad piedalījāmies
dievkalpojumā. Arī šīs katedrāles lielākā daļa ir atvēlēta
tūristiem, bet neliela daļa norobežota, kur notiek dievkalpojumi. Vēl Fancijā iepazināmies ar šampanieša tapšanas
noslēpumiem un degustējām īstu franču šampanieti.
Tad mūsu autobuss ripoja līdz Luksemburgai, maziņai
valstiņai Eiropas vidū. Tālāk – Polija, Lietuva un mājas.
Par visu šo braucienu saku lielu paldies mūsu jaukajai diriģentei Ilgai Bērziņai, jo tā bija viņas iniciatīva
doties ceļā. Katru gadu viņa mūs aizved uz kādu valsti. Liels paldies grupas vadītājai Silvijai, jo tas ir viņas
rūpīgs darbs, sīki izstrādāts maršruta plāns. Liels paldies
šoferīšiem, kuri ļoti prasmīgi vadīja autobusu.
Ja man jāpsaka, cik grūts bija šis brauciens, tad teikšu
tā – tā kā esam seniores, tad, protams, tas prasīja zināmu
piepūli, bet nu stutējām viena otru, cik varējām. Arī pašas
turējāmies dūšīgi. Neskatoties uz īslaicīgām grūtībām,
guvām prieku sirdij, acīm un dvēselei. Un tas prieks ir
ilglaicīgs.
Visu labu vēlot lasītājam, koriste Anna Šķērstena

Turaidas Roze uzstāsies ar jaunu koncertprogrammu un
vairākiem pirmatskaņojumiem

23.oktobrī plkst.16.00 Mārupes kultūras namā skatāma
muzikāla izrāde ar amizantiem pastāstiem „Dzejnieki.
Nakts.Bohēma.”
“Dzejnieku naktī” tā veidotāji aicina virtuāli doties
ciemos pie dzejniekiem Imanta Ziedoņa, Ojāra Vācieša,
Jāņa Petera, Māras Zālītes, Māra Čaklā, Māra Melgalvja
un izrādes režisores Raimondas Vazdikas.
Nakts viesu vidū būs arī aktrise Ieva Pļavniece,
savukārt mūziķi Ilze Grunte un Arnolds Kārklis būs
iejutušies ielas muzikantu lomās. Izrādē skanēs Mārtiņa
Brauna, Imanta Kalniņa, Valta Pūces, Raimonda Paula,
Jura Kulakova, Ulda Stabulnieka u.c. autoru dziesmas,
taču būs vieta arī jautrībai - skatītājiem tiks stāstīti reāli
gadījumi un nostāsti iz mākslinieku dzīves.
“Sava veida dokumentāli fantastiskā stilā piedzīvosim
bohēmisko nakti visi kopā, jo dziļi sirdī jau katrā no
mums dzīvo dzejnieks... Lai dzīvo romantika un dzīvā
mūzika!” aicina izrādes autori.
Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
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Grupa Turaidas Roze sagatavojusi jaunu Imanta
Kalniņa dziesmu programmu – jau 15. oktobrī tā būs
dzirdama Mārupes kultūras namā, kur mūziķi bija
solījušies atgriezties pēc ļoti sirsnīgā gaistonē aizvadītas
uzstāšanās pērn. 20. oktobrī grupa koncertēs Jelgavā, bet
26. novembrī – Talsos.
Koncertos skanēs skaņdarbi, kas iekļauti arī Turaidas Rozes un Liepājas Simfoniskā orķestra kopīgajā
programmā „Lielās dziesmas” (piemēram, „Balāde par
melno čūsku”, „Ja Tu nāc tagad”, „Es atnācu klusēdams”),
gan labi zināmi hiti („Apvij rokas”, „„Svētku diena”),
gan pilnīgi jaunas un iepriekš nedzirdētas Imanta Kalniņa
dziesmas, kas pēdējos gados rakstītas speciāli grupai un
tās solistiem Olgai Rajeckai un Uģim Rozem. Interesanti
būs visiem komponista un Turaidas Rozes cienītājiem –
gan tiem, kas jau paguvuši novērtēt „Lielās dziesmas” ar
simfonisko orķestri, gan visiem pārējiem.

Biļetes nopērkamas Biļešu Paradīze kasēs un Mārupes
kultūras namā.

Rrrumpel...Rrrūķis ciemosies Mārupē
9.oktobrī plkst.17.00 Mārupes kultūras namā viesosies Valsts Leļļu teātris ar bulgāru izcelsmes spāņu
viesrežisora Plamena Dipčikova iestudējumu Rrrumpel...Rrrūķis. Izrāde paredzēta bērniem no sešu gadu
vecuma un viņu vecākiem.
Mazie skatītāji, sekojot spraigajam sižetam, aicināti
pārdomāt svarīgus dzīves jautājumus. Kāda ir maksa
par bagātību? Ko sniegt pretim nabadzībai? Kā attaisnot
citu viestās cerības un izpildīt solījumus? Skaistā dzir-

navnieka meita nonāk bezcerīgā situācijā, kad sava tēva
neuzmanīgo vārdu dēļ nokļūst karaļpilī, kur tai jāveic
neiespējams uzdevums. Negaidot uzrodas noslēpumains
rūķītis, palīdzot atrisināt visas problēmas. Bet kāda būs
maksa, ļaujot svešām rokām ritināt savas dzīves pavedienu?
Lomās Dace Vītola un Miķelis Žideļūns
Tuvāka informācija Mārupes Kultūras namā vai pa
tālr.29211645; 67149864
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SPORTS
Pašvaldības iestādes
sacenšas sporta spēlēs

Spītējot lietum, bruņojušies ar apņēmību uzvarēt un
satinušies lietusplēvēs, Mārupes pašvaldības iestāžu darbinieki pārbaudīja savus spēkus sporta spēlēs.
Komandas sacentās visdažādākajās neierastās
disciplīnās –skrējienā ar septiņjūdžu kurpēm, golfa sitie-

nos un bumbiņas ripināšanā, gotiņas slaukšanā, mikroautobusa vilkšanā un citos.
Tā kā sporta spēles notika priekšvēlēšanu gaisotnē,
dalībniekiem bija jāpierāda savas zināšanas Latvijas
politiskajā situācijā – izveidojot priekšvēlēšanu plakātu.
Vislabāk šajā pārbaudījumā veicās bērnudārza Zeltrīti komandai. Savukārt, labākās zināšanas Latvijas ģeogrāfijā
uzrādīja Mārupes vidusskolas komanda, iegūstot 1.vietu
disciplīnā „Novada reforma” puzles likšanā.
Izveicība komandu pārstāvjiem bija nepieciešama
stafetē skrienot ar septiņjūdžu zābakiem kājās un mēģinot
vārtos iesist bumbu. To vislabāk prata Mārupes vidusskolas komandas pārstāvji, kuri uzrādīja labāko rezultātu arī
frīsbijā.
Sporta dienas dalībniekiem bija iespēja sacensties arī
Mārupei tik tuvā sporta veidā kā golfs, izmantojot Golfa
federācijas dāvāto mācību golfa inventāru. Gan bumbiņas
ripināšanā, gan sitienā vārtos labākos rezultātus uzrādīja
Mārupes novada Domes komanda.
Tā kā Mārupes novads atrodas Pierīgas lauku
teritorijā, dalībniekiem bija sevi jāpierāda arī lauksaimniekiem svarīgā disciplīnā - gotiņas slaukšanā. Par laimi
dzīva gotiņa mocīta netika, tomēr pats slaukšanas process bija ļoti tuvs dabiskajam. Mārupes novada Domes
darbiniekiem šādas lauku cilvēkiem ierastas lietas
acīmredzot nav svešas un tāpēc labākais izslaukums un
1.vieta nopelnīta!
Badmintonā dubultspēlē par pirmo vietu sīvi cīnījās
bērnudārza Zeltrīti komanda ar Domes komandu. Zeltrīti
tomēr piekāpās, ļaujot 1.vietu izcīnīt Mārupes novada

Mārupe no auto loga caur fotoobjektīvu jeb Atrod Jašu
Trešo gadu pēc kārtas Mārupes novadā notika autoorientēšanās sacensības „Iepazīsti novadu”. Aktīvās atpūtas cienītājiem domātais pasākums ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku. Ja pirmajās sacensībās piedalījās
12 ekipāžas, tad šogad 10.septembrī no Tīraines sporta
kompleksa startēja 25 ekipāžas kopā ar 79 dalībniekiem,
ja neskaita 2 suņus. Sacensības organizē iniciatīvas grupa
sadarbībā ar Mārupes Sporta centru.
Šis nav rallijs vai ātrumsacensības, bet gan interesants
izzinošs un aizraujošs pasākums visai ģimenei vai draugiem, kurā motorizētie spēkrati ir tikai palīglīdzeklis mērķa sasniegšanai. Galvenais uzdevums ir atrast maršruta
kartē norādītos objektus un tos nofotografēt paredzētajās
laika normās. Noteicošais nav ātrums, bet gan precizitāte un azarts. Ceļu izvēle, izņemot posmos, kas jāizbrauc
pēc t.s. ģeometriskās leģendas (rallisti saprot, kas tas ir,
bet amatieri apgūst jaunas zināšanas), ir katras komandas
ziņā. Šajā pasākumā var iepazīt gan mūsu apkārtni, gan
kaimiņus, gan reizēm atklāt ko pilnīgi jaunu.
Ja pasākuma galvenajam organizatoram, ilggadējam
autosporta tiesnesim Andrim Būmanim kāds uzdod jautājumu: Kāpēc jūs to darāt?, - viņš atbild vienkārši: Prieka
pēc! Sagatavošanas darbu veic divi cilvēki, tomēr šogad
vēl īpašu paldies par notikušo gribas teikt Aigaram Macanovam, kurš visas vasaras garumā neatlaidīgi atgādināja,
ka autoorientēšanās sacensībām noteikti jānotiek, kā arī
– liedzot sev iespēju startēt sacensībās – aktīvi piedalījās
maršruta izvēlē.
Dalībniekiem bija jāatrod gan trīs Mārupes privātie
bērnudārzi, gan stādaudzētava, apkures iekārtu un auto
piederumu firmu Junkers un Bosch pārstāvniecība, BMX
trase, Mārtiņu ezers, divi autoservisi, ar saviem klejojumiem Latvijā slavenais kamielis Jaša, kurš šoreiz gan
atradās norādītajā vietā, kā arī citi objekti. Lielākā daļa
ar uzdevumiem tika galā veiksmīgi un uzvarētāju godu
izšķīra vien par 3 km īsāks nobrauktais attālums, kā arī
trešo vietu no otrās – tikai (ja ņem vērā, ka lielākais sapelnīto soda punktu skaits bija 142!) trīs soda punkti.
Automašīnu klasē uzvarēja Līpenīšu ģimene – Aivars,
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Līdzi karte, burkāns Jašam, labs garastāvoklis un
- sacensības var sākties!
Elgars, Inga un Laura, kuri sacensībās piedalījušies visas
trīs reizes, otrajā vietā dāmu ekipāža – Jana Ankrava, Sanita Kvāle, Sanita Stepanova un Santa Kalniņa, bet trešie – Vita Dūra, Guntis Belousovs, Kārlis Belousovs un
Rikijs. Pirmo vietu starp motociklistiem izcīnīja Jānis un
Renārs Feldbergi.
Par atsaucību un balvām paldies Mārupes uzņēmumiem: stādaudzētavai „Dārzs zem Saules”, SIA „Robert
Bosch”, SIA „Marathon”, SIA „Vāģi”, Lūzumpunkts.lv,
atpūtas vietai „Bejas”, mākslinieciskās metālkalšanas
darbnīcai „Skava M”, Mārupes kultūras namam un Mārupes sporta centram. Pārsteiguma balvās – izdevniecības
„Lauku avīze” mārupietes Ilzes Būmanes grāmata „111
Latvijas privātie muzeji un kolekcijas”. Tiem, kam nepaveicās visvairāk, kā allaž tika mierinājums no SIA „Mārupes siltumnīcas”.
Šogad, pateicoties Mārupes novada Domes atbalstam, pasākums izvērtās visas dienas garumā, jo apbalvošana notika vakarā, Mārupes kultūras namā, kur grupas
„Laika zagļi” pavadījumā vēl ilgi turpinājās dejas, kā arī
tika kalti jauni sadarbības plāni nākamajam pasākumam.

Domes „zelta pārim”.
Sporta spēlēs bija arī daži spēka pārbaudījumi – mikroautobusa vilkšana un biatlons, kurā ar smagu somu
plecos bija jāskrien un jāšauj mērķī. Visātrāk mikroautobusu aizvilka Mārupes vidusskolas komanda, bet biatlonā
uzvarēja Mārupes Dome.
Noslēgumā dalībnieki pulcējās organizatoru –
Mārupes vidusskolas – mājīgajās telpās, kur mielojoties
ar sāļajiem kliņģeriem, tika dalīti nopelnītie kausi un
saldas veicināšanas balvas. Nākošgad uz sporta spēlēm
savus kolēģus aicinās Mārupes Domes komanda, kas
kopvērtējumā ieguva 1.vietu.

1.vieta mikroautobusa vilkšanā Mārupes vidusskolas komandai!

Apbalvoti labākie Mārupes
riteņbraucēji “V. Lībera kausā 2011”
Mārupes novads var lepoties ar bagātīgām sporta
tradīcijām - gadu no gada novadā tiek rīkotas sporta
sacensības dažādos sporta veidos. Šogad septembrī pēc
divu gadu pārtraukuma atkal notika MTB un V.Lībera
kausa izcīņa riteņbraukšanā dažāda vecuma bērniem,
veicinot aktīvu atpūtu brīvā dabā. Saulainā svētdienas
rītā Jaunmārupē z/s „Jaunmārtiņi” pulcējās mazāki un
lielāki riteņbraucēji, lai sacenstos gan par godalgotām
vietām, gan par V. Lībera ceļojošajiem kausiem, kurus
savā īpašumā varēja iegūt labākie mārupieši. Labākie
mārupieši no Andra Lībera saņēma arī veicināšanas naudas balvas.
Šogad godalgotās vietas, V.Lībera ceļojošo kausu un
veicināšanas naudas balvu saņēma savā grupā labākie
mārupieši: 1.vieta Rinaldam Celmam ( 2002.g. Mārupe,
grupā 2002.g.dz un jaunāki), 1.vieta Rojam Lojam
(2001.g. Jaunmārupe, grupā 2000.-2001.g.dz.) un 2.vieta
Dāvim Kursišam (1995.g., Jaunmārupe, grupā 1995.1996.g.dz.).   
Nākošajā gadā pēc sportistu ierosinājuma, sadarbojoties ar Mārupes novada bērnu un jauniešu dienas centriem, sacensības tiks organizētas trijos posmos - pavasarī,
vasarā un rudenī, un V. Lībera ceļojošā kausa ieguvējs
tiks noskaidrots kopvērtējumā.
Mazajiem riteņbraucējiem, kuri brauc ar trīsriteņiem,
tiks organizētas atsevišķas sacensības citā trasē uz asfalta
seguma.

Zanda Melkina, sacensību sekretāre
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Sākusies pieteikšanās
Latvijas III olimpiādei
Latvijas III olimpiāde vasaras sporta veidos šogad notiks no 6.-8. jūlijam Liepājā.
Latvijas Olimpiāde ir valsts mēroga kompleksas sporta
sacensības, kurās piedalās novadu un republikas pilsētu komandas un kas organizēta ar mērķi noteikt Latvijas labākos
sportistus vasaras olimpiskajos sporta veidos. Olimpiādes
programmā iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi.
Aicinām sportistus pieteikt savu dalību Latvijas III
olimpiādē Mārupes komandas sastāvā. Pieteikumus,
lūdzu, sūtīt uz e-pastu: sports@marupe.lv līdz š.g.
21.oktobrim.
Tuvāka informācija zvanot pa tālr. 26354027, Mārupes sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai.

Tuvojas „Sporta laureāts 2011”
Atgādinām, ka 2011.gada 11.novembrī notiks labāko
Mārupes sportistu godināšanas pasākums „Sporta laureāts 2011”. Mārupes novads ir bagāts ar sporta tradīcijām un
arī ar sportistiem, kuri gadu no gada sasniedz atzīstamus
rezultātus kādā no sporta veidiem Rīgas rajonā, Latvijā
vai aiz tās robežām. Lai varētu sumināt mūsu sportistus,
līdz 10.oktobrim vēl gaidām pieteikumus, kur jāuzrāda
sportista vārds, uzvārds, dzimšanas gads un sasniegumi
sportā 2011.gadā. Pieteikumus var rakstīt gan paši sportisti, gan viņu treneri, vecāki vai citi atbalstītāji.
Pieteikumi tiek pieņemti Mārupes Sporta centrā, Tīrainē, Viskalnu ielā 7 vai arī sūtot uz e-pastu: sports@
marupe.lv
Tel. 26354027, 67149574, Silvija Bartuševiča

Mārupes novada Dome aicina darbā
CEĻU BŪVINŽENIERI
Galvenie pienākumi:
- pārzināt pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanu;
- pārzināt pašvaldības teritorijā esošās meliorācijas
sistēmas;
- kontrolēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi,
meža un lauksaimniecības zemes transformāciju.
Prasības pretendentiem (-ēm):
- atbilstoša augstākā izglītība;
- latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
- vismaz divu gadu darba pieredze minēto pienākumu
veikšanā;
- labas iemaņas darbā ar datoru;
- precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības sajūta;
- B kategorijas autovadītāja apliecība
CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
marupe.info@marupe.lv, fakss 67149857
pa pastu - Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads
LV 2167
kontaktinformācija Ivars Punculis, 29236436
Darba laiks - 40 stundas nedēļā
Darba vieta - Mārupe, Mārupes novads
Darba vietu skaits - 1
Darba līgums - uz nenoteiktu laiku
Pieteikšanās vakancei - līdz 25.10.2011.
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4.oktobrī Mārupes novada basketbola līga uzsāk
3.sezonu. Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā 21.45 spēle starp pašvaldības
komandām “Jaunmārupe” un “Mārupes vidusskola”. Visi laipni aicināti just līdzi saviem
favorītiem vai basketbolam kā sporta veidam.
Nāciet un atbalstiet! Ieeja bez maksas.
8.oktobrī sākas Pierīgas novada sporta spēles
basketbolā vīriešiem (priekšsacīkstes un fināli).
Tuvāka informācija www.ikspieriga.lv/sports
14.oktobrī Mārupes novada izglītības iestāžu
sacensības futbolā zēniem (1.,2.klase).
22.oktobrī sākas Pierīgas sporta spēles peldēšanā.
29.oktobrī sākas bērnu mini futbola turnīrs.
Oktobrī sākas Latvijas čempionāta volejbolā
Nacionālās līgas sezona
5.novembrī sākas Pierīgas novada sporta spēles
volejbolā vīriešiem (priekšsacīkstes un fināli).
Tuvāka informācija www.ikspieriga.lv/sports

Izmaiņas apakšpasākumā
„Rugāju lauks
ziemas periodā”
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2011.
gada 1.novembrim atbalsta pretendenti var atsaukt pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Rugāju
lauks ziemas periodā” (RLZP) atbalstu visam platību
maksājumu iesniegumam vai arī tikai atsevišķiem laukiem, ja ir notikušas pārmaiņas saimniecības augsekā.
Atgādinām, ka atbalsta pretendentiem ir iespēja koriģēt
savu uz RLZP atbalstu pieteikto platību. Tomēr lūdzam
ņemt vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
23.marta noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” minimālajai RLZP atbalsta tiesīgajai platībai ir
jābūt 10 ha.
Par izmaiņām RLZP atbalsta tiesīgajās platībās rakstiski jāinformē tā reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kur
pavasarī tika iesniegts „Platību maksājumu iesniegums
2011.gadā”.
LAD ir veikts provizoriskais aprēķins par saistību platību pieaugumu RLZP atbalstam. Pieaugums tiek rēķināts
tikai tiem lauksaimniekiem, kuri 2010.gadā ir pabeiguši
pasākuma „Agrovide” apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana” saistības un 2011.gadā pieteikušies uz RLZP.
Samazinājuma koeficients šobrīd ir 0,540581 jeb
46%. Tādejādi, ja pārsniegums saglabāsies arī 2012.gada
31.janvārī, saistības lauksaimnieki varēs uzņemties jau
par proporcionāli samazinātu platību.
Agrovides un ražošanas maksājumu daļa Tālr. 67027880,
Klientu apkalpošanas daļa Tālr. 67027693, 67027684
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Iznāk vienu reizi mēnesī. Tirāža - 6200 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja:
Uva Bērziņa un Jolanta Grosberga - Gernere
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/

Pateicība
Mārupes novada Domei
2011. gada jūlijā es vērsos pie Jums Zeltiņu ielas
„apendiksa” Nr. 11, 11A, 11B, 11C, 13, 13A, 13B, 13C
un 13D īpašnieku vārdā ar lūgumu izveidot atsevišķu
ielu ar secīgiem un saprotamiem kārtas numuriem. Jūs
izskaidrojāt kārtību kādā tas ir risināms. 2011. gada augustā mēs iesniedzām prasītos dokumentus.
2011. gada 9.septembrī saņēmām lēmumu par ielas
adreses nomaiņu un jaunu numuru piešķiršanu.
Esmu negaidīti un patīkami pārsteigts par tik ātru un
veiksmīgu risinājumu. Vēlos sirsnīgi pateikties savā un
augstāk minēto īpašnieku vārdā par izrādīto sapratni un
ļoti ātru rīcību. Tiešām ir tāda laba sajūta par to, ka pārstāvat un rīkojaties sava pagasta iedzīvotāju labā.
Ar cieņu, Andris Jansons
Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
03.09. Rolands Sārtaputns un Marina Tereščenko
23.09. Nils Vitkaus un Rūta Dimanta
24.09. Sandris Priede un Linda Grīnberga
Dmitrijs Morozovs un Lada Gusarova
Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Jaroslavs Spriševskis (dzimis 07.08.2011.);
Emīlija Apine (dzimusi 29.08.2011.);
Nils Kozlovskis (dzimis 31.08.2011.);
Gustavs Ļašs (dzimis 04.09.2011.);
Hanna Sūniņa (dzimusi 06.09.2011.);
Edvards Valdis Benefelds (dzimis 05.09.2011.);
Stepans Domotenko (dzimis 31.08.2011.);
Renāts Miņins (dzimis 08.09.2011.);
Ričards Marts (dzimis 16.09.2011.);
Toms Janovskis (dzimis 18.09.2011.);
Leo Balodis (dzimis 15.09.2011.);
Roberts Saulītis (dzimis 17.09.2011.);
Emīls Einauss (dzimis 18.09.2011.);
Liza Vlasjuka (dzimusi 06.09.2011.)
Septembrī
mūžībā aizgājuši
Jurijs Osvalds Krusts (1941.);
Žanis Pirvics (1920.);
Alekandra Deņisova (1930.);
Viktors Miņins (1938.);
Antoņina Laganovska (1910.)

LĪDZJŪTĪBA
Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās.

Mūžībā aizgājis 1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības biedrs Jānis Eglītis. Izsakām
visdziļāko līdzjūtību ģimenei un piederīgajiem.
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde
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