2010. gada FEBRUĀRIS

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Turam īkšķus par mūsējiem!

Kristaps Zvejnieks
Mārupieši ir lepni, ka pirmo reizi Ziemas olimpiādē no mūsu novada piedalās
2 sportisti. Mārupe, kas nav bagāta ar kalniem un pat pauguriem tiek pārstāvēta
tādā sporta veidā kā kalnu slēpošana. Roberts Rode un Kristaps Zvejnieks ir godam
izcīnījuši tiesības pārstāvēt mūsu valsti 21. Ziemas olimpiskajās spēlēs, kas no 12. līdz
28. februārim notiek Kanādas pilsētā Vankūverā. Ļoti ceram, ka Robertam un Kristapam pievienosies arī mārupietis Oļegs Sorokins. Kā MV informēja Latvijas hokeja
federācijā, galīgais izlases sastāvs būs zināms tikai 15. februārī, un tikai tad zināsim, vai
Oļegs tiks oficiāli iekļauts komandā. Šobrīd viņš ir devies uz Vankuvēru kā rezervists.
Turēsim īkšķus, lai mūsējiem veicas, un sekosim līdzi viņu startiem!

Roberts Rode
LATVIJAS KALNU SLĒPOTĀJU STARTI 2010. GADA ZIEMAS OLIMPISKAJĀS
SPĒLĒS VANKŪVERĀ (pēc Latvijas laika)
13. 02. plkst. 21.45 nobrauciens Robertam Rodem
16. 02. plkst. 20.00 kombinācija–nobrauciens Robertam Rodem
plkst. 23.00 kombinācija–slaloms Robertam Rodem
21. 02. plkst. 20.00 gigantslaloms Kristapam Zvejniekam
plkst. 23.45 gigantslaloms, 2. brauciens Kristapam Zvejniekam
27. 02. plkst. 20.00 slaloms Kristapam Zvejniekam
plkst. 23.30 slaloms, 2. brauciens Kristapam Zvejniekam

Sabiedriskā apspriešana, kas nenotika
Otrdien, 2. februārī, Mārupes novada iedzīvotāji
tika aicināti uz sabiedriskās apspriešanas sapulci ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma
autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) rekonstrukcijai. Sabiedrisko apspriešanu rīkoja SIA
“Eirokonsultants”, kas VAS “Latvijas Valsts ceļi” darba
uzdevumā ir sagatavojis ietekmes uz vidi novērtējuma autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)
posma km 11,6 (A7)–km 34,6 (A9) rekonstrukcijai
darba ziņojumu.
Plānotā sabiedriskās apspriešanas sēde nenotika. Uz
sēdi sanākušie mārupieši tika informēti par to, ka decembrī Mārupes novada Domē bija ieradušies SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” pārstāvji, lai iepazīstinātu
Mārupes novada Domes deputātus ar Daugavas kreisā
krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un StarpRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

tautisko lidostu “Rīga” izpēti, kas tiek veikta VAS “Latvijas
dzelzceļš” uzdevumā. Pēc šīs Domes deputātu un SIA
“Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” pārstāvju tikšanās
tika sagatavota vēstule Satiksmes ministram K. Gerhardam un VAS “Latvijas dzelzceļš” vadībai ar iebildumiem
un lūgumu skaidrot šīs būvniecības ieceres, uz kuru tika
saņemta formāla Satiksmes ministrijas atbilde.
Tā kā gan A5 rekonstrukcijas, gan jaunās dzelzceļa
līnijas perspektīvās būvniecības pasūtītājs ir Satiksmes ministrija, uz 2. februāra sabiedriskās apspriešanas sanāksmi
bija jāierodas arī Satiksmes ministrijas pārstāvjiem, kuri
neieradās. Ņemot vērā šos apstākļus, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs aicināja neuzsākt
ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma autoceļa
A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte) rekonstrukcijai
sabiedrisko apspriešanas sapulci.
Pēc šīs nenotikušās sabiedriskās apspriešanas sēdes tika

nosūtīta atkārtota vēstule Satiksmes ministrijai ar lūgumu
skaidrot radušos situāciju, ka savstarpēji nesaskaņoti tiek
plānoti un izpētīti divi dažādi valstiski svarīgi infrastruktūras objekti – A5 rekonstrukcija (ceļa paplašināšana uz
4 braukšanas joslām) un Daugavas kreisā krasta perspektīvie dzelzceļa maršruti uz ostas teritorijām un Starptautisko
lidostu “Rīga”, kuri būtiski ietekmēs Mārupes novada
turpmāko attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Par lielu pārsteigumu Mārupes novada Domei,
8. 02. 2010. tika saņemta vēstule no SIA “Eirokonsultants”, ko parakstījis Valdis Felsbergs, ar nenotikušās sēdes protokolu un lūgumu to novietot Mārupes novada
Domē kopā ar citiem ietekmes uz vidi darba ziņojuma
materiāliem sabiedriskai apskatei.
Mārupes novada Būvvaldes vadītājas Aidas Lismanes
komentāru lasiet 7. lpp.
Ģirts Pūle
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NOVADA DOMĒ
Mārupes novada Domes sēde Nr. 1 – 2010. gada 27. janvārī
Domes sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe Aleksandrs Mihailovs,
Modris Spuģis, Pēteris Pikše, Iveta Grigule, Ira Dūduma, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns, Diāna Orleāne,
Arnis Āķis, Arvīds Juris Mūrnieks, Dace Štrodaha, Anita
Grope.

Domes sēdē nepiedalās:

Eduards Gribovskis – slimības dēļ.

Darba kārtībā 20 jautājumu.

Mārupes novada Dome nolēma:
• piekrist nekustamā īpašuma “Pakalniņi-1” 2. zemes
vienības sadalīšanai atsevišķos zemes gabalos ar platību ne
mazāku par 0,12 ha katru, platību precizējot pie robežu
iemērīšanas, izstrādājot zemes ierīcības projektu;
• piešķirt juridiskās adreses 36 īpašumiem;
• piešķirt nosaukumu vienam nekustamam īpašumam un noteikt šim īpašumam apgrūtinājumu – ierīkotas
ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija (kods 010402);
• noteikt diviem nekustamiem īpašumiem lietošanas
mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
• noteikt vienam nekustamam īpašumam lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
• mainīt vienam nekustamam īpašumam zemes lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu
teritorijas (kods 0302);
• piekrist, ka četri īpašnieki nostiprina zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu;
• atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz astoņiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Mārupes novadā;
• sadalīt nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa
2009. gada 4. ceturkšņa maksājuma samaksu 12 vienādos
maksājumos, paredzot katru maksājumu veikt līdz kārtēja
mēneša pēdējam datumam, visu parādu atmaksājot ne
vēlāk kā līdz 2010. gada 20. decembrim, kārtējā mēneša
maksājumā ietverot nokavējuma naudu 0,0125 % apmērā no nenomaksātā pamatparāda atlikušās summas par
katru dienu visa termiņa sadalīšanas periodā līdz pilnīgai
nodokļa parāda nomaksai vienam īpašniekam;
• atteikt vienam īpašniekam pagarināt nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksas termiņu;
• piešķirt 18 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo īpašumu 50 %
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
• piešķirt 11 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu par 2010. gadu par nekustamo īpašumu 70 %
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas;
• atteikt piešķirt 4 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu par
2010. gadu;
• atteikt līdzfinansēt viena personai apmācības izdevumus Privātajā izglītības iestādē;
• atteikt piešķirt finansiālo atbalstu vienai personai,
lai apmaksātu, lidmašīnas biļetes iegādi koncertturnejai
ar Rīgas Doma zēnu kori ASV 2010. gada maijā;
• nepieņemt saistošos noteikumus “Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” un atgriezt jautājumu izskatīšanai Finanšu
komitejā;
• kompensēt vienai personai braukšanas izdevumus
50 % apmērā, kas saistīti ar braucienu ar sabiedrisko transportlīdzekli 2009./2010. mācību gada laikā no Mārupes
novada līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar 2010. gada
1. janvāri, nosakot apmaksājamo braucienu biežumu 1 reizi nedēļā (turp un atpakaļ);
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• sadalīt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi:
Nr.
1
2
3
4

Izglītības iestāde
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes sākumskola
Jaunmārupes sākumskola
Kopā

LVL
358 415
53 993
7525
77 435
497 368

• sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu realizācijā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām šādi:
Nr.
1
2
3
4

Izglītības iestāde
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes sākumskola
Jaunmārupes sākumskola
Kopā

LVL
9995
4947
1823
6629
23 394

• sadalīt valsts budžeta mērķdotāciju piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām šādi:
Nr.
1
2
3
4
5

Izglītības iestāde
PII Lienīte
Mārupes pamatskola
Skultes sākumskola
Jaunmārupes sākumskola
Privātās PII
Kopā

LVL
18 200
13 280
6080
15 680
2880
56 120

• piešķirt Ls 105, lai apmaksātu 3 sportistiem dalības
maksu Eiropas A klases turnīrā Zviedrijā, Trelleborgā, no
2010. gada 4. līdz 7. februārim;
• atteikt anulēt ziņas par vienas personas deklarēto
dzīvesvietu Mārupes novadā;
• anulēt ziņas par 3 personu deklarēto dzīvesvietu
nekustamajā īpašumā Mārupes novadā;
• apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti”
nolikumu;
• izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumus, kas noslēgti
ar 6 personām;
• atzīt par spēkā neesošām īres attiecības, kas izriet
no Mārupes pagasta padomes 2007. gada 16. maijā pieņemtā lēmuma Nr. 22.1 “Atcelt Mārupes pagasta padomes
2007. gada 16. maijā pieņemto lēmumu Nr. 22.1”;
• apturēt šādu Mārupes novada spēkā esošo saistošo
noteikumu izpildi, kas paredz pabalstu izmaksu bez personas ienākumu izvērtēšanas un/vai ne pamatvajadzību
apmierināšanai:
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes
novadā” 3.2.5. punktā, 3.2.6. punktā, 3.2.8. punktā
paredzētie pabalsti;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 19 “Par apbedīšanas pabalstu”;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 20 “Par pabalstu politiski represētajām
personām”;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 21 “Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām
personām” ;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 22 “Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai”;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 23 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”;
ßßMārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie no-

teikumi Nr. 24 “Par pabalstu transporta pakalpojumiem”.

Plašāk ar šīs sēdes lēmumiem varat iepazīties www.marupe.lv sadaļā “Novada
Dome” – “Domes sēžu protokoli”.

Domes priekšsēdētāja
skaidrojums
2009. gada novembrī–decembrī Mārupes novada deputāti, gatavojoties Mārupes novada pašvaldības 2010. gada budžeta projekta izskatīšanai,
vērtēja Mārupes pašvaldības administratīvajā
teritorijā spēkā esošos saistošos noteikumus par
sociālajiem pabalstiem. Deputātu vēlme bija saglabāt Mārupes administratīvajā teritorijā iepriekšējos gados esošo sociālās palīdzības sniegto
pakalpojumu veidus.
No valsts institūcijām saņēmu norādījumu izvērtēt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembrī pieņemtos
saistošos noteikumus sociālās palīdzības jomā atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts,
kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – novērtēšanu personām (ģimenēm),
kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, pašvaldības
no pamatbudžeta ir tiesīgas izmaksāt arī citus pabalstus
ģimenes (personas) pamatvajadzību – ēdiena, apģērba,
mājokļa, veselības aprūpes, obligātās izglītības – apmierināšanai (saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešajā daļā, kuri
stājās spēkā 1. 12. 2009).
Ministru kabinets nosaka ienākumu un materiālā
stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv
no laulātajiem, personām, kurām ir kopīgi izdevumi par
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā
ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt
labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai
par trūcīgu.
Pamatojoties uz norādītajiem apstākļiem, Mārupes
novada Domes sociālais dienests izvērtē un sniedz sociālo palīdzību trūcīgām vai maznodrošinātām personām
(ģimenēm) pamatvajadzību apmierināšanai. Pārejā daļā
sociālā palīdzības pieprasījumu (iesniegumu) pieņemšana
ir apturēta līdz apstākļu noskaidrošanai.
Mārtiņš Bojārs,
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
MĀRUPES NOVADA DOMES SĒDES
15. februārī plkst. 15.00 Finanšu komitejas
sēde
17. februārī plkst. 15.00 novada Domes
sēde
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

NOVADA DOMĒ

Mārupieši nav teroristi!
Izlasot 5. februāra “Rīgas Apriņķa Avīzē” rakstu
“Mārupieši: valsts virza neskaidrus infrastruktūras
attīstības projektus” mani izbrīnīja SIA “Eirokonsultants” pārstāvja un darba ziņojuma sagatavotāja
Valda Felsberga komentārs un attieksme pret radušos
situāciju, kuru viņš nekautrējās salīdzināt ar ķīlnieku
sagrābšanu. Kāpēc izveidojās šāda situācija un SIA
“Eirokonsultants” valdes priekšsēdētāja vietnieks
Valdis Felsbergs jūtas kā ķīlnieks teroristu nometnē?
Situāciju var raksturot pavisam vienkārši: Mārupes
novada iedzīvotāji nav vienaldzīgi pret notiekošo Mārupes novadā un notiekošo mūsu valstī kopumā.

vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī valsts akciju sabiedrību uzdevums esot nevis plānot, bet
bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, izpildīt Satiksmes ministrijas ieceres. Tātad pavēle ir dota:
ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu izpildiet! Kā pēc tam dzīvos Mārupes iedzīvotāji? Kuru tas
un visu minēto jomu mijiedarbību.
vispār interesē?
Tātad tomēr pirmais un svarīgākais šajā procesā ir cilSavukārt mārupiešiem ir pilnīgi vienalga, ka SIA “Eivēks, viņa veselība un drošība, tad ilgtspējīga un saglabāta rokonsultants” un Felsberga kungam ir līgums ar VAS
vide, to abu pārdomāta un sabalansēta mijiedarbība.
“Latvijas Valsts ceļi”, kurš ir jāizpilda. Pilnīgi vienalga, ka
Felsberga kungs apšauba mārupiešu viedokļu paušanas SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” ir VAS “Latvijas
lietderību, jo, pēc viņa teiktā, Satiksmes ministrijā vairs dzelzceļš” uzdevums, kurš jāizpilda.
nav nevienas amatpersonas, kas būtu par šiem projektiem
Un ticiet, mārupieši atradīs arī atbildīgas amatpersonas
atbildīga un kuru tas vispār interesētu, jo ceļa A5 rekons- Satiksmes ministrijā, kuras gribēs runāt par šiem jautājutrukcijas projekts Satiksmes ministrijā jau ir saskaņots miem un tos risināt.
DAUGAVAS
KREISĀ
PERSPEKTĪVIE DZELZCEĻA MARŠRUTI UZ
Aida Lismane,
un nodots VAS
“Latvijas Valsts
ceļi” , KRASTA
savukārt dzelzceļa
OSTAS
UN
STARPTAUTISKO
LIDOSTU
“RĪGA
” Būvvaldes vadītāja
Mārupes
novada
līniju izpēte ir nodota
VAS TERITORIJĀM
“Latvijas dzelzceļš”.
Abu
šo

Mārupes novadam pāri tiek plānoti divi liela mēroga
KRAVAS DZELZCEĻŠ
Valsts nozīmes infrastruktūras objekti: Rīgas apvedceļa
PASAŽIERU DZELZCEĻŠ
paplašināšana no 2 uz 4 joslām un jaunas dzelzceļa līDAUGAVAS KREISĀ KRASTA PERSPEKTĪVIE DZELZCEĻA MARŠRUTI
nijas no Daugavas labā krasta uz lidostu “Rīga” un tālāk
UZ OSTAS TERITORIJĀM UN STARPTAUTISKO LIDOSTU “RĪGA”
uz ostas teritorijām Daugavas kreisajā krastā. Šo plānu
rezultātā Mārupes novads vairs nebūs ērta un pievilcīga
dzīvesvieta, bet gan teritorija, kurā nav iespējams pārvietoties. Teritorijā, kurā ir trokšņi, izplūdes gāzes, vibrācijas
un izgarojumi no kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kas
šķērsos Mārupes ciemu tieši pa vidu vairākās vietās pāri
tikko uzceltajām mājām.
Abu šo valstiski svarīgo infrastruktūras objektu būvniecība ir Satiksmes ministrijas pārziņā, kas ļauj šo objektu
būvniecības plānošanu savstarpēji viegli koordinēt, lai panāktu maksimāli labāko kompromisa variantu starp valsts
un Mārupes iedzīvotāju interesēm. Tam visam patiesībā
arī nav nekādas steigas, jo A5 rekonstrukcijas būvdarbi
plānoti tikai 2017. gadā, bet dzelzceļa līniju būvniecības
laiks vispār netiek nosaukts. Kāpēc šie jautājumi ir jārisina
sasteigti, nepārdomāti, nerēķinoties ar iedzīvotāju viedokli
un īstenībā pasliktinot vides stāvokli un iedzīvotāju dzīves
līmeni Mārupē kopumā, nav skaidrs.
Protams, Felsberga kungam ir pilnīgi vienalga, kā pēc
tam dzīvos mārupieši, jo uz viņu tas viss neattiecas. SIA
“Eirokonsultants” pilda VAS “Latvijas Valsts ceļi” doto
uzdevumu – pēta ietekmi uz vidi, un uzdevuma izpilde
garantē firmai apsolīto samaksu.
Lai saprastu jautājumu pēc būtības, ir svarīgi zināt,
kas
DAUGAVAS
KREISĀ KRASTA PERSPEKTĪVIE DZELZCEĻA MARŠRUTI UZ
tad vispār ir ietekme uz vidi? Pēc likumā “Par ietekmes
OSTAS TERITORIJĀM UN STARPTAUTISKO LIDOSTU “RĪGA”
uz vidi novērtējumu” dotās definīcijas ietekme uz vidi ir
KRAVAS DZELZCEĻŠ
paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas
PASAŽIERU DZELZCEĻŠ
izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē

Paziņojums par nomas tiesību izsoli
Pamatojoties uz Mārupes novada Domes
2009. gada 25. novembra lēmumu Nr. 48 (prot.
nr. 10, pielik. nr. 48) un Siguldas novada Domes 2010. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 2.30.,
2010. gada 19. martā plkst. 12.00 Siguldas novada Domē Pils ielā 16, Siguldā, notiks pašvaldību
nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā nomas
tiesību izsole.
Nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 24, Rīgā, ar kadastra nr. 0100-021-0085, zemes platība 757 m², un uz tā
esoša piecstāvu administratīva ēka ar mansardu un garāža pieder Mārupes novada pašvaldībai 1/23 domājamās
daļas apmērā, Ādažu novada pašvaldībai 1/23 domājamās
daļas apmērā, Carnikavas novada pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā, Garkalnes novada pašvaldībai
1/23 domājamās daļas apmērā, Babītes novada pašvaldībai 2/23 domājamās daļas apmērā, Ropažu novada pašRīgas Apriņķa Avīze
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valdībai 1/23 domājamās daļas apmērā, Salaspils novada
pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā, Sējas novada
pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā, Siguldas
novada pašvaldībai 2/23 domājamās daļas apmērā, Stopiņu novada pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā,
Krimuldas novada pašvaldībai 1/23 domājamās daļas
apmērā, Ķekavas novada pašvaldībai 3/23 domājamās
daļas apmērā, Mālpils novada pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā, Olaines novada pašvaldībai 2/23 domājamās daļas apmērā, Saulkrastu novada pašvaldībai
1/23 domājamās daļas apmērā, Baldones novada pašvaldībai 1/23 domājamās daļas apmērā un Inčukalna
novada pašvaldībai 2/23 domājamās daļas apmērā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Siguldas novada Domē, kura atbilstoši Mārupes novada Domes
2009. gada 25. novembra lēmumam Nr. 48 (prot. nr. 10,
pielik. nr. 48) ir pilnvarota rīkot izsoli un veikt visas
darbības, kas saistītas ar izsoles procedūru.

Uzaicinājums uz
sabiedrisko apspriešanu
23. februārī pulksten 18.00 Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē Jaunmārupe, Mazcenu alejā 37 notiks
Mārupes novada Domes lēmuma par ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanas aizlieguma ieviešanu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem sabiedriskā
apspriešana.
Uzstāsies LZA akadēmiķis, LU bioloģijas institūta,
Augu ģenētikas laboratorijas vadītājs, Latvijas ģenētiķu
un selekcionāru biedrības prezidents, profesors Īzaks
Rašals.
Nākamais “Mārupes Vēstis” izdevums iznāks 12. martā.
Mārupes iedzīvotājiem jāsaņem pašvaldības informatīvais izdevums savā pastkastītē bez maksas. No 2009. gada
9. oktobra šo pakalpojumu 3 darba dienu laikā no avīzes
iznākšanas brīža sniedz VAS “Latvijas Pasts”.
Ja nesaņemat "Mārupes Vēstis" savā pastkastītē, jautājiet
Latvijas pasta darbiniekiem – sava rajona pastniekiem, vai
informējiet redakciju: marupesvestis@marupe.lv.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai
Kā informē Veselības ministrija, no 2010. gada
februāra ir paplašināts to pacientu loks, kuri saņems
atvieglojumus veselības aprūpei un kompensējamo
zāļu iegādei. Turpmāk sociālā drošības tīkla atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai paredzēti ne
tikai trūcīgajiem pacientiem, bet arī pacientiem ar
ienākumiem līdz 120 un 150 latiem mēnesī.
No pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājuma par
operāciju un no maksas par uzturēšanos “slimnīcu viesnīcās” atbrīvoti:
• trūcīgie pacienti (kuru statusu nosaka Ministru kabineta noteikumi par trūcīgajām personām);
• pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī.
50 % no pacienta iemaksas un ne vairāk kā 15 latu
līdzmaksājumu par operāciju maksā:
• pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī.
Atvieglojumi kompensējamo zāļu iegādei:

• trūcīgie pacienti un pacienti, kuru ienākumi ir līdz
120 latiem mēnesī atbrīvoti no līdzmaksājuma par kompensējamajiem medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām
šobrīd ir noteikta 75 vai 50 % kompensācija no valsts, bet
atlikusī starpība 25 vai 50 % bija jāpiemaksā pašiem;
• no februāra vairs nav jākrāj čeki par kompensējamo
zāļu veiktajiem līdzmaksājumiem, lai sasniegtu 50 latu robežu un tikai pēc tam saņemtu atlaidi. Šī robeža ir atcelta.
Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta, uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā,
jāuzrāda pašvaldības, kuras teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu izsniegta izziņa,
kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību
noteiktajam ienākumu līmenim (120 vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpē sociālais dienests pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau noteikto kārtību
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.

Ieturētās pensijas tiks saņemtas aprīlī
Lai nodrošinātu Satversmes tiesas lēmuma izpildi,
Labklājības ministrija informē, ka ieturētās pensijas
pensionāri saņems aprīlī vienlaikus ar aprīļa pensiju, bet
no 2010. gada 1. februāra vecuma pensijas izmaksās
bez ierobežojumiem.
Ieturētās pensijas izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA). Lai tās saņemtu, pensionāriem VSAA nav
jāiesniedz iesniegums, jo visa nepieciešamā informācija jau
ir aģentūras rīcībā.
Ja pensijas saņēmējs ir miris, viņam pienākošos pensijas
daļu varēs saņemt laulātais, pirmās un otrās pakāpes radinieki,
kā arī citas personas. Šādos gadījumos mirušā tuviniekam būs
jāvēršas dzīvesvietai tuvākajā VSAA, līdzi ņemot pensionāra
miršanas un laulības apliecību vai arī mantojuma apliecību,
vai tiesas nolēmumu.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, ko piemēros atmaksājamai pensijas daļai par periodu no 2009. gada 1. jūlija līdz
31. decembrim, būs 23 %, bet par 2010. gada janvāri – 26 %,
ņemot vērā neapliekamo minimumu. Likums “Par iedzīvotāju

ienākuma nodokli” nosaka, ka personām, kurām pensija
piešķirta līdz 1996. gada 1. janvārim (un nav veikts pensijas
pārrēķins), neapliekamais minimums ir šīs pensijas apmērā.
Bet personām, kurām pensija piešķirta vai pārrēķināta pēc
1996. gada 1. janvāra, – neapliekamais minimums ir 1980 latu
gadā vai 165 lati mēnesī. Tādējādi, ja pensijas apmērs (kopā
ar piemaksu) nepārsniedz 165 latus mēnesī, tad iedzīvotāju
ienākuma nodoklis netiek piemērots.
Tāpat ar šī gada 1. februāri ierobežojumi (10 % apmērā) atcelti arī tiem pensionāriem, kuriem līdz 2009. gada
30. jūnijam vecuma pensija piešķirta priekšlaikus. Viņiem
jau februārī pensiju izmaksās līdzšinējā jeb 80 % apmērā no
piešķirtās pensijas. Neizmaksāto pensijas daļu par laiku no
2009. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 31. janvārim šie pensionāri
saņems atpakaļ aprīlī.
Ja persona ir pensionējusies priekšlaikus, tad līdz vispārējā
pensionēšanās vecuma sasniegšanai (62 gadiem) priekšlaikus
piešķirtās vecuma pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad persona strādā (t. i., ieguvusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātas
personas statusu).

Programma “Paēdušai Latvijai”
Programmas “Paēdušai Latvijai” mērķis ir sniegt
atbalstu ar ikdienas pārtikas nodrošinājumu ģimenēm, kuras skārusi ekonomiskā krīze un tās radītās
sekas. Svarīgi, ka šīs programmas palīdzība nedrīkst
dublēt citas palīdzības programmas, bet atbalstīt tieši
tos iedzīvotājus, kuri bieži vien formālu iemeslu dēļ
pašvaldības, valsts vai Eiropas Savienības palīdzību
nevar saņemt.
Pārtikas paku no Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”
prioritāri var saņemt ģimenes ar bērniem, kurās kāds no
strādājošajiem kopš 2008. gada jūnija krīzes rezultātā ir kļuvis
par bezdarbnieku.
Papildu nosacījumi pakas saņemšanai var būt tas, ka ģimenei pašvaldība nav piešķīrusi un formālu iemeslu dēļ nevar
piešķirt trūcīgās ģimenes statusu un ģimene nesaņem garantētā minimālā ienākuma pabalstu. Tātad šo pārtikas paku nevar
saņemt ģimene, kurai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. Tās
varēs saņemt Eiropas Savienības finansēto pārtikas paku, kuru
izdales process, cerams, tiks uzsākts tuvākajā laikā.
Vēl viens no iespējamiem nosacījumiem pakas saņemšanai ir, ja ģimenes ienākumi ir mazāki par iztikas minimumu
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(2009. gada rudenī – Ls 165 uz 1 cilvēku).
Ņemot vērā Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Rīgas rajona
komiteja veiksmīgo ilggadīgo pieredzi Eiropas Savienības pārtikas paku izdales organizēšanā, esam izraudzīti par projekta
“Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai”” reģionālo sadarbības
partneri.
Ģimenēm, kurām nepieciešams Pārtikas bankas sniegtais
atbalsts un kuras atbilst kādam no iepriekšminētajiem nosacījumiem, jāaizpilda pieteikums pārtikas pakas saņemšani.
Pieteikuma forma elektroniskā veidā ir pieejama LSK vietnē
www.redcross.lv vai arī LSK Rīgas rajona komitejas birojā
Lāčplēša ielā 24, Rīgā.
Iesniegtie pieteikumi tiks izvērtēti, un lēmumu par
pakas piešķiršanu pieņem, balstoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem, kā arī pārbaudot informāciju. Par
pakas saņemšanas iespējām sazināsimies ar katru ģimeni
individuāli.
Pieprasījums pēc pārtikas pakām strauji palielinās, tādēļ
ļoti nepieciešams arī ziedotāju atbalsts. Ziedot iespējams,
arī zvanot pa labdarības tālruni 90006488 (1 lats).
Ulla Norvaiša,
projekta “Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai” “ koordinatore

Valdība neplāno atcelt
valsts pabalstu izmaksas
ierobežojumus
Pērn noteiktie valsts pabalstu izmaksas ierobežojumi nav atceļami, tā vienojās valdība
9. februārī, izskatot Labklājības ministrijas (LM)
sagatavoto informatīvo ziņojumu Par turpmāku
valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību.
Pēc valdības domām, ģimenes valsts pabalsta ierobežojums ir turpināms, izmaksājot pabalstu 8 latu
apmērā par katru bērnu. Vienlaikus šo pabalstu turpmāk nedrīkst samazināt vai atcelt.
Arī vecāku pabalstu strādājošiem vecākiem par visiem bērniem, kuri dzimuši līdz 2009. gada 2. maijam,
turpinās izmaksāt 50 % apmērā.
Tāpat, ņemot vērā valsts budžeta interešu nodrošināšanas nepieciešamību ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, ir saglabājami un turpināmi arī ierobežojumi
valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem (slimības,
maternitātes, paternitātes, vecāku un bezdarbnieku
pabalstiem).
No 2009. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 31. decembrim ģimenes valsts pabalsta apmērs par visiem
bērniem ir vienāds – par katru bērnu astoņi lati mēnesī.
No 2009. gada 1. jūlija personai, kura kopj līdz
2010. gada 2. maijam dzimušu bērnu un bērna kopšanas laikā vienlaikus strādā, vecāku pabalstu izmaksā
50 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
Vecāki, kuri bērna kopšanas laikā atrodas bērna
kopšanas atvaļinājumā un līdz ar to negūst ienākumus
kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie, vecāku pabalstu
saņem pašreiz noteiktajā kārtībā un apmērā, t. i., 70 %
apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.
No 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim ierobežota slimības pabalsta izmaksa un piešķiramais bezdarbnieka pabalsts, bet no 2010. gada
3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim – arī maternitātes un paternitātes pabalsta izmaksa, nosakot
griestus vidēji 350 latu apmērā mēnesī jeb Ls 11,51
dienā un pieskaitot 50 % no summas, kas pārsniedz
noteiktos griestus. Analoģiskas normas attieksies arī uz
tiem vecāku pabalstu saņēmējiem, kuru bērni dzimuši
pēc 2010. gada 2. novembra.
No 2010. gada 3. novembra līdz 2012. gada 31. decembrim maternitātes pabalsts un paternitātes pabalsts
ir 80 % apmērā no personas vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas, vienlaikus ievērojot tiesiskās paļāvības
principu. Tas nozīmē, ka līdz 2010. gada 2. novembrim
piešķirtie pabalsti ir saglabājami esošajā apmērā saskaņā ar piešķiršanas brīdī spēkā esošo regulējumu.

“Cāļa labdarības
tirdziņš”
27. martā no pulksten 10.00 līdz 14.00 Mārupes kultūras namā sadarbībā ar www.calis.lv būs “Cāļa labdarības
tirdziņš” – mazlietotu bērnu mantu maiņa un tirdzniecība,
mantu savākšana labdarībai. Sīkāka informācija nākamajās
“Mārupes Vēstīs” vai pa tālruni 29183801.
Labklājības un Veselības ministrijas
sniegto informāciju apkopoja Ģirts Pūle
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

NOVADĀ

Liga Kadiģe, Mārupes
novada Domes priekšsēdētāja vietniece

Iveta Jirgenosne, PII
“Zeltrīti” vadītāja

Vēl tikai daži mēnesī, un durvis vērs mūsu novada jaunā pirmsskolas izglītības iestāde (PII) “Zeltrīti”.
Celtnieki aktīvi un rūpīgi jau veic ēkas iekšdarbus un
gaida pavasari, kad varēs pabeigt arī ēkas fasādi. Līdz
ar pavasara iestāšanos tiks uzsākta arī apkārtnes labiekārtošana. Paralēli celtniecībai notiek aktīvi sagatavošanās darbi – par PII vadītāju ir apstiprināta Iveta
Jirgenosne, kuru daudzi mārupieši pazīst kā bijušo PII
“Tīraine” vadītāju, ir pieņemts PII “Zeltrīti” Nolikums un
tiek veikti daudzi citi administratīvie darbi. Uz sarunu
esmu aicinājis Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi un PII “Zeltrīti” vadītāju Ivetu
Jirgensoni.
Kādi šobrīd ir galvenie darbi, kurus veic “Zeltrītu”
administrācija?
I. Jirgensone: “Atnākot uz bērnudārzu, bērnam sākas jauns
dzīves cikls. Šajā vecuma posmā bērns attīstās gan intelektuāli,
gan fiziski un emocionāli, un pats galvenais mūsu uzdevums
ir sagatavot bērnu skolas gaitām. Līdz ar to audzinātājām ir
jābūt ļoti zinīgām, gudrām, nepārtraukti jāpapildina savas
zināšanas, jo mazie kāpēcīši nepārtraukti uzdod jautājumus,
uz kuriem ir jābūt gatavām atbildēm. Līdz ar to man šobrīd ir
ļoti svarīgs un atbildīgs uzdevums – atrast labus pedagogus,
lai realizētu pirmskolas izglītības programmu. Un tas šobrīd
nav tas vieglākais uzdevums. Tādēļ arī mēs jau šobrīd aicinām
pieteikties pirmskolas pedagogu konkursam.”
Cik daudz pedagogu ir nepieciešams?
I. Jirgensone: “Plānotas ir 12 grupas, tas nozīmē, ka katrai
grupiņai ir vajadzīgi pedagogi ar atbilstošu izglītību, uzņēmīgi,
patstāvīgi, zinīgi un ar pieredzi, kā arī speciālie pedagogi –
muzikālie pedagogi, fiziskās attīstības pedagogi un logopēds,
kā arī medmāsa. Būs vajadzīgas pirmsskolas izglītības skolotāju
palīdzes, bet atšķirībā no ierastās prakses šo darbinieku galvenais uzdevums būs piedalīties pedagoģiskās dzīves ikdienā,
kļūstot par skolotāju atbalstu. Mums ir jāveido jauns kolektīvs,
un es ļoti vēlētos, lai pretendenti būtu sirsnīgi, radoši un
atvērti jaunām lietām, jo mainās gan pasaule mums apkārt,
gan bērni. Ļoti gribētu, lai mūsu pedagoģiskais kolektīvs
izveidotos tāds, lai katrs bērns ik rītu nāktu pie mums ar
prieku, jo pats nosaukums “Zeltrīti” mudina uz to, lai ikkatrs
brīdis kļūtu par bērnības skaistāko mirkli, jo ikviens bērniņš
grib saņemt mīļumu un būt aprūpēts.”
Kā notiks grupiņu komplektēšana?
L. Kadiģe: “Jāsaka, ka arī šis uzdevums nav vienkāršs, jo
mums ir jāatrisina tā situācija, kas ir izveidojusies, novadam
ļoti strauji augot iedzīvotāju skaita ziņā. Uz Mārupi ir pārcēlušies dzīvot daudz jaunu cilvēku, jaunajās ģimenēs dzimst
mazuļi un vecāki vēlas, lai bērni varētu apmeklēt pašvaldības
bērnudārzus. Nav iespējams nemaz cits princips – tikai pēc
reģistrētās rindas. Primāri tiks komplektētas grupiņas ar piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem, jo viņiem ir jāuzsāk vai
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

Jolantas Grosbergas foto

“Zeltrīti” aicina darbā

Finišam tuvojas iekšdarbi PII “Zeltrīti”.
jāturpina valsts noteiktā obligātā apmācība, un tad četrgadīgie,
jo viņi jau pagājušajā gadā nav tikuši kādā no pirmskolas
izglītības iestādēm, un tad tie, kuriem ir trīs gadi.”
Vai arī tie bērni, kuri šobrīd apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, varēs pretendēt uz vietu “Zeltrītos”?
L. Kadiģe: “Ja bērni ir reģistrēti pašvaldības rindā uz pašvaldības bērnudārzu, tad vecākiem tiks piedāvāta iespēja
pārnākt uz kādu no novada pašvaldības PII, bet tikai tiem,
kuri ir vecāki pa trīs gadiem. Tāpat šobrīd tiek apzināti tie
bērni, kuri jau apmeklē kādu no pašvaldības bērnudārziem
un kuru vecāki izsaka vēlēšanos pārnākt uz “Zeltrītiem”, jo
atrodas tuvāk dzīvesvietai. Neliksim taču bērnu vadāt uz
Jaunmārupi vai Skulti, ja ģimene dzīvo pāris soļu attālumā
no “Zeltrītiem”.”
Vai līdz ar jaunās PII atvēršanu Mārupē vairs nebūs
rindas uz bērnudārziem?
L. Kadiģe: “To pilnīgi precīzi varēsim pateikt tajā brīdi,
kad tiks veidotas grupiņas. Tad uzzināsim, vai visi, kuri ir
savus bērniņus reģistrējuši rindā, arī šobrīd vēlas vietu bērnudārzā, jo ekonomiskā situācija valstī ir tāda, kāda ir, un
nereti vecāki izvēlas citu risinājumu. Ja skatāmies vienkārši
sausus skaitļus, tad varētu būt, ka saglabāsies neliela rinda
trīsgadniekiem, bet to mēs redzēsim tajā brīdī, kad šie saraksti
tiks aktualizēti.”
Kad tas būs zināms?
L. Kadiģe: “1. jūnijā bērni varēs sākt apmeklēt “Zeltrītus”,
bet tas nenozīmē, ka jau ar pirmo dienu būs piepildītas visas
grupiņas, jo, kā rāda pieredze, vasaras periodā daudziem
vecākiem ir savi plāni un bērnudārzos strādā nepilnas grupas. Līdz tam mēs veiksim visus darbus, lai jau rudenī visas
grupas visos novada PII būtu nokomplektētas.”
Vai tiem vecākiem, kuri gaida rindā, šobrīd ir kaut
kas jādara?
L. Kadiģe: “Nē, jo pašvaldības speciālisti maija sākumā
informēs katra bērna vecākus individuāli par iespējām uzsākt
apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Tiem vecākiem, kuru
mazuļi šobrīd apmeklē kādu no bērnudārziem, bet vēlas turpmāk apmeklēt “Zeltrītus”, pēc iespējas ātrāk par to ir jāinformē
tās iestādes vadītāja, kuru šobrīd bērns apmeklē.”
Ģirts Pūle

1. jūnijā darbu uzsāks Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestāde
“Zeltrīti”

“Zeltrīti” ir pirmā Latvijā jauna tipa Publiskās
privātās partnerības projekta ietvaros uzceltā pirmsskolas izglītības iestāde, kas atrodas Mārupē, Gaujas
ielā 41.
Ja tavs aicinājums ir darbs ar pirmsskolas vecuma
bērniem, tev ir daudz enerģijas un radošu ideju, kā
arī zini, ka pietiks pacietības atbildēt uz daudziem
“kāpēc”, pievienojies mūsu pulkam!
Mēs aicinām pieteikties:
■■ pirmsskolas izglītības skolotājas;
■■ pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju;
■■ pirmsskolas izglītības fiziskās attīstības skolotāju;
■■ skolotāju logopēdu;
■■ pirmsskolas iestādes medmāsu (atbilstoša medicīniskā izglītība)
■■ pirmsskolas izglītības skolotāja palīgus (augstākā
izglītība, priekšroka pretendentiem ar augstāko pedagoģisko izglītību).
Visiem pretendentiem CV un motivācijas vēstuli
sūtīt uz e-pastu zeltriti@marupe.lv vai uz adresi Daugavas 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167 ar norādi:
Mārupes novada PII “Zeltrīti”.
Pieteikumus gaidīsim līdz 2010. gada 15. martam.
Sīkākas ziņas pa tālruni 26569936.

SIA “Namu apsaimniekošana” veic
personāla atlasi jaunam projektam
Mārupē.
Darbs no šī gada jūnija.
Plānotās vakances: apkopējas (4), sētnieki (1), dežuranti/apsargi (3).
Prasības: augsta atbildības izjūta, iepriekšēja darba
pieredze, bez kaitīgiem ieradumiem.
Lūdzam CV un pieteikuma vēstules sūtīt, kā
arī, lai iegūt sīkāku informāciju, rakstīt uz e-pastu
klientuserviss@namuaps.lv.
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IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
Skolēni piedalās ceļazīmju jaunradē
28. janvārī noslēdzās zīmējumu konkurss “Kādas ceļazīmes trūkst pie manas skolas?”. Konkursā
piedalījās Skultes sākumskolas un ciemata bērni.
Bērni zīmēja ceļazīmes, kuras, pēc viņu domām,
nepieciešamas skolas tuvumā. Tika attēlotas zīmes
par atkritumu tēmu, satiksmes noteikumu neievērošanu, savstarpējo attiecību kultūru u. c.

Konkursā uzvarēja Skultes sākumskolas 3. klases skolniece Anna Liflands ar zīmējumu “Ceļš uz skolu” (skolotāja L. Čaupenoka). Visi konkursa dalībnieki saņēma
nelielas dāvanas un pateicības.
Liels paldies jāsaka Skultes sākumskolas skolotājai
Jeļenai Martjanovai, kura atbalstīja konkursa ideju un kopā
ar bērniem aktīvi darbojās zīmēšanas pulciņa nodarbībās.
Zīmēšanas pulciņa nodarbībās un konkursā piedalījās arī
bērni no Skultes ciemata, kuri mācās citās skolās.
Dalībnieku apbalvošana bija patīkams mirklis arī projekta “Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem un
jauniešiem Mārupes novadā” dibinātājiem. Zīmējumu
konkurss tika realizēts šī projekta ietvaros.
Pateicība visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja konkursa

Konkursa laureātes un
skolotāja Jeļena Martjanova
realizāciju, kurus neatstāj vienaldzīgus bērnu drošība šajā
sarežģītajā un dinamiskajā laikā.
Ludmila Čaupenoka,
projekta “Sociālās atstumtības riska mazināšana bērniem
un jauniešiem Mārupes novadā” vadītāja

Šogad vidusskolu absolventi studijām
augstskolās varēs reģistrēties no 16. jūlija
Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu pirmajā
gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un
koledžas varēs uzsākt no 2010. gada 16. jūlija – to
paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai
augstskolās un koledžās 2010. gadā.
Lai visām augstskolām un koledžām nodrošinātu vienādas iespējas uzsākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā
pēc vidējās izglītības iegūšanas, MK katru gadu nosaka
termiņu, no kura var sākt reģistrēt reflektantus, kā arī

uzņemt augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās
izglītības iegūšanas. Šis termiņš noteikts saskaņā ar MK
noteikumiem “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu
un norises kārtību”, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu
sertifikātus Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedz
piecu nedēļu laikā pēc mācību gada beigām.
12. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2010. gada
18. jūnijā, un VISC ir noteicis, ka 2009./2010. mācību
gada centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējo
vidējo izglītību pašvaldības izglītības pārvaldēm izsniegs
2010. gada 15. jūlijā.

Mārupes jaunieši gūst atbalstu savam projektam
“Sabiedrība par atklātību – Delna” 2009. gada
septembrī uzsāka projektu “Skolēnu pilsoniskā
līdzdalība demokrātijā – jauniešu izglītošanas programma”, kura mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību
demokrātijā, jo īpaši vietējās kopienās. Projekta
ietvaros Delna organizēja jauniešu NVO projektu
konkursu “Jaunieši var!”.
Konkurss ir noslēdzies, un no 15 pretendentiem atbalstu
guva četri projekti, to vidū arī Mārupes biedrība “Jauniešu
ideju darbnīca” īstenos projektu “Ceļazīme – jaunatnes
politika Mārupē!”, kura mērķis ir veidot jaunatnes politiku Mārupes novadā un veicināt jauniešu un pašvaldības
sadarbību. Biedrība rīkos info dienas, kurās piedalīsies
pašvaldības darbinieki, uzņēmēji, jauniešu organizāciju
pārstāvji, lai uzzinātu par jauniešu organizāciju darbību un
kopīgi veidotu jaunatnes politiku Mārupes novadā.
Savukārt Vaiņodes jauniešu biedrība “4U” īstenos projektu “Mācāmies uzklausīt, mācāmies sadarboties!”, veidojot
sadarbības modeli starp novada Domi un sabiedrību sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā. Sadarbības modelis
tiks fiksēts nodomu protokolā starp pašvaldības Domes
deputātiem un jauniešu biedrību.
Latvijas Sarkanā Krusta Liepājas komiteja īstenos projektu “Ieskaties Liepājā!”, kura mērķis ir radīt jauniešos
interesi par Liepājā notiekošajiem politiskajiem procesiem
un pievērst politiķu uzmanību jauniešu vajadzībām un
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viedoklim. Jaunieši rīkos foto konkursu un fotogrāfiju
izstādi, kurā jaunieši iesūtīs fotogrāfijas ar aprakstu par
kādu konkrētu vietu Liepājā, kuru vēlas sakārtot. Projekta
ietvaros tiks rīkota politiķu un jauniešu talka, kurā kopīgi
sakops kādu no foto konkursā iesūtītajām Liepājas pilsētas
vietām.
Saldus jauniešu dome “Es un mēs” īstenos projektu
“Gribu zināt! Gribu saprast!”. Šī projekta mērķis ir veicināt
Saldus novada pagastu jauniešu aktivitāti, veidojot viņu
pilsonisko apziņu, piedāvājot iespēju izpētīt sava pagasta
un novada pašvaldības darbību, tādā veidā veicinot jauniešu sadarbību ar vietējo pašvaldību. Jaunieši apmeklēs
Saldus novada Domes sēdes, kā arī rīkos sēdes simulācijas
spēli.
Projekti tiks īstenoti ar Delnas finansiālu un organizatorisku atbalstu. Pēc projektu īstenošanas jaunieši ar
savu pieredzi iepazīstinās Latvijas vidusskolēnus, kuri būs
pulcējušies Delnas rīkotajā vasaras skolā. Programma tiek
īstenota ar Nīderlandes vēstniecības un Fridriha Eberta
fonda finansējumu.
Šobrīd Mārupes jauniešu organizācija aktīvi strādā pie
informatīvo dienu organizēšanas, un pavisam drīz būs
zināmi datumi, kuros tiks organizētas dažādas aktivitātes.
Sekojiet līdzi informācijai!
Ieva Spriža,
Mārupes novada jauniešu organizācijas
“Jauniešu ideju darbnīca” vadītāja

KULTŪRAS NOTIKUMU AFIŠA
Mārupes novada Domes vestibilā (Daugavas ielā 29)
apskatāma mākslinieces Zīles Ozoliņas-Šneideres gleznu
izstāde. Izstāde aplūkojama līdz 26. februārim.
18. februārī pulksten 11.00 Mārupes novada kultūras namā muzikāla izrāde bērniem “Kaķīša dzirnaviņas”. Ielūdz – privātā pirmskolas izglītības iestāde
“Mazulītis Rū” un Mārupes kultūras nams. Ielūguma
cena – Ls 0,50.
5. martā pulksten 19.00 Mārupes kultūras namā
Riču ģimenes koncerts. Vietu skaits ierobežots. Biļešu
cenas – Ls 4, 5, 6, 7. Pieteikties var Mārupes kultūras
namā (ieeja no Gaujas ielas) pie kultūras nama direktores vai pa tālr. 67149864 un 29211645 darbadienās
no 10.00 līdz 18.30.
6. martā pulksten 14.00 Mārupes kultūras namā
piestās kinobusiņš.
Kinobusiņš ir ceļojoša apvienība, kas dodas cauri visai
Latvijai, lai iepriecinātu mazos un lielos skatītājus ar
sirsnīgām un jaukām latviešu animācijas filmām. Tā
mērķis ir dot iespēju bērniem piedzīvot savā pilsētā,
novadā vai pagastā īstu kino brīnumu, kā arī popularizēt
Latvijas animācijas filmas kā vērtīgu, estētisku izklaidi.
Seansa programmā iekļautas animācijas studijas “Dauka”
un Nila Skapāna animācijas filmiņas. Seansa garums ir
1 stunda, ieejas maksa – 1 santīms.
6. martā pulksten 18.00 Mārupes kultūras namā
jauktais koris “Mārupe” piedāvā romantiskas un saldkaislas dziesmas par un ap sievietēm. Oriģināluzvedums.
6. martā pulksten 20.30 Mārupes kultūras namā atpūtas vakars 8. marta noskaņās. Ierašanās 80. gadu stila
apģērbos un ar “groziņiem”. Spēlēs “Vēja radītie”. Ielūgumi un galdiņu rezervācija pie kultūras nama direktores
vai pa tālr. 67149864 un 29211645 darbadienās no 10.00
līdz 18.30. Vietu skaits ierobežots. Ielūgumi – Ls 3.
8. martā no pulksten 18.00 radošo rokdarbnieču
kārtējā “Musturkluba” tikšanās Mārupes kultūras nama
mazajā zālītē (ieeja no Gaujas ielas). Sīkāka informācija
pa tālr. 29183801.
13. martā pulksten 17.00 Mārupes kultūras nama
sieviešu vokālā ansambļa “Dzelde” 40 darba gadu jubilejas sarīkojums.
Mazcenas bibliotēka aicina aktīvi piedalīties konkursā “No Pekinas līdz Vankūverai”. Konkursu rīko
portāls www.ParSportu.lv sadarbībā ar valsts aģentūru
“Kultūras informācijas sistēmas”. Konkursā tiek aicināti
piedalīties lasītāji no visām Latvijas bibliotēkām. No
vienas bibliotēkas var iesaistīties neierobežots lasītāju
skaits. Iesaistīties konkursā un izstāties no tā var jebkurā
brīdī – pēc paša dalībnieka ieskatiem. Olimpiādes laikā
aktīvi jāseko aktualitātēm Vankūverā, un 8. martā jāsāk
aktīva cīņa par galveno balvu – ekskursiju uz Eiropas
Parlamentu Briselē. Pēc plašākas informācijas jautājiet
Mazcenas bibliotēkā.

“Skola 2010” Ķīpsalā no
25. līdz 28. februārim

No 25. līdz 28. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā notiks 16. starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2010”, kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu informāciju
par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko
izglītības ceļu.
Izstādes tematika – valsts un privātās augstskolas,
vidusskolas, koledžas, arodskolas, pieaugušo tālākizglītība,
mācību centri, valodu kursi, tālmācība, e-studijas, interešu
izglītība, svešvalodu un dažādu mācību kursu piedāvājums,
jauniešu vasaras nometnes, jaunas mācību programmas,
finansējums studiju un studējošo kreditēšanai.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

SPORTS

Sporta dzīve Mārupē. Par ko īsti ir runa?
Mārupes novada Domes deputāte no Zaļo un
zemnieku savienības saraksta Iveta Grigule decembra “Mārupes Vēstīs” vēlējās izraisīt domu apmaiņu
par sabiedriskā labuma dalīšanu. Sāka ar sporta
dzīves analizēšanu.
No intervijas izrietēja, ka 2009. gada 138 000 latu
lielais budžets pašvaldības Sporta centram ir par lielu,
jo no tā tiek apmaksāta arī citu pašvaldību iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana. Turklāt treneri nodarbojas ar
pierakstījumiem – faktiski pieņem vairāk audzēkņu, bet
neslēdz līgumus ar viņu vecākiem par 5 latu iemaksu
pašvaldības kasē, taču 10 latu mēnesī ņem par inventāra
iegādi, turnīru un nometņu organizēšanu u. c.
Janvāra “Mārupes Vēstīs” deputāte atvainojās vecākiem,
kuri tikšanās reizē aizstāvēja novada algotos trenerus, un
skaidroja, ka problēma esot par nozari atbildīgo darbinieku
nespējā sniegt adekvātu informāciju.

Smalko aprēķinu absurds

Šis problēmas uzrādījums gan būtu vispirms pašā
Domē analizējams, lai nemulsinātu sabiedrību ar miglainiem mājieniem. Piemēram, ironiski apspēlētais “atradums”, ka sportisti trenējušies pat septiņas dienas nedēļā.
Cik tālu ir jābūt no sporta dzīves, lai nezinātu, ka bez
treniņiem ir arī sacensības, kas parasti notiek nedēļas
brīvajās dienās.
Pēc deputātes I. Grigules aprēķiniem, vismaz divi
klubi – teikvando “Olimpiks” un futbola “Metta” – iedzīvojoties kā uz pašvaldības, tā bērnu vecāku rēķina. Tā
Vitālijs Lepins-Žagars, Domes algots treneris un “Olimpiks” īpašnieks, reģistrācijas žurnālā ierakstījis, ka pie
viņa trenējas 74 sportisti, bet noslēgti tikai 32 līgumi par
5 latu līdzmaksājumu. Tādējādi pašvaldība nesaņemot
mēnesī 165 latus.
Budžetu apskādē arī novada un LU futbola skolas
“Metta” treneris Jānis Vilkaušs. Pie viņa faktiski sporto
52 bērni, bet noslēgti tikai 34 līgumi, tādējādi pašvaldības
budžets ik mēnesi paliek vismaz bez 75 latiem. Vecākiem
radās priekšstats, ka deputāte nenovēl labākajiem sportistiem ar laiku startēt kāda kluba sastāvā, bet grib, lai klubi
pazūd no Mārupes. Bet tad iznāk, ka tiek apgrūtinātas
treniņiespējas tiem, kuri savā meistarībā jau sasnieguši
augstāku pakāpi.
Patlaban, kā liecina Sporta centra vadītājas Silvijas
Bartuševičas informācija, par līdzmaksājumu ir noslēgti
226 līgumi, bet faktiski tādu bērnu, kuri brīvo laiku grib
pavadīt sporta zālē, ir vairāk. Tāpēc jautājums – kam
skrupulozi jāskatās līdzi, par kuru bērnu ir samaksāts,
kurš no pašvaldības izlūdzies atlaidi, bet kurš no treniņa
aizmāršīgo vecāku dēļ jādzen prom. Trenerim? Viņiem
jau tāpat pietiek darba. Varbūt speciāli šai pieclatu iekasēšanai algot lietvedi, kasieri vai grāmatvedi. Taču tad pats
līdzmaksājums nenosegs šī darbinieka algu.

Ar ko sliktāka fiziskā kultūra?

Sabiedrībai glaimo, ja tautas priekšstāvis iestājas par
pašvaldības budžeta papildināšanu un taisnīgu pārdali.
Tomēr jāņem vērā, ka runa ir par bērnu saturīgu brīvo laiku, nevis peļņas avotu. Interesanti, kāds naudas
pienesums ir no jaundibinātā teātra, uz kuru aicināja
pašdarbniekus pat no visas republikas? Ar ko labāki ir
dziedātāji, dejotāji, muzicētāji, kuriem nav jāslēdz līgums
par 5 latu līdzmaksājumu? Protams, viņi piedalās Dziesmu
svētkos, uzvar dažādos konkursos, piedalās koncertos.
Bet atvainojiet! Vai mūsu sportistu sasniegumi ir mazāka
mēroga? Ziemas Olimpiskajās spēlēs piedalās mūsu kalnu
slēpotāji Roberts Rode un Kristaps Zvejnieks, par futbola
profesionāļiem var kļūt Kaspars Ķirsis, Andrejs Jušmanovs
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. februāris, 2010

un vēl vairāki mūsējie. Teikvando lieliskus rezultātus gūst
Kārlis Orleāns, Artūrs Mihejevs u. c. Talantīgākās no volejbolistēm, kuras pirms pieciem gadiem uzsāka treniņus
pirmajā bērnu grupā, turpina sportot. Līga Miķelsone spēlē valsts čempionvienībā “LU/Jelgava” un studē LU. Līga
Strautniece VK “Rīga” sastāvā ir Latvijas Kausa ieguvēja,
Elīna Strautniece mācās un spēlē Arizonas Universitātes
komandā, bet Dita Lagzdkalne un Līga Strautniece kā
Latvijas junioru izlases dalībnieces nesa Mārupes vārdu
starptautiskās sacensībās Barselonā, Maskavā, Minskā.
Un viņām būs sekotājas.
Tas tāpēc, ka Mārupei izdevies piesaistīt augstas klases
sporta profesionāļus. Kādreizējais valsts volejbola izlases
un “Auroras” meistarkomandas treneris Andris Vitauts
Kļaviņš ir beidzis Sporta pedagoģijas akadēmijas doktorantūru. Vitālijs Lepins-Žagars ir maģistrs teikvando.
Agra Kokoreviča un Jāņa Vilkauša mazie futbolisti centīgi
atdarina katru trenera kustību un klausa uz vārda, jo abi
ir arī augstas klases pedagogi.

Vēl ir, kur spēkus pielikt

Gandarī, ka iepriekšējā sasaukuma deputāti pievērsa
tik lielu uzmanību sporta būvju celtniecībai. Jaunmārupes
sākumskolas sporta zālei pievienojās sporta halles Mārupes
pamatskolā un Tīrainē, Jaunmārupē izveidots skeitparks.
Jā, izpalika sporta halles izbūve Mārupes vidusskolā, kur
patlaban bērniem nākas sevi fiziski attīstīt turpat četrdesmit gadus senos 368 m2. Lai pabeigtu celtniecības
otro kārtu un uzbūvētu arī sporta halli, ir nepieciešams
1,1 miljons latu. Ekonomiskās krīzes dēļ no Valsts kases
pašvaldība naudu aizņemties nevar. Tad atcerējāmies, ka
pirmsvēlēšanu programmā Grigules kundze solīja – viņas
prioritātes būs izglītība, infrastruktūras sakārtošana, vide,
sociālā sfēra, kultūra un sports, ka aktīvi tikšot meklētas
iespējas piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Lūk,
arī iespēja, kur izpausties!

Līdzīgi domājošos atradām

Toreiz Domē, deputātiem tiekoties ar treneriem un
vecākiem, sapratām, ka situāciju adekvāti izprot deputāts
Modris Spuģis no attīstības komitejas. Tāpēc lūdzām
viņu palīdzēt atrisināt 5 latu problēmu. Pēc kāda laika
viņš darīja mums zināmu, ka, apspriežot 2010. gada budžeta aprises sportam, ir ierosinājis lemt par atteikšanos
no šī līdzmaksājuma, kā arī ļaut sporta būves izmantot
bez maksas. Viņš parēķinājis, ka līdz šim iegūtie līdzekļi
nav adekvāti tām problēmām, kas rodas naudas pilnīgi
precīzas un caurspīdīgas iekasēšanas vārdā. Turklāt krīzes
apstākļos iedzīvotāji sāk atteikties no sporta zāļu izmantošanas par maksu. Bet tās taču celtas, lai mūsu cilvēki,
nodokļu maksātāji, brīvajā laikā varētu nodarboties ar

sportu (fizisko kultūru).
Un vēl nobeigumā gribas citēt kādu pavisam nesen
“Neatkarīgajā Rīta Avīzē” publicētu Latvijas Olimpiskās
komitejas prezidenta Aldona Vrubļevska sacīto: “Sporta
nākotne ir atkarīga no katras pašvaldības, no tā, cik ieinteresēti kultūras un izglītības izaugsmē ir pie varas esošie.
Pilnīgi skaidrs ir viens – tajās pašvaldībās, ko vada kā
uzņēmumus, sporta un kultūras dzīve beigsies.”
Anna Cjunska, Roberta mamma,
Raitis Litaunieks, Ralfa tētis,
Inese Vanaga, Kārļa mamma,
Renārs Gulbis, Gustava tētis,
Valdis Blaubuks, Reiņa tētis,
Oskars Pakalniņš, Paula tētis,
Jurijs Sorokins, Gustava tētis,
Gints Sniedze, Patrika tētis,
Sarmīte Kukle, Rūdolfa mamma,
Baiba Lūse, Rodžera mamma,
Sarmīte Zemberga, Friča mamma,
Solvita Šmēmane

Mārupes novada basketbola līgas
kopvērtējuma tabula
(2010. gada 8. februāris)
Vieta
1.
2.
3.
4.

Komanda
S
U
N Z +/- P
A7
16 13 0 3 +155 42
F-Team/Zemturi 15 12 1 2 +321 40
MIG
16 10 2 4 +194 38
BS “Rīga”
14 11 1 2 +396 37
Āgenskalna bap5.
tistu draudze
16 10 0 6 +124 36
6.
Jaunmārupe 1 16 9
1 6 +177 35
7.
Sport 2000
16 8
0 8 +53 32
8.
Melnais zirdziņš 14 7
1 6 -28 29
9.
X kvadrātā
15 5
0 10 -67 25
10. Jaunmārupe 2 16 2
0 14 -405 20
11. Vilkači
15 2
0 13 -329 19
12. Pro Mailīte
15 0
0 15 -585 15
Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti, Z – zaudējumi, +/- – gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti.
SPORTA NOTIKUMU AFIŠA

12. februārī Sporta centrā Tīrainē Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības basketbolā 5.–9. klašu
zēniem.
16. februārī Jaunmārupes sākumskolas sporta
kompleksā Mārupes pirmsskolas izglītības iestāžu
Sporta diena.
26. februārī Sporta centrā Tīrainē Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības volejbolā 5.–9. klašu
meitenēm.
27. februārī Sporta centrā Tīrainē Mārupes novada Sporta centra audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības.
28. februārī Sporta centrā Tīrainē futbola sacensības “Macron cup”, piedalās 3 jaunāko grupu
Mārupes futbolisti.
6. martā Skultes sākumskolā notiks Mārupes
novada ģimeņu sporta diena. Programmā dažādu
sporta spēļu elementu sacensības un stafetes.
16. martā Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības
florbolā 1.–4. klašu skolēniem.
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NOVADĀ
Vienoti neatkarīgi no valodas, tautības,
ticības un politiskās piederības

Kā ik gadu, janvāra vidū mārupieši vairākos pasākumos atsauca atmiņā 1991. gada notikumus.
Šogad 13. janvārī Zaķusalā tieši 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrībai (BDMB) bija uzticēts sakārtot atceres
pasākuma vietu, gādāt par ugunskuru un nodrošināt kārtību,
bet 16. janvārī Mārupes kultūras namā visi bija aicināti uz
Mārupes biedrības 5 gadu jubileju. Par šī atmiņu vakara
vadmotīvu kļuva doma, ka šobrīd vissvarīgākais ir saglabāt
un nodot tālāk atmiņas par tālo dienu notikumiem jaunajai
paaudzei, lai nosargātu toreiz nevardarbīgi izcīnīto brīvību un
cilvēku dzīvība nebūtu ziedota velti. Kā spilgts pierādījums
tam, ka arī jaunieši, kuriem šodien ir tikai 18–20 gadu, apzinās un vērtē savu vecāku un vecvecāku ieguldījumu janvāra
notikumos, vakara sākumā izskanēja kāda studenta eseja, kas
tapusi augstskolas konkursā par barikādēm.
Paldies par atmiņu saglabāšanu Mārupes biedrībai, īpaši – tās priekšsēdētājam Jānim Ozolam, kurš kopš 2003. gada
apzinājis barikāžu dalībniekus, bijis biedrības dibināšanas
un veidošanas iniciators, sacīja Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. Pirmo reizi barikāžu atmiņu
vakaru vēsturē tika saņemts Latvijas Valsts prezidenta Valda
Zatlera apsveikums, ko nolasīja biedrības valdes locekle Laima
Zandreitere. Savukārt par atbalstu biedrībai, aktīvu darbu tajā
un citiem nopelniem tika pasniegti BDMB apbalvojumi, bet
a/s “Daiļrade” kā dzimšanas dienas dāvanu biedrībai pasniedza
atlaižu karti nākamajam pasūtījumam.
Atmiņu vakarā muzicēja kolektīvi, ko bija izvēlējusies
biedrības valde – tas bija sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” un jaunietes, kuras tā tālā janvāra notikumus zina tikai
no sev tuvu cilvēku nostāstiem, – koris “Resono” un grupas
“Keen” dziedātājas.
19. janvārī Mārupes kapos pie pirmā barikāžu upura
Roberta Mūrnieka kapa pulcējās viņa tuvinieki, pašvaldības
pārstāvji un Mārupes vidusskolas skolēni. Šogad piemiņas
brīdī izskanēja fragments no kinorežisora Jāņa Streiča runas,
ko viņš bēru dienā bija teicis, pārstāvot Latgales kultūras
biedrību savienību: “Apzināsimies arī to, ka nevainīgi izlietās
asinis nevis slāpē, bet stiprina ticību, un tāpēc caur tevi, Robert, mēs šodien esam garā stiprāki nekā bijām. [..] Mums ir
karstas sirdis, godīgas rokas, kuras radušas strādāt, saudzēt
un vairot visu dzīvo, gudro un skaisto, un mums ir skaidras
galvas uz brīvību.” Neviļus aizdomājos: ceru, ka mēs to visu
neesam pazaudējuši...
Valsts apbalvojuma – 1991. gada barikāžu Piemiņas zī-
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mes – piešķiršana ir noslēgusies, 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība ir vienīgā oficiāli reģistrētā šāda
teritoriālā sabiedriskā organizācija, un tagad tai būtu aktīvāk
jāiesaistās novada sabiedriskajos un politiskajos procesos. Ļoti
apsveicami, ka ir izveidots logo, izgatavots karogs, uzrakstīta
himna un iedibināts savs apbalvojums – “Goda zīme”, tomēr
biedrība varētu būt tas spēks, kas, tāpat kā uz barikādēm, apvieno mūsu iedzīvotājus neatkarīgi no valodas, tautības, ticības
un politiskās piederības. Bieži izskan šaubas, vai tagad ietu uz
barikādēm, bet es ticu, ka tieši tiem cilvēkiem, kas 1991. gada
janvāra dienās nešauboties devās aizstāvēt Latvijas neatkarību,
arī šodien nevar būt vienaldzīgs savas valsts liktenis. Un, ja
vajadzētu, – mārupieši atkal būtu pirmajās rindās.
Zanda Melkina

LĪDZJŪTĪBA
Sidrabainās sniegpārslās
sastinga laiks
un vakarvējā pieklusa
neizteikti vārdi...
Skumju brīdī esam kopā ar Dainu JēgermaniĢēģeri, māmiņu mūžībā pavadot.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

LĪDZJŪTĪBA
Es tagad aizeju, bet ne jau tālu.
Es aizeju tepat – ar citu sauli,
Ar citu zemi parunāt...
(M. Zviedre)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aivara Smiltnieka
ģimenei, draugiem un kolēģiem, no viņa uz mūžu
atvadoties.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

Jāņa Boguža foto.

1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde un aktīvisti: no labās Mečislavs
Bartuševičs, Laura Liepkalne, Astrīda Bērziņa, Jānis Ozols, Visvaldis Bebris, Laima Zandreitere
un Gunta Boguža.

Decembrī un janvārī Mārupes
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Margarita Ahipova (dzimusi 11. 12. 2009.),
Sofija Kasperoviča (dzimusi 17. 12. 2009.), Līva
Ķiģele (dzimusi 21. 12. 2009.), Veronika Kazaka
(dzimusi 23. 12. 2009.), Amanda Daniela Smirnova (dzimusi 26. 12. 2009.), Karolina Dergača
(dzimusi 28. 12. 2009.), Adrija Skavronska (dzimusi 28. 12. 2009.), Paula Lība Gūtmane (dzimusi
29. 12. 2009.), Kristaps Zvilna (dzimis3. 01. 2010.),
Patriks Ļaudams-Lipaja (dzimis 4. 01. 2010.),
Keitija Vāvere (dzimusi 5. 01. 2010.), Timurs Kovaļovs (dzimis 7. 01. 2010.), Evelīna Upeniece
(dzimusi 11. 01. 2010.), Enija Bozdorfa (dzimusi
13. 01. 2010.), Gerda Antule (dzimusi 13. 01. 2010.),
Sofija Grigule (dzimusi 15. 01. 2010.), Estere
Briede (dzimusi 16. 01. 2010.), Kristīne Matisone (dzimusi 19. 01. 2010.), Dominiks Janovskis
(dzimis 19. 01. 2010.), Ludvigs Kiršteins (dzimis
20. 01. 2010.), Baiba Gabrāne (dzimusi 21. 01. 2010.),
Marks Kalniņš (dzimis 21. 01. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Janvārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
8. 01. 2010.
Tatjana Osipova un Viktors Kirhenšteins
8. 01. 2010.
Irina Tiškova un Valērijs Fjodorovs
15. 01. 2010.
Inga Solopina un Gundars Purmalnieks
30. 01. 2010.
Nataļja Siņica un Oļegs Aleksejevs

Sveic a m jau n l au l āt os!
JANVĀRĪ MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠI
Valentīna Garkule (1944), Ojārs Petronis (1952),
Veronika Kipluka (1935).

LĪDZJŪTĪBA
Šī diena pēdējā, šis stars, ko saule dala.
Ir rimis viss un tecēt stājies laiks.
Tu gana steidzies, darbi nu ir galā,
Un rāmu mieru ieguvis tavs vaigs.
(K. Apšukrūma)
Skumju brīdī esam kopā ar Aleksandrīnas
Kalvānes ģimeni, viņu smiltainā aizvadot.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde
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