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Pirmskolas izglītības iestādei
“Zeltrīti” – Spāru svētki
Ģirts Pūle
Decembrī jaunās pirmskolas izglītības iestādes (PII)
Gaujas ielā 41 ēkas spārēs tika
pacelts vainags, simbolizējot
būtiska celtniecības posma
pabeigšanu.

Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs
Ir sācies mūsu cerību un
piepildījumu gads. Lai izdodas
iecerētais, sapņotais un sirdī lolotais! Lai sargeņģelis un Dieva
svētība ir kopā ar mums!
Kopā ar pārējiem deputātiem
esmu uzņēmies lielu atbildību ikdienas dzīvē un darbā būt kopā ar
mārupiešiem. Gādāt un rūpēties
par viņu labklājību, par kopēji veicamām lietām, lai ikdienā ikviens
mārupietis viens otru uzlūkotu ar
smaidu, labām domām un ticību
labajam. Lai kopā izvērtētu mūsu
iespējas, lai kopīgi veidotu mūsu
nākotnes nodomus, lai kopīgi lemtu, kā iecerēto paveikt. Pēc tautas
parunas – viens nav karotājs – saprotu: tikai kopējā darbā var iegūt
labus rezultātus.
Likumā “Par pašvaldībām”
3. pantā noteikts, ka vietējā pašvaldība ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Domes – un tās izveidoto
institūciju un iestāžu starpniecību
nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju intereses.
Un šoreiz runāšu par finanšu lietām – par to, cik biezs vai
plāns tiek plānots mūsu novada
naudas maks šim gadam. Saskaņā
ar normatīvo aktu prasībām, pašvaldībām budžets kalendārajam
gadam jāapstiprina divu mēnešu
laikā no likuma “Par valsts budžetu
2010. gadam” spēkā stāšanās dienas.
Tātad līdz februāra vidum Mārupes
iestāžu un struktūrvienību vadītāju
iesniegtos budžeta pieprasījumus
un priekšlikumus vērtēs deputāti,
un februāra otrajā puse pieņemsim 2010. gada budžetu Mārupes
novadam.

Kā veidojas mūsu novada
budžets 2010. gadam

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībai aprēķinātā finanšu
nepieciešamība ir veidota, vadoties
pēc pašvaldības teritorijā dzīvojošo
iedzīvotāju skaita uz 1. 01. 2009.,
kad Mārupē savu dzīvesvietu bija
Nobeigums 7. lpp.

Spāru svētkos uzrunu un paldies celtniekiem, pašvaldības pārstāvjiem un viesiem teica Mārupes
novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrs Edgars
Zalāns. Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe izteica pateicību
arī visiem iepriekšējā sasaukuma
deputātiem, ka viņi atbalstīja šī
projekta tapšanu, jo Mārupe ar

vēl trijām pašvaldībām – Ķekavu,
Tukumu un Ogri – ir pirmās pašvaldības, kur pirmskolas izglītības
iestādes top Publiskās un privātas
partnerības (PPP) projekta ietvaros. Būvnieku pārstāvis SIA “Arčers”
būvniecības departamenta direktors
Jānis Markulis uzsvēra, ka projekta
realizācija celtniekiem ir divtik atbildīgs process, jo tā, iespējams, būs
viena no mērauklām, vērtējot PPP
projektu attīstības lietderību visas
valsts mērogā.
Pasākuma laikā notika arī svinīga PII vārda došana, jo ir noslēdzies
konkurss, kurā ikviens mārupietis
varēja piedāvāt savu ideju jaunās
PII nosaukumam. No vairāk nekā
100 piedāvātajiem variantiem tika
izvēlēti četri, par kuriem vietnē

Ziemassvētku kaujas pieminot

www.marupe.lv iedzīvotāji varēja
balsot. Lielāko atbalstu ieguva nosaukums “Zeltrīti”. Līdz ar to no
šodienas jauno pirmskolas izglītības
iestādi sauksim “Zeltrīti”. Nosaukuma idejas autore ir Mārupes novada
Būvvaldes vadītāja Aida Lismane.
Decembra Mārupes novada Domes sēdē par pirmskolas izglītības
iestādes vadītāju tika apstiprināta
līdzšinējā Tīraines pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Jirgensone.
Šobrīd “Zeltrītos” notiek aktīva celtniecība, lai jau pavasara
pusē ēka būtu gatava un jūnijā
tā sagaidītu mazos mārupiešus.
Laikraksta “Mārupes Vēstis” februāra numurā varēsit lasīt plašāku
materiālu par “Zeltrītiem”.
Jānis Lagzdkalns, 		
Mārupes vidusskolas direktors
Mārupes vidusskolas skolēni
jau kopš 1989. gada piedalās Ziemassvētku kauju atceres pasākumos
Tīreļpurvā. Arī šogad 9. janvārī
35 skolēni, viņu vecāki un skolotāji,
godinot latviešu strēlnieku varonību,
svinīgi aizdedza lāpas Brāļu kapos
Rīgā pie Mūžīgās uguns, lai to
nogādātu Tīreļpurvā. No Mūžīgās
uguns aizdegtās lāpas mēroja ceļu
no Mangaļu mājām, kur ierīkots
Ziemassvētku kauju muzejs, uz Ložmetējkalnu, lai aizdegtu piemiņas
svecītes. Sniegotais ceļš, vēsā janvāra diena, piemiņas ugunskuri Ložmetējkalnā un strēlnieku dziesmas
daudziem pasākuma dalībniekiem
deva jaunu ieskatu Latvijas vēstures
izzināšanā.
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novada Domē

Mārupes novada Domes sēde Nr. 12 – 2009. gada 22. decembrī
Darba kārtībā
47 jautājumi
Mārupes novada Dome
nolēma:

■■ izveidot Mārupes novada
Mārupes ciema teritorijā Mālu
ielu (posmā no Vienības gatves
līdz nekustamam īpašumam Mālu
iela 12) – 0,3 km garumā;
■■ izveidot Mārupes novada
Mārupes ciema teritorijā Rudzrogu ielu (posmā no Jelgavas
ceļa līdz Ūdru ielai) – 0,4 km
garumā;
■■ izveidot Mārupes novada
Mārupes ciema teritorijā Sildegu
ielu posmā no Lielās ielas līdz
nekustamam īpašumam “Amatas”) – 0,4 km garumā;
■■ izveidot Mārupes novada
Mārupes ciema teritorijā Zemzaru ielu (posmā no Plieņciema
ielas līdz Kalmju ielai) – 0,6 km
garumā;
■■ izveidot Mārupes novada
Mārupes ciema teritorijā Kalna
ielu (posmā no Gaiziņa ielas līdz
Skaņā Kalna ielai) – 0,3 km garumā;
■■ izveidot Mārupes novada
Jaunmārupes ciema teritorijā
Mazcenu aleja (posmā no Loka
ceļa līdz Ozolu ielai) – 2,0 km
garumā;
■■ piekrist nekustamā īpašuma
Lidosta “Rīga” 40 sadalīšanai divos atsevišķos zemes gabalos;
■■ piekrist nekustamā īpašuma
“Boļi” (kadastra nr. 8076-0120053) sadalīšanai divos atsevišķos zemes gabalos ar platību ne
mazāku par 0.6 ha katru;
■■ piešķirt juridiskās adreses
7 nekustamiem īpašumiem;
■■ noteikt 32 zemesgabaliem,
ka tā ir pašvaldībai piekritīga
zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
■■ noteikt, ka zeme Mārupes
novadā 0,6015 ha platībā izmantojama zemes reformas pabeigšanai;
■■ precizēt 2009. gada 23. septembra Mārupes novada Domes
lēmumu par adreses piešķiršanu (sēdes prot. nr. 7, p. 3.1) un
2008. gada 24. septembra Mārupes pagasta padomes lēmumu
(sēdes prot. nr. 15, p. 9.1), un
izteikt to citā versijā;
■■ noteikt, ka 92 zemes gabali,
uz kuriem ir izbūvētas pašvaldības ielas vai ceļi ir pašvaldībai
piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda;
■■ apstiprināt Mārupes novada
nekustamā īpašuma “Priekūnas”
(zemes kadastra nr. 8076-006-
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0038) detālā plānojuma 1. redakciju kā galīgo un pieņemt
Mārupes pašvaldības saistošos
noteikumus Nr. 16 “Mārupes
novada nekustamā īpašuma
“Priekūnas” (zemes kadastra
nr. 8076-006-0038) detālais plānojums”;
■■ piekrist, ka 3 īpašnieki nostiprina zemesgrāmatā īpašuma
tiesības uz nekustamo īpašumu;
nodot tirdzniecības centra Pededzes 1, Mārupē, būvniecības
ieceri publiskajai apspriešanai uz
laiku četras nedēļas, skaitot no
publiskās apspriešanas uzsākšanas
dienas atbilstoši MK 22. 05. 2007.
noteikumu Nr. 331 “Paredzētās
būves publiskās apspriešanas
kārtība” 17. punktam, publiskās
apspriešanas pārraudzībai norīkot
atbildīgo sekretāri – Būvvaldes
vadītāju Aidu Lismani, uzdot
būvniecības ieceres ierosinātājam – SIA “MĀRUPES CENTRS”
organizēt publisko apspriešanu,
sedzot visus ar to saistītos izdevumus, un pirms publiskās apspriešanas sagatavot un iesniegt
pašvaldībā saskaņošanai sekojošus
atbilstoši MK 22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331 “Paredzētās būves
publiskās apspriešanas kārtība”
13. punkta prasībām noformētus dokumentus: 1. paziņojumu
par būvniecības ieceres nodošanu
publiskai apspriešanai, 2. aptaujas
lapu sabiedrības viedokļa paušanai, 3. būvniecības ieceres metu,
aprakstu, apbūvējamā zemesgabala fotoattēlus, 4. aprakstu par
būvniecības ieceres iespējamo ietekmi uz attiecīgās administratīvās teritorijas vidi, infrastruktūru,
iedzīvotāju sadzīves apstākļiem un
nekustāmo īpašumu vērtību, aprakstam obligāti pievienojot kompetento institūciju atzinumus un
uzdot SIA “MĀRUPES CENTRS”
pirms publiskās apspriešanas sagatavot būvtāfeli (ne mazāku kā
1,2 x 1,2 m), kurā atspoguļo iecerētās būves attēlu un ietver paziņojumā par būvniecības ieceres
nodošanu publiskai apspriešanai
minētās ziņas un saskaņot to ar
pašvaldību. Sagatavoto un saskaņoto būvtāfeli izvietot apbūvējamā zemesgabalā, sākot no dienas,
kad vietējā laikrakstā publicēts
22. 05. 2007. noteikumu Nr. 331
“Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.1. apakšpunktā minētais paziņojums, līdz
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas beigām, kā arī uzdot
SIA “Mārupes Centrs” saskaņot
ar pašvaldību laiku un vietu, kur
izstādīt apskates materiālus un rīkot prezentācijas pasākumu;

■■ atteikt piešķirt papildus
lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (kods – 0101) 3 nekustamajiem īpašumiem;
■■ nepiešķirt līdzfinansējumu
SIA “Edinburgas skola”, reģ. nr.
40003742746, pienākošos līdzfinansējumu LVL 100 apmērā par
1 bērna apmācību pirmskolas
izglītības iestādē “Zelta Rasa”
2009. gada novembrī;
■■ atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz 7 nekustamajam īpašumiem;
■■ piešķirt vienam īpašniekam
atkārtotu 2009. gada nokavētā
nekustamā īpašuma nodokļa par
nekustamo īpašumu maksājuma
4. ceturkšņa samaksas termiņa
pagarinājumu līdz 2010. gada
21. martam;
■■ piešķirt vienai personai
dzīvojamās telpas atbrīvošanas
pabalstu LVL 10 000 apmērā;
■■ atteikt piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu par 7 nekustamiem īpašumiem;
■■ uzdot reorganizētās PII
“Tīraine” vadītājai Ivetai Jirgensonei līdz 2010. gada 31. janvārim nodrošināt iestādes dokumentu sakārtošanu un nodošanu
Mārupes pamatskolas direktorei,
kā arī veikt citas organizatoriskas darbības saskaņā ar Mārupes pašvaldības izpilddirektora
norādījumiem;
■■ piešķirt Ls 220, lai apmaksātu sportistei Anastasijai
Kostenko dalības maksu mācību
treniņu nometnei, kurā gatavosies 2010. gada sezonas vietējām
un ārvalstu sacensībām;
■■ piešķirt LVL 500, lai apmaksātu vīriešu volejbola komandas “Lidosta Rīga” dalību
2. Pasaules strādājošo spēlēs;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 17 “Grozījumi
2009. gada 11. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par
Mārupes pagasta pašvaldības
2009. gada budžetu””;
■■ anulēt ziņas par vienas
personas deklarēto dzīvesvietu
Mārupes novadā;
■■ atteikt anulēt ziņas par
vienas personas deklarēto dzīvesvietu Mārupes novadā.;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 18 “Par sociālajiem
pabalstiem Mārupes novadā”;
■■ atzīt Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošos noteikumus Nr. 112/2008
“Par pabalstu izglītības veicināšanai” par spēku zaudējušajiem
ar 2010. gada 1. janvāri;
■■ apstiprināt saistošos notei-

kumus Nr. 19 “Par apbedīšanas
pabalstu”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 20 “Par pabalstu
politiski represētajām personām”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21 “Par pabalstu
astoņdesmit, astoņdesmit pieci,
deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 22 “Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 23 “Par pabalstu
jaundzimušo aprūpei” ;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus ar lietvedības indeksu
Nr. 24 “Par pabalstu transporta
pakalpojumiem”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus ar lietvedības indeksu
Nr. 25 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”;
■■ apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 26” Par vienreizējā
pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”;
■■ atzīt Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošos noteikumus Nr. 14/2008
“Par mājokļa uzturēšanas pabalstu” par spēku zaudējušajiem ar
2010. gada 1. janvāri;
■■ atzīt Mārupes pagasta padomes 2006. gada 29. marta saistošos noteikumus Nr. 12/2006
“Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Mārupes pagastā” par spēku zaudējušajiem ar
2010. gada 1. janvāri;
■■ apstiprināt
instrukciju
“Kārtība bērnu uzņemšanai
1. klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs”;
■■ dibināt pirmsskolas izglītības iestādi “Zeltrīti” ar juridisko
adresi Gaujas iela 41, Mārupe,
Mārupes novads, LV 2167;
■■ iecelt par PII “Zeltrīti” vadītāju Ivetu Jirgensoni;
■■ apstiprināt
instrukciju
“Valsts budžeta mērķdotāciju

sadales kārtība Mārupes novada
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”;
■■ nojaukt pašvaldībai piederošo vienstāvu dzīvojamo ēku
Jelgavas ceļā 29, Tīrainē;
■■ noteikt, ka SIA “QBS”,
reģ. nr. 4003726046, parāds
Mārupes novada Domei sastāda Ls 4671,19 un noteikt SIA
“QBS”. reģ. nr. 4003726046,
parāda atmaksas termiņu 10
dienas no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas, noteiktā
termiņā parāda nenomaksāšanas
gadījumā izbeigt pirms termiņa
21. 04. 2008. ar SIA “QBS”, reģ.
nr. 4003726046, noslēgto nomas
līgumu Nr. 19/2008;
■■ atcelt 2008. gada 12. marta
Mārupes pagasta padomes (sēdes
prot nr. 5, p. 3.3) 2.1. punktu,
par juridiskās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam un
mainīt juridiskās adrese 2 nekustamiem īpašumiem;
■■ uzdot Mārupes novada
Domes priekšsēdētājam noslēgt
ar SIA “Arcus Elektronika”, reģ.
nr. 4003119956, maiņas līgumu
par nekustamo īpašumu “Vecozolu iela – Vecozolu iela 105”
maiņu;
■■ neizveidot atsevišķu darba
grupu, kas apsekotu dzīvojamo
namu Skultes ielā 11, Skultē;
■■ apstiprināt Likvidācijas
komisijas iesniegto pašvaldību
iestādes “Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta un
Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulators” 2009. gada
pārskatu;
■■ apstiprināt Likvidācijas
komisijas iesniegto pašvaldību
iestādes “Olaines pilsētas, Olaines pagasta, Mārupes pagasta
un Salaspils novada sabiedrisko
pakalpojumu regulators” slēguma
bilanci;
■■ noteikt, ka pašvaldību iestādes “Olaines pilsētas, Olaines
pagasta, Mārupes pagasta un Salaspils novada sabiedrisko pakalpojumu regulators” likvidācija ir
pabeigta.

Mārupes novada Domes sēdes
19. janvārī plkst. 10.00 Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas sēde
19. janvārī plkst. 12.00 Attīstības komitejas sēde
19. janvārī plkst. 14.00 Vides un komunālo jautājumu komitejas sēde
19. janvārī plkst. 14.30 Finanšu komitejas sēde
27. janvārī plkst. 15.00 novada Domes sēde
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010
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Esiet sveicināti 2010. gadā!
Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

reģistrējuši 13 918 iedzīvotāju, no
tiem 1329 bērni līdz 6 gadu vecumam, 2073 jaunieši no 7 līdz 18 gadiem un 1820 darbaspējas vecumu
pārsniegušie iedzīvotāji. Tātad ienākumus Mārupē nodrošina apmēram
8696 iedzīvotāji.
Pēc iepriekš norādītā pašvaldības
teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaita tiek aprēķināta finanšu minimālā
nepieciešamība pašvaldībai nodoto
funkciju izpildei, Mārupes pašvaldībai 2010. gadam – Ls 4 580 925.
Prognozētie Mārupes pašvaldības
vērtētie ieņēmumi 2010. gadam –
Ls 7 362 662, kuri veidojas no
■■ iedzīvotāju ienākuma nodokļa – Ls 6 446 381,
■■ nekustamā īpašuma nodokļa
par zemi – Ls 664 542,
■■ nekustamā īpašuma nodokļa
par ēkām (kuras fiziskās un juridiskās personas izmanto saimnieciskajā
darbībā) – Ls 251 739.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” plānotās
iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem Mārupes
pašvaldībai – Ls 1 045 640. Mārupes pašvaldība 2010. gada budžeta
veidošanai no plānotajiem nodokļu
ieņēmumiem “reāli” var rēķināties
ar Ls 6 317 022.
Plānotie ieņēmumi tiek papildināti ar plānotām mērķdotācijām no
valsts budžeta Ls 637 750:
■■ Ls 497 368 pašvaldības pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām

iemaksām (līdz 31. 08. 2010.),
■■ Ls 23 394 interešu izglītības
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (līdz 31. 08. 2010.),
■■ Ls 56 120 pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
padagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (līdz 31. 08. 2010.),
■■ Ls 60 968 pašvaldības mūzikas
un mākslas skolu daļējai pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(līdz 31. 08. 2010.).
Pašvaldības plānotie ieņēmumi
(soda naudas, pašvaldību savstarpējie norēķini par skolēnu apmācību
Mārupes mācību iestādēs, nenodokļu maksājumi, vecāku iemaksas par bērnu ēdināšanu PII u. c.)
tiek precizēti, varētu būt aptuveni
Ls 400 000.
Tātad Mārupes pašvaldības budžets 2010. gadā varētu sasniegt
apmēram 8,4 miljonus latu, t. i.,
par apmēram 10 % mazāks nekā
2009. gadā. Turklāt Pašvaldības
savienības speciālisti informēja, ka
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2010. gadā varētu nepildīties
līdz 10 % no plānotā.

Kur naudu tērēsim

Lai detalizēti runātu par visiem
tēriņiem, tas aizņemtu vairākas lapas
mūsu laikrakstā, tādēļ šoreiz tikai par
dažām budžeta tēriņu sadaļām.
Viena no galvenajām prioritātēm arī šajā gadā būs izglītība.

Atgriežoties pie publicētā –
deputātes Ivetas Grigules komentārs

Ieva Bērziņa, 		
speciāli “Mārupes Vēstīm”
– Ir pagājis mēnesis pēc intervijas “Rīgas Apriņķa Avīzē”, kas
bija veltīta sporta tēmai Mārupē.
Vai kas ir mainījies, noskaidrojies?
– Par to, vai kas jau ir mainīRīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

jies, – grūti spriest. Es ļoti ceru,
ka nedaudz tomēr ir. Mārupieši
ir sākuši runāt par problemātiskām tēmām, raksta, zvana, stāsta.
Domes darbinieki, cerams, sapratuši, ka jāstrādā tā, lai visiem būtu
vienādi un skaidri nosacījumi, un
arī to, ka viņu darbība arī turpmāk
tiks kontrolēta. Noskaidrojies –

2010. gadā Mārupes pašvaldība
turpinās uzturēt un finansēt sešas
izglītības iestādes, kā arī Mūzikas
un mākslas skolu. Ar šo gadu ir
apvienota Mārupes pamatskola ar
pirmskolas izglītības iestādi Tīrainē,
nosakot, ka Mārupes pamatskolā tiek
realizētas arī pirmskolas izglītības
mācību programmas. Šā gada pavasarī ekspluatācijā tiks nodota jaunā
pirmskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”,
kurā varēsim uzņemt 250 bērnus no
3 līdz 6 gadu vecumam. Šajā gadā
pabeigsim Mārupes vidusskolā jaunajā mācību korpusā ēdināšanas
bloka izbūvi, sakārtosim pagalmu,
kā arī rekonstruēsim vidusskolas
ieeju. Kā jau zināms, 2009. gadā ir
veikta iepirkuma procedūra un slēgts
līgums par jaunas sporta halles būvniecību pie Mārupes vidusskolas, bet
finanšu nepietiekamība pašvaldības
budžetā pagājušajā gadā neļāva šo
projektu realizēt. Ir veiktas pārrunas
ar projekta realizētāju, ja viņš atradīs
finanšu līdzekļus un pašvaldībai būs
pieņemami piedāvātie finanšu resursu kredīta procentu nosacījumi,
pašvaldība varētu lūgt Finanšu ministru izvērtēt piedāvājumu un atļaut
būvniecības uzsākšanu. Pašvaldībai
nav iespējams sporta halles būvniecības finansēšanai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē, jo to neparedz likums
“Par valsts budžetu 2010. gadam”.
Ja kāds no mārupiešiem ar konkrētu rīcību var palīdzēt pašvaldībai
atrast finanšu resursus, iesaistīt Eiropas fondu līdzekļus vai sniegt padomu šī jautājuma risināšanā, lūdzu
palīdzību. Mārupes vidusskolai ļoti
nepieciešama sporta halle!
noteikti. Proti, esošā sistēma nav
līdz galam sakārtota un “caurspīdīga”. Ir vēl daudz jādara, lai spēles noteikumi visiem būtu skaidri
saprotami, bez iespējas patvaļīgi
tos interpretēt.
– Un kāds tad ir “sausais atlikums” no šīs problēmas aktualizēšanas?
– Ir, ir. Deputāti tikās ar atsevišķiem treneriem un sporta organizatori. Par nodarbību apmaksu ir
tā, ka tie Ls 10 ir absolūti brīvprātīgs maksājums un tās izmantošanu kontrolējot vecāki, sak’ – gribi
maksā, negribi nemaksā, neviens
neprasa to darīt. Šī savāktā nauda
tiekot izmantota vasaras nometnēm, sacensībām, kausiem utt. Ja
vecāki nonāk finansiālās grūtībās,
piemēram, zaudē darbu, par to ir
jāpaziņo trenerim un par bērna
nodarbībām oficiālie Ls 5 arī nav
jāmaksā. Mazturīgo ģimeņu atvases pilnībā tiekot atbrīvotas no

Ir veiktas iestrādes, lai, izmantojot Eiropas fondu līdzekļus, veiktu
pašvaldībai piederošo izglītības un
kultūras iestāžu ēku siltināšanu. Ir
nepieciešams izstrādāt PII “Lienīte”
apkures sistēmas rekonstrukciju,
gruntsūdeņu novadīšanu no pagrabstāva.

Ls 50 apmērā, turpināt finansēt visā
valsts teritorijā privātajās PII uzņemtos bērnus. Dome izvēlējās pēdējo
variantu.

Izmaiņas sociālajā palīdzībā

Mārupes novada Dome
2009. gada 25. novembra sēdē ir
pieņēmusi lēmumu, ar kuru noteikts pašvaldības maksājums vienam
bērnam Ls 50 mēnesī (iepriekš bija
Ls 100) par licencētas pirmskolas
izglītības programmas realizēšanu
privātajās pirmsskolas licencētajās
izglītības iestādēs, ja iestādes dibinātājs ir noslēdzis līgumu ar Mārupes
pašvaldību. Lēmums stājas spēkā ar
šī gada 1. janvāri.
Pieņemot lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu privātajās
licencētajās PII uzņemtajiem bērniem, mērķis bija veicināt privātās
PII attīstību Mārupes administratīvajā teritorijā. Tā bija pašvaldības
brīva iniciatīva, normatīvajos aktos
tas nav noteikts. Budžetā bija plānots
finansējums 120 bērniem. 2009. gada
nogalē pēc noslēgtajiem līgumiem
un piestādītajiem rēķiniem pašvaldībai bija jānorēķinās par vairāk nekā
200 uzņemtajiem bērniem privātajās
PII visā valsts teritorijā. Izvērtējot
Mārupes pašvaldības budžeta iespējas, Domei bija jāizvēlas – finansēt
tikai Mārupes administratīvajā teritorijā esošojās privātajās PII uzņemto bērnu līdzfinansēšanu iepriekšējā
apmērā – Ls 100 vienam bērnam
mēnesī vai, samazinot finansējumu

Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, aizvien vairāk cilvēku
vēršas mūsu sociālajā dienestā pēc
palīdzības. Lai nodrošinātu daudzās
vajadzības, bijām spiesti pārskatīt arī
noteikumus un palīdzības apmērus,
lai palīdzību saņemtu visi, kam tas
ir nepieciešams.
Mārupes Dome pērn 22. decembra Domes sēdē pieņēmusi jaunus
saistošos noteikumus par dažāda
veida sociālajiem pabalstiem. Šajā
izdevumā tie ir publicēti, lūdzu iepazīstaties ar tiem, jo ar šo dienu tie
stājas spēkā. Ļoti ceru, ka šīs izmaiņas jūs uzņemsit ar sapratni.
Laikraksta nākamajā numurā
varēšu pastāstīt detalizēti par Mārupes pašvaldības bužeta izdevumiem
2010. gadā – iespējām, iecerēm un
un tālākajiem plāniem.
Atbildēšu uz citiem jums interesējošiem jautājumiem, kurus varat uzdot man, zvanot 67149867,
26182588, sūtot vēstules vai rakstot e-pastus martins.bojars@marupe.lv, un, protams, arī tiekoties
klātienē.
Aicinu mārupiešus būt aktīviem
MŪSU novada turpmākās attīstības
veidotājiem. Gaidu jūsu priekšlikumus, ierosinājumus, norādījumus
uz nepilnībām un kļūdām. Ar malā
stāvēšanu un bezpersonisku noraudzīšanos uz notiekošo neveidosies
Mārupes nākotne. Ir jāmāk pārkāpt
savam slieksnim, savai mazajai vajadzībai, lai veidotu kopējus mērķus
un tos īstenotu.

jebkādas dalības maksas. Tātad –
viss vecāku rokās. Un es savukārt
turpināšu sekot līdzi darbībām šajā
sfērā, kontrolēšu, ja vajadzēs – individuāli palīdzēšu ikvienam, kam
tas būs nepieciešams.
Pēc tikšanās sapratu, ka daži
vecāki nav īsti sapratuši, ko īsti
biju jums stāstījusi, kādi trīs, četri.
Tad nu gribu atvainoties viņiem
un pavisam skaidri pateikt vēlreiz – nekad man nav bijis padomā apšaubīt treneru kvalifikāciju
un profesionalitāti! Nevienu sliktu vārdu par viņiem! Manuprāt,
problēma ir sistēmā, par nozari atbildīgo darbinieku nespējā un negribēšanā atbildēt uz jautājumiem,
sniegt adekvātu informāciju, bet
pēc tikšanās ar sportistiem radās
pārliecība, ka defekti tiks novērsti
un efekti stiprināti.
Vēl gribas pateikt paldies
visiem tiem mārupiešiem, kuri
rakstīja un zvanīja pēc publikā-

cijas laikrakstā. Ir labi, ka cilvēki
sāk apjaust, ka ir iespējams mainīt
lietas komunicējot, izstāstot savu
bēdu jeb problēmu. Tā, piemēram,
tikai pateicoties kādas daudzbērnu
mamiņas vēstulei, kuru saņēmu,
pašā pēdējā brīdī izdevās veikt izmaiņas saistošajos noteikumos par
sociālo palīdzību un apstiprināt atbalstu ne tikai diviem mazturīgas
ģimenes bērniem – skolniekiem
(kā tas tika piedāvats no atbildīgā
dienesta puses), bet visiem bērniem, cik nu kurā ģimenē ir. Arī
mēs, deputāti, esam tikai cilvēki
un ne vienmēr pārzinām situāciju
novadā, tāpēc tik svarīga ir informācijas apmaiņa ar iedzīvotājiem.
Tāpēc rakstiet, zvaniet – kā kuram
ērtāk, strādāsim kopā!
– Vai vēlaties ko piebilst?
– Tikai vienu – lai ikvienā ģimenē valdītu miers un saticība!
Lai visiem būtu darbs un laba
veselība!

Par privāto pirmskolas
izglītības iestāžu
līdzfinansējumu
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Apstiprināta ar
Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 38

Instrukcija
Kārtība bērnu uzņemšanai 1. klasē

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

1. Vispārīgie noteikumi

Vecāki (aizbildņi) piesaka bērnu
mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk
tekstā – izglītības iestādes) 1. klasē
tajā kalendārajā gadā, kad bērnam
aprit 7 gadi.
Bērnam tiek nodrošināta izglītības programmas apguve vienā
no Mārupes pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm.
Atkarībā no veselības stāvokļa
un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais (turpmāk – bērns) var
sākt pamatizglītības ieguvi vienu
gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk
saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu
(medicīniskā izziņa 026/u).
Pēc vecāku (aizbildņu), izglītības
iestādes, pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinuma, pamatojoties uz
ārstu komisijas atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u), bērns 1. klasē
var mācīties mājmācībā, ja:
1.4.1. bērns ar grūtībām iekļaujas kolektīvā;
1.4.2. bērnam ir slikts veselības
stāvoklis;
1.4.3. bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde
nevar nodrošināt.
Ja īpašu apstākļu dēļ bērns nav
uzsācis mācības vecumā, kurā jāuzsāk pamatizglītības programmas apguve saskaņā ar Vispārējās izglītības
likumu un šo kārtību, jautājumu
par viņa izglītošanu pēc saskaņošanas ar vecākiem (aizbildņiem)
izlemj Mārupes novada Dome.
Uzņemot bērnus 1. klasē, izglītības iestādēs nav atļauts rīkot
iestājpārbaudījumus.
1.7. Vispārējās izglītības iestādes
direktoram, komplektējot 1. klases,
jāievēro Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums un citi spēkā esošie
normatīvie akti.

2. Bērna uzņemšana
pašvaldības izglītības iestādē
2.1. Bērna pieteikšana izglītības iestādē notiek katru gadu no
15. janvāra līdz 31. martam.
Komplektējot 1. klasi:
2.2.1. jāuzņem bērni, kuri ir
deklarēti Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz
iepriekšējā gada 31. decembrim;
2.2.2. jāuzņem bērni, kuriem
šajā izglītības iestādē mācās brāļi
vai māsas;
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2.2.3. jāuzņem bērni, kuriem
vecāki strādā Mārupes pašvaldības
iestādēs;
2.2.4. ja ir brīvas vietas, tad izglītības iestādē var uzņemt bērnus,
kuriem nav deklarēta dzīvesvieta
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Mārupes pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu 1. klasēs bērnu
skaits tiek noteikts – 28.
Piesakot bērnu uzņemšanai
1. klasē, vecāki (aizbildņi):
■■ aizpilda izglītības iestādes
direktoram adresētu iesniegumu
(uz skolas veidlapas);
■■ uzrāda bērna dzimšanas apliecību (oriģinālu);
■■ uzrāda bērna dzīvesvietas
deklarēšanas izziņu (oriģinālu), ja
bērns nav deklarēts Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Izglītības iestādes direktors vai
pilnvarots darbinieks iesniedzēja
klātbūtnē reģistrē iesniegumu.
Izglītības iestāde 10 dienu laikā (pēc 1. aprīļa) rakstiski paziņo
vecākiem (aizbildņiem) par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē vai
par atteikumu uzņemt izglītības
iestādē.
1. klasē bērns tiek ieskaitīts,
kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par
bērna uzņemšanu izglītības iestādē
līdz 30. jūnijam iesniedzis šādus
dokumentus:
2.7.1. medicīnisko karti 026/u;
2.7.2. izziņu par apmeklēto
izglītības programmu piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā. Ja minētā programma
apgūta ģimenē, vecāku rakstisks
iesniegums;
2.7.3. skolēnu apliecība
(zilā krāsā) un 2 fotogrāfijas
(3 x 4 cm).
Bērnu uzņemšanu izglītības
iestādē ne vēlāk kā līdz 31.augustam noformē ar izglītības iestādes
direktora rīkojumu.
Izglītības iestādes administrācija divu nedēļu laikā pēc izglītojamā uzņemšanas izdara ierakstu
par izglītojamo elektroniskajā datu
bāzē (LISS).
Izglītības iestādei 3 dienu laikā pēc bērna iestāšanās izglītības
iestādē vai izstāšanās no izglītības
iestādes jāveic nepieciešamās izmaiņas LIIS datu bāzē.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Dokumentu pieņemšanas laiki Mārupes novada izglītības iestādēs reģistrācijai
mācībām 1. klasē 2010./2011. mācību gadam notiek no 2010. gada 15. janvāra
līdz 31. martam
Jaunmārupes sākumskola

15. janvārī (piektdiena) no plkst. 9.00 līdz 13.00,
turpmāk
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 17.00
pie Jaunmārupes sākumskolas kancelejas pārzines E. Tomeles 1036. kabinetā.
Tālrunis 67933594, e-pasts jmsk.lietvede@inbox.lv.
Adrese: Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes
novads, LV 2166,
tālrunis 67933594, fakss 67933599,
e-pasts: jmsk@inbox.lv,
skolas vietne www.jmsk.lv.

Mārupes pamatskola

Katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00 pie
lietvedes G. Pēlmanes.
Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads,
LV 2167,
tālr./fakss 67148306,
e-pasts: skola@marupespamatsk.lv,
www.marupespamatsk.lv.

Mārupes vidusskola

Piektdienās no plkst. 8.15 līdz 12.15,
otrdienās no plkst. 12.15 līdz 16.15.
Adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes
novads, LV 2167,
tālr. 67934372, 67934375; fakss 67934375;
e-pasts: marupesvskola@parks.lv,
www.marupe.edu.lv,

Skultes sākumskola

Katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 17.00
Papildus informācija pa tālruni 67915276.
Adrese: Skultes iela 25, Skulte, Mārupes novads,
LV 2108,
tālr./fakss 67915276,
e-pasts: skultesskola@one.lv,
www.skultessakums.ucoz.lv.

Kultūras notikumu afiša

sporta aktualitātes

 16. janvārī plkst. 17.00 – Mārupes
novada kultūras namā aicinām būt kopā
1991. gada barikāžu aizstāvju un 1991. gada
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības
5 gadu jubilejas atmiņu vakarā. Līdzi jāņem
groziņš un labs noskaņojums.
Plašāka informācija pa tālr. 29819766,
Jānis Ozols.
 5. februārī pulksten 19.00 Mārupes
novada Kultūras namā šarmantās balss īpašnieces Marijas Naumovas koncerts.
Tālrunis uzziņām un biļešu rezervēšanai:
67149864 un 29211645.

 12. februārī Tīraines sporta kompleksā – Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības
basketbolā 5.–9. klašu zēniem.
 16. februārī Jaunmārupes sākumskolas
sporta kompleksā – Mārupes vidusskolas sporta
zālē Mārupes novada pirmskolas izglītības iestādēm sporta diena.

20. februārī Tīraines sporta kompleksā – Mārupes Sporta centra sporta sekciju
audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības sacensības.

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

Jau decembra “Mārupes Vēstis” numurā Mārupes novada Domes juriste Gaļina
Nicberga skaidroja vairākus Mārupes novada Domes pieņemtos lēmumus. Un arī
turpmāk varēsit lasīt ne tikai Domes pieņemto lēmumu un saistošo noteikumu
skaidrojumus, bet arī atsevišķu likumu skaidrojumus. Ceram, ka šie skaidrojumi
jums noder, un aicinām arī turpmāk aktīvi uzdot neskaidros jautājumus, sūtot
e-pastu marupesvestis@marupe.lv, lai avīzē varam tās izskaidrot.

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
termiņu grozīšanu, pagarināšanu un piedziņu

Gaļina Nicberga, 		
Mārupes novada Domes juriste
Saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli”
6. panta trešo daļu nekustamā
īpašuma nodoklis maksājams
reizi ceturksnī – ne vēlāk kā
31. martā, 15. maijā, 15. augustā
un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.
Tātad katrs no šiem datumiem
atsevišķi ir uzskatāms par maksājumu samaksas termiņu, kas ir
jāievēro nodokļu maksātājiem,
izvēloties veikt turpmāk tekstā
norādītās darbības.

Nodokļu maksājumu
termiņa pagarināšana

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmo daļu nodokļu administrācijai,
kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta
rakstveida iesnieguma pamata ir
tiesības:
1) pagarināt kārtējo nodokļu un
citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņus līdz trijiem
mēnešiem. Nodokļu maksātājam
motivētais iesniegums nodokļu
administrācijai jāiesniedz ne vēlāk
kā trīs dienas pirms maksājuma
termiņa iestāšanās;
2) atkārtoti pagarināt līdz trijiem mēnešiem nokavēto valsts vai
pašvaldības budžetos ieskaitāmo nodokļu samaksas termiņu, ja iepriekšējā pagarinājuma laikā samaksāti
ne mazāk kā 20 procenti no nodokļu parāda summas. Nodokļu
maksātājam motivētais iesniegums

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

nodokļu administrācijai jāiesniedz,
pirms ir beidzies nokavētā maksājuma pagarinājuma termiņš;
3) sadalīt termiņos uz laiku līdz
vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nokavēto
nodokļu maksājumu samaksu, izņemot nodokļu (revīzijas) audita
rezultātā aprēķinātos maksājumus.
Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc maksājuma termiņa
iestāšanās. Nodokļu administrācija
vienojas ar nodokļu maksātāju par
parāda nomaksas grafiku.

Nokavējuma nauda

Nodokļu maksātājam ir jāatceras, ka par nodokļu un nodevu
maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05 %
par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti
citi nokavējuma naudas apmēri.
Nokavējuma nauda tiek aprēķināta,
pamatojoties uz likumu, tāpēc tās
apmērs nav nedz grozāms, nedz arī
samazināms ar pašvaldības Domes
lēmumu.
Savukārt termiņa pagarināšanas
(atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos
nokavējuma nauda tiek aprēķināta
vienas ceturtās daļas apmērā no šā
likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru
dienu visā kavējuma periodā jeb
0,0125 % apmērā. Tāpat lūdzam
nodokļu maksātājus pievērst uzmanību apstāklim, ka, ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu
maksātājs nokavētos maksājumus
nav pilnā apmērā samaksājis vai
samaksas termiņus pagarinājis šajā
pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto
daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds
tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.
Jautājumā par nokavējuma naudas dzēšanu informēju, ka saskaņā
ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” pirmo un trešo daļu pašvaldības budžetā pilnīgi vai daļēji
ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīga
pašvaldība šādos gadījumos:

1) nodokļu maksātājiem juridiskās personas maksātnespējas
procesa lietā – ja ar tiesas nolēmumu ir izbeigts juridiskās personas
maksātnespējas process, pabeidzot
bankrota procedūru;
2) individuālajam (ģimenes)
uzņēmumam, arī zemnieku vai
zvejnieku saimniecībai, dibinātāja – īpašnieka nāves gadījumā, ja
nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;
3) fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā,
ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;
4) nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem – ja lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu ir
zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma
26. panta devītās daļas 4. punktu.

Atgādinājums
parādniekiem

Mārupes novada pašvaldība aicina visus iedzīvotājus laikus veikt
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus un informē, ka uz 1. 01. 2010.
kopējais nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Mārupes novada pašvaldības
budžetam ir LVL 297 653,83 un parādnieku skaits ir 3256. Saskaņā ar
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. pantu nokavētos nodokļu maksājumus, kā arī izdevumus
par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda
kārtībā, pamatojoties uz lēmumu
par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Nokavētos nodokļu maksājumus piedzen bezstrīda kārtībā,
izmantojot šādus līdzekļus:
1) nodokļu administrācijas
inkasācijas uzdevumā noraksta
naudas līdzekļus no nodokļu
maksātāja konta kredītiestādē vai
no konta, kas atvērts pie jebkuras
juridiskās personas, kuras nav kredītiestāde un kuras komercdarbība
ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu;
2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no

juridiskās personas vai individuālā
komersanta kases vai citas glabāšanas
vietas. Netiek izņemta darbinieku
darba samaksai paredzētā skaidrā
nauda, kas nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo sešu
mēnešu laikā;
3) Civilprocesa likuma E daļā
noteiktajā kārtībā vērš nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu
(kustamo un nekustamo īpašumu,
arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām).

Lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu ir izpildu dokuments, un to izpilda:
1) nodokļu administrācijas amatpersonas atbilstoši amata pienākumiem vai
2) zvērināti tiesu izpildītāji saskaņā ar Civilprocesa likumu, pamatojoties uz lēmumu par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, ja nodokļu administrācija Civilprocesa
likumā noteiktajā kārtībā zvērinātam
tiesu izpildītājam ir iesniegusi izpildu
dokumentu.

Atvieglojumi nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
Kopš brīža, kad Saeima ir
pieņēmusi grozījumus likumā
“Par Nekustamā īpašuma nodokli”, kas paredz, ka no šī gada
maksāsim arī nodokli par dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem,
arī Mārupes pašvaldībā ir vērsušies iedzīvotāji ar jautājumu,
vai ir iespējams saņemt kādas
atlaides vai atvieglojumus šim
maksājumam.
Skaidro Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. pantu
un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija Ministru kabineta (MK)
noteikumiem Nr. 495 “Likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”
32.–35. punktiem, pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu maksātājiem no aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļu summas (par
zemi un dzīvojamām ēkām un
dzīvokļiem):
1. politiski represētām personām – 50 % apmērā;
2. ja Mārupes pašvaldība piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu – 90 % un maznodrošinātām personām – līdz 90 %
apmērā par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atzīts par trūcīgu
vai maznodrošinātu personu;
3. atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, pašvaldības var noteikt 90, 70,
50 vai 25 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļu summas.
Lai šādus atvieglojumus saņemtu, nodokļa maksātājiem, kuriem
saskaņā ar minētajām tiesību normām un Mārupes pašvaldības saistošajiem noteikumiem (skatīt pašlaik spēkā esošos Mārupes pagasta
padomes 2005. gada 27. decembrī
apstiprinātos saistošos noteikumus
“Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Mārupes pagastā”) ir tiesības uz
nekustamā īpašuma nodokļa (par
dzīvojamām ēkām, dzīvokļiem un
zemi) maksāšanas atvieglojumiem,
līdz kārtējā gada 1. februārim jāiesniedz pašvaldībā dokumenti:
■■ politiski represētās personas
apliecības kopija, Mārupes pašvaldības sociālā dienesta izdota izziņa,
ka persona ir atzīta par trūcīgu vai
maznodrošinātu;
■■ iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas
atvieglojumu ar apliecinājumu,
ka zeme vai tās daļa, individuālā
dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) vai dzīvokļa īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā
darbībā. Ja nekustamais īpašums
tiek izmantots pilnīgi vai daļēji
saimnieciskajā darbībā, nodokļa
atvieglojumus nepiešķir.
Ja dokumenti pašvaldībā iesniegti līdz kārtējā gada 1. februārim, pašvaldība var atvieglojumus noteikt un piemērot visam
gadam, ja dokumentus iesniedz
pēc 1. 02. 2010. līdz 30. jūnijam,
pašvaldība atvieglojumus piemēro ar taksācijas gada otro pusi. Ja
dokumenti iesniegti pēc 30. jūnija, attiecīgajā gadā atvieglojumus
nepiemēro.
Aicinu iesniegt dokumentus
arī 1. un 2. grupas nestrādājošiem
vientuļiem invalīdiem, ģimenēm,
kurās ir bērni invalīdi, Černobiļas
avārijas likvidētājiem, Afganistānas
kara un nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem, vientuļajiem pensionāriem, pirmspensijas vecuma
bezdarbniekiem (reģistrētajiem),
kam līdz pensijas saņemšanai atlicis
ne vairāk kā trīs gadi, kā arī personām, kurām tiesības uz nekustamo
īpašumu ir atjaunotas likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”
2. nodaļā noteiktajā kārtībā un šo
īpašumu mantiniekiem, ja pamat
dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes
administratīvajā teritorijā ne mazāk
par vienu gadu.
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Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2009
Apstiprināt ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 26
Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.pantu un 35.pantu
Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
• Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai
(GMI turpmāk tekstā) – naudas
vai mantiskais pabalsts, ko piešķir
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām.
Garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantēta minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai nosaka un katru
gadu ar gadskārtējā valsts budžeta
likuma projektu pārskata Ministru
kabinets;
• Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura
piešķiršana balstās uz materiālo
resursu novērtēšanu ģimenēm
(personām), kurām trūkst līdzekļu
pamatvajadzību apmierināšanai;
• Pamatvajadzības – ēdiens,
apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe,
obligātā izglītība;
• Līdzdarbības pienākumi –
pabalsta saņemšanai nepieciešamo ziņu sniegšana, personiska
ierašanās pēc sociālo pakalpojumu
sniedzēja pieprasījuma, pakļaušanās medicīniskajai izmeklēšanai,
pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem, piedalīties
nodarbinātību veicinošos pasākumos;
• Trūcīga ģimene (persona) –
ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz 50 % no attiecīgā gada
1. janvārī spēkā esošās minimālās
darba algas valstī;
• Maznodrošināta ģimene –
ģimene, kuras locekļi mitinās vienā mājoklī un kuriem ir kopēji
izdevumi par uzturu, ja ienākumi
uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 140 mēnesī;
• Maznodrošināta persona –
vientuļa atsevišķi dzīvojošā persona, kurai nav Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku, un kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 160 mēnesī.
Prasības ģimenes (personas)
atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu:
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1. ģimenei (personai) nepieder
naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;
2. ģimenei (personai) nav noslēgts uztura līgums;
3. ģimenei (personai) nepieder
vērtspapīri (izņemot privatizācijas
un kompensācijas sertifikātus);
4. ģimenei (personai) nav parādsaistību, izņemot viens hipotekārais kredīts, kas ņemts vienīgā
mājokļa, kurā ģimene dzīvo, iegādei, ja kredītiestāde kredītņēmējam
ir piešķīrusi kredīta brīvdienas;
5. ģimene (persona) nav izsniegusi aizdevumu;
6. ģimenei (personai) nepieder
īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
7. ģimenei (personai) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības
apgādībā.

Vispārīgie noteikumi

Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība sniedz materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā,
nosakot sociālo pabalstu (turpmāk
tekstā – pabalsti) veidus, pabalstu
apmēru, piešķiršanas kārtību, kā
arī personas, kurām tiesības saņemt šos pabalstus.
Tiesības saņemt pabalstus
personām (ģimenēm), kuras savu
pamata dzīvesvietu ir deklarējušas
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, ir sasniedzamas deklarētajā adresē, un ir atzītas par trūcīgu vai maznodrošinātu personu
(ģimeni).

Pabalstu veidi un apmēri

3.1. Mārupes novada administratīvajā teritorijā ir izmaksājami
šādi pabalsti:
3.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kura apmērs ir noteikts
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pabalstu izmaksā
naudā, daļēji vai pilnībā to var aizstāt ar pabalstu natūrā, apmaksājot
bērna ēdināšanu skolā un bērna

audzināšanu iestādē;
3.1.2. dzīvokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, ko izmaksā pašvaldība vienai mājsaimniecībai
komunālo pakalpojumu maksājumu, tai skaitā apsaimniekošanas
maksas un īres maksas (ja tāda ir
noteikta dzīvojamai telpai) izdevumu segšanai, sedzot līdz 30 % no
mājas Pārvaldnieka vai attiecīgā
komunālo pakalpojumu sniedzēja
piestādītajā rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas attiecināmajam pakalpojumam. Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās
dzīvojamās mājas, kura neizmanto
mājas Pārvaldnieka pakalpojumus
un neizmanto centralizēti pieejamus komunālos pakalpojumus,
tostarp tā nav pieslēgta Mārupes
novada centralizētajai siltumapgādes sistēmai, Dzīvokļa pabalsts
var tikt piešķirts vienreiz gadā līdz
Ls 200 apmērā kurināmā iegādei
mājsaimniecībai.
3.2. Ja ir ticis apmierināts pamatots trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc šo noteikumu 3.1. punkta
3.1.1.–3.1.2. apakšpunktos minētajiem pabalstiem, var tikt izmaksāti
šādi pabalsti pamatvajadzību apmierināšanai:
3.2.1. pabalsts izglītības veicināšanai – šo noteikumu izpratnē
ir pabalsts ēdināšanai pirmskolas
izglītības iestādēs un pusdienām
vispārizglītojošās skolās līdz 9. klasei;
3.2.2. pabalsts skolas piederumu un grāmatu iegādei līdz
Ls 30 gadā;
3.2.3. pabalsts ārstēšanās veselības aprūpes iestādē līdz Ls 100
gadā, iesniedzot izdevumu apliecinošus dokumentus;
3.2.4. pabalsts medikamentu
iegādei līdz Ls 50 gadā, iesniedzot
ārsta aizpildītu 027/u izziņu;
3.2.5. pabalstu inkontinences
līdzekļu iegādei Ls 10 mēnesī,
iesniedzot ārsta aizpildītu 027/u
izziņu pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju
un smagu inkontinenci, kuriem
nav tiesību šos līdzekļus saņemt
kā kompensētos medicīniskos
līdzekļus;
3.2.6. ikmēneša pabalsts sekmīgam pilna laika dienas nodaļas
studentam, līdz 24 gadu vecumam
studēšanai, kura sekmes, beidzot
vispārējās izglītības iestādi bija
augstākas par 8 ballēm un studējot katras sesijas vidējā atzīme
ir augstāka par 8,5 ballēm –
Ls 70;
3.2.7. pabalsts aprūpei mājās
personām, kuras slimības laikā,
vai atveseļošanās periodā vecuma,
garīga vai fiziska rakstura traucējuma dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus vai ikdienas aprūpi līdz Ls 30 mēnesī, iesniedzot

027/u veidlapu;
3.2.8. pabalsts personai vai ģimenei, lai novērstu vai mazinātu
invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības, brīvības atņemšanas soda izciešanas un citu
faktoru izraisītās negatīvās sekas,
nodrošinot sociālā statusa atgūšanu
un iekļaušanos sabiedrībā saskaņā
ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, izejot no situācijas.
3.3. Piešķirto pabalstu kopējais
apmērs vienai personai nedrīkst
pārsniegt Ls 200 gadā. Šis nosacījums ir attiecināms tikai uz šo
noteikumu 3.2.1.–3.2.5. punktos
noteikto pabalstu piešķiršanu.

Pabalstu piešķiršanas
kārtība

4. Lai saņemtu pabalstu, persona vēršas Mārupes novada pašvaldības iestādē – Sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu
iesniegumu, iesniedz ienākumus
un materiālo stāvokli apliecinošus
dokumentus, izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda iztikas
līdzekļu deklarāciju (turpmāk –
deklarācija).
5. Lai tiktu novērtēti ienākumi
un materiālais stāvoklis, persona
aizpilda deklarāciju saskaņā ar LR
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
6. Persona, aizpildot deklarāciju, ko paraksta persona un sociālā
darba speciālists, uzrāda Sociālā
dienesta sociālā darba speciālistam
personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošus dokumentus
visiem vienas mājsaimniecības ģimenes locekļiem.
7. Izdevumus apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
izdevumu rašanās brīža.
8. Sociālā darba speciālisti
personas sniegtās ziņas pārbauda
izlases kārtībā, izskatot iesniegtos
dokumentus, novērtējot dzīves apstākļus, pieprasot ziņas no valsts un
pašvaldības iestādēm, kā arī citām
juridiskām un fiziskām personām.
9. Sociālais dienests lēmumu
par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par pabalsta
apmēru pieņem ne vēlāk kā desmit
darba dienu laikā no dienas, kad
saņemts iesniegums un šo saistošo
noteikumu 4. punktā minētie dokumenti. Īpaši sarežģītās lietās termiņš
var tikt pagarināts līdz diviem mēnešiem vai garāku termiņu.
10. Sociālais dienests izsniedz
izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam (saskaņā ar
1. pielikumu). Izziņa par personas
atbilstību maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusam tiek izsniegta
pēc personas pieprasījuma.
11. Lēmumu, ar kuru daļēji

vai pilnībā noraidīts iesniegums
par pabalsta piešķiršanu, Sociālais dienests noformē rakstveidā,
ievērojot Administratīvā procesa
likumā ietvertas prasības, norādot
arī lēmuma apstrīdēšanas kārtību
un termiņu.
12. Pabalstu izmaksu ar motivētu lēmumu pārtrauc, ja persona
iztikas līdzekļu deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti
izvairās no līdzdarbības pienākumu
pildīšanas. Lēmums ir apstrīdams
Mārupes novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
13. Sociālā dienesta darbiniekam ir tiesības jebkurā brīdī veikt
pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļu pārbaudi, veicot apsekojumu
norādītajā dzīvesvietā.

Personas pienākumi

14. Personai, kura pieprasījusi
sociālās palīdzības pabalstus, ir
pienākums līdzdarboties savas situācijas uzlabošanā un ar pabalsta
saņemšanu saistīta lēmuma pieņemšanas procesā:
14.1. aktīvi iesaistīties savas
problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
14.2. sniegt patiesas ziņas par
sevi, ģimenes locekļiem un atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem;
14.3. saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajiem
mērķiem;
14.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas nosaka pabalsta saņemšanu vai tā apmēru;
14.5. sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.

Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
un noteikumu izpildes
kontrole

15. Sociālā dienesta pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes
novada Domē, Domes pieņemtie
lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.
16. Šo saistošo noteikumu
izpildi kontrolē Mārupes novada
Domes Sociālo, izglītības, sporta
un kultūras jautājumu komiteja.

Noslēguma jautājumi

17. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Mārupes pagasta padomes
2009. gada 11. marta saistošie
noteikumi Nr. 10/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes
pagastā”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 28
Par apbedīšanas pabalstu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu

personai, kura uzņēmusies veikt
mirušā, kura pēdējā deklarētā pamat dzīvesvieta ir bijusi Mārupes
novada administratīvajā teritori-

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 29
Par pabalstu politiski represētajām personām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu politiski re-

presētām personām, piešķirot tām
pabalstu (turpmāk – Pabalsts) šajos
noteikumos atrunātajā kārtībā un
apmērā.

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 30
Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit
un vairāk gadu sasniegušām personām
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu
personām, kuras sasniegušas astoņdesmit, astoņdesmit piecus, deviņ-

desmit un vairāk gadus, piešķirot
tām pabalstus (turpmāk – Pabalsts)
šajos noteikumos atrunātajā kārtībā
un apjomā.
2. Tiesības saņemt Pabalstu ir
personām, kuras vismaz vienu gadu

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 31
Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 6. punktu, 43. panta trešo daļu

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu
atbalstu atsevišķām Mārupes
novada iedzīvotāju kategorijām
veselības veicināšanai, piešķirot šajos noteikumos paredzēto
pabalstu (turpmāk – Pabalsts)

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai.
2. Tiesības saņemt Pabalstu ir personām, kuras vismaz
vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novada
administratīvajā teritorijā un
pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

jā, apbedīšanu, piešķirot pabalstu
(turpmāk tekstā – Pabalsts).

Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas
kārtība

2. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Mārupes
novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un mirušās personas,
par kuru tā ir uzņēmusies veikt
apbedīšanas pienākumu miršanas
apliecību.
3. Lēmumu par Pabalsta piešķir2. Tiesības saņemt Pabalstu ir
politiski represētajām personām
(turpmāk tekstā – Persona), kuras
vismaz vienu gadu ir deklarējušas
pamatdzīvesvietu Mārupes novada
administratīvajā teritorijā un pastāvīgi
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

Pabalsta apmērs

3. Pabalsta apmērs vienai personai
ir Ls 100 gadā.

Pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtība
deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā.

Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas
kārtība

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
Pabalstu pieņem Mārupes novada
Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot katru
konkrēto gadījumu, neņemot vērā
klienta sociālo statusu.
5. Pabalsta apmērs ir:

Pabalsta apmērs,
piešķiršanas un izmaksas
kārtība

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu
pieņem Mārupes novada Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot katru
konkrēto gadījumu, neņemot vērā
klienta sociālo statusu:
4.1. pabalsts ēdināšanai Černobiļas avārijas likvidētāju, Afganistānas
kara dalībnieku bērniem, bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam bērnam pirmskolas izglītības iestādē un
vispārizglītojošā izglītības iestādē līdz
9. klasei (9. klasi ieskaitot), iesniedzot
skolas izsniegtu izziņu par ēdināšanas
izmaksām (ja pabalsta saņēmējs neapmeklē Mārupes novada pašvaldības

šanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu
pieņem Sociālais dienests.
4. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 70.
5. Ja Pabalsts no Personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts,
to var pieprasīt viena mēneša laikā
no miršanas apliecības saņemšanas
brīža.

Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

6. Sociālā dienesta pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā var apstrīdēt Mārupes nova-

da Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā
rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

7. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā
8. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes
2008. gada 12. marta saistošie
noteikumi Nr. 10/2008 “Par apbedīšanas pabalstu”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

4. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta
pieprasītājs vēršas Mārupes novada
Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar iesniegumu, uzrāda
politiski represētās personas statusu
un personu apliecinošus dokumentus.
5. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu
pieņem Sociālais dienests.
6. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā
var apstrīdēt Mārupes novada Domē,

Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

5.1. sasniedzot 80, 85, 90 gadus – Ls 50 gadā;
5.2. sasniedzot 91–99 gadus –
Ls 50 gadā;
5.3. sasniedzot 100 un vairāk
gadus – Ls 100 gadā.
6. Sociālais dienests piešķir
Pabalstu katru gadu tajā mēnesī,
kad Persona sasniedz noteikumu
5. punktā minēto vecumu.
7. Ja Pabalsts no Personas neatkarīgu iemeslu dēļ nav piešķirts,
to var pieprasīt sešu mēnešu laikā
no tiesību rašanās brīža.
8. Sociālā dienesta pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā var apstrīdēt Mārupes nova-

da Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā
rajona tiesā.

izglītības iestādi);
4.2. pabalsts aprūpei Ls 50 mēnesī, guļošām personām, kas sevi nespēj
aprūpēt un bērniem invalīdiem, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 027/u un personu apliecinošu
dokumentu. Pabalstu nepiešķir personām, kuras ir tiesīgas saņemt VSAA
kopšanas pabalstu invalīdam;
4.3. pabalsts aizbildnim par aizbilstamā aprūpi mēnesī Ls 50, līdz
aizbilstamā pilngadības sasniegšanai –
uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas
lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo;
4.4. pabalsts vecākiem jaundzimušā rotavīrusa otrās potes apmaksai Ls 50 gadā, ja viens no vecākiem
vismaz vienu gadu deklarējis dzīvesvietu Mārupes novadā, uzrādot bērna
dzimšanas apliecību, personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas

Pārejas noteikumi

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošie noteikumi
Nr. 15/2008 “Par pabalstu politiski
represētajām personām”.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Pārejas noteikumi

9. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Mārupes pagasta padomes
2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 17/2008 “Par pabalstu
astoņdesmit, astoņdesmit pieci,
deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs
apliecina pirmās potes veikšanu;
5. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt
sešus mēnešus no tiesību rašanās
dienas.
6. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā
var apstrīdēt Mārupes novada Domē,
Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Pārejas noteikumi

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
8. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes
pagasta padomes 2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 18/2008
“Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai”.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
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Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 32
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu,

Vispārīgie nosacījumi

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība izmaksa pabalstu jaundzimušo aprūpei (turpmāk tekstā –
pabalsts), pabalsta apmēru, kā arī
to personu kategorijas, kurām ir
tiesības šo pabalstu saņemt.
2. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas
priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu
iegādei.
3. Tiesības saņemt pabalstu par
katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem,
ārvalstniekiem un bezvalstniekiem,
kuriem ir piešķirts personas kods,
ja viņi ir deklarējuši dzīvesvietu
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā vismaz vienu gadu līdz

bērna dzimšanai, izņemot personas,
kuras saņēmušas termiņuzturēšanās
atļauju Latvijas Republikā.
4. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir LVL 100 par katru jaundzimušo bērnu.
5. Pabalstu piešķir:
5.1. vienam no bērna vecākiem;
5.2. personai, kura adoptējusi
vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski
audzina bērnu līdz viena gada vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts
bērna vecākiem.

Pabalsta piešķiršanas un
izmaksāšanas kārtība

6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumīgi
pilnvarotā persona vēršas Mārupes
novada Sociālajā Dienestā ar iesnie-

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 33

gumu, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu, bērna dzimšanas apliecību, izziņu par bērna deklarēto
dzīvesvietu Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā, kā arī pilnvaru (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā
persona).
7. Ja pabalstu pieprasa adoptētājs, viņš uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas
apliecību, kā arī dokumentu, kas
apliecina, ka bērna adopcija ir notikusi divpadsmit mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.
8. Sociālais dienests, izvērtējot
iesniegtos dokumentus, pieņem
lēmumu, uz kura pamata pabalsta
pieprasītājs Mārupes novada pašvaldības kasē var saņemt pabalstu.
Pēc attiecīgā pieprasījuma pabalstu
var izmaksāt arī bezskaidrā naudā
uz pabalsta pieprasītāja norādīto
bankas kontu.
9. Konstatējot pabalsta pieprasītāja un/vai tā iesniegto dokumentu
neatbilstību šo noteikumu prasībām,
Sociālais dienests pieņem lēmumu
par atteikumu piešķirt pabalstu. Lēmums ir noformējams rakstveidā,
tajā norādot lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtību.
10. Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas
fakta reģistrāciju, pielīdzina attiecī-

gajam Latvijas Republikā izsniegtajam dokumentam, ja tas atbilst
šādām prasībām:
10.1. dokumentā ir informācija,
kas ļauj secināt, ka bērna piedzimšanas fakts reģistrēts dokumentā
norādītajā laikā;
10.2. dokumentam ir pievienots Latvijas Republikas Valsts
valodas likuma 10. panta trešajā
daļā noteiktajā kārtībā apliecināts
tulkojums valsts valodā, izņemot
gadījumus, kad atbilstoši Latvijas
Republikas Valsts valodas likuma
10.panta ceturtajai daļai dokumentu
var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;
10.3. persona, kurai dokuments
izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos
aktos un starptautiskajos līgumos
noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī
izsniegto dokumentu īstuma apliecināšanai.
11. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, viņš vēršas Sociālajā dienestā
un uzrāda Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības
nodibināšanu.
12. Ja pabalstu pieprasa bērna
faktiskais audzinātājs, viņš vēršas
Sociālajā dienestā un uzrāda Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu,
kas pieņemts bērna personisko interešu aizsardzībai atbilstoši Latvijas

Republikas likuma “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 15. panta
vienpadsmitajai daļai (ja māte un
tēvs bērnu faktiski nekopj un neaudzina).
13. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt divpadsmit mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas.
14. Pabalstu nepiešķir, ja bērns
ievietots bērnu ilgstošas sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
institūcijā.
15. Sociālā dienesta pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā
rajona tiesā.

par 70 gadiem, ja tā vismaz vienu
gadu deklarējusi pamatdzīvesvietu
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, pastāvīgi dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā un neatrodas pilnā valsts
vai pašvaldības apgādībā.

sta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli, ja pabalsta pieprasītājs
atbilst šo noteikumu prasībām
5. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā tajā mēnesī, kurā persona ir dzimusi, un tā apmērs ir
LVL 45.
6. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtais pabalsts tiek
izmaksāts pabalsta pieprasītājam
20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīgā lēmuma spēkā stāšanas dienā
Mārupes novada pašvaldības kasē.
7. Sociālā dienesta pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā
kārtībā var apstrīdēt Mārupes nova-

da Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā
rajona tiesā.

Pabalsta apmērs, tā
piešķiršanas un izmaksas
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” kārtība.

Par pabalstu transporta pakalpojumiem

43. panta trešo daļu,

Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek apmaksāti transporta pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojums) no pašvaldības budžeta

atsevišķām personu kategorijām,
kuras ar pašu spēkiem nevar segt
sabiedriskā transporta izdevumus.
2. Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir personai, kura vecāka

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 34
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un
43. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 15. 11. 2005. noteikumu
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.punktu

Vispārīgie noteikumi

1.Saistošie noteikumi nosaka
valsts paredzēto sociālo garantiju
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apmēru un pašvaldības palīdzības
saņemšanas kārtību pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez ve-

3. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu
pieņem Mārupes novada Sociālais
dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalcāku gādības palikušajiem bērniem
(turpmāk – Bērns) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību ir Bērniem, par
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu
ir pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa.
3. Lai saņemtu šajos saistošajos
noteikumos paredzēto pašvaldības
palīdzību, Bērns vēršas ar iesniegumu Mārupes novada Sociālajā
dienestā, uzrādot apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanai.
4. Šajos saistošajos noteikumos
minēto pabalstu izmaksas netiek
ņemtas vērā, aprēķinot Bērniem
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai.

Pārejas noteikumi

16. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Mārupes pagasta padomes
2008. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 13/2008 “Noteikumi par
pašvaldības pabalstu jaundzimušo
aprūpei”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Pārejas noteikumi

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
9. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošie noteikumi
Nr. 16/2008 “Noteikumi par pašvaldības pabalstu transporta pakalpojumiem”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Vienreizējs pabalsts sadzīves pabalstu ikmēneša izdevumiem,
priekšmetu un mīkstā
valsts sociālā nodrošinājuma painventāra iegādei
balsta apmērā, ja viņš, sasniedzot
5. Vienreizējā pabalsta sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei apmērs ir Ls 175.
6. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei Bērnam ir neatkarīgi no tā, vai viņš
ir saņēmis pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs
tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecumam.

Pabalsts ikmēneša
izdevumiem bāreņiem –
mācību iestāžu
audzēkņiem

7. Bērns ir tiesīgs saņemt

pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti
turpina mācības vispārējās vidējās
vai profesionālās izglītības iestādē,
vai augstskolā vai koledžā, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
kārtību sekmīgi apgūst izglītības
programmu.
8. Pēc pieprasījuma iesniegšanas pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu
audzēkņiem tiek aprēķināts no
tiesību uz pabalstu rašanās dienas.
9. Aprēķinot pabalstu ikmēneša
izdevumiem bāreņiem – mācību
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

iestāžu audzēkņiem otrajam mācību pusgadam, pabalsta izmaksas
periods ir līdz 1. jūnijam.

Pabalsts ikmēneša
izdevumiem dzīvojamās
telpas īrei un komunālajiem
maksājumiem

10. Pabalsts ikmēneša izdevumiem par dzīvojamās telpas īri un
komunālajiem maksājumiem tiek

izmaksāts līdz dzīvojamās telpas
piešķiršanai.
11. Pabalsta saņemšanai Mārupes novada Sociālajā dienestā
papildus 3. punktā minētajiem
dokumentiem jāiesniedz spēkā
esošā dzīvojamās telpas īres līguma kopija.
12. Mārupes novada Sociālais
dienests sedz dzīvojamās telpas
īres līgumā norādīto summu, t. i.,

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/2009
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22. decembra
sēdes Nr. 12, lēmumu Nr. 35
Par vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta otro daļu
1. 1. Saistošie noteikumi kārtību,
kādā Mārupes novada pašvaldība
sniedz atbalstu ārkārtas situācijā
nonākušajām personām, piešķirot
pabalstu.
2. Pabalstus piešķir personai
(ģimenei), kura deklarējusi savu
dzīvesvietu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Ārkārtas situācija ir situācija,
kuru objektīvu iemelsu dēļ nevarēja
paredzēt iepriekš, un kas radusies
stihiskas nelaimes (ugunsgrēks, plūdi, vētra u. tml.) vai trešo personu
prettiesiskas krimināli sodāmas rīcības ietekmē, vai citi iepriekš neparedzami apstākļi, tostarp, bet ne tikai
ģimenes locekļa nāve, kas īslaicīgi

2009. gada 22. decembra
MĀRUPES NOVADA DOMES
SĒDES Nr. 12

dzīvojamās telpas īres maksu, un
komunālos maksājumus.
13. Pabalsts tiek pārskaitīts
nama apsaimniekotāja kontā vai
Bērna norādītajā kontā, ja nama
apsaimniekotājs neuzrāda savu
norēķina konta numuru.

lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes
novada Domē, Domes pieņemtie
lēmumi ir pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.

Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība

14. Sociālā dienesta pieņemtos

15. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā ,

16. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes
2008. gada 12. marta saistošie
noteikumi Nr. 11/2008 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

tik būtiski pasliktināja personas
(ģimenes) mantisko stāvokli, ka
uz īsu laika periodu tika apgrūtināta personas (ģimenes) pašas
spēja apmierināt savas pamatvajadzības.
4. Pabalstu piešķir līdz Ls 3000
vienai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas,
un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts un/vai pašvaldības
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
5. Pabalstu piešķir, ja attiecīgs
pieprasījums saņemts ne vēlāk kā
6 mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
6. Pieprasījums ir iesniedzams
rakstiski vai mutiski Mārupes novada Sociālajā dienestā vai jebkurā
citā Mārupes novada pašvaldības

iestādē, kuras pienākums nekavējoties, bet ne ilgāk kā vienas stundas
laikā no pieteikuma saņemšanas
nodot to Sociālajam dienestam.
7. Pabalstu piešķir ar Mārupes
novada Sociālā dienesta lēmumu,
kas ir pieņemams nekavējoties, bet
ne ilgāk kā 3 (triju) darba dienu
laikā. Īpaši steidzamos gadījumos
lēmums tiek pieņemts mutiski,
ievērojot Administratīvā procesa
likuma normas.
8. Sociālais dienests par pieņemto lēmumu nekavējoties, bet
ne ilgāk kā vienas stundas laikā
informē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru un Mārupes
novada Domes priekšsēdētāju.
9. Sociālais dienests ir atbildīgs
par situācijas izvērtēšanu un pieņemto lēmumu.
10. Mārupes novada izpilddirektors ir atbildīgs par pieņemtā
lēmuma izpildi, kura ir uzsākama

vienas darba dienas laikā no brīža,
kad izpilddirektors ticis informēts
par pieņemto lēmumu.
11. Ja lēmuma izpilde ir apgrūtināta nepietiekošā finansējuma dēļ, Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs pēc Sociālā dienesta
lēmuma un izpilddirektora atzinuma saņemšanas izvērtē nepieciešamību sasaukt Domes ārkārtas
sēdi likuma “Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā.
12. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību
Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā var apstrīdēt
Mārupes novada Domē, Domes
pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami
Administratīvajā rajona tiesā.
13. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Pārejas noteikumi

2009. gada 22. decembra
MĀRUPES NOVADA DOMES
SĒDES Nr. 12

2009. gada 22. decembrī
MĀRUPES NOVADA DOMES
SĒDES Nr. 12

LĒMUMS Nr. 27
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošo noteikumu Nr. 12/2008
“Par pabalstu izglītības veicināšanai” atzīšanu par
spēku zaudējušajiem

LĒMUMS Nr. 36
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošo noteikumu Nr. 14/2008
“Par mājokļa uzturēšanas pabalstu” atzīšanu par
spēku zaudējušajiem

LĒMUMS Nr. 37
Par Mārupes pagasta padomes 2006. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 12/2006
“Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu
Mārupes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušajiem

Mārupes novada Dome nolemj:
atzīt Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošos noteikumus Nr. 112/2008 “Par
pabalstu izglītības veicināšanai” par spēku zaudējušajiem ar 2010. gada 1. janvāri.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada Dome nolemj:
atzīt Mārupes pagasta padomes 2008. gada
12. marta saistošos noteikumus Nr.14/2008 “Par
mājokļa uzturēšanas pabalstu” par spēku zaudējušajiem ar 2010. gada 1. janvāri.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada Dome nolemj:
atzīt Mārupes pagasta padomes 2006. gada 29. marta saistošos
noteikumus Nr. 12/2006 “Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksu Mārupes pagastā” par spēku zaudējušajiem ar 2010. gada 1. janvāri.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Skolēnu autobusu saraksts
No šī gada 6. janvāra skolēnu pārvadājumus veic SIA “Humus” un SIA “Multiline” (maršrutā uz un no Babītes vidusskolas). Šobrīd ir izmaiņas autobusu
kustības grafikā. Arī turpmāk sekojiet līdzi informācijai izglītības iestādēs vai
vietnē www.marupe.lv par izmaiņām pārvadājumu maršrutos un grafikos.
Izbraukšanas laiks
7.15
7.30
7.50
8.10
14.10
14.10

Maršruts

Uz Mārupes vidusskolu
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–Vecozolu nami–Tēriņu
iela–Mārupes vidusskola–Milži–Jaunmārupes sākumskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–Milži–Mārupes vidusskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–Loka ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola–
Milži–Mārupes vidusskola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–Tēriņu iela–Mārupes
vidusskola
No Mārupes vidusskolas
Mārupes vidusskola–Milži–Jaunmārupe, Mārupes mūzikas un mākslas skola–Loka
ceļš
Mārupes vidusskola–Tēriņu iela–25. autobusa galapunkts–Mārupes mūzikas un
mākslas skola

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

15.10
14.45
15.10 (pie vidusskolas)
15.40
16.00(pie
vidusskolas)

Mārupes vidusskola–Milži–Jaunmārupes sākumskola–Loka ceļš–Mārupes mūzikas
un mākslas skola–Skulte
Jaunmārupes sākumskola–Milži–Mārupes vidusskola–Tēriņu iela–Vecozolu nami–
25. autobusa galapunkts–Rožu iela–Bašēnu ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola
Mārupes mūzikas un mākslas skola–Milži–Mārupes vidusskola–Tēriņu iela–25.
autobusa galapunkts–Mārupes mūzikas un mākslas skola
No Tīraines ciemata uz Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu

7.20 (no Jaunmārupes)
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–Vecozolu nami–Tīrai7.50 (no Tīraines) nes ciemats–Ziepniekkalna sākumskola un Rīgas 94. vidusskola
Rīgas 94.vidusskola un Ziepniekkalna sākumskola–Tīraines ciemats–Vecozolu
15.10.
nami–25. autobusa galapunkts–Mārupes mūzikas un mākslas skola
7.10
14.20
16.00
16.20

Uz Babītes vidusskolu
Vētras–Jaunmārupe (Loka ceļš)–Skulte–Piņķi–Skulte
No Babītes vidusskolas
Skulte–Piņķi–Skulte–Jaunmārupe
Piņķi–Skulte–Jaunmārupe–Loka ceļš–Vētras
Jaunmārupes sākumskola–Skulte (tikai piektdienās)
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Ko iesākt ar
viedo selekciju?

Saņēmusi
iesniegumu
pasludināt Mārupes novadu
par brīvu zonu no ģenētiski
modificētiem organismiem
(ĢMO), Dome nolēma izpildīt
šo rosinājumu, vispirms izsludinot par to sabiedrības domu
apmaiņu. Pirmajā momentā
tā vien gribas saukt – urrā!,
ja vien, izpētot lietas būtību
pamatīgāk, nerastos šaubas,
papildjautājumi un līdz ar to
arī pretējs viedoklis.
Pirmkārt, mūsu novads jau
pirms Latvijas iestāšanās ES vairs
nebija no ĢMO brīva zona, jo tos,
kā liecina Zemkopības ministrijas
dati, pārtikā lietojam gadus desmit. Tātad runa var būt tikai par
ĢMO audzēšanu.
Otrkārt, pārāk strauji mums
tuvojas paši ĢM kultūraugi. Eiropas Komisijas Vides faktu lapā
rakstīts, ka tie jau aizņem ce-

turto daļu no apstrādātās zemes
pasaulē. Transgēnās lauksaimniecības kultūras tiek audzētas
vairāk nekā 34 pasaules valstīs –
galvenokārt Ziemeļamerikā, Kanādā, Francijā, Anglijā, kā arī
Ķīnā un Krievijā. Kā uzskata
SIA “Mārupes Lauksaimnieks”
laukkopības nozares vadītājs agronoms Andris Sabitovs, tad “tik
mazā valstī kā Latvija nav jēgas
veidot atsevišķas ĢMO brīvās
zonas, jo ar laiku šie organismi
var tāpat izplatīties pa visu teritoriju no blakus novadiem vai
gar šosejām, tāpat kā latvāņi vai
daudzlapu lupīna”.
Treškārt, LU profesors Indriķis Muižnieks ĢM augus ir
nosaucis par viedi (gudri, tālredzīgi) selekcionētiem augiem.
Līdz šim pazīstamā šķirņu selekcija, atlasot dzīvniekus un
augus ar cilvēkiem vēlamajām
īpašībām un veicinot to vairo-

Decembrī Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Vanesa Mase
(dzimusi 24. 11. 2009.),
Aleksandrs Suhetskis
(dzimis 28. 11. 2009.),
Zlata Polovtchenia
(dzimusi 28. 11. 2009.),
Daniels Nils Turkins
(dzimis 30. 11. 2009.),
Rolands Ranka
(dzimis 1. 12. 2009.),
Patrīcija Groza
(dzimusi 2. 12. 2009.),
Jēkabs Motivāns
(dzimis 3. 12. 2009.),
Rēzija Silarāja
(dzimusi 5. 12. 2009.),
Ance Norbute
(dzimusi 8. 12. 2009.),

Darja Koržova
(dzimusi 10. 12. 2009.),
Elizabete Baranovska
(dzimusi 11. 12. 2009.),
Aleks Gorlukovičs
(dzimis 12. 12. 2009.),
Elizavete Ivanova
(dzimusi 14. 11. 2009.),
Gustavs Kristians Balodis
(dzimis 17. 12. 2009.),
Kirills Gržibovskis
(dzimis 17. 12. 2009.),
Marta Dārziņa
(dzimusi 18. 12. 2009.),
Aleksandrs Simonovs
(dzimis 20. 12. 2009.).

Sveicam jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
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šanos, ir ilgstošs process, kurā
reizēm novērojamas arī mutācijas – augam vai dzīvniekam
parādās kāda kvalitatīvi jauna,
neparasta pazīme, kura kalpo par
pamatu jaunai šķirnei. Un tas, ka
ekoloģisku nelaimi varētu izraisīt ģenētiski modificēti augi, ir
mazāk ticams, nekā tas, ka to
var izraisīt kāds svešs savvaļas
augs, nonācis jaunā vidē, kā,
piemēram, latvānis u. c. Turklāt Latvijas Biškopības biedrības pētniece Mag. vet. med.
Ineta Eglīte atgādina, ka ĢMO
bīstamību, nevis kaitīgumu (!)
pierādīt ir daudz vieglāk tādai
mītiski un mitoloģiski domājošai dziedātājtautai kā latvieši,
kuri ir ļoti saistīti ar zemi un
negrib pieņemt jaunas lietas.
Šo spriedumu sāk apstiprināt
arī pašvaldības, kurām 2009. gada
18. jūlijā pieņemtie grozījumi
Ģenētiski modificēto organis-

mu aprites likumā dod iespēju
noteikt aizliegumu audzēt ĢM
augus pārvaldītajā teritorijā. Kā
informē ziņu portāls “Kas jauns?”, jau 13 vietvaras, tai skaitā
arī Mārupe, domā atteikties no
“ģenētiskās modifikācijas zaļajiem
rezervātiem”. Viņu vidū gan nav
mūsu tuvāko kaimiņu. Turklāt
Salaspils novada deputāts Andrejs
Svilāns, kurš ir pazīstams dendrologs, Nacionālā botāniskā dārza
direktors, atzīst, ka šādiem aizliegumiem nav jēgas, jo visai par un
pret cīņai pamatā galvenokārt ir
ekonomiskas intereses.

Decembrī Mārupes novada
dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības

Līdzjūtības

11. 12. 2009.
Nora Beķere
un Adrians Kukuvass
12. 12. 2009.
Zane Krūmiņa
un Arnis Balčus
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Pastalās ar dziesmu pret...
ekonomiku

Ja jau gribam cīnīties pret ĢM
augu audzēšanu savās mājās, tad
vajadzētu saprast, ka atbalstām
kompānijas, kuras piegādā fosilo kurināmo (naftas produktus,
ogles, dabas gāzi) un nevēlas

Mārupes novada
Domes kolektīvs
izsaka līdzjūtību
mūsu kolēģei
Unai Putniņai,
tēvu mūžībā pavadot.
Mārupes novada
Domes kolektīvs
izsaka līdzjūtību
mūsu kolēģei
Anetei Teikmanei,
vīru pāragri zaudējot.

dalīt ienākumus ar tiem, kuri
apgūst zaļo enerģiju, tostarp no
ģenētiski modificētas biomasas.
Bet tieši to – ražot siltumu no
kūtsmēsliem un augstražīgas kukurūzas – iecerējuši mārupieši.
Atgādināšu, ka ĢM kukurūzas
audzēšana ES, kur pastāv stingrākie tiesībakti pasaulē, jau ir
atļauta. To aizliegt kādā lauksaimnieciski apstrādājamā teritorijā, kas nav īpaši aizsargājams
dabas liegums, būtu īpašumtiesību pārkāpums.
Ja gribam atbalstīt bioloģiskos
lauksaimniekus, kuri kultūraugu
viedās selekcijas dēļ baidās bankrotēt, tad jāatzīst, ka nostājamies
minerālmēslu un herbicīdu ražotāju pusē. Tālāko uzskaitījumu
turpināt var katrs pats, vispirms
septiņreiz padomājot un tikai tad
noliedzot. Kad pienāks brīdis un
visapkārt kaimiņos sāks intensīvi
audzēt šos zinātnes sasniegumus,
nekaitējot veselībai, videi, bet gūstot peļņu, var izrādīties, ka ĢM
augu aizliedzējiem savā nabadzībā nāksies vainot tieši vieduma
trūkumu.
Stāsts šoreiz nav par transgēno lauksaimniecības kultūru
tūlītēju audzēšanu, bet par to,
ka populistiski vēlamies aizliegt
to, ko faktiski nemaz neizprotam,
vispusīgi nepārzinām un arī diezko negribam zināt. Tāpēc daudz
loģiskāk būtu vispirms savākt pietiekami daudz informācijas, šaubu
gadījumā atturēties no lēmuma
pieņemšanas un aizliegt tikai to,
ko nedrīkst atļaut.
Silvija Veckalne
un vēl vairāk nekā 30 mārupiešu,
kuri lūdz novada pašvaldību
nepārsteigties ar aizlieguma
pieņemšanu

Kur vārdus rast, kas būtu
mierinājums,
Kad cilvēks zemes klēpī
dusēt steidz,
Kad negaidot ir
pārrauts mūža gājums
Un ardievas tik
daudziem jāpateic.

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Ričardam un
Anetei Teikmanei,
tēti un vīru smiltājā
guldot.
Jaunmārupes
sākumskolas kolektīvs

Decembrī mūžībā aizgājuši
Vilis Cabuls (1964), Ivans Garguls (1936), Vladislavs Arbidāns (1935),
Jevgenija Alksne (1935), Ingrīda Kļaviņa (1962), Jānis Ribikovskis
(1954), Ēvalds Ozoliņš (1932), Glafira Maļinovska (1922).
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 15. janvāris, 2010

