2010. gada martS

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Esam lepni par mūsu olimpiešiem!

3. martā no XXI ziemas Olimpiskajām spēlēm Vankūverā mājās atgriezās mārupieši Roberts Rode un Kristaps
Zvejnieks. Kristaps izcīnīja 37. vietu slalomā 102 braucēju konkurencē un 62. vietu milzu slalomā 101 sportista
konkurencē. Savukārt Roberts startēja nobraucienā, kur
ierindojās 58. vietā 64 dalībnieku konkurencē, bet superkombinācijas pirmajā disciplīnā nobraucienā Roberts
nefinišēja. Ar pavisam svaigām lielās olimpiādes emocijām,
abi sportisti no 5. līdz 7. martam Siguldā piedalījās Latvijas
II ziemas olimpiādē, kur pārstāvēja Mārupes novadu. Siguldā K. Zvejnieks izcīnīja 2 zelta un 1 sudraba medaļu, bet
R. Rode – 1 bronzas medaļu, un divas reizes bija ceturtais.
Šie sasniegumi Mārupes novadu Latvijas II ziemas olimpiādes kopvērtējuma tabulā ierindo 4. vietā. Abus sportistu
aicināju uz īsu sarunu par to, kādi ir galvenie iespaidi par
spēlēm Vankūvērā un kādi ir nākotnes plāni.
K. Zvejnieks: – Man jau pirms olimpiādes treneris
teica, ka atklāšanas ceremoniju nedrīkst laist garām, un tā
patiešām arī bija tā vērta. Tas ir milzīgs pozitīvs lādiņš, ko
radīja tā izjūta, kad ieej stadionā kopā ar visiem sportistiem. Arī spēļu laikā attieksme ir ļoti pozitīva un draudzīga.
Daudzi grib kopā nofotografētie, jautā, no kurienes esi.
R. Rode: – Pašas sacensības ir tādas pašas kā Pasaules
kauss vai kādas citas, jo tie paši sportisti vien piedalās, bet
tas, kas notiek apkārt, ir daudz savādāk, līdzjutēji skatās
uz tevi kā varoni. Arī braucienu laikā komentētāji pauž
izbrīnu, ka mēs esam no valsts, kur nav kalnu, un mēs
esam tur tikuši. Ir ļoti interesanti spēļu laikā satikt arī citu
sporta veidu augstākās klases sportistus, kurus parasti tikai
televizorā vari redzēt.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

Foto: Jolanta Grosberga

Kristaps Zvejnieks un Roberts Rode

Lielā talka – 24. aprīlī

K. Zvejnieks: – Kad saki, ka Latvijā augstākais kalns
ir aptuveni 300 metru, pārjautā, vai neesi nokļūdījies
par vienu nulli.
– Kā paši vērtējat savus startus?
R. Rode: – Es startēju savu spēju robežās, jo labāk
arī nevarēju un nebija arī gaidīts. Arī sacensību pieredze
man nav vēl tik liela. Un konkurence ir ļoti liela. Tas,
ka kalnu slēpotājiem visu laiku tika pārceltas sacensības,
stresu neradīja, bet, ja būt vairāk šo treniņbraucienu
iespēju, domāju, ka arī rezultāts būtu labāks.
K. Zvejnieks: – Es esmu ļoti apmierināts ar abiem
startiem, kaut arī ir tik milzīga atšķirība – 62. un 37. vieta. Apzinos, ka tā 62. vieta ir pieredzes trūkuma tik lielās
sacensībās un stresa dēļ, atzīšos, ka pirms starta caur
galvu izskrēja tādas domas, kā vēl nekad.
– Kādi plāni nākotnē? Dalība nākamajās Olimpiskajās spēlēs Sočos?
K. Zvejnieks: – Soči noteikti ir mērķis, bet līdz tam
daudz kas vēl priekšā. Soči ir pēc četriem gadiem, un
tas ir kā atskaites punkts. Līdz tam ir jākrāj punkti,
jābrauc Pasaules un Eiropas kausu sacensībās. Mans
mērķis ir izcīnīt A normatīvu visās disciplīnās. Bet šobrīd būtiskākais ir pabeigt vidusskolu un domāt par
studijām augstskolā.
R. Rode: – Vēl tagad Latvijas čempionāts, tad vasara,
kad jātrenējas – plānoju aizbraukt uz Čīli patrenēties, kur
es jau biju pagājušajā vasarā. Pirms olimpiādes domāju,
ka neturpināšu, bet tagad, pēc olimpiādes, es sapratu,
ka nevajadzētu apstāties un ir jāturpina.
Ģirts Pūle

Arī šogad Mārupes pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies Lielās
talkas rīkošanā un aicina ikvienu mārupieti 24. aprīlī piedalīties Mārupes sakopšanā. Lielās talkas koordinatore Mārupes
novadā Ziedīte Lapiņa aicina pieteikties talkot gribētājus –
draugu kopas, uzņēmumu darba kolektīvus, izglītības iestāžu
audzēkņus, ģimenes, ikvienu, lai šajā dienā varam pēc iespējas
vairāk un organizētāk padarīt darbus.
Jārīkojas ir pavisam vienkārši – ja jums jau ir ideja, kur
mūsu novada teritorijā vēl ir jāsakopj, vai arī gribat izdarīt
kādu citu labu darbu, kas padarītu sakoptāku mūsu novadu,
lūdzu, zvaniet Ziedītei Lapiņai pa tālruni 67149876, kā arī
rakstiet – e-pasts ziedite.lapina@marupe.lv.
Lai talka noritētu organizēti, katrā vietā, kur notiks sakopšanas vai kādi citi darbi, ir jābūt atbildīgajai personai par
šo vietu. Z. Lapiņa aicina arī pieteikties tos, kuri ir gatavi
uzņemties šo atbildīgo pienākumu. Atkritumu maisus saņems tikai tie talkas dalībnieki, kā arī atkritumu savākšana
notiks tikai tur, kur būs iepriekš pieteikta talkošanas vieta, kā
arī tikai tad, ja šai vietai būs pieteicies atbildīgais par darbu
norisi talkas dienā.
Nākamajā “MV” numurā varēsit iepazīties ar pieteiktajām
talkošanas vietām Mārupes novadā un par šo vietu atbildīgo
kontaktinformāciju. Plašāka informācija – www.talkas.lv.

Cāļa tirdziņš
www.calis.lv un Mārupes kultūras nams
Mārupē, Daugavas ielā 29,
aicina
visus mazu un lielu bērnu vecākus, kā arī topošos vecākus
27. MARTĀ no pulksten 10.00 līdz 14.00
uz kārtējo Cāļa tirdziņu
pirkt, pārdot un mainīt, bet varbūt
tikai apskatīties
• jaunas un mazlietotas lietas, kas kādam mazulim
par mazu kļuvušas, bet citam labi noderēs;
• drēbes, apavi un mantas, sākot ar rotaļlietām un
beidzot ar ratiņiem, vanniņām un daudz ko citu.
Tirgotājiem
• Kam ir iespēja, lūgums ņemt līdzi drēbju statīvus
vai saliekamos galdiņus – pēc pieredzes: lielākajiem
gulētājiem var nepietikt galdu;
• ierasties ne ātrāk par 9.30.
P.S. Par bērnu pieskatīšanu jārūpējas pašiem.
Sīkāka informācija pa tālr. 29183801.
Ar piedāvājumu un pieprasījumu var iepazīties
www.calis.lv.
Piektdien, 23. aprīlī, un sestdien, 24. aprīlī, Mārupes
novadā notiks ikgadējā nolietoto elektropreču/akumulatoru/bateriju/riepu savākšanas akcija, ko ar Mārupes
novada pašvaldības atbalstu organizēs videi kaitīgo
preču atkritumu apsaimniekotājs a/s “Latvijas Zaļais
elektrons” (LZE). Precīzāku informāciju par akcijas norisi
varēs iegūt aprīļa vidū pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv, avīzes “Mārupes Vēstis” aprīļa numurā
vai pa LZE kontakttālruni 29284107 (Andis Strazdiņš).
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NOVADA DOMĒ
Mārupes novada Domes sēde Nr. 2 – 2010. gada 17. februārī
Domes sēdē piedalās:

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

Domes sēdē nepiedalās:

A. Grope Domes sēdē nepiedalās slimības dēļ,
E. Jansons – nepiedalīšanās iemesls Domes sēdē nav
zināms.

Darba kārtībā 30 jautājumu.

Mārupes novada Dome nolēma:
• izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā
Mūsas ielu (posmā no Sīpeles ielas līdz Dzelzceļa ielai) –
1,2 km garumā un 15 m platumā;
• piešķirt juridiskās adreses 44 nekustamiem īpašumiem;
• mainīt juridiskās adreses 11 nekustamiem īpašumiem;
• precizēt juridiskās adreses 9 nekustamiem īpašumiem;
• piekrist, ka viens īpašnieks nostiprina zemesgrāmatā
īpašuma tiesības uz domājamo daļu no nekustamā īpašuma;
• nodot zemes gabalu “Skudras” (Puķu iela 1) un Puķu
iela 3 detālplānojuma 1. redakciju sabiedriskai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai;
• izteikt 2009. gada 22. decembra Mārupes novada Domes
lēmumu (sēdes protokola nr.12, p. 4.23) šādā redakcijā:
▷▷ piešķirt zemes gabalam 1,0386 ha kopplatībā Mārupes
novada teritorijā nosaukumu pašvaldības ceļš C-30 Vizmas–
Vecais Mārupes ceļš,
▷▷ noteikt, ka pašvaldības ceļš C-30 Vizmas–Vecais Mārupes ceļš (kadastra nr. 8076-012-0245) 1,0386 ha platībā ir
pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda un noteikt zemes gabalam 1,0386 ha
kopplatībā lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla
(kods 1101);
• uzsākt Mārupes novada Attīstības programmas izstrādi
laika posmam no 2010. līdz 2017. gadam un izveidot darba grupu Attīstības programmas izstrādei un par Attīstības
2010. gada 17. februārī
MĀRUPES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 28
Mārupes novadā
Par saistošo noteikumu izpildes atjaunošanu

Mārupes novada Dome iepazinusies ar LR Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 16. 02. 2010.
atzinumu Nr. 2.2-13/144/1046, ar kuru dots pozitīvs atzinums:
1. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 18 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes
novadā”;
1) Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 19 “Par apbedīšanas pabalstu”;
2) Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 20 “Par pabalstu politiski represētajām
personām”;
3) Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 21 “Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām
personām”;
4) Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 22 “Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai”;
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programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Mārupes novada
būvvaldes vadītāju Aidu Lismani;
• atteikt anulēt ziņas par 1 personas deklarēto dzīvesvietu
nekustamajā īpašumā Mārupes novadā;
• anulēt ziņas par 3 personu deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā Mārupes novadā;
• izdarīt grozījumus “Pierīgas Izglītības, kultūras un
sporta pārvalde”;
• izveidot komisiju pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti”,
Gaujas ielā 41, Mārupē pieņemšanai ekspluatācijā;
• izsniegt KS “Transporta grupa Rīgas Taxi” licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem ar derīguma
termiņu no 02. 03. 2010. līdz 01. 03. 2011. un izsniegt KS
“Transporta grupa Rīgas Taxi”, licences kartītes ar derīguma termiņu no 02. 03. 2010. līdz 01. 08. 2010. pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem 27 transportlīdzekļiem;
• apstiprināt Mārupes novada ģerboni ar šādu heraldisko
aprakstu: “Ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts no kreisās ar
sudrabu un zaļu; uz šķēluma trīs četrlapu āboliņa lapas – no
viena uz otru; šķelta apmale no kreisās ar zaļu un sudrabu”
un Mārupes novada ģerboni saskaņot ar Latvijas valsts heraldikas komisiju;
• atteikt piešķirt 8 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu par 2010. gadu;
• piešķirt 11 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
par 2010. gadu;
• piešķirt 5 īpašniekiem nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu 70 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
par 2010. gadu;
• atļaut Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram pārstāvēt Rīgas plānošanas reģionu Eiropas
ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu Uzraudzības komitejā;
• apstiprināt štatu sarakstu PII Zeltrīti;
• atcelt Mārupes pagasta padomes 2009. gada 17. jūnija
lēmumu Nr. 10 (prot. nr. 11, pielik. nr. 10) un tā precizējumus, kas noteikti ar Mārupes novada Domes 2009. gada
23. septembra lēmumu Nr. 19 (prot. nr. 7, pielik. nr. 19) ar
2010. gada 1. aprīli;
• apstiprināt Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 2010. gadam;

• noteikt nekustamā īpašuma Vecozolu iela 105 pievienotai zemes daļai 0,0539 ha platībā zemes lietošanas mērķi –
rūpnieciskās ražošanas apbūve (kods 1001);
• noteikt nekustamā īpašuma I – 76 Vecozolu iela pievienotai zemes daļai 0,0539 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101);
• atcelt 2007. gada 26. septembra Mārupes pagasta padomes lēmumu (sēdes prot. nr. 14, p. 2.17) “Par īpašumā
esošās zemes sadalīšanu nekustamam īpašumam Bitītes”
un piekrist nekustamā īpašuma “Bitītes” sadalīšanai divos
atsevišķos zemes gabalos, ne mazāku par 0,12 ha platībā
katru, platību precizējot pie robežu iemērīšanas, izstrādājot
zemes ierīcības projektu;
• noteikt Mārupes novada Domes priekšsēdētāja mēnešalgu Ls 1600 apmērā ar 01. 03. 2010.;
• noteikt Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniekam Ls 1413 apmērā ar 01. 03. 2010.;
• noteikt Mārupes novada Domes deputātiem vienas
stundas apmaksas likmi Ls 9,53 apmērā ar 01. 03. 2010.;
• apstiprināt Mārupes pamatskolas izdevumu tāmi
2010. gadam, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 2010. gada 1. janvāra sastāda LVL 114,65;
• apstiprināt Mārupes vidusskolas izdevumu tāmi
2010. gadam, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 2010. gada 1. janvāra sastāda LVL 43,69;
• apstiprināt Skultes pamatskolas izdevumu tāmi 2010. gadam, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no
2010. gada 1. janvāra sastāda LVL 178,10;
• apstiprināt Jaunmārupes sākumskolas izdevumu tāmi
2010. gadam, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī
no 2010. gada 1. janvāra sastāda LVL 118,40;
• apstiprināt PII “Lienīte” izdevumu tāmi 2010. gadam,
nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 2010. gada
1. janvāra sastāda LVL 143,04;
• pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus
Nr. 5 “Par Mārupes novada pašvaldības 2010. gada budžeta
apstiprināšanu”. (Par Mārupes novada 2010. gada budžetu
vairāk lasiet izdevuma 8. un 9. lpp.)

5) Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošajiem
noteikumiem Nr. 23 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”.
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” 45. panta otrajā
daļā noteikto ministrijas pienākumu izvērtēt pašvaldības
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un ievērojot tā
paša likuma 49. pantā paredzēto kārtību gadījumā, ja pašvaldības saistošie noteikumi tiek atzīti par pretlikumīgiem,
atklāti balsojot ar 13 balsīm “par” (M. Bojārs, L. Kadiģe, A. Mihailovs, I. Grigule, M. Spuģis, A. J. Mūrnieks,
P. Pikše, J. Lagzdkalns, D. Štrodaha, A. Āķis, I. Dūduma,
D. Orleāne, E. Gribovskis), “pret” nav, “atturas” nav, Mārupes novada Dome nolemj atjaunot šādu ar Mārupes
novada Domes 2010. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 20
(prot. nr. 1, pielik. nr. 20) apturēto saistošo noteikumu
izpildi, kas ar LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas 16. 02. 2010. atzinumu Nr. 2.2-13/144/1046
tika atzīti par tiesiskajiem:
1. Mārupes 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;
2. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 19 “Par apbedīšanas pabalstu”;
3. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie
noteikumi Nr. 20 “Par pabalstu politiski represētajām
personām”;

4. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie
noteikumi Nr. 21 “Par pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām
personām”;
5. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie
noteikumi Nr. 22 “Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai”;
6. Mārupes novada Domes 22. 12. 2009. saistošie noteikumi Nr. 23 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

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

MĀRUPES NOVADA DOMES SĒDES
17. martā plkst. 10.00 Sociālā, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde
17. martā plkst. 12.00 Attīstības komitejas
sēde
17. martā plkst. 13.30 Vides un komunālo
jautājumu komitejas sēde
17. martā plkst. 14.30 Finanšu komitejas
sēde
24. martā plkst. 15.00 Mārupes novada
Domes sēde
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

NOVADA DOMĒ
PAŠVALDĪBAS ZIŅAS
23. februārī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
notika Mārupes novada Domes lēmuma par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas aizlieguma ieviešanu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem sabiedriskā
apspriešana, kurā piedalījās vairāk nekā 30 mārupiešu. Par
ģenētisko modificētajiem organismiem klātesošajiem stāstīja
LZA akadēmiķis, LU Bioloģijas institūta Augu ģenētikas
laboratorijas vadītājs Īzaks Rašals. Tikšanās laikā apspriedes
dalībnieki aicināja Mārupes novada Domes deputātus nepieņemt lēmumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
aizliegumu ieviešanu Mārupē.
2. martā pēc Mārupes novada Domes ierosinājuma
notika LR Satiksmes ministrijas (SM), va/s “Starptautiskā lidosta “Rīga””, va/s “Latvijas Valsts ceļi”, va/s “Latvijas Dzelzceļš”
un Mārupes novada Domes pārstāvju tikšanās, lai risinātu
jautājumus par valsts autoceļa A5 rekonstrukcijas projekta
tālāko virzību un izpētes projektu “Daugavas kreisā krasta
dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un starptautisko lidostu “Rīga” izpēte”.
Tikšanās laikā Domes pārstāvji ierosināja apturēt autoceļa A5 rekonstrukcijas projekta tālāko izstrādi, lai varētu to
apvienot ar perspektīvo dzelzceļa trases izpēti un vienlaikus,
apspriežot gan autoceļa A5 rekonstrukcijas, gan jaunas dzelzceļa trases būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojumus, situācija tiktu pilnīgāk novērtēta. SM uzskata, ka
nav pamata atlikt valsts galvenā autoceļa A5 rekonstrukcijas
projektu, lai to apvienotu ar dzelzceļa izpētes projektu, jo
dzelzceļa attīstības virzieni vēl nav konceptuāli izpētīti un
izlemti. Tika panākta vienošanās, ka valsts autoceļam A5 tiek
turpināta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un Mārupes novada Dome vadīs
ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskās
apspriešanas sanāksmi. Atbilstoši projekta mērķim sanāksmē
tiks apspriesti jautājumi, kas attiecas uz valsts galvenā autoceļa
A5 rekonstrukciju, un uz Mārupes iedzīvotāju jautājumiem
atbildēs va/s “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskās pārvaldes direktors
V. Laukšteins. Savukārt va/s “Latvijas Dzelzceļš” pārstāvji
piekrita piedalīties pašvaldības organizētā sanāksmē pirms
galīgā varianta izvēles par galvenajiem iespējamiem dzelzceļa
attīstības variantiem.
Sanāksmē tika aktualizēts un pārrunāts jautājums par
Mārupei ļoti nepieciešamo Daugavas ielas rekonstrukciju. SM
pārstāvji atzina, ka 2008. gadā noslēgtais sadarbības līgums
starp SM un Mārupes pašvaldību ir spēkā līdz līgumā noteikto
saistību izpildei. Pašlaik līguma izpilde ir aizkavējusies tāpēc,
ka attiecīgajā programmā nav nepieciešamā finansējuma, taču
sadarbības līgumā paredzētais ir prioritāte un saistības tiks
izpildītas, tiklīdz būs pieejami finanšu līdzekļi.
9. martā Mārupes novada Domes telpās notika Mārupē, Pededzes ielā 1, ieplānotā tirdzniecības centra būvniecības
ieceres prezentācijas sēde. Sēdē piedalījās būvniecības ieceres
ierosinātāja SIA “Mārupes centrs” pārstāvis Gints Buivids,
projekta autori arhitekti Rolands Bruzgulis un Oskars Salputra,
kā arī apmēram 20 Mārupes iedzīvotāju. Prezentācijas sēdes
laikā G. Buivids iedzīvotājus iepazīstināja ar SIA “Mārupes
centrs” ieplānoto darbību un pamatoja liela tirdzniecības centra nepieciešamību Mārupē. Tas radīs konkurenci, papildinās
blakus esošo sabiedrisko apbūvi un palīdzēs veidot Mārupes
ciema centru, kā arī tiks radīts apmēram 100 jaunu darbavietu. Projekta autori prezentēja tirdzniecības centra būves metu
un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem. Vislielāko interesi
izrādīja apkārtējo māju iedzīvotāji, kurus uztrauca tas, kā
tiks novadīta saimnieciskā kanalizācija un kā tiks organizēta
transporta kustība, palielinoties mašīnu plūsmai uz Daugavas,
Pededzes un Bebru ielas. Daugavas iela pašlaik ir ļoti sliktā
tehniskā stāvoklī, Pededzes un Bebru ielas krustojumiem
nepieciešama rekonstrukcija, lai izveidotu ar gaismas signāliem regulējamu satiksmes plūsmu. Iedzīvotāji ierosināja
SIA “Mārupes centrs” pārstāvim pievērst uzmanību gājēju
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

drošībai uz Pededzes ielas, kurai nepieciešams gājēju celiņš
no Daugavas ielas līdz Liliju ielai, jo šajā posmā paredzama
vislielākā gājēju plūsma uz tirdzniecības centru. Sēdes laikā
SIA “Mārupes centrs” pārstāvis iedzīvotāju ierosinājumus
atzina par pamatotiem un apņēmās šos jautājumus risināt,
ja Mārupes novada Dome atbalstīs būvniecības ieceri un tiks
izstrādāts tirdzniecības centra tehniskais projekts.
Līdz 19. martam turpinās tirdzniecības centra būvniecības
ieceres publiskā apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem ir tiesības iepazīties un paust savu viedokli, aizpildot aptaujas lapas
un iesniedzot tās Mārupes novada būvvaldē. Aptaujas lapas ir
pieejamas Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv
sadaļā “Publiskās apspriešanas”. Pēc publiskās apspriešanas
beigām tiks apkopoti rezultāti un Mārupes novada Dome
lems par būvniecības ieceres atbalstīšanu vai noraidīšanu.

Uzsāk Mārupes novada
attīstības programmas izstrādi
Mārupes novada Dome uzsāk Mārupes novada Attīstības programmas izstrādi laika posmam no 2010. līdz
2017. gadam.
Attīstības programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz
“Reģionālās attīstības likumu” un “Likumu par pašvaldībām”,
tās mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa prioritātes līdz
2017. gadam, pasākumu kopumu to īstenošanai, mērķtiecīgi
plānot un nodrošināt valsts un ārvalstu investīciju piesaisti
Mārupes novada attīstībai. Attīstības programmu plānots
izstrādāt līdz 2010. gada beigām. Šajā laikā mārupiešiem ir
iespēja līdzdarboties programmas izstrādē:
■■ iesaistoties publiskajā apspriešanā;
■■ iesaistoties diskusiju grupās un sabiedriskās domas
aptaujās.
Informācija par diskusiju grupu darba laikiem tiks ievietota Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
“Attīstības programmas izstrāde”.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai Attīstības programmas
izstrādē līdz 1. 04. 2010., piezvanot Aidai Lismanei pa tālruni
67149879 vai rakstot uz e-pastu aida.lismane@marupe.lv,
vai rakstot iesniegumu Mārupes novada būvvaldei uz adresi
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV 2167, norādot
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu)
un vēlamo līdzdalības veidu.
Aktuālā informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām un programmas izstrādes gaitu būs apskatāma Mārupes
novada interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā “Attīstības
programmas izstrāde” un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja
norādīto adresi vai e-pastu.
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā ir būvvaldes vadītāja
Aida Lismane.
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2010
Par Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta
saistošo noteikumu Nr. 14/2008 “Par mājokļa uzturēšanas
pabalstu” atzīšanu par spēku zaudējušajiem
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1. Atzīt Mārupes pagasta padomes 2008. gada 12. marta
saistošos noteikumus Nr. 14/2008 “Par mājokļa uzturēšanas
pabalstu” par spēku zaudējušajiem.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2010
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
Izdoti saskaņā ar likumu
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. 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.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Grozījumi Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 25/2009 “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” 6., 27., 30., 31. punktu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 25/2009 “Par pašvaldības palīdzību
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” šādus grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas”;
2. izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības palīdzības apmēru un
saņemšanas kārtību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas
(turpmāk – Bērns)”;
3. izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto
pašvaldības palīdzību pēc pilngadības sasniegšanas, Bērns vēršas ar iesniegumu Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot
apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai”;
4. papildināt saistošos noteikumus ar 31. punktu šādā redakcijā:
“31 Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos paredzēto pašvaldības palīdzību pilngadību nesasniegušajam Bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, aizbildnis vēršas ar iesniegumu Mārupes
novada Sociālajā dienestā, uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas
lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo”;
5. papildināt saistošos noteikumus ar jaunu sadaļu aiz sadaļas “Pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un
komunālajiem maksājumiem” šādā redakcijā:
“Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti ar Bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē, segšanai”;
6. papildināt saistošos noteikumus ar 131. punktu šādā redakcijā:
“131. Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti ar Bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības iestādē, segšanai tiek izmaksāts
LVL 70,- apmērā katru mēnesī”;
7. papildināt saistošos noteikumus ar 132. punktu šādā redakcijā:
“132. Pabalsts tiek izmaksāts Bērna aizbildnim līdz aizbilstamā pilngadības sasniegšanai vai līdz ārpusģimenes aprūpes
izbeigšanās”;
8. saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā;
9. ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošo
noteikumu Nr. 22/2009 “Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai” 4.3. punkts.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4 /2010
Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 “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
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 šādus grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10.Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam”;
2. saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
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BUDŽETS 2010

Mārupes novada 2010. gada budžets
Mārupes pašvaldības 2010. gada budžets izstrādāts,
ievērojot likumus “Par valsts budžetu 2010. gadam”, “Par
pašvaldību budžetiem”, “Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”, “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”,
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, kā arī Ministru kabineta noteikumos
un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta
ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta
programmu finansējumam izskatīti komiteju sēdēs.

Budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu prognoze Mārupes pašvaldības pamatbudžetam ir Ls 8 723 108 (pielikums nr. 1) un speciālajam
budžetam – Ls 114 543 (pielikums nr. 3).
Pamatbudžets ir Mārupes pašvaldības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu
ieņēmumi.

Mārupes novada pašvaldības 2010. gada
plānotie pamatbudžeta ieņēmumi –
Ls 8 723 108

Nodokļu ieņēmumus pašvaldībām nosaka likums “Par
valsts budžetu 2010. gadam”. Saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1571 “Noteikumi
par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un
to sadales kārtību 2010. gadā” 4. punktu noteikta Mārupes
pašvaldības vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa –
Ls 6 446 381, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm – Ls 251 739 un zemi – Ls 664 542) prognoze. Vērtēto
nodokļu ieņēmumu prognoze 2010. gadam ir Ls 7 362 662.
Pēc Finanšu ministrijas datiem, 2010. gadā Mārupes pašvaldībai plānots iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielinājums
par 1,16 miljoniem latu jeb 18 %.
Valstī 2010. gadā ir palielināta nekustamā īpašuma nodokļa likme par zemi no 1 % uz 1,5 %, ieviests jauns nekustamā īpašuma nodokļa veids – par dzīvojamām platībām un
inženierkomunikācijām.
Mārupes administratīvajā teritorijā ir spēkā 2005. gada
29. decembra Mārupes pagasta padomes apstiprinātie saistošie
noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Mārupes pagastā”, kuros ir noteikta
kārtība, kādā ir piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.
2010. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums saskaņā ar atvieglojumiem varētu sasniegt 45–50 tūkstošus
latu, jo atvieglojumi attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem par zemi un arī uz dzīvojamām platībām (ēkām
un dzīvokļiem).
Nenodokļu ieņēmumus (Ls 1 360 446 – 15,6 %) veido:
1) valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi (kurus
galvenokārt veido autotransporta vadītāju sodīšana par ceļu
satiksmes noteikumu neievērošanu lidostas “Rīga” teritorijā un pašvaldības administratīvās komisijas noteiktās soda
naudas) un citi nenodokļu ieņēmumi. Kopējā prognoze –
Ls 125 000 – 1,433 %;
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2) Mārupes pašvaldības maksas pakalpojumi, ieņēmumi no telpu nomas un īres, norēķini ar citu pašvaldību
budžetiem – Ls 343 500 – 3,938 %;
3) valsts budžeta mērķdotācijas – Ls 742 930 –
8,517 %.
Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu –
Ls 149 016 – 1,708 %.
Speciālais budžets (pielikums nr. 3) ir budžeta daļa,
kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (autoceļu fonda līdzekļi, dabas resursu nodoklis
u. c.), kurus izlieto tikai šiem mērķiem.
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem”, pēc Latvijas Pašvaldību savienības un Satiksmes ministrijas vienošanās,
ņemot vērā pašvaldībai reģistrēto īpašumā esošo ielu un
ceļu garumu, 2010. gadā Mārupes novadam piešķirta
mērķdotācija 0,4144 % apmērā no Valsts budžetā paredzētā finansējuma valsts autoceļu fonda programmā noteiktās
apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem”
un ir Ls 84 372, kas ir par 28 % mazāk salīdzinājumā
ar 2009. gadu.
Saskaņā ar likumu “Par dabas resursu nodokli”, Valsts
ieņēmumu dienests nodokļu maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu, vai vides piesārņošanu
limitos noteiktajos apmēros 60 % apmērā ieskaita tās
pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīga
darbība. Mārupes pašvaldība prognozē 2010. gadā no
šiem maksājumiem saņemt Ls 8500 – par 2 % vairāk
nekā par 2009. gadu.
Mārupes pašvaldības 2010. gada budžeta izdevumu
daļa veidota, nosakot un pamatojot, kāds līdzekļu apjoms
nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumi Mārupes pašvaldības pamatbudžetā ir Ls 8 723 108 (pielikums nr. 2) un
speciālajā budžetā – Ls 114 543 (pielikums nr. 3).
Par 2010. gada budžeta prioritātēm noteikta izglītība, sociālā joma, investīcijas un drošība. Ekonomiskās
situācijas pasliktināšanās un valsts politika sociālajā sfērā
uzliek papildu slogu – sociālo izdevumu finansēšanu galvenokārt no pašvaldību budžetiem. Tādēļ arī šajā ārkārtas
situācijā Mārupes pašvaldība turpinās sociālās palīdzības
programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, izvērtējot
esošo pabalstu efektivitāti, gan palielinot pabalstu un
pabalstu saņēmēju skaitu, gan atsevišķiem pabalstiem
mainot piešķiršanas kārtību, lai sasniegtu mērķi – palīdzēt
maznodrošinātajiem.
Mārupes pašvaldības ieņēmumu apjomu samazina
iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas
2010. gadā plānotas Ls 1 045 640 – 12 % no kopējiem
budžeta izdevumiem.

Mārupes novada pašvaldības 2010. gada
plānotie pamatbudžeta izdevumi –
Ls 8 723 108

Izglītība

Tāpat kā katru gadu, vislielākais izdevumu apjoms
2010. gada pamatbudžetā ir plānots izglītībai – izglītības
iestāžu uzturēšanas un ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanas programmām, kā arī bērnu mūzikas un mākslas
skolu izdevumiem. Lai arī izglītības nozarei paredzētais finansējums ir samazinājies, Mārupes pašvaldība nodrošina
visas pamatfunkcijas, kā arī papildu brīvprātīgās funkcijas –
paredzēts turpināt maksāt piemaksas no pašvaldības budžeta
pedagoģiskajiem darbiniekiem pirmsskolas izglītības iestādēs,
sākumskolās, vidusskolā, bērnu mūzikas un mākslas skolā, paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 1. klases skolēnu
ēdināšanai. Līdzfinansējums paredzēts arī privātajām bērnu
izglītības iestādēm. Izglītības sektorā, valstij tikai daļēji nodrošinot pedagoģisko darbinieku pamata atalgojumu, pašvaldība
atbilstoši savām iespējām turpinās novirzīt līdzekļus izglītības
darbinieku atalgojumam. Pašvaldība 2010. gadā valsts budžeta
vietā apmaksās pedagogu likmes skolu atbalsta personālam
(logopēdi, sociālie pedagogi, bibliotekāri).
Plānotie budžeta izdevumi izglītībai 2010. gadā –
Ls 3 088 655 (35,4 %), no tiem valsts mērķdotācija vispārējās
un vidējās izglītības un interešu izglītības, kā arī pirmsskolas
izglītības iestāžu 5–6 gadus veco bērnu grupu pedagoģisko
darbinieku darba algai un sociālā nodokļa samaksai (līdz
31. 08. 2010.) Ls 636 882.

Kultūra un sports

Mārupes pašvaldība 2010. gadā paredzējusi līdzfinansējumu šādiem pašdarbības kolektīviem, kuri darbojas
Mārupes kultūras namā: vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Mārupieši”, jauktajam korim “Mārupe”, sieviešu vokālajam
ansamblim “Dzelde”, sieviešu un jauniešu korim “Resono”,
senioru korim “Noktirne”.
Finansiāli tiek atbalstītas šādas sabiedriskās organizācijas: Mārupes pensionāru biedrība, 1991. gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrība, Mārupes Politiski represēto
personu biedrība, biedrība “Mārupes teātris” un kultūras
pasākumi Mārupes novadā un Mārupes kultūras namā.
Mārupes pašvaldībā ir izveidota struktūrvienība Mārupes sporta centrs, kuras uzdevums ir organizēt un atbalstīt
jauniešiem un iedzīvotājiem sportiska rakstura aktivitātes
sporta stadionos Jaunmārupē, Skultē, Mārupes vidusskolā
un Tīrainē, kā arī pēc mācībām brīvajā laikā – sporta
zālēs Jaunmārupē, Mārupes vidusskolā un Tīrainē, kā arī
dalību dažāda veida vietējās, republikas un starptautiskajās
sacensībās. Jauniešu sporta masveidības attīstībai Mārupes
pašvaldības budžetā paredzēts finansējums Ls 156 070
apmērā.
Kopējie budžeta izdevumi, kas plānoti šajā sadaļā, ir
Ls 300 740 – 3,45 %.

Sociālā palīdzība

Sociālajā sfērā pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz
bāriņtiesa, Sociālais dienests, dienas centri Tīrainē un
Jaunmārupē. Tiek pilnveidots sociālo pakalpojumu klāsts
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Pašvaldībā īstenotās
sociālās politikas ietvaros tiek paplašinātas sociālās garantijas, sniegta palīdzība krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, personām ar attīstības traucējumiem,
u. c. Tiek nodrošinātas dotācijas skolēnu pārvadāšanai un
bērnu ēdināšanai 1. klasē, līdzfinansējuma maksas 50 latu
mēnesī par bērnu, kas ir saskaņā ar to, ka pirmsskolas
vecuma bērnus nenodrošina ar vietām Mārupes pirmsskolas izglītības iestādēs, slēdzot līgumus ar šīm iestādēm.
2010. gadā, ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju
valstī, sociālās palīdzības saņēmēju apjoms palielināsies.
Budžetā paredzēts Ls 745 600 (8,5 %).
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

BUDŽETS 2010
Investīciju projekti

Deputāti atbalstīja pašvaldības budžeta līdzekļu novirzi
2010. gada investīciju projektiem:
INVESTĪCIJU PROJEKTI
VIDES AIZSARDZĪBAI
Meliorācijas grāvja N-5 rekonstrukcija posmā no
Mārupītes līdz Rudzrogu ielai
Meliorācijas grāvja N-42 rekonstrukcija posmā no
Vecozolu ielas līdz N-5
Meliorācijas grāvja N-10 rekonstrukcija posmā no
Zeltiņu ielas līdz N-13
Meliorācijas grāvja N-13 rekonstrukcija posmā no
Mārupītes līdz Vārpu ielai
Mārupītes augšgala rekonstrukcija posmā no autoceļa
P132 līdz Lapiņu dambim
drenāžas sistēmas atjaunošana pašvaldības īpašumā
“Atmodas-5”
Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti Dzilnupītes
rekonstrukcijas projektam
KOPĀ
CEĻIEM
Gaujas ielas rekonstrukcijas pabeigšana, būvuzraudzība
Gājēju ietve no Vecozolu ielas gar Pakalniņu ielu un gar
Viskalnu ielu-bērnudārzs – gar veco Jelgavas šoseju līdz
Vecozolu ielai un Viršu ielai
Viskalnu ielas brauktuves rekonstrukcija
Automašīnu stāvvieta pie PII Lienīte
Automašīnu stāvvieta pie Mārupes ambulances
Pieturvietu paviljonu pie Vecozolu namiem, vidusskolas,
Daugavas ielas, Skultē
Autoceļš C-18 šķembu līmenī (Saltupi–Turaidas–Rutki)
Autoceļš C-15 šķembu līmenī (Alpi–Dumpji)
Autoceļš C-11 šķembu līmenī (Lagatas–Muižnieki–
Mežmalas)
Penkules iela šķembu līmenī (no Upesgrīvas ielas)
Ātruma ierobežojošo elementu izbūve - saskaņā ar atsevišķām tāmēm
Nepieciešams paredzēt turpmāko izpēti šādu darbu
veikšanai
Loka ceļa Jaunmārupē rekonstrukcija
Skultē gājēju ietvju atjaunošana
Gājēju ietve gar Pededzes ielu
KOPĀ
ELEKTROSAIMNIECĪBAI
Vecozolu ielas apgaismojuma izbūve
Jelgavas ceļa posma (no Vecozolu līdz Viskalnu ielai)
apgaismojuma izbūve
Rožkalnu ielas apgaismojuma izbūve
Kabiles iela posma (no Sīpeles līdz Bebru ielai) apgaismojuma izbūve
Krones ielas posma (no Mēmeles līdz Bebru ielai) apgaismojuma izbūve
Rožu ielas posma (no Lielās līdz Vējiņu ielai) apgaismojuma izbūve
Egļu ielas daļas apgaismojuma izbūve
Ielu apgaismojuma izbūvei nepieciešami tehniskie projekti
KOPĀ
IZGLĪTĪBAI
PII Lienīte iekštelpu renovācijas projekts
Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma projekts
Mārupes vidusskolas ēdināšanas bloka un ieejas mezgla
izbūve
KOPĀ
VESELĪBAS APRŪPEI
Jaunmārupes ambulances projekts
KOPĀ
KOPĀ plānotie investīciju projekti 2010.gadā

Publiskās privātās partnerības projekta – pirmskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”: ieguldīto finanšu līdzekļu atmaksa
Ls 1 985 262 ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā – 5,549 %
un mainīgajā daļā – 6 mēnešu EURIBOR likme.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Ls
5000

2900

Pielikums Nr. 1
Mārupes novada Domes 2010. gada pamatbudžeta
ieņēmumu plāns

1900

Ieņēmumi

2000

20 000
3000

34 800
204 181
57 000
30 000
6000
2500
20 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

251 739

Nekustamā īpašuma nodoklis

664 542

Valsts nodevas un maksājumi

2000

Pašvaldību nodevas

5000

Naudas sodi

92 000

Pārējie nenodokļi
Pašvaldības budžētā saņemtie valsts budžeta
transverti ES struktūrf. finansēšanai
Pārējās dot. no valsts budžeta (1. kl. skolēniem)

15 000

Norēķini ar citu pašvaldību budžetiem

2400

Ieņēmumi no vecāku iemaksām

Mērķdotācija pedagogu atlīdzībai
Mērķdotācija Mūzikas un mākslas skolai
Ieņēmumi par nomu un īri
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu

85 300
19 000
200 000
780
576 882
60 968
111 500
32 000
149 016

Pielikums Nr. 2
Mārupes novada Domes 2010. gada pamatbudžeta
izdevumu plāns
Izdevumi

Ls 8 723 108

4500
9000

tai skaitā:
Izglītība

3 088 655

7000

Mārupes vidusskola

1 188 130

Mārupes pamatskola

388 220

Skultes sākumskola

248 042

4000

Jaunmārupes sākumskola

541 890

8000

Mūzikas un mākslas skola

188 488

PII “Zeltrīti”

254 780

Pirmskolas izglītības iestāde “Lienīte”

276 225

7000

69 000
15 000
10 000
345 000
370 000
15 000
15 000
817 381

Privātie PII

Ņemot vērā patreizējo nestabilo un neprognozējamo
ekonomisko situāciju valstī, Mārupes novada Domes budžetā ir atstāta nesadalītā rezerve – Ls 272 214. Racionāli
izmantojot esošos līdzekļus, ceram, ka Mārupes pašvaldības
attīstība turpinājies un izdosies realizēt visus ieplānotos investīciju projektus.
Pašvaldības debitoru parādi uz 01. 01. 2010. – Ls 271 599,
no tiem – norēķini ar citām pašvaldībām par skolēnu apmācību – Ls 4164, nekustamā īpašuma nodoklis(NĪN) par
zemi – Ls 190 136, NĪN par ēkām – Ls 77 299.
Pašvaldības kreditoru parādi uz 01. 01. 2010. –
Ls 328 143.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības Valsts kasē – Ls 3 636 411,
no tām pārgrāmatotas īstermiņa saistības uz 01. 01. 2010. –
Ls 333 608.
Pašvaldības ilgtermiņa saistības (ar atmaksu 19 gados) –

2880

Kultūra

300 740

t.skaitā Kultūras nams

116 170

biblioteka

28 500

sporta pasākumi

156 070

Sociālais dienests

697 440

Bāriņtiesa
Sabiedriskā kārtība

Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

11 000

Pārējie finanšu ieņēmumi

Pārējie maksājumi no valsts budžeta (māc. grām.)

21 000
8500

6 446 381

Nek. īp. nod. par ēkām un būvēm

2400
2500
1600

328 581

Ls 8 723 108

tai skaitā

Izpildvaras institūcijas
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Teritorijas apsaimniekošana
Vides saimniecība

48 160
91 200
468 035
1 151 766
996 406
34 800

Būvvalde

120 560

Aizdevumu % maksājumi

180 500

Kredītu atmaksa

333 608

Veselības aizsardzība
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds
Norēķini ar citu pašvaldību izglītības
pakalpojumiem
Atlikumi gada beigās

15 150
1 045 640
500 000

Pārējā ekonomiskā darbība

480 000

Pārējā ekonomiskā darbība - rezerves fonds

272 214

Kases apgrozījums

50 000

Pielikums Nr.3
Mārupes novada Domes 2010.gada speclīdzekļu
ieņēmumu un izdevumu plāns
Ieņēmumi
tai skaitā

Ls 114543

Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi
Autoceļu fonds
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Izdevumi Ls
tai skaitā
Vides aizsardzība
Autoceļu uzturēšana

8500
140
84372
21531
114543
8500
106043

Mārupes novada Domes
2010. gada 17. februāra
sēdes Nr. 2, lēmums Nr. 30
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Par Mārupes novada pašvaldības 2010. gada budžeta
apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 2. punktu daļu, 21. panta pirmās
daļas 2. punktu, 46. pantu,
likuma “Par pašvaldības budžetiem”
16. pantu, 17. pantu
1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu
2010. gadam.
2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta
ieņēmumus 8 723 108 LVL (Pielikums Nr. 1).
3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 8 723 108 LVL (Pielikums Nr. 2).
4. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta
ieņēmumus 114 543 LVL (Pielikums Nr. 3).
5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta
izdevumus 114 543 LVL (Pielikums Nr. 3).
6. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL;
7. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums
2010. gada sākumā 149 016 LVL.
8. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums
2010. gada sākumā 21 531 LVL.
9. Noteikt katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu
apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta
klasifikācijai un darbinieku amatu sarakstus un darba
algas likmes.
9.1. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto
attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt
pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25 % no summas,
kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem.
10. Apstiprināt “Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumu 2010. gadam”.
11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz
01. 01. 2010. ir 661 751 LVL (īstermiņa) un 3 302 803 LVL
(ilgtermiņa).
12. Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās
partnerības projekta – PII “Zeltrīti” saistības turpmākajiem 19 gadiem, atmaksājamās būvniecības izmaksas
1 985 262,09 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5,549 % un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas
starpbanku tirgus likme (EURIBOR).
13. Pieņemt zināšanai, ka debitoru saistības uz
01. 01. 2010. ir 190 136 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi), 77 299 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm) un 4164 LVL (citi debitori).
14. Pašvaldībai ir līgumsaistības ar SIA “Rīgas Būvdarbi”, reģ. nr. 40003386037, par 330 157,26 LVL.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
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ES PROJEKTI
“Pierīgas partnerība” saņem atbalstu
LEADER pieejas īstenošanai
Pateicoties Eiropas Savienības iniciatīvai, kuru pazīst kā LEADER pieeju lauku attīstībai, arī Latvijas
lauku reģionu vietējiem iedzīvotājiem ir dota iespēja
īstenot ieceres un iniciatīvas ne tikai savas personīgās, bet arī savas kopienas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanai. LEADER mērķis ir iedrošināt
un atbalstīt iedzīvotājus savas teritorijas un kopienas
tālākas attīstības mērķtiecīgā plānošanā, kā arī šo plānu realizācijā. Tas ietver mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas aktivitātes, kuru nolūks ir uzlabot dzīves
kvalitāti, pievēršoties ekonomiskajiem un sociālajiem
uzlabojumiem, kā arī vides saglabāšanas jautājumiem.
LEADER pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz vietējo
attīstības stratēģiju, kura tiek izstrādāta tieši konkrētajai kopienai un teritorijai un paredz konkrētu vietējā
līmeņa aktuālo problēmu risināšanu.
2009. gada septembrī Mārupē tika nodibināta biedrība “Pierīgas Partnerība” (vietējā rīcības grupa) ar
mērķi izstrādāt un īstenot vietējās attīstības stratēģiju,
nodrošinot LEADER pasākumu realizēšanu Mārupes,
Olaines un Babītes novadā. Partnerības vispārējais
mērķis ir ar savu darbību stimulēt teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver sociālās
un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu un teritorijas
apkārtējās vides uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību.
Par to, ka šāda pieeja attaisnojas, biedrībai “Pierīgas
Partnerība” bija iespējams pārliecināties, iepazīstoties
ar citu, jau iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto,
partnerību pieredzi un paveikto. Kā liecina citu vietējo
rīcības grupu sniegtā informācija, izmantojot LEADER
atbalstu, var tikt īstenoti dažādi projekti – iekārtoti
bērnu rotaļu laukumi, izveidoti tūrisma, informācijas
vai dienas centri, attīstīti jauniešu vai citu interešu
grupu klubiņi, iegādāts sporta inventārs, veikta pagalmu un ielu infrastruktūras uzlabošana, brīvā laika
pavadīšanas telpu labiekārtošana, sporta laukumu izbūve vai pilnveidošana u. c.
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apstiprinājis “Pierīgas partnerības” iesniegto Vietējās attīstības stratēģiju
2009.–2013. gadam, ar kuru var iepazīties interneta
vietnē http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3644), un ir
saņemti Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumi par
atbalsta piešķiršanu “Pierīgas Partnerības” Vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanai 2009.–2013. gadam:

Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam (LAP) pasākumā
“Vietējās attīstības stratēģijas” ir piešķirti
LVL 653 115,86.

1. kārtā 2010. gadā plānota aprīlī. Līdz 2013. gadam
paredzētas 4 kārtas.
1) Atbalstam sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 2010. gadā paredzēts Ls 81 639,49. Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – Ls 14 000,
maksimālā atbalsta intensitāte biedrībām, nodibinājumiem – 90 %, pašvaldībām – 75 %, citām juridiskām un
fiziskām personām – 50 %.
2) Atbalstam pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem 2010. gadā paredzēts Ls 81 639,49. Attiecināmo izmaksu summa vienam
projektam – Ls 14 000, maksimālā atbalsta intensitāte
biedrībām, nodibinājumiem – 90 %, pašvaldībām – 75 %,
citām juridiskām un fiziskām personām – 50 %.
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Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007.–2013. gadam (RP) pasākumā
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
ir piešķirti LVL 376 766,11.

1. kārtā 2010. gadā plānota aprīlī. Līdz 2011. gadam
paredzētas 2 kārtas.
1) Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanai un attīstībai 2010. gadā paredzēts Ls 118 684,32.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa pašvaldībai –
140 000 latu, juridiskai personai – 20 000 latu. Maksimālā
atbalsta intensitāte biedrībām, nodibinājumiem – 90 %,
pašvaldībām – 75 %, komersantiem – 50 %.
2) Atbalstam tūrismam un zivsaimniecības attīstībai
2010. gadā paredzēts Ls 50 863,42. Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa pašvaldībai – 140 000 latu, juridiskai
personai – 20 000 latu. Maksimālā atbalsta intensitāte
biedrībām, nodibinājumiem – 90 %, komersantiem –
50 %.
Sīkāka informācija par stratēģijas īstenošanu, rīcībām un projekta pieteikumu sagatavošanu būs pieejama drīzumā paredzētajos semināros Mārupē (19. martā
pulksten 14.30 kultūras nama zālē), Olainē un Babītē
un Lauku atbalsta dienesta vietnē http://www.lad.gov.lv/
index.php?d=3648.
Interesējošos jautājumus par LEADER pieeju un
stratēģijas īstenošanu jau šobrīd var noskaidrot katrā
no novadiem:
• MĀRUPĒ: Nadīna Millere, nadina.millere@marupe.lv,
tālr. 67149872;
• BABĪTĒ: Inga Ķemere, inga.kemere@babite.lv, tālr.
67914034;
• OLAINĒ: Ilze Mazure, ilze.mazure@olaine.lv, tālr.
67146030.
Nadīna Millere

Turpinās pērn iesāktais
aktīvā nodarbinātības
pasākuma “Apmācība
darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai, ja darba
devējs ir pašvaldība”
projekts

Martā darba praktizēšanu beidz pirmie 23 projektā
iesaistītie bezdarbnieki, kuri darbu Mārupes pašvaldībā
uzsāka 2009. gada septembrī un oktobrī. Projektā iesaistītie
veica un turpina veikt dažādus palīgdarbus pašvaldības
izglītības iestādēs, pašvaldības teritorijā un palīdz ikdienas
mājas darbos cilvēkiem, kuri palīdzību lūguši pašvaldības
sociālajā dienestā. Būtiskākie paveiktie darbi aizvadītajā
periodā ir pamesto dārzu teritoriju sakārtošana Tīrainē,

lapu savākšana rudenī kapsētās, publiskās lietošanas teritorijās Jaunmārupē, Tīrainē, Mārupē, krūmu izciršana un
sadedzināšana dažādos pašvaldības īpašumos (ceļa nomalēs, grāvjos, mežos) – Gaujas, Bebru, Braslas, Vecozolu,
Lielā, Zeltiņu ielās un Mārupītes gatvē, Lapiņu dambī u. c.
Mežos Skultē, Jaunmārupē “Sprostos”, Ozolu ielā un citur,
sniega tīrīšana kapsētās un citās pašvaldības teritorijās, kā
arī dažādi palīgdarbi izglītības iestādēs – sīki remontdarbi
sētu, durvju salabošanai un bērnu darbu izstāžu ierīkošanai, vandaļu ķēpājumu aizkrāsošana, logu siltināšana,
pakošana, telpu uzkopšana (gaiteņu sienu mazgāšana,
sporta inventāra mazgāšana) teritoriju uzkopšana.
Iesāktais projekts turpināsies arī visu 2010. gadu. Jau
aprīlī tiek atvērtas 14 jaunas darba prakses vietas. Tāpat
kā iepriekš, visās darba vietās paredzēts veikt dažādus
palīgdarbus, tostarp arī fiziski smags darbs ārā, turklāt
dažādos laika apstākļos. Būs darba iespējas sievietēm
izglītības iestādēs, kā arī strādāt par veco ļaužu aprūpētāju, tāpat arī darbi teritoriju uzkopšanā. Vasaras sezonā
izglītības iestādēs ir remontu laiks, un dažādu vienkāršu
remontdarbu veikšanai noderīgas būs prasmīgas darbarokas neatkarīgi no dzimuma.
Svarīgi!
Piesakoties dalībai šajā projektā, neslēpiet savas prasmes un informējiet par savu kvalifikāciju darbam ar dažādiem mehāniskajiem darbarīkiem, instrumentiem.
Projektā var piedalīties arī īsāku laiku par sešiem mēnešiem, bet ne īsāku par divām nedēļām. Pats galvenais
ir vēlēšanās strādāt!
Pieteikties var, atnākot pie NVA projekta koordinatores
Ziedītes Lapiņas Mārupes novada Domes ēkā, būvvaldes
telpās vai zvanot pa tālruni 67149876, kā arī rakstot uz
e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv.
Ziedīte Lapiņa,
projekta koordinatore

Pedagogu atbalsta
projekts
Mārupes novada pašvaldība, piedaloties ESF darbības
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” projektā “Pedagogu
konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, no 17. 02. 2010. līdz 26. 02. 2010. izsludināja
pieteikšanos 20 stipendijām vai mērķstipendijām. Šajā
reizē prioritāte 3. aktivitātē tika noteikta pirmskolas pedagogiem, profesionālās ievirzes pedagogiem un interešu
izglītības pedagogiem.
Pedagogu atlases komisijas sēde notika 1. martā,
kurā tika izvērtēti pieteikumi un to atbilstība šī projekta
nosacījumiem. Pieteikumus iesniedza 30 pedagogu. Atbilstīgi finansējumam – teritoriālajai kvotai – atbalstīti:
2. aktivitātē 4 pedagogi, 3. aktivitātē 16 pedagogu, kopā –
20 pedagogu.
2. aktivitātē atbalstīti pedagogi Santa Upmane, Diāna
Zemīte, Una Moiseja, Antra Dukāte (no Jaunmārupes
sākumskolas).
3. aktivitātē atbalstīti pedagogi Inga Cirse (no Mārupes
vidusskolas), Zinaida Spāde, Ruta Ļesņičija, Ilze Kampe,
Aiga Bērziņa, Gundega Adītāja (no Jaunmārupes sākumskolas), Marta Bērziņa, Agate Ganiņa, Inese Freidenfelde, Nataļja Andrianova, Aija Sīle, Rudīte Djomkina (no
pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte”), Aija Rutkovska,
Ilze Dūzele, Iveta Šteinberga (no Mārupes pamatskolas),
Jeļena Trusova (no Skultes sākumskolas).
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

NOVADĀ

Kopā muzicē gan pedagogi, gan audzēkņi.
Pirmā no kreisās puses – Mārupes mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha.
Pirms 10 gadiem Mārupes pašvaldības deputāti
pieņēma lēmumu, ka Mārupē ir jāveido Mūzikas un
mākslas skola. Tika izremontētas telpas Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 39, pirmajā gadā nodarbības notika
tikai ēkas pirmajā stāvā, bet vēlāk jau abos stāvos. Un
tagad jau vairāk nekā 250 bērnu te apgūst mūzikas un
mākslas zinības un maģiju. Skolā tiek realizēta Profesionālās ievirzes programma, kuras ietvaros bērni var
apgūt klavierspēli un akordeona spēli, čella, kokles
un vijoļspēli, kā arī pūšamo instrumentu – klarnetes,
flautas spēli, sitamos instrumentus, ir arī kora klase
un vizuāli plastiskās mākslas nodaļa. Kāds bija pats
sākums, kādas ir skolas tradīcijas un šodiena, uz sarunu
aicināju Daci Štrodahu, kura ir skolas direktore kopš
skolas dibināšanas.
Dace Štrodaha: – Pirmajā gadā kopumā gan mūzikas,
gan mākslas programmā uzņēmām nedaudz vairāk nekā
50 bērnus. Sākām ar klavieru, flautas, akordeona, klarnetes un
vijoļspēles apgūšanu. Pedagoģiski tas bija grūti, jo visi bērni
bija iesācēji, daudz laika pagāja, runājot un rādot, kā pareizi
jātur instruments, “jānostāda” rokas, bet jau pirmā pusgada
noslēgumā, tieši uz Ziemassvētkiem, visi bērni sniedza koncertu, kurā rādīja, ko nu katrs ir jau apguvis, un šobrīd, skatoties

Rēzijas Adītājas veidotais
personīgais ģerbonis atveidots cilnī.
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

šī koncerta videoierakstu pārņem patīkamas atmiņas.
– Vai ir izdevies realizēt visas idejas, kas bija pirms
desmit gadiem?
– Realizējies ir viss, ko toreiz domāju un plānoju. Audzēkņu skaits ir palielinājies no 55 līdz vairāk nekā 250. Regulāri
un ar labiem panākumiem bērni piedalās dažādos konkursos
gan tepat Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām. Vairāki
mākslas programmas absolventi ir izvēlējušies turpināt mācības jau nākamajā profesionālajā līmenī. Pagaidām gan vēl
tikai viena audzēkne turpina mācības mūzikas vidusskolā,
bet ceru, ka gan viena šī gada absolvente, gan arī nākamo
gados kāds turpinās iet profesionālo mūziķa ceļu. Mums ir
radošs pedagogu kolektīvs un liels pašvaldības atbalsts. Pa
šiem gadiem ir izveidojusies arī lieliska starptautiskā sadarbība – gan mēs viesojamies, gan pie mums brauc mūziķi
no citām valstīm.
– Vai pa šiem gadiem ir izveidojušās kādas skolas tradīcijas?
– Šogad Starptautiskais mazās kamermūzikas konkurss
notiks jau 5 reizi. Tas sākās kā Latvijas konkurss, bet nu jau
ir kļuvis starptautisks. Šogad tas pirmo reizi nes slavenās
pianistes Noras Novikas vārdu. Konkursā piedalās jaunie
mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un citām
valstīm. Arī žūrija ir starptautiska. Žūrijā ir bijis pianists
Andreas Pelegrini no Itālijas, 2 reizes žūrijas darbā ir piedalījies Džeims Skerbijs no Anglijas, viņš te ir vadījis arī
meistarklases un šogad uzstāsies skolas jubilejas koncertā,
atskaņos Mocarta klavierkoncerta 3 daļu (pirmās divas daļas
spēlēs mūsu skolas audzēkņi), čellists Viktors Zadniks no
Slovēnijas un citi.
Aprīļa sākumā mums tradicionāli notiek koncerti “Kopā
jautrāk”, kad skolas audzēkņi muzicē kopā ar saviem vecākiem.
Septembra sākumā notiek Asfalta diena, kad visi kopā –
gan mazie mākslinieki, gan mūziķi – zīmē uz asfalta; Ziemassvētku laikā ir sveču liešana. Tradicionālās arī ir mūsu
vasaras nometnes, arī šogad tā notiks.
– Cik daudzi bērni pa šiem gadiem ir absolvējuši Mūzikas un mākslas skolu?
– Pirmais izlaidums mums bija 2004. gadā, kad skolu
beidza divas pianistes un viena vijolniece. Jāsaka gan, ka šīs
meitenes bija sākušas mācības citās mūzikas skolās un atnāca
līdzi savām pedagoģēm uz Mārupi. 2005. gadā bija pirmais
mākslinieku izlaidums. Tad mums bija seši absolventi, bet
2006. gadā izlaidums bija pirmajiem mūsu pašu mūziķiem,
kuri te bija sākuši mācības no 1. klases. Kopā pa šiem gadiem
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Mūzikas un mākslas skolai – 10

mums ir 44 profesionālās ievirzes absolventi. Varbūt tas nešķiet daudz, bet ne visiem, kuri sāk mācīties, pietiek izturības,
jo ir jāiegulda zināms darbs: tas nav kā interneta spēlītē – ātri
un vienkārši iegūsti rezultātu un tu esi uzvarētājs. Ir jāvelta
daudz laika, daudz jāvingrinās. Varbūt daudzi to nenovērtē,
bet mūsu pamatmērķis ir dot bērnam iespēju attīstīties caur
mākslu un mūziku. Zinātniski ir pierādīts, ka tas palīdz gan
matemātikā, gan valodu apguvē. Prasmes uzstāties, spēlēt
ansamblī attīsta komunikācijas un prezentācijas iemaņas, kas
ir nepieciešamas jebkurā tālākajā profesijā. Savukārt mūsu
pedagogu uzdevums, tā kā mēs esam profesionālās ievirzes programmas īstenotāji, ir pamanīt talantu, dot iespēju
to attīstīt un arī virzīt jau tālākai profesionālā mūziķa vai
mākslinieka karjerai.
– Kādas ir nākotnes ieceres?
– Šobrīd ir ļoti grūti paredzēt, kāda veidosies valsts kultūrpolitika. Tas, protams, arī mums traucē plānot darbu. Bet
mana vīzija ir, ka Mārupes mūzikas un mākslas skola kļūs
par tādu kā kultūras izglītības centru, kur ikviens jebkurā
vecumā varēs nākt mācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu
vai zīmēt, gleznot, veidot. Un es ceru, ka tas izdosies, jo tāda
interese cilvēkiem ir.
Bet jau pavisam tuvā nākotnē – jau no aprīļa sakuma
līdz maija beigām – mēs svinam savu jubileju ar koncertiem
izstādēm un pārsteigumiem. Gaidīsim ciemos!
Mārupes mūzikas un mākslas skolas 10 gadu
jubilejas koncerti un izstādes

KONCERTI
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39
12. un 13. aprīlī Noras Novikas V Starptautiskā
mazās kamermūzikas konkursa laureātu koncerti
12. maijā Kora nodaļas koncerts māmiņām
22. maijā Skolas jubilejas koncerts
27. maijā Skolas audzēkņu koncerts
29. maijā Absolventu koncerts
Mārupes novada Domes ēkā, Daugavas ielā 29
Audzēkņu koncerti Vizuālās plastikas mākslas
nodaļas izstāžu laikā
IZSTĀDES
Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39
No 6. aprīļa Gleznojumu, kompozīciju, litogrāfiju un dažādu tehniku Mākslas nodaļas audzēkņu
stājdarbu izstādes (1. stāvā)
6.–17. aprīlī Ādas plastikas darbi un zīmējumi
19.–30. aprīlī Mākslas nodaļas fondu darbu izstāde
5.–15. maijā Kompozīcijas un zīda gleznojumi
17.–30. maijā Mākslas nodaļas diplomdarbi
Mārupes novada Domes foajē, Daugavas ielā 29
5.–15. maijā Mākslas nodaļas diplomdarbi
17.–30. maijā Mākslas nodaļas fondu darbu izstāde
Mārupes mūzikas un mākslas skola aicina pieteikt uz
rotaļu grupiņām bērnus no 1,5 līdz 3,5 gadu vecumam.
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā.
No aprīļa mēneša sāks darboties arī vakara grupas,
kurās var pieteikt bērnus no 2,5 līdz 4,5 gadu vecumam.
Rotaļu grupās vingrojam, dejojam, dziedam, zīmējam
un spēlējam attīstošas spēles.
Pieteikties var, zvanot pa tālruni 67933460, 29724715
vai rakstot uz e-pastu pamovska@inbox.lv.
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KULTŪRA

Sudrabdadzītis. Viss par un ap
sievieti...
Dzelde. 40.

KULTŪRAS NOTIKUMU AFIŠA
13. martā pulksten 17.00 Mārupes Kultūras namā
sieviešu vokālā ansambļa “Dzelde” 40 darba gadu
jubilejas sarīkojums. Kultūras nama foajē apskatāma
arī ansambļa jubilejai veltīta fotoizstāde.
27. martā pulksten 10.00–14.00 Mārupes kultūras
namā Cāļa (www.calis.lv) labdarības tirdziņš.
27. martā pulksten 19.00 Mārupes kultūras namā
“Grupas “Keksi” un Aļģirda Šuminska muzikālais
skudru pūznis Latvijā”. Nepārspējamais lietuviešu
dziedātājs A. Šuminskis un “Keksi” saņēmuši plašu
publikas atzinību kā viena no labākajām rock’n’roll
grupām Baltijā. Koncertā piedalīsies viesmākslinieki.
Par izklaidēm atbildīgs būs Kaspars Upacieris (UFO).
Biļešu cenas – Ls 4 līdz 7.*
1. aprīlī pulksten 17.00 Mārupes kultūras namā
mazo vokālistu konkurss “Mārupes Cālis 2010”.
Kultūras nams novēl Priecīgas Lieldienas un mīļi
aicina – ieskandināsim Lieldienas kopā ar mazajiem
dziedošajiem Mārupes cāļiem.
8. aprīlī pulksten 19.00 Mārupes kultūras namā
Liepājas teātra viesizrāde Miro Gavrans “Viss par
vīriešiem.” Režisors Rolands Atkočūns. Lomās Egons
Dombrovskis, Kaspars Gods un Leons Leščinskis.
Biļešu cenas – Ls 3 līdz 5.*
16. aprīlī pulksten 19.00 Mārupes kultūras namā
viesojas Ieva Kerēvica un Madonas Zaļais koris.
Biļešu cenas – Ls 4 līdz 6.*

Pasaulē ir cilvēki ar dažādiem vaļaspriekiem.
Vieniem patīk sportot, citiem nodarboties ar rokdarbiem, vēl citi kolekcionē dažādas lietas. Mārupes
sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” jau četrdesmito
sezonu par savu sirdslietu uzskata dziesmu.
Liela pateicība jāizsaka ansambļa dibinātājai un ilggadējai vadītājai Ilgai Bērziņai, kura tālajā 1970. gadā
Mārupē salūkoja skanīgo balsu īpašnieces. Kad ansamblim
apritēja 35 gadi, par kolektīva māksliniecisko vadītāju
kļuva Sandra Gaide. Visā ansambļa pastāvēšanas laikā ir
piedzīvoti nopietna darba pilni mēģinājumi, lai koncertos
meitenes parādītu savu labāko muzikālo sniegumu. Lai
saglabātu labo formu un gūtu arī profesionāļu vērtējumu,
“Dzelde” ar labiem panākumiem piedalījusies rajona un
zonālajās vokālo ansambļu skatēs.
Kolektīvs uzstājies gandrīz visos galvenajos Mārupes
novada kultūras pasākumos – Valsts svētkos, Adventes un
Lieldienu laika koncertos, kā arī kapu svētkos. Pēdējos
gados “Dzelde” ar savu skanīgo dziedājumu kuplinājusi Barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības un Mārupes
politiski represēto biedrības organizētos sarīkojumus.
Koncertēts ir arī kaimiņu novados, Rīgā, kā arī tālāk Eiropā – Ungārijā un Itālijā. Par tradīciju kļuvusi piedalīšanās
Rīgas Anglikāņu baznīcas dievkalpojumos ik pavasari, jo
ansambļa repertuārā ir arī garīgā mūzika.
Kolektīva sastāvs gadu gaitā ir mainījies. Ir dziedātājas,
kas ņēmušas garākus “atvaļinājumus”, pēc kuriem atkal
atgriezušās. Tomēr šajā svētku reizē īpaši sumināma Laima
Zandreitere, kura “Dzeldē” dzied kopš otrās sezonas – tātad 39 gadus! Viena no kolektīva aktīvākajām dalībniecēm
ir arī Valda Priede, kuras dziedātājas stāžs ir 26 gadi. Liels
paldies viņām par atdevi un ziedoto laiku dziedāšanai un
kolektīva popularizēšanai šajos gados!
Pateicība jāizsaka arī Mārupes pašvaldībai un kultūras
nama vadībai, kas ilgus gadus kolektīvu ir atbalstījusi.
“Dzelde” var lepoties ar skaistiem tērpiem, kā arī varējusi doties tuvākos un tālākos ceļos. Viens no jaukiem
un neaizmirstamiem notikumiem bija ansambļa radošā
nometne Jūrkalnē 2008. gada vasarā.
Šobrīd Mārupes novada Domes ēkas vestibilā ir skatāma fotoizstāde, kurā var izsekot ansambļa mūža galvenajiem notikumiem. Izstādi veidojusi māksliniece Jolanta
Grosberga.
Visi šī raksta lasītāji tiek aicināti uz ansambļa jubilejas koncertu, kas notiks 13. martā plkst. 17.00 Mārupes
kultūras namā. Koncertā piedalīsies “Dzelde”, draugu
kolektīvi, kā arī solisti.
Sandra Gaide,
ansambļa mākslinieciskā vadītāja
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Tomēr tie gandrīz simts mārupiešu un viesu, kas 6. marta vakarā pulcējās Mārupes novada kultūras nama zālē uz
jauktā kora “Mārupe” muzikālu uzvedumu veltītu sievietēm,
zinīgāki kļuva gan.
Jau otro gadu jauktais koris īpaši svin šos svētkus, rodot
iespēju uz sievieti, vīrieti un savstarpējām attiecībām paskatīties caur dziesmas prizmu, ievijot tās īpašā scenārijā.
Šī gada koncerts visus klātesošos virtuāli aizveda uz staciju
“Sirsnīgo”, kuras atmosfērā uz daudziem jautājumiem skaidrojums tika sniegts vārdos un dziesmās. Ko tik nevari uzzināt
ieklausoties, piemēram, ko runā izziņu biroja darbinieki, kungi
stacijas restorānā vai arī sagaidītāji uz perona! Arī dziesmu
izvēle un izpildījums šajā koncertā neatgādināja klasisku kora
mūziku – skanēja gan komponista Raimonda Paula zelta fonda
skaņdarbi, gan šobrīd populāras estrādes dziesmas un skaņdarbi no visiem tik iemīļotām kinofilmām. Nemaz nerunājot
par to, ka dziesmās arī visvairāk apdziedāts bija tieši daiļais
dzimums. Daudziem klātesošajiem pārsteigumu radīja ne vien
dziesmu mūsdienīgais aranžējums, kuru kā allaž savam korim
sarūpēja diriģents Kalvis Ozoliņš, bet arī daudzie solisti – ikdienā kora dziedātāji, kam solo dziedājums ir uzdrīkstēšanās
un jaunu spēju pierādījums. Vai bieži esat dzirdējuši kori
repojam vai atskaņojam grupas “Labvēlīgais Tips” skaņdarbus?
Nemaz ne? Bet mārupieši tam bija gatavi!
Lai arī koncerta tapšanas laikā mēģinājumu skaits dubultojās, to ilgums ievilkās līdz pat pusnaktij, gandarījuma
izjūta un skatītāju sniegtās ovācijas rod pārliecību, ka iesāktais
jāturpina. “Nākamā gada marts nemaz nav aiz kalniem, turklāt
visu koncertā “Par un ap sievieti” koris tā arī nepateica,” tā
apliecināja arī kora otrs diriģents Andis Klučnieks.
Apņēmību turpināt uzsākto apliecina arī koncerta izskaņā
dzirdētā atziņa: “Mēs vienmēr esam šeit un tagad, mēs nekur
citur nevaram būt, un šeit mēs esam laimīgi.”
Un, ja vēl ir iespēja ar savu laimi dalīties skatītājos, tad tā
jau ir dubulta laime. Lasītājiem vien atliek novēlēt – sekojiet
reklāmai! Maza piebilde: jauktais koris “Mārupe” koncertē
bieži, tostarp arī savās mājās – Mārupē, un par saviem klausītājiem tas ir dubultpriecīgs!
Zita Jēkabsone,
jauktā kora “Mārupe” prezidente

* Sīkāka informācija, biļešu rezervācija Mārupes kultūras namā,
Daugavas ielā 29 (ieeja no Gaujas ielas), vai pa tālr. 67149864
un 29211645.
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, kā arī, lai varētu plānot papildkoncertus, lūdzam biļetes izpirkt nedēļu pirms notikuma.

Vidējās paaudzes dejotāji
tiksies Jaunolainē
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Vairums lasītāju šim virsrakstā paustajam apgalvojumam nepiekristu, jo, kā nevar saskaitīt smilšu graudus
tuksnesī un lietus piles, kas krīt no debesīm, tā nevar
pateikt visu par cilvēces skaistāko daļu – sievieti.

Latvijas kultūras namu vidējās paaudzes deju kolektīvu
deju konkurss “Salaspils kauss” notiek kopš 1994. gada. Tā
dibinātāji ir Salaspils kultūras nama “Rīgava” deju kolektīvs
“Ūsa”. Sākumā konkurss tika veidots kā draudzības sacensības, bet šobrīd tas izvērsies par nopietnu konkursu. Mūsu
kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši”
konkursā piedalās no 1996. gada, tad arī pirmo reizi ieguva
ceļojošo kausu, kuru pasniedz Grand Prix ieguvējiem. Konkursa nolikums paredz, ka kolektīvs, kurš ieguvis ceļojošo
kausu, organizē to nākamajā gadā. Mūsu “Mārupieši” Grand
Prix ieguvēji bijuši sešas reizes.
Šogad konkursā piedalās 15 deju kolektīvu no visiem
Latvijas novadiem – Kurzemes, Latgales, Zemgales, Vidzemes un Pierīgas. Nav neviena Rīgas kolektīva, tie ir svētki
provincei. Tā kā dalībnieku skaits ir aptuveni 350 un konkursa organizēšanai bija nepieciešama skatuve 12 x 12 m,
nolēmām sadarboties ar Olaines pilsētas kultūras centru, lai
deju konkurss notiktu uz atbilstoša lieluma skatuves. Tātad –
20. martā pulksten 16.00 tiksimies Jaunolaines kultūras
namā mazajos Deju svētkos.
Ira Dūduma,
Mārupes kultūras nama direktore

MĀRUPES TEĀTRIS MEKLĒ REKVIZĪTUS!
HEI, MĀRUPIEŠI!
Varbūt tieši jūsu:
1) veco skapi (izjaukšanai, pārvietošanai, paslēptuvei);
2) čemodānu (lielu, vecu, panesamu);
3) krēslus (senus, kustīgus, saskrūvējamus);
4) dažādus galda piederumus (jaukus, spīdīgus, apreibinošus);
5) daudz, daudz auduma (ietīties, izkārties, apsegties),
un dažādus citus, jums nevajadzīgus, bet Mārupes teātrim
noderīgus, svarīgus atribūtus varam uzlikt uz skatuves jauniestudējumos!

Pavasarim tuvojoties, iztīrīsim mājokli! Visu lieko piedāvājiet mums!
Kā kompensāciju par sarūpēto, piedāvājam izvēlēties:
• izrāžu abonementu vienai sezonai;
• pelmeņu porciju jūras krastā “Jaunā viļņa” koncerta laikā;
• saprātīgu atlīdzību skaidrā naudā;
• citādu vienošanos.
Rakstiet! Zvaniet! Piedāvājiet!
E-pasts info@marupesteatris.lv, tālr. 27882992
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

SPORTS

2009. gadā Jaunmārupes dienas centrs “Švarcenieki”, atsaucoties Jaunmārupes ciema iedzīvotājas Īrisas Treimanes-Freimanes kundzes iniciatīvai, veica pilotprojektu, aicinot ciema
pensionārus apgūt datora lietošanas un interneta izmantošanas prasmes. Sākotnēji atsaucība bija nedroša, bet, redzot
kolēģes panākumus, interese par datora lietošanas apgūšanu
aizvien pieauga, un ar lielu prieku jāsecina, ka mūsu vecāka
gadagājuma cilvēki ir patiesi ieinteresēti par visu jauno, ko
varam palīdzēt viņiem apgūt.
Īrisas kundze par šīm mācībām stāsta: “Kad draudēja ar
Jaunmārupes pasta likvidēšanu, bija skaidrs, ka bez datora
neiztikt, jo maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem
ir neizbēgami. Lūdzu dienas centra “Švarcenieki” vadītāju
Gati Vācieti, vai centrā nebūtu iespējas pamācīties strādāt ar
datoru. Gatis piekrita un bija pietiekami pacietīgs, lai samērā
īsā laikā es apgūtu pamatus. Tagad rēķinu apmaksa man nav
problēma, kā arī varu aizsūtīt e-pasta vēstules radiem ārzemēs
un uzzināt daudz jauna.”
Šobrīd šīs apmācības Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem,
mūsuprāt, varētu būt īpaši noderīgas. Lai apmaksātu dažādus
rēķinus un veiktu maksājumus par pakalpojumiem, iedzīvotājiem jādodas uz tuvāko pasta nodaļu vai bankas filiāli ārpus
ciemata, kas prasa papildus materiālos resursus. Maksājumu
veikšana internetā atvieglotu šo procesu, turklāt internets
iedzīvotājiem ir pieejams bez maksas Mazcenas bibliotēkā.
Apmācību mērķauditorija ir iedzīvotāji, kuru priekšzināšanas darbā ar datoru un internetu ir minimālas vai šo
zināšanu nav vispār. Nodarbības tiek organizētas ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00, iepriekš piesakoties pa tālr.
29594004. Pēc pirmās tikšanās reizes katram apmeklētājām
tiek izstrādāts individuāls apmācību plāns atbilstoši klienta
interesēm, vajadzībām un mācīšanās tempam.
2010. gadā projekts “Tu vari!” atsāksies martā.
Inese Domuļeva,
dienas centra “Švarcenieki” sociālā audzinātāja

Info dienas
jauniešiem
Mārupes jauniešu biedrība “Jauniešu ideju darbnīca”
īsteno projektu “Ceļazīme – jaunatnes politika Mārupē!”,
kura mērķis ir veidot jaunatnes politiku Mārupes novadā
un veicināt jauniešu un pašvaldības sadarbību.
Šī projekta ietvaros Mārupes jauniešu biedrība rīko
info dienas jauniešiem, kas notiks 26. martā no plkst.
10.30 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā.
Info dienās varēs iegūt informāciju:
• kā traku ideju var realizēt dzīvē – tiks dota iespēja
jauniešiem pašiem plānot un organizēt kādu traku ideju
jau šovasar;
• par dažādām iespējām jauniešiem, kuri vēlas aktīvi
piepildīt savu ikdienu, kā iesaistīties dažādās aktivitātēs
ne tikai Latvijā, bet arī ārvalsīts, u. c.;
• kā arī vienkārši lieliski pavadīt dienu un satikt lieliskus cilvēkus!
Projektā vēl ir paredzēts organizēt vienu informatīvo
dienu (aprīlī), kad jaunieši konkrēti strādās pie savas
ideju realizācijas vasarai.
Savu dalību jauniešu info dienās var pieteikt līdz
24. martam, rakstot uz e-pastu ieva.spriza@gmail.com
vai zvanot pa mob. tālr. 22005473. Turpat var arī uzzināt
sīkāku informāciju par jauniešu info dienas programmu
un plānotajām aktivitātēm turpmāk.
Ieva Spriža,
Mārupes novada jauniešu organizācijas
“Jauniešu ideju darbnīca” vadītāja
Rīgas Apriņķa Avīze
Piektdiena, 12. marts, 2010

Mazo olimpisko spēļu gaisotne Jaunmārupē
Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas
un laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin
Meteņus. Arī pie mums – Jaunmārupes sākumskolas
plašajā sporta zālē – šogad simboliski Meteņdienas
zīmē 16. februārī tika aizvadīti pirmie Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu sporta
svētki.
Šajā reizē apvienoties komandās, pārbaudīt sadarbības
prasmi un izjust sacensību garu aicināti tika kopskaitā desmit
sešus līdz septiņus gadus veci bērni un divi pieaugušie.
Pasākumu kā ideju pieredzes apmaiņai piedāvājām arī
citiem Pierīgas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu sporta
skolotājiem. Tādējādi svētku norisi skatītāju tribīnēs vēroja
un juta līdzi dalībnieku komandu veiksmei stafetēs viesi no
Saulkrastu PII “Rūķītis”, Ropažu novada PII “Annele”, Mālpils
PII “Māllēpīte”, Ādažu novada Kadagas PII, Stopiņu novada
PII “Pienenīte”, Salaspils PII “Ritenītis”, Babītes novada PII
“Saimīte”, kā arī pasākuma iniciatori no Mārupes novada
Domes un dalībnieku pārstāvēto izglītības iestāžu vadītājas,
bērnu vecāki.
Svētku sākumā katra komanda tika aicināta iepazīstināt
ar sevi un prezentēt izraudzīto devīzi. Kā pārsteigums dalībniekiem bija paša Meteņa ierašanās, kurš savukārt bērnus
iepazīstināja ar sevi un, iesildoties lielajai sportošanai, aizrāva
visus kopīgā “Zelta pogu lasīšanā”, bet atvadoties apbēra ar
“sniegu” – veiksmei!
Turpinājumā komandas savu veiklību, saliedētību un
veiksmi pārbaudīja septiņās disciplīnās: florbola elementu
izpildē, augstākā torņa celšanā ar lielajiem lego klučiem,
lekšanā uz lecambumbām, braucienā ar mašīnām, bumbiņu
mešanā mērķī, skrējienā caur apļojošu virvi un kopējā stafetē, kas sastāvēja no atsevišķiem elementiem. Pēc sacensību
SPORTA NOTIKUMU KALENDĀRS
13. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 1999. gadā dzimušiem zēniem.
13. martā Jaunmārupes sākumskolas sporta
kompleksā Latvijas čempionāta volejbolā vīriešiem
1. līgas (Amatieru) play-off 2. kārta. Spēlē “Mārupe” – “RTU-UPS”.
14. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 2001. gadā dzimušiem zēniem.
14. martā Olaines 2. vidusskolā Pierīgas novadu
Olaines zonas sporta spēles telpu futbolā 5 x 5 vīriešiem. Piedalās Mārupes sporta centra futbola sekcijas
audzēkņi.
16. martā Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā notiks Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības florbolā 1.–4. klašu skolēniem.
20. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 2003. gadā dzimušiem zēniem.
21. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 2000. gadā dzimušiem zēniem.
27. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 2004. gadā dzimušiem zēniem.
28. martā Tīraines sporta centrā notiks sacensības
futbolā 2002. gadā dzimušiem zēniem.
5. aprīlī Mārupes sporta centrā (Daugavas iela 29a)
notiks Mārupes novada “Master Cup” sacensības.
10. aprīlī Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā notiks Mārupes novada sezonas noslēguma
sacensības volejbolā.
14. aprīlī Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības
peldēšanā 1.–2. klašu skolēniem.

Foto: Jolanta Grosberga

Arī tu vari!

tiesnešu apspriešanās tika pasniegti diplomi:
■■ “Par labāko komandas devīzes prezentāciju” – PPII
“Namiņš”;
■■ “Par aktivitāti” – Mārupes pamatskolai;
■■ “Ātrākā komanda” – Jaunmārupes sākumskolai;
■■ “Izturīgākā komanda” – Skultes sākumskolai;
■■ “Organizētākā komanda” – PII “Lienīte”.
Bet dalībnieku acis priekā iemirdzējās par nopelnīto individuālo balvu – krāsainu bumbu, kā arī par diskoburziņu
pēc sportošanas.
Iespējams, ka kopīgi izspēlētā nobeiguma rotaļa “Jaunmārupei vārti vaļā” būs kā moto, kas iezīmēs jaunu aizsākumu,
bagātinot jau esošo tradīciju klāstu Mārupes novada dzīvē!
Sandra Belcāne,
Jaunmārupes sākumskolas pirmsskolas izglītības metodiķe

Mārupes pašvaldības Sporta centrs saka paldies
SIA Sporta punkts par dāvāto sporta inventāru.

MNBL kopvērtējuma tabula
(2010. gada 9. marts)
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda
F-Team/Zemturi
BS “Rīga”
A7
Jaunmārupe 1
Āgenskalna baptistu draudze
MIG
Sport 2000
Melnais zirdziņš
X kvadrātā
Vilkači
Jaunmārupe 2
Pro Mailīte

S
20
18
18
19

U
15
14
13
12

N
1
1
0
1

Z
4
3
5
6

+/+401
+515
+125
+250

P
51
47
44
44

18
19
19
18
18
19
19
19

12
10
11
9
8
3
2
0

0
2
0
1
0
0
0
0

6
7
8
8
10
16
17
19

+136
+125
+134
-47
-18
-365
-536
-720

42
41
41
37
34
25
23
19

Piezīmes: S – spēles, U – uzvaras, N – neizšķirti, Z – zaudējumi, +/- – gūto/zaudēto punktu starpība, P – punkti.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”
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 skolotājus;
• 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.

Mārupes novada Dome ir atcēlusi lēmumu par līdzfinansējumu (Ls 5 un Ls 3) par sporta nodarbībām,
kuras vada Mārupes Sporta centra treneri. Lēmums
stājas spēkā no 2010. gada 1. aprīļa.
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NOVADĀ

Par bērniem, bitēm un sliekām!
Pēdējā laikā arvien aktuālākas kļūst diskusijas par ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) audzēšanu Latvijā, līdz ar to arī Mārupes
novadā. Latvijā pieņemtie likumi nosaka, ka katra pašvaldība ir tiesīga
noteikt vai nenoteikt ĢMO ierobežojumus savā administratīvajā teritorijā. Tad nu pagājušā gada rudenī Mārupes novada Dome, izskatot šo
jautājumu, nobalsoja par piecu gadu aizliegumu audzēt ĢMO novadā,
vienlaikus aicinot iedzīvotājus izteikt savu viedokli par šo svarīgo jautājumu. Kā jau ierasts, aktivitāte bija neliela – tikai dažas atsauksmes
no iedzīvotājiem, izņemot... Izņemot SIA “Mārupe” kolektīvo vēstuli,
kuru bija parakstījušas aptuveni 80 personas, ar aicinājumu atļaut
ĢMO audzēšanu. Pārsteidzoši ir tas, ka tieši sabiedrība “Mārupe”, kas
vismaz Latvijas patērētāju tirgū tiek uztverta kā veselīgu, ja ne gluži
ekoloģisku, dārzeņu ražotāja ar senām tradīcijām, tik pārsteidzoši
vienoti un organizēti iestājas par ģenētiski modificētu organismu
kultivēšanu... Neviļus rodas jautājums – kāpēc?! 23. februārī Jaunmārupes Mākslas un mūzikas skolas zālē pat tika organizēta brīvprātīgi
“obligāta” iedzīvotāju sapulce (man bija iespēja personīgi aprunāties
ar vairākiem vēstules parakstītajiem un sapulces apmeklētājiem), kas
tika nosaukta par “sabiedrisko apspriešanu”, lai nu jau vairs tikai kādi
25 SIA “Mārupe” darbinieki diskutētu par šo jautājumu. Pieaicinātais
eksperts Īzaks Rašals visai primitīvi vilka paralēles ar citiem cilvēka
veselībai tik bīstamiem paradumiem (smēķēšanu, alkoholismu) un
ārējiem apstākļiem (krītošu ķieģeli, braucošu automašīnu, lāsteku,
pārtiku ar konservantiem utt.), minot, ka ĢMO būtu tikai nākamais
šo ne pa visam ne pozitīvo iespēju virknē, kas mūs sagaida ik uz soļa.
No korparatīvi vienoto klausītāju vidus tika izteikts pat viedoklis,
ka visa šī jezga ar ĢMO esot interpretējama tikai rudenī gaidāmo
vēlēšanu kontekstā, jo kāpēc gan tik pēkšņi... Pasākuma morāle līdz
mielēm skaudra – ja jau apkārtējā vide ir piesārņot, ja jau pārtika, ko
lietojam ikdienā, ir pilna ar konservantiem, vēl viens piesārņojums
neko nemaina: ja uz ielas bariņš jauniešu kādam sit pa seju, tad es
arī to drīkstu, jo kāpēc gan lai atšķirtos! Tas nekas, ka mūsu bērni
dzimst ar arvien lielākām veselības problēmām, ar dažādām alerģiskām reakcijām, ar imunitātes trūkumu utt., tas nekas, galvenais, ka
SIA “Mārupe” kaut kad nākotnē ir iedomājusies gūt lielāku peļņu no
savas lauksaimnieciskās darbības, kas arī ir tikai kārtējais mīts, kurš
tiek kultivēts. Te nu gan jāpiebilst, ka cilvēcīgi pilnīgi saprotama ir
strādnieku parakstīšanās uz protesta vēstules. Šajā sociāli saspringtajā
laikā psiholoģisks spiediens no darba devēja puses – un manipulatīvā
ceļā tam vēlamais rezultāts tiek panākts.
ĢMO – mīti un fakti
1. mīts. Ekonomiski izdevīgāk ir audzēt ĢMO, nevis nemodificētus kultūraugus.
1. fakts. ĢM sēklas ir kļuvušas dārgākas par parastajām, un to
cena turpina palielināties.
2. fakts. ĢM kultūraugiem nepieciešamo pesticīdu cenas ir strauji
palielinājušās.
3. fakts. Dati par ĢM kultūraugu audzēšanai nepieciešamo pesticīdu apjoma samazināšanos ir pretrunīgi.
4. fakts. Latvijā ĢM kultūraugu audzēšana radītu zaudējumus vismaz 15 miljonu latu apmērā, galvenokārt bioloģiskajām saimniecībām,
lauku tūrismam un biškopjiem. Amerikā un Spānijā lauksaimnieki
jau akūti saskaras ar bišu izmiršanas problēmu.
2. mīts. ĢM kultūraugi ir ražīgāki.
1. fakts. Vēl neviens kultūraugs nav ģenētiski modificēts, lai dotu
lielāku ražu.
2. fakts. Dati par ĢM kultūraugu ražas palielināšanos, uzlabojot
nezāļu un kaitēkļu kontroli, ir pretrunīgi.
3. mīts. ĢM kultūraugu audzēšana paplašinās.
1. fakts. Vēl joprojām ir tikai daži kultūraugi, kas koncentrēti
dažās valstīs.
2. fakts. Eiropā ĢM kultūraugu audzēšana samazinās.
3. fakts. Eiropā palielinās ĢMO brīvo reģionu skaits.
4. mīts. Nav pārliecinošu pētījumu par ĢMO kaitīgo ietekmi
uz cilvēka veselību.
1. fakts. ĢMO riska novērtējumu veic vai pasūta pašas biotehnoloģiju kompānijas.
2. fakts. Biotehnoloģiju industrija neļauj veikt neatkarīgus pē-
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tījumus.
3. fakts. Zinātnieki un ārsti visā pasaulē brīdina par ĢMO bīstamību un aicina aizliegt ĢM pārtiku.
4. fakts. Daudzi neatkarīgie zinātniskie pētījumi pierāda ĢMO
graujošo ietekmi uz dzīviem organismiem.
5. mīts. ĢMO ir risinājums globālajai pārtikas krīzei un badam
attīstības valstīs.
1. fakts. ĢM kultūraugu komercializēšanas laikā nabadzība un
bads turpināja palielināties.
2. fakts. Lielāko daļu ĢM kultūraugu izlieto lopbarībā, biodegvielā un rūpnieciski ražotos pārtikas produktos pasaules attīstītajās
valstīs.
3. fakts. ĢM kultūraugu audzēšanas palielināšana pasliktina
vietējo pārtikas apgādi.
4. fakts. Globālais lauksaimniecības novērtējums iesaka atteikties
no ĢM kultūraugiem.
6. mīts. Latvijas lielajiem putnu un cūku gaļas ražotājiem nav
pieejamu alternatīvu ĢM sojai lopbarībā.
1. fakts. Eiropai ir pieejama sertificēta lopbarība, kas nesatur
ĢMO.
2. fakts. Lai gan pagaidām nemodificētās sojas lopbarība ir dārgāka, galaproduktu tā sadārdzina nebūtiski.
3. fakts. Soju lopbarībā var aizvietot ar citiem olbaltumvielu
avotiem.
Jāsaprot, ka ceļš, pa kuru mūs pašreiz vedina doties SIA “Mārupe” vadības organizētie strādnieki, ir neatgriezenisks. Atļaujot ĢMO
kultivēšanu novadā, nedz praktiski, nedz teorētiski nebūs iespējams
atkal pāriet uz tradicionālo lauksaimniecību, jo noteikti būs notikusi
gan gēnu, gan putekšņu, gan sēklu nekontrolēta noplūde dabā. Šobrīd
mēs riskējam nodarīt neatgriezenisku kaitējumu ne tikai sev, bet arī
visai videi. Ar to mēs apzināti varam parakstīt nāves spriedumu bitēm,
kamenēm, taureņiem un citiem lidoņiem, kas apputeksnēs ĢMO
augus, kukaiņiem, kas nonāks kontaktā ar tiem, dažādiem augsnes
organismiem. Arī putnu izdzīvošana būs apdraudēta pēc saindēto
kukaiņu un tārpu lietošanas uzturā.
Protams, nav jau grūti piecūkot, piesārņot, saindēt, grūtāk ir
saimniekot tā, lai kaitējums netiktu nodarīts nedz cilvēkam, nedz
videi. Un šinī jautājumā SIA “Mārupe” jau gadiem grēko. Varbūt lai
šis uzņēmums vispirms pierāda savu spēju nodarboties ar ražošanu,
neveicot piesārņojošas darbības? Vai nebūtu laiks beidzot sakārtot
smirdošo Jaunmārupes cūku fermu? Cik gadus iedzīvotājiem vēl
būs jāpacieš smirdoņa, kas atkarīga no vēja virziena? Ja uzņēmums
netiek galā ar salīdzinoši vienkāršu lietu, tad kā gan tas spēs kontrolēt
ĢMO kultūraugu audzēšanu?
Mēs šo zemi esam saņēmuši mantojumā no saviem bērniem!
Un mums to kopt un sargāt, lai varētu mūža nogalē ar godu atdot
to atpakaļ nākamajām paaudzēm nepiesārņotu un nesagandētu. Tāda
ir mana pārliecība!
Iveta Grigule,
Mārupes novada Domes deputāte
Izmantoti interneta resursi:
Ģenētiski modificēto augu audzēšana un bites. Mag.agr. Armands Krauze Mag.vet.med. Ineta Eglite Latvijas Biškopības biedrība
02. 10. 2009.
http://www.zb-zeme.lv Zaļā brīvība. ĢMO – mīti un fakti.

LĪDZJŪTĪBA
Vairs ciemos neatnākt
pa dzimtās zemes takām,
Jo vārti dzīvībai ir aizvērušies ciet.
(J. Rūsiņš)
Izsakām dziļu līdzjūtību politiski represēto biedrības valdes locekļa Jāņa Ozoliņa
piederīgajiem.
Mārupes politiski represētie

Februārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Mārtiņš Kušners (dzimis 23. 01. 2010.), Ivans
Ozerovs (dzimis 7. 01. 2010.), Ralfs Skabeiķis
(dzimis 25. 01. 2010.), Marta Valberga (dzimusi 25. 01. 2010.), Adrians Čerpinskis (dzimis
27. 01. 2010.), Luīze Polačenko (29. 01. 2010.),
Emīls Lazdiņš (dzimis 29. 01. 2010.), Sofija Mihailova (dzimusi 2. 02. 2010.), Daniels Talbergs (dzimis
6. 02. 2010.), Lote Blomniece (dzimusi 10. 02. 2010.),
Patrīcija Pāruma (dzimusi 12. 02. 2010.), Luīze Šulca
(dzimusi 15. 02. 2010.), Gustavs Purgailis (dzimis
20. 02. 2010.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Februārī Mārupes novada
dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
15. 02. 2010.
Alena Kozireva un Jurijs Matvejevs

Sveic a m jau n l au l āt os!
FEBRUĀRĪ MŪŽĪBĀ
AIZGĀJUŠI
Juris Apiņš (1947), Nellija Veinberga (1947),
Eugenijs Zagorskis (1937), Rišerds Karoļs (1955),
Leonids Hveženko (1931), Zinaida Kokoreviča
(1921), Justīne Aniņa (1984), Kārlis Liders (1950),
Arvīds Pupainis (1949), Gunārs Valters Priekulis
(1932), Jānis Ozoliņš (1925).

LĪDZJŪTĪBA
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
(V. Egle)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Jāņa Ozoliņa ģimeni,
viņu 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 līdzjūtību Sintijai Untālei,
mammu aizsaulē pavadot.
Mazcenu alejas 19. mājas kaimiņi Jaunmārupē
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131. Iznāk
vienu reizi mēnesī. Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. Izdevumu
sagatavoja Ģirts Pūle un Jolanta Grosberga. Tālrunis
67149868, fakss 67149858, e-pasts marupesvestis@marupe.lv
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