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Latvijas Republikas 10. Saeimas vēlēšanas notiks 
2010. gada 2. oktobrī. 

Mārupes novads ietilpst Vidzemes vēlēšanu apgabalā, tātad 
Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos varēs nobalsot par Vidzemes 
vēlēšanu apgabala sarakstiem. 

Vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā – 2. oktobrī – būs atvērti 
no pulksten 7.00 līdz 20.00.

 Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu 
vecumu. 

 Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, tāpēc 
vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. 

 Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta atzīme par dalību 
vēlēšanās.

Mārupes novadā būs iespēja balsot 5 vēlēšanu iecirkņos:
Nr. 790 Mārupes novada Dome Daugavas iela 29, Mārupe 
Nr. 791 Jaunmārupes sākumskola Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe 
Nr. 955 Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine
Nr. 956 Mārupes vidusskola Kantora iela 97, Mārupe
Nr. 957 Skultes sākumskola Skultes iela 25, Skulte

 Pirmo reizi vēlēšanu iecirkņi izveidoti Skultē un Tīrainē.
 Īpaši lūdzam Tīraines ciemata, Spulgu, Vecozolu, Zeltrī-

tu ielas un tuvējā rajona iedzīvotājus izmantot iespēju balsot 
tuvāk savai dzīvesvietai Viskalnu ielā 7, jo iecirknī Daugavas 
ielā 29 vienmēr ir liels vēlētāju pieplūdums arī no Rīgas.

 Jaunmārupes iedzīvotājus lūdzam pievērst uzmanību, 
ka vēlēšanu iecirknis pārcelts uz Jaunmārupes sākumskolu, 
kur nodrošināta pieeja arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Vēlēšanu iecirkņos, kas sāks strādāt 10 dienas pirms vē-
lēšanām, t. i., no 22. septembra*, varēs:

 iepazīties ar reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, priekš-
vēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem, balsošanas 
kārtību,

 iesniegt iesniegumus balsošanai mājās. Tie vēlētāji, 
kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, 
tuvākajā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī var pieteikties 
balsošanai savā atrašanās vietā (mājās).

Ja esat slims, nespēcīgs un tāpēc nevarat aiziet uz vēlēšanu 
iecirkni, jums jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda savs vārds un 

uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs un iemesls, kāpēc 
nevarat aiziet uz vēlēšanu iecirkni. Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst 
aizpildīt un iesniegt jūsu ģimenes loceklis, sociālais darbinieks vai 
jebkurš cits cilvēks, kuram jūs uzticaties. Iesniegumu var rakstīt 
brīvā formā (ietverot visu nepieciešamo informāciju) vai izmantot 
sagatavotās veidlapas. Iesniegumu veidlapas pieejamas vēlēšanu 
iecirkņos, pašvaldībā un Centrālās vēlēšanu komisijas interneta 
vietnē www.cvk.lv.

Vēlētāja atrašanās vietā nobalsot drīkstēs arī šo slimnieku 
aprūpētāji, ja arī viņi laikus ir iesnieguši iesniegumu vēlēšanu 
komisijai.

Vēlēšanu iecirkņos iepriekš balsot nevarēs!
* Vēlēšanu iecirkņu darba laiki būs pieejami Mārupes nova-

da Domē, uz informācijas stendiem, www.cvk.lv, pa Centrālās 
vēlēšanu komisijas tālruni 67715000 vai pa tālruni 67934695.

No 1. septembra strādās  
Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis 67715000.

Zvaniet, ja jums ir jautājumi par vēlēšanām!
Par vēlēšanām varat uzzināt arī interneta vietnē  

www.cvk.lv.

Informē vēlēšanu komisija

sākas jaunais mācību gads

Katram skolēnam, viņa vecākiem un ģimenei, skolotājiem 
un visiem izglītības darbiniekiem 1. septembris ir īpaša diena. 
Sākas jauns mācību gads ar jaunām cerībām, sapņiem mērķiem 
un nopietnu darbu. Šis mācību gads ir īpašs arī Mārupes novada 
izglītības iestādēm: Jaunmārupes sākumskola svin 5 gadu jubi-
leju – 2005. gada 1. septembrī svinīgi tika vērtas jaunās mācību 
iestādes durvis. Savukārt Mārupes vidusskolai šajā mācību gadā 
apaļa jubileja – 100. 

Pagājušajā gadā Mārupes vidusskolā tika pabeigta rekonstruk-

cijas pirmā kārta, kurā uzcēlām vidusskolai jaunu piebūvi ar klašu 
telpām. Būvniecības otrajā kārtā, kas norisinājās šogad, pabeigta 
ēdnīcas būvniecība, rekonstruēts ieejas vestibils un labiekārtots 
skolas galvenās ieejas pagalms. Pirmo reizi Zinību dienu svinēja 
arī jaunā pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”, kas savu darbību 
uzsāka 1. jūnijā. Mārupes novada Dome ir parūpējusies arī par 
tiem bērniem, kuri gaidīja rindā uz bērnudārzu, – ir noslēgti 
līgumi ar sešām privātajām izglītības iestādēm, kas vēl 143 ma-
zajiem mārupiešiem dod iespēju apmeklēt bērnudārzu. Līdz ar 

to var teikt, ka visi bērni no 3 gadu vecuma ir nodrošināti ar 
vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jaunajā mācību gadā Mārupes pašvaldības skolās mācības 
uzsākuši ir 1226 skolēni, bet pirmklasnieku skaits ir sasnie-
dzis 174. Savukārt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
apmeklē 702 bērni un vēl 143 bērni privātajos bērnudārzos 
par Mārupes pašvaldības līdzekļiem. Plašāk par jauno mācību 
gadu Mārupes novada izglītības iestādēs lasiet MV 10. , 11. lpp 
un 20. lpp.
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gaujas ielas 
rekonstrukcija

Jau vairākus gadus tika plānota Gaujas ielas rekons-
trukcija, un nu būvdarbi notiek un tiek plānots, ka tiks 
pabeigti 15.  septembrī. Gaujas ielas rekonstrukcijas 
projekts paredz gājēju ietves būvniecību gar vienu ielas 
pusi posmā no Konrādu ielas līdz Vecozolu ielai, ielas 
braucamās daļas paplašināšanu līdz 5,5 m platumam un 
tehniskus risinājumus braukšanas ātruma ierobežošanai. 
Gaujas ielai jākļūst par ielu, kas ļauj iedzīvotājiem izbraukt 
no “Vecozolu namiem”, tā atvieglojot satiksmes plūsmu 
Mārupītes gatvē un Vecozolu ielā. Pa Gaujas ielu bērnus 
varēs vest uz bērnudārzu “Zeltrīti”, nokļūt Mārupes novada 
Domē, kultūras namā, kā arī uz tiem dažiem veikaliem, 
kas pašlaik ir Mārupes centrā.

Mārupes novada Dome pateicas Gaujas ielas iedzīvo-
tājiem par sapratni un sadarbību to jautājumu risināšanā, 
kas ļauj veikt ielas rekonstrukciju tādā apjomā, kā tas ir 
paredzēts.

Par Mārupītes augšgala rekonstrukciju
Vai zināt, kur Mārupē ir Mārupīte? Daudzi mā-

rupieši diez vai bez minstināšanās prastu atbildēt uz 
šo jautājumu. Tādēļ ziņa par Mārupītes augšgala re-
konstrukciju viņus varētu pat samulsināt. Kas tad ir 
Mārupītes augšgals, un kur Mārupē ir pati Mārupīte? 

Uzziņai. Mārupīte ir Daugavas kreisā krasta pieteka. 
Tā iztek no Medema purva rietumu daļas, kas atro-
das Mārupes novada teritorijā un ietek Daugavā. Upes 
kopējais garums ir 11  km, baseina laukums 35,5 km2, 
relatīvais kritums 15m. Mārupes novada teritorijā upes 
gultne ir iztaisnota, tā pārvērsta par meliorācijas grāvi.

Tātad tas meliorācijas grāvis, kas atrodas Mārupītes 
gatvē, ir Mārupīte. 

Lai samazinātu ūdens līmeni šajā meliorācijas grāvī, 
2000.  gadā tika izveidots Mārupītes apvedkanāls, kas 
daļu ūdens novadīja citā grāvju sistēmā, kas tek caur 
Bieriņu purvu. Lai pilnvērtīgi tiktu regulēts ūdens līme-
nis Lapiņu dambja rajonā un bīstami nepaaugstinātos 
gruntsūdens līmenis visā Mārupes ciema dienvidaus-
trumu daļā, šogad šī apvedkanāla augšgals tiek tīrīts un 
padziļināts: grāvja nogāzēs izcirsti krūmi, padziļināta 
tā gultne un tīrītas caurtekas. Pa apvedkanālu atkal ir 
sācis tecēt ūdens, un tajā peldas pīles. Pašlaik darbi tiek 
veikti Māras ciema rajonā gar meža malu, kur papildus 
nācās izcirst kokus, lai būtu iespējams pa grāvja malu 
pārvietoties ar tehniku, kas profilē gultni. Pēc gultnes 
profilēšanas grāvis vēlreiz tiks attīrīts no sanesumiem. 
Pēc rekonstrukcijas pabeigšanas būtiski samazināsies 
gan ūdens līmenis Mārupītes grāvī, gan arī gruntsūdens 
līmenis visā Mārupes ciema dienvidaustrumu daļā.

Darbus plānots pabeigt septembrī.

Par 25. autobusa maršruta pagarināšanu
Jau sen Mārupē tiek domāts par sabiedriskā trans-

porta maršrutu sakārtošanu un uzlabošanu. Šo jautāju-
mu ir grūti risināt, jo sabiedriskā transporta pakalpoju-
mus Mārupes novada teritorijā nodrošina Rīgas Domes 
Satiksmes departaments. Šī gada februārī saņēmām 
atbalstu no Rīgas Domes Satiksmes departamenta un 
SIA “Rīgas satiksme” 25. autobusa maršruta pagarinā-
šanai līdz “Vecozolu namiem” ar šādiem nosacījumiem:

1) nepieciešams veikt Mārupītes gatves un Vecozolu 
ielas krustojuma rekonstrukciju, lai nodrošinātu auto-
busiem nepieciešamos pagriešanās rādiusus;

2) nepieciešams izveidot jaunas pieturvietas vajadzī-
gajā apjomā, bet ne biežāk kā ik pa 300  m ar tādiem 
tehniskiem parametriem, lai varētu izmantot zemās 
grīdas satiksmes autobusus;

3) visā maršruta garumā nepieciešams nodrošināt 
braukšanas joslu platumu ne mazāku kā 3,5  m vienā 
virzienā;

4) maršrutā esošās ielas ziemas sezonā jāuztur labā 
braukšanas kārtībā. 

Plānotais 25.  autobusa maršruta pagarinājums ar 
intervālu 12  minūtes paredz autobusa kursēšanu pa 
Mārupītes gatvi līdz Vecozolu ielai, pa Vecozolu ielu 
līdz Gaujas ielai, pa Gaujas ielu līdz Zeltrītu ielai un 
atpakaļ. Lai izpildītu SIA “Rīgas satiksme” uzdotos no-
sacījumus, nepieciešama Mārupītes gatves paplašināša-
na posmā no Rožu ielas līdz Vecozolu ielai līdz 7  m 
platumam. Mārupes novada Dome jau ir izstrādājusi 
Mārupītes gatves paplašināšanas tehnisko projektu, 
tomēr autobusa maršruta pagarināšanas ideja ir sa-
dūrusies ar nopietnu šī ielas posma māju īpašnieku 
kolektīvu pretestību. Apmēram desmit Mārupes iedzī-
votāji uzskata, ka būtiski tiks pasliktināts viņu dzīves 
līmenis, un ir gatavi nepieļaut 25.  autobusa maršruta  
pagarināšanu. 

Diskusija par 25. autobusa 
maršruta pagarināšanu

8. septembrī plkst. 17.30 Mārupes novada Dome 
aicina Mārupes ciema iedzīvotājus uz diskusiju par 
jautājumiem, kas saistīti ar 25.  autobusa maršruta 
pagarināšanu līdz dzīvojamam rajonam “Vecozolu 
nami”. Diskusija notiks Mārupes kultūras nama lielajā 
zālē Mārupē, Daugavas ielā 29.

Par ielu apgaismojumu
Mārupes novada Dome šogad plāno ierīkot ielu 

apgaismojumu Rožu ielā posmā no Lielās ielas līdz 
Vējiņu ielai, vecajā Jelgavas ceļā posmā no Vecozolu 
ielas līdz Viršu ielai, Krones ielā, Vecozolu ielā, Kabiles 
ielā, Rožkalnu ielā un Jaunmārupē Pīlādžu ielā. Pašlaik 
ir pabeigta tehnisko projektu izstrāde un tiek organizēta 
ielu apgaismojuma būvniecība. 

Par Viskalnu ielas renovāciju
Viskalnu iela ir Tīraines ciema iela, pie kuras atrodas 

divas Mārupes novada iedzīvotājiem svarīgas iestā-
des – Mārupes pamatskola un bērnudārzs. 2008. gadā 
tika pabeigta Mārupes pamatskolas rekonstrukcija, kas 
veicināja bērnu skaita palielināšanos skolā. Arī bērnu-
dārzā tika veikta telpu renovācija un atvērtas jaunas 
grupiņas. Ēkas ir sakārtotas darbam, tikai piebrauca-
mais ceļš – Viskalnu ielas posms gar bērnudārzu līdz 
vecajam Jelgavas ceļam ir ļoti sliktā stāvoklī. Tas ir 
šaurs, bedrains, un mašīnām grūti izmainīties. Ielai 
nav gājēju celiņa, tādēļ tā ir nedroša gan braucējiem, 
gan gājējiem. Mārupes novada Dome pašlaik izstrādā 
tehnisko projektu Viskalnu ielas posma renovācijai, kā 
arī gājēju celiņam pa veco Jelgavas ceļu un Pakalniņu 
ielu līdz Vecozolu ielai. Pēc Viskalnu ielas renovāci-
jas uzlabosies satiksmes drošība, jo ielas platums būs 
5,5 m. Tā būs radīta iespēja Tīraines iedzīvotājiem dro-
ši aiziet līdz Tīraines dzelzceļa pieturai un bērniem  
uz skolu. 

Par izpēti starptautiskās lidostas “Rīga” 
sasaistei ar Valsts autoceļu tīklu un pilsētas 
maģistrālajām ielām

Satiksmes ministrija organizē izpēti starptautiskās 
lidostas “Rīga” sasaistei ar Valsts autoceļu tīklu un pil-
sētas maģistrālajām ielām. Darba izstrāde tika noteikta 
jau 2008. gada 28.  jūlija līgumā, kas noslēgts starp Sa-
tiksmes ministriju, va/s “Latvijas Valsts ceļi”, Starptau-
tisko lidostu “Rīga” un Mārupes pagasta padomi par 
sadarbību satiksmes infrastruktūras uzlabošanā Mārupes 
novada teritorijā un ar to saistīto jautājumu risināšanā. 
Izpētes mērķis ir precizēt Mārupes novada teritori-
jas plānojumā esošo perspektīvā ceļa trasi, noteikt tās 
tehniskos parametrus atbilstoši prognozētai satiksmes 
plūsmai, kā arī noteikt trases pamatotu realizācijas gadu 
un izbūves secību. Izpēti plānots pabeigt 2011.  gada 
maijā. Papildus šai izpētei sadarbības līguma ietvaros 
va/s “Latvijas Valsts ceļi” ir izstrādājis skiču projektu 
autoceļa P-132 Rīga–Mārupe–Jaunmārupe (Daugavas 
iela) rekonstrukcijai posmā no Mārupes ciema robežas 
līdz Jaunmārupei. Šajā skiču projektā paredzētas ceļa 
pamatbrauktuves rekonstrukcija, lēngaitas joslu būv-
niecība abās ceļa pusēs un apvienotais gājēju/veloceliņš 
no Mārupes līdz Jaunmārupei.

informē Mārupes novada būvvalde



Otro gadu pēc kārtas aicinām zinātkārus, azartiskus un 
ģimeniskus mārupiešus, kuri ir uz “tu” ar auto un brīvdie-
nas labprāt pavada aktīvā atpūtā, 18. septembrī piedalīties 
autoorientēšanās sacensībās – šogad ar devīzi “Mārupes 
novadam 85”. Šajās sacensībās, ievērojot visus Ceļu satiksmes 
noteikumus, var piedalīties jebkurš pilntiesīgs autovadītājs ar 
1–4 komandas biedriem (arī bērniem no vismazākā vecuma), 
jo galvenais nav ātrums, bet gan precizitāte: katrai ekipāžai 
noteiktā secībā un laika intervālā jāatrod 12–15 objekti novada 

teritorijā un tie jānofotografē. Maršrutā būs interesanti objekti, 
iekļauta orientēšanās pēc leģendas, kā arī pārsteigumi.

Lai arī pagājušā gada augustā par uzvaru cīnījās 12 ekipā-
žas, šķiet, ka zaudētāju nebija. Mūs atbalsta Mārupes novada 
Sporta centrs, SIA “VērsisRo”, un par balvām uzvarētājiem 
šogad gādā Blīdenes stādaudzētavas Mārupes filiāle, SIA “Tran-
zītserviss”, Mārupes novada kultūras nams un citi. 

Interesentus lūdzam iepazīties ar nolikumu www.maru-
pe.lv. Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot pa tālruni 
29184872 vai rakstot uz e-pasta adresi andris.bumanis@one.lv. 
līdz 14. 09. 2009.
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• Mārupes novadā sadarbībā ar “Latvijas Sarkano Krustu”, 
kas 2009. gadā ir iesaistījies Eiropas komisijas programmas 
vistrūcīgākajām personām realizācijā, turpinās pārtikas produktu 
paku dalīšana. Tās jums izsniegs, ja esat saņēmuši pašvaldības 
atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusu. Pārtikas pa-
kas saturs: griķu pārslas 0,5 kg, četru graudu pārslas 1 kg, ātri 
vārāmās auzu pārslas 0,5 kg, pankūku milti 0,4 kg, vājpiena 
pulveris 0,2 kg un piens ar tauku saturu 2 % 2 litri. Mārupes 
novada Sociālais dienests no jūnija saņem 230 pakas mēnesī, 
kas nonāk Mārupes trūcīgo iedzīvotāju mājsaimniecībās.

Gaidām jūs Sociālajā dienestā, Daugavas ielā 29, katra mē-
neša pirmajā trešdienā no plkst. 9.00 līdz 13.00, uzrādot izziņu 
par trūcīgas personas/ģimenes statusu.

• Mārupes novada Sociālajā dienestā turpinās arī a/s “Latve-
nergo” dāvinājuma karšu “Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” 
izplatīšana un nodošana trūcīgām mājsaimniecībām. Skaidrojam, 

ka dāvanu karti var saņemt persona vai ģimene, kura ir saņēmu-
si pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusu 
un kurai ir noslēgts līgums ar a/s “Latvenergo”. Ja personai nav 
līguma ar a/s “Latvenergo” – dāvinājuma karti saņemt nevar!

Lai saņemtu dāvanu kartes, lūdzam vērsties Sociālajā die-
nestā pieņemšanas laikos no 9.00 līdz 18.00 pirmdienās un 
ceturtdienās.

• Sveicam visus skolēnus un viņu vecākus jauno mācību 
gadu uzsākot un atgādinām, ka varat vērsties pie mums pēc 
palīdzības. Sniegsim konsultācijas sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības jomā, izvērtējot situāciju sniegsim sociālo 
(materiālo) palīdzību, sociālo rehabilitāciju. Sociālajā dienestā 
varat saņemt profesionāla sociālā darbinieka, psihologa kon-
sultāciju un palīdzību.

Una Putniņa,  
Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja

Mārupes policijas iecirkņa 
informācija

Uzsākot jauno mācību gadu, vēlos atgādināt bērnu vecā-
kiem, ka nepieciešams bērniem izskaidrot elementārās ceļu 
satiksmes noteikumu prasības, kā pareizi un droši šķērsot ielu, 
ka gājējiem domāts trotuārs, bet, kur tāda nav, jāiet pa ceļa 
nomali pretī transporta līdzekļu kustībai. Tuvojas tumšie rīti, 
tādēļ lūgums neaizmirst par atstarotājiem. Atgādinu, ka pus-
audži, kas jaunāki par 16 gadiem, uz ielas drīkst atrasties līdz 
pulksten 22.00. Vecāki, kuri ir iegādājušies saviem bērniem 
mopēdus, vai skuterus, – nodrošiniet viņus ar aizsargķiverēm 
un neļaujiet tos vadīt, līdz nav iegūta attiecīgas kategorijas 
vadītāja apliecība. Atbildība par šo prasību neievērošanu ir 
brīdinājums vai naudas sods līdz 20 LVL.

Lūgums vecākiem atkārtoti skaidrot un vērst bērnu uz-
manību uz to, ka aizliegts uzturēties un rotaļāties jaunbūvēs, 
nedrīkst atvērt un pieskarties elektroiekārtām.

Mārupes policijas darbiniekiem šovasar ir nācies aiztu-
rēt jauniešus, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un 
uzsākt pret viņiem administratīvās lietas par smēķēšanu un 
atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē – izdariet pareizos 
secinājumus, jo policija šo pārkāpumu novēršanai un iero-
bežošanai pievērsīs īpašu uzmanību.

Ja kādam ir jautājumi vai ierosinājumi, mēs vienmēr esam 
gatavi palīdzēt. Varat droši nākt pie mums uz iecirkni vai zva-
nīt pa tālr. 67933453 (priekšnieks) un 67913710 (inspektori).

Papildu informēju, ka māju un zemju īpašniekiem ir 
pienākums sakopt savus īpašumus(nopļaut zāli un izvest 
atkritumus). Rūpēsimies visi kopā par mūsu novada seju. 
Laikus to izdarot, pasargāsiet sevi no nepatīkamām soda 
sankcijām.

Mārupes policijas iecirkņa  
priekšnieks J. Jēkabsons

Mārupes novada Dome atgādina, ka saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 3. daļu – Ne-
kustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne 
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novem-
brī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā. Saskaņā 
ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” no 2010. gada 
nekustamā īpašuma nodoklis tiek iekasēts par vienģimenes 
un divģimeņu dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām 
(to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzī-
vokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā 
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Likumā ir no-
teikts, ka nodokļa likme ir 0,1 % no īpašuma kadastrālās 
vērtības, ja kadastra vērtība nepārsniedz 40 000 latu; 0,2 % 
no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet 
nepārsniedz 75 000; 0,3 % no kadastrālās vērtības daļas, kas 
pārsniedz 75 000 latu.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli dzīvojama-
jām telpām iedzīvotājiem tiks izsūtīts līdz 15. septembrim. Ja 
nav saņemts nodokļa paziņojums, nodokļa maksātāja pienā-
kums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, 

kura iekasē nodokli. Nodokļa paziņojuma nesaņemšana nav 
par pamatu nodokļa nemaksāšanai. Tā kā tuvojas pēdējais 
šī gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš, 
lūdzu laikus veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu. 

Ar šo informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 24. panta pirmās daļas 1. punktu Mārupes 
novada Domei uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida 
iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt kārtējo samaksas 
termiņus līdz trijiem mēnešiem. Nodokļu maksātajam mo-
tivētais iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne 
vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās.

Tāpat atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
samaksas sadalīšana termiņos līdz gadam ir pieļaujama tikai 
tad, ja iesniegums pašvaldībā ir saņemts ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Tas nozīmē: 
ja nodokļu maksātājs nav samaksājis maksāšanas paziņojumā 
norādītā viena ceturkšņa maksājumu, tā samaksu ir iespējams 
atlikt uz laiku līdz vienam gadam pēc nodokļu maksātāja 
piedāvātā grafika, bet tikai tad, ja nodokļu maksātājs ir vērsies 
pašvaldībā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šī nokavētā ceturk-
šņa maksājuma termiņa iestāšanās (likuma “Par nodokļiem 
un nodevām” 24. panta pirmās daļas 5. punkts).

par nekustamā īpašuma  
nodokļa samaksu

Skolēnu autobusu saraksts
Sākoties jaunajam mācību gadam, ir notikušas izmai-

ņas autobusu kustības grafikā. 
Arī turpmāk interesējieties par izmaiņām pārvadā-

jumu maršrutos un grafikos izglītības iestādēs vai vietnē  
www.marupe.lv.

Izbraukšanas laiks Maršruts
Uz Mārupes vidusskolu

7.15
Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–
Vecozolu nami–Tēriņu iela–Mārupes vidusskola–Milži–
Jaunmārupes sākumskola

7.30 Mārupes mūzikas un mākslas skola–Milži–Mārupes vidusskola

7.50 Mārupes mūzikas un mākslas skola–Loka ceļš–Mārupes mūzikas 
un mākslas skola–Milži–Mārupes vidusskola

8.15 Mārupes mūzikas un mākslas skola–25.autobusa galapunkts–
Tēriņu iela–Mārupes vidusskola

No Mārupes vidusskolas

14.15 Mārupes vidusskola–Milži–Jaunmārupe, Mārupes mūzikas un 
mākslas skola–Loka ceļš

14.15 Mārupes vidusskola–Tēriņu iela–25. autobusa galapunkts–
Mārupes mūzikas un mākslas skola

15.15 Mārupes vidusskola–Milži–Jaunmārupes sākumskola–Loka 
ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola–Skulte

14.45
15.10  
(pie vidusskolas)

Jaunmārupes sākumskola–Milži–Mārupes vidusskola–Tēriņu 
iela–Vecozolu nami–25. autobusa galapunkts–Rožu iela–Bašēnu 
ceļš–Mārupes mūzikas un mākslas skola 

15.40
16.05  
(pie vidusskolas)

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)
7.50 (no Tīraines)

Mārupes mūzikas un mākslas skola–25. autobusa galapunkts–
Vecozolu nami–Tīraines ciemats–Ziepniekkalna sākumskola un 
Rīgas 94. vidusskola

15.10.
Rīgas 94. vidusskola un Ziepniekkalna sākumskola–Tīraines 
ciemats–Vecozolu nami–25. autobusa galapunkts–Mārupes 
mūzikas un mākslas skola

Uz Babītes vidusskolu
7.10 Vētras–Jaunmārupe (Loka ceļš)–Skulte–Piņķi–Skulte 

No Babītes vidusskolas
14.20 Skulte–Piņķi–Skulte–Jaunmārupe 
16.00 Piņķi–Skulte–Jaunmārupe–Loka ceļš–Vētras
16.20 Jaunmārupes sākumskola–Skulte (tikai piektdienās)

Informē Mārupes novada Sociālais dienests

Iepazīsti novadu!

2010. gada 18. augusta sēdē Mārupes novada Dome bija izskatījusi nepieciešamību noteikt nomas maksas apmēru par 
Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jelgavas ceļš 31” sakņu dārzu ierīkošanai un nolēma iznomāt 
zemesgabalu “Jelgavas ceļš 31” (kad. nr. 8076-008-0219, platība 1,3931 ha) Mārupes novada administratīvajā teritorijā 
deklarētiem iedzīvotājiem bez apbūves tiesībām sakņu dārzu ierīkošanai uz laiku, kas nav ilgāks par 5 gadiem, nosakot 
nomas maksu LVL 0,04095 par 1 m2 gadā. 

Šajā sakarā uzaicinām visus Mārupes novada iedzīvotājus pieteikties pašvaldībā, lai no nākamā gada nomas lietošanā 
varētu saņemt nelielu zemes gabalu platībā līdz 300 kvadrātmetriem sakņu dārza ierīkošanai. 

Atgādinām, ka ar Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2010 “Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā” tām personām, kas no Mārupes novada 
pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai, kurām nav nomas maksas parāda ir piešķirams nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojums par šo zemi 90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
Tas nozīmē, ka vidēji atlīdzība par sakņu dārza izmantošanu nepārsniegs Ls 15–20 gadā. 



Mārupes mūzikas un mākslas skola 

Pagājušajā mācību gadā ar skanīgiem koncertiem un krāšņām izstādēm nosvinējuši 
skolas 10 gadu jubileju, jauno mācību gadu uzsāka 266 audzēkņi, no kuriem 30 – saga-
tavošanas klasēs. Mūzikas nodaļā mācīsies 162 audzēkņi, bet Mākslas nodaļā – 74.

1. klasē mācības uzsāks 55 bērni – 18 vizuālās plastikas nodaļā, bet klavierspēli apgūs 
10 audzēkņu, akordeona spēli – 2, vijoļspēli – 8, čella spēli – 3, ģitāras spēli – 4, flautas 
spēli – 3, saksofona spēli – 1, sitaminstrumentu spēli – 3, kora dziedāšanu – 3. Skolā 
strādā 28 pedagogi. Skolā darbojas arī trīs rotaļu attīstības grupas, kopā tajās ir 32 bērni. 
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Jaunmārupes sākumskola

Jaunais mācību gads skolai ir īpašs, jo ir apritējuši 5 gadi, kopš skola pirmo reizi 
vēra savas durvis. Kā stāsta skolas direktore Iveta Timule, tad 5 gadi ir periods, 
kas norāda iesāktā darba virziena un ieguldījuma pareizību. Vecāku rosināti, kopā 
ar pašvaldību ir atrasti resursi licencēt programmu līdz 6. klasei. Skolas durvis ver 
204 skolēni, no tiem 48 pirmklasnieki. Savukārt pirmsskolu apmeklē 120 bērnu. Par 
viņiem visiem rūpējas 38 pedagogi, bet sešām skolotājām – pirmsskolas izglītības 
skolotājām Sindijai Dumbrovskai un Ingai Petruševskai, angļu valodas skolotājai Violai 
Lankertei, kristīgās mācības skolotājai Ivetai Godiņai un pamatizglītības skolotājām 
Ilzei Kampei un Gundegai Adītājai – šis ir pirmais mācību gads Jaunmārupē.

Mārupes pamatskola

Mārupes pamatskolā 2010./2011. mācību gadu uzsāk 166 skolēni, bet pirmsskolu 
(agrāk pirmsskolas izglītības iestāde “Tīraine”) apmeklēs 101 mazais mārupietis. 
Šogad pirmo reizi ir divas 1. klases, kurās skolas gaitas uzsāk 34 skolēni. Kopā skolā 
un pirmsskolas grupiņās strādās 32 pedagogi. Pirmā darbdiena ir 5 pedagogiem – 
angļu valodas skolotājai Viktorijai Ziediņai, mājturības un tehnoloģijas skolotājai 
meitenēm Ivetai Šteinbergai, 1. klases audzinātājai Antrai Freimanei, latviešu valodas 
un literatūras skolotājai un 1. klases audzinātājai Guntai Bērziņai un pirmsskolas 
izglītības skolotājai Agnesei Zenfai.

Mārupes vidusskola

Mārupes vidusskola jauno darba cēlienu sāk 100 gadu zīmē. 1911. gada oktobrī barons 
Rautenfelds izrentē vecās Bieriņu muižas medību pili (celta 1824. gadā) ar 18 ha zemes skolo-
tājai Melānijai Šmīdbergai skolas ierīkošanai. Ar laiku telpas kļūst par šaurām, jo skolēnu skaits 
palielinās. 1971. gada 1. septembrī ir pabeigta piebūves celtniecība, un durvis ver Mārupes 
vidusskola. Tātad vidusskolai 2011. gadā – 40. Pēdējo desmit gadu laikā skola rekonstruēta un 
paplašinājusies jau ceturto reizi. Šogad 1. septembrī visus priecē jaunā ieeja skolā, jaunās, plašās 
ēdamtelpas un labiekārtotais iekšpagalms.

2010./2011. mācību gadā Mārupes vidusskolā mācības uzsāk 832 skolēni (iepriekšējā mā-
cību gadā – 813 skolēnu). Trīs 1. klasēs kopā mācīsies 82 skolēni, bet 10. klasēs mācības uzsāk 
45 skolēni. Pavisam skolā ir 34 klašu komplekti.

Darbu sāk arī divas jaunas skolotājas. 1.c klasi mācīs un audzinās Ingrīda Petrovska, bet 
angļu valodu 1.–2. klasēs mācīs Rasma Lielmane. Tas ir jaunums šajā mācību gadā, jo iepriekš 
angļu valodu mācīja no 3. klases. 

Vecākiem nereti nākas iegriezties skolas lietvedībā, lai nokārtotu kādus dokumentus, saņemtu 
izziņas vai vienkārši uzzinātu kādu informāciju. Ilgus gadus lietvedībā strādā Mirdza Reņģīte, 
bet ar šo mācību gadu darbu sāk arī lietvede – Ina Palanska.

Jaunais mācību gads Mārupes novada izglītības iestādēs



Skultes sākumskola

Skultes sākumskolā jauno mācību gadu uzsāka 
24 skolēni, no tiem 10 – pirmklasnieki. Savukārt pirms-
skolas izglītības grupiņas apmeklē 80 mazuļu. Par viņiem 
rūpējas 15 pedagogi, no kuriem latviešu valodas skolotājs 
Valdis Ceičs un pirmsskolas skolotāja Anna Gorovaja šajā 
izglītības iestādē strādā pirmo gadu.
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Aizvien vairāk skolēnu skar dažādas psiholoģiskas, 
sociālas, mācīšanās vai logopēdiskas grūtības. Tam par 
iemeslu bieži kļūst gan šī brīža grūtības ģimenē, gan 
sabiedrībā vispār. Skolā darbojas atbalsta speciālisti, pie 
kuriem katrs skolēns, kurš izjūt šādu nepieciešamību, var 
saņemt palīdzību. Šie speciālisti ir psihologs, sociālais 
pedagogs, skolas ārste, logopēds un speciālais pedagogs. 

Skolas psihologs ir viens no Atbalsta centra spe-
ciālistiem, kura galvenie darbības virzieni ir skolēnu, 
vecāku un pedagogu konsultēšana psiholoģisko grū-
tību gadījumos, skolēnu novērošana mācību stundās, 
psihodiagnostika, kā arī profilaktiska skolēnu, vecāku 
un skolotāju izglītošana jautājumos, kas skar dažādas 
psiholoģijas darbības jomas.

Laika gaitā psihologa loma skolas sadzīvē ir kļuvu-
si pieprasītāka. Arvien biežāk skolēni paši individuāli 
piesakās uz psihologa konsultācijām, nāk skolotāju vai 
vecāku mudināti. Aktuālākie jautājumi, kuru dēļ skolēni 
izvēlas apmeklēt skolas psihologu, ir attiecības ģimenē, 
savstarpējas vienaudžu, skolēnu un skolotāju attiecības, 
mācību procesa grūtības – neefektīva darbība un mācību 
motivācijas trūkums. Protams, pie psihologa nāk arī 
skolēni, kuri vēlas izrunāties, dalīties pārdzīvojumos, 
tikt uzklausīti un saprasti, pat nemeklējot konkrētus 
risinājumus un ieteikumus. Skolēnu grūtību novēršana ne 
vienmēr ir tikai pašu skolēnu atbildība. Tā ir arī skolas, 
sabiedrības un ģimenes sistēmas atbildība, jo skolēns 
pieaug un attīstās nepārtrauktā saskarsmē ar sociālo 
vidi. Tāpēc ir gandarījums par tiem vecākiem un pe-
dagogiem, kuri izrāda interesi par saviem skolēniem un 
labprāt piedalās skolēna personisko vai mācību grūtību 
gadījumu risināšanā un korekcijas darbā. Tomēr dažreiz 
ir grūti atrast “zelta vidusceļu”, kas palīdzētu šīm sistē-
mām efektīvi sadarboties, sniedzot optimālu rezultātu!

Skola, kā mēs zinām, ir vide, kurā notiek bērna 
socializācija, tā ir bērnu sabiedriskā dzīve, bērns šeit 
apgūst saskarsmes un dzīvei nepieciešamās prasmes. 
Katrs bērns ir personība, un katrai personībai ir savas 
īpašības, bet skola prasa piemēroties tās noteikumiem, 
un tie ir visiem vienādi. Skolas dzīve nav vienkārša, 
un problēmas, kas rodas bērniem, arī nav vienkārši ri-
sināmas. Tie ir konflikti ar klasesbiedriem, problēmas 
ģimenē vai psiholoģiska rakstura problēmas, kas saistītas 
ar pārejas vecumu. Katra problēma prasa individuālu 
pieeju un risinājumu. Problēmas rada lielu slodzi bēr-
na nenobriedušajai psihei, tas savukārt traucē bērnam 
pilnvērtīgi apgūt mācību vielu. 

Skolas sociālais pedagogs ir palīgs bērnu un jauniešu 
socializācijas grūtību un problēmu risināšanā, risina 
esošo sociālās vides risku ietekmi uz bērna personību un 
iejušanos skolas vidē. Sociālais pedagogs skolā ir palīgs 
bērnu audzināšanā un socializācijā. Sociālais pedagogs ir 
tas, pie kura bērns var vērsties problemātiskā situācijā, 
lūgt palīdzību jebkādā situācijā, sociālais pedagogs ir 
bērna uzticības persona, kurš bērna labsajūtu un viņa 
vajadzības vērtē visaugstāk. Bērna interesēs risina jautā-
jumus, kas saistīti ar mācību grūtībām, analizē to cēloņus 
un izstrādā priekšlikumus, lai pēc iespējas efektīvāk tos 
novērstu. Tas ietver sadarbību ar skolotājiem, vecākiem, 
klases un skolas biedriem, lai uzlabotu savstarpējās attie-
cības. Sociālais pedagogs uzklausa bērnus, sniedz atbal-
stu, dod padomus, iesaka labākos risinājumus attiecību 
veidošanā, darbojas, kā starpnieks problēmsituācijās. 

Medicīnas darbinieks skolā cenšas veikt profilaktiskus 
pasākumus skolnieku vispārējās higiēnas ievērošanā, 

iepazīstināt ar izplatītākajām infekcijas slimībām, ku-
ras var iegūt kolektīvā. Skolā iespējams iegūt dažādas 
traumas, līdz ar to medicīnas darbinieks ir kā pirmās 
palīdzības sniedzējs. Daudziem sākumskolas bērniem 
ir jāiziet adaptēšanās laiks skolā, tāpēc ir labi, kad ir 
blakus izpalīdzīgs medicīnas darbinieks.

Logopēds ir speciālists, kurš novērš ne tikai izrunas, 
bet arī lasīšanas un rakstīšanas traucējumus. Uz no-
darbībām pie logopēda nāk bērni ar nepilnīgi attīstītu 
fonemātisko uztveri, kā dēļ tiek nepareizi izrunāta kāda 
skaņa vai ir vērojamas lasīšanas un rakstīšanas grūtības. 
Gadās, ka bērniem ar šādām grūtībām ir zema pašapziņa, 
reizēm klasesbiedri par viņiem pasmejas. Bet grupā pie 
logopēda arī pārējiem bērniem ir līdzīgas problēmas, 
tādējādi viņi jūtas drošāk, nebaidās izteikties un nekaut-
rējas par kļūdām. Arī vecākiem tiek paskaidrots, ka šie 
bērni nevis negrib, bet gan šobrīd vēl nevar rakstīt bez 
kļūdām, un ieteikti darba veidi, kā strādāt mājās. Svarīgi, 
ka logopēds spēj pievērsties katram bērnam individuāli, 
piemeklēt tieši viņam vispiemērotākos korekcijas paņē-
mienus, kā arī pamanīt pat visniecīgākos uzlabojumus, 
lai skolēnu par to paslavētu. 

Bērnu, kam nepieciešama logopēda palīdzība, ir 
daudz. Dažreiz pat trešdaļa klases saskaras ar šādām 
problēmām. Palielinās arī tādu skolnieku skaits, kuri 
stostās. 

Speciālais skolotājs vispārizglītojošajā skolā izvērtē 
skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palī-
dzības veidus, kā tās novērst. Tāpat arī sniedz atbalstu 
skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem, 
konsultē vecākus par korekcijas iespējām. Nodarbības 
pie speciālā skolotāja notiek gan individuāli, gan gru-
pās, apvienojot bērnus ar līdzīgām mācīšanās grūtībām. 
Visbiežāk tās ir koncentrēšanās grūtības, nespēja veikt 
sarežģītākas matemātiskās darbības, risināt teksta uzde-
vumus, grūtības rakstīt glīti, koordinēt kustības, uzma-
nības trūkums, nespēja kontrolēt savu rīcību, uzvedību. 
Speciālā skolotāja palīdzība nepieciešama, ja skolēnam 
novēro aizkavētu attīstību, nevienmērīgas vai vājas sek-
mes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos ap-
meklēt skolu, nespēju pielāgoties dažādām situācijām vai 
vāju prasmi organizēt savu darbību. Skolēnu mācīšanās 
grūtību novēršanai svarīga ir sadarbība starp vecākiem, 
audzinātājiem, atbalsta grupas speciālistiem, lai netiktu 
pārrauts korekcijas darbs gan skolā, gan mājās. 

Atbalsta centrs skolā ir kā zobratiņš, kas sakārto 
daudzas lietas. Bieži vien skolēns apmeklē visus šos spe-
ciālistus, jo grūtības vienlaikus rodas vairākās jomās. 
Tādēļ ir izveidojusies veiksmīga šo speciālistu sadarbība 
komandā, kurā ļoti vēlams iesaistīties arī vecākiem un 
skolotājiem. Pie atbalsta speciālistiem bērni apgūst ne 
tikai paņēmienus, kā veiksmīgāk mācīties, veidot saskar-
smi, rūpēties par savu fizisko un garīgo veselību, bet arī 
saņem emocionālu atbalstu un iedrošinājumu, kas bieži 
vien ir tik ļoti nepieciešams, lai skolēns noticētu saviem 
spēkiem un prasmēm.

 

Mārupes vidusskolas Atbalsta skolēniem 
centra speciālisti:

psiholoģe Diāna Zemīte,
sociālā pedagoģe Ēstere Zemīte,
skolas ārste Ilga Ivbule,
logopēde Jolanta Hanzovska,
logopēde, speciālā pedagoģe Linda Meiersone

atbalsta centra speciālisti 
Mārupes vidusskolā

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lienīte”

1.  septembrī, ienākot iestādes treritorijā, skanēja 
bērnu mūzika, kas radīja patīkamu svētku noskaņu un 
ievadīja svētku pasākumu – jautro brīdi, veltītu Zinī-
bu dienai. Pasākumā skanēja mūzika, dziesmas, bērni 
dejoja, gāja rotaļās, kā arī piedalījās lelles – vectētiņš, 
vecmāmiņa un Anniņa ar Jānīti, kuriem bija jāiet uz 
skolu smelties zināšanas. No šī gada 1. septembra iestādi 
apmeklē 139 bērni.

Pirmsskolas izglītības 
iestāde “Zeltrīti”

Jaunākā Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde 
“Zeltrīti” 1. septembrī jauno mācību gadu uzsāka ar dziesmiņām 
par saulīti un burtiņiem. Bērnudārzu apmeklē 262 audzēkņi, 
kurus skolos 12 pirmsskolas izglītības skolotājas, 18 skolotāju 
palīdzes, kā arī logopēde un mūzikas un sporta skolotājas. 

Nobeigums 20. lpp.      
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novadā

Tuvojoties kārtējai apkures sezonai, laikam būtu lietderīgi 
atkal parunāt par svarīgu cilvēka ienākumu/izdevumu groza 
ietekmējošu sastāvdaļu – siltumenerģijas tarifiem.

Iepriekšējā publikācijā (2009. gada decembra “Mārupes 
Vēstīs”) noskaidrojām, ka siltumapgādes tarifs saskaņā ar SPRK 
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) lēmumu mai-
nās, mainoties dabas gāzes cenai. Kādas bijušas šīs izmaiņas 
2009. gada beigās un 2010. gadā, atspoguļo 1. tabula. 

Jā, vēlēšanu tuvums izprovocējis cīņu par akcīzes nodokļa 
pagaidu atcelšanu gāzei (akcīze apkures tarifus ietekmētu ļoti 
minimāli), kā arī publiskota pretrunīga informācija, ka akciju 
sabiedrībai “Latvijas Gāze” ar Krievijas kompāniju “Gazprom” 
izdevies panākt vienošanos par mazākām gāzes cenām, un 
novembra beigās tā tikšot parakstīta. Taču tā vēl ir diezgan 
neskaidra nākotne. 

Pievērsīsimies acīmredzamajam. Un tas ir pārskats par 
siltumenerģijas patēriņu apkurei daudzdzīvokļu mājās no 
2009. gada janvāra līdz aprīlim un no oktobra līdz decembrim, 
cik visi komunālie pakalpojumi izmaksājuši kopā, bet turpat arī 
nenomaksātais naudas daudzums (skatīt 2. tabulu). 

Parādi, kā redzams, ir lieli. Bet mums kā energopakalpoju-
mus sniedzošam uzņēmumam par siltuma ražošanai patērēto 
gāzi akciju sabiedrībai “Latvijas Gāze” ir jāmaksā nekavējoties. 
Ja par sniegto pakalpojumu nesaņemam pretī naudu, mēs ne-
varam norēķināties ar gāzes piegādātāju. Derētu atcerēties, ka 
SIA “Sabiedrība Mārupe” sen vairs nav ne vecais kolhozs, ne 
arī kredītus dodoša banka vai kāda labdarības iestāde. Tas ir 
privāts uzņēmums, kura plānos neietilpst bankrots, bet gan 
ražošanas attīstība ar visiem likumdošanā atļautiem, tostarp 
radikāliem, paņēmieniem. 

Vislielākie komunālo pakalpojumu parādnieki ir daudzdzī-
vokļu māju iemītnieki. Maksājumus kavē 132 dzīvokļu īpašnieki, 
no kuriem 88 parādniekiem nenomaksātā summa nepārsniedz 
500 latus, pārējiem 44 kavēto maksājumu lielums sniedzas līdz 
1000 latiem un krietni vairāk. 

Patlaban pēc Rīgas tiesas sprieduma tiesu izpildītājam no-
dota viena ļaunprātīga nemaksātāja dzīvokļa izsole. Vēl diviem 
tiesas notiks 2011. gadā, bet 21 civillietai tiek gatavoti doku-
menti. Jo diemžēl prakse ir pierādījusi, ka ne visi parādnieki 

cenšas pildīt rakstisko vienošanos – grafiku par kavēto mak-
sājumu segšanu.

Saprotot, ka visiem parādniekiem daļa no parāda summas 
ir kavējumu nauda un soda procenti par nemaksāšanu, lai 
atvieglotu parāda slogu, SIA “Sabiedrība Mārupe” valde pie-
dāvā kompromisu – tiem, kuri līdz 30. septembrim samaksās 
pamatparādu par saņemtajiem energopakalpojumiem, netiks 
piedzīta soda nauda. Turklāt nebūs jāuztraucas par tiesvedību. 
Diemžēl būs jāuztraucas to māju iedzīvotājiem, kurās samaksātā 
naudiņa knapi pārsniedz pusi no maksājamās summas vai ir 
vēl mazāka. Šīm mājām apkuri vienkārši nepieslēgs.

Privātmājās viss ir vienkāršāk – ja par gāzi nav maksāts 
vairāk par diviem mēnešiem, neviens neko neprasa – “Latvijas 
Gāze” vienkārši atslēdz tās padevi. Un viss. “Latvenergo” rīkojas 
līdzīgi ne tikai privātmājās, bet arī dzīvokļos.

Taču ir arī daudzi privātmāju īpašnieki, kuri domā, ka, 
piemēram, dzeramo ūdeni par tā piegādes neapmaksāšanu 
neviens neatslēgs. Turklāt nemaksātājiem ir arguments – ūdens 
esot sliktas kvalitātes. Kā tad tā? Ūdens taču tek no vieniem un 
tiem pašiem urbumiem, atdzelžošanas stacijām un ūdenstorņa, 
bet “gudrinieku” – nemaksātāju – mājās nez kāpēc tā kvalitāte 
zūd. Ja nu tā ir taisnība, tad skalojiet, tīriet vai nomainiet savas 
mājas iekšējos ūdensvadus!

Vēlreiz atkārtoti jāatgādina daudzdzīvokļu namu iedzīvo-
tājiem – siltiniet savas mājas un izolējiet cauruļvadus, jo jūsu 
naudiņa aiziet debesīs. Ja neticat, paskatieties vēlreiz tabulā 
un salīdziniet, cik par apkures kvadrātmetru maksā Mazcenu 
alejas siltinātās 10., 31. un 33. māja un cik – 6. un 8. māja. Tas 
ir vairāk nekā divtik!

Šajā jomā pat valsts nāk pretī ar māju siltināšanas program-
mām, kur pusi izdevumu subsidē. Tā ka viss ir pašu iedzīvotāju 
rokās – pārmaksāt par siltumu vai dzīvot komfortā, lieki ne-
tērējoties. Diemžēl Jaunmārupē šajā ziņā nespējam izkustēties 
ne no vietas, kaut gan Latvijā jau daudz kur strādā taupības 
virzienā, jo cilvēki saprot, ka šīs programmas nebūs mūžīgas. 
Un kas būs pēc gadiem? Jūsu mājas būs kļuvušas par graustiem, 
kurās neviens negribēs dzīvot.

Harijs Lediņš,  
SIA “Sabiedrība Mārupe” enerģētiķis

Objekta adrese Siltuma patēriņš 
(MWh/m2)

Siltuma izmaksas 
(Ls/m2) Dzīvokļu skaits Bija jāsamaksā  

(Ls) 
Samaksāts līdz 
1. 08. 10. (Ls) %

Mazcenu al.5 0,15 6,5 12 2314 1886 82
Mazcenu al.6/1 0,23 8,54 22
Mazcenu al.6/2 0,2 7,67 15 (kopā 37) 20 919 (kopā) 12 470 60
Mazcenu al.7 0,16 6,28 27 10 345 8227 80
Mazcenu al.8/1 0,23 8,5 27
Mazcenu al.8/2 0,23 8,69 20 (kopā 47) 25 636 (kopā) 16892 66
Mazcenu al.9 0,18 6,55 18 8394 6684 80
Mazcenu al.10 0,08 3,02 66 30 966 22 385 72
Mazcenu al.11 0,18 6,66 18 11 695 7920 68
Mazcenu al.13 0,15 5,93 72 21 353 19 065 89
Mazcenu al.15 0,16 6,11 18 11 193 7462 67
Mazcenu al.17 0,19 6,93 24 10 836 7867 73
Mazcenu al.19 0,19 7,29 24 12 517 8605 69
Mazcenu al.21 0,19 7,33 47 21 609 13 113 61
Mazcenu al.23 0,12 4,43 18 8149 4606 57
Mazcenu al.25 0,12 4,43 27 9699 7150 74
Mazcenu al.27 0,16 5,85 27 11 221 6665 59
Mazcenu al.29 0,14 5,23 27 16 494 5350 32
Mazcenu al.31 0,08 3,3 18 5808 5069 87
Mazcenu al.33 0,07 2,87 16 5017 4654 93
Ataugas 0,21 7,53 12 5838 3977 68

Gads 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Mēnesis IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dabas gāzes cena (Ls/1000 nm³) 181,1 176,1 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 206,1 216,1 246,1 261,7 261,7 ?
Siltumenerģijas tarifs (Ls/MWh) 35,36 34,6 33,09 33,09 33,09 33,09 33,09 39,15 40,66 45,21 45,27 45,27 ?
Karstā ūdens cena (Ls/m³) 2,05 2,01 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 2,27 2,36 2,62 2,63 2,63 ?

Cik Jaunmārupē maksās 
komforts un omulība ziemā?

2. tabula. Pārskats par siltumenerģijas patēriņu apkurei daudzdzīvokļu mājās

1. tabula. Dabas gāzes cenas izmaiņas no 2009 gada beigām līdz 2010. gada augustam.

 kultūras pasākuMi

Mārupes novada kultūras nama kolektīvi 
uzsāk jauno rudens sezonu 

  Jauktais koris “Mārupe” – galvenais diriģents 
Kalvis Ozoliņš un diriģents Andis Klučnieks – 21. sep-
tembrī plkst. 18.00 (mēģinājumi katru otrdienu)

  Senioru koris “Noktirne” – diriģente Ilga Bēr-
ziņa  – 7.  septembrī plkst. 13.00 (mēģinājumi katru 
otrdienu)

  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši – 
1”  – mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, koncert-
meistare Sandra Gaide – 4. oktobrī plkst. 20.30 (katru 
pirmdienu un trešdienu)

  Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši – 
2”  – mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, koncert-
meistare Sandra Gaide – 4. oktobrī plkst. 20.30 (katru 
pirmdienu un trešdienu)

  Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” – vadī-
tāja Sandra Gaide – 8. septembrī (mēģinājumi katru 
trešdienu)

  Bērnu popgrupa “Mazā sirds” (vid. gr.) – vadītāja 
Ira Dūduma, koncertmeistars Jānis Valters – 16. sep-
tembrī plkst. 16.30

  Jauniešu popgrupa “KEEN” – vadītāja Ira Dūdu-
ma, koncertmeistars Jānis Valters – 9. septembrī plkst. 
18.00

  Sieviešu (jauniešu) koris “Resono” – vadītāja 
Irēna Račevska – augustā

Interešu kolektīvi
  Ārstnieciskā vingrošana pensionāriem – 8. sep-

tembrī plkst. 11.00
  LINE DANCE senioriem – vadītāja Dzintra Ro-

zīte – 9. septembrī plkst. 17.15
  Bērnu vokālā studija – vadītāja Diāna Kravale – 

16. septembrī plkst. 18.30
  Hip hop, break dance – vadītājs Egils Misiņš – 

9. septembrī plkst. 16.00
  Vēderdeju studija  – vadītāja Sigita Vēvere  – 

31. augustā plkst. 19.00
  Bērnu deju kolektīvs mazās “Pērlītes” – vadītāja 

Sarmīte Eņģele – 6. septembrī plkst. 18.00 (katru pirm-
dienu un trešdienu)

  Bērnu deju kolektīvs lielās “Pērlītes” – vadītāja 
Sarmīte Eņģele – 6. septembrī plkst. 19.00 (mēģinājumi 
katru pirmdienu, trešdienu)

  Musturklubs (radošo adītāju interešu klubiņš) – 
vadītāja Zanda Melkina – oktobrī

Dzejas dienas
Mazcenas bibliotēkā 15.  septembrī plkst. 18.00 

Dzejas dienu sarīkojums – tikšanās ar Balto domu, 
Saules, Dabas un Mīlestības dzejnieci Maiju Laukma-
ni “Ja es iešu ar gaismu pie cilvēkiem, ļaunums man 
neko nevarēs padarīt…”.“Mārupes Vēstu” oktobra izdevumā iepazīstināsim ar a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

jaunās apkuras sezionas aktualitātēm.
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sports

pieņemam pieteikumus Mārupes novada 
basketbola līgas 2010./2011. gada sezonai

Pirms kāda laika rakstījām, kā jaunmārupiete Karīna 
Ķemere – Latvijas čempionātā novusā jauniešiem – izcīnīja 
2. vietu, lai gan tikai nesen bija sākusi apgūt novusa spēli 
Mārupes novada bērnu un jauniešu dienas centrā “Švarcenieki”. 

Atkal ar lielu prieku vēlamies dalīties mūsu jaunākajos 
panākumos.

2010. gada 14. augustā Igaunijas pilsētā Kilingi-Nemme 
notika pirmais Eiropas jauniešu un junioru čempionāts 
novusā. Iespēju piedalīties šajā čempionātā ieguva trīs Jaun-
mārupes bērni – Ēriks Kursišs, Dagnija Puniņa un Karīna 
Ķemere. Par lielu prieku un pārsteigumu, tieši Karīnai izde-
vās “triumfēt”, šoreiz iegūstot nopietno Eiropas čempiones 
titulu kadetiem. No sirds apsveicam, gūstot šos ievērojamos 
panākumus.

Ja arī tu vēlies izmēģināt spēkus spēlē pret Eiropas čem-
pioni vai vienkārši apgūt novusa spēles pamatus un pilnveidot 
esošās prasmes, esi aicināts uz Jaunmārupes dienas centru 
“Švarcenieki” novusa klubiņu, kas ir izveidots šim nolūkam. 
Tas darbojas piektdienās no plkst. 16.00 līdz 19.00.

Gatis Vācietis,  
dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

triumfs eiropas čempionātā 
novusā jauniešiem

sporta ziņas

 28. augustā Valmierā Daliņu pludmalē 
noslēdzās viens no lielākajiem šīs vasaras 
pludmales volejbola čempionātiem ama-
tieriem – Valmieras pludmales volejbola 
čempionāts 2010. Vīriešu grupas konkuren-
cē uzvaru svinēja komanda “Mārupe” – Kris-
taps Punculis un Oskars Puga.

 Mārupes novada futbola sacensības “Mā-
rupes kauss 2010” notiks 25. septembrī 
pulksten 10.00 Mārupes vidusskolas stadio-
nā. Turnīrā piedalīsies 1999. gadā dzimušie 
futbolisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. 
Tuvāka informācija pa tālr.67149574.

Mārupes Sporta centrs uz sporta 
nodarbībām aicina jaunus dalībniekus!
Teikvando – nodarbības sākas 14. septembrī

Treneris Vitālijs Lepins-Žagars
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā, Jaunmārupes 

sākumskolā, Tīrainē sporta kompleksā.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 26130831.

Basketbols (zēniem) – nodarbības sākas 
13. septembrī

Treneris Jānis Hāzners 
Nodarbības notiek Jaunmārupes sākumskolā.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29262021.

Volejbols (meitenēm) – nodarbības sākas 
24. septembrī 

Treneris Andris Vitauts Kļaviņš 
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā. 
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29134367.

Futbols – nodarbības sākas 10. septembrī
Treneris Agris Kokorevičs
Nodarbības notiek Jaunmārupes sākumskolā, Mārupes 

vidusskolā, Tīrainē sporta kompleksā.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 26348391.

Futbols – nodarbības sākas 13. septembrī
Treneris Viktors Družiņins
Nodarbības notiek Tīrainē sporta kompleksā. 
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29867361.

Futbols – nodarbības sākas 13. septembrī
Treneris Jānis Vilkaušs 
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 26398087.

Vasara jau beigusies, un nu ar nepacietību gaidām 
Mārupes novada basketbola līgas otro sezonu, kas so-
lās būt tikpat karsta, ja ne vēl karstāka par aizgājušo 
vasaru. No organizatoriem solām, ka vairākas lietas 
būs sakārtotākas nekā pirmajā sezonā, kā arī mēģinā-
sim ieviest dažus jauninājumus, kas noteikti uzlabos 
komandu cīņas sparu un basketbola kvalitāti kopumā. 
Visas jaunās lietas tiks ieviestas pakāpeniski, jo arī mēs 
baudījām vasaru un nevaram paspēt visas lietas sakārtot. 

Protams, arī finanses ir svarīgs aspekts, tamdēļ visas 
darbības jāveic secīgi. 

Kas attiecas uz turnīru kopumā, tad jaunajā sezonā 
mēģināsim vairāk piesaistīt komandas, kurām ir tiešs 
sakars ar Mārupes novadu. Protams, komandām, kas 
piedalījās pagājušajā sezonā, tiks dotas pirmās tiesības 
iesaistīties turnīrā. Pārējās komandas tiks izvērtētas pēc 
piederības Mārupes novadam. Mārupes novada basket-
bola līgā arī otrajā sezonā, visticamāk, būs 12 komandu, 

ja vienīgi atsaucība no ar Mārupes novadu saistītajiem 
nebūs lielāka. 

Lai iepazītos ar nolikumu (projektu) un jaunajiem 
nosacījumiem, kā arī saņemtu jauno pieteikuma veidla-
pu, lūgums apmeklēt www.mnbl.lv vai rakstīt uz info@
mnbl.lv. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 
10.  septembris (ieskaitot). 

Kopā ar MNBL uz jaunām uzvarām!

Latvijas lielākās sacensības jaunajiem volejbolistiem vasarā 
ir ar “Rīgas Piena kombināta” produkcijas reklāmu saistītās 
“TIO Volejs” spēles brīvdabas laukumos. Komandu skaits, 
kurās spēlē pa četriem vai trim spēlētājiem vismazāko grupā, 
ir simtiem. Finālsacensībās no visas valsts iekļūst tikai desmit 
labākās dažādās vecuma grupās. Mārupietes godam izturēja 
konkurenci, ar piecām komandām izcīnot tiesības spēlēt lielajā 
finālā Daugavas stadionā. Un vasaras treniņi arī tur palīdzēja. 
1995./1996. gadā dzimušo grupā meitenes izcīnīja “TIO Volejs” 
čempionu nosaukumu, pārliecinoši uzvarot savas pretinieces 
no Cēsīm, Madonas, Preiļiem, Talsiem un Kuldīgas. Un, lai 
gan vēji pūš arvien spēcīgāk, āboli tāpat tālu no ābeles nekrīt. 
Komandā ar nosaukumu “Mārupietes” spēlēja Anete Briņķe. 
Viņas tētis Agris savulaik ir bijis Latvijas izlasē vieglatlētikā, 
mamma Antra vēl tagad “tīri pieklājīgi” spēlē volejbolu. Laimai 
Ozolai vectētiņš Mārtiņš Ozols spēlēja slavenajā “Radiotehniķa” 
vienībā un Latvijas izlasē, arī tētis Edmunds šo spēli pieprot, bet 
Luīzei Zvejniecei mamma Sigita ir sporta meistare airēšanā, tētis 
Roberts handbolā, Katrīnas Lejiņas mamma Laila trenējusies 
volejbolā pie Normunda Lūša, kura trenētās meitenes joprojām 
ir sīvākās mūsu konkurentes. Ne jau bez vecāku atbalsta meite-
nes būtu tik augstu pakāpušās. Protams, tikai uz radu rakstiem 

un gēniem vien paļauties nevar. Pašām jātrenējas, un meitenes 
šovasar nav slinkojušas. Priekšā jauna sezona, jauni izaicinājumi 
un cerības, kas pašām vien būs jāpārvērš jaunās uzvarās.

āboli tālu no koka nav jāmeklē

No kreisās: Luīze Zvejniece, Laima Ozola, Anete Briņķe, 
Katrīna Lejiņa pēc uzvaras Daugavas stadionā.

20. Vienības velobraucienā, kas 5. septembrī pulcēja 4454 dalībniekus, Šosejas braucienā vīriešiem 
savā vecuma grupā 1. vietu izcīnīja mārupietis Rihards Bartuševičs, kopvērtējumā Šosejas braucienā 
iegūstot 2. vietu. APSVEICAM!
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novadā

Jūlijā un augustā Mārupes 
novada dzimtsarakstu 

nodaļā noslēgtās laulības
1. 07. 2010.

Jolanta Grosberga un Kaspars Gerners

2. 07. 2010.
Sintija Sīmansone un Kaspars Jansons

Sandra Strīķe un Rolands Zunde 
Rita Aurmane un Jānis Buza 

3. 07. 2010.
Inga Pikše un Džons Krosmens Greiems

Līga Irēna Tarasevičiene un Dmitrijs Kļuševs

5. 07. 2010.
Līga Balode un Edijs Burģelis

9. 07. 2010.
Ilze Krikauska un Andrejs Antonovs

Sandra Lankrete un Aivars Gailis
Evelīna Geceviča un Ruslans Novaks 

19. 07. 2010.
Līga Svare un Jānis Kreija

24. 07. 2010.
Liene Lorenca un Artūrs Līdaks

Zane Karlivāne un Ilmārs Rogulis
Sindija Ķirķe un Rihards Frīdenbergs

6. 08. 2010.
Aina Maseviča un Rolands Balodis

Ieva Šveisberga un Uldis Ceplis

14. 08. 2010.
Natālija Kučina un Andrejs Karpenko
Nataļja Ciganoviča un Aldis Lagzdiņš

Kristīne Šalma un Andris Ancāns 

sveicam jaunlaulātos!

Jūlijā un augustā Mārupes 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie 

Agnese Skrastiņa (dzimusi 21. 06. 2010.), 
Anna Bļinkova (dzimusi 23. 06. 2010.), 
Santa Mickāne (dzimusi 24. 06. 2010.), 
Timurs Bloškins (dzimis 25. 06. 2010.), 
Niklāvs Dāvis Janovskis (dzimis 27. 06. 2010.), 
Katrīna Gedroviča (dzimusi 27. 06. 2010.), 
Gustavs Markus Valters (dzimis 29. 06. 2010.), 
Amanda Bukše-Haberkorne (dzimusi 29. 06. 2010.), 
Matīss Nikass (dzimis 30. 06. 2010.), 
Marks Daugulis (dzimis 2. 07. 2010.), 
Toms Konons (dzimis 6. 07. 2010.), 
Ernsts Kreicbergs (dzimis 7. 07. 2010.), 
Jurģis Vastlāvis (dzimis 7. 07. 2010.), 
Martins Hermans (dzimis 7. 07. 2010.), 
Miks Kviesis-Kipke (dzimis 7. 07. 2010.), 
Elīze Jurjāne (dzimusi 9. 07. 2010.), 
Daniils Lapiņš (dzimis 14. 07. 2010.), 
Miķelis Burģelis (dzimis 16. 07. 2010.), 
Nikola Immere (dzimusi 16. 07. 2010.), 
Romans Iļčuks (dzimis 20. 07. 2010.), 
Kristiāns Auziņš (dzimis 22. 07. 2010.), 
Patrīcija Stibe (dzimusi 23. 07. 2010.), 
Anastasija Jefimenoka (dzimusi 26. 07. 2010.), 
Amanda Ozola (dzimusi 28. 07. 2010.), 
Raivo Palmsalu (dzimis 30. 07. 2010.), 
Reičela Fabrika (dzimusi 31. 07. 2010.), 
Ričards Melbārdis (dzimis 2. 08. 2010.), 
Miks Jānis Šveters (dzimis 7. 08. 2010.), 
Tīna Lilija Vintere (dzimusi 8. 08. 2010.), 
Adrians Aniņš (dzimis 11. 08. 2010.), 
Nikola Savicka (dzimusi 20. 08. 2010.), 
Sāra Paulovska (dzimusi 20. 08. 2010.), 
Marta Andersone (dzimusi 23. 08. 2010.)

sveicam 
jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

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 - Gernere. 

tālrunis 67149868, fakss 67149858, 
e-pasts marupesvestis@marupe.lv

MūžīBā aIzGāJušI
JūLIJā un auGuSTā

Vaclava Ohotinska (1931), 
Gunārs Eglītis (1937), 

Nikolajs Saranča (1939),
Volodimirs Brodjuks (1932), 

Ivans Terehovs (1932), 
Aina Rozenberga (1924), 

Ļubova Djatlovska (1941), 
Violeta Liepsalde-Malacanova (1975), 

Hermīne Tože (1930).

Mārupes novada Dome aicina darbā 

VIDES INŽENIERI
Galvenie pienākumi:

• pārzināt un rūpēties par vides aizsardzību pašvaldības te-
ritorijā;

• pārzināt un rūpēties par pašvaldības ceļu ikdienas uzturēšanu 
un to izpildes kontrole;

• pārzināt un rūpēties par pašvaldības teritorijā esošajām me-
liorācijas sistēmām;

• kontrolēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi, meža un 
lauksaimniecības zemes transformācija.

Prasības pretendentiem (-ēm):
• atbilstoša augstākā izglītība;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• vismaz divu gadu darba pieredze minēto pienākumu veikšanā;
• labas iemaņas darba ar datoru;
• precizitāte darbu izpildē, augsta atb
ildības sajūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
• marupe.info@marupe.lv, 
• fakss 67149857,
• pa pastu: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV 2167.

Kontaktinformācija: Ivars Punculis, 29236436
Darba laiks – 40 stundu nedēļā.
Darba vieta –Mārupe, Mārupes novads.
Darba vietu skaits – 1.
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku.
Pieteikšanās vakancei – līdz 13. 09. 2010.

Mārupes novada Dome aicina darbā 

FINANŠU EKONOMISTU(-I)
Galvenie pienākumi:

• pašvaldības budžeta projekta plānošana, ieņēmumu kontrole
• inanšu kontroles ieviešana
• finanšu darbības plānošana, analīze, pārskatu gatavošana

Prasības pretendentiem (-ēm):
• vēlams maģistra grāds ekonomikas vai finanšu jomā;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• vēlama vismaz divu gadu darba pieredze minēto pienāku-

mu veikšanā. Pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā tiks 
uzskatīta par priekšrocību;

• ļoti labi jāorientējas likumdošanā, kas saistoša pašvaldībai, 
finanšu vadībā un kontrolē;

• labas iemaņas darbā ar datoru
• precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības sajūta.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
• marupe.info@marupe.lv,
• fakss 67149857,
• pa pastu – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV 2167.

Darba laiks – 40 stundas nedēļā.
Darba vieta – Mārupes novads, Mārupe.
Darba vietu skaits – 1.
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku.
Pieteikšanās vakancei – līdz 13. 09. 2010.

Mārupes novada Dome aicina darbā 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZATORU(-I)

Galvenie pienākumi:
• sniegt sociālo palīdzību klientiem – klientu materiālo vaja-

dzību izvērtēšana un problēmu identificēšana;
• klientu datu apstrāde un datorizēta uzskaite;
• gatavot dažāda veida atskaites, saskaņā ar tiešā darba pie-

nākumu veikšanu; 

Prasības pretendentiem (-ēm):
• atbilstoša pirmā līmeņa augstākā izglītība; 
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• vēlama darba pieredze minēto pienākumu veikšanā;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• pieredze ar SOPA programmu;
• precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības izjūta. 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
• marupe.info@marupe.lv,
• fakss 67149857,
• pa pastu: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV 2167.

Kontaktinformācija: Una Putniņa, 67149869 
Darba laiks – 40 stundas nedēļā. 
Darba vieta – Mārupes novads. 
Mārupe Darba vietu skaits – 1. 
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku.
Pieteikšanās vakancei – līdz 17. 09. 2010.

Mārupes novada Dome aicina darbā 

PROJEKTA KOORDINATORU(-I)
Galvenie pienākumi:

• rakstīt, koordinēt un vadīt projektus;
• organizēt, plānot, veikt projekta uzraudzību un tālākvirzīša-

nu, sastādīt projekta dokumentāciju, ziņojumus, prezentēt 
projekta starprezultātus, noslēgt projektu;

• gatavot dažāda veida atskaites un dokumentāciju sekmīgai 
projekta realizācijai.

• veicināt sadarbību starp institūcijām un citiem partneriem 
sekmīgai projekta īstenošanai.

Prasības pretendentiem (-ēm):
• augstākā izglītība;
• latviešu valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
• vēlama darba pieredze minēto pienākumu veikšanā;
• labas iemaņas darba ar datoru
• prasme formulēt un izteikt rakstveida viedokli par kompetencē 

esošajiem jautājumiem
• precizitāte darbu izpildē, augsta atbildības izjūta.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt:
• marupe.info@marupe.lv,
• fakss 67149857,
• pa pastu – Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV 2167.

Darba laiks – 40 stundas nedēļā.
Darba vieta – Mārupes novads, Mārupe.
Darba vietu skaits – 1.
Darba līgums – uz nenoteiktu laiku.
Pieteikšanās vakancei – līdz 13. 09. 2010.
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topo-
grāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) 
un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana 
un pārbaude. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu 
un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskām un 
fiziskām personām Mārupes novadā, kas mērīšanas darbu 
rezultātā rada un/vai izmanto augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informāciju un informāciju par aizsargjoslām, kā arī 
kas izstrādā detālplānojumu un/vai zemes ierīcības projektus. 

3. Mārupes novada vienotās digitālās kartes īpašnieks 
ir Mārupes novada pašvaldība. Mārupes novada vienotās 
digitālās kartes atrodas sadarbspējas stāvoklī ar centrālo 
datubāzi, ko uztur Valsts zemes dienests. 

4. Mārupes novada pašvaldības vienoto digitālo karti 
uz līguma pamata uztur, kā arī novada administratīvajā 
teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo 
datu izsniegšanu realizē un koordinē pašvaldības izvēlēta 
juridiska persona. 

5. Mārupes novada pašvaldības izvēlētajai juridiskai 
personai par sniegtajiem pakalpojumiem ir tiesības no 
fiziskām un juridiskām personām saņemt samaksu, kas ir 
noteikta ar pašvaldības Domes pieņemtajiem lēmumiem.

6. Ievadīšanai Mārupes novada pašvaldības vienotajā 
digitālajā kartē tiek pieņemti tikai mērniecībā licencētu vai 
sertificētu personu topogrāfiskie vai ģeodēziskie uzmērījumi 
(tai skaitā izpilduzmērījumi un izpildhēmas un būvasu 
nospraušanas akti), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg 
vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu 
sistēmās. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie 
vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem 
punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra 
kartē.

7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu 
veikšanai sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona, 
pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu 
darba dienu laikā.

8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie 
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai 
juridiskajai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā 

gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai 
un valstī noteiktajiem standartiem. Mārupes novada paš-
valdība atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā 
veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

9. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos 
plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas in-
ženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās 
jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. 
No jauna izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas 
(būvbedres) aizbēršanas.

10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu gra-
fiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības izvēlēta-
jai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto 
aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības 
plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Pašvaldība lēmumu 
par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas 
saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no 
pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas vietējā laikrakstā. 

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr. 20/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta sēdes nr. 13 lēmumu nr. 16

par augstas detalizāCiJas topogrāfiskās inforMāCiJas  
aprites kārtību Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu.

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr.21/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta sēdes nr. 13 lēmumu nr.17

grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos nr. 13/2010  
“Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikuMi” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta trešo daļu.

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 21.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu III sadaļu.

2. Izteikt saistošo noteikumu 39. punktu šādā re-
dakcijā:

“39. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo no-
teikumu neievērošanu ir tiesības sastādīt:

39.1. Mārupes novada Domes priekšsēdētājam;
39.2. Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniekam;
39.3. Mārupes novada Domes izpilddirektoram, 
39.4. Mārupes novada Domes deputātiem;

39.5. Sabiedriskās kārtības dienesta kārtībniekiem.”

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

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada doMes inforMatīvais izdevuMs

2010. gada septeMbris

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr. 11/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta sēdes nr. 13 lēmumu nr. 18

par nekustaMo īpašuMu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā 
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4., 5., 6. punktu. 

Lietoto terminu skaidrojums
Izklaide vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, 

klubs, spēļu nams, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un 
citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (iz-
klaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, 
atrakcijas, dejas u. c.).

Sabiedriska vieta/Publiska vieta – publiskai koplieto-
šanai paredzēta teritorija vai telpa, kura ir pieejama per-
sonām bez jebkādiem ierobežojumiem un nosacījumiem.

Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas 
platības, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, 
bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī 

daudzdzīvokļu māju pagalmu zālienus u. c., kā arī šim 
nolūkam paredzētas platības. Zaļajā zonā var būt koki, 
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilp-
nes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā 
arī celtnes apstādījumu apkopei u. c. elementi.

Turpinājums 16. lpp.      

PIELIKUMS
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saistošie noteikuMi
         Turpinājums. Sākumu lasiet 15. lpp.

Nekustamam īpašumam piegulošā teritorija – nekusta-
mam īpašumam blakus esošo ielu, ceļu vai laukumu braucamās 
daļas nomale 1 m platumā vai gājēju ietve visā platumā, visas 
pret ielu, ceļu vai laukumu vērstās apsaimniekojamā zemesgabala 
robežas garumā, kā arī nekustamam īpašumam blakus esošu 
zālienu un ceļa grāvjiem līdz ielu, ceļu vai laukumu braucamās 
daļas vai gājēju ietves malai visas pret ielu, ceļu vai laukumu 
vērstās apsaimniekojamā zemesgabala robežas garumā.

Namīpašumam piegulošā teritorija – dzīvojamam namam 
(viendzīvokļa/daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai) tieši piegulošā 
teritorija, kas atbilstoši LR būvniecību reglamentējošiem norma-
tīvajiem aktiem ir minimāli nepieciešama šī nama uzturēšanai.

Pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības 
ir izdarījusi darbības vai pieļāvusi bezdarbību, kādu šie Notei-
kumi aizliedz, vai nav veikusi uzliktos pienākumus.

Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 

sabiedriskas kārtības, teritorijas sakoptības un sanitārās tīrības 
uzturēšanas, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēša-
nas un saglabāšanas, apstādījumu aizsardzības, tīrības un kārtības 
uzturēšanas sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas 
telpās nodrošināšanas prasības Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām 
personām, kuras uzturas Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā.

3. Administratīvā pārkāpuma protokolu (Pielikums nr. 1) 
par šo noteikumu neievērošanu ir tiesības sastādīt:

3.1. Mārupes novada Domes priekšsēdētājam;
3.2. Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniekam;
3.3. Mārupes novada Domes izpilddirektoram, 
3.4. Mārupes novada Domes deputātiem;
3.5. Mārupes novada Būvinspektoram, 
3.6. Sabiedriskās kārtības dienestā kārtībniekiem, 
4. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un lēmumu 

pieņem Mārupes novada Domes Administratīvā komisija.
5. Par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliktais naudas sods 

100 % apmērā tiek ieskaitīts Mārupes novada pašvaldības bu-
džetā.

Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi un 
atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu

6. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītā-
jam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina būvju 
jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, 
sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka 
dzīvību un veselību.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – 
līdz LVL 50, juridiskām personām – līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu: 
fiziskām personām līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz 
LVL 200.

7. Namīpašumu īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam 
valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) jānodrošina 
namīpašumu, tai skaitā ēkas, fasāžu un žogu uzturēšana kār-
tībā, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 
kopšana: sanitārās tīrības uzturēšana, laicīga zāles nopļaušana 
un krūmu izciršana, apstādījumu un grāvju tīrīšana, lapu, at-
kritumu savākšana.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz LVL 500.

8. Nav pieļaujama antisanitāru apstākļu radīšana namīpa-
šumam pieguļošajā teritorijā (neatkarīgi no tās piederības un 

īpašuma formas), t. i., īpašnieks (īpašnieki), tiesiskais valdītājs 
(valdītāji) vai lietotājs (lietotāji) nedrīkst pieļaut atkritumu, me-
tāllūžņu, malkas, ogļu un tādu mantu uzkrāšanos namīpašu-
mam pieguļošajā teritorijā, kas bojā ainavu un traucē blakus 
esošo namīpašumu lietošanu, kā arī teritorijas (neatkarīgi no 
tās piederības un īpašuma formas) piesārņošanu ar ražošanas, 
celtniecības, sadzīves atkritumiem, ķīmiskajām vielām, metāl-
lūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem (īpaši asenizācijas) un 
augiem kaitīgām vielām. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz 
LVL 500. 

9. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītā-
jam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina ēku, 
būvju vai žogu uzturēšana kārtībā tā, lai nepieļautu jebkādus 
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz 
LVL 500.

10. Ēku, būvju īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam val-
dītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānodrošina 
neapdzīvoto namīpašumu, kā arī nepabeigto jaunbūvju, kur 
pārtraukti būvdarbi, ieejas, pagrabu durvju un logu aizslēgšana, 
kā arī teritorijas iežogošana, lai novērstu nepiederošu personu 
uzturēšanos un iekļūšanu. 

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz 
LVL 500.

11. Zemes īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam 
(valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) jānodrošina zemes 
īpašuma sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcirtot krūmus 
(celma diametrs mazāks par 12 cm). 

Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvojamās, 
sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un darījumu, 
ražošanas, vasarnīcu teritorijās zāles garums apstādījumos ne-
drīkst pārsniegt 20 cm. 

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā divas reizes sezonā ne vēlāk 
kā līdz 1. septembrim.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz 
LVL 500.

12. Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu dzīvo-
jamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un 
darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās sausās lapas, zarus 
u. c. organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos 
pavasarī no 15. aprīļa līdz 15. maijam, rudenī no 15. septem-
bra līdz 15. novembrim, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, 
nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās 
zemēs organiskos atkritumus drīkst dedzināt no 15. septembra 
līdz 15. maijam, ievērojot ugunsdrošības noteikumus nenodarot 
kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

Šajā punktā atrunātajā kārtībā atkritumu dedzināšana ir 
pieļaujama tikai nekustamā īpašnieka (īpašnieku), tiesiskā val-
dītāja (valdītāju) vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē.

Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru 
pašvaldība ir pasludinājusi par ugunsnedrošu. 

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz LVL 100, juridiskām personām – līdz LVL 200.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz LVL 150, juridiskām personām – līdz 
LVL 500.

13. Nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesis-
kajam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir 
jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana 
un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus: 

13.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas 
tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā); 

13.2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
13.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un 

lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm) ēkas numura 
plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – “privātīpa-
šums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums.

13.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā 
no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot 
redzamā vietā. 

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam 
uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

14. Nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiska-
jam valdītājam (valdītājiem) vai lietotājam (lietotājiem) ir jānod-
rošina atbilstošās norādes izvietošana pie sētas, ja sētā ir suns.

Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam 
uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

Sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildība par 
šo noteikumu pārkāpšanu

15. Nav pieļaujama dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, 
saimniecisko ēku, žogu, speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu 
un citu būvju un infrastruktūras elementu bojāšana, tai skaitā 
to apzīmēšana ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu līdz LVL 50. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 100.

16. Sabiedriskās vietās nav pieļaujama staigāšanu pa iekoptu 
zālienu un puķu stādījumiem, gulēšana tajos.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

17. Nav pieļaujama krūmu, citu apstādījumu un dabas 
objektu bojāšana, pašvaldībā nesaskaņota koku ciršana, izņemot 
apkopes vajadzībās, 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 35. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

18. Nav pieļaujama telts celtniecība, ugunskuru dedzināšana 
sabiedriskajās vietās.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

Turpinājums 17. lpp.      



         Turpinājums. Sākumu lasiet 16. lpp.

19. Nav pieļaujama ielu un citu sabiedrisko vietu piegružoša-
na ar sīkiem atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu 
sēklām, papīriem u.tml.), spļaušana uz ielas, kā arī saslauku, 
organisko atkritumu (nopļautās zāles, dārza nezāļu un augu 
atlieku), atkritumu, sniega, netīro ūdeņu, ledus un citu priekš-
metu izmešana tam neparedzētās vietās. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

20. Nav pieļaujama transporta līdzekļu remonta veikšana, 
izjaukšana utilizācijai, apkope vai to mazgāšana pludmalēs, 
ūdenskrātuvju krastos un citās vietās, kas speciāli nav paredzētas 
šim nolūkam.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 100.

21. Nav pieļaujama veļas, dzīvnieku mazgāšana ūdenstilpēs, 
kas atrodas sabiedriskajās vietās.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

22. Nav pieļaujama peldēšanās vietā, kur tas ir aizliegts.
Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 15.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 

laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

23. Nav pieļaujama transporta līdzekļa virsbūves vraka 
novietošana zaļajā zonā. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 100.

24. Nav pieļaujama nodarbošanās ar zīlēšanu vai buršanu 
sabiedriskajā vietā, kā arī uzmākšanās ar to garāmgājējiem.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sods līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

25. Nav pieļaujama reklāmas materiālu, izkārtņu, uzrakstu 
plākšņu un citu informācijas materiālu izvietošana neatļautās 
vietās. Par neatļauto vietu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma 
jebkura vieta, kas iepriekš nav tikusi saskaņota ar pašvaldību. 

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu līdz LVL 25.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

26. Nav pieļaujama valsts vai pašvaldības izvietoto infor-
matīvo zīmju bojāšana.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu līdz LVL 50.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 100.

27. Nav pieļaujama nakšņošana kāpņu telpās, bēniņos, 
pagrabos.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam uzliek 
naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.
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saistošie noteikuMi

MĀRUPES NOVADA DOME
reģ. nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, tālr. 67934695
ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLS Nr._____

1. Sastādīts  ________________________________________________________________________________________________________
(novads)

20____.gada _____.____________________ plkst._________

2. Sastādīja  ________________________________________________________________________________________________________
(amatpersonas vārds, uzvārds, iestāde, amats)

3. Protokols sastādīts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 246. pantu

4. Ziņas par personu (vajadzīgo atzīmēt):   fiziskā persona   juridiskā persona

4.1. Vārds, uzvārds/nosaukums _____________________________________________________________________________________
4.2. Personas kods _______________________________________________________________________________________________

Vai dzimšanas datums ________________________________________________________________________________________
(gads, mēnesis, datums)

4.3. Reģistrācijas numurs __________________________________________________________________________________________                      
4.4. Dzīvesvieta/juridiskā adrese  ___________________________________________________________________________________

5. Citas ziņas  ______________________________________________________________________________________________________

6. Pārkāpums izdarīts/konstatēts (nevajadzīgo svītrot)  _____________________________________________________________________
(vieta)

7. Pārkāpuma būtība  ________________________________________________________________________________________________

8. Ir pārkāpts  ______________________________________________________________________________________________________
(normatīvā akta nosaukums, pants, daļa, punkts un apakšpunkts)

9. Ar protokola saturu esmu iepazinies (-usies).
Paskaidroju:

__________________________________
(personas paraksts)

__________________________________________________________________________________________________________________
(ieraksts par personas atteikšanos parakstīt protokolu)

10. Piezīmes par protokola saturu

11. Protokolam pievienots

____________________________________
(amatpersonas paraksts)

12. Informācija par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku
Pēc Administratīvās komisijas uzaicinājuma vai _________________________________________________________________________

13. Ziņas par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu

Protokola eksemplāru saņēmu
_____________________________________

(personas paraksts)

14. Ziņas par lieciniekiem un/vai cietušajiem (vārds, uzvārds, paraksts)
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________

Pielikums nr. 1
Mārupes novada Domes 18. 08. 2010. sēdes Nr. 13 lēmumam Nr.18 saistošajiem noteikumiem Nr. 11

28. Nav pieļaujama mitināšanās publiskās vietās (nakšņo-
šanu, gulēšanu u.tml.).

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam– 
uzliek naudas sodu līdz LVL 20.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu līdz LVL 50.

29. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 nav pie-
ļaujama remontdarbu un būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvojamās un koplietošanas telpās, dažādu 
mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšana, klaigāšana, dzie-
dāšana, skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana un tamlī-
dzīgu darbību veikšana apdzīvotās vietās, ja tās ir saistītas ar 
paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju naktsmieru.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām līdz 
LVL 50, juridiskām personām līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 
sodu fiziskām personām līdz LVL 100, juridiskām personām 
līdz LVL 150.

30. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 nav pieļau-
jama skaņu pastiprinošas ierakstu aparatūras lietošana uz ielām 
vai citās publiskās vietās no transporta līdzekļiem, kas rada 
troksni, traucējot iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, 
kas saskaņoti ar Mārupes novada pašvaldību.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 
LVL 50, juridiskām personām līdz LVL 100.

Nobeigums 18. lpp.      
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1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta audžuģimenē ievietotā 
bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 
apmēru Mārupes novada pašvaldībā. 

2. Pabalsta izmaksu nodrošina Mārupes novada Sociālais dienests. 
3. Pabalstu audžuģimenēm piešķir normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 
4. Pašvaldība izmaksā audžuģimenē ievietotam bērnam norma-

tīvajos aktos notiektos pabalstus sekojošā apmērā:
4.1. pabalstu bērna uzturam Ls 90 apmērā mēnesī vienam bēr-

nam;
4.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei Ls 40 apmērā 

mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir tiesīga izsniegt pabalstu apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā.

5. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli 

dienu skaitam.
6. Audžuģimenēm ir pienākums pēc attiecīgā pieprasījuma sa-

ņemšanas sniegt pašvaldībai pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei izlietojumu. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas vietējā laikrakstā. 

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Terminu skaidrojums 
Avārija – iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, 

kas var izsaukt cilvēku nelaimes (nāves) gadījumus vai lielus ma-
teriālus zaudējumus. 

Darbu veikšanas projekts – uz tehniskā projekta pamata izstrā-
dāts detalizēts projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem vai speciālam 
darbu veidam. 

Defektu akts – dokuments, ko sastāda par avārijas vai citiem 
ekspluatācijas laikā radītiem būves bojājumiem un ko paraksta 
attiecīgo dienestu atbildīgās personas. Aktā jābūt fiksētiem bojājuma 
vietai un laikam. 

Izpildītājs – atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona par rakšanas 
darbu izpildi. 

Pasūtītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs 
vai to pilnvarotā persona, kuru uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, 
būvuzņēmējs veic būvdarbus. 

Rakšanas atļauja – noteiktā kārtībā izsniegts dokuments, kas 
apliecina tiesības veikt rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc 
saskaņota projekta (darba zīmējuma). 

Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu dziļāk par 30 cm. 

I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir veicami rakšanas darbi 

Mārupes novadā administratīvajā teritorijā šādās vietās: 
1.1. ielu un ceļu sarkano līniju robežās; 
1.2. uz ielu un ceļu brauktuvēm, ietvēm, trotuāriem un velosi-

pēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas; 
1.3. jebkurā teritorijā inženierkomunikāciju un citās eksplua-

tācijas aizsargjoslās; 
1.4. jebkurā teritorijā, kas saistīta ar inženierkomunikāciju un 

citu attīstības priekšlikumu realizāciju un avāriju likvidāciju; 
1.5. iepriekšminētajās teritorijās, kas saistītas ar pagaidu žogu, 

sastatņu un citu konstrukciju vai materiālu novietošanu. 
2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām per-

sonām. 
3. Lēmumu par rakšanas atļaujas izsniegšanu pieņem un rak-

šanas atļauju noformē un izsniedz Mārupes novada Būvvalde. 

II Atļaujas saņemšanas kārtība
4. Atļauja ir jāsaņem rakšanas darbu veikšanai šo noteikumu 

1. punktā minētajās teritorijās. 
5. Atļaujas saņemšanai Mārupes novada Būvvaldē jāiesniedz 

šādi dokumenti: 
5.1. pieteikums; 
5.2. līgums ar pasūtītāju vai pilnvara par darbu veikšanu; 
5.3. līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus 

neveic pats atļaujas saņēmējs; 
5.4. darbu zīmējums vai projekts uz aktualizēta topogrāfiskā 

plāna, kas ienests novada kopējā digitālajā kartē, un uz kura ir 
attēlotas īpašuma robežas, kas saskaņots ar visām ieinteresētajām 
organizācijām, īpašniekiem un akceptēts Būvvaldē; 

5.5. pēc būvvaldes ieskata ja nepieciešams – darbu veikšanas 
projekts, transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu 
nospraušanu dabā; 

5.6. ielu un ceļu aizņemšanas gadījumā ar sastatnēm un pa-
gaidu nožogojumiem – norobežojuma konstrukcijas projekts ar 
drošības elementu izvietojumu; 

5.7. avārijas gadījumā – defektu akts. 
6. Būvvalde izskata pieteikumu nākamajā sēdē, pēc tam, kad 

ir saņemti visi 5. punktā apakšpunktos minētie dokumenti, un 
10 (desmit) darba dienu laikā informē par pieņemto lēmumu 
Iesniedzēju.

III Darbu veikšanas kārtība
7. Darbu veikšanas atļaujai un ar to saistītai dokumentācijai 

jāatrodas patstāvīgi Objektā, kur notiek rakšanas darbi. 
8. Veicot rakšanas darbus, jāievēro normatīvo aktu prasības 

un drošības pasākumi. 
9. Rakšanas darbi ir pieļaujami bez atļaujas tikai gadījumos, 

kad tiek likvidētas avārijas sekas pazemes inženiertīklos. Darbi, 
kas saistīti ar avārijas seku likvidēšanu, ir uzsākami nekavējoties 
pēc avārijas signāla saņemšanas, avārijas defektu akti jāiesniedz 
Būvvaldē 24st. laikā pēc darbu uzsākšanas, bet izejamās un svētku 
dienās nākamajā darba dienā. 

IV Teritorijas elementu atjaunošana un 
garantijas

10. Ielu un ceļu segums, to aprīkojums un labiekārtošanas 
elementi jāatjauno atbilstoši projektam, tehniskajiem noteikumiem 
un atbilstoši atļaujā norādītajām prasībām. Ielu un ceļu segums 

pēc rakšana darbu pabeigšanas nedrīkst būtu sliktāks nekā tas 
ir bijis pirms rakšanas darbu uzsākšanas.

11. Atjaunoto ielu un ceļu seguma ģeometrisko nemainīgumu 
atļaujā norādītajā garantijas laikā nodrošina izpildītājs. Izmaiņu 
gadījumā labojumus veic izpildītājs par saviem līdzekļiem. 

12. Atjaunoto ceļu segumu jāuzrāda būvvaldes pieņemšanas 
komisijai, kas par darbu pieņemšanu izdara atzīmi atļaujā. 

VI Izpilddokumentu nodošana
13. Pēc rakšanas darbu pabeigšanas ir sagatavojami un Būv-

valdē iesniedzami izpilddokumenti, kas apliecina rakšanas darbu 
izpildi atbilstoši LR spēkā esošajos normatīvajos aktos minētajām 
prasībām, 

14. Pēc izpilddokumentu nodošanas būvinspektors izdara 
atzīmi atļaujā par darbu izpildi un dokumentu saņemšanu. 

VI Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu
15. Darbu veikšana bez atļaujas vai pēc atļaujā norādītā ter-

miņa notecēšanas tiek uzskatīta par patvaļīgu. 
16. Par šajos noteikumos izvirzīto prasību neievērošanu vainī-

gajai personai var uzlikt naudas sodu – līdz Ls 200. 
17. Gadījumā, ja izpildītājs izvairās no atļaujas noteikumu 

pildīšanas, atbildību par to uzņemas pasūtītājs. 
18. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo no-

teikumu neievērošanu ir tiesīgi būvvaldes vadītājs, būvinspektors 
vai Mārupes novada Domes izpilddirektors.

19. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz sastā-
dītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Mārupes 
novada Domes administratīvā komisija.

20. Naudas soda uzlikšana un tā nomaksāšana neatbrīvo no 
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas un atjaunošanas darbu veikšanas.

 
VII Noslēguma jautājumi

21. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

22.Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mā-
rupes novada Domes 2010. gada 21. jūnija saistošie noteikumi 
Nr. 12/2010 “PAR RAKŠANAS DARBU VEIKŠANU MĀRU-
PES NOVADĀ”.

Priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr. 22/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta sēdes nr. 13 lēmumu nr.21

par pabalsta apMēru audžuģiMenēM 
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 43. panta trešo daļu. Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu 

nr. 1036 “audžuģimenes noteikumi” 43. punktu. 

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr.23/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta sēdes nr. 13 lēmumu nr.34

par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9. punktu un 11. punktu.

         Nobeigums. Sākumu lasiet 17. lpp.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas 
sodu fiziskām personām līdz LVL 100, juridiskām personām 
līdz LVL 150.

31. Laika posmā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 nav pie-
ļaujama pirotehnisko izstrādājumu izmantošana ciematos un 
apdzīvotās vietās, izņemot valsts noteiktās svētku dienās vai 
gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Mārupes novada Domes 
izpilddirektoru.

Par šajā punktā minēto darbību veikšanu pārkāpējam izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 
LVL 50, juridiskām personām līdz LVL 100.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas 
sodu fiziskām personām līdz LVL 100, juridiskām personām 
līdz LVL 150.

32. Saņemot attiecīgu uzaicinājumu, personai ir pienākums 
ierasties sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām 
amatpersonām vai administratīvajā komisijā.

Par neierašanos pie atbildīgajām amatpersonām vai adminis-
tratīvajā komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, pārkāpējam 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu LĪDZ LVL 50. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas 
sodu LĪDZ LVL 100.

Noslēguma jautājumi
33. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to publicēšanas vietējā laikrakstā. 
34. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 

Mārupes pagasta padomes 2008. gada 17. decembra saistošie 
noteikumi Nr. 50 “Mārupes pagasta namīpašumu uzturēšanas 
un sabiedriskās kārtības noteikumi”.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs



19Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. septembris, 2010

saistošie noteikuMi

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.14. punktu šādā re-
dakcijā:

4.14. fiziskām un juridiskām personām, kurām uz īpa-
šuma tiesību pamata pieder nekustamais īpašums, kas pēc 
2009. gada 20. maijā pieņemtās Mārupes pagasta Teritorijas 
plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu galīgās redakcijas 
spēkā stāšanās atrodas Dienvidu tilta pār Daugavu un 
lidostas “Rīga” perspektīvā ceļa trašu variantu novietojuma 
zonā un kura atļautā (plānotā) izmantošana ir tikusi mai-
nīta no jebkādas apbūves teritorijas uz Turpmākās izpētes 
un plānošanas teritoriju, tādējādi padarot par neiespējamo 
turpināt izmantot zemesgabalus atbilstoši iepriekš noteik-
tajai zemesgabala atļautajai (plānotajai) izmantošanai – 
90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā 
īpašuma nodokļa summas. Tiesības saņemt atvieglojumu 
ir juridiskām personām neatkarīgi no reģistrētās juridiskās 
adreses un fiziskām personām, neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas adreses.

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.18. punktu 
šādā redakcijā:

4.18. personām, uz kuru zemes atrodas pašvaldībai 
piederošas izglītības iestādes – 90 % apmērā no attiecīgajā 
periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas.

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.19. punktu 
šādā redakcijā:

4.19. Fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas 
tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha 
un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav 
nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām perso-
nām – 90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas 
nekustamā īpašuma nodokļa summas.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.20. punktu 
šādā redakcijā:

4.20. Pašvaldības dibinātām komercsabiedrībām, kur 
pašvaldība ir 100 % pamatkapitāla turētāja, par nekustamo 
īpašumu, kas tieši tiek izmantoti komunālo pakalpojumu 
sniegšanai – 90 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķi-
nātas nekustamā īpašuma nodokļa summas.

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 4.21.punktu 
šādā redakcijā:

4.21. Par ārstniecības iestādēm, neatkarīgi no piederī-
bas un īpašuma forma, (ēkām un zemi, kas funkcionāli 
nepieciešama šādu ārstniecības iestāžu uzturēšanai) – 90 % 
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpa-
šuma nodokļa summas.

5. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu ar 5.9. apakš-
punktu šādā redakcijā:

5.9. spēkā esošā nomas līguma kopija, ja atvieglojums 
tiek pieprasīts saskaņā ar 4.10., 4.11., 4.19. punktu.

6. Papildināt saistošos noteikumu 5. punktu ar 5.14. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

5.14. Lai saņemtu atvieglojumu saskaņā ar 4.14. un 
4.18. punktu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam 
jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 1. feb-
ruārim. Pašvaldība var pieņemt lēmumu par atviegloju-
ma piemērošanu pilnam taksācijas gadam arī nesaņemot 
iesniegumu, ja iepriekšējā taksācijas gadā nav mainījies 
nodokļu maksātājs un ar saistošo noteikumu 4.14. punktā 
un 4.18. punktā minēto nekustamo īpašumu netika veikti 
darījumi.

7. Papildināt saistošos noteikumu 5. punktu ar 5.15. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

5.15. Lai saņemtu atvieglojumu saskaņā ar 4.19. pun-
ktu, papildus iesniegumam un nomas līguma kopijai jāie-
sniedz nodokļa maksātāja rakstisks apliecinājums, ka viņam 

iznomātais nekustamais īpašums nav nodots apakšnomā.
8. Papildināt saistošos noteikumu 5. punktu ar 5.16. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
5.16. Lai saņemtu atvieglojumu saskaņā ar 4.20. pun-

ktu, papildus iesniegumam jāiesniedz informācija par tiem 
nekustamiem īpašumiem, kas tieši tiek izmantoti komunālo 
pakalpojumu sniegšanai ar attiecīgu objektīvu pamatojumu.

9. Papildināt saistošos noteikumu 5.punktu ar 5.17. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

5.17. Lai saņemtu atvieglojumu saskaņā ar 4.21. pun-
ktu, papildus iesniegumam jāiesniedz ārstniecības iestāžu 
reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija par to, 
ka attiecīga ārstu prakse, valsts un pašvaldību iestāde, 
komercsabiedrība ir reģistrēta kā ārstniecības iestāde, un 
tā atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām pra-
sībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām, un 
nodrošina ārstniecības pakalpojumus.

10. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redak-
cijā: 

7. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piešķiršanu ir iesniegts Mārupes novada paš-
valdībā pēc 6.punktā atrunātā termiņa, atvieglojums tiek 
piešķirts sākot ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemša-
nas, izņemot šo saistošo noteikumu 71. punktu.

11. Papildināt saistošos noteikumus ar 71. punktu šādā 
redakcijā:

71. Ja atvieglojums tiek piešķirts pēc pašvaldības iniciatī-
vas šo saistošo noteikumu 5.14.punktā atrunātajā gadījumā, 
atvieglojums tiek piešķirt pilnam tekošajam taksācijas gadam 
neatkarīgi no tā, kad tiek pieņemts pašvaldības lēmums.

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

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs  
M. Bojārs 

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. de-
cembra saistošajos noteikumos Nr.  18/2009 šādus  
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu terminu “Prasības ģime-
nes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu” 
šādā redakcijā:

Prasības ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai 
maznodrošinātu:

1. ģimenei (personai) nepieder naudas līdzekļu uzkrā-
jumi kredītiestādēs;

2. ģimenei (personai) nav noslēgts uztura līgums;
3. ģimenei (personai) nepieder vērtspapīri (izņemot 

privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
4. Ģimenei nepieder īpašums, izņemot:
4.1. Dzīvesvietas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, 

bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru nevar vērst pie-
dziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa 
likuma 1. pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu;

4.2. Nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzī-
vesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes 
locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam 
vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģimenes locekļu 
pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais 
īpašums;

4.3. Viena garāža, viens automobilis, kas ģimenes (per-
sonas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā arī viens ve-
losipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers 
vai mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

4.4. Papildus 4.2. punktā minētajam īpašumam viens 
neapbūvēts zemesgabals platībā līdz 600 kvadrātmetriem, 
kas tiek izmantots kā sakņu dārzs.

5. ģimene (persona) nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus 
vai tā neatrodas ieslodzījumā.

2. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2. punktu šādā re-
dakcijā:

3.1.2. Dzīvokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, ko piešķir 
pašvaldība vienai mājsaimniecībai komunālo pakalpojumu 
maksājumu, tai skaitā, bet ne tikai apsaimniekošanas mak-
sas un īres maksas (ja tāda ir noteikta dzīvojamai telpai) 
izdevumu segšanai, sedzot 50 % no mājas Pārvaldnieka 
un/vai attiecīgā komunālo pakalpojumu sniedzēja (ūdens, 
elektrības, gāzes u. c.) pakalpojumu piegādātāja piestādītajā 
rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas attiecināma-
jam pakalpojumam.

Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās dzīvojamās 
mājas, kura neizmanto mājas Pārvaldnieka pakalpojumus 
un neizmanto centralizētas siltumapgādes pakalpojumus, 
Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts vienreiz gadā līdz Ls 200 
apmērā kurināmā iegādei mājsaimniecībai.

3. Svītrot saistošo noteikumu 3.3. punktu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr. 25/2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 3. septembra ārkārtas sēdes nr. 14 lēmumu nr.2

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 Ministru kabineta 30. 03. 2010. noteikumu nr. 299 “noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
9. punkta 19.3. apakšpunktu. 

Mārupes novada doMes saistošie noteikuMi nr. 24 /2010
apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2010. gada 3. septembra ārkārtas sēdes nr. 14 lēmumu nr. 2

grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 10/2010 

“par nekustaMā īpašuMa nodokļa atviegloJuMu 
piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu. 
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novadā

Ar Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta lēmumu 
Nr. 22 (sēdes prot. nr. 13, pielik. nr. 22) un Mārupes novada 
Domes 2010. gada 3. septembra lēmumu Nr. 3 (ārkārtas sēdes 
prot. nr. 14, pielik. nr. 7) noteikta maksa par:

• Mārupes vidusskolas sporta bāzes nomas lietošanu: 
 sporta zālei (lielai) ar ģērbtuvi un dušām LVL 8 + PVN 

stundā;
 sporta zālei (mazai) ar ģērbtuvi un dušām LVL 4 + PVN 

stundā;
 futbola laukumam ar mākslīgo segumu LVL 10 + PVN 

stundā;
 futbola laukumam ar mākslīgo segumu, apgaismojums, 

ģērbtuvēm un dušām LVL 13 + PVN stundā;
 futbola laukumam ar dabīgo zālāju LVL 17 + PVN stundā; 
 futbola laukumam ar dabīgo zālāju, ģērbtuvēm un dušām 

LVL 20 + PVN stundā;
 saunai LVL 7 + PVN par pirmo stundu un LVL 3 + PVN 

par katru nākamo stundu;
• Mārupes vidusskolas aktu zāles nomas lietošanu LVL 8,27 

+ PVN stundā;
• Mārupes pamatskolas āra stadiona nomas lietošanu:
 āra stadionam LVL 4 + PVN stundā;
 āra stadionam ar ģērbtuvēm un dušām LVL 7 + PVN 

stundā;
• Mārupes pamatskolas bērnudārza korpusa aktu zāles no-

mas lietošanu LVL 8,27 + PVN stundā;
• Tīraines sporta kompleksa nomas lietošanu:
 Sporta zālei ar ģērbtuvēm un dušām LVL 15 + PVN 

stundā;
 Saunai LVL 6 + PVN par pirmo stundu un LVL 3 + PVN 

par katru nākamo stundu; 
• Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksa nomas 

lietošanu:
 lielo sporta zāli ar dušām LVL 15 + PVN stundā;
 āra sporta laukumu LVL 8 + PVN stundā;
 āra sporta laukumu ar dušām LVL 11 + PVN stundā;
• Jaunmārupes sākumskolas aktu zāles nomas lietošanu 

LVL 8,27 + PVN stundā;
• Jaunmārupes stadiona nomas lietošanu LVL 4 + PVN 

stundā;
• Skultes stadiona nomas lietošanu LVL 4 + PVN stundā;
• 10. Skultes sākumskolas sporta zāles nomas lietošanu LVL 

4,25 + PVN stundā;
• Kultūras nama telpu nomas lietošanu:
 Pasākumiem, juridiskām personām, kas nav reģistrētas 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā, fiziskām personām, 
kuru deklarētā dzīvesvieta nav Mārupes novada administratīvā 
teritorija LVL 12 + PVN stundā;
 Pasākumiem, juridiskām personām, kas ir reģistrētas Mā-

rupes novada administratīvajā teritorijā, fiziskām personām, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā LVL 10 + PVN stundā;
 Mazās zāles noma LVL 5 + PVN stundā;
 Viena tirdzniecības vieta fiziskām personām LVL 5 + PVN 

stundā;
 Viena tirdzniecības vieta juridiskām personām LVL 10 

+ PVN stundā.
• Mārupes mūzikas un mākslas skolas aktu zāles nomas 

lietošanu LVL 10 + PVN stundā.
• Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” telpu nomas lie-

tošanu:
 muzikālai zālei LVL 5 + PVN stundā;
 sporta zālei LVL 5 + PVN stundā;
• Mārupes vidusskolas, Mārupes mūzikas un mākslas skolas, 

Mārupes pamatskolas, Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte”, 
Skultes sākumskolas un Jaunmārupes sākumskolas mācību 
kabinetu telpu nomas lietošanu izglītības un kultūras pasākumu 
organizēšanai ārpus mācību procesa LVL 10 + PVN mēnesī, 
komercpasākumiem LVL 4,25 + PVN stundā;

• Mārupes vidusskolas, Mārupes mūzikas un mākslas skolas, 
Mārupes pamatskolas, Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte”, 
Skultes sākumskolas un Jaunmārupes sākumskolas aktu un mu-
zikālo zāļu telpu nomas lietošanu interešu izglītības organizēšanai 
ārpus mācību procesa LVL 10 + PVN mēnesī.

Mārupes novada Dome ar 2010. gada 3.  septembra 
lēmumu Nr. 1 (ārkārtas sēdes prot. Nr. 14, pielik. Nr. 1) 
noteica priekšvēlēšanu aģitācijas kārtību Mārupes novadā, 
nolemjot:

1. Noteikt, ka Mārupes novada administratīvajā te-
ritorijā ir aizliegts publiski pieejamās vietās izvietot un 
izplatīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus šādās pašval-
dības iestādēs: 

1.1. Mārupes novada Domes ēka un Kultūras nams, 
Mārupē, Daugavas ielā 29,

1.2. Mārupes vidusskola, Mārupē, Kantora ielā 97,
1.3. Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”, Mārupē, 

Amatas ielā 2,
1.4. Mārupes pamatskola, Tīrainē, Viskalnu ielā 7,
1.5. Pirmsskolas izglītības iestāde “Tīraine”, Tīrainē, 

Viskalnu ielā 3,
1.6. Dienas centrs “Tīraine”, Tīrainē, Viršu ielā 4,
1.7. Skultes sākumskola, Skultē, Skultes ielā 25,
1.8. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”, Mārupē, 

Gaujas ielā 41,
1.9. A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi “Skultē, 

Skultes 15-1 un Tīrainē, Viršu 6,
1.10. Mazcenas bibliotēka un dienas centrs “Švarcen-

ieki, Jaunmārupē, Mazcenu al.4,
1.11. Jaunmārupes sākumskola, Jaunmārupē, Mazcenu 

alejā 4a,
1.12. Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Jaunmārupē, 

Mazcenu alejā 39,
1.13. Mārupes sabiedriskās kārtības dienesta telpas, 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā minētais aizlie-

gums neattiecas uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanu vēlēšanu iecirkņos, kas atrodas šī lēmuma 
1. punktā minētajās iestādēs. Priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošana un izplatīšana ārpus vēlēšanu ie-
cirkņiem nav pieļaujama. 

3. Noteikt, ka priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus var 
izvietot uz Mārupes novada pašvaldības informācijas sten-
diem, pirms tam samaksājot pašvaldības budžetā maksu 
par aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās atbil-
stoši Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu 
Nr. 438 “Noteikumi par maksu, ko pašvaldība iekasē par 
aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” 
prasībām, atbilstoši šo noteikumu 5. punktam nosakot, 
ka Mārupes novada administratīvajā teritorijā šīs maksas 

aprēķināšanai ir piemērojams vienāds zonas koeficients 5:
3.1. Mārupē, pie Daugavas ielas 27,
3.2. Mārupē, Mārupītes gatves, Daugavas un Ventas 

ielu krustojumā,
3.3. Mārupē, Kantora, Meldriņu, Plieņciema, Silnieku 

ielu krustojumā (7. autobusa galapunktā),
3.4. Jaunmārupē, pie Mazcenu alejas 6,
3.5. Tīrainē, pie Viršu ielas 6,
3.6. Skultē, Skultes ielā.
4. Noteikt nomas maksu par pašvaldības iestāžu telpu 

iznomāšanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai:
4.1. Mārupes kultūras nama lielā zāle  – LVL 20 + 

PVN stundā,
4.2. Mārupes vidusskolas aktu zāle – LVL 15 + PVN 

stundā,
4.3. Jaunmārupes sākumskolas aktu zāle – LVL 15 + 

PVN stundā,
4.4. Mārupes mūzikas un mākslas skolas zāle – LVL 

20 + PVN stundā,
4.5. Tīraines pirmsskolas izglītības iestādes aktu zāli 

LVL 10 + PVN stundā,
4.6. Skultes pamatskolas aktu zāle – LVL 10 + PVN 

stundā.

Noteikta nomas maksa

Domes lēmums par priekšvēlēšanu 
aģitācijas kārtību Mārupes novadā

Privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes
        Nobeigums. Sākumu lasiet 11. lpp.

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumus par pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma sniegšanu Mārupes novadā deklarētiem 
pirmsskolas vecuma bērniem ar 6 privātajām pirmsskolas izglī-
tības iestādēm – SIA “Sauljums” bērnudārzu “Varavīksne”, bied-
rību “Mazulītis Rū”, SIA “Mūsu namiņš”, SIA “Edinburgas skola” 
bērnudārzu “Zelta rasa”, SIA “MBPI” bērnudārzu “m’Pipariņš” 
un SIA “Patnis”. Līgums ir noslēgts uz turpmākajiem četriem 
gadiem par licencētu pirmsskolas izglītības programmu apgūša-
nu Mārupes novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri pašlaik nepameklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) ierobežoto vietu skaita dēļ. Pašvaldība par katra bērnu 
maksās PPII Ls 115 mēnesī, kas ir tieši tikpat liela summa, cik 
izmaksā viena bērna izglītošana pašvaldības PII. Šajā summā 
nav iekļautas ēdināšanas izmaksas, kas tāpat kā pašvaldības 
izglītības iestādēs, vecākiem būs jāsedz pašiem.

No 1. septembra Varavīksni apmeklē 29 bērni “Mazulīti 
Rū” – 16, “Namiņu” – 40, “Zelta rasu” – 20, “m’Pipariņu” – 
31 bērns, bet “Patni” apmeklē 7 bērni.

Mārupes novada doMes sēdes

 22. septembrī plkst. 9.30 Sociālā, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas sēde

 22. septembrī plkst. 11.00 
 Finanšu komitejas sēde

 22. septembrī plkst. 12.30  
Attīstības komitejas sēde

 22. septembrī plkst. 13.30 Vides  
un komunālo jautājumu komitejas sēde

 29. septembrī plkst. 15.00 Mārupes  
novada Domes sēde  

Plašāk ar Mārupes novada Domes sēžu lēmumiem 
varat iepazīties www.marupe.lv 

sadaļā “Novada Dome” – “Domes sēžu protokoli”.


