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Domes speciālisti apmeklētājus nepieņems.
Nepieciešamības gadījumā
zvaniet pa tālr.: 67934695
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Pār gadskārtu Jānīt’s nāca
tomēr ir tā, kā Jāņu naktī
teica uzveduma vadītāja
Ira Dūduma: „Tā ir ļoti
skaista pasakaa par papardes ziedu un zelta
podu, bet īstenībā es nevienu nezinu, kas caur zieda
atrašanu būtu ieguvis zeltu
un kļuvis bagāts. Drīzāk,
tas ir cilvēcīgas mīlestības
un laimes simbols. Es no
visas sirds vēlu šo patieso
laimi un mīlestību atrast
mīlošās sirdīs un labās
cilvēciskajās attiecībās.”
Taču nevienam nav aizliegts ticēt Jāņu nakts
brīnumam un doties
paparžu pļavās – kas zin’,

Liekas, ka 23. jūnija
vakarā
visa
saulgriežu
enerģija
bija
sakoncentrējusies
Jaunmārupē
pie
ūdenstorņa, kur, pļavu
zālēm smaržojot, Jāņu
bērni dziedādami un dancodami ļāvās Jāņu nakts
mistērijām.
Šī bija pirmā reize
pēc ilgāka laika, kad
viss novads atkal varēja
sanākt kopā Līgo vakarā
- šeit notika viss, kam
kārtīgās
saulgriežu
svinībās jānotiek – gan
ļaušanās kopīgam dziesmu priekam, līgo dziesmām skanot pār visu novadu, gan
koncertuzveduma „Ak, Jāņu nakts” klausīšanās, gan Jāņu
siera un alus baudīšana, un kā nu bez kāju izlocīšanas
lustīgā dancī. Viena no skaistākajām tradīcijām un senā
rituāla neatņemama sastāvdaļa ir Jāņuguns dedzināšana.
Arī Jaunmārupē līdz ar saules rietu tika iedegts skaists
Jāņu ugunskurs, pie kura spēku smelties varēja katrs
līgotājs, saņemot no uguns, kā vēsta senču ticējumi,
svētību un attīroties.
Jāņu nakts ir maģijas un brīnumu pilna, kurā iespējams
ir viss. Runā, ka kādi arī devušies meklēt papardes
ziedu, nav zināms gan, vai savu laimi atraduši. Varbūt

Vasara
Dienas centrā
“Tīraine”

Labdarības “Līgo
kausā” Mārupē
pārsniegts
dāsnuma rekords

varbūt viņa ilgas tomēr piepildās.
Smaids sanākušo viesu sejās bija apliecinājums tam, ka
mums ir nepieciešami šādi kopīgi svētki, kas ļauj izjust
vienotības sajūtu, pulcējoties visiem pie sava Jāņu ugunskura.
Svētku organizatori saka lielu PALDIES visiem, kas
palīdzēja radīt svētku sajūtu, kas palīdzēja operatīvi
risināt dažas lielā vēja dēļ radušās ķibeles, arī tiem, kas
rūpējās par svētku viesu drošību un labsajūtu svētku
norises vietā.
Tiekamies nākamgad!
Uva Bērziņa

Rīgas
arhibīskapametropolīta
vizīte
Jaunmārupē
Atsaucoties uz Mārupes iedzīvotāju izteikto vēlēšanos nodibināt
draudzi
un pulcēties
dievkalpojumos, 17. jūnijā Jaunmārupē vizītē
ieradās Rīgas arhibīskapsmetropolīts
Zbigņevs
Stankevičs.
Šī bija pirmā reize, kad
Mārupes novadu apmeklē tik augsta garīga amatpersona.
Augsto viesi iedzīvotāji un pašvaldības pārstāvji sagaidīja
pie Mārupes Mūzikas un mākslas skolas. Tikšanās
iesākumā arhibīskaps Z.Stankevičs iesvētīja skolas klašu
telpas un novēlēja audzēkņiem spēt atainot Dieva pasaules
skaistumu mākslā un mūzikā. Pēc tam skolas zālē notika dievkalpojums, kurā arhibīskaps aicināja klātesošos
apzināties garīgās dimensijas nozīmi mūsu dzīvē, uzsverot,
ka neredzamā realitāte ir svarīgāka par redzamo, tādēļ katram sevī jāattīsta gara spēks un gaisma. „Tad ir cerība, ka
Mārupe sāks atplaukt vēl vairāk. Es jūs aicinu atvērties uz
Debesu valstību, jo tā nav ilūzija, tā ir realitāte, kurai ir
spēks pārveidot dzīves,» sacīja arhibīskaps.
Rīgas katoļu arhibīskaps – metropolīts Z.Stankevičs,
apmeklējot Mārupi, izteica atbalstu iecerei veidot katoļu
draudzi un vēlēja realizēt arī ieceri par baznīcas būvniecību.
Mārupē, kurā dzīvo pāri par 16 000 iedzīvotāju, nav sava
dievnama, taču starp mārupiešiem ir daudzi ticīgie, kas brauc uz Rīgas baznīcām.
Draudzes aktīviste Regīna Grīga stāsta, ka ticīgie jau sen
sirds dziļumos auklējuši cerību pa savu baznīcu, sākuši
vākt parakstus, izstrādājuši pat projektu nelielai kapelai,
bet arhibīskaps rosinājis, ka tik lielam novadam kā Mārupe
vajag lielu baznīcu, un nu ir tapis cits projekts, kas gaida
realizāciju. „Ļoti gribas cerēt, ka šī tikšanās ar arhibīskapu
būs kā aizsākums garīgajai atmodai Mārupē” uzsvēra
R.Grīga.
Uz jautājumu, vai Mārupē reiz būs sava baznīca, Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs atbildēja: „Ja Dievs tā būs
lēmis, tad noteikti būs! Cilvēkiem ļoti nepieciešama klusa
vieta, kur nodoties pārdomām, sarunām ar sevi vai palūgt
padomu.”
Kamēr baznīcas celšanas projekts vēl ir tikai tapšanas
stadijā, iedzīvotāji Mārupes Domē ir iesnieguši iesniegumu
ar lūgumu atļaut vienu svētdienu mēnesī rīkot dievkalpojumus Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Par šo jautājumu
deputāti lems nākamajā Domes sēdē.

Nākamais “Mārupes Vēstis”
numurs iznāks septembrī.
Sekojiet Mārupes novada jaunumiem arī
www.marupe.lv un
twitter.com/Marupes_novads

Novēlam saulainu un
pozitīviem iespaidiem
bagātu vasaru!
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012
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NOVADĀ
Jūnijā ar iedzīvotājiem apspriesta Mārupes novada
Attīstības programmas 1. redakcija
Jūnija mēnesī Mārupes novada ciemos – Skultē,
Jaunmārupē, Tīrainē un Mārupē – norisinājās Mārupes
novada Attīstības programmas 1. redakcijas ilgtermiņa
un vidēja termiņa dokumentu publiskā apspriešana. Pēc
Iedzīvotāju forumiem, kurus Mārupes novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA „Konsorts” un SIA „Reģionālie projekti” organizēja maijā, sabiedriskās apspriedes bija
nākamais Mārupes attīstības plānu izveides posms, kura
laikā iedzīvotāji vēl līdz 9. jūlijam ir aicināti papildināt
dokumentos iekļautās idejas un priekšlikumus.
Sabiedrisko apspriežu laikā kopumā gandrīz simtu piecdesmit mārupiešu klātienē tika iepazīstināti ar Ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju 2013. - 2026. gadam, kurā definēts
novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums,
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, un
Attīstības programmu 2013. - 2019. gadam, kurā noteikti pašvaldības investīciju plāni novadā tuvākajiem
septiņiem gadiem.
Attīstības programmas investīciju plāni noteikti piecos prioritārajos virzienos, kas Mārupē ir: ģimene, bērni,
jaunieši, seniori; ilgtspējīga dzīves vide; uzņēmējdarbības
attīstība; novada un ciemu sasniedzamība un pieejamība;
procesu vadība un sadarbība. Ņemot vērā iepriekš fo-

rumos izvirzītos priekšlikumus, ar iedzīvotājiem tika
pārrunātas aktivitātes, kas katras prioritātes ietvaros
paredzētas attiecīgajam ciemam, kā arī visai novada teritorijai.
Piemēram, domājot par ģimenēm, bērniem, jauniešiem,
tuvākajos gados iecerēts izveidot mazo bērnu (1-3
g.) auklīšu dienestu, jauniešu centru un izbūvēt
multifunkcionālu kultūras centru. Vides kvalitātes
celšanai plānota parka un skvēru ierīkošana, meliorācijas
sistēmu rekonstrukcija un novērošanas kameru ierīkošana
sabiedriskās
vietās.
Infrastruktūras
sakārtošanai
paredzēti tādi projekti kā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana starp Skulti, Tīraini, Mārupi un
Jaunmārupi un „Park and ride” stāvlaukuma izveide pie
Tīraines dzelzceļa stacijas. Uzņēmējdarbības sekmēšanai
iezīmēta inkubatora izveide un elektrojaudu attīstība.
Savukārt procesu vadības uzlabošanai iezīmēti sadarbības
un pieredzes apmaiņas projekti ar līdzīgām pašvaldībām
ārvalstīs, paaudžu politikas izstrāde u.c pasākumi.
Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam investīciju
plānā pašlaik kopumā iekļauti 125 projekti, kuru izmaksas noteiktas indikatīvi un realizācijas gadi ir provizoriski.
Projektu ideju ir daudz, tāpēc var rasties jautājums – kā

Genocīda upurus pieminot

Pie Mārupes kapiem komunistiskā genocīda upuru
piemiņas vietā Mārupē, 14.jūnijā pulcējās tie mārupieši,
kas piedzīvojuši 1941.gada notikumus, kad mūsu tautai
tika cirstas dziļas un smagas brūces, kas daudzu latviešu
likteņos atstājušas neizdzēšamas pēdas.
Pie pieminekļa, uzrunājot klātesošos, Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs uzsvēra, ka mums visiem,
kas esam dzīvi palikušie, ir pienākums atcerēties to, kas
toreiz notika, pieminot cilvēkus, kas nepārnāca, kā arī tos,
kuri, izturējuši tās šausmas, nežēlību un pazemojumu padomju koncentrācijas nometnēs un nometinājuma vietās
Sibīrijā, tomēr atgriezās Latvijā. „Par to ir jārunā ģimenēs
ar saviem bērniem un bērnu bērniem, lai Baigā gada notikumi paliktu tautas atmiņā paaudžu paaudzēs,” teica
M.Bojārs.

Pēc kopīgas dalīšanās atmiņās
par baisajiem tā laika notikumiem, represētie un viņu tuvinieki tika aicināti uz skaisto
operas mākslinieces Sonores
Vaices koncertu „Par mīlestību”
Mārupes Kultūras namā.
Šogad aprit 71 gads kopš
neaizmirstamajiem 1941.gada
14.jūnija notikumiem. Tā ir viena no traģiskākajām dienām
Latvijas vēsturē, kad no Latvijas tika izvesti 15 425 dažādu
tautību iedzīvotāji, tostarp 3751
bērns vecumā līdz 16 gadiem.
Mēs dziļi noliecam galvas
to daudzo cilvēku priekšā, kuriem liktenis bija lēmis
piedzīvot komunisma varas visatļautību. Sievietes,
vīrieši, bērni un sirmgalvji bez žēlastības tika sabāzti
lopu vagonos, daudzi mira ceļā uz Sibīriju, daudzi mira
koncentrācijas nometnēs, nometinājuma vietās bez
ēdiena, pajumtes, sniegā un salā. Tie, kas palika dzīvi un
atgriezās Latvijā, kā smagu nastu spiesti pārdzīvoto nest
visu atlikušo mūžu.
Kā raksta grāmatas „Lāsta atburšana. Represētie
mārupieši” līdzautore Ilze Būmane: „Latviešu tautas gudrība vēsta, ka mūsu spēkus vairo senču gars, ja
vien turam godā viņu piemiņu. Es ticu, ka mūsu mīļie,
kas apgūla tālumā, ir kopā ar mums. Viņu dvēseles mājo
līdzās. Sargāsim latvisko dvēseli, būsim stipri!”
Uva Bērziņa

Šogad varētu atsākties SIA „Palink”
lielveikala celtniecība Mārupē
2012. gada 18. jūnijā ir saņemts Apgabaltiesas spriedums, kas ļauj SIA „Palink” atsākt veikala un noliktavas
telpu celtniecību Mārupē, Daugavas ielā 31.
Jau gandrīz četrus gadus šajā zemesgabalā atrodas
nepabeigta jaunbūve, kuru 2008. gadā, pēc būvatļaujas
saņemšanas, cēlis SIA „Palink”, kas ir arī minētā zemesgabala īpašnieks.
Drīz pēc celtniecības uzsākšanas projektu uz vairākiem
gadiem nācās apturēt sakarā ar tiesvedību, kas tika uzsākta
2009. gada janvārī pēc minētā zemesgabala apkārtnē
dzīvojošu trīs iedzīvotāju iesniegumiem Administratīvajā
rajona tiesā. Pēc Administratīvās rajona tiesas lēmuma
iedzīvotāju pretenzijas apmierināt un atzīt izsniegto
būvatļauju par prettiesisku, Mārupes pašvaldība 2011.
gadā ar apelācijas sūdzību vērsās Apgabaltiesā, kas 2012.
gadā attaisnojusi būvatļaujas izsniegšanu uzņēmumam.
„Lai atsāktos veikala celtniecība, SIA „Palink”
būtu jāatjauno būvatļauja. Pašlaik, līdz ar Apgabaltiesas lēmumu, uzņēmumam nekādu šķēršļu būvatļaujas
atjaunošanai nepastāv,” informē Mārupes novada
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būvvaldes vadītāja Aida Lismane.
SIA „ Palink” sabiedrisko attiecību konsultante Velga
Ozola norādījusi, ka, tā kā pēc 18. jūnija Apgabaltiesas sprieduma tomēr vēl 30 dienu laikā iesniedzējiem
ir tiesības iesniegt kasācijas sūdzību Administratīvajā
apgabaltiesā, komentāru par turpmākajiem plāniem
attiecībā uz veikala celtniecību uzņēmums varētu sniegt
augusta sākumā.
Kate Nītiņa

domāts tās īstenot? Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
skaidro: „Jāsaprot, ka investīciju plāns ir pārdomātu
vajadzību saraksts, kuru īstenošanai piesaistāmi
pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības u.c. finanšu resursi. Liela daļa projektu realizējami ar Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējumu, tāpēc to īstenošanas iespējamība
un secība ir atkarīga no tā, kāds būs jaunais ES fondu
naudas sadalījums 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Šobrīd ir būtiski investīciju plānā iekļaut visas pašvaldības
attīstību veicinošās projektu idejas, jo aktivitātēm, kuras sarakstā nebūs, Eiropas līdzfinansējumu piesaistīt
nevarēs.”
Ar izstrādātajiem plānošanas dokumentiem ikviens
var iepazīties novada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Aktuāli/Attīstības programmas izstrāde vai pašvaldības
administratīvajā ēkā – pie Būvvaldes vadītājas Aidas Lismanes.
Lai attīstības plānu turpinātu papildināt, iedzīvotāji
aicināti priekšlikumus par Mārupes novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2026. gadam 1. redakciju un
Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1. redakciju iesniegt vēl līdz 2012.gada 9.jūlijam personiski novada Domē Būvvaldē vai pa pastu uz adresi:
Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, Mārupes novads, ar norādi – Mārupes novada attīstības dokumentu
sabiedriskā apspriešana, vai elektroniski uva.berzina@
marupe.lv
Kate Nītiņa

Par atkritumu apsaimniekošanas
nepārtrauktības nodrošināšanu
Mārupes
novada
domes sēdē, kas notika
27.06.2012.,izskanēja
bažas par to, ka Mārupes
novadā pēc 01.07.2012.
varētu rasties situācija,
ka daudziem iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ
nav paspējuši noslēgt līgumus, nebūs kur likt atkritumus, kas var radīt antisanitārus apstākļus novadā. Lai
nepieļautu šādu situāciju, SIA „Eko Rīga” izteica savu
piedāvājumu, ko publiski apliecina Mārupes novada domei un iedzīvotājiem arī šajā vēstulē:
Esam gatavi uzstādīt konteinerus pirms līguma
parakstīšanas un veikt to izvešanu saskaņā ar
saskaņoto grafiku tiem iedzīvotājiem, kas to pieprasīs
rakstveidā, aizpildot pieteikuma veidlapas.
Pieteikuma veidlapas pieejamas Mārupes novada Domē
pie SIA „Eko Rīga” pārstāvja vai Domes sekretariātā. SIA
„Eko Rīga” pārstāvis Domes telpās pieņems un konsultēs
iedzīvotājus:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00; otrdienās
no plkst. 9.00 līdz 13.00; trešdienās no plkst. 13.00
līdz 17.00; Ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00;
Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00
Iedzīvotājs savu gribu var arī izteikt elektroniski, uz epastu: marupe@ekoriga.lv atsūtot iesniegumu, kurā ietverta sekojoša informācija par personu:
1. vārds, uzvārds;
2. personas kods;
3. objekta adrese;
4. CSA izvešanas biežums – 1 x ned; 1 x 2ned; vai
1x mēn.;
5. izvešanas diena – svētdiena vai otrdiena/ceturtdiena;
6. e-pasts un kontakttālrunis.
un tās apliecinājums, ka:
• persona vēlas saņemt 0,24m3 konteineri no SIA Eko
Rīga, kuru tā pieņems savā lietošanā un glabāšanā
līdz līguma noslēgšanas brīdim;
• persona noslēgs atkritumu apsaimniekošanas līgumu
līdz 30.07.2012.;
• persona norēķināsies ar SIA “Eko Rīga” par atkritumu izvešanu pēc spēkā esošā CSA tarifa 2.94LVL/
m3. Viena konteinera izvešana ar 21% PVN
0,85LVL.
Iedzīvotāju ērtībai mūsu mājas lapā www.ekoriga.lv/
marupe ir pieejams iesnieguma paraugs.
Šajā interneta vietnē ir pieejama arī jaunā līguma
redakcija, kas pārrunāta ar Patērētāju tiesību
aizsardzības centru. Iedzīvotāju ērtībai tur ir pieejama
arī līguma darba versija, kurā iekrāsoti visi dzēsumi,
labojumi, lai iedzīvotājam būtu ērtāk apskatīt izmaiņas.
SIA «Eko Rīga» direktors Kaspars Patašs
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

IZGLĪTĪBA
Paldies Jaunmārupes sākumskolai
Ievada vietā
Kad pirms 6 gadiem mocījos neziņā, kurā no skolām
uzsākt mācības manam jaunākajam dēlam Mikum
Emīlam , griezos ar savu problēmu pie sava bērnudārza
„Lienīte” direktores Līga Kadiģes kundzes. Nesen bijām
pārnākuši no Rīgas centra uz Mārupi, bija jau pieredze ar
vecākā dēla skolas gaitām Rīgas centra prestižās skolās
un skolas izvēle, manuprāt, bija ļoti nopietns solis. Direktore cilvēciski man pārjautāja, kas ir mūsu prioritāte?
Sev varēju atbildēt, ka mazā dēla emocionālā pašsajūta
un iespēja mācīties kvalitatīvā vidē, labu, zinošu , iejūtīgu
pedagogu vadībā. Un biju jau sev atbildējusi – mācīsimies
jaunajā Jaunmārupes sākumskolā. Kadiģes kundze
vien piebilda, ka zinot direktores augstās prasības, viņa
garantē kvalitatīvu zināšanu līmeni un vēlmi bērniem dot
to pašu labāko.
Nu ir jau pagājuši seši mācību gadi. Mikus kopā ar
saviem klasesbiedriem ir pirmais skolas 6.klašu izlaidums, jo, kad stājāmies skolā, tajā bija plānotas tikai
četras klases. Mums palaimējās, tieši ar mūsu gadu skola
piedāvāja turpināt mācības līdz pat sestajai klasei. Nu
aiz muguras seši spraigi mācību gadi, veiksmes un mazi
pārpratumi, kas gadās ikvienam aktīvam skolas bērnam.
Esam priecājušies par labām un teicamām sekmēm
un arī no rīta, konsultāciju laikos, labojuši iesprukušo
četrinieku. Esam šajos gados ne tikai čakli mācījušies,
bet arī dziedājuši, spēlējuši teātri, piedalījušies starptautiskos projektos, braukuši interesantās ekskursijās. Ar
pašvaldības atbalstu skolas sporta zālē apguvuši futbola,
basketbola, florbola u.c. sporta veidu pamatus. Ar skolas
biedru palīdzību esam sapazinušies ar citām mārupiešu
un jaunmārupiešu ģimenēm un kļuvuši par labiem
paziņām, draugiem.Vienmēr man kā mammai bija pieejams klases audzinātājas Unas Moisejas mobilais tālruņa
nr. un e - pasts un pilna informācija par savu dēlu, viņa
panākumiem, sasniegumiem un arī problēmām.
2012.gada maijs
Jaunmārupes sākumskola rotāta bērzu meiju rotā, lejas
vestibilā visu absolventu foto izstāde, skolas aktu zālē

pulcējušies satrauktie vecāki un skolas darbinieki. Skan
klusa mūzika. Un tad jau nāk visi 6 –a klases beidzēji,
saposušies un bezgala svarīgi. Mums vecākiem sagatavota speciāla programma – atliek tik pabrīnīties par
skolotāju un bērnu izdomu dzejā, mūzikā paskatīties uz
savu vietu dzīvē šodien un nākotnē. Kamols kāpj kaklā,
kad prezentācijas laikā redzam savu bērnu foto, skolas
gaitas sākot, un šodien,visus viņu panākumus un sasniegumus! No fotogrāfijām pretim mums smaida laimīgi
bērni, kas šajos gados izkūņojušies no maziem mammu
mīlulīšiem līdz pat īstiem tīņiem. Kā pagājis laiks un ko
skola ir devusi viņiem? Pirmkārt, jau zināšanu kopumu,
milzu bagātību, kas šobrīd noglabāta katra individuālajā
seifā , ņem tikai un izmanto! Otrkārt, iespēju augt un
attīstīties harmoniskā vidē, ko nodrošina skolas kompaktums, tuvums mājām, skolotāju stingrās prasības,
bet pozitīvā attieksme pret katru indivīdu. Treškārt,
iespēju atrast un iepazīt savus pirmos draugus un pirmo
skolotāju , ko atcerēties visu mūžu. Par to lielais Paldies
klases audzinātajai Unai Moisejai un visam skolotāju
kolektīvam direktores Ivetas Timules vadībā.
Rokās iegulst liecība, skolotāju rokās - bērnu dāvātie
ziedi, fotogrāfijas piemiņai un skolas durvis jau veras ciet,
lai atvērtu jau jaunās dzīves lielās durvis. Skolā ienāks
jauni audzēkņi un mēs visiem varam novēlēt – lai katrs
savā izlaidumā būtu tik gandarīts par mācību gadiem savā
skolā, gluži tāpat kā mēs – 6 a klases absolventi un viņu
vecāki !
Nobeiguma vietā
Valsts pārbaudes darbus Mikus klasesbiedri visi
nokārtojuši veiksmīgi, bez neviena nesekmīgā. Lielākā
klases daļa uz vienkāršas rūtiņu lapiņas uzrakstījuši
lūgumu Mārupes skolas direktoram dot iespēju viņiem
macīties vienā klasē, cits izturējis pārbaudījumus 1.valsts
ģimnāzijā, kāds - Agenskalna Valsts ģimnāzijā, Angļu
ģimnāzijā u.c.Tātad esam bijuši līmenī gan mācību ziņā,
gan arī savstarpējās attiecībās un par to iespēju liels
Paldies !
Mika Emīla Zupiņa mamma Iveta Lepeško

Mēs varam labāk!
Kad lielākā daļa skolas bērnu sauļojās un laiskojās
pludmalē, Jaunmārupes sākumskolas 5. a klases skolēni
15. jūnijā, pēc labi padarīta darba, devās uz apbalvošanas
pasākumu „Kino Citadele”, kur skolvadības sistēmas un
izglītības portāla „e-klase” un laikraksta „Diena” rīkotajā
sekmju vērtējumu progresa konkursā „Mēs varam labāk”
tika iegūta 1. vieta Latvijā - 5.klašu grupā!
Konkursā procentuāli tika vērtēts, kā uzlabojušās
sekmes 2.semestrī, salīdzinot ar 1. semestra noslēguma
vērtējumiem. Pēc „e-klases” redaktores Ditas Blauas
teiktā, visu klašu kopējais līmenis ir uzlabojies par vienu balli. Jaunmārupes sākumskolas 5.a klasei uzvara
konkursā nāca kā īsts pārsteigums, ko bērni negaidīja,
jo par dalību šajā konkursā neko nezināja. Tādēļ īpaši
jāuzsver, ka uzvara ir nopelnīta godīgi, ar pašaizliedzīgu
darbu un mērķtiecību! Skolēniem jau tagad ir skaidrs,
kur dzīvē viņiem būs nepieciešamas iegūtās zināšanas
un klasē ir izveidojies moto, ka mācīties ir stilīgi, līdz ar
to radot labvēlīgu sacensības garu visā mācību procesā.
Pavisam konkursā piedalījās 6999 klases. Uz
apbalvošanu bija ieradušies ap 700 Latvijas skolēnu! Pēc
apbalvošanas ceremonijas konkursa laureātiem „Kino
Citadele” dāvināja jaunās animācijas filmas „Madagaskara 3” seansu. Tāpat tika saņemts setifikāts no
Letonika.lv – interneta resursa Letonika.lv gada abonements un „Geidānmuižas” dāvanu karte skolēnu ekskursijas programmā „Nāc un dari” ar iespēju piedalīties
skolnieku turnīrā. Bija arī daudz „garšīgas” balvas no
konkursa atbalstītājiem.
Milzīgs paldies jāsaka 5. klases priekšmetu
skolotājiem, kas skolēnus motivē mācīties, aizrauj ar
interesantām mācību stundām un idejām! Izturību un
tādu pašu skolotāju mācīšanas un skolēnu mācīšanās
degsmi arī turpmāk!
Arī turpmāk, visi kopā - MĒS VARAM LABĀK!
5.a klases audzinātāja Sarmīte Norenberga

„Zaļā bumba” un „Mēs pilsētai ceRīgai”

Skanīgi ir noslēdzies šis mācību gads Mārupes vidusskolas dziedātājiem.
Maijā notikušais jau ceturtais zēnu koru festivāls Talsos
„Zaļā bumba” pulcināja ap 1000 zēnu no visas Latvijas.
Arī Mārupes vidusskolas zēnu kori.
Rīta pusē kori kopā sadziedājās, samēģinot konMārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

certa repertuāru. Pārsvarā tās
ir nākamo skolēnu Dziesmu
svētku zēnu koru dziesmas. Dienas otrajā pusē zēni piedalījās
sporta aktivitātēs, rādot savu
izveicību.
Patīkami, ka festivāla laikā
savu piedzimšanu piedzīvoja
„Zaļās
bumbas”
dziesmu
grāmata, kuru saņēma arī katrs
dziedātājs. Veiklākie zēni
ieguva arī autogrāfus no komponistiem Raimonda Tigula,
Toma Juhņēviča un koncerta
ilggadējā vadītāja jeb saieta
Lielā brāļa Intara Busuļa.
Skanīgās zēnu balsis priecēja
klausītājus ne vien Talsos, bet
arī Rīgā, Mežaparka estrādē.
1. un 2. jūnijā Rīgas bērnu
un jauniešu mūzikas svētkos
„Mēs
pilsētai
ceRīgai”
piedalījās mūsu skolas 2.4. klašu koris(vad. Ilze
Vilde), 5.-9. klašu meiteņu
koris un zēnu koris (vad.
Inga Cirse). Dziedātāji ar
nepacietību gaidīja šo mirkli,
lai varētu izjust dziesmu svētku
atmosfēru, iepazīties ar citiem
koru dziedātājiem, uzstājoties
Mežaparka lielajā estrādē.
Svētkos
piedalījās
ap
8000 dziedātāju no Rīgas un
Pierīgas skolām. Laika apstākļi bija īsts pārbaudījums
dziedātājiem, jo abas dienas bija lietains un vēss laiks.
Neiztikām bez karstas tējas dzeršanas un sausu drēbju
maiņas. Neskatoties uz to, bērniem bija svētku prieks un
piedzīvojums.
Ar lielu azartu mēģinājumos tika izdziedātas repertuāra

dziesmas un bērni jutās gandarīti par šī gada paveikto.
Repertuārā tika iekļautas latviešu tautasdziesmu apdares,
kā arī latviešu komponistu- Ilzes Arnes, Ērika Ešenvalda,
Renāra Kaupera, Ulda Marhilēviča orģināldziesmas un
jaundarbi. Vislielākos aplausus no bērniem saņēma H.
Zariņa „Satikšanās” un Ē.Ešenvalda „Dvēseles dziesma”.
Liels Paldies Mārupes pašvaldībai un skolas direktoram Jānim Lagzdkalnam par sadarbību un atbalstu, kā
arī koristu vecākiem par līdzdalību šajos svētkos!
Lai visiem jauka vasara, kora diriģente Inga Cirse
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PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 16/2012, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 25. aprīļa sēdes Nr. 7, lēmumu Nr.19

PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS NOTEIKŠANAS
KĀRTĪBU MĀRUPES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
(turpmāk - Maksa) noteikšanas un grozīšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumi ir saistoši ikvienam sadzīves atkritumu
radītājam – juridiskai un fiziskai personai Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
II Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir atkritumu apsaimniekotāja, kuru Mārupes novada Dome ir
izvēlējusies Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantā
noteiktajā kārtībā un ar kuru ir noslēgusi līgumu (turpmāk
tekstā – Atkritumu apsaimniekotājs), piedāvātais tarifs,
kurš ir norādīts starp Mārupes novada Domi un Atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā un ir apstiprināts
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
III Maksas noteikšanas kārtība
4. Maksu nosaka Mārupes novada Dome ar lēmumu.
5. Maksa sastāv no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmajā daļā minētajām sastāvdaļām.
IV Maksas grozīšanas kārtība
6. Maksu groza Mārupes novada Dome ar lēmumu;
7. Maksas grozīšanas pamats ir šajos Noteikumos
noteiktajā kārtībā iesniegtais Atkritumu apsaimniekotāja
ierosinājums.
8. Atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi ierosina Maksas grozīšanu ne ātrāk kā pēc 12 kalendārajiem mēnešiem
pēc līguma noslēgšanas. Ja Dabas resursu nodoklis
mainās ātrāk kā pēc 12 kalendārajiem mēnešiem, pirmās
izmaiņas tarifā ir pieļaujams ierosināt ar attiecīgā ārējā
normatīvā akta izsludināšanas dienu, bet šajā gadījumā
izmaiņas maksā var skart tikai tās sastāvdaļas, kuras veido dabas resursi nodoklis.
9. Turpmāk Apsaimniekotājs var iesniegt Pašvaldībai
pamatotu priekšlikumu grozīt maksu ne biežāk kā vienu
reizi 12 mēnešos, pamatojot ierosinājumu:
9.1.ar Centrālās statistikas pārvaldes patēriņa cenu
prognozi par nākošo gadu un par inflācijas likmēm vai
9.2. ja ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos,
kas paredz izmaiņas nodokļos un nodevās, vai
9.3. ja iestājas kāds no šādiem apstākļiem:
9.3.1. degvielas cena pieaug vairāk kā par 10% no
iepriekšējā tarifā iekļautās degvielas cenas
9.3.2.tiek paaugstināta maksa par atkritumu
noglabāšanu Cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligonā.
10. Saņemot Apsaimniekotāja ierosinājumu grozīt
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2012, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 23. maija sēdes Nr. 10, lēmumu Nr.19

Grozījumi Mārupes novada Domes 2009.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.04/2009 „Par
maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada
administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”,
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.04/2009 (turpmāk –noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu ar 1.3.punktu šādā redakcijā:
„1.3.Licences kartīte attiecībā uz katru Pārvadātāja
īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo transportlīdzekli,
kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai (turpmāk tekstā
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Maksu, Mārupes novada Dome izvērtē Apsaimniekotāja
ierosinājuma pamatotību, ņemot vērā Apsaimniekotāja
iesniegtos pamatojošus dokumentus.
11. Mārupes novada Dome ir tiesīga Apsaimniekotāja
ierosinājumu apmierināt pilnībā, apmierināt daļēji vai
noraidīt.
12. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja
ierosinājumu par pamatotu pilnībā, tā apstiprina piedāvāto
maksu ar Lēmumu.
13. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja
ierosinājumu par daļēji nepamatotu, tā par pamatotu atzītus maksas grozījumus apstiprina ar Lēmumu,
pārējā daļā pieņemot motivēto lēmumu par ierosinājuma
noraidīšanu.
14. Ja Mārupes novada Dome atzīst Apsaimniekotāja
ierosinājumu par nepamatotu, tā pieņem motivēto
lēmumu par ierosinājuma noraidīšanu.
15. Ja Apsaimniekotājs nepiekrīt Mārupes novada
Domes lēmumam par ierosinājuma daļēju vai pilnu
noraidīšanu, Mārupes novada Dome izsludina jaunu
iepirkuma procedūru apsaimniekotāja izvēlei. Šajā
gadījumā Apsaimniekotājs turpina sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu līdz jauna apsaimniekotāja darbības
uzsākšanai.
V Maksas spēkā stāšanās kārtība
16. Maksas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami atkritumu radītajiem neatkarīgi no tā, vai ir noslēgti attiecīgi
līgumu grozījumi, ceturtā mēneša pirmajā datumā pēc
attiecīga Mārupes novada Domes lēmuma par jaunas
maksas apstiprināšanu publicēšanas vietējā laikrakstā
„Mārupes Vēstis”.
17. Par maksas grozījumiem Mārupes novada Dome
brīdina atkritumu radītājus, publicējot informāciju vietējā
izdevumā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.
marupe.lv.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
(izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksas
noteikšanas kārtību atkritumu radītājam vai valdītājam
(izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minēto atkritumu radītāju) apstiprina pašvaldība ar saistošajiem
noteikumiem. Pamatojoties uz saistošajos noteikumos
paredzēto kārtību, pašvaldība ar savu lēmumu nosaka
maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot
sadzīves atkritumu reģenerāciju), un to veido:
1) maksa par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi
pašvaldība un šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētais
atkritumu apsaimniekotājs;
2) sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs;
3) dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
– Pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis) ir izsniedzama uz atsevišķa lēmuma pamata, ja Pārvadāšanai
izmantojamais transportlīdzeklis atbilst LR normatīvajos
aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.”
2. Papildināt noteikumu 2.1.punktu ar 2.1.12.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.12. katrā taksometrā esošā skaitītāja tehniskās
pases kopija.”
3. Izteikt noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā:
„2.6. Lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licences kartīti pieņem Mārupes novada
Domes izpilddirektors. Mārupes novada Domes izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada Domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
4. Izteikt noteikumu 2.7.punktu šādā redakcijā:
„2.7. Ja Lēmuma pieņemšanai trūkst kāds no 2.5.punktā
minētie dokumentiem, Mārupes novada Domes izpilddirektors nosūta licences kartītes pieprasītājam rakstisku
paziņojumu par trūkstošo dokumentu pievienošanu.”
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Tā paša likuma panta otrā daļa noteic, ka atkritumu
apsaimniekotājs, kuru atbilstoši šā likuma 18.pantam
izvēlējusies pašvaldība, nodrošina sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu,
dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas
infrastruktūras objektu uzturēšanu par vienādu maksu
visiem sadzīves atkritumu radītājiem attiecīgajā šo atkritumu apsaimniekošanas zonā atbilstoši šajā likumā
noteiktajā kārtībā noslēgtajam līgumam ar pašvaldību,
izņemot šā likuma 18.panta desmitajā daļā minētos
gadījumus.
Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2011.gada 12.apīļa
saistošo noteikumu Nr.9/2011 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mārupes novadā” 29.punktu atkritumu
radītājs patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju
par tā radīto atkritumu savākšanu saskaņā ar noslēgto
līgumu, maksājot atkritumu apsaimniekošanas maksu, ko
nosaka Mārupes novada Dome ar atsevišķiem saistošiem
noteikumiem.
2012.gada 13.aprīlī Mārupes novada Dome noslēdza
līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā ar SIA „EKO Rīga”, reģ.Nr.40003667382.
Saskaņā ar minētā līguma 3.punktu Apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanu veic par šajā Līgumā noteiktu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 2.94 LVL/m3
(divi lati deviņdesmit četri santīmi par vienu kubikmetru)
bez PVN. Tarifā ir iekļautās šādas sastāvdaļas:
1) Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi
par degvielu par 1 m3 sadzīves atkritumu daudzuma
savākšanu;
2) Dabas resursa nodoklis par 1 m3 savākto sadzīves
atkritumu daudzumu;
3) Sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi CSA
poligonā par 1 m3 savākto nešķiroto sadzīves atkritumu
daudzumu;
4)Pārējie sadzīves atkrituma apsaimniekotāja izdevumi
un peļņa par 1 m3 savākto sadzīves atkritumu daudzumu.
Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
(turpmāk - Maksa) noteikšanas un grozīšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī
apsaimniekošanas maksas apmēru
3.1.saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes
prognoze uz pašvaldības budžetu, pēc iespējas norādot
konkrētus aprēķinus;
Atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldībā
tiks īstenota apstiprināto finansēšanas līdzekļu ietvaros.
Videi kaitīgo preču savākšanas akcijas organizēšanas
izmaksas sedz atkritumu apsaimniekotājs. Pašvaldība var
sniegt atbalstu ikgadējai akcijas rīkošanai ar atsevišķu
Domes lēmumu.
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams.
Noteikumi būs saistoši ikvienam atkritumu
radītājam – juridiskai un fiziskai personai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 11.punktu viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai,
ja tas paredzēts likumos.
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmā daļa noteic,
ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst
veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju
(licenci), ko izsniedz pašvaldība.
Saistošo noteikumu projekts paredz deleģēt atsevišķu
lēmumu pieņemšanu izpildvarai, turpmāk lēmumus par
licences kartīšu izsniegšanu pieņem Mārupes novada
Domes izpilddirektors.
Tiek veicināta uzņēmējdarbība Mārupes novadā, ātrāka
iesniegumu izskatīšana
Atsevišķus lēmumus pieņem Mārupes novada Domes
izpilddirektors, kura lēmumi var tikt apstrīdēti Mārupes
novada Domē saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības
nolikumu, Mārupes novada Domes lēmumi var tikt
pārsūdzēti Administratīvajā tiesā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2012, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 23. maija sēdes Nr. 10, lēmumu Nr.8

Grozījumi Mārupes novada Domes 2010.gada
18.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010„Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko
kārtību Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 6.punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta
saistošajos noteikumos Nr.11/2010 šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
„6. Nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem), lietotājam (lietotājiem)
vai namīpašuma pārvaldniekam (ja tāds ir saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) 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.”
Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Nekustamā īpašuma īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem), lietotājam (lietotājiem)
vai namīpašuma pārvaldniekam (ja tāds ir saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem)
jānodrošina namīpašumu, tai skaitā ēkas, fasāžu un žogu
uzturēšana kārtībā, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas kopšana: sanitārās tīrības uzturēšana,
savlaicīgajā zāles nopļaušana un krūmu izciršana,
ievērojot šo noteikumu 10.punktā minētās prasības zālienu
nopļaušanai un krūmu ciršanai, apstādījumu un grāvju
tīrīšana, lapu, atkritumu savākšana.
Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām
personām līdz LVL 100-, juridiskām personām – līdz LVL
200.
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2012, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 23. maija sēdes Nr.10, lēmumu Nr.7

Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43 panta pirmās daļas 10.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
“Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs,
kā arī suņa apmācībai” 13.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka
suņu un kaķu turēšanas (turpmāk tekstā dzīvnieks) kārtību
Mārupes novadā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis nodrošināt, lai dzīvnieku turēšana
neapdraudētu un netraucētu citus dzīvniekus vai cilvēkus
(sabiedrību), kā arī nepiesārņotu apkārtējo vidi.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām, kuras pastāvīgi dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1.dzīvnieks – suns, kaķis;
4.2.dzīvnieka īpašnieks – juridiska vai fiziska persona;
4.3.dzīvnieka turētājs – juridiska vai fiziska persona, kuras
rīcībā vai aprūpē atrodas dzīvnieks;
4.4.inventārs -maisiņi, lāpstiņa u.c. nepieciešamie instrumenti suņu ekskrementu savākšanai.
II Dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi
5. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu LVL 150-, juridiskām personām – līdz LVL 500.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 71.punktu šādā
redakcijā:
„71. Nekustamā īpašuma īpašnieks (īpašnieki), tiesiskais
valdītājs (valdītāji), lietotājs (lietotāji) vai namīpašuma
pārvaldnieks (ja tāds ir saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem) nedrīkst pieļaut
klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos un/vai barošanu
namīpašuma koplietošanas telpās un tam pieguļošajā
teritorijā, kā arī nodrošina, lai klaiņojošie mājdzīvnieki
neiekļūst namīpašuma bēniņos, pagrabos un citas
neapdzīvojamās telpās.
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 LVL 100-, juridiskām personām – līdz LVL 150.”
Izteikt saistošo noteikumu 12.punkta pirmo teikumu
šādā redakcijā:
„12. Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, daudzstāvu
dzīvojamās, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktas
dzīvojamās un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās
sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus aizliegts
dedzināt no15. maija līdz 15.septembrim, izņemot 23.jūniju
un 24.jūniju, kad drīkst dedzināt ugunskurus, ievērojot
ugunsdrošības noteikumus un nenodarot kaitējumu lieliem
kokiem un apstādījumiem.”
Papildināt saistošos noteikumus ar 171.punktu šādā
redakcijā:
„171 Aizliegts braukt apstādījumos un zaļajā zonā un
novietot tur mehāniskos transportlīdzekļus stāvēšanai, ja tas
nav saistīts ar apstādījumu un zaļās zonas apsaimniekošanu.
Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu pārkāpējam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām
personām līdz LVL 20-, juridiskām personām – līdz LVL
50.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, fiziskām
personām uzliek naudas sodu līdz LVL 35-, juridiskām
personām – līdz LVL 75.”
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
dzīvnieku bez pavadas bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta
laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās
un publisko pasākumu norises vietās, izņemot vietas, kas
speciāli ierīkotas dzīvnieku pastaigām.
6. Dzīvnieka īpašniekam (turētājam) vedot dzīvnieku
pastaigā ārpus īpašuma, kurā dzīvnieks tiek uzturēts,
jānodrošina dzīvnieka atstāto ekskrementu savākšana ar
līdzpaņemto inventāru.
7. Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) savāktos dzīvnieka
ekskrementus var izmest tam paredzētās speciālās urnās vai
atkritumu kastē.
8. Dzīvnieka īpašniekam pēc Mārupes novada pašvaldības
policijas pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dzīvnieku,
tā turēšanas vietu, kā arī dzīvnieka pasi vai vakcinācijas
apliecību un citus dokumentus, kas saistīti ar dzīvnieku.
III Saistošo noteikumu izpildes kontrole un
administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
9. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu vai
pārkāpšanu Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs ir saucams pie
administratīvās atbildības.
10. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas
Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas.
11. Administratīvā pārkāpuma protokolu izskata un
lēmumu pieņem Mārupes novada Domes administratīvā
komisija.
12. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām
līdz Ls 10,-, bet juridiskajām personām līdz Ls 20,-.
13.Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz Ls 50,-, bet juridiskajām
personām - līdz Ls 100,-.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

27.jūnija Domes sēdē lēma
Atstāt spēkā 2012.gada 13.aprīlī starp Mārupes
novada Domi un SIA „EKO Rīga”, 40003667382,
noslēgto līgumu nr.5-21/83-2012 par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mārupes novadā;
Nodot zemes gabalu „Mazcīruļi” (zemes kadastra
Nr. 8076-003-0105), „Vidzemes nams” (zemes kadastra Nr. 8076-003-0555), „Kazaki-1” (zemes kadastra
Nr. 8076-003-0170), „Jaunvārnas” (zemes kadastra Nr.
8076-003-0126), „Branguļi” (zemes kadastra Nr. 8076003-0074), „Jaunbranguļi” (zemes kadastra Nr. 8076003-0538), „Kazāki” (zemes kadastra Nr. 8076-0030241), „Kuģenieki” (zemes kadastra Nr. 8076-003-0066),
„Vilki” (zemes kadastra Nr. 8076-003-0027), „Vārnas-A”
(zemes kadastra Nr. 8076-003-0700), „Mazcīruļi-B”
(zemes kadastra Nr. 8076-003-0701),
„Lacumi-1”
zemes kadastra Nr. 8076-003-0050),” Vārnas” (zemes
kadastra Nr. 8076-003-0352), „Vārnas-1” (zemes kadastra Nr.8076-003-0231) detālplānojuma „Apbūves noteikumu” 1. redakciju un koku ciršanas ieceri sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
Finansiāli atbalstīt Mārupes novada meiteņu volejbola
komandas;
Finansiāli atbalstīt 2 sportistus;
Apstiprināt saistošos noteikumus ar Nr. 20 „Grozījumi
Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem
pabalstiem Mārupes novadā”” ;
Izstāties no apvienotās pašvaldību civilās aizsardzības
komisijas un izveidot Mārupes novada pašvaldības civilās
aizsardzības komisiju;
Pārņemt valsts II šķiras autoceļu V-21 Bērzciems
– Lāčplēši - Kalngale (Ziedkalnu ielu un Loka ceļu
posmā no Ozolu ielas līdz Ozolu ielai) Jaunmārupes
ciemā pašvaldības īpašumā ar mērķi veikt šī ceļa seguma
atjaunošanas darbus par pašvaldības budžeta līdzekļiem;
Organizēt iepirkumu - „Ziedkalnu ielas un Loka ceļa
daļas renovācija”;
Konceptuāli piekrist 2012.gadā veikt pašvaldības ceļa
C-30, C-20 un C-6 posmā no C-30 līdz C-20 rekonstrukcijas darbus, veicot asfalta seguma ieklāšanu saskaņā ar
izstrādāto tehnisko projektu;
Likvidēt Mārupes novada Domes Vides un komunālo
jautājumu komiteju, nododot tās funkcijas un pilnvaras
Mārupes novada Domes Attīstības komitejai;
Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu
Nr.21 ”Grozījumi Mārupes pagasta 2009.gada 8.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Mārupes novada
pašvaldības nolikums””;
Izveidot Finanšu un grāmatvedības nodaļu un
apstiprināt Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības
nodaļas nolikumu ;
Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2011.gada
publisko pārskatu par laika periodu no 01.01.2011. līdz
31.12.2011.;
Apstiprināt Mārupes novada Domes saistošos noteikumu Nr.22 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2012.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Mārupes novada pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu”;
Organizēt iepirkumu - „Mārupes novada ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.g. un
2013.g./2014.g.ziemas sezonā”;
Organizēt iepirkumu - „Dzelzceļa ielas izbūve’”;
Organizēt iepirkumu - „Degvielas iegāde””;
Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu Nr.23 projektu „Par Mārupes novada Domes 24.02.2011. saistošo
noteikumu 03/2011 „Par kompensācijas mehānismu”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16/2012 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanas kārtību mārupes
novadā”.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

5

NOVADĀ
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” aktualitātes jūnijā

Biedrības valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre un
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Uzņēmēji pievienojas Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam
14. jūnijā biedrības valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre
parakstīja dokumentu, kas paredz biedrības „Mārupes
uzņēmēji” pievienošanos nevalstisko organizāciju un
Ministru kabineta sadarbības memorandam. Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm

atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot
pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.
Memoranda īstenošanu pārrauga speciāli izveidota padome. Ministru kabineta un NVO memoranda īstenošanas
uzraudzības padomes mērķis ir nodrošināt nevalstisko
organizāciju intereses procesos, kurus var ietekmēt
ministru prezidents. Tie ir arī problēmjautājumi, kuru
risināšanai nepieciešama vairāku ministriju sadarbība,
jautājumi, ko ilgstoši neveicas atrisināt sadarbībā ar kādu
ministriju un kuros NVO viedoklis nav saklausīts citās
instancēs. Memoranda padomes sēžu rezultātā var tapt
ministru prezidenta rīkojumi atbildīgajām ministrijām
risināt konkrētus jautājumus vai arī veidot darba grupas
atsevišķu jautājumu izpētei.
Memorands tika izstrādāts un parakstīts vēl 2005. gadā,
kopš tā laika ir atvērts dokuments un tam var pievienoties
ikviena Latvijā reģistrēta nevalstiskā organizācija. Šobrīd
memorandu ir parakstījušas 305 NVO.
Turpinām pieredzes apmaiņu
Divas dienas maija nogalē un jūnija sākumā- 31. maijā
un 1. jūnijā– Mārupes uzņēmēji, kopā ar Jūrmalas un
Ķekavas uzņēmēju biedrībām, viesojās pie Rēzeknes

Mārupē pieejami traktortehnikas pakalpojumi
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

SIA „Lieknas BS” ir realizējusi projektu „Jaunas tratortehnikas iegāde pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanai”
(Nr.11-04-LL37-L413101-000024)

biedrības „Pierīgas partnerības” izsludinātajā konkursā
01.09.2011. pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „Iekārtu,tehn
ikas,aprīkojuma,informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem”.
Realizējot projektu, SIA „Lieknas BS” ar paša
uzņēmuma līdzfinansējumu varēja iegādāties jaunu
traktoru. Tagad uzņēmums ar šo jauno traktoru var
veikt dažādus, vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem
nepieciešamus traktortehnikas pakalpojumus - neapsaimniekoto platību appļaušanu, sniega tīrīšanu ziemā un citus
darbus, kuri nepieciešami apkārtējās vides sakārtošanai.
Projekta rakstīšanas laikā laba sadarbība izveidojās ar
biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvjiem, kuri vienmēr
laipni atbildēja uz visiem interesējošiem jautājumiem.
Tuvāka informācija par SIA „Lieknas BS” sniegtajiem pakalpojumiem ir atrodama internetā, Mārupes
pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, sadaļā
Sludinājumi, uz informatīvajiem stendiem novada
teritorijā vai pa tālruni 26602019.
SIA Lieknas BS valdes loceklis Bruno Čipa
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Mārupes
kapi

Mārupes
novada „Turaidās”,
kur jau sen darbojas kūpinātava,
nu ir atvērts jauns
veikaliņš,
kurā
SIA
„Turaidas
pils” tirgo pašu
ražotu produkciju.
Kūpinātava Mārupē jau darbojas

vairākus gadus, bet līdz šim savu produkciju pārdevām
tirgū, zemnieku tirdziņā pie “Spices” un gadatirgos. Veikals Mārupē darbojas nesen, bet daudzi jau ir iecienījuši
mūsu kūpināto un sālīto speķi. Liesas gaļas mīļotājiem
piedāvājam karbonādi un šķiņķi, bet vispieprasītākās ir
cūkgaļas krūtiņa un mūsu kūpinātās vistas.
Gaļu kūpina alkšņu malkas dūmos, bez jebkādām
ķīmiskām
piedevām, tikai gaļa
un sāls.
Gaļa ir ļoti aromātiska un garda.
Aicinām par to
pārliecināties pašiem katru darba
dienu no plkst.
11.00. - 20.00.
un
piektdienās
no plkst. 11.00. 21.00.
Tuvāka informācija pa tel.
29487182
SIA „Turaidas pils” valdes
priekšsēdētāja
Sandra Greibere

uzņēmēju biedrības. Vizītes laikā uzņēmēji iepazinās
ar diviem Rēzeknes uzņēmumiem– metālapstrādes uzņēmumu „Nook” un kokapstrādes uzņēmumu „Verems”,
un piedalījās Vitas Brakovskas vadītājā seminārā “Radošā
NEdarbnīca uzņēmēju konkurētspējas stiprināšanai „Lai
ko tu domā, domā CITĀDI!””.
Savukārt 6. jūnijā Mārupes uzņēmējus apmeklēja kolēģi
no Ķekavas uzņēmēju biedrības – Padomes locekļi Zane
Ešenvalde, Ināra Bāganta un Andra Pauliņa– Jēkabsone.
Tikšanās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas
pārstāve, biedru attiecību vadītāja Edīte Alksne, kura
klātesošos iepazīstināja ar konfederācijas prioritātēm un
darba plāniem.
Radoša domāšana biedrības attīstībai
13. jūnijā notika pirmais biedrības attīstības plānošanas
seminārs – smadzeņu vētra „Radoša domāšana
uzņēmējiem”, ko vadīja „Nordic Training International”
treneri Aleksis Daume un Andris Bondars (arī biedrības
valdes loceklis).
Seminārā dalībnieki apkopoja šābrīža problēmas novada attīstībā, savu lomu un iespējas to risināšanā, kā arī
ieskicēja pirmās idejas problēmu risinājumiem. Seminārs
bija kupli apmeklēts– tanī piedalījās gandrīz puse no
visiem biedriem. Dalībnieki vienojās, ka tuvākajā laikā
tiks organizēts semināra – smadzeņu vētras turpinājums,
uz ko tiks aicināti arī pārējie aktīvie organizācijas biedri.

Mārupes BMX - vispārēja
fiziskā sagatavotība ceļā uz
Olimpiskajām virsotnēm

Jau otro sezonu BMX saimē rezultatīvi uzsācis Mārupes
BMX klubs. Šobrīd Riteņbraukšanas federācijā reģistrēti
19 sportisti vecumā no 5 līdz 24 gadiem. Kvalificēta trenera vadībā treniņi norisinās trīs reizes nedēļā, tajos prasmi
BMX sacensību velobraukšanā apgūst 24 biedrības sportisti. Ar aktīvu biedru līdzdalību, tiek pilnveidota BMX
trase - divās no trīs virāžām esam uzklājuši bruģi, tas
spēs ilglaicīgi nodrošināt kvalitatīvu treniņu darbu. Lai
pilnvērtīgi varētu baudīt aktīvās atpūtas parkā iecerēto,
darba vēl daudz – strītbols, ielu vingrošana, skrituļošana,
velobols, skeitparks. Ziemā noteikti atkal uzliesim ledu
slidošanai. Prieks par pozitīvo interesi, īpaši no jauniešu
puses, kuri nāk talkā sev paredzētā aktīvās atpūtas parka
sakopšanā un pilnveidošanā.
Visi interesenti laipni aicināti izbraukt trasi, nemainīgs
nosacījumi ir ķivere, ar pārējiem noteikumiem var
iepazīties pie trases iebrauktuves. Apmeklējiet biedrības
mājas lapu www.bmxmarupe.lv, kurā var skatīt sacensību
kalendāru, rezultātus, foto, video galerijas un citu aktuālu
informāciju par biedrības darbu.
Biedrības „Mārupes BMX klubs”
valdes priekšsēdētājs Guntis Ruskis

Nacionālās suņu izstādes
Jaunmārupē
21. un 22. jūlijā Jaunmārupes zirgu sporta centrā „Lielceri” notiks divas Nacionālās visu šķirņu suņu izstādes.
Sestdien, 21. jūlijā norisināsies izstāde „Retro kauss
2012”, savukārt svētdien, 22. jūlijā – izstāde „Dzintara
vasara 2012”.
Nacionālās izstādes ir visu šķirņu suņu izstādes,
kurās piešķir Nacionālā Čempiona kandidāta sertifikātu
(CAC), Jaunā Čempiona kandidāta sertifikātu (JCAC) un
Veterānu Čempiona kandidāta sertifikātu (VCAC). Organizators var noteikt arī citus titulus, saskaņojot ar Latvijas
kinoloģiskās federācijas izstāžu komisiju.
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

SPORTS
Labdarības “Līgo kausā” Mārupē
pārsniegts dāsnuma rekords
“Līgo kausa” labdarības turnīrā, kas bija veltīts
trīsgadīgās Aleksandras ārstēšanai, piedalījās 38 golferi
un vairāk nekā simts viņu atbalstītāju.
Pasaulē jau izsenis pierasts, ka visai elitārā publika –
golfa spēlētāji – labprāt ziedo naudu labdarībai.
2003. gadā Mārupes novada golfa klubs “Viesturi”
pirmo reizi Latvijā iesaistījās šādā labdarības projektā,
sagādājot finansiālu palīdzību Valsts bērnu kardioloģijas

centram. Kopš 2007. gada regulāri tiek rīkoti “Līgo kausa”
turnīri, lai atbalstītu tieši mazo mārupiešu ārstēšanos.
Šogad 17. jūnijā golfa kluba “Vieturi” un “DNB bankas”
organizētajā “Līgo kausa” labdarības turnīrā, kas bija
veltīts trīsgadīgās Aleksandras ārstēšanai, piedalījās 38
golferi un vairāk nekā simts viņu atbalstītāju. Meitenītei
ārsti diagnosticējuši valodas un psihiskās attīstības aizturi,
viņai jāturpina iepriekš sāktās nodarbības – ārstnieciskā
vingrošana, masāžas, peldēšana, reitterapija, jāapmekle
logopēds un speciālais bērnudārzs, kā arī būtu vēlama
delfīnu terapija. Tam visam vajadzīga ne tikai ģimenes
labā griba, bet arī finanšu resursi. Tos 5279 latu apmērā
arī saziedoja klātesošie, kuru vidū bija redzami gan bijušie
politiķi kā Valdis Birkavs un Jānis Jurkāns, gan uzņēmēji,
no kuriem Viktors Burbo izrādījās arī galvenās balvas
ieguvējs. Savukārt tie, kuri turnīrā nepiedalījās, varēja

izklaidēties visas dienas garumā. Bērni vislabprātāk
izrādīja piekrišanu ponijiem, bet pieaugušie labprāt
vēlējās iegūt īpašumā savus pašportretus, nauda par kuriem arī tika ieskaitīta ziedojumos.
Pērn “Līgo kausa” labdarības turnīrā, kuru kuplināja
arī Latvijas izlases hokejisti Edgars Masaļskis, Armands
Bērziņš un Lauris Dārziņš, tika savākti vairāk nekā
4000 lati. Ziedojumi tika vākti sešus mēnešus vecajai
mārupietei
Līgai
Pārslai, kas piedzima ar trisomiju jeb
Dauna sindromu.
Lai gan slimība
nav ārstējama, ir
iespējams būtiski
uzlabot
bērna
dzīves
kvalitāti,
un pasaules prakse
liecina, ka rezultāti
var būt pat ļoti labi.
2010. gada “Līgo
kausa” dalībnieki,
viņu
ģimenes
locekļi un viesi, golfa klubā labi pavadot laiku, vienlaikus
palīdzēja veseļoties
mārupietei
Annai - pirms laika
dzimušajai dvīnītei,
kurai atšķirībā no
spriganā brāļa ir ļoti nopietnas veselības likstas. Togad
turnīra atbalstītāji “DnB Nord banka” pasniedza speciālas
balvas lielākajiem ziedotājiem - Ingai Muciņai un Ģirtam
Rēvaldam, kurš balvu ne tikai saņēma, bet arī deva –
iespēju viņa “Veselības centra 4” SPA atgūt spēkus un
dzīvesprieku saņēma Annas māmiņa. Tika saziedoti
vairāk nekā 3000 latu, turklāt savu artavu sniedza arī tādi
golferi, kas turnīrā nevarēja piedalīties.
Trešais labdarības golfa turnīrs 2009. gadā “Viesturos”
tika rīkots palīdzības vākšanai Kristoferam, lai atjaunotu
puisītim redzi. Šim nolūkam klātesošie bija atvēlējuši
nedaudz vairāk kā 4000 latu. Ja pirmajā gadā tika saziedoti 1500 latu , lai palīdzētu Anitai iegūt digitālo dzirdes
aparātu, tad 2008.gadā ziedotāji bija sasnieguši rekordu
- 5000 Ls. Kā izrādījās, tad šo dāsnumu golferi un viņu
atbalstītāji spēja pārsniegt tikai šogad.
Silvija Veckalne

Noslēdzies Lībera kausa 2012 1.posms

Sestdien, 9. jūnijā Mārupes velobraucēji atkal varēja
pulcēties, lai piedalītos Voldemāra Lībera piemiņas
kausa velosacensību 1. posmā. Sacensībās piedalījās arī
dalībnieki no Rīgas, Salaspils, Baložiem, u.c., bet kopumā
startēja 65 velobraucēji dažādās vecuma grupās.
Paldies par šīm sacensībām jāsaka to idejas autoram,
z/s „Jaunmārtiņi” īpašniekam Andrim Līberam. Iecere
par šādām sacensībām radusies, jo viņa tēvs Voldemārs
Mārupes novada Dome
PIEKTDIENA, 6.JŪLIJS, 2012

Lībers savulaik bijis viens
no veiksmīgākajiem velosportistiem Latvijā.
Izmantot
iespēju
piedalīties Lībera kausā var
ikviens, vienmēr aicināti
ne tikai velobraucēji ar
pieredzi, bet jebkurš, kam
ir interese, sportiskais gars
un mājās ir velosipēds.
Sacensībās tiek pārstāvētas
ļoti dažādas vecuma grupas, jaunākajai dalībniecei
bija tikai 3 gadi!
Velosacensības ar balvām
atbalstīja Mārupes novada
dome, tās organizēja bērnu
un jauniešu Dienas Centri
„Švarcenieki” un „Tīraine”
sadarbībā ar Mārupes sporta centru.
Sacensību 2. posms
plānots jau šī gada 15. septembrī. Gaidīsim ikvienu, kam
ir velosipēds un vēlme piedalīties!
Apsveicam sacensību uzvarētājus!
Tuvāka informācija par godalgoto vietu ieguvējiem atrodama mājas lapā www.svarcenieki.lv.
Sagatavoja DC „Švarcenieki”
brīvprātībā darbiniece Karīna Ķemere

Neaizmirstams
pasākums Tīrainē
Pirātu sala, pašdarināta laiva – šķiet, ka visi šie nosaukumi liecina par notikumu ūdens tuvumā. Taču
šoreiz tas viss attiecas uz Latvijas mēroga jāšanas sporta
sacensībām “Mārupes kauss 2012”, kas visus priecēja
16.jūnijā Tīrainē. Šogad sacensību organizatori Z/S
“Tīraines staļļi” un Latvijas Jātnieku federācija bija
parūpējušies, lai piesaistītu pēc iespējas vairāk skatītājus.
Mazajiem skatītājiem bija iespēja bez maksas izpriecāties
piepūšamajā atrakcijā Pirātu sala, kā arī pavizināties
ponija mugurā. Par gardu maltīti dienas garumā bija
parūpējies restorāns Čarlstons, savukārt Roberts Gobziņš
priecēja klātesošos ar savām jestrajām dziesmām.

Pavisam kopā sacensībās varēja vērot vairāk kā 200 startus 60 Latvijas jātnieku sniegumā, tajā skaitā bija ieradusies komanda no mūsu kaimiņvalsts – Lietuvas. Sacensību
organizatori bija izcili sagatavojuši laukumu, jau laikus
rūpējoties par tā kvalitāti. Atšķirībā no iepriekšējiem
gadiem lietus mākoņi nebija manāmi sacensību norises
vietā. Līdz ar to nekas netraucēja jātniekiem cīnīties par
godalgotajām vietām. Sacensību sākumā varēja vērot
spraigu cīņu starp mazākajiem dalībniekiem, kā arī
dalībniekiem ar jaunajiem, vēl nepieredzējušiem zirgiem.
Pirmo vietu 50 cm maršrutā ieguva Sintija Dušele ar zirgu Pareksa no Latvijas Jātnieku amatieru apvienības. Ar
katru nākamo maršrutu grūtības pakāpe pieauga. Otrajā
maršrutā pirmo vietu izcīnīja Katrīne Buša ar zirgu A
Spin Off no JSK Kriķi, trešajā maršrutā – Anna Šellere
ar Aldari no JSK Telfas, ceturtajā maršrutā, kas tika nosaukts sponsora Magnum Veterinārija vārdā, pirmo vietu
ieguva – Tija Alīse Jurjāne ar Geitu no JSK Temperaments. Piektais maršruts bija vissvarīgākais maršruts ar
120 cm augstiem šķēršļiem. Jāpiebilst, ka šī maršruta galvenie sponsori bija Latvijas Biznesa Koledža un augstskola EIHSEBA. Cīņa par pirmo vietu bija patiesi spraiga,
jo šajā maršrutā ar tīs zirgiem piedalījās viens no Latvijā
spēcīgākajiem jātniekiem Ģirts Bricis no Sport de Lux.
Taču “Mārupes kausa 2012” Grand Prix galvenā balva
un lielais kauss šoreiz palika turpat Tīrainē - pie Lindas
Ansules ar zirgu Lemons (skatīt foto), kuri pārstāv Z/S
“Tīraines staļļi”.

Balvu klāsts šogad bija ļoti plašs, pateicoties daudzu
uzņēmēju atbalstam. Gan jātniekiem, gan arī skatītājiem
patika, ka balvas varēja aplūkot SIA Žagatas un Šmita
laivu darbnīca darinātajā laivā, kas atradās sacensību laukuma vidū. Protams ka vislielākās ovācijas cilvēku vidū
izraisīja ēzelīša Antonio klātbūtne apbalvošanas laikā,
jo viņam bija atbildīgs darbs – piegādāt apbalvojuma
rozetes.
Sacensību organizatore Anna Stafecka un direktore
Irīna Toropova velta īpašus pateicības vārdus balvu
sarūpētājiem un atbalstītājiem, tai skaitā “Avant”, „TC
Motors”, “Hoveler”, “VetLine”, “Silja”, “Everol”,
“Cavalor”, „Havens”, „ Bertas nams”, „MasterHorse”
“Vērsis RO”,” Blue Box solāriju studija Zolitūde”, “Malkas sagatavošanas iekārtas IKU Eduards”, „ Vilde transports” un Ironia-Art.com.
Uz tikšanos nākamgad!
Inese Ruskule

7
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Dienas centrā „Tīraine” – vasara būs aktīva!
Dienas centrā „Tīraine” vasaras periods ir īpaši gaidīts,
jo beidzot var izbaudīt siltu laiku un nodarboties ar āra
sporta aktivitātēm. Rūdītākie sporto ārā visu gadu,
taču liela daļa bērnu un jauniešu āra aktivitātēm atvēl
silto gada laiku. Vasara paver daudz un dažādus aktīvās
atpūtas veidus. Tīraines bērni un jaunieši iecienījuši spēlēt
volejbolu, basketbolu, futbolu, kriketu, badmintonu,
piedalīties orientēšanās sacensībās, kā arī sacensībās pa izveidoto kāpšanas sienu „Bilderings”. Šogad šajā disciplīnā
vislabākos rezultātus ir uzrādījusi Annija Nollausa.
Joprojām, kā ik vasaru bērni un jaunieši iecienījuši
„Street ball” jeb tā saucamos ielas basketbola turnīrus,
kuri notiek pie Dienas centra „Tīraine” nobruģētā basketbola laukuma un kurus organizē centra darbinieki. Pēdējās
sacensības notika šī gada 11.jūnijā, kad sacensības notika
6 kārtās un tajās piedalījās 7 komandas – „Orlando Kings”,
„Ak Barsa”, „Black Jam”, „Jaguar”, „SSK”, „Cheese” un
„Miami vācieši”. Uzvarēja „Orlando Kings” komanda,
kuru pārstāvēja Kristaps Vezis un Deins Ankudinovs.
Trenējoties, bērni un jaunieši attīstās ne tikai fiziski, bet
mācās veidot arī attiecības ar komandas biedriem, tātad arī
to, ka tad, ja blakus ir partneris un viņam gadās kļūdīties,
ir jāpalīdz šo kļūdu izlabot. Sports nepieciešams, lai
attīstītu visas tās īpašības, kas netiek attīstītas, sēžot pie
datora un nekustoties, proti – veiklību, izturību, izveicību
un attapību.
2012.gada 17.jūnijā Dienas centra darbinieki rīkoja vasaras spartakiādi uz kuru tika aicināti gan Dienas centra
tiešie klienti - bērni un jaunieši, gan netiešie – bērnu vecāki
un visi sportot gribētāji. Vasaras spartakiādei pieteicās
14 dalībnieki – 10 bērni un jaunieši; 4 – pieaugušie,
kas tika sadalīti 7 komandās. Tā kā spartakiādes organizatori paziņoja, ka iepriekšēja fiziska sagatavotība
kādam sevišķam sporta veidam nav nepieciešama,
tad dalībniekiem bija iespēja piedalīties jautrās un
neatkārtojamās disciplīnās un aktivitātēs – virves vilkšanā;
stafetēs; šautriņu mešanā; orientēšanās mākslā un citās
uz izturību orientētās aktivitātēs. Pirmo vietu ieguva komanda – „Cool”, otrajā vietā palika – „Kings”, trešajā
vietā atstājot – „Debitantes”. Pārējie vasaras spartakiādes
dalībnieki saņēma veicināšanas balvas.
Bez augšminētajiem āra aktīvās atpūtas pasākumiem
Dienas centrs “Tīraine” organizē plašu spektru dažādu
pasākumu. Daļa ir regulārās aktivitātes, kas iepriekš tiek
plānotas, taču vairums pasākumu tiek organizēti projektu
ietvaros vai arī ir jauniešu iniciatīvas, piemēram, nakts
kino skatīšanās, meiteņu un improvizācijas teātra vakari,
Dienas centra gada notikums Nr.1, bonusi aktivākajiem
un radošākajiem klientiem, vides aizsardzības aktivitātes,
kad centrs organizē gan apkārtnes sakopšanas un
labiekārtošanas talkas, gan arī neformālas akcijas,
popularizējot zaļo dzīvesveidu.
Labdarības akciju ietvaros esam apmeklējuši dzīvnieku
patversmes. Pēdējā laikā lielu atsaucību jauniešu vidū guvis brīvprātīgo palīgu darbs dzīvnieku patversmēs. Vienai
jaunietei pēc šīs labdarības akcijas nākotnē ir doma kļūt
par vetārstu, bet viens puisis ir aizrāvies ar putnu un abinieku pētniecību – vāc un apkopo materiālus no pieejamās
datu bāzes internetā, aktīvi piedalās radošajās darbnīcās
un iecerējis izvēlēties ornitologa profesiju.
Lai arī centrs nepiedāvā interešu izglītības programmu,
jaunieši paši centrā organizē iknedēļas nodarbes – „Machine dance game in the groove” apmācības, hiphopa
deju apmācības pēc internetā piedāvātajām programmām.
Nevar nepieminēt latviešu gadskārtas svētkus, kuros tika
mēģināts rast savu oriģinālu pieeju, piemēram, pavadītajos
Jāņos jauniešiem bija jāiepazīstina pārējie ar līdzīgu
svētku svinēšanas tradīcijām pasaulē. Galveno balvu ieguva jaunieši, kas prezentēja Jāņu ugunskura instalācijas
Brazīlijā.
Lai gan klienti, kas apmeklē Dienas centru „Tīraine”
vasarās atšķiras no tiem, kas nāk pie mums mācību gada
laikā, tomēr klientu pamata kodols - līderu grupa, kas
ikdienā apmeklē centru un organizē aktivitātes ir stabils.
Centru apmeklē vidēji 25 jaunieši dienā, bet vasarās
apmeklētāju skaits palielinās.
Vasarā viena apmeklētāju daļa ir skolēni vecumā līdz
15 gadiem, kuri centrā galvenokārt izvēlas brīvā laika
atpūtas iespējas – spēlē galda spēles, novusu, labprāt
zīmē un atsevišķos gadījumos iesaistās arī dažādos centra
organizētos pasākumos. Otra daļa apmeklētāju ir vecumā
līdz 18 gadiem, kuri veido aktīvo centra apmeklētāju grupu
vasaras periodā. Šie jaunieši izmanto neformālās izglītības
piedāvātās iespējas un organizē dažādus pasākumus brīvā
dabā. Jauniešu piesaisti centram veicina neformālā, bet
drošā vide, kā arī sniegtais atbalsts un iespēja parunāt.
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Animācijas darbnīca

Ko plānojam
drīzumā
Kā
tradīcija
tiek
organizēti
izbraucieni
ar
velosipēdiem,
izbraucieni
ar
laivām pa Latvijas
upēm.
Iepriekšējos
gados
esam
braukuši gan pa
Ventu,
Salacu,
Amatu un Abavu. Šogad esam
izvēlējušies ne tik
ierastu maršrutu
kā līdz šim. Jau
tuvākajā
laikā,
t.i., no 10.jūlija
līdz 12.jūlijam ir
paredzēts izbrauciens ar laivām pa Irbes upi.
No 2012.gada 17.jūlija līdz 19.jūlijam Dienas centra „Tīraine” darbinieki kopā ar jauniešiem organizēs
pārgajienu uz „Rāmkalniem” (liels aplis - 31km). Tur būs
iespēja iepazīties ar interesantām vietām, apskatīt dabas
un vēsturiskos objektus un uzzināt ko vairāk par šo vietu
vēsturi. Šādi pārgājieni atraktīvā un neformālā veidā māca
un piedāvā: dzīves prasmes un iemaņas; pieredzi organizēt
pārgājienus; kulinārijas pamatus; prasmi darboties
komandā; labu pieredzi sava budžeta veidošanā; iespēju
iepazīt Latvijas interesantāko vietu vēsturi un kultūru;
īstenot savus sapņus un idejas; plašāku redzesloku ...un
daudz citas nenovērtējamas iespējas.
Nākotnē Dienas centrs „Tīraine” plāno izveidot savu
mājas lapu, kurā detalizēti visi interesenti varēs iepazīties
ar centra regulārajām aktivitātēm un nākotnes projektiem.
Viens no tuvākajiem projektiem sadarbībā ar Zinātnes un
Izglītības ministriju ir „Resursu punkta jauniešiem izveide
Mārupes pašvaldības Dienas centrā „Tīraine” sadarbībā ar
jaunatnes organizāciju “Jauniešu ideju darbnīca.” Tā ietvaros paredzēts iegādāties laivas izbraucienu organizēšanai,
nodrošinot iespēju Mārupes novada bērniem un jauniešiem
piedalīties kopīgos izbraucienos ar laivām, iesaistot sociāli
neaktīvos jauniešus aktīvās atpūtas pasākumos brīvā dabā,
jo no jauniešu puses ir milzīgs pieprasījums.
Projekts varētu sniegt tiešu ieguldījumu Jaunatnes politikas valsts programmas izvirzīto mērķu sasniegšanā, jo
tā aktivitātes ir vērstas uz to, lai Tīraines ciema un visa
Mārupes novada jaunieši varētu saturiski un aktīvi pavadīt
brīvo laiku, mācīties organizēt pasākumus, iesaistoties
dažādu lēmumu pieņemšanā, tāpēc ikviens interesents ir
laipni gaidīts Dienas centrā “Tīraine” ar savām idejām un
ierosinājumiem!
Dienas centra „Tīraine” vadītāja Sandra Ivbule
“Tas Kungs lai pasargā
tavu iziešanu un ieiešanu
no šā laika mūžīgi.”
(Ps. 121:8)

• iepazīšanās ar dažādām animācijas tehnikām;
• pašiem savas multfilmas veidošana no aplikāciju
papīra, zīmējot, veidojot no plastalīniem un lellēm;
• digitālā multfilmu pēcapstrāde.
Pieteikties pa tālr.: 29594004 (Gatis), 29354099 (Laura)
vai pa e-pastu: svarcenieki@gmail.com
līdz 30.jūlijam (maksimāli 25 dalībnieki).
Jūnijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
01.06.2012. Ilmārs Megnis un Daina Lancmane;
01.06.2012. Artis Piņķis un Ieva Zorgevica;
16.06.2012. Normunds Smailis un Signe Vaišļa;
16.06.2012. Pēteris Aboļevičs un Ļubova Ignatjeva.
Jūnijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Mikus Nedeļskis (dzimis 01.06.2012.)
Kate Mekša (dzimusi 30.05.2012.)
Dārta Tomsone (dzimusi 04.06.2012.)
Ārons Matisons (dzimis 08.06.2012.)
Līva Bondare (dzimusi 06.06.2012.)
Krišjānis Pastars (dzimis 08.06.2012.)
Linda Keita Magone (dzimusi 09.06.2012.)
Leo Alhimovičs (dzimis 22.05.2012.)
Hugo Bērziņš (dzimis 10.06.2012.)
Gabriela Orlovska (dzimusi 05.06.2012.)
Māris Marks Ēcis (dzimis 20.06.2012.)

Jūnijā
mūžībā aizgājuši
Valentīna Budo (1951)
Guntis Poišs (1934)
Vera Ruhlova (1925)
Iveta Janeka (1973)
Dace Krūmiņa (1964)
Vladimirs Solovjovs (1939)
Ivars Jansons (1937)

29.jūlijā
plkst. 14.00
Mazcenu kapos
plkst. 16.00
Mārupes kapos
Dievkalpojumus vada Rīgas luteru draudzes
mācītājs Linards Rozentāls
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