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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas flautistēm
augsti panākumi
starptautiskā
konkursā Sanktpēterburgā
Lasiet 12.lpp.

Krāsu varavīksnes
bērnu darbos

Lasiet 12.lpp.

Apstiprināts Mārupes novada pašvaldības
2013.gada budžets

2013.gada 6.februāra Mārupes novada Domes sēdē apstiprināts Mārupes
pašvaldības 2013.gada budžets, kurā
būtiskākais finansējums paredzēts
izglītībai un attīstībai.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu

prognoze 2013. gadam ir 11 902 747
latu, bet kopējie izdevumi, ņemot vērā
2 166 663 latu uzkrājumu no 2012.
gada, paredzēti 14 069 410 latu apmērā.
Lielākie izdevumi 5 475 890 latu apmērā
jeb 39% no kopējiem pamatbudžeta iz-

Pirmais hokeja turnīrs
ar BMX olimpiešu
piedalīšanos Mārupē

devumiem paredzēti izglītības nozarei,
savukārt 4 088 611 latu jeb 29% novada
attīstībai. Speciālā budžeta ieņēmumos
plānoti 92 037 lati, savukārt izdevumos,
līdz ar 8 898 latu atlikumu no 2012. gada,
100 935 lati.
Turpinājums 2.lpp.
Paziņojums par Mārupes novada
teritorijas plānojuma 2014. - 2026.
gadam pilnveidotās
1.redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai

Māra Štromberga aģentūra pret Mārupes komandu

06.02.2013. Mārupes novada Domes
sēdē pieņemts lēmums (sēdes protokola
Nr.2, pielikums Nr.3, lēmums Nr.3) nodot
Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam pilnveidoto
1. redakciju publiskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts
no 21.02.2013. līdz 15.03.2013.
Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto
1. redakciju var iepazīties publiskās
apspriešanas laikā:
• Mārupes novada pašvaldībā (Daugavas
iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā;
• Mārupes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv;
• SIA „Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē
www.rp.lv.
Publiskās apspriešanas
sanāksmes notiks:
• 04.03.2013. plkst.19.00 Mārupē Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā
29, Mārupē;
• 05.03.2013. plkst.19.00 Jaunmārupē –
Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā
4a.

Jau otro sezonu līdz ar sala parādīšanos ir slidotava, kura šoziem ar Mārupes novada
pateicoties slidošanas entuziastiem, biedībai Domes atbalstu vakaros tiek arī apgaismota.
„Pierīgas partnerība”, Lauku atbalsta dienestam un Mārupes novada Domei Mārupē
Turpinājums 15.lpp.

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami un
adresējami Mārupes novada Domei uz epastu: aida.lismane@marupe.lv vai adresi:
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167 līdz 15.03.2013.
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Panākumiem
bagāts 2013.
gads sācies
Mārupes
jaunajiem
futbolistiem
Lasiet 15.lpp.

Palielināts finansiālais
atbalsts pirmsskolas
un vispārējās izglītības
nodrošināšanai
Pieņemot 2013. gada budžetu, 6.
februārī Mārupes novada Domes
deputāti veikuši vairākus grozījumus
ar izglītības nozari saistītajos lēmumos.
Līdz ar veiktajiem grozījumiem būtiski
paaugstināts pašvaldības līdzfinansējums
par Mārupes novadā deklarētajiem
bērniem, kuri pirmsskolas izglītību
apgūst privātajās izglītības iestādēs.
Palielināts arī pašvaldības maksājums
par bērniem pašvaldības apmaksātajās
vietās privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs un līdzfinansējums par skolēnu
privātajās vispārējās izglītības iestādēs.
Līdz ar šī gada 1. februāri no 50 uz 100
latiem paaugstināts līdzfinansējums par
Mārupes novadā deklarētajiem bērniem
nodrošināto izglītību privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām
pašvaldībai nav līguma par vietu apmaksu. „Likums nosaka, ka pašvaldībai bērni
ar iespēju apgūt pirmsskolas izglītību ir
jānodrošina sākot no pusotra gada vecuma.
Ja no trīs gadu vecuma visiem bērniem vietas pašvaldības vai privātajos bērnudārzos,
kurās nopirktas apmaksājamās vietas,
ir nodrošinātas, tad patlaban nav grupu,
kurās uzņemt pašus mazākos no pusotra
gada vecuma. Finansiāli tā lielākoties
būs palīdzība tiem vecākiem, kuri bērnus
vēlas vest dārziņā sākot no šī pusotra
gada,” skaidro Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietniece un atbildīgā par
izglītības jomu Līga Kadiģe.
Sākot ar 2013. gada 1. martu līdz
130 latiem paaugstināts arī izdevumu
apmērs, kāds tiek maksāts par vienu
bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.
Izmaksas palielinātas, ņemot vērā Domes
lēmumu mācību grāmatas un darba
burtnīcas izglītības iestādēs nodrošināt no
pašvaldības puses.
Lielāks pašvaldības līdzfinansējums,
kas ir 50 lati līdzšinējo 41 vietā, paredzēts
Mārupes novadā deklarētajiem bērniem,
kuri skolojas privātajās vispārējās vidējās
izglītības iestādēs. Ar šādu lēmumu
panākta maksājuma pielīdzināšana tām
vidējām izmaksām, kādas pašvaldībai
ir par vienu audzēkni Mārupes novada
vispārējās izglītības iestādēs.
Attiecībā uz visiem lēmumiem L.Kadiģe
norāda, ka deputāti vadījušies pēc principa,
lai budžeta ietvarā ieguvums būtu katrai
ģimenei ar skolojamu bērnu: „Ir domāts par
to, lai neveidotos situācija, kad, netiekot
pašvaldības izglītības iestādē, ģimenei ietu
secen pašvaldības materiālais atbalsts”.
Plašāk ar minētajiem Domes lēmumiem
var iepazīties mājaslapā www.marupe.lv,
sadaļā „Pašvaldība”.
Kate Nītiņa
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Apstiprināts Mārupes novada pašvaldības budžets 2013.gadam
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu
veido budžets, kas kalpo kā instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanai un pašvaldības
administratīvās teritorijas ilgtspējīgai
attīstībai. 2013.gada 6.februārī Mārupes
novada Domes deputāti apstiprinājuši
Mārupes novada pašvaldības budžetu
2013.gadam.
Mārupes novads aizņem 10 398,5 ha
zemes. Novadā turpina pieaugt iedzīvotāju
skaits. 2012.gada 1.janvārī dzīves vietu
deklarējuši bija 16 212 iedzīvotāji, bet,
saglabājot pozitīvu tendenci iedzīvotāju
skaitā, 2013.gada 1.janvārī tie bija 16 697
iedzīvotāji.
2012.gada 31.oktobra Domes sēdē ir
apstiprināta Mārupes novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam un
Mārupes novada attīstības programma
2013.-2019.gadam. Dokumentos noteiktas
pašvaldības attīstības prioritātes, mērķi,
rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie
rādītāji. Līdz ar dokumentu apstiprināšanu
Mārupes novadā ir noteikti šādi stratēģiskie
mērķi:
1.
Prasmīgi, radoši, labklājīgi un
sabiedriski aktīvi cilvēki.
2.
Sasniedzamība,
mobilitāte,
kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide.
3.
Ekonomiskā vide tradicionālo un
inovatīvo nozaru attīstībai.
Ilgtermiņa prioritāte:
Kvalitatīva un harmoniski attīstīta vide
iedzīvotājiem, biznesam un atpūtai.
Vidēja termiņa prioritātes:
1.
Ģimene, bērni, jaunieši un seniori.
Prioritātes mērķis ir nodrošināt visiem
novada iedzīvotājiem kvalitatīvus un
daudzpusīgus izglītības, sporta, sociālos,
kultūras un citu publiskos pakalpojumu.
2.
Ilgtspējīga dzīves vide. Prioritātes
mērķis ir veidot kvalitatīvu dzīves vidi,
nodrošinot dabas vides ilgtspēju un sniedzot
drošības sajūtu novada iedzīvotājiem.
3.
Uzņēmējdarbības
attīstība.
Prioritātes mērķis ir veicināt nacionālas un
reģionālas nozīmes ekonomiskās attīstības
projektu piesaisti novada teritorijai un
nodrošināt labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi
vietējiem uzņēmumiem.
4.
Novada un ciemu sasniedzamība
un pieejamība.
Prioritātes mērķis
ir nodrošināt novada un tā ciemu
sasniedzamību, uzlabojot satiksmes drošību
un attīstot novada sabiedrisko transportu un
uzlabojot satiksmi ar Rīgu.
Horizontālā prioritāte:
Procesu vadība un sadarbība. Horizontālās
prioritātes mērķis ir novadā veidot efektīvu
pārvaldi un sekmēt kvalitatīvu pakalpojumu
pieejamību.
2013.gads ir minēto
plānošanas
dokumentu ieviešanas pirmais gads,
un šajā gadā ir uzsāktas mērķtiecīgas
darbības noteikto rezultātu sasniegšanai.
Nepieciešamais finansējums iekļauts 2013.
gada budžetā.
2013.gadā būtiska uzmanība ir pievērsta
izglītības jautājumu risināšanai. Īpašu
uzmanību pievēršot bērnu izglītības
nodrošināšanai no 1,5 gadiem, liela
pašvaldības finansējuma daļa novirzīta
privātajām izglītības iestādēm, jo pašlaik
novadā nav pietiekams pašvaldības
pirmsskolu izglītības iestāžu skaits. 2013.
gadā būtiski palielināsies mācību līdzekļu
nodrošinājums visās izglītības iestādēs.
Plānots veikt projektēšanas darbus izglītības
iestāžu
pilnveidošanai:
Jaunmārupes
sākumsskolas attīstībai par pamatskolu
un Mārupes pamatskolas renovācijai un
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paplašināšanai.
Svarīga novada joma ir lietderīgi
un efektīvi izlietot Eiropas Savienības
finansējumu novada ūdenssaimniecības
sakārtošanai, kā arī ielu un ceļu sakārtošanai
pēc veiktajiem būvdarbiem. Iedzīvotāju
drošas vides pilnveidošanai plānota arī
apgaismoto ielu skaita palielināšana.
Plānots ka 2013.gadā darbu uzsāks
Sabiedriskais centrs Jaunmārupē un tiks
uzcelts Dienas centrs Skultē.
Mārupes novada pašvaldības budžeta
2013.gadam sagatavošana
Mārupes
pamatbudžeta
galvenais
ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākumu
nodoklis. Ar 2013.gada 1.janvāri iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likme tiek samazināta
no 25% uz 24%, kā arī tiks piemēroti
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi
par apgādībā esošu personu, kas līdz 2013.
gada 30.jūnijam ir 70 LVL mēnesī, bet
no 2013.gada 1.jūlija ir 80 latu mēnesī.
Līdz ar to Mārupes novadā, līdzīgi, kā
visās pašvaldībās, 2013.gadā ir samazināti
potenciālie ieņēmumi. Diemžēl, ņemot
vērā parakstīto Vienošanās un domstarpību
protokolu starp Ministru kabinetu un
Latvijas Pašvaldību Savienību par 2013.
gadu, pašvaldību īpatsvars iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalē joprojām ir 80%
pašvaldību budžetos un 20% valsts budžetā.
Mārupes novada pašvaldība ir maksātājs
pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kur 2013.
gadā iemaksa ir 1 441 190 LVL, kas ir
mazāka, kā 2012.gadā, kad iemaksa tika
veikta 1 703 182 LVL apmērā.
Lai nodrošinātu 2013.gada budžeta
sastādīšanu, tiek veikta 2012.gada budžeta
izpildes analīze. 2012.gadā kopumā
ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos
ieņēmumus, izpilde 106% apmērā (plāns
11 968 895 LVL, izpilde 12 586 960 LVL).
Budžeta
ieņēmumu
palielinājums
galvenokārt balstās uz iedzīvotāju skaita
palielināšanos. 2012.gadā Mārupes novada
budžeta plāns paredzēja 8 089 114 LVL
ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde
bija 8 643 918 LVL jeb 107%. Nekustamā
īpašuma nodokļa plāns bija 1 864 279 LVL,
izpilde 1 910 759 LVL jeb 102%.
Nenodokļu ieņēmumi plānoti 35 000 LVL
apmērā, izpilde 35 816 LVL jeb 102%.
Pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
tika iekasētas 88% apmērā - plānoto
13 000 LVL vietā iekasēti 11 396 LVL.
Naudas sodi un sankcijas saņemtas lielākā
apmērā, kā sākotnēji plānots - plāns 72 000
LVL, bet saņemti 83 824 LVL jeb 116%.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
pārsnieguši plānoto - 51 000 LVL vietā
iekasēti 54 175 LVL jeb izpilde 106%
apmērā. 100 % apmērā saņemtas visas valsts
mērķdotācijas, bet ES projekta īstenošanai
plānotā atmaksa saņemta tikai 85% apmērā
no plānotā - 144 098 LVL vietā saņemti
122 211 LVL. Pārsniegti plānotie ieņēmumi
pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām plānoto 240 000 LVL vietā ieņemti 257 252
LVL jeb 107%.
Mārupes novada pašvaldības
2013.gada budžets
Mārupes novada pašvaldības 2013.
gada budžeta sagatavošanas normatīvā
pamatbāze ir likums „Par valsts budžetu
2013.gadam”, likums „Par pašvaldību
budžetiem”, likums „Par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu”, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums, kā arī izmaiņas nodokļu
likumos, Ministru kabineta noteikumos
un citos normatīvajos aktos paredzētās
prasības.
Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju
ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma

nodoklis), valsts budžeta transferti
(mērķdotācijas, dotācijas pašvaldības no LR
ministriju apstiprinātām programmām, kā arī
dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu
un ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai), valsts/pašvaldības nodevu
ieņēmumi, pašvaldības budžeta transferti,
nenodokļu ieņēmumi un budžeta iestāžu
ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumus
veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi
– dabas resursu nodoklis, autoceļu
uzturēšanas līdzekļi un citi finanšu līdzekļi.
2013.gadā izmaiņas ir pašvaldības
nekustamā
īpašuma
nodokļa
administrēšanas politikā – ieņēmumi
pamatbudžetā plānoti bez 25% nodokļu
pieauguma ierobežošanas piemērošanas un
tie ir 1 588 925 LVL, kas ietver ienākumus
par zemi 945 984 LVL apmērā, par ēkām
un inženierbūvēm 417 105 LVL un par
mājokļiem 225 836 LVL.
Saskaņā ar 2012.gada 6.decembrī
izsludināto likumu „Par valsts budžetu
2013.gadam” Mārupes novada pašvaldībai
plānotās mērķdotācijas (līdz 31.08.2013.)
ir:
1.
683 584 LVL mērķdotācija
pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
2.
32 215 LVL mērķdotācija
interešu izglītības pedagogu un sporta
skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām;
3.
114 112 LVL mērķdotācija
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā
iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
No Kultūras ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam ir 99 817 LVL apmērā.
No Izglītības un zinātnes ministrijas
dotācija brīvpusdienām 2013.gadam (līdz
31.08.2013.) ir plānota 14 705 LVL apmērā.
Mārupes
novada
pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi ir 11 902 747 LVL,
budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu
ir 2 166 663 LVL, kas kopā ir 14 069 410
LVL. Plānotie izdevumi 14 069 410 LVL.
2013.gadā speciālajā budžetā Dabas
resursu nodokļa ieņēmumu plāns ir
15 000 LVL. Autoceļu uzturēšanas
ieņēmumi plānoti 76 037 LVL apmērā.
Speciālā budžeta ieņēmumi ir 92 037
LVL, speciālā budžeta atlikums uz
gada sākumu ir 8 898 LVL, kas kopā ir
100 935 LVL. Plānotie speciālā budžeta
izdevumi ir 100 935 LVL.
Mārupes novada pašvaldības
2013.gada budžeta ieņēmumi
Informācija par budžeta ieņēmumiem un
izdevumiem atbilstoši ieņēmuma avotiem
un ekonomiskai klasifikācijai pieejami
Saistošo noteikumu 1., 2., 3. un 4.pielikumā.
Pamatbudžeta ieņēmumi (skat.1.pielikumu) ir Mārupes novada pašvaldības
budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžeta
ieņēmumus veido iedzīvotāju ieņēmumu
nodoklis 8 904 929 LVL jeb 75% no
visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa
ieņēmumi 1 588 925 LVL jeb 13% no
visiem ieņēmumiem, valsts budžeta
transferti 1 048 894 LVL jeb 9% no
visiem ieņēmumiem, pašvaldību budžetu
transferti 200 000 LVL jeb 2% no visiem
ieņēmumiem, naudas sodi un sankcijas
63 000 LVL jeb 1% no visiem ieņēmumiem.
Budžeta ieņēmumu daļu palielina arī iestāžu
ieņēmumi 54 100 LVL apmērā, pārējie
nenodokļu ieņēmumi 30 000 LVL apmērā,
pašvaldības nodevas un kancelejas nodevas
9 900 LVL apmērā.

Valsts budžeta transferti 2013.gadam
plānoti 1 048 894 LVL apmērā jeb 9% no
kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra.
Valsts budžeta transferti plānoti saskaņā
ar likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam”
noteikto. 2013.gadā salīdzinot ar 2012.
gadu attiecīgajā laika periodā mērķdotācija
pamata un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu atlīdzībai ir pieaugusi par 100 264
LVL (2011.gadā 560 400 LVL, 2012.gadā
583 320 LVL, 2013.gadā 683 584 LVL),
interešu izglītības pedagogu un sporta skolu
pedagogu atlīdzībai par 3 006 LVL (2011.
gadā 26 689 LVL, 2012.gadā 29 209 LVL,
2013.gadā 32 215 LVL) un piecgadīgu
un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto
pedagogu atlīdzībai par 19 080 LVL (2011.
gadā 76 312 LVL, 2012.gadā 95 032 LVL,
2013.gadā 114 112 LVL ). 2013.gadā plānotā
mērķdotācija paredzēta astoņiem mēnešiem.
Palielinājusies Kultūras ministrijas dotācija
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmas
finansēšanai
2011.gada
60 968 LVL, 2012.gadā 84 100 LVL, 2013.
gadā 99817 LVL. Izglītības un zinātnes
ministrijas dotācija brīvpusdienām 2013.
gadam ir 14 705 LVL.
Mārupes novada pašvaldības speciālā
budžeta (skat.4.pielikumu) ieņēmumu
galvenā sastāvdaļa ir mērķdotācija
pašvaldību autoceļiem (ielām). Saskaņā
ar Ministru kabineta 2008.gada 11.marta
noteikumiem Nr.173 „Valsts pamatbudžeta
valsts
autoceļu
fonda
programmai
piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” (ar
grozījumiem), nosaka, ka Mārupes novadam
piešķirta mērķdotācija 0,4144% apmērā
no Valsts budžetā paredzētā finansējuma
valsts autoceļu fondu programmā noteiktās
apakšprogrammas
„Mērķdotācijas
pašvaldību autoceļiem (ielām)”. 2013.
gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem
(ielām) ir 76 037 LVL. 2012.gadā sākotnēji
piešķirtais finansējums bija 66 594 LVL,
gada vidū mērķdotācija tika palielināta,
kopumā 2012.gadā sasniedza 84 276 LVL.
Mārupes novada pašvaldība 2013.gadā
plāno ieņēmumus par dabas resursu nodokļa
maksājumiem 15 000 LVL apmērā. Likums
„Par dabas resursu nodokli” nosaka, ka
pašvaldības budžetā ieskaita 60% no novada
teritorijā veiktās darbības, par kuru saņemts
dabas resursu nodokļa maksājumus par
dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai
vides piesārņošanu. 2012.gadā saņemtais
Dabas resursu nodoklis bija 23 987 LVL.
Mārupes novada pašvaldības
2013.gada budžeta izdevumi
Mārupes novada pašvaldības budžeta
izdevumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju
izpildes nodrošināšanai – izdevumiem no
budžeta finansētu iestāžu, t.sk., izglītības,
kultūras un sporta iestāžu, bibliotēkas,
sociālā dienesta, bāriņtiesas, dzimtsarakstu
nodaļas uzturēšanai un infrastruktūras
uzturēšanai un attīstībai. Plānotie izdevumi
iekļauti Mārupes novada Domes saistošo
noteikumu 2. un 3.pielikumā. Saskaņā ar
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumiem Nr.874 „Noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.
gadā” Mārupes novada pašvaldība jāveic
iemaksa 1 441 168 LVL apmērā. Iepriekšējā
periodā uzņemto saistību ietvaros jāveic
kredītu atmaksa 409 100 LVL apmērā.
Kases apgrozījumam noteikts 50 000 LVL
apmērs.
Izglītība
Izglītības nozarē iekļauti Mārupes
vidusskolas, Mārupes pamatskolas, Skultes
pamatskolas, Jaunmārupes sākumskolas,
Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas
izglītības iestādes Zeltrīti, pirmsskolas
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izglītības iestādes Lienīte, un izglītības
dienesta izdevumi, kuri ietver privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs iepirkto un
līdzfinansēto bērnu dārza vietu izdevumus.
Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā
pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu
uzturēšanai un ar izglītību saistīto
pakalpojumu
apmaksai.
Izglītības
nozarei plānotais izdevumu apmērs ir
5 395 448 LVL, kas ir 38% no plānotajiem
kopējiem
2013.gada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.
Atpūta, kultūra un sports
Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama
izdevumi, Mazcenas bibliotēkas izdevumi,
Mārupes sporta centra izdevumi. Šajā
sadaļā iekļautas arī dotācijas kultūras
pasākumu īstenošanai, biedrību projektu
atbalstam un sportistu dotācijai. Īpaša
uzmanība šajā gadā tiek veltīta dalībai
Dziesmu un deju svētkos. Nozarei plānotais
izdevumu apmērs ir 689 330 LVL, kas ir
5% no plānotajiem kopējiem 2013.gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība ietver izdevumus
Bāriņtiesas, Administratīvās komisijas un
Sociālā dienesta izdevumus, kas ietver arī
sociālos pabalstus iedzīvotājiem. Sociālai
aizsardzībai plānotais izdevumu apmērs ir
1 111 215 LVL, kas ir 8% no plānotajiem
kopējiem
2013.gada
pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības teritorijas attīstība un
labiekārtošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
ietver
Teritorijas
labiekārtošanas dienesta, Būvvaldes un
Attīstības nodaļas izdevumus. Plānotais
izdevumu apmērs ir 2 490 000 LVL, kas ir
18% no plānotajiem kopējiem 2013.gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības policija
Pašvaldības
policijai
plānotais
izdevumu apmērs ir 318 190 LVL, kas ir
2% no plānotajiem kopējiem 2013.gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.    
Vispārējie vadības dienesti
Vispārējo vadības dienestu funkcionālajā
kategorijā iekļauti Mārupes pašvaldības
administrācijas izdevumi un iemaksas
Pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kas šajā
gadā noteikta 1 441 190 LVL apmērā jeb
10% no plānotajiem kopējiem 2013.gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Administrācijas izdevumi ir 677 226 LVL,
kas ir 5% no plānotajiem kopējiem
2013.gada
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem.

Vides aizsardzība
Mārupes pašvaldības 2013.gada
Vides aizsardzības izmaksas veido
pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
plānotās investīcijas pašvaldības meliorācijas
grāvju tīrīšanai, vides labiekārtošanu,
Ienākuma nodokļi 75%
ūdenskrātuvju
krastu
labiekārtošanu,
Īpašuma nodokļi 13%
ūdensvada ievilkšanu, ūdens un kanalizācijas
tīklu Jaunmārupē projektēšanu. Plānotās
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
un īpašuma 0%
izmaksas kopā ir 376 860 LVL, kas ir 3% no
Valsts (pašvaldību) nodevas un
plānotajiem kopējiem 2013.gada pašvaldības
kancelejas nodevas 0%
pamatbudžeta izdevumiem.
Naudas sodi un sankcijas 1%
Veselības aizsardzība
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0%
Veselības aizsardzības jomā pašvaldības
izdevumi paredzēti Sabiedriskās ēkas
Valsts budžeta transferti 9%
būvniecībai, kurā paredzēts izvietot arī
Jaunmārupē esošo veselības iestādi, kā
Pašvaldību budžetu transferti 2%
arī remontēt Mārupes ambulances telpas.
Budžeta iestāžu ieņēmumi 0%
2013.gadā veselības aizsardzībai plānotie Pamatbudžeta atlikums uz 01.01.2013. ir 2166 663 LVL
izdevumi ir 360 850 LVL, kas ir 7% no
plānotajiem kopējiem 2013.gada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.
Mārupes pašvaldības 2013.gada
Ekonomiskā darbība
valsts budžeta transfertu sadalījums
Ekonomiskās darbības funkcionālajā
Mērķdotācija pamata un
kategorijā iekļauti izdevumi norēķini par
vispārējās vidējās izglītības pedacitu pašvaldību izglītības pakalpojumiem,
gogu darba samaksai un VSAOI
aizdevumu procentu maksājumi, kā arī
(līdz 31.08.2012)
budžeta neizpildes rezerve. Plānotais
Mērķdotācija interešu izglītības
izdevumu apmērs ir 750 000 LVL, kas ir
pedagogu un sporta skolu peda5% no plānotajiem kopējiem 2013.gada
gogu daļējai darba samaksai un
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
VSAOI (līdz 31.08.2012)
Izdevumi ietver izmaksas, kas saistītas ar
Mērķdotācija piecgadīgo un
norēķiniem par citu pašvaldību izglītības
sešgadīgo bērnu apmācībā
iesaistīto pedagogu darba samakpakalpojumiem 550 000 LVL apmērā,
sai un VSAOI (līdz 31.08.2012)
procentu maksājumiem 200 000 LVL apmērā.
No Kultūras ministrijas budžeta
Budžeta finansēšanas sadaļā iekļautas
programmas pārskaitītā dotācija
2013.gada ilgtermiņa saistību izpildei
pašvaldības pamatbudžetam
nepieciešamais finansējums 409 100 LVL un
50 000 LVL kases apgrozījumam.
No Izglītības ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija
Mārupes novada pašvaldības 2013.gada
pašvaldības pamatbudžetam
investīcijas
2013.gadā attīstībai plānotais budžets
3 976 060 LVL jeb 28% no kopējiem
izdevumiem.
Finansējums
plānots
Mārupes pašvaldības 2013.gada
pašvaldības teritorijas attīstībai, veselības
speciālā budžeta ieņēmumi
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai,
sociālo
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšanai pēc iespējas tuvāk dzīves
vietai, gan arī izglītības pieejamības
nodrošināšanai. Vislielākais finansējums
ir
plānots
teritorijas
infrastruktūras
pilnveidošanai un attīstībai 40% jeb 1 590
Dabas resursu nodoklis 16%
310 LVL no kopējiem attīstībai plānotajiem
Pārējie ieņēmumi 1%
izdevumiem. Otra lielākā sadaļa ir izglītības
Autoceļu fonds 83%
pieejamības nodrošināšana 1 443 030 LVL
jeb 36% no kopējiem attīstībai plānotajiem
izdevumiem. Vides jomā 363 860 jeb 9%,
sociālās jomai 300 000 LVL jeb 8%, veselības
jomai plānotās investīcijas ir 278 860 LVL Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2013. ir 8 898 LVL
7% apmērā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
Mārupes pašvaldības 2013.gada

Mārupes pašvaldības 2013.gada
pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa nozarēm

attīstībai plānotā finansējuma
sadalījums pa nozarēm

Izglītība 38%
Kultūra 5%
Sociālā aizsardzība 8%
Pašvaldības policija 2%
Administrācija 5%
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds
10%
Vides aizsardzība 3%
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 18%
Veselības aizsardzība 3%
Ekonomiskā darbība 5%
Kredītu atmaksa 3%
Kases apgrozījums 0%
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Izglītība 36%
Sociālā aizsardzība 8%
Vides aizsardzība 9%
Pašvaldības teritorijas attīstība un
labiekārtošana 40%
Pašvaldības teritorijas attīstība un
labiekārtošana 7%
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Mārupes novada pamatbudžeta plāns 2013.gadam
1.pielikums
Mārupes novada domes
2013.gada 6. februāra
sēdes Nr. 2, lēmumam Nr. 1
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

2.pielikums
Mārupes novada domes
2013.gada 6. februāra
sēdes Nr.2, lēmumam Nr. 1
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

Izdevumi

Ieņēmumi
Kods

Ieņēmumu avots

2013.gada plāns

Ieņēmumi un 2012.gada atlikums kopā

14 069 410

Ieņēmumi kopā

11 902 748

1000

Ienākuma nodokļi

8 904 929

1100

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

8 904 929

4000

Īpašuma nodokļi

1 588 925

4100

Nekustamā īpašuma nodoklis

1 588 925

4110

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

945 984

4120

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

4130

Izdevumu pozīcijas nosaukums

2013.gada plāns

Pavisam kopā

14 069 410

Izglītība

5 395 448

Mārupes vidusskola

1 174 590

Mārupes pamatskola

615 490

Skultes sākumskola

293 760

Jaunmārupes sākumskola

902 860

Mūzikas un mākslas skola

286 910

PII Zeltrīti

484 480

417 105

PII Lienīte

264 590

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

225 836

Izglītības dienests

1 372 769

8000

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

3 000

Kultūra

689 330

8600

Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem

3 000

Kultūras nams

262 060

9000

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

9 900

Biblioteka

73 930

9400

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

2 800

Mārupes sporta centrs

353 340

Sociālā aizsardzība

1 111 215

9420

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās

1 000

Sociālais dienests

1 005 540

Bāriņtiesa

75 980

9430

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības maiņu
personu apliecinošos dokumentos

500

Administratīvā komisija

29 695

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu,
grozīšanu un papildināšanu

03.000.

Pašvaldības policija

318 190

9450

300

01.000.

Vispārējie vadības dienesti

2 118 416

9490

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību
budžetā

1 000

Administrācija

677 226

Pašvaldību izlīdzināšanas fonds

1 441 190

9500

Pašvaldību nodevas

7 100

05.000.

Vides aizsardzība

376 860

10000

Naudas sodi un sankcijas

63 000

06.000.

2 490 000

10140

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

3 000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Teritorijas labiekārtošanas dienests

897 198

10150

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības par pārkāpumiem
ceļu satiksmē

25 000

Būvvalde

154 820

Attīstības nodaļa

1 437 982

10300

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas
pārkāpumiem

35 000

07.000.

Veselības aizsardzība

360 850

12000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

30 000

04.000.

Ekonomiskā darbība

750 000

12300

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

30 000

Norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem

550 000

12390

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

30 000

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

18000

Valsts budžeta transferti

1 048 894

18600

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu
transferti no valsts budžeta

1 048 894

18620

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta
mērķdotācijas

944 433

18630

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm

104 461

19000

Pašvaldību budžetu transferti

200 000

19200

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām

200 000

19210

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

200 000

21000

Budžeta iestāžu ieņēmumi

54 100

21300

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

54 100

21350

Maksa par izglītības pakalpojumiem

7 000

21380

Ieņēmumi par nomu un īri

36 100

21390

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

10 000

21400

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu
ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

1 000

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu

2 166 663

4

Kods
09.000.

08.000.

10.000.

F55010000

Pamatkapitāla palielināšana

F40020000

Kredītu atmaksa
Kases apgrozījums

200 000
0
409 100
50 000

4.pielikums
Mārupes novada domes 2013.gada 6. februāra
sēdes Nr.2, lēmumam Nr. 1
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

Mārupes novada Domes speciālā budžeta
līdzekļi 2013.gadam
Kods

Nosaukums

Pavisam
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu
Ieņēmumi
kopā
5.5.3.0
Dabas resursu nodoklis
12.3.1.1
Pārējie ieņēmumi
19.3.1.3
Autoceļu fonds
Izdevumi
kopā
05.000.
Vides aizsardzība
06.000.
Autoceļu uzturēšana

2013.gada plāns
100 935
8 898
92 037
15 000
1 000
76 037
100 935
24 898
76 037
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Mārupes novada pamatbudžeta izdevumu plāns 2013.gadam atbilstoši izdevumu
funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām (3.pielikums)
Materiālu,
energoresursu,
ūdens un
inventāra
iegāde

Grāmatu
un žurnālu
iegāde

Vispārējie vadības dienesti

2 118 416

402 300

109 826

2 700

123 870

24 930

700

Administrācijas izdevumi

677 226

402 300

109 826

2 700

123 870

24 930

700

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta
pašvaldību budžetam

1 441 190

0

0

0

0

0

0

Subsīdijas
un dotācijas
biedrībām un
nodibinājumiem

Pakalpojumi

Komandējumu
un dienesta
braucienu izdevumi

Ekonomiskās klasifikācijas kods
Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās iemaksas

Izdevumi
kopā
Atalgojums

Iestāde, struktūrvienība/ funkcija

Kapitālie
izdevumi kopā

Sociālie
pabalsti

Budžeta
transferts,
dotācijas

0

12 900

0

1 441 190

12 900

0

0

0

0

1 441 190

0

Pašvaldības policija

318 190

197 910

66 950

0

30 580

21 350

100

0

1 300

0

0

Ekonomiskā darbība

750 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

Norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

550 000

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

Norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem

550 000

0

0

0

0

0

0

0

0

550 000

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

Teritorijas apsaimniekošana

897 198

143 390

44 060

600

391 398

16 550

0

Būvvalde

154 820

95 570

27 100

700

24 870

4 730

50

0

296 400

4 800

0

1 800

0

0

0

Attīstības nodaļa

1 437 983

59 130

16 193

1 330

42 780

700

50

9 000

1 308 801

Veselības aizsardzība

360 850

0

0

0

13 820

0

0

0

347 030

0
0

Atpūta, kultūra un reliģija

689 330

242 420

72 780

5 580

196 030

52 890

6 250

81 300

32 080

0

0

Mārupes sporta centrs

353 340

138 010

40 670

3 300

80 960

28 100

0

56 300

6 000

0

0

Mazcenas bibliotēka

73 930

18 300

5 210

900

13 510

3 930

6 000

0

26 080

0

0

Kultūras nams

262 060

86 110

26 900

1 380

101 560

20 860

250

25 000

0

0

0

Izglītība

5 395 449

2 132 440

627 049

15 850

1 647 300

233 040

42 980

424 010

272 780

0

0

PII "Lienīte"

264 590

158 940

47 040

650

45 310

9 600

700

0

2 350

0

0

PII "Zeltrīti"

484 480

230 150

65 940

600

182 670

550

120

0

4 450

0

0

Mārupes pamatskola

615 490

293 460

82 890

1 600

62 620

32 310

3 200

0

139 410

0

0

Skultes sākumskola

293 760

185 130

52 260

1 400

36 650

14 160

660

0

3 500

0

0

Jaunmārupes sākumskola

902 860

424 270

129 680

3 100

163 300

64 260

17 500

0

100 750

0

0

Mārupes vidusskola

1 174 590

625 220

189 390

3 100

223 000

97 060

17 500

0

19 320

0

0

286 911

188 240

52 280

2 600

31 490

9 000

300

0

3 000

0

0

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Mūzikas un mākslas skola
Izglītības papildu pakalpojumi
Izglītības dienests
Sociālā aizsardzība

1 372 769

27 030

7 569

2 800

902 260

6 100

3 000

424 010

0

0

1 111 215

242 170

68 875

1 600

56 960

39 930

80

0

339 900

361 700

0

0

0

339 900

361 700

0

2 969 851

366 500

2 191 190

Bāriņtiesa

75 980

55 300

15 490

800

2 800

1 550

40

0

Administratīvā komisija

29 695

18 050

5 295

0

6 180

130

40

0

Sociālais dienests

1 005 540

168 820

48 090

800

47 980

38 250

0

KOPĀ

13 610 310

3 515 330

1 032
832

28 360

2 547 608

394 120

50 210

Kredītu atmaksa

409 100

Kases apgrozījums

50 000

514 310

14 069 410

Pārskats par saistību apmēru (6. pielikums)
Kods/
Uzskaites
konts
A

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

B

C

D

Saistību apmērs								
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

turpmākajos gados

pavisam

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aizņēmumi
04

Valsts kase

S13 01 00

Jaunmārupes sākumskolas un PII
būvnivcība

13.05.2004

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

101 280

531 440

1 240 400

04

Valsts kase

S13 01 00

Jaunmārupes sākumskola un PII
būvniecība

21.01.2005

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

35 360

220 960

468 480

04

Valsts kase

S13 01 00

Mārupes vidusskolas rekonstrukcija

10.07.2008

54 056

54 056

54 056

54 056

54 056

54 056

13 496

0

337 832

04

Valsts kase

S13 01 00

Asfaltētu ielu,ceļu, apgaismojuma izbūve

10.07.2008

108 112

108 112

108 112

108 112

108 112

108 112

26 992

0

675 664

04

Valsts kase

S13 01 00

Mārupes vidusskolas rekonstrukcija

13.08.2009

112 126

0

0

0

0

0

0

0

112 126

09

Pilnsabiedrība Acana

S11 00 00

PPP PII Zeltrīti

25.07.2009

110 292

110 292

110 292

110 292

110 292

110 292

110 292

1 179 895

1 951 939

KOPĀ:

x

x

x

521 226

409 100

409 100

409 100

409 100

409 100

287 420

1 932 295

4 786 441

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Galvojumi
KOPĀ:

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Citas ilgtermiņa saistības

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā saistības

521 226

409 100

409 100

409 100

409 100

409 100

287 420

1 932 295

4 786 441

Saistību apjoms % no
pamatbudžeta ieņēmumiem

6,04

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

3,33

x

x
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Mārupes Domē apspriež daudzdzīvokļu namu
apsaimniekošanas problēmjautājumus
apsaimniekošana.
Lai apdraudējumu
novērstu, Mārupes
novada
Dome
o r g a n i z ē j a
sanāksmi, uz kuru
tikties vienuviet un
diskutēt ar attiecīgo
namu iedzīvotājiem
bija
aicināti
A/S
„Mārupes
komunālie pakalpojumi”, A/S „Sadales tīkls”, „Latvijas Gāze”, „Eko
Rīga” un namu
apsaimniekotāja
Ar iedzīvotājiem tiekas komunālo
SIA „Jauna Vide.lv”
pakalpojumu sniedzēji
pārstāvji.
Tikšanās
laikā
1. februārī, atsaucoties iedzīvotāju namu apsaimniekotāja SIA „Jauna Vide.lv”
aicinājumam,
Mārupes
pašvaldība (turpmāk - JV) pilnvarotās personas sniedza
rīkoja sanāksmi, kurā ar komunālo informāciju par to, kā un cik lielā apmērā
pakalpojumu sniedzējiem tika apspriesti izveidojušās uzņēmuma parādsaistības
problēmjautājumi, kas radušies SIA pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
„Jauna
Vide.lv”
apsaimniekotajās Atbildot uz iedzīvotājos radušos neizdaudzdzīvokļu mājās Mārupes ciemā.
pratni par to, kāpēc parādi izveidojušies
Janvāra mēnesī vairāku SIA „Jauna Vide. arī tām mājām, kurās rēķinu apmaksa ir
lv” apsaimniekoto namu iedzīvotāji saskārās gandrīz simtprocentīga, uzņēmuma klientu
ar situāciju, kad tuvākajā laikā noteiktām daļas vadītājs Māris Antošuks noliedza
mājām varētu tikt pārtraukta komunālo pārmetumus par līdzekļu piesavināšanos,
pakalpojumu sniegšana – ūdens, elektrības taču vienlaikus arī atzina: „Līdz šim neviena
un gāzes padeve, kā arī sadzīves atkritumu māja nav devusi norādes tam, kā saņemto

Atbalstīta 25. autobusa pagarināšana
Mārupes novada teritorijā
2013. gada 23. janvāra sēdē Mārupes
novada Dome lēmusi atbalstīt Rīgas
Domes Satiksmes departamenta izteikto piedāvājumu pagarināt 25. autobusa (Abrenes iela – Mārupe) maršrutu
līdz Tīrainei un izmainīt 43. autobusa
(Abrenes iela – Skulte) maršrutu, izbraucot tam arī caur Piņķiem.
25. autobusa maršrutu plānots pagarināt
līdz Tīrainei, tādējādi nodrošinot tam tuvāku
piekļuvi Zeltrītu, Pētera un Veczariņu ielu
iedzīvotājiem, kā arī uzlabojot Tīraines
iedzīvotājiem iespējas nokļūt Mārupes
administratīvajā centrā. Izmaiņas 43. autobusa maršrutā paredz palielinātu reisu skaitu un iespēju Skultes iedzīvotājiem piekļūt
tiem tuvākajai lielākajai apdzīvotajai vietai
– Piņķiem.
Mārupes novadā sabiedriskā transporta
pakalpojumus, tāpat, kā citviet Pierīgā,
organizē Rīgas Plānošanas reģions, kas
atbild par reģionālo vietējās nozīmes
maršrutu organizēšanu, un RP SIA „Rīgas
satiksme”. Lai sabiedriskais transports
Mārupes iedzīvotājiem būtu pieejamāks,
Mārupes pašvaldība iespējamos risinājumus
sadarbībai ar Rīgas Domes Satiksmes departamentu (turpmāk - RDSD) un RP SIA
„Rīgas satiksme” par 25. autobusa maršruta
pagarināšanu meklējusi jau ilgāku laiku.
„Sākotnēji bijām vienojušies par variantu, kas paredzēja 25. autobusa maršruta
pagarinājumu ar galapunktu pie „Vecozolu
namu” katlu mājas. Maršruta pagarinājums
būtu skāris arī privātās zemes, pret ko daļa
šo zemju privātīpašnieku aktīvi iebilda,
tāpēc šāds risinājums tālāk virzīts netika,”
stāsta Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis.
Ņemot vērā to, ka vēlāk iedzīvotāji ar
lūgumu rast iespēju 25. autobusa maršrutu
pagarināt pie pašvaldības vērsušies
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pastāvīgi, sarunas ar RDSD par citiem
iespējamajiem risinājumiem turpinājušās.
Labvēlīga situācija sadarbībai ar RDSD
izveidojusies šī gada sākumā, kad 1.
janvārī spēkā stājusies jaunā kārtība, kādā
no valsts budžeta tiek finansēti pilsētas
nozīmes maršruti, kas iziet ārpus pilsētas
administratīvās robežas. Ja līdz šim Ministru kabineta noteikumi noteica, ka no valsts
budžeta tiek līdzfinansēti maršruti, no kuru
kopējā garuma 20% ved ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas, tad pašlaik
līdzfinansējums tiek piešķirts tikai tiem
maršrutiem, kuru garums ārpus pilsētas
administratīvās teritorijas ir 30%.
Lai Rīgas autobusu maršruti, kas iziet
ārpus pilsētas administratīvās robežas,
varētu pretendēt uz valsts līdzfinansējumu,
2012. gada nogalē RDSD un RP SIA „Rīgas
satiksme” bija gatavi piedāvāt vairāku autobusu maršrutu, t.sk. Mārupes novada
administratīvajā teritorijā kursējošo 25. un
43., pagarināšanu. Kā informē Rīgas Dome,
tad 2013. gada janvārī šie priekšlikumi
atbalstīti
Rīgas
Domes
Pasažieru
komercpārvadājumu licencēšanas komisijas sēdē. Vienbalsīgi tos atbalstīt lēmusi arī
Mārupes novada Dome. Vienlaicīgi Mārupes
Domes lēmums paredz arī saglabāt Rīgas
Plānošanas reģiona organizēto reģionālo
vietējās nozīmes maršrutu Nr.5435 Rīga –
Mārupe.
Patlaban Mārupes pašvaldība un RP SIA
„Rīgas satiksme” abpusēji saskaņo 25. autobusa galapunkta laukuma atrašanās vietu.
Pirms optimizācijas plāna realizēšanas
RDSD un RP SIA „Rīgas satiksme”
nepieciešams vēl noslēgt vienošanos ar
Rīgas plānošanas reģionu, kā arī saskaņot
izmaiņas ar VSIA „Autotransporta direkciju”.
Kate Nītiņa

naudu novirzīt, tāpēc mēs esam maksājuši
pēc saviem ieskatiem – tā, lai pēc iespējas
ilgāk nodrošinātu visus pakalpojumus.”
Komunālo
pakalpojumu
sniedzēju
deleģētie pārstāvji iepazīstināja ar savu
nostāju par to, kā situācija varētu tikt
risināta. A/S „Mārupes komunālo pakalpojumu” (turpmāk - MKP) valdes loceklis Juris Ivanovs apliecināja, ūdens
padeve pārtraukta netiks. Attiecībā uz
apsaimniekotāja parādsaistībām pret MKP
J.Ivanovs atzīmēja, ka visticamāk ar JV
tiks uzsākts tiesas process. Atkritumu
apsaimniekošanas jautājumā SIA „Eko
Rīga” klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
Evija Neilande informēja: „Uzņēmumi ir
vienojušies par turpmāko sadarbību un to, kā
tiks segtas parādsaistības. Esam ieinteresēti,
lai JV par pakalpojumu norēķinātos un
tajā, lai iedzīvotājiem pakalpojums netiktu
apturēts.” A/S „Sadales tīkls” gadījumā tā
pārstāvis Andris Krēsliņš norādīja, ka parādu
piedziņas jautājumu uzņēmums vēl plāno
apspriest ar saviem juristiem. Savukārt A/S
„Latvijas Gāze” (turpmāk - LG) juriskonsulte Aiga Velde vērsa uzmanību uz to, ka
LG nedrīkst piegādāt gāzi tur, kur ir parādi,
kā arī LG neesot tiesīga parādsaistību
jautājumus risināt.
Apspriedes gaitā tika runāts arī par to,
kā daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem
turpmāk izvairīties no situācijām, kad ir
ierobežotas iespējas iegūt informāciju par

namu apsaimniekotāja parādsaistībām.
Šajā ziņā galvenokārt tika secināts, ka
iedzīvotājiem, slēdzot līgumu ar izvēlēto
namu apsaimniekotāju, jau iepriekš
būtu nepieciešams paredzēt arī to, kā ar
apsaimniekošanu saistītās finanšu plūsmas
kontrolēt. Par termiņu un kārtību, kādā
pārvaldniekam ir jāatskaitās par finanšu
līdzekļu izlietošanu, dzīvokļu īpašnieku
kopība un pārvaldnieks var vienoties
savstarpēji noslēgtajā līgumā. Kā informē
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, tad
konkrētu procesu, kādā iedzīvotāji var
kontrolēt pārvaldnieka rīcību ar tam nodotajiem naudas līdzekļiem, paredz Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likums (turpmāk –
DMPL). Tā, saskaņā ar DMLP 11. panta
otrās daļas 8. punktu pārvaldīšanas līgumā
norāda ar pārvaldīšanas uzdevuma izpildi
saistīto pārvaldīšanas izdevumu apmēru,
to noteikšanas un maksāšanas kārtību,
atsevišķi norādot: attiecīgu obligāto izdevumu apmēru, to noteikšanas un maksāšanas
kārtību, citu ar dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu, tajā skaitā dzīvojamās mājas
uzlabošanu un attīstīšanu saistīto izdevumu apmēru, to noteikšanas un maksāšanas
kārtību, atlīdzību par pārvaldīšanu, ja līdzēji
par tādu vienojas, kā arī šīs atlīdzības
noteikšanas un maksāšanas kārtību, kādā
pārvaldniekam ir jāatskaitās par finanšu
līdzekļu izlietošanu.
Kate Nītiņa

Apkopoti iedzīvotāju priekšlikumi
teritorijas plānojumam
Mārupes novada teritorijas plānojuma
2014.- 2016. gadam 1. redakcijas publiskās
apspriešanas procesa noslēgumā tika
veikts institūciju atzinumu un iedzīvotāju
priekšlikumu apkopojums. Par izstrādāto
Mārupes novada teritorijas plānojuma
redakciju tika saņemti 73 iedzīvotāju
ierosinājumi un priekšlikumi, kā arī 24
institūciju atzinumi. No valsts un pašvaldību
institūcijām tika saņemti galvenokārt
pozitīvi atzinumi. Saskaņā ar institūciju
atzinumiem ir veikti redakcionāli labojumi
un papildinājumi Mārupes novada teritorijas plānojuma kartogrāfiskajā materiālā
un paskaidrojuma rakstā.
Kā būtiska izmaiņa, pamatojoties uz
iedzīvotāju priekšlikumiem, tika veikta
Mārupes novada teritorijas plānojuma
1.redakcijā
norādītās
perspektīvās
Jaunmārupes ciema robežas samazināšana.
Jaunmārupes ciema iedzīvotāju iebildumi un
tajā pašā laikā zemes īpašnieku aktīvs atbalsts
tika saņemts par paredzētajām dzīvojamām
teritorijām Jaunmārupes ZA daļā. Pēc plašām
diskusijām darba grupās un diskusijām
ar zemes īpašniekiem tika pieņemts
risinājums saglabāt esošās Jaunmārupes
ciema robežas ZA virzienā un ārpus ciema
robežām veidot mazsaimniecību apbūvi,
tiešā Lauksaimnieciskās ražošanas objektu
apbūves teritoriju tuvumā veidojot Publiskās
un darījumu teritorijas, kas veidos funkcionālu
pāreju no lauksaimnieciskās ražošanas objektu apbūves teritorijām uz dzīvojamām
teritorijām.
Iedzīvotāju iebildumi tika izteikti arī par jauna neliela apkalpes centra izveidi savrupmāju
teritorijā kvartālā starp Gaujas, Upleju, Liepkalnu un Rožkalnu ielām. Pamatojoties uz
iedzīvotāju iebildumiem visiem īpašumiem
norādītajā kvartālā ir saglabāta esošā teritorijas atļautā izmantošana.

Tika
saņemta
virkne
iedzīvotāju
priekšlikumu novērst tiešu darījuma un
ražošanas objektu izvietošanu pie dzīvojamām
teritorijām. Lai samazinātu šādas konfliktu
zonas, Mārupes novada teritorijas plānojuma
1. redakcijā jau tika noteikts strikti nodalīts
dzīvojamo, darījuma un ražošanas teritoriju novietojums. Pamatojoties uz iedzīvotāju
priekšlikumiem, apbūves noteikumos ir
noteiktas papildus prasības teritorijās, kur
robežojas atšķirīgas funkcionālās zonas. Ir noteiktas prasības par kaitīgo faktoru novēršanas
nepieciešamību, stāvu skaita ierobežojumu un
informēšanu par nodomāto būvniecību.
Plašas diskusijas publiskās apspriešanas
laikā tika veiktas par daudzdzīvokļu dzīvojamo
teritoriju minimālo zemes gabalu lielumu.
Lai nodrošinātu Mārupes novada identitātes
saglabāšanu, kas iezīmējas ar plašām
labiekārtotām ārtelpām, Mārupes novada
teritorijas plānojuma redakcijā daudzdzīvokļu
dzīvojamām teritorijām ir noteikts minimālais
zemes gabala lielums, aprēķinot 200m² zemes
platības uz vienu dzīvokli.
Tika saņemti arī iedzīvotāju priekšlikumi
konkrētu zemes gabalu atļautās izmantošanas
precizēšanai. Lielākā daļa šo priekšlikumu, ja
tie nebija pretrunā ar Mārupes novada teritorijas attīstības stratēģiju, tika iekļauti Mārupes
novada teritorijas plānojuma redakcijā.
Laika posmā no 20.02.2013 līdz
15.03.2013 ir iespējams iepazīties ar saskaņā
ar iedzīvotāju priekšlikumiem un institūciju
atzinumiem uzlaboto Mārupes novada teritorijas plānojuma redakciju. Diskusijas ar
iedzīvotājiem paredzētas:
• 04.03.2013. plkst.19.00 Mārupē - Mārupes
kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē;
• 05.03.2013. plkst.19.00 Jaunmārupē –
Jaunmārupes sākumskolā, Mazcenu alejā
4a.
Iveta Lāčauniece
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Jaunmārupē top jauna dzeramā ūdens sagatavošanas
stacija un tiek plānots attīstīt centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas infrastruktūru

Līdz pagājušajam gadam dzeramā
ūdens
apgādes
un
notekūdeņu
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus
Jaunmārupes ciemā nodrošināja SIA
„Sabiedrība Mārupe”, 2012. gadā šo
pakalpojumu sniegšanu pārņēma a/s
„Mārupes Komunālie pakalpojumi”,
kas veica vairākus saimnieciskus
darījumus, lai visus sistēmas elementus
koncentrētu savā īpašumā vai nomā,
Līdz 2015.gadam plānots veikt dažādus
infrastruktūras uzlabošanas pasākumus
pieejamā finansējuma ietvaros.
Pašlaik dzeramā ūdens iegūšana
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
Jaunmārupē notiek no pieciem darba urbumiem un viena rezerves urbuma, kuri
izvietoti dažādās ūdensgūtnēs ciema
teritorijā. No esošajām ūdensgūtnēm
iegūtajam
dzeramajam
ūdenim
ir
paaugstināts dzelzs, sulfātu saturs un
duļķainība.
Arī kanalizācijas sistēmai Jaunmārupē
nepieciešama rekonstrukcija. Kanalizācijas
tīkli Jaunmārupes ciemā izbūvēti 80–90-tajos gados. 2005.gadā ERAF projekta ietvaros tika izbūvēti 1346 m kanalizācijas vadu
un 2 Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS).
Laika periodā no 2005.-2007.gadam daļu
kanalizācijas vadus izbūvēja nekustamā
īpašuma attīstītāji par saviem līdzekļiem.
Pašreizējās Jaunmārupes notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas ciema
centrā blakus ūdenskrātuvei, Pavasari”. Attīrīšanas iekārtas tika pieņemtas
ekspluatācijā 1978. gadā, 1996. gadā tika
veikta daļēja NAI rekonstrukcija. Lai gan
pagaidām minētās iekārtas strādā LR noteikto normu robežās, tās ir tehnoloģiski un
morāli novecojušas. Savukārt paplašinot
centralizētās kanalizācijas pakalpojuma

Dome lēma
23.janvāra Domes sēdē
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2013
„Grozījumi Mārupes novada Domes 2012.
gada 25.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.10/2012 „Mārupes novada pašvaldības
autoceļu uzturēšanas klases”
Piedalīties izsludinātā atklātā projektu
iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros,
iesniedzot projektu „Skvēra labiekārtošana
Tīrainē, Tīraines ielā 14”. Kopējā paredzamā
projekta summa ir LVL 20 535.42, t.sk. 21%
PVN.
Piedalīties izsludinātā atklātā projektu
iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, iesniedzot projektu „Teritorijas labiekārtošana
Tīrainē, Viršu ielā 20”. Kopējā paredzamā
projekta summa ir LVL 32 349,35, t.sk. 21%
PVN.
Piedalīties izsludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros, iesniedzot
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A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi” atgādina
par iespēju dzēst
līgumsodus

pieejamību un palielinot iekārtu darba
slodzi, to darbība var būtiski pasliktināties,
tādējādi palielinot piesārņojuma risku
blakus esošajās ūdenstilpnēs.
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīva
dzeramā ūdens piegādi, Mārupes novada
Dome 2012. gadā piešķīra finansējumu
divu jaunu dziļurbumu un dzeramā
ūdens sagatavošanas stacijas izveidei
Jaunmārupes ciemā, kurus ekspluatācijā
ir plānots nodot 2013.gada pirmajā pusē.
Līdz ar to esošajos ūdens apgādes tīklos
tiks padots augstas kvalitātes dzeramais
ūdens.
Paplašinot
ūdenssaimniecības
pakalpojuma pieejamību, kā arī lai
paaugstinātu dzīves vides kvalitāti,
samazinātu piesārņojuma riskus, mazinātu
un novērstu ūdenstilpju eitrofikāciju,
nodrošinātu ūdens resursu racionālu un
ekonomisku izmantošanu, A/S „ Mārupes
komunālie pakalpojumi” ir sagatavojusi
Tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP)
ES ERAF līdzfinansējuma saņemšanai
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstībai Jaunmārupē.
Dokumenta galvenais mērķis ir izstrādāt
stratēģisko plānu ilgtermiņā (2013.2021.g.) ūdenssaimniecības pakalpojumu
uzlabošanai Mārupes novada Jaunmārupes
ciemā un sagatavot detalizētu projekta analīzi prioritārai (2013.-2015.g.)
investīciju programmai.
TEP ir iesniegts izvērtēšanai Vides
aizsardzības un reģionālajā ministrijā
un pēc tā akcepta saņemšanas A/S
“Mārupes komunālie” pakalpojumi plāno
iesniegt projekta pieteikumu ES ERAF
līdzfinansējuma saņemšanai prioritārās
investīciju programmas realizācijai.
Jaunmārupes ciema ūdenssaimniecības
sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu un
vispārējo pakalpojumu standartu prasībām
prioritārās investīciju programmas ietvaros
ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve
ir plānota pa šādām ielām:
•
Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
- Lapu un Skuju ielās,
•
Kanalizācijas tīklu paplašināšana
- Krasta, Lapu, Skuju, Neriņas, Pļavu,
Pīlādžu, Egļu, Priežu, Bērzu ielās,

A/S „Mārupes komunālie pakalpo•
Jaunu kanalizācijas spiedvadu
jumi” atgādina, ka vēl līdz 2013.gada
būvniecība - Priežu un Bērzu ielās,
•
Jaunu kanalizācijas sūkņu staciju 1.jūnijam iedzīvotāji, kuriem ir parāds
par komunālajiem pakalpojumiem, var
izbūve - Priežu, Bērzu, Pļavu ielās.
vērsties ar iesniegumu par komunālo
Prioritārās investīciju programmas ietva- pakalpojumu parāda samazināšanu un
līgumsoda dzēšanu.
ros ir plānots realizēt šādus apjomus:
Šādu lēmumu a/s “Mārupes komunālie
Jaunu pašteces
pakalpojumi”
akcionāru
pilnsapulce
kanalizācijas tīklu
4 225 m
pieņēmusi sakarā ar komunālo pakalpojumu
izbūve
tarifu palielināšanos un apkures sezonas
Jaunu spiedvadu
uzsākšanos, kas palielina finansiālo slodzi
330 m
izbūve
klientiem, kā arī nolūkā veicināt komunālo
pakalpojumu parādu dzēšanu.
Jaunu KSS izbūve
3 komplekti
Jaunu ūdensvadu
Lēmums paredz:
350 m
izbūve
•
Dzēst līgumsodu par kavētiem
maksājumiem
tiem dzīvokļa īpašniekiem,
Ilgtermiņā
ir
paredzēta
esošās
kas
ar
uzņēmumu
noslēguši izlīgumu
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
par
parāda
nomaksu
un izpildījuši tā
rekonstrukcija, papildus ūdensapgādes
nosacījumus,
pilnīgi
apmaksājot
parādu
un kanalizācijas tīklu izbūve, ūdensvadu
par
apsaimniekošanu
un
komunālajiem
rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve,
dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāra pakalpojumiem.
izbūve, sadzīves kanalizācijas sistēmas
•
Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem A/S
pieslēguma izveide Mārupes ciema „Mārupes komunālie pakalpojumi” sniedz
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un dzīvojamās mājas apsaimniekošanas pakekspluatācijā neizmantojamo iekārtu alpojumus un, kas vērsušies pie uzņēmuma
demontāža.
par apsaimniekošanas maksu un komunālo
Lai nodrošinātu Jaunmārupes ciemata pakalpojumu
saistību
noregulēšanu,
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību, piedāvājot noslēgt izlīgumu par parāda
Mārupes novada Dome ir piešķīrusi nomaksu ar termiņu līdz 12 mēnešiem un
finansējumu inženiertehnisko pētījumu pie nosacījuma, ka vienlaicīgi ar parāda
un projektēšanas darbu veikšanai visā nomaksu tiek savlaicīgi veikti arī tekošie
Jaunmārupes ciemā. Projektēšanas darbu
maksājumi par apsaimniekošanu un
veikšanai A/S Mārupes komunālie pakalpokomunālajiem pakalpojumiem.
jumi piesaistīs profesionālus projektētājus,
kas veiks nepieciešamos topogrāfiskos
Kā informē a/s «Mārupes komunālie
un inženierģeoloģiskos uzmērījumus un pakalpojumi» valdes loceklis Juris Ivatehniskā projekta izstrādi. Projektēšanas novs, iedzīvotāji diemžēl samērā neaktīvi
darbi tiks veikti visu nepieciešamo apjomu izmanto šo piedāvāto iespēju: «Līdz šim
sadalot vairākos posmos un kā prioritāti esam saņēmuši tikai 17 iesniegumus, kas
izvirzot Tehniski ekonomiskā pamatojumā ir 20 % no visiem parādniekiem, lai gan
definēto prioritāro aktivitāšu kopumu, lai visi dzīvokļu īpašnieki saņēma rakstisku
veiksmīgas finansējuma piesaistes no ES informāciju. Vairāki dzīvokļu īpašnieki
ERAF fonda gadījumā, būtu iespējams pašlaik precizē nosacījumus. Gribētu
šos līdzekļus apgūt noteiktajos termiņos.
aicināt iedzīvotājus, kam ir uzkrājies
Projektēšanas darbu ir plānots uzsākt š.g.
parāds par komunālajiem pakalpojumiem,
februāra beigās.
būt aktīvākiem un izmantot šo iespēju
Juris Ivanovs, A/S „Mārupes komunālie norēķināties par saņemtajiem pakalpojumipakalpojumi” valdes loceklis em, nemaksājot uzkrājušos līgumsodu.»

projektu „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai
darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki””.
Kopējā paredzamā projekta summa ir LVL
2 328.04, t.sk. 21% PVN.
Piekrist
25.autobusa
maršruta
pagarināšanai par 1.6 km līdz Tīrainei un
izpildāmo reisu skaita samazināšanai no 130
reisiem uz 120 reisiem (-7.7%) darba dienās.
Piekrist izmaiņām 43.autobusa maršrutā
(Abrenes iela – Skulte), izbraucot caur
Piņķiem, kā arī reisu skaita palielināšanai
maršrutā no 46 reisiem darba dienā līdz 58
reisiem (+20.7%).
Saglabāt reģionālo vietējās nozīmes
maršrutu Nr.5435 Rīga – Mārupe, izvērtējot
iespēju palielināt braukšanas maksu.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 33/2012
„Par pašvaldības atbalstu biedrībām un
nodibinājumiem”.
Ar 2013.gada 1.janvāri segt Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.klašu un
2.klašu izglītojamiem ēdināšanas pakalpojumu izdevumus LVL 0.20 dienā.
Segt ēdināšanas pakalpojumu izdevumus
ne vairāk kā LVL 0.20 dienā 1.klašu un 2.klašu
izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada administratīvajā teritorijā,
bet neapmeklē Mārupes novada pašvaldības
izglītības iestādes, un kuru ēdināšanas pak-

alpojumu izmaksas pārsniedz valsts budžeta
dotāciju LVL 0.80 dienā.
Apstiprināt a/s „Mārupes komunālie
pakalpojumi” iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu ERAF projektam
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jaunmārupē”. Piešķirt iesniegtā projekta
īstenošanai LVL 383 903,30 no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram turpmāk izsniegt izziņas par
atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
Mārupes novada administratīvajā teritorijā
atsavināmiem nekustamajiem īpašumiem,
kuri nav nepieciešami, lai pildītu likumā „Par
pašvaldībām” un citos LR spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktās pašvaldību
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā
atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu un
attīstības plānošanas dokumentus.
Organizēt iepirkumu - „Pašvaldības
autoceļu C20, C6 un C30 renovācijas
būvdarbi”.
Organizēt iepirkumu - „Mēbeļu iegāde
Jaunmārupes sabiedriskajai ēkai”.

ko un juridisko personu ierosinājumiem un
priekšlikumiem
Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos
noteikumus Nr. 2/2013„Par Mārupes novada pašvaldības 2013.gada budžeta
apstiprināšanu”
Izdarīt grozījumus 24.02.2011. Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.
Apstiprināt
saistošos
noteikumus
Nr.3/2013„ Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”
Noteikt, ka no 01.01.2013. līdz
01.02.2014. privātajām pamata un vidējās
izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības
līdzfinansējums LVL 50 apmērā mēnesī par
vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Noteikt, ka sākot ar 2013.gada 1.februāri
pašvaldības līdzfinansējuma apmērs par vienu Mārupes novadā deklarēto bērnu, kurš
apgūst pirmsskolas izglītību privātajā pirmsskolas izglītības iestādē ir LVL 100 mēnesī.
Ar 2013.gada 1.martu apstiprināt viena bērna izdevumu apmēru privātajos
bērnudārzos – LVL 130.
6.februāra Domes sēdē
Piedalīties Latvijas Jaunatnes Vasaras
Par Teritorijas plānojuma 2014.-2026. Olimpiādē 2013.
gadam 1.redakcijas pilnveidošanu atbilstoši
kompetentu institūciju atzinumiem un fizis-
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MarupesVESTIS
Iedzīvotāji aktīvi izmanto papildus noteiktos
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
2012. gada nogalē Mārupes novada Dome
grozīja saistošos noteikumus Nr.10/2010
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”,
paplašinot iedzīvotāju loku, kam ir tiesības
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
atvieglojumus, kā arī palielinot NĪN atlaides
apjoms daudzbērnu ģimenēm.
„Visaktīvāk NĪN atvieglojumiem, kuri noteikti papildus, piesakās Mārupes daudzbērnu
ģimenes un cilvēki ar invaliditāti. Pēc
grozījumu stāšanās spēkā jaunie NĪN atvieglojumi par 2013. gadu kopumā piešķirti
162 personām, un atteikumu līdz šim ir bijis maz,” stāsta Mārupes novada Domes
nodokļu inspektore Ineta Lasuma-Lasmane.
Kā informēts iepriekš, tad turpmāk
ģimenes ar trim un vairāk bērniem valsts
noteiktās 50% NĪN atlaides vietā var saņemt
90% atlaidi no attiecīgajā periodā aprēķinātās
summas. Turklāt, lai atvieglojumu saņemtu,
ģimenes ienākumi vairs netiek vērtēti un
bērni var būt reģistrēti dažādās dzīvesvietās,
arī ārpus Mārupes novada.

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32/2012

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 17. decembra
sēdes Nr.21, lēmumu Nr.27

Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā 2013.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46.pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1.panta otrās daļas 91 .punktu,
21 .daļu, 3.panta 14 .daļu, 9.panta 2.daļu
pārejas noteikumu 47.punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
2013.gadā Mārupes novadā ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo
māju palīgēkas, inženierbūves – laukumi,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu
maksas stāvlaukumi un vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu 2013.gadā.
II Nekustamā īpašuma nodoklis
dzīvojamo ēku palīgēkām
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2013.
gadā neapliek:
2.1. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2 , izņemot garāžas.
III Nekustamā īpašuma nodoklis vidi
degradējošu, sagruvušu un cilvēku
drošību apdraudošām būvēm
3. Ar nekustamā īpašuma nodokli 3 % apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības apliek vidi
degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību
apdraudošās būves. Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas par vidi degradējošu vai
sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu.
4. Lēmumu par būves klasificēšanu par
vidi degradējošu vai sagruvušu un cilvēku
drošību apdraudošu vai lēmumu par
attiecīga statusa atcelšanu pieņem Mārupes
novada Būvvalde Mārupes novada Domes
noteiktajā kārtībā.
5. Būvei piekritīgo zemes platību nosaka proporcionāli būves apbūves laukumam, ņemot vērā būves izvietojumu
zemesgabalā, kā arī būves apbūves laukumam nepieciešamo zemes platību atbilstoši
apbūves blīvumam, ievērojot piekļuvei un
apsaimniekošanai nepieciešamo zemesga-
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PAŠVALDĪBĀ
Stiprinām sadarbību ar Baltkrieviju

Sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju
grupām, izvērtējot ģimenes ienākumus, NĪN
atvieglojumi 50% līdz 90% apmērā tikuši
piemēroti arī iepriekš. Taču ar 2013. gadu 1.
un 2. grupas invalīdi, vientuļie pensionāri,
kā arī tie Mārupes iedzīvotāji, kuru
likumīgā aprūpē ir bērns invalīds, šos NĪN
atvieglojumus ir tiesīgi saņemt bez ienākumu
izvērtēšanas. 1.un 2. grupas invalīdiem NĪN
atvieglojumu saņemšanai vairs nevērtē
arīdzan to, vai persona ir nodarbināta.
Lai NĪN atvieglojumu saņemtu par
visu taksācijas gadu, nodokļa maksātājam
Oršas pilsētas izpildkomitejas
motivēts iesniegums jāiesniedz līdz tekošā
priekšsēdētāja vietnieks Oļegs
gada 1. martam. Ja iesniegums tiek iesniegts Smirnovskis pasniedz piemiņas suvenīru
vēlāk, tad NĪN atvieglojumu piešķir sākot ar
nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas.
Jāņem vērā, ka uz NĪN atvieglojumu var
pretendēt persona, kura adresē, par kuru
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2013
tiek lūgts piešķirt nodokļa atvieglojumu, ir
2013.gada 6.februāra
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un ne
Mārupes
novada
Domes
sēdes protokols Nr.2
mazāk kā vienu gadu deklarējusi dzīvesvietu
Mārupes novadā.
Par Mārupes novada pašvaldības
Kate Nītiņa

2013.gada budžeta apstiprināšanu

bala platību.
6. Maksāšanas paziņojumu par būvi,
kas klasificēta kā vidi degradējoša vai
sagruvusi un cilvēku drošību apdraudoša,
nosūta nodokļu maksātājam viena mēneša
laikā no dienas, kad administratīvais
akts par būves klasificēšanu attiecīgajā
kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir
beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas
nav pārsūdzēts.
7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu
par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” noteiktajā kārtībā veic sākot ar
nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa atcelšanu.
IV Nekustamā īpašuma nodoklis
inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek
izmantoti kā maksas stāvlaukumi
8.Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5
% apmērā no inženierbūves kadastrālās
vērtības apliek inženierbūves — laukumus,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
9. Nodokļu maksāšanas pienākums
attiecībā uz inženierbūvēm — laukumiem,
kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi rodas ar nākamo mēnesi pēc
tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.
10. Kadastra informatīvajā sistēmā
nereģistrētas inženierbūves – laukumi, kas
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas
stāvlaukumi, tiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli, piemērojot likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.3
daļā noteikto kārtību. Tādos gadījumos,
maksāšanas paziņojums tiek izsūtīts viena mēneša laikā no brīža, kad pašvaldība
konstatē, ka inženierbūve tiek izmantota kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukums un
nodokļu maksāšanas pienākums rodas ar
nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldība ir
konstatējusi, ka inženierbūve tiek izmantota
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukums.
V Nodokļu maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpildes termiņš
11. Nodokļu maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7
gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
VI Noslēguma jautājums
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta
pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem”
16.pantu, 17.pantu

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības
budžetu 2013.gadam.
2. Noteikt Mārupes novada Domes
pamatbudžeta
ieņēmumus
11
902 747 LVL (Pielikums Nr.1).
3. Mārupes novada Domes pamatbudžeta
atlikums 2013.gada sākumā 2 166 663
LVL, kas kopā ar 2013.gada ieņēmumiem
ir 14 069 410 LVL.
4. Noteikt Mārupes novada Domes
pamatbudžeta
izdevumus
14 069 410 LVL (Pielikums Nr.2 un Nr.3).
5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā
budžeta ieņēmumus 92 037 LVL.
6. Mārupes novada Domes speciālā budžeta
atlikums 2013.gada sākumā 8 898 LVL,
kas kopā ar 2013.gada ieņēmumiem ir
100 935 LVL (Pielikums Nr.4).
7. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā
budžeta izdevumus 100 935 LVL (Pielikums Nr.4).
8. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus
50 000 LVL.
9. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību
vadītājiem nepieciešamības gadījumos
ir
tiesības
apstiprināto
attiecīgo
ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces
nepārsniedzot 25% no summas, kas
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30/2012
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012. gada 17. decembra
sēdes Nr. 21, lēmumu Nr. 19

„Grozījumi Mārupes novada
Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr. 22/2009„Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu,
43.panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos
N.22/2009 šādus grozījumus:
1.
Izteikt
saistošo
noteikumu
4.1.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
4.1. pabalsts ēdināšanai Černobiļas
Mārtiņš Bojārs

8.februārī Mārupes pašvaldībā viesojās
Baltkrievijas Vitebskas apgabala Oršas
pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja
vietnieks Oļegs Smirnovskis, lai personīgi
iepazītos ar Mārupes novada Domes
vadību. Vizītes laikā tika pārrunātas
sadarbības iespējas ar Baltkrieviju,
kā rezultātā abas puses vienojās par
Mārupes Domes pārstāvju atbildes vizīti
Baltkrievijā.
Jau decembrī notika pirmā iepazīšanās
vizīte, kad uz Oršas pilsētu Baltkrievijā
devās Mārupes novada delegācija, kuras sastāvā esošie uzņēmēji diskutēja par
uzņēmējdarbības attīstību.
Uva Bērziņa
apstiprināta apakškodos norādītajiem
mērķiem, ņemot vērā normatīvos aktus
par publiskiem iepirkumiem.
10. Apstiprināt 5.pielikumu „Mārupes novada darbības mērķi, darbības rezultāti
un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar
apstiprināto Mārupes novada attīstības
programmu 2013. – 2019.gadam un
Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2013. – 2026.gadam”
11. 11.Pieņemt zināšanai, ka kreditoru
saistības uz 2013.gada 1.janvāri ir
178 398 LVL (īstermiņa) un 3 856 562
LVL (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību
īstermiņa daļa 409 100,- LVL (Pielikums Nr.6).
12. Pieņemt zināšanai 2013.gadā Mārupes
novada attīstībai plānoto pasākumu
sarakstu un to īstenošanai paredzēto
pašvaldības budžetu 3 976 060 LVL
apmērā (Pielikums Nr.7).
13. 13.Pieņemt
zināšanai
pašvaldības
Privātās Publiskās partnerības projekta – PII „Zeltrīti” saistības uzņemtas
turpmākajiem 17 gadiem, atlikušās
atmaksājamās pamatkapitāla izmaksas 1
841 687 LVL apmērā ar procentu likmi
gadā fiksētajā daļā 5,549% un mainīgā
daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus
likme (EURIBOR). 2013.gadā plānotās
apsaimniekošanas izmaksas ir 158 000
LVL, iemaksa remontdarbu garantiju
fondā 24 000 LVL, maksa par kapitalā
izmantošanu 81 065 LVL, pamatkapitāla
atmaksa 110 292 LVL.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

atomelektrostacijas
avārijas
seku
likvidēšanas dalībnieku bērniem un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušo bērniem, Afganistānas
kara dalībnieku bērniem, bārenim vai bez
vecāku gādības palikušam bērnam pirmskolas izglītības iestādē un vispārizglītojošā
izglītības iestādē līdz 9.klasei (9. klasi ieskaitot), iesniedzot skolas izsniegtu izziņu
par ēdināšanas izmaksām (ja pabalsta
saņēmējs neapmeklē Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādi).
2. Papildināt saistošos noteikumus ar
4.6.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
4.6. Pabalsts veselības aprūpei Ls 100.gadā
Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara
dalībniekiem.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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NOVADĀ
Profesionalitāte un preventīvais
darbs sniedz rezultātu

Mārupes novada Pašvaldības
policijas priekšnieks Juris Jēkabsons
2012. gads Mārupes vēsturē iezīmējās
ar pārmaiņām sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā.Tika izveidota jauna
struktūra - Pašvaldības policija, kura,
sadarbojoties ar Valsts policiju, diennakts režīmā nodrošina sabiedrisko kārtību
novada teritorijā. Statistikas rādītāji
liecina, ka aizvien vairāk cilvēku uzticas Mārupes novada Pašvaldības policijai un paļaujas uz operatīvu reaģēšanu
un kompetentu pārkāpumu novēršanu.
2012.gada nogalē policijas darbinieku
svētkos Mārupes novada Pašvaldības
policijas darbinieki saņēma pateicības
rakstus no Domes vadības. Ikdienā daudz
rakstiskas pateicības par darbinieku
profesionalitāti un atsaucību tiek saņemtas
arī no iedzīvotājiem. Piemēram, mārupiete
Astrīda Bērziņa, atzinīgi novērtējot policijas darbinieku veikto kādas automašīnas
ugunsgrēka likvidēšanā, raksta: „Prieks
ir dzīvot Mārupē un apzināties, ka uz
Mārupes dzīves skatuves ir parādījusies

jaunā paaudze, kura ir pelnījusi cieņu un
uzslavu.”
Atskatoties uz paveikto, „Mārupes
Vēstis” uz sarunu aicināja Mārupes novada
Pašvaldības policijas priekšnieku Juri
Jēkabsonu.
U.B. Kā pašvaldības policijai pagājis
pirmais darbības gads?
J.J. Uzskatu, ka pirmais gads ir vērtējams
pozitīvi. Esam izveidojuši profesionālu,
izglītotu komandu, ir iegādāts viss
nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.
Regulāri veicam patrulēšanu visos četros
ciematos. Mūsu darba rezultāti liecina, ka
iedzīvotāji uzticas pašvaldības policijai.
Ir palielinājies dežūrdienesta izsaukumu
skaits, savukārt likumpārkāpumu skaits
kopumā novadā ir mazinājies. Pērn esam
saņēmuši 935 mutiskus vai telefoniskus
izsaukumus uz notikuma vietu, izskatījuši
340 mutiskus vai rakstiskus iesniegumus. Kopumā 2012.gadā sastādīti 912
administratīvo pārkāpumu protokoli. Esam
piedalījušies 28 noziedzīgu nodarījumu
atklāšanā.
Uzsākot savu darbību, kā prioritāti
noteicām divas lietas - nekavējošu
reaģēšanu uz iedzīvotāju zvaniem par
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem un
preventīvo jeb profilaktisko darbu.
Līdz šim iedzīvotājiem bijusi negatīva
pieredze saistībā ar Valsts policijas darbinieku ierašanos notikumu vietā, kas
varēja aizņemt pat vairākas stundas.
Mūsu ierašanās laiks notikumu vietā
nepārsniedz 10-15 minūtes. Gada laikā
neesam saņēmuši nevienu pretenziju par
pašvaldības policijas aizkavēšanos. Šāda
operativitāte ir ļoti būtiska mūsu ikdienas
darbā, tā rezultātā esam gan laikus snieguši
nepieciešamo palīdzību, gan arī spējuši
novērst pārkāpumu veikšanu. Piemēram,

Sociālais dienests informē
INVALĪDI VAR SAŅEMT ASISTENTA
PAKALPOJUMUS
No 2013.gada cilvēki ar I un II
invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti
sava novada Sociālajā dienestā var saņemt
asistenta pakalpojumus.
Mārupes novada Sociālajā dienestā
šo pakalpojumu var saņemt Mārupē
dzīvojošas un deklarētas personas ar I
vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
komisijas (VDEĀK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un bērni
no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu
par īpašas kopšanas nepieciešamību, sakarā
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
Asistenta
pakalpojums
paredzēts
galvenokārt cilvēkiem ar pārvietošanās

traucējumiem (1.gr. redzes invaliditāte) vai
smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā
arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadiem,
kuriem vajadzīgs atbalsts pārvietojoties
ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi
mācās, strādā vai saņem pakalpojumus.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā
dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu
par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un
uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā
arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa
personas likumiskais pārstāvis.
Papildus nepieciešams iesniegt VDEĀK
atzinumu par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību, ja pakalpojumu pieprasa
persona, kas vecāka par 18 gadiem, vai
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā

ar iedzīvotāju atbalstu esam aizturējuši
vairāk kā desmit personas nozieguma
izdarīšanas vietā, kā arī vairākas personas,
kuras jau atradās meklēšanā par noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanu.
Arī preventīvo pasākumu veikšanā šogad
ir daudz padarīts. Kopumā 2012.gadā esam
veikuši 2036 preventīvos pasākumus un
esam pārliecinājušies, ka izskaidrojošais
darbs sniedz daudz labākus rezultātus,
nekā tikai sodīšana. Regulāri veicam
audzinoša rakstura pārrunas ar bērniem
un viņu vecākiem, profilaktiskos reidus
pie skolām, apsekojam teritorijas, veicam
dažādas pārbaudes uzņēmumos.
U.B. Minējāt, ka pērn novadā mazinājies
likumpārkāpumu skaits.
J.J.
Uzsākot
darbu
2012.gadā,
pašvaldības policija saņēma daudz
sūdzību par transportlīdzekļu novietošanu
stāvēšanai uz ietvēm un zālājos. Veicām
izskaidrošanas
darbu
un
regulāri
informējām iedzīvotājus arī pašvaldības
mājas lapā par atbildību, kas iestāsies, ja
tiks ignorētas ceļu satiksmes noteikumu
prasības, un tas ir devis labus rezultātus.
Administratīvie sodi bija jāpiemēro
ievērojami mazāk.
Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, ir sarucis arī to pārkāpumu skaits, kas saistīti ar
alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās
vietās un uz ielas. Sadarbojamies ar Valsts
policiju arī jautājumā par nelegālā alkohola tirdzniecības vietu apsekošanu.
Tāpat, kā jau minēju, operatīvi reaģējot, ir
izdevies novērst vairāku likumpārkāpumu
veikšanu.
U.B. Jūs daudz strādājat ar bērniem
un jaunatni. Kas ir tie jautājumi, kam
pievēršat pastiprinātu uzmanību?
J.J. Divi darbinieki pastāvīgi strādā ar
problemātiskiem bērniem, ar ģimenēm,
kur vecāki netiek galā ar saviem
vecāku pienākumiem. Liela uzmanība
tiek pievērsta arī jauniešu brīvā laika
pavadīšanai, lai ierobežotu alkohola un
narkotisko vielu lietošanu. Gada laikā ir

aizturēti vairāk kā piecdesmit jaunieši.
Mēs savu darbu plānojam ilgtermiņā, tādēļ
informatīvie un izglītojošie pasākumi par
drošību, bērnu tiesībām, alkohola un narkotiku graujošo ietekmi notiek visās vecuma grupās, arī pirmsskolas izglītības
iestādēs. Tieši bērniem ir izstrādāts
informatīvs buklets, ko esam dalījuši
tikšanās reizēs.
U.B. Kādas vēl jomas ir pašvaldības
policijas kompetencē?
J.J. Liela uzmanība tiek pievērsta gājēju
drošībai. Patrulēšanas laikā gājējiem
tiek izskaidrota nepieciešamība nēsāt
atstarotājus. Pie atkārtotas tikšanās
pārkāpēji gan tiek sodīti. Iespēju
robežās mazāk aizsargātiem satiksmes
dalībniekiem esam arī dalījuši atstarotājus.
Veicot patrulēšanu uz ielām, esam
novērojuši autovadītājus, kas brauc,
pārsniedzot atļauto ātrumu. Diemžēl
pašvaldības policijai nav tiesību sodīt
autovadītājus par ātruma pārkāpumiem,
varam tikai par to informēt Ceļu policiju un vērsties pie autovadītājiem, aicinot būt atbildīgākiem. Tad arī satiksmes
negadījumu skaits būs mazāks.
Pašvaldības policijas uzdevums ir arī
sekot līdzi, kā tiek ievēroti Mārupes novada
saistošie noteikumi, tajā skaitā, piemēram,
par īpašumu teritoriju sakopšanu (zāles
savlaicīgu nopļaušanu). Jāsaka gan, ka
pagājušajā gadā, braucot pa novadu, bija
vērojama patīkama sakoptas vides ainava.
Tas nozīmē, ka mūsu darbam ir rezultāts,
un ieguvēji esam mēs visi.
Vēlos pateikt paldies par atsaucību
Mārupes novada Domei, tāpat arī paldies
par pašaizliedzīgo darbu saviem darbiniekiem. Paldies arī iedzīvotājiem par
aktīvu iesaistīšanos un sadarbošanos
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Jūsu
modrība un atsaucība ir ļāvusi novērst ne
vienu vien pārkāpumu. Ceram uz tikpat
veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

ar smagiem funkcionāliem traucējumiem,
ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam
no piecu līdz 18 gadu vecumam, kā arī
dokumentus, kas apliecina aktivitāšu
nepieciešamību.
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem pašvaldības
sociālais
dienests,
kas
pārbauda
sniegtās informācijas patiesumu, izvērtē
pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, izvērtē
un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu
un ilgumu.
Aktuāla informācija
pabalstu jomā
Mārupes novada Sociālais dienests informē, ka sākot ar 2013.gadu
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušie, un Afganistānas kara dalībnieki
var vērsties Sociālajā dienestā, lai saņemtu

pabalstu veselības aprūpei Ls 100.- gadā.

Administratīvos sodus var samaksāt www.latvija.lv
Vienotajā valsts un pašvaldību
pakalpojumu
portālā
«www.Latvija.lv», izmantojot e-pakalpojumu
Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa, iespējams elektroniski pārbaudīt
un samaksāt Sodu reģistrā esošos
administratīvos sodus privātpersonām.
Tāpat šajā portālā iespējams apmaksāt
CSDD reģistra datubāzē iekļautos fotoradaru fiksētos pārkāpumus un stāvēšanas
un apstāšanās pārkāpumu soda kvītis, kas
izrakstītas bez vadītāja klātbūtnes.
PIEKTDIENA, 15.FEBRUĀRIS, 2013

Valsts reģionālās attīstības aģentūras un
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
izstrādātā e-pakalpojuma Administratīvo
sodu pārbaude un nomaksa lietotājiem
iespējams bez maksas iegūt informāciju
par saviem, savu nepilngadīgo bērnu,
aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošo personu izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem, informē Valsts reģionālās
attīstības aģentūras Sadarbības un
informācijas
departamenta
projektu
vadītāja Laura Stūrīte.

Elektroniski iespējams samaksāt gan
sev, gan trešajām personām piemērotos
naudas sodus un segt izdevumus par
apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanai
veikto pārbaudi.
Naudas sodu apmaksa ar portāla
starpniecību
izslēdz
neprecīzas
informācijas norādīšanu maksājuma uzdevuma mērķī, kā rezultātā maksājums var
netikt identificēts vai pievienots novēloti.
Pakalpojums samazina arī personas tiesību
aizskāruma risku, piemēram, piespiedu

Uva Bērziņa

Iespēja saņemt
saziedotās mantas
Ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts
ar bērnu apģērbu, aicinātas vērsties dienas
centrā „Švarcenieki”, Jaunmārupē, darba dienās no plkst.13.00 līdz 16.00, lai
saņemtu saziedotās bērnu drēbītes.
Mārupes novada Sociālais dienests izsaka pateicību Mārupes iedzīvotājiem par
saziedotajām bērnu drēbēm un aicina arī
turpmāk būt atsaucīgiem, ziedojot apģērbu
tiem novada iedzīvotājiem, kam šāds atbalsts ikdienā ir būtisks.
Ziemas periodā ļoti nepieciešams ir silts
apģērbs, segas, apavi. Ziedojumus var
nodot Mārupes novada Sociālajā dienestā,
Daugavas ielā 29.
Plašāka informācija Mārupes novada
Sociālajā dienestā, tālrunis 67149869.

soda izpildes uzsākšanu, kaut naudas sods
jau ir samaksāts.
Jaunais e-pakalpojums pieejams ar kādu
no portālā «www.Latvija.lv» piedāvātajām
autentifikācijas iespējām (internetbanku,
eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti
eME). Savukārt sodu apmaksu var veikt
ar «SEB bankas», «Swedbank», «Norvik
bankas» un bankas «Citadele» internetbanku starpniecību.
Šobrīd portāls nodrošina pieeju 51 epakalpojumam un satur informāciju par
2073 valsts un pašvaldību pakalpojumu
saņemšanas iespējām.

9

MarupesVESTIS
Barikāžu laiku pieminot

Atceres pasākumā Mārupes kapos Roberta Mūrnieka piemiņu godina
arī barikāžu dalībnieki no Lietuvas
Katru gadu janvārī Latvijas iedzīvotāji
tiek aicināti piedalīties barikāžu atceres
pasākumos. Arī Mārupē, atceroties 1991.
gada janvāra notikumus un spītējot
salam, iedzīvotāji pulcējās uz piemiņas
brīdi Mārupes kapos un barikāžu atceres vakaru Mārupes Kultūras namā.

Mārupes kapos tika iedegtas svecītes
un nolikti ziedi pie barikāžu dienās bojā
gājušā Roberta Mūrnieka atdusas vietas. Satiksmes ministrijas šoferis Roberts Mūrnieks bija pirmais barikāžu laika
upuris, ko 16.janvārī Vecmīlgrāvī nošāva
omonieši. Šobrīd aug jauna paaudze, kam

NOVADĀ
tā laika notikumi jau ir pasena vēsture.
Taču tiem, kas piedzīvoja mūsu tautas
vienotību un nevardarbīgu pretošanos
okupācijas armijai, tās ir emocijām pilnas atmiņas par Latvijas tautas cīņu par
neatkarību, pulcējoties vienkopus gandrīz
700 000 cilvēkiem un ceļot barikādes kā
šķēršļus tankiem.
Lai kopīgi atcerētos notikumus, kas
Latvijā norisinājās 22 gadus atpakaļ, šī
gada 19.janvāra vakarā Mārupes Kultūras
namā uz atceres pasākumu pulcējās dažādu
paaudžu cilvēki. Klātesošajiem bija iespēja
pakavēties atmiņās, vērojot fotogrāfijās
iemūžinātos mirkļus.
Atceres pasākumā piedalījās arī 1991.
gada barikāžu dalībnieki no Lietuvas Republikas. Šīs delegācijas vadītājs ir bijušais
Lietuvas novada aizsardzības ministra
vietnieks, Lietuvas Neatkarības aizsargu
savienības vadītājs atvaļinātais pulkvedis
Jonas Gečus.
Klātesošos uzrunāja 1991. gada barikāžu
muzeja direktors Renārs Zaļais, 1991. gada
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības
valdes priekšsēdētājs un Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieris Jānis Ozols, Lietuvas
Neatkarības aizsargu savienības vadītājs
atvaļinātais pulkvedis Jonas Gečus, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube un
Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!”„Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK Mārupes
nodaļas vadītājs Raivis Zeltīts.

„Ja pirms 22 gadiem latvieši un
lietuvieši kopā īstenoja savus sapņus par
brīvu valsti, tad pašlaik abu valstu karavīri
plecu pie pleca cīnās misijās Afganistānā,”
atgādinot par tā laika vienotību starp
Baltijas valstīm, savā uzrunā atzīmēja
ģenerālleitnants R.Graube. Ar vēlējumu
ikvienam, un jo īpaši jaunajai paaudzei,
kas dzimusi pēc barikāžu laikā, veidot Latviju par tādu valsti, kas pasaulē
atpazīstama kā vieta, kurā dzīvo interesanta, darbīga, strādāt griboša tauta, pasākuma
apmeklētājus sveica arī Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Ozols
izteica pateicību un apbalvoja ar biedrības
Goda zīmi aktīvākos Lietuvas Republikas delegātus par latviešu un lietuviešu
biedrību sadarbības veicināšanu un
stiprināšanu. Viņš (J. Ozols) arī mudināja
valstiskā līmenī aktualizēt jautājumu par
materiālu palīdzību tiem cilvēkiem, kuri
nebaidījās un riskēja ar savu dzīvību, esot
uz barikādēm.
Latvijas neatkarības atgūšanas laikam
nozīmīgas dziesmas atceres pasākumā
izdziedāja viesos atbraukušais Talsu novada Vandzenes sieviešu koris „Dīva”
un Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira
Krauja-Dūduma, ar raitu deju soli priecēja
Mārupes Kultūras nama bērnu deju
kolektīvs „Pērlītes” un vēderdeju studija
„Mārupes mistērijas”.
Uva Bērziņa

Klasiskā un Montessori pedagoģija sākumskolā „Mazulītis Rū”

Jau otro gadu Mārupes novadā Vecozolu namos darbojas privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazulītis Rū”,
kas nu jau izaugusi par sākumskolu.
Šajā laikā vairāk nekā divkārt pieaudzis

bērnu skaits - no 90 līdz 180 bērniem
pirmsskolā, 6 bērni jau apmeklē
sākumskolu un 30 bērni - „Bēbīšu” un
Montessori mazuļu skoliņu.
Kā stāsta izglītības iestādes direk-

Izmaiņas šķiroto atkritumu somu izvešanā
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku šķiroto
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Mārupes novada iedzīvotājiem,
SIA „Eko Rīga” sākot ar 2013.gada
februāri maina šķiroto atkritumu
somu (turpmāk – ŠA somas) izvešanas
kārtību.
Informācija un tukšošanas grafiks pieejams:
• Mārupes novada Domē pie ziņojumu
dēļa
• „Eko Rīga” mājas lapā www.ekoriga.
lv/marupe - jaunākā un aktuālākā
informācija
• Sazinoties personiski pa tel.: 67 517600,
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2 880 8800
Jaunā kārtība ļaus ŠA somas iztukšot
noteiktā laikā un bez aizkavēšanās, lai
Mārupes novada iedzīvotāji varētu arī
turpmāk šķirot ar prieku un gandarījumu,
ka viņu savāktais materiāls tiek savlaicīgi
savākts, lai tiktu pārstrādāts.
ŠA somu izvešana turpmāk tiks sadalīta
piecos maršrutos pa noteiktiem Mārupes
novada reģioniem. Katrā maršrutā ietilps
konkrētas adreses un attiecīgi tiks noteikta
konkrēta nedēļas diena to apkalpošanai.
Grafikā katrs iedzīvotājs var atrast savu ielas nosaukumu un nedēļas dienu, kad soma
tiks iztukšota. Privātmāju iedzīvotājiem

tores vietniece Zane Stupele, pirmo gadu
Mārupē darbojas arī sākumskola, kurā
šobrīd bērni mācās sagatavošanas klasē
un 1. un 2.klasē. Skolas mācību procesā
tiek izmantotas gan klasiskās, gan Montessori pedagoģijas metodes, kā arī pedagogi aktīvi izmanto mūsdienu interaktīvās
mācību formas. „Ikdienas darbā cenšamies
nodrošināt ģimenisku atmosfēru un
individuālu pieeju katra bērna vajadzībām
un spējām kā skolā, tā arī pirmsskolas
grupiņās,” uzsver Z.Stupele.
Lai ikdienu padarītu gaišāku un prieka
pilnu, tai pat laikā apgūstot ko jaunu,
pirmsskolā un sākumskolā tiek svinēti
dažādi svētki. Tā 1. februārī „Mazulītis
Rū” pirmsskolā visi svinēja Sveču dienu,
kurā bērni varēja noskaidrot, kāpēc senajiem ļaudīm sveces bija lielā vērtē un kā
tie kopīgi pavadīja vakarus, pulcējoties
lielajā saimes istabā. Gluži tāpat, kā senajos laikos, bērni kopā ar audzinātājām
dziedāja, dejoja, klausījās stāstos un
gāja rotaļās. Katras grupas bērniņi ar
saviem skolotājiem un to palīgiem bija
sagatavojuši priekšnesumus par svecīti siltumu, gaišumu un mīlestību. Sirsnīgā

kopā būšana noslēdzās ar sveču izstādēm
grupiņās, lai svētku sajūtu radītu arī
vecākiem.

Apgleznojot stikla burciņas,
tapuši krāsaini svečturi
No 1. februāra „Mazulītis Rū” ir atvēris
grupiņu, kurā fizioterapeites vadībā vingrot aicinātas māmiņas ar mazuļiem
no 3 mēnešu vecuma. Vairāk par šīm
nodarbībām un citām izglītības iespējām
varēs uzzināt „Mazulītis Rū” atvērto
durvju dienās 14. martā un 16. aprīlī no
plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 28349642.
Uva Bērziņa

lūgums iegaumēt, kurā nedēļas dienā ir • ŠA stikla soma - paredzēta tikai
TUKŠĀM un NESADAUZĪTĀM stikla
paredzēta tukšošana, sekot līdzi jaunajam
pudelēm un burkām.
somu tukšošanas grafikam un savlaicīgi
izvietot savu somu pieejamā vietā, lai • ŠA MIX soma - paredzēta tikai TĪRAM,
SAUSAM, saplacinātam materiālam.
uzņēmums „Eko Rīga” tās var iztukšot
ŠA MIX somā drīkst ievietot avīzes,
attiecīgajā datumā, plkst. 8:00. Tukšošana
žurnālus, papīru, kartona iepakojumu,
notiks katra mēneša trešajā nedēļā.
grāmatas, saplacinātas, tukšas PET un
Februārī tā ir nedēļā sākot ar pirmdienu plastmasas pudeles, saplacinātas, tukšas
18.februāri, martā - ar 18.martu, bet aprīlī
dzērienu skārdenes, polietilēna iepirkutukšošana notiks no 15.aprīļa pirmdienas
ma maisiņus.
līdz piektdienai.
Kopš 2012.gada 1.jūlija SIA „Eko
Viensētām šķiroto somu izvešana
Rīga” nodrošina Mārupes privātmāju jāpiesaka iepriekš pa tel.: 67517600
iedzīvotājiem sašķiroto atkritumu bez- vai 28808800 vai atsūtot e-pastu uz:
maksas izvešanu, izmantojot divas īpaši marupe@ekoriga.lv
šķirotajiem atkritumiem (ŠA) paredzētas
Evija Neilande,
somas:
klientu apkalpošanas daļas vadītāja
PIEKTDIENA, 15.FEBRUĀRIS, 2013
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IZGLĪTĪBA

Mārupes pamatskolas raibi jautrā ikdiena

Zinības par Zemi Saules sistēmā pie digitālās tāfeles, skolotājas Antras
Freimanes vadībā, apgūst trešā klase

lietas, kas saistītas ar prasmēm, kuras
attīsta matemātikas stundās. Nedēļas laikā
skolēniem ir iespēja iepazīties ar savādākiem
uzdevumiem, spēlēm, kuras ir izmatojamas arī ikdienā, piemēram, šoreiz skolēni
aizpildīja režģi ar noteiktiem skaitļiem un
iepazinās ar mini sudoku. Nedēļa noslēdzās
ar skolas matemātikas olimpiādi, kas
prasmīgākajiem ļāva pārbaudīt savas spējas
pirms matemātikas olimpiādes Pierīgas
mērogā.”
Arī pirmsskolā šajā gadā mēģinām veidot
līdzīgas interešu nedēļas, lai mācību process
būtu krāsaināks un interesantāks. Tā no 14.
līdz 18 .janvārim pirmsskolas audzēkņiem
bija rokdarbu jeb Modes un stila nedēļa. Ik
nedēļas rītu bērnus grupiņā sagaidīja ciemiņš
– kartona lelle, kurai rokā bija aploksne ar tās
dienas uzdevumu. Piemēram, pirmdiena bija
apģērba diena (audumi un podziņas pārtop
jaunās drēbītēs – ģērbsim un pucēsim jauno
draugu), trešdiena – frizūru diena (pīsim,
vīsim, siesim, jaunas cirtas uzbursim) u.c.

Mārupes pamatskolā mēs ne tikai
3. klases skolēnu Gustava Kārļa Savicka
mācāmies, bet arī piedalāmies dažādos un Gintera Čekša dzejolis „Velniņi”
ārpusskolas pasākumos un aktīvi darMazie, mazie velniņi.
bojamies skolā pēc stundām.
Lielie, lielie nerātņi.
Tauriņiem plēš spārniņus,
Tematiskās nedēļas
Saimniekam dar labumus.
Mācību priekšmetu parādīšanai no cita
Pārvēršas par jēriņiem.
redzes punkta skolā jau kopš pagājušā
Apskata tos princese,
gada notiek mācību priekšmetu nedēļas.
Paņem līdz uz pili tos.
No š.g. 14. līdz 18. janvārim notika
Vēlāk izbēg nemanot.
Latviešu valodas nedēļa, kuras ietvaros
skolēni piedalījās dažādās aktivitātes.
No 21. līdz 25. janvārim Mārupes
Visu klašu skolēniem bija jāatbild uz 5 pamatskolā notika matemātikas nedēļa,
jautājumiem par literārajām pasakām un par kuru stāsta skolotāja Jekaterina Kato autoriem, tika dots uzdevums izlasīt gane: „Matemātikas nedēļu, tāpat kā citu
R. Blaumaņa pasaku „Velniņi” un pēc priekšmetu nedēļas, rīkojam, lai motivētu
tās motīviem uzrakstīt dzejoli, 5.-9. klašu skolēnus interesēties par priekšmetu ne
skolēni piedalījās skolas latviešu valodas tikai laba vērtējuma iegūšanai, bet arī
tāpēc, lai aplūkotu to plašāk un meklētu
olimpiādē.

Esam aktīvi digitālo resursu
apgūšanā
Pagājušā gada nogalē Mārupes pamatskolas skolotājas Antra Freimane un Sandra
Nastaja kopā ar savu klašu bērniem aktīvi
iesaistījās UNESCO Latvijas Nacionālā
komisijas, izdevniecības „Lielvārds” un
uzņēmums „Lielvārds IT” zīmējumu
konkursā „Darini kalendāru!”. Konkursa ietvaros 1.- 9.klašu skolēni darināja zīmējumus,
izmantojot interaktīvo tāfeli, par kādu no
trīs piedāvātajām tēmām - Dziesmu un deju
svētku tradīcija; Gadskārtu ieražas un svētki;
Latvju rakstu zīmes un simboli.
No 43 Latvijas skolu iesniegtajiem 140
darbiem žūrija izvēlējās 15, kurus izmantot
2013. gada kalendāra ilustrācijām. Viens
no izraudzītajiem darbiem ir arī Mārupes
pamatskolas 2.a klases skolnieces Alises Veldres zīmējums „Nu atnāca Lieldieniņa”, kas

nu jau rotā izdotā kalendāra marta mēnesi.

Alises Veldres zīmējums
„Nu atnāca Lieldieniņa”
Pateicībā par aktīvo dalību mūsu visi
Mārupes pamatskolas skolēni, kuri piedalījās
zīmējumu konkursā, tika ielūgti uz konkursa
noslēguma pasākumu zinātkāres centrā „Zili
brīnumi”. Mārupes pamatskolai tika pasniegta arī īpašā pārsteiguma balva - balsošanas
sistēmas ActivExpression2 16 ierīču komplekts.
Jaunās ierīces matemātikas, dabas zinību
un latviešu valodas stundās jau izmanto un to
lietošanā apmāca arī citus kolēģus skolotāja
Antra Freimane. Mārupes pamatskolas
skolotāja A.Freimane ir arī starp tiem Latvijas pedagogiem, kuri aktīvi iesaistījušies
jaunu digitālo mācību resursu veidošanā. Vēl
šī mācību gada rudens semestrī A.Freimane
sveikta kā mēneša skolotājs ActiveBoard.
lv rīkotajā konkursā par inovatīvu un
radošu pieeju izglītības procesam. Kā stāsta
skolotāja, tad kopā ar pašas izveidotajiem
balsošanas ierīču testiem līdz šim radīti 13
oriģināli digitālie mācību materiāli. Daļa no
tiem pieejama vietnē www.activeboard.lv,
kur tos ievietot un lejupielādēt var jebkuras skolas skolotājs. Sekmju ziņā skolotāja
novērojusi, ka digitālo mācību materiālu
izmantošana audzēkņu zināšanas uzlabo,
īpaši tiem bērniem, kuriem svarīga ir vizuālā
un audiālā uztvere.
Sigita Sakoviča

Mārupes vidusskolas novadpētniecības pulciņš

Mārupes vidusskolas novadpētniecības pulciņa dalībnieki
Mārupes vidusskolā pirmo gadu
darbojas novadpētniecības pulciņš,
kura dalībnieki palīdz skolas muzejā
izdomāt un veidot izstādes, to vizuālo
noformējumu. Informāciju muzeja
ekspozīcijai un
izstādēm iegūstam
intervējot
ilggadīgi
strādājošās
PIEKTDIENA, 15.FEBRUĀRIS, 2013

skolotājas un vācot priekšmetus, un citus materiālus.
Skolas muzeja veidošana ir interesanta,
jo, veidojot kādu ekspozīciju, mēs varam
uzzināt notikumus, kas saistījušies ar
šīs ekspozīcijas tēmu. Tas ir aizraujoši
un interesanti visiem, kuri piedalās šajā

vēstures izpētes projektā.
Skolas muzejam palikušas uzticīgas
skolotājas un skolas darbinieki, atjaunojot muzeja ekspozīciju ar jauniem
materiāliem. Paldies sakām Vinetai Ūdrei,
Mārai Zilaisgailei, Indrai Puķei, Vilnim
Radziņam. Unikālu lietisko priekšmetu
muzejam dāvināja 2.c klases skolnieks
Kristiāns Pumpucis - 20.gs.sākuma
mežģīņu gludināšanai domāto gludeklīt.
No muzeja atvēršanas laika ir tapušas
dažādas ekspozīcijas, tai skaitā „Patriotu
stūrītis”, kur tiek pausts patriotisms pret
savu zemi un novadu. Liels ieguldījums
šīs ekspozīcijas veidošanā ir barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrības valdes
priekšsēdētājam Jāņa Ozola kungam.
Gribam teikt lielu paldies un ceram arī
uz turpmāku sadarbību. Paldies sakām
Mārupes novada Skultes sākumskolas
novadpētniecības pulciņa dalībniekiem
par dāvanu Valsts svētkos - vēsturisko galda spēli ”Bermontiāde Mārupes novadā”.
Muzejā ir aplūkojama arī „Ziemassvētku
kartiņu izstāde”, kur var redzēt mākslas
skolotājas Indras Puķes radītās kartiņas
un „Skolas makets”, kurā vecajam skolas
maketam tiek dota jauna elpa. Maketa
atjaunošanā piedalās 7.c klases skolēni
Jēkabs Tutiņš, Gabriela Kazlovska, Līga
Marta Ratniece, Patrīcija Vēvere, Marta
Nikola Zīle un Marta Dreijere, kuri iegulda ne mazums pūļu, lai realizētu šo ide-

ju. Aktīvi pulciņā darbojas arī 9.c klases
skolēni Līva Lielkāja, Paula Kirštuka,
Silvija Bikara, Emīls Lejnieks un Normunds Strautnieks, kuri šobrīd strādā pie
skolas vēstures prezentācijas. Tas ir mūsu
projekta darbs. Mūsu mērķis ir pastāstīt
citiem par to laiku, par kuru saglabājušies
seni fotomateriāli.
Kopā protam ne tikai aktīvi darboties,
bet arī atpūsties. Kamēr rudenī bija skaists
laiks, mēs devāmies pārgājienā uz zirgu
staļļiem “Zirgzandales’’. Pozitīvo gaisotni radīja zirgi, kumeliņš Raidaidā, jaukās
izjādes un viesmīlīgā saimniece Sandra.
Šis pārgājiens motivējis mūs vēl vairāk
darboties novadpētniecības pulciņā.
Lai gan novadpētniecības pulciņš ir
samērā jauns, tas jau ir raženi pastrādājis.
Ceram, ka nākotnē mūs sagaida citi
interesanti pētniecības uzdevumi un
jaunatklāti fakti par mūsu skolu un mīļo
un daudzveidīgo Mārupi.
Anita Kalniete
„Mārupes Vēstis” redakcija atvainojas par iepriekšējā avīzes numura rakstā
„Lienītei 40” ieviesušos kļūdu minēto
bērnudārza darbinieču uzvārdos. Labojums: “Paldies par ilggadīgu darbu...
auklītei Emīlijai Voverei, medmāsai Sandrai Liepiņai un pirmsskolas skolotājām
Kristīnei Ermuižai un Ritai Gazinai”.
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Mārupes Mūzikas un mākslas skolas flautistēm augsti
panākumi starptautiskā konkursā Sanktpēterburgā

No kreisās: Darja Baranova,
Madara Kalniņa, Demija Nata
Ozoliņa un Dace Bičkovska
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
flautas spēles audzēknes guvušas
ievērojamus panākumus starptautiskajā
bērnu un jaunatnes pūšaminstrumentu
festivālā „Christmas Wind” 2012,
kas decembra beigās norisinājās
Sanktpēterburgā. Demija Nata Ozoliņa
(4. klase) ieguvusi 1 pakāpes laureāta
diplomu, savukārt Darja Baranova (5.
klase) ir konkursa diplomande.
„Ar labiem panākumiem dažādos

pūšamisntrumentu konkursos ārpus Latvijas meitenes startējušas arī līdz šim. Tomēr
uzvaru Sanktpēterburgā varam uzskatīt par
vienu no nozīmīgākajiem mūsu skolēnu
panākumiem, jo iegūt atzinību Krievijā
nav vienkārši,” stāsta Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas direktore Dace Štrodaha.
Meitenes
konkursam
sagatavoja
skolotāja Dace Bičkovska, pie klavierēm
pavadīja koncertmeistare Madara Kalniņa.
Sākotnēji abas audzēknes izturējušas
konkursa pirmo kārtu, saņemot CD ierakstu
apstiprinājumu. Tam sekojis uzaicinājums
no Sanktpēterburgas piedalīties konkursa
otrajā kārtā.
Starptautisko
konkursu
rīko
Sanktpēterburgas Garīgās kultūras centrs, un tas notiek trijās kārtās. Pirmā ir
skaņu ierakstu konkurss, otrā - sacensības
starp mūziķiem klātienē, trešā - izpildītāja
koncertuzstāšanās ar vienu skaņdarbu
par pirmo vietu dažādās nominācijās un
Gran Prix. Demija uzstājās vecuma grupā
audzēkņiem no 10-12 gadiem. Darja audzēkņiem no 13-15 gadiem.
Konkursa norises laikā jaunās flautistes
izmantojušas arī iespēju apmeklēt izcila
vācu flautista Andreas Maeder meistarklases.
Apsveicam meitenes un viņu pedagogus
ar panākumiem!

Balvas par skanīgām balsīm

Mūzikas studijas “Namiņš” audzēkņi vokālajā konkursā
“Skudru pūznis 2013”
2013.gada janvāra mēnesis privātajā
izglītības iestādē „Namiņš” ir aizsteidzies vēja spārniem un ir bijis radošu notikumu pilns.
19.janvārī jau otro gadu Mūzikas studijas „Namiņš” audzēkņi skandināja savas
balsis Priekuļu kultūras namā, kur visas
dienas garumā notika popgrupu un solistu
vokālais konkurss “Skudru pūznis 2013”.
Konkursā piedalījās bērnu popgrupas no
Priekuļiem, Cēsīm, Valmieras, Jelgavas,
Ādažiem un Mārupes. Mārupes Namiņa
mūzikas studijas audzēkņi šoreiz devās
uz konkursu ar 3 kolektīviem no 3-10.g.
vecumam un 10 solistiem. Šogad atkal
braucām mājās ar balvu pilnām rokām, jo
jaunākajā vecuma grupā godpilno 1. vietu
solistu kategorijā izcīnīja Liene Zēģele,
5.g., un Lauma Kotāne, 5.g., kura ieguva
3. vietas laureātes godu.
Arī vidēja vecumposmā mums bija
gandarījums par Nikolai Antonovičai, 7.g.
solistu kategorijā iegūto godpilno 2. vietu
un Katarinai Evelīnai Kānai - 3.vietu.
Vidējā popgrupa atveda uz Mārupi 3. vie-
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tas diplomu.
Paldies visiem vecākiem un bērniem par
ieguldīto darbu un atbalstu! “Namiņā”
radošā un darbīgā gaisotne nerimās visu
janvāri, jo notika vecāku individuālas
pārrunas ar grupu audzinātājām par
pirmsskolas programmā iesaistīto bērnu
attīstību un ikdienas gaitām pirmsskolas
izglītības iestādē. Sadarbībā ar grupiņu
vecākiem tika veidota vizuāli plastisko
darbu izstāde „Mana mīļa sniegpārsliņa”,
kur katrs audzēknis ar vecākiem bija
izveidojuši fantastiskus darbus dažādās
tehnikās. Šobrīd “Namiņa” audzēkņi jau
skandina balsis ,lai visi dziedātāji (aptuveni 35 bērni vecumposmā no 2-5 gadi)
piedalītos Imantas k/n konkursā ar „Pavasara putna dziesmu”, vingrina dejas soļus
un mācās dzejolīšus tradicionālajiem grupas pasākumiem - vecmāmiņu un vectētiņu
pēcpusdienai un mācās šūpuļdziesmas
ikgadējiem Čuču muižas svētkiem.
Līga Taube, privātās izglītības iestādes
”Namiņš” Mārupes filiāles direktore un
mūzikas studijas vadītāja

IZGLĪTĪBA
Rosinošs seminārs Mārupes novada
Skultes sākumskolā
Jaunā gada pirmajā nedēļā Mārupes atbalstu docentei N. Saikovskai sniedza
novada Skultes sākumskolā uz semināru- lektores asistente - pedagoģijas maģistre,
praktikumu „Jaunāko klašu skolēnu Mārupes novada Skultes sākumskolas
pētnieciskās darbības organizēšana” direktores vietniece izglītības jomā,
bija sapulcējušies vairāk nekā divdesmit sākumskolas un krievu valodas kā
interesentu: Skultes sākumskolas un svešvalodas skolotāja Ludmila Čaupenoka.
Mārupes vidusskolas skolotāji, kā arī
Kad pašā semināra noslēgumā ikvienam
pirmsskolas izglītības iestāžu „Zeltrīti” tika dota iespēja izteikt savu vērtējumu par
un „Namiņš” un Skultes pirmsskolnieku četru stundu laikā uzzināto, daudzi uzsvēra
grupu audzinātājas.
to, ka pētnieciskās darbības organizēšana
Četru stundu laikā
viešņa no jau šajā izglītības sākumposmā ir reizē
Baltkrievijas,
Minskas
apgabala nozīmīgs un sarežģīts process.
Izglītības attīstības institūta pirmskolas
Šis jau ir trešais gads, kad ikvienam
un sākumskolas izglītības pedagoģijas un Latvijā
būs
iespēja
piedalīties
psiholoģijas katedras docente Natālija starptautiskajā
konkursā
„Es esmu
Saikovska iepazīstināja klātesošos ar pētnieks”. Nu jau var
teikt, ka ir
izvērstu pētnieciskā darba organizēšanas izveidojusies
saturīga un rosinoša
programmu gan sākumskolas klasēs, gan sadarbība starp Latvijas
skolām un
pirmsskolas grupās.
Tika
iezīmētas
un
padziļināti
raksturotas pedagoga
iespējas
jebkurā
mācību stundā rosināt
bērnus un attīstīt
viņos
pētnieciskā
darba
veikšanai
nepieciešamās
prasmes.
Lektore
īpaši
akcentēja
- pirmajā vietā ir
bērna
vispusīga
attīstība un viņa
mācību,
izziņas
procesa kvalitāte.
Semināra ietvaros tā dalībnieki piedalījās arī
Pētnieciskās darpraktisko uzdevumu veikšanā
bības organizēšanā
šajā
vecumposmā
būtiska loma var būt arī bērnu vecākiem. Baltkrievijas Minskas apgabala Izglītības
Semināra dalībnieki uzzināja, kādas attīstības institūtu. Par to, lai šī sadarbība
attīstītās, lai tā dalībnieku skaits kļūtu jo
iespējas paveras šajā jomā.
Daudzas no lekcijā izteiktajām tēzēm plašāks un iesniegto darbu kvalitāte arvien
tika tūlīt pat ilustrētas ar praktiskiem augstāka, nepārtraukti rūpējas biedrība
piemēriem, iesaistot uzdevumu veikšanā „S.T.A.R.S.”. Galvenais gandarījums šīm
pūlēm šobrīd ir tas, ka pieaug to cilvēku
semināra dalībniekus.
Semināra
otrajā,
praktikumam skaits, kas tic šādai interešu izglītības
atvēlētajā, daļā, tā dalībnieki , sadalījušies formai un ir gatavi to atbalstīt un arī paši
grupās pamēģināja veikt pētniecisko darbu tajā piedalīties.
no idejas rašanās brīža līdz tās prezentācijai
Ludmila Čaupenoka,Mārupes novada
visiem klātesošajiem.
Skultes sākumskolas DVIJ
Semināra laikā aktīvu organizatorisku

Krāsu varavīksnes bērnu darbos
Sākot ar 15.februārī vizuālās
mākslas studija ielūdz aplūkot izstādi
„Krāsu varavīksnes”.
Pagājušajā gadā Vizuālās Mākslas
Studijas bērni radoši gleznoja un zīmēja
– šos darbiņus varēsiet aplūkot izstādē
„Krāsu varavīksnes”. Bērnu radošumu
un krāsu daudzveidību var saskatīt gan
Stellas Ošas (5gadi) akvareļu gleznojumā
„Pūce”, gan Katjas Kļementjevas (6
gadi) klusajā dabā „Saulespuķe”, gan
Ernesta Krastiņa (4 gadi) kompozīcijas
darbiņā „Rudens lapu variācijas”.
Bērnu Vizuālās Mākslas Studija darbojas jau otro gadu Mārupes Kultūras namā,
un man ir liels gandarījums par Mākslas
studijas bērnu spējām darboties radoši
un talantīgi. Kā apliecinājumu tam vēlos
minēt pagājušā gada Francijas rīkoto
mākslas konkursu „Reiz sen senos laikos”, kurā piedalījāmies arī mēs un mūsu
Mākslas studijas audzēkne Laura Liepiņa un šoreiz jūsu apskatei tiek piedāvāta
(6gadi) ieguva 6. vietu starp bērniem savā izstāde „Krāsu varavīksnes” Mārupes
vecuma grupā. Mēs vēlamies arī turpmāk Kultūras nama foajē.
Evija Pamovska,
iepriecināt Mārupes iedzīvotājus ar savVizuālās Mākslas Studijas vadītāja
iem radošajiem darbiņiem izstādēs,
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UZŅĒMĒJI

„TNT Latvia” un „Starptautiskā lidosta Rīga” pievienojas
„Mārupes uzņēmējiem”

Lai arī straujā dzīves rituma iespaidā
gadu mijas pasākumi šķiet sen noticis
notikums, „Mārupes Vēstu” pirmajā šī
gada numurā ir laiks apkopot padarīto
un ieskatīties biedrības „Mārupes
uzņēmēji” plānotajos darbos.
Apkopo labdarības
rezultātus
Jaunā gada pirmajā mēnesī biedrības
valdes un aktīvistu domas tika aizņemtas
ar jau tradicionālās labdarības akcijas „Ziemassvētku rūķi” rezultātu
apkopošanu. Arī šogad biedrība vāca
uzņēmēju ziedojumus un tos paredzēts
izlietot novada talantīgāko bērnu interešu
attīstības veicināšanai. Tiek apkopoti akcijas rezultāti un mehānismi, kā efektīvāk
organizēt ziedojumu nogādi adresātiem.
„Šogad tie nebūs naudas līdzekļi, bet gan
konkrētu lietu iegāde, kas nepieciešamas
bērnu talantu un prasmju attīstīšanai gan
mākslā, gan sportā,” stāsta akcijas koordinatores Sanita Āķe un Marika Kaisala. Detalizēti par „Ziemassvētku rūķu”
labdarības akcijas norisi un rezultātiem
rakstīsim nākamajā „Mārupes Vēstis”
numurā.
Līdzvērtīgi partneri valdībai
un novada pašvaldībai
Aizgājušais biedrībā uzskatāms par brieduma un straujas izaugsmes gadu. Starp
nozīmīgākajiem gada notikumiem jāatzīmē
biedrības attiecību institucionalizēšanu
ar valsts pārvaldes struktūrām. Biedrība
kļuva par LR Ministru kabineta un nevalstisko organizāciju memoranda pilntiesīgu
dalībnieku un noslēdza Vienošanos par
sadarbību ar Mārupes novada Domi.

Praktiski tas nozīmē biedrības pārstāvju
iesaistīšanos valdības darba jautājumu
risināšanā, bet novada līmenī, kļūšanu par
pašvaldības padomdevēju uzņēmējdarbības
attīstības jautājumos.
Biedrības vadošās lomas nostiprināšanu
novada uzņēmējdarbības dzīvē apstiprina septembrī noorganizētā „Mārupes
uzņēmēju diena 2012”, kuras ietvaros notika konference „Uzņēmējdarbība Mārupē
– perspektīva un izaicinājumi”. Konferences secinājumi tika apkopoti un iesniegti pašvaldībā kā rekomendācijas novada
ilgtspējīgas stratēģijas un attīstības programmas izstrādei.

Apmācības un jauni biedri
Savu biedru izglītības un prasmju
paaugstināšanai
biedrība
uzsāka
apmācību un semināru programmu „Par
divām stundām zinošāks”, kuras ietvaros pieredzējušu biznesa praktiķu vadībā
notiek semināri, lekcijas un meistarklases, kas skar dažādas uzņēmējdarbības
starpdisciplinārās tēmas, kā komunikācija,
mārketings, informācijas tehnoloģijas,
projektu vadība, ES fondi, finanšu vadība
u.c. jautājumi, ar kuriem ikdienā sastopas
vai ikviens uzņēmējs.
Biedrības devumu novada attīstībā šogad
novērtēja arī lielākie un valsts ekonomikā
nozīmīgākie novada uzņēmumi. Šogad par
Mārupes uzņēmēju biedriem kļuva viens
no valstī lielākajiem lauksaimnieciskās
produkcijas ražotājiem SIA „Sabiedrība
Mārupe” un Mārupes attīstības „atslēgas”
uzņēmums „Starptautiskā lidosta Rīga”,
kā arī viens no pasaules līderiem loģistikas
nozarē „TNT Latvia”. Kopumā biedrības
dalībnieku skaits jau tuvojas septītajam
desmitam.
Ambiciozi mērķi 2013. gadā
Biedrības valde, kuras vadībā ir
uzņēmuma „Metāla studija” valdes
priekšsēdētājs Pauls Niedre, valdē darbojas „SilJa” īpašniece un vadītāja Sil-

va Jeromanova – Maura, Mārupes no- informācijas kanālu stiprināšanu biedrības
vada Domes deputāts un z/s „Purkalni” dalībniekiem.
īpašnieks Pēteris Pikše, skaistumkopšanas
Arī 2013. gadā notiks „Mārupes
salona „Aneira” īpašniece Inese Bambīte uzņēmēju diena”, par kuras norises konun energoefektivitātes jomā strādājošā cepciju ir plānots spriest jau tuvākajā laikā.
uzņēmuma
„Zaļās
vides
serviss” Šogad biedrības rūpju lokā būs arī vismaz
līdzīpašnieks Uģis Bērziņš, ir apņēmības viena ES līdzfinansēta projekta izstrāde
pilni attīstīt biedrības
darbību arī 2013.
gadā.
Starp šī gada uzdevumiem ir jāpiemin
partnerības
stiprināšanu ar Mārupes
pašvaldību, realizējot
tās apņemšanās, kas
ir definētas biedrības
un
pašvaldības
sadarbības
dokumentā. Biedrības
dalībnieki piedāvās
savu
ekspertu
resursu pašvaldībai
nozīmīgu lēmumu
pieņemšanā, kā arī
turpinās
uzraudzīt
savu
izvirzīto
priekšlikumu
realizāciju
novada
Ziemassvētku labdarības pasākumā tika izsolītas
attīstības dokumentu
mārupietes Patrīcijas Luīze Arājas (5.klase) glezniņas
kontekstā.
Ne mazāk svarīgs
uzdevums ir biedru skaita palielināšana, un realizācija, kā arī ir plānots atjaunot un
kuru šogad plānots audzēt vismaz par uzlabot biedrības interneta mājas lapu.
Biedrības „Mārupes uzņēmēji” ambīcija
20%. Prioritāte ir lielie uzņēmumi, kas,
visticamāk, veicinās arī mazo un vidējo ir kļūt par nozīmīgāko sabiedrisko
uzņēmēju gatavību iesaistīties biedrības organizāciju Mārupes novadā, kā arī kalaktivitātēs. Tādējādi, plānots turpināt pot par piemēru citām Latvijas reģionālo
attīstīt sadarbību ar citām reģionālajām uzņēmēju organizācijām, kā veidot un
biedrībām, kā arī veicināt pieredzes un stiprināt savu ietekmi reģiona, valsts un
ideju apmaiņu starptautiskā līmenī.
starptautiskā mērogā.
Apmācību programmas „Par divām
Visi biedrības izvirzītie uzdevumi ir apstundām
zinošāks”
pilnveidošana kopti biedrības mājas lapā www.marupesuun attiecību veicināšana ar Latvijas znemeji.lv .
Silvestrs Savickis,
Tirdzniecības un rūpniecības kameru kalbiedrības “Mārupes uzņēmēji”biedrs
pos par zināšanu un uzņēmējiem būtiskas

Mārupes uzņēmēji apgūst starpkultūru komunikāciju
Otrais seminārs ciklā „Par divām
stundām zinošāks” veltīts uzņēmējiem,
kuri eksportē vai sadarbojas ar partneriem ārpus Latvijas robežām
Jaunā gada pirmais novada uzņēmēju
apmācību seminārs bija veltīts tiem
uzņēmējiem, kuru darba lauks ģeogrāfiski
plešas ārpus valsts robežām. „Ņēmām
vērā uzņēmēju ieteikumus un, atšķirībā
no pirmā semināra, šoreiz izvēlējāmies
runāt tikai par vienu tēmu” atzina Silvestrs Savickis, biedrības „Mārupes
uzņēmēji” apmācību programmas „Par
divām stundām zinošāks” koordinators, uzņēmuma „Versus Grey / PR Stils”
Partneris. Pirmā semināra dalībnieki bija
norādījuši, ka vairākas interesantas un
uzņēmējiem svarīgas tēmas nevar aplūkot
vienā reizē un pauda vēlmi koncentrēties
un izdiskutēt padziļināti tikai vienu tematu. Tāpēc janvāra seminārs pilnībā bija
veltīts starpkultūru komunikācijai jeb tiem
aspektiem, ar ko ikdienā var saskarties
uzņēmējs, dibinot biznesa kontaktus
ārzemēs.
Daudzi Mārupes uzņēmēji jau strādā
dažādos eksporta tirgos vai arī plāno to
darīt. Tas neizbēgami nozīmē saskarties ar
citām tautām, kultūrām un tradīcijām jeb
ar to, ko sauc par citādību. Nereti iecerētie
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darījumi tā arī nenotiek un nevis tādēļ, ka
abas līgumslēdzējpuses to nevēlētos, bet
gan tādēļ, ka sarunu laikā jeb komunikācijā
iezogas neapzināti pārpratumi. To cēlonis
ir kultūra, kas sevī ietver citādas tradīcijas,
vērtības, priekšstatus, citiem vārdiem
sakot, – citādu pasaules redzējumu,
kas veido arī katras konkrētās tautas
pārstāvju uzvedību, tostarp, slēdzot biznesa darījumus. Zinātne, kas pēta cilvēku
uzvedības likumsakarības dažādās tautās,
kultūrās, vidēs un sociālajās grupās saucas
sociālā antropoloģija.
Semināra
lektore
Vineta
Savicka ir sociālo zinātņu maģistre
Sociālantropoloģijā,
Rīgas
Stradiņa
universitātes Komunikācijas direktore, un
viena no nedaudzajiem Latvijas sociālajiem
antropologiem, kuras interešu lokā īpašu
vietu ieņem biznesa antropoloģija. Šī
nozare pēta uzņēmējdarbības vidi un
cilvēkus dažādās sabiedrībās un kultūrās.
„Priekšstati, kā veidot biznesa attiecības
un kārtot darījumus ievērojami atšķiras
ne tikai starp Dienvidkorejas un ASV
uzņēmējiem, bet pat starp lietuviešiem,
igauņiem un latviešiem. Kas slēpjas aiz
mūsu priekšstatiem par „punktuālajiem
vāciešiem” vai „dienvidnieku mañana” biznesa kultūras, ir sociālantropologu darba

lauks, savukārt šo pētījumu rezultāti ir
vitāli nepieciešami ikvienam, kas plāno
savu darbību izvērst ārpus savas valsts
robežām”, seminārā teica V.Savicka.
Semināra dalībnieku vidū bija ārvalstu
sadarbībā pieredzējuši uzņēmēji t.sk. no
uzņēmuma „SilJa”, kuriem ir ievērojama
pieredze sadarbībā ar Vācijas un citu valstu
uzņēmumiem un „Prolux”, kas ilgus gadus
sadarbojas ar partneriem Skandināvijā.
Kā aizvadītajā decembrī rakstīja
„Mārupes vēstis”, pirmais seminārs
ciklā „Par divām stundām zinošāks” notika pagājušā gada novembra beigās, kur
Mārupes uzņēmēji uzzināja un diskutēja
par sabiedrisko attiecību nozīmi biznesa izaugsmē un ES fondu apguves
jautājumiem.
Biedrība „Mārupes uzņēmēji” realizē
apmācību un semināru programmu „Par
divām stundām zinošāks”. Semināri, lekcijas un meistarklases notiek pieredzējušu
biznesa praktiķu vadībā, tie skar dažādas
uzņēmējdarbības starpdisciplinārās tēmas,
kā komunikācija, mārketings, informācijas
tehnoloģijas, projektu vadība, ES fondi,
finanšu vadība u.c. jautājumi, ar kuriem
ikdienā sastopas vai ikviens uzņēmējs.

Seminārs “Kā kļūt par
ilgtspējīgu uzņēmumu?”
21. februārī no plkst. 15:00 – 17:00 viesnīcā
„Best Western Hotel Māra”, Kalnciema ielā
186, Mārupē, notiek seminārs “Kā kļūt par
ilgtspējīgu uzņēmumu?”.
Izvēloties kļūt par uzņēmēju vai uzsākot
vadīt uzņēmumu darba ņēmēja statusā, jūs
taču domājat un cerat, ka jūsu bizness būs
veiksmīgs un pastāvēs ja ne mūžīgi, tad
vismaz vairākus gadu desmitus. Vai biznesa
konkurētspēju noteiks tikai pieprasījums pēc
jūsu preces vai pakalpojuma, to kvalitāte un
pareizas cenas faktori? Vai tomēr veiksmes
faktoru daudzums ir lielāks?
Ilgtspēja ir jēdziens, kas šodien ir būtisks
ikvienam uzņēmējam. Kas tā ir, kā to mērīt un
izvērtēt pastāstīs Dace Helmane, Korporatīvās
ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja.

Dalības maksa seminārā:
• LVL 5. – biedrības „Mārupes uzņēmēji”
biedriem;
• LVL 10. – Rīgas, Jūrmalas, Ķekavas,
Tukuma, Talsu u.c. reģionālo uzņēmēju
organizāciju biedriem;
• LVL 15. – uzņēmējiem un interesentiem,
kas nav iepriekš minēto organizāciju biedri;
Uz nodarbību semināru cikla “Par divām
stundām zinošāks” ietvaros aicina biedrība
“Mārupes uzņēmēji”.
Tuvāka informācija un pieteikšanās, rakstot
uz e-pastu: marupesuznemeji@inbox.lv vai
Uva Bērziņa
zvanot pa tālruni: 22516333.
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Aktīvajiem novada jauniešiem
Lai
gan
Mārupes novada
J a u n a t n e s
politikas jēdziens
ir jau izskanējis
pagājušajā gadā,
tomēr tieši ar
2013.gadu novada
jaunieši
varēs
„sajust”
reālu
viņu
interešu
virzību. Gads ir sācies ar pašvaldības
budžeta pieņemšanu un ir arī iedalīti
finanšu līdzekļi politikas īstenošanai
un novada jauniešu dzīves uzlabošanai.
Šobrīd es vēlētos akcentēt un informēt par
pirmajiem galvenajiem jauniešu dzīves
kvalitātes atbalsta virzieniem:
Atbalsts jauniešu
brīvprātīgajam darbam
Domāju, ka jēdziens „brīvprātīgais
darbs” vairs nav svešs. Tomēr kā jebkurš
darbs, ko veicam, mums sniedz ne tikai
gandarījumu, bet arī jaunas iemaņas
un pieredzi. Bieži vien šī gūtā pieredze
jaunietim var noderēt arī turpmākajos darba
meklējumos. Lai jaunieši varētu pierādīt, ka
viņi ir piedalījušies kādā konkrētā projektā
kā brīvprātīgais vai veikuši kādu citu
brīvprātīgu iniciatīvu un apguvuši jaunas
prasmes, Mārupes novadā ir izveidoti
un apstiprināti dokumenti: „Brīvprātīgā
darba forma un pieredzes apliecināšanas
vadlīnijas Mārupes novadā”, kur īsi ir
aprakstīts, kas ir brīvprātīgais darbs un kādā
formā tas ir atzīstams, un „Apliecinājums
par brīvprātīgo darbu Mārupes novadā” dokuments, kurā atzīmē, kas ir brīvprātīgā
darba veicējs, kur un cik ilgi viņš šos
pienākumus veic un kāda ir viņa iegūtā
pieredze. Apliecinājumu brīvprātīgais var
pievienot savam CV. Apliecinājumiem ir
kopīgs reģistrs un, ja brīvprātīgais dodas
kāda projekta vai apmācību ietvaros uz
kādu citu valsti, apliecinājumu varam
izsniegt arī nepieciešamajā valodā.
Jaunieši, kuri veic brīvprātīgo darbu
arī ārpus Mārupes novada (piem.
kādā patversmē vai pansionātā), var
griezties pie šīs iestādes vadības vai sava
darba koordinatora un lūgt aizpildīt šo
apliecinājumu. Ar apliecinājumu var
iepazīties
www.marupe.lv/jauniešiem/
jaunatnes
politikas
dokumenti.
Apliecinājuma datus lūdzu sūtīt uz jolanta.
grosberga@marupe.lv.
Apliecinājumu
saņems gan brīvprātīgais, gan brīvprātīgā
darba organizators. Aicinu jauniešus
saņemt apliecinājumus, jo brīvprātīgais
darbs ir atzīts un atbalstīts visā pasaulē un
bagātinot savu pieredzi, jūs veiksmīgāk

atradīsiet sev vispiemērotāko nākotnes
profesiju.
Atbalsts jauniešu iniciatīvu
projektiem
Mārupes novadā ir daudz aktīvu
jauniešu, kuri gan organizē, gan vēlas
organizēt iniciatīvu projektus, aktivitāšu
pasākumus un citas veiksmīgas idejas.
Mārupes novada pašvaldība vēlas atbalstīt
jauniešu iniciatīvas un aicina jauniešus būt
aktīviem un savu plānoto pasākumu tēmu,
mērķauditoriju, plānotās aktivitātes, laika
periodu, nepieciešamos resursus (iekļaujot
gan savu pienesumu, gan trūkstošos
resursus) aprakstīt. No marta sākuma
ar atklāta projektu konkursa „Atbalsts
jauniešu iniciatīvu projektiem 2013.gadā”
nolikumu varēs iepazīties www.marupe.lv/
jauniešiem/jaunatnes politikas dokumenti.
Atbalsts jauniešu vasaras
darbam
Jauniešu bezdarba jautājums ir viena
no aktuālākajām viņu dzīves kvalitātes
un izaugsmes celšanas sastāvdaļām.
Lai atbalstītu jauniešus, pašvaldība
meklē risinājumus šai jomai. Šogad
plānojam uzsākt programmu „Mārupes
jauniešu vasaras nodarbinātība”. Iesaistot
pašvaldības iestādes un struktūrvienības,
pašvaldība piedāvās jauniešiem vasaras
darba vietas. Kā arī veicināsim sadarbības
iespējas ar vietējiem uzņēmējiem.
Precīzāku informāciju par programmu,
darba vietu grafikiem un nepieciešamajiem
dokumentiem meklējiet marta beigās
mājas lapā www.marupe.lv/jauniešiem.
Atbalsts jauniešu
informēšanai
Šogad ir plānots izveidot mājas lapu
Mārupes jauniešiem, kur būtu apkopota
tikai viņiem aktuāla un interesējoša
informācija ar iespēju piedalīties forumos
un veidot savas jauniešu interešu grupas,
iespēja popularizēt savus projektus un
aktivitātes. Tādēļ aicinu aktīvus novada
jauniešu rakstīt uz e-pastu: jolanta.
grosberga@marupe.lv vai zvanīt uz tālr.:
29857620 un piedalīties šīs mājas lapas
veidošanā. Gaidu ierosinājumus un idejas,
kādai šai vietnei vajadzētu izskatīties,
kas būtu vēl nepieciešams pilnvērtīgai
savstarpējai komunikācijai un ikdienas
„tvītošanai”. Aktīvākos jauniešus aicināšu
piedalīties arī turpmākajā šīs mājas lapas
darbībā un administrēšanā.
Vairāk informācijas pa e-pastu: jolanta.
grosberga@marupe.lv vai pa tālr.:
29857620.
Jolanta Grosberga-Gernere,
Mārupes novada jaunatnes lietu speciāliste

Atvērts veikals bērniem „Minku Pinka”

2012. gada nogalē Mārupē, Daugavas
ielā 29/1 atvēries jauns veikals bērniem
„Minku Pinka”, kas savā preču klāstā
piedāvā bērnu apģērbu, eko kosmētiku
un rotaļlietas.
Kā stāsta veikala īpašniece Zane Čākure,
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tad veikals ir radīts Mārupes un tuvējās
apkaimes bērniem, ģimenēm un ikvienam,
kam nepieciešama kāda dāvana mazajiem
ķipariem: „Esam pacentušies veikalu izveidot kā mājīgu vietiņu, kur nesteidzoties var
atnākt, uzkost kādu cepumu vai konfekti,
parunāties un mierpilnā gaisotnē iegādāties
mīļas, un jaukas lietas bērniņiem.”
Patlaban veikalā atrodams krāsains,
funkcionāls un moderns apģērbs bērniem
vecumā no 0 – 5 gadiem, bet jau drīzumā
būšot iespēja iegādāties drēbes bērniem
arī līdz 10 gadu vecumam. Piedāvājumā
ir eko kosmētika no Filipīnām, kā arī
dažādas rotaļlietas – grabuļi, koka
attīstošās rotaļlietas, mūzikas instrumenti,
radiovadāmie auto, helikopteri, laivas un
citas preces.

NOVADĀ
Veidojam eko dzīves vidi
Šobrīd ir moderni
runāt
par
globālo
sasilšanu,
ledāju
kušanu,
resursu
taupīšanu
vai
nepieciešamību šķirot
atkritumus.
Tikpat svarīgi mums ir domāt arī par savu
dzīvesvietu un savu novadu, kas ietver sevī
rūpes par energoresursu, ūdens patēriņu un
tā taupīšanu, atkritumu pārstrādi („zaļo”
atkritumu savākšanu un kompostēšanu),
atkritumu pareizu šķirošanu, iespēju lietām
un priekšmetiem dot otru „dzīvi”, radot
iespēju tos izmantot atkārtoti, piedāvājot
tos tiem, kuriem šie priekšmeti sadzīvē vēl
būs noderīgi.
Domājot par nākotni, ļoti būtiska ir
jauniešu iesaistīšana, jo jaunieši būs tie,
kas dzīvos sevis veidotajā pasaulē.
Mārupes novada Dome sadarbībā ar
biedrību „Eko line” un SIA „MelioratorsJ” ir uzsākusi vides projektu realizāciju
jauniešiem, dodot iespēju Mārupes novada jauniešiem piedalīties starptautiskos
projektos, kuros tiek apspriestas dažādas
aktuālas vides problēmas un meklēti to
risinājumi. Pēc projektu īstenošanas
jaunieši iegūtās zināšanas un pieredzi

varēs izmantot savā turpmākajā dzīvē un
nodot tās apkārtējiem.
Šobrīd Mārupes novada jauniešiem ir
iespēja iesaistīties 2 projektos:
• Projektā „I see green” – „Es redzu zaļi”,
kas norisināsies Nīderlandē, Omenas
pilsētā no 26.02.-08.03.2013. Projektā
iesaistītajiem jauniešiem būs iespēja
apgūt un izmantot audio-vizuālus instrumentus, lai informētu apkārtējo
sabiedrību par aktuālajiem vides
jautājumiem.
• Projektā „Ideal Eco city” – „Ideāla
ekopilsēta”, kas norisināsies Igaunijā,
Tallinā no 21.03.-31.03.2013. Projekta
ietvaros jauniešiem būs iespēja izveidot
ideālas ekopilsētas modeli, izmantojot
sava novada parametrus. Vēl ir iespēja
pieteikties jauniešiem (vecumā no 18 –
25 gadiem) uz šo projektu.
Papildus informāciju par piedalīšanos
šajos projektos ir iespējams iegūt pie Jolantas Grosbergas-Gerneres, Mārupes novada jaunatnes lietu speciālistes (tel.nr.
29857620, e-pasts: jolanta.grosberga@
marupe.lv) vai pie biedrības „Eko line”
projektu vadītājas Klintas Ezeriņas (tel.nr.
29411596, e-pasts: meliorators@inbox.lv).
Klinta Ezeriņa, biedrība „Eko line”

Izsludināta pieteikšanās
LEADER projektu konkursam
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība
„Pierīgas
partnerība”
izsludinājusi
LEADER
projektu
konkursa 6. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. Kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums
ir 220 272,27 LVL.
6. kārtas konkurss attiecas uz diviem
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākumiem – „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” (Nr. 411) un „Lauku
ekonomikas dažādošana, dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijās” (Nr. 413.). Projekti iesniedzami uz kopumā četrām šo
pasākumu rīcībām:
• Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei un pirmapstrādei mājas
apstākļos, tai skaitā pašu saražotās
produkcijas
iepakošanai(iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas
tehnoloģiju
un
programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana,
infrastruktūras izveide). Pieejamais
finansējums – 24 467,08LVL
• Atbalsts lauksaimniecības produktu
ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā
pašu saražotās produkcijas iepakošanai,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu
(izņemot zemenes) stādu iegāde,
stādījumu balstu sistēmu, žogu un
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un
stādījumu ierīkošana(iekārtu, tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana,infrastruktūras izveide).
Pieejamais finansējums – 25 277,82LVL
• Atbalsts pakalpojumu pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem
iedzīvotājiem
(iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde

un uzstādīšana un infrastruktūras izveide). Pieejamais finansējums – 166
345,91 LVL.
• Atbalsts
sabiedrisko
aktivitāšu
dažādošanai
vietējiem
iedzīvotājiem(iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju
un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā
skaitā apmācību un interešu klubu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un
cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai). Pieejamais finansējums –
4 181,46 LVL.
Projektu iesniegšana
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek līdz 2013.gada 21.februārim Mārupes
novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.
kabinetā (tālr. 26440279, 67149874).
Elektroniskā formā projekta iesniegumus, kas parakstīti ar drošu elektronisko
parakstu un apliecināti ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā
kārtībā, var sūtīt uz Lauku atbalsta dienesta
e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu konkursa rīcību mērķiem, plānotajām
darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem
un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv un
biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Plašāku informāciju var iegūt arī pie
biedrības „Pierīgas partnerība” konsultantiem Mārupes novadā, Daugavas
ielā 29 (Nadīna Millere, tālr. 67149872,
26440279, nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; Gaļina Nicberga, tālr. 67149874,
galina.nicberga@pierigaspartneriba.
lv) un Olaines novadā, Zemgales ielā 31
(Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv).
PIEKTDIENA, 15.FEBRUĀRIS, 2013
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SPORTS

Panākumiem bagāts 2013. gads sācies Mārupes jaunajiem futbolistiem
„Ziemassvētku
kausa futbolā –
2012” 2003.g.dz.
zēnu
komanda
ieguva
godpilno 2. vietu, bet
2002.g.dz. – 3.
vietu.
Janvārī 2007.
un 2006.g.dz. zēni
guvuši 2. vietas
„Jubilejas kausa”
spēlēs
Ādažos.
2006.g.dz.
futbolisti 20 komandu konkurencē
augsto 2. vietu
izcīnījuši
arī
sacensībās Rīgas
Olimpiskajā sporMārupes Sporta centra treneris Agris Kokorevičs ar
ta centrā.
jauno futbolistu izcīnītajiem kausiem
12. un 13.
janvārī Mārupes
Sākoties 2013. gadam, Mārupes Sporta sporta kompleksā norisinājās futbola
centrs var lepoties ar galdu, kas mēneša turnīrs „Mārupes Ziemas kauss 2013”
laikā bagātīgi noklāts ar Mārupes jauno 2002. un 2003. gadā dzimušajiem zēniem.
futbolistu gūtiem 10 dažādu pakāpju uz- Vis-veiksmīgāk tajā nospēlēja 2003. g.dz.
varas kausiem.
Mārupes jaunie futbolisti, kuri 7 komandu
Panākumu sērija Mārupes Sporta centra konkurencē izcīnīja 1. vietu (2. vieta FC
futbolistiem sākusies vēl 2012. gada nogalē, Academ, 3. vieta FK Jelgava , 4. vieta
kad Salaspilī decembrī notiekošajā izcīņā FK Preiļi, 5. vieta JFC Skonto, 6. vieta

FK Babīte, 7.vieta FC Paarnu (Igaunija)). Savukārt 2002.g.dz.zēnu komanda
savā grupā ierindojās 6. vietā. Par turnīra
rezultatīvāko spēlētāju un labāko vārtsargu
2003.g.dz. zēniem atzīti mājinieki - Raitis
Bankovskis ar 13 gūtiem vārtiem un
Krišjānis Bite. Balvu kā labākais turnīra
treneris saņēma Mārupes jauno futbolistu
treneris Agris Kokorevičs.
A. Kokorevičs ir ne tikai futbola treneris
teju 100 jaunajiem futbolistiem Mārupes
Sporta centrā, bet arī sporta skolotājs
Mārupes pamatskolā. Par sevi un darbu ar
bērniem A. Kokorevičs stāsta:
„Profesionāli visa mana dzīve ir bijusi saistīta ar futbolu. Bērnībā gribēju
trenēties hokejā, taču dzimtajā pilsētā
Balvos šādas sekcijas nebija, tāpēc 4.
klasē sāku spēlēt futbolu. Pēc armijas
iestājos Sporta pedagoģijas akadēmijā, bet
vēlāk esmu strādājis par sporta skolotāju
Balvu 1. vidusskolā un Rīgā, privātajā
pamatskolā “Patnis”. No pieaugušo futbola
komandām esmu trenējis „Balvu Vilkus”,
ar kuriem Pirmajā Latvijas Olimpiādē
Ventspilī izcīnījām 2. vietu un 2000. gadā
tiesības spēlēt Latvijas Pirmās līgas futbola
čempionātā.
2004. gadā sāku strādāt Mārupes Sporta
centrā, kur sākotnēji uz futbola treniņiem
nāca kādi četri puikas. Pamazām ar bērniem

foto: Vladislavs Rudkovskis

Latvijas Jātnieku federācijas Gada balvas
saņem arī Mārupes sportisti

Laura Penele

Latvijas Jātnieku federācijas (LJF)
gada noslēguma pasākumā, kas notika 19. janvārī Berģu kultūras namā,
tradicionāli tika pasniegtas Gada balvas
pēc konkursa Latvijas labākais jātnieks
2012 rezultātiem.
Daudzo nominantu skaitā bija arī vairāki
Mārupes novada pārstāvji. Konkūrā pirmās
vietas izcīnīja zemnieku saimniecības Lielceri pārstāves: Laura Penele jauno jātnieku
un junioru konkurencē, bet Patrīcija Kokina – bērnu konkurencē. Iejādē pieaugušo
konkurencē pirmā vieta Airisai Penelei
(z/s Lielceri). Otrās grupas amatieru
konkurencē šķēršļu pārvarēšanā trešā vieta
Laimai Lācei no zemnieku saimniecības
Tīraines staļļi. Savukārt pajūgu braukšanā
trīs dažādās nominācijās galvenās balvas

Mārupiešiem augsti panākumi taekvando
sacensībās Igaunijā

No kreisās: Maksims Pripoteņs, Magdalēna Vilciņa,
Dāvids Bērziņš un Kārlis Orleāns
No 1. līdz 3. februārim Tallinā
norisinājās starptautiskais taekvando
turnīrs „Estonian Martial arts Games”,
kurā piedalījās arī Mārupes Sporta centra sportisti.
Savās grupās 1. vietas medaļas guvuši
Dāvids Bērziņš, Magdalēna Vilciņa un
Kārlis Orleāns. Ar 2. vietas medaļu apPIEKTDIENA, 15.FEBRUĀRIS, 2013

balvots Maksims Pripoteņs, bet 3. vietas medaļu izcīnījis Ritvars Nikolajevs.
Nopelnot 4. vietu, labi sevi parādījis arī
Georgs Jakubovskis, kuram turpināt cīņu
par godalgoto trešo vietu neļāva sacensībās
gūtā trauma.
Vitālijs Lepins-Žagars,
Mārupes Sporta centra treneris

Laima Lāce un Andris Mazurs
saņēma Andis Pavlovskis ar palīgu Kristapu Cauni, kuri gan pārstāv komandu
SIA Wilde Transport, bet savu ikdienas
treniņu darbu veic stallī Mārupes novadā.
Pirmais hokeja turnīrs
ar BMX olimpiešu piedalīšanos
Mārupē
Turpinājums no 1.lpp.
Ir patīkami, kad aktīvās atpūtas cienītāju
skaits nemitīgi pieaug, slido gan mazi, gan
lieli, gan ar lielu pieredzi, gan tie, kas ilgu
laiku to nav darījuši vai tikko sāk spert
pirmos soļus uz ledus. Slidotava pieejama
visiem bez maksas. Sniega tīrīšanā un ledus
sagatavošanā gan pagaidām iesaistās tikai
lielākie entuziasti, cerams, ka nākotnē viņu
skaits vairosies, tā arvien uzlabojot kvalitatīva
ledus uzturēšanu, tad jau nākamajā gadā
varēsim izveidot divus laukumus.
Februāra otrajā nedēļas nogalē norisinājās
Mārupes BMX kluba, Māra Štromberga
aģentūras un Mārupes hokeja entuziastu
draudzības spēles – Soļankas kausa izcīņa.
Laika apstākļi bija skarbi, bet sniegs un
vējš netraucēja kopā pieteikties piecām
komandām. Tika pavadīta lieliska diena ar
hokeju, tējas dzeršanu un, protams, soļankas
ēšanu.
Liels paldies visiem dalībniekiem, jo īpaši
Māra Štromberga aģentūras komandai un tās
vadītājam Ivo Lakučam, kas fināla zvaigžņu
spēlē sacentās ar visiem mazajiem hokeja
spēlētājiem. Foto par sacensību norises gaitu
un citām aktivitātēm: www.bmxmarupe.lv
Guntis Ruskis

„apaugu” un tagad mums ar kolēģi, treneri
Salvi Rutkasti, ir piecas komandas, sākot
no 2000. līdz 2007.g.dz. zēniem. Ļoti
daudz cerību dod 2005. g.dz. zēni, kuriem
pēdējos turnīros bijušas četras uzvaras pēc
kārtas. Tur ir izveidojies talantīgs kodols.”
Daloties savās domās par jauno futbolistu audzināšanu, A.Kokorevičs esot
novērojis, ka attieksme, ar kādu Latvijā
pieiet bērnu futbolam, ir samērā strikta:
„Lai sasniegtu rezultātu, latviešu treneris
par bērnu neveiksmēm visdrīzāk rāsies.
Līdz ar to jau padsmit gadu vecumā vairums jūtas izsmelti un attīstība neturpinās.
Esot ārvalstīs, citādu attieksmi esmu
novērojis Skandināviem, piemēram, ja
somu puikam kaut kas sanāk – aplaudē,
saka „malacis”. Bet, ja kļūdās, pārmetumu
nav. Un tas ir veids, kā bērnam tā patika
pret futbola spēli saglabājas.”
Jautāts par to, kā gūt arī panākumus,
treneris teic: „ Rezultāts ir tiem bērniem,
kas strādā papildus – iet ārā, spēlē paši
vai skatās spēles TV, internetā. Kādu laiku
atpakaļ uztaisīju zēniem aptauju par futbolistiem un biju pārsteigts – lielākoties
puikas nevienu nepazina. Tagad dodu
mājas uzdevumus, piemēram, iemācīties
noteiktu skaitu futbola lielvalstu spēlētāju.”
Kate Nītiņa
3.vietu disciplīnā Jaunie jātnieki un juniori
ieguva mārupiete Krista Kristiāna Alksne,
kas pārstāv JSK Sport De Lux.
Pateicību par aktīvu darbību LJF un
ieguldījumu programmā Londona 2012
Gada balvu saņēma LJF Paralimpiskās
sekcijas vadītāja Darja Tihomirova, kura
strādā arī par treneri zemnieku saimniecībā
Tīraines staļļi. Balvas paralimpiskajā
iejādē saņēma arī šī sporta kluba pārstāvji
Oskars Lukauskis un Andris Mazurs.
Latvijas Jātnieku federācijas pārstāve,
sportiste Laura Penele ir arī to desmit jauno sportistu vidū, kuri kļuvuši par Latvijas
Olimpiskā komitejas sadarbības partnera
uzņēmuma Procter&Gamble programmas
stipendiātiem. Šie Latvijas Olimpiskās
Vienības Jaunatnes sastāva sportisti 2013.
gadā saņems finansiālu atbalstu startu
nodrošināšanai sacensībās.
LJF preses dienests

Sporta notikumi
17. un 24. februārī
Priekšsacīkstes Mārupes novada atklātajā
čempionātā volejbolā vīriešiem (Tautas
klase), plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
21. februārī
Latvijas čempionāta volejbolā Nacionālās
līgas sacensības, plkst. 20.30 Jaunmārupes
sākumskolas sporta kompleksā
23. februārī
Vispārējā fiziskās sagatavotības sacensības
Mārupes Sporta centra audzēkņiem,
plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
LBF Latvijas IMP čempionāts bridžā,
plkst. 10.00 Mārupes Kultūras namā
2. martā
Mārupes vidusskolas skolēnu un vecāku
sporta diena, no plkst. 11.00 ļīdz 14.00
Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāta volejbolā Nacionālās
līgas sacensības, plkst. 13.00 Tīraines sporta
kompleksā
LBL 1. divīzijas sacensības „Turība”/
„Jelgava”, plkst. 17.00 Mārupes sporta
kompleksā
3. martā
Mārupes novada sacensības volejbolā
meitenēm, plkst. 10.00 Mārupes sporta
kompleksā
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kopā ar leģendāro grupu „Pērkons”, plkst.
19.00 (biļetes izpārdotas) un īpašo papildus
naktskoncertu plkst.22.00 (biļetes “Biļešu
Paradīzē”) Mārupes Kultūras namā.

Kultūras notikumi
22. februārī
Pārpratumu komēdija „Plīvurītis ar
punktiņiem”, plkst. 19.30 Mārupes
Kultūras namā.
23. februārī
Balle “Valentīndienas atskaņās”, plkst.
19.00 Mārupes mūzikas un mākslas skolā.
Pieteikšanās tālr. 29459381 (vietu skaits
ierobežots).
9. martā
Ieva Akuratere un Juris Kulakovs ielūdz
uz jubilejas koncertu „Sapumpurots zars”

Mārupes seniori
aicināti uz „E-prasmju
nedēļas 2013”
nodarbībām

11. martā
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem
“Supervaronis Augustiņš”, plkst. 16.00
Uz nodarbībām pieteikties aicināti
Mārupes Kultūras namā.
Mārupes seniori ar un bez iepriekšējām
priekšzināšanām datoru un interneta vides
23. martā
Džeimsa Goldmena izrāde 2 daļās “Lau- lietošanā
Nodarbību laiks un norises vieta: 19.
va ziemā”, plkst. 18.00 Mārupes Kultūras
un 21. marts no plkst. 15.00 līdz 17.00
namā.
Jaunmārupes sākumskolā
28. martā
“Mārupes Cālis 2013”,
Mārupes Kultūras namā.

plkst.17.00

Pieteikšanās: zvanot uz Mārupes novada Domi, tālr. 67149868. Nodarbības ir
bez maksas.

Valentīna dienas
atskaņās
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Mazcenas alejā 39, Jaunmārupē
Pieteikties pa tālr.:
28200841, 29459381
Vietu skaits ierobežots
ieeja ar groziņiem

14.martā plkst. 16.00 dienas centrā
„Švarcenieki”,
Mazcenu
alejā
4,
Jaunmārupē būs iespējams bez maksas
nokārtot satiksmes noteikumu testu, lai
iegūtu velosipēdista vadītāja apliecību, kā
arī noklausīties ievadlekciju.
Pieteikties
pie
dienas
centra
“Švarcenieki» vadītāja Gata Vācieša pa
tel. 29594004.
Kā iegūt velosipēdista
apliecību?
Lai to saņemtu, 14.martā plkst. 16.00
jādodas uz dienas centru “Švarcenieki”,
līdzi ņemot:
• pasi vai dzimšanas apliecību (no 16 gadiem nepieciešama pase);

Nodarbinātības valsts
aģentūra aicina uz
„VAKANČU GADATIRGU”
NVA aicina vakanču gadatirgos (izstādēs)
pieteikties ikvienam darba devējam, kurš
savam uzņēmumam vēlas atrast darbiniekus
Gadatirgi notiks:
5.aprīlī
Jelgavā (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā)
10.aprīlī – Liepājā (Liepājas Latviešu
biedrības namā)
17.aprīlī – Jūrmalā (Kauguru Kultūras
namā)
1.maijā – Rēzeknē (Rēzeknes Kultūras un
atpūtas parkā)
Pieteikšanās: jebkurā NVA filiālē pa
tālruni, e-pastu vai personīgi. www.nva.gov.
lv
Vakanču gadatirgi – iespēja vienas dienas
laikā vienuviet satikties darba devējam un
darba meklētājam!
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• vienu dokumentu fotokartiņu.
Sekmīgi nokārtojot eksāmenus ceļu satiksmes noteikumos un satiksmes drošībā,
bez maksas saņemsiet velosipēdista
vadītāja apliecību.
Kā sagatavoties eksāmeniem?
Apgūt nepieciešamās zināšanas, lai
kārtotu eksāmenu velosipēdista apliecības
iegūšanai, varat:
• no izdevniecības Zvaigzne ABC
grāmatas “Ceļā ar velosipēdu” vai no
Ceļu satiksmes noteikumiem;
• CSDD mājas lapā http://csnt.csdd.lv/
pieejams velotests, kuru pildot varat
pārbaudīt savas zināšanas un gatavību
tiesību iegūšanā.
• Nāciet uz dienas centru „Švarcenieki”
un jautājiet, jums palīdzēs sagatavoties
eksāmenam.

17.februārī plkst. 14.00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe,
Mārupes novads) notiks

Katoļu Baznīcas dievkalpojums,
kuru svinēs priesteris Andris Kravalis.

Visi laipni aicināti!

LĪDZJŪTĪBA
Izsakām
visdziļāko
līdzjūtību
Mārupes novada Domes deputātam Edgaram Jansonam no mammas uz mūžu
atvadoties.
Kolēģi no Mārupes novada Domes

21.12.2012.
Nikolajs Miņins un Svetlana Pereverzeva
21.12.2012.
Pēteris Markovskis un Ludmila Markovska
04.01.2013.
Aleksandrs Timofejevs un Emine Džafa
Decembrī un Janvārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

DECEMBRĪ:
Tīna Logina (dzimusi 26.11.2012)
Elizabete Regža (dzimusi 01.12.2012)
Marta Bērziņa (dzimusi 02.12.2012)
Meldra Meijere (dzimusi 04.12.2012)
Roberts Balodis (dzimis 03.12.2012)
Viesturs Žagariņš (dzimis 07.12.2012)
Lote Saulīte (dzimusi 14.12.2012)
Niklas Ramcke (dzimis 28.11.2012)
Elīza Bodnarčuka (dzimusi 11.12.2012)
Ernests Dūmiņš (dzimis 08.12.2012)
Ričards Braļs (dzimis 23.11.2012)
Gabriela Bieriņa –Sproģe
(dzimusi 20.12.2012)
Nikola Šantāle Skubrijeva
(dzimusi 10.12.2012)
Amēlija Supe (dzimusi 15.12.2012)

23.februārī plkst. 19:00
balle

Iespēja iegūt velosipēda
vadītāja apliecību

Decembrī un Janvārī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

Maksātnespējas administrācija
organizē semināru par
fiziskas personas
maksātnespējas procesu
Semināra norises laiks un vieta:
27.marts plkst. 17.30. Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe.
Semināra laikā Maksātnespējas administrācijas lektori pastāstīs iedzīvotājiem
par iespējām uzsākt fiziskās personas maksātnespējas procesu (tai skaitā
par maksātnespējas procesa pazīmēm,
ierobežojumiem un izmaksām) un tā gaitu,
tāpat iedzīvotāji tiks informēti par iespējām
saņemt līdzekļus no darbinieku prasījumu
garantiju fonda līdzekļiem darba devēja
maksātnespējas gadījumā.
Dalība seminārā ir bez maksas.

Decembrī un Janvārī
mūžībā aizgājuši

DECEMBRĪ:
Vera Jakušina (1935)
Silvija Feirābende (1947)
Anna Račkovska (1929)
Olga Hovtura (1941)
Vilnis Zīraks (1942)
Irēna Viša (1926)
JANVĀRĪ:
Aivars Kļavinskis (1961)
Maksims Semjonovs (1982)
Viktorija Jansone (1953)
Zigrīda Alksnīte (1939)
Valda Lauska (1931)

JANVĀRĪ:
Leo Biksāns (dzimis 23.12.2012)
Andrejs Eglīts (dzimis 31.12.2012)
Bogdans Meļņikovs
(dzimis 10.12.2012)
Pēteris Bulatovs (dzimis 01.01.2013)
Lote Būdniece (dzimusi 01.01.2013)
Ivans Mugurovs (dzimis 08.01.2013)
Pāvels Žemčugovs (dzimis 08.01.2013)
Aleksandrs Žemčugovs
(dzimis 08.01.2013)
Matīss Beks (dzimis 04.01.2013)
Ilma Jankovska (dzimusi 17.01.2013)
Milania Toroni (dzimusi 13.01.2013)
Martina Skudrule (dzimusi 26.12.2012)
Luka Babiņecs (dzimis 21.01.2013)
Stepans Volčenko (dzimis 23.01.2013)
Jānis Miķelis Ranka
(dzimis 24.01.2013)

LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Andreju
Kirillovu, mammu mūžībā aizvadot.
Kolēģi no Mārupes novada Domes
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.
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