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Gurķu laiks ir klāt!

Šonedēļ lielveikalos ierodas Mārupes gurķu jaunā raža!
SIA “Mārupes siltumnīcas” vadītājs Jānis Bērziņš saka, ka
tas ir agrāk nekā pagājušajā gadā, un izsaka cerību, ka arī
saulīte turpinās gurķus lutināt, jo gurķi ir saules bērni, kam
nepieciešams siltums. Un no šī brīža līdz pat vēlam rudenim
visā Latvijā būs nopērkami mārupiešu izaudzētie dārzeņi.
Savukārt mediķi saka, ka tie arī attīra organismu, rosina
ēstgribu, veicina kuņģa sulas izdalīšanos. Regulāri lietojot
uzturā svaigus un bez sāls, uzlabojas vielmaiņas procesi
organismā, un tieši tāpēc atjaunojas šūnas. Un kurš gan nav
dzirdējis par gurķu sejas maskām.
Bet pirmās Mārupē audzētās tomātu ražas jau būs gaidāmas aprīļa beigās vai maija sākumā.
Kvalitāte ir tas, kas raksturo Mārupes siltumnīcu pro-

dukciju. Kā atzīst agronome Sandra Ruska: “Mūsu panākumi ir redzami pie sienas!” Daudzi diplomi, atzinības raksti
un iegūtās balvas rotā uzņēmuma biroja telpas. "Mārupes
siltumnīcas" ir zināmas jau sen – te jau no 1979. gada tiek
ievāktas Latvijā izaudzētas gan gurķu, gan tomātu ražas.
Kopumā Mārupes siltumnīcu platība ir 9,5 ha, bet plānots
paplašināties. Pagaidām no visas pieejamās teritorijas gurķi
tiek audzēti 6 ha, bet tomāti – 3,5 ha platībā.
Un vēl – SIA “Mārupes siltumnīcas” pārstāvji saka, ka
Mārupē audzēti gurķi būs nopērkami tikai lielveikalos un
protams arī veikaliņā Jaunmārupē. Ja pamanāt citur, tad
ziniet – tie nav Mārupē augušie.
Lai labi garšo!
Linda Kliģe

2. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 13.00 Mārupes kultūras namā tradicionālais
portāla calis.lv tirdziņš.
Aicinām visus mazu un lielu bērnu vecākus, kā arī topošos vecākus pirkt,
pārdot un mainīt, bet varbūt tikai apskatīties jaunas un mazlietotas lietas – drēbes, apavus un mantas, sākot ar rotaļlietām un beidzot ar ratiņiem, vanniņām
u. c. lietām, kas kādam mazulim kļuvušas mazas vai nevajadzīgas, bet citam
labi noderēs, jo Cāļa tirdziņš ir jauka iespēja
•
pārdot mazlietotas, bet labas bērnu lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet citam labi noderēs,
•
iegādāties savām atvasēm apģērbu, apavus, rotaļlietas un daudz ko citu par saprātīgu cenu,
•
apmainīties ar vajadzīgajām precēm,
•
satikt draugus, kaimiņus un portāla calis.lv personāžus dzīvē.
Būs iespēja nodot tīras un kārtīgas lietas labdarībai.
Sīkāka informācija www.calis.lv, dalībnieku pieteikšanās pa tālruni 29183801 vai rakstot uz e-pasta adresi
vohamurka@inbox.lv. Kam ir iespēja, lūgums ņemt līdzi drēbju statīvus vai saliekamos galdiņus.
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

Lielā talka –
prieks kopā būt!

Kad ir nokusis pirmais sniegs
apkārtnē parādās gan cilvēku, gan
dzīvnieku radītie “nedarbi”. Tieši tāpēc
talka ir laiks, kad kopā sanāk draugi, radi, kaimiņi, tuvi
un tāli apkārtnes ļaudis, lai īsā laika posmā kopā paveiktu
lielus un smagus darbus. Jau par tradīciju kļuvusī Lielā
talka šogad notiks 30. aprīlī. Talkas pasākuma ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot
saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.
Šogad Lielā talka notiks salīdzinoši vēlu, kad jau kārtīgs saimnieks būs sakopis savu namu un teritoriju ap to.
Aptaujājot Tīraines, Jaunmārupes, Skultes un Mārupes
iedzīvotājus, kuriem mūsu novada sakārtotība un iespēja
dzīvot nepiesārņotā vidē, tika akcentēta talkošanas daudzveidība – ne tikai savākt atkritumus, bet arī veikt citus
labus darbus – atjaunot soliņus un bērnu laukumus, kas
laika gaitā ir novecojuši, vai labiekārtot kādu vietu. Iedzīvotāji talkas laikā un ne tikai šajā dienā tiktu pievērstos
grāvju notekām, ceļmalām, mežmalām un ūdenskrātuvēm.
Bet, lai tas izdotos un veiksmīgi tiktu viss sakārtots un
atjaunots, ir vajadzīga pašu iedzīvotāju ieinteresētība un
gribasspēks piedalīties vides sakopšanā. Tikai kopīgiem
spēkiem to visi kopā var paveikt!
Tieši tāpēc aicinām iedzīvotājus, īpaši daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus, apvienoties un kopīgiem spēkiem un
idejām piedalīties Lielajā talkā.
Ar saviem priekšlikumiem un idejām par talkas vietas izvēli, organizēšanu un līdzdalību tajā, varat vērsties
pie Ziedītes Lapiņas Mārupes novada Domes 1. stāvā,
tālrunis 67140876, vai arī sūtot priekšlikumus uz e-pastu
ziedīte.lapina@marupe.lv, bet neaizmirstiet norādīt arī savu
kontaktinformāciju, lai ar jums var sazināties.
Padarīsim mūsu novadu vēl tīrāku un sakoptāku, jo
mūsu dzīves telpa ir pats svarīgākais, kas veido mūs pašus.
Tā varētu būt mūsu lielākā bagātība laikā, kad piesārņojums pieaug visā valstī. Un lielākā vērtība būs tā, ka paši
esam piedalījušies un veidojuši talkas dienu tādu, lai šajā
tīrībā dzīvotu.
Linda Kliģe

Atbalstot Latvijas Lielo talku, videi kaitīgu preču
atkritumu apsaimniekotājs a/s “Latvijas Zaļais elektrons”
sadarbībā ar Mārupes novada Domi piedāvās iespēju
Mārupes iedzīvotājiem 29. un 30. aprīlī bez maksas
nodot nolietotas un saimniecībā vairs neizmantojamas
visa veida elektropreces, baterijas un akumulatorus.
Precīzāku informāciju par akcijas norisi sniegsim
“Mārupes Vēstu” aprīļa numurā un Mārupes novada
vietnē www.marupe.lv, to varēsiet saņemt arī pa tālruni
29284107.
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pašvaldībā
Cienījamie
Mārupes iedzīvotāji!
Nekustamo īpašuma nodokli par zemi nosaka
Valsts zemes dienests pēc to kadastrālās vērtības.
Veicot izpēti par zemes kadastrālo vērtību un tās veidošanos, uzskatu, ka novērtējums ir pārāk augsts un
neadekvāts patreizējai ekonomiskajai situācijai Latvijā
un mūsu Mārupes novadā.
Valsts ir deleģējusi pašvaldību iekasēt šo nodokli,
šie ieņēmumi veido pašvaldības budžetu. 460 428 lati –
tāda ir summa, kas Mārupes novada pašvaldības budžetā nav samaksāta nekustamā īpašuma nodokļu
veidā. Šim skaitlim vēl ir jāpieskaita summa, kas veidojas no pašvaldības piešķirtajām nodokļu atlaidēm,
jo valsts ir deleģējusi tiesības piešķirt atlaides saskaņā
ar Domes saistošajiem noteikumiem. Bet, neraugoties
uz šo pašvaldības budžetā neiekasēto naudu, Mārupes
novadam ir jāveic maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas
fondā pilnā apmērā. Te veidojas absurda situācija, ka
Mārupes novada Domei burtiski ir “jāizģērbj” savi
iedzīvotāji, lai naudu pārskaitītu citiem. Daudzi mārupieši nevar samaksāt nekustamā īpašuma nodokli,
nevar arī īpašumus pārdot, jo apbūves zemes kadastrālais novērtējums neatbilst šīsdienas ekonomiskajai
situācijai.
Mums visiem kopā ir jāsavāc paraksti un jāvēršas
Valsts Zemes dienestā un arī Ministru kabinetā, lai
nekavējoties tiktu pārskatīts nekustamā īpašuma
kadastrālais novērtējums atbilstoši reālajai ekonomiskajai situācijai!
Tādēļ es, Mārupes novada Domes deputāts un
Attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše, aicinu
atbalstīt manu ierosinājumu un parakstīt aicinājumu
par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības samazināšanu!
Parakstīties var:
• Mārupes novada Domē – Daugavas ielā 29, Mārupē;
• dienas centrā “Tīraine” – Viršu ielā 4, Tīrainē;
• SIA “Sabiedrība Mārupe” – Mazcenu alejā 37,
Jaunmārupē;
• veikalā “Mārupes sēklas” – Mazcenu aleja 6,
Jaunmārupē;
• Vecozolu namos – Zeltrītu ielā 10, Mārupē;
• a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” –
Skultes ielā 15–1, Skultē.

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada
24. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 34
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2011
Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2009

“Par pabalstu
transporta pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 šādus grozījumus:
1. Svītrot saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu.
2. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, ja
pabalsta pieprasītājs atbilst šo noteikumu prasībām.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 25. janvārī sēdes Nr. 1, lēmumu Nr. 22
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2011
“Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 4

“Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā””
izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un Latvijas Republikas
Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo dalu un 39. panta piekto daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 29. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 4/2009 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.3.1. punktu šādā redakcijā:
“1.3.1. Mārupes novada Dome nosaka šādu maksimālo
maksu (tarifu) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
ar vieglo taksometru Mārupes novada administratīvajā
teritorijā:
1.3.1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – LVL 1,50 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
1.3.1.2. attāluma tarifs – LVL 0,50 par kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
1.3.1.3. laika tarifs – LVL 0,10 par minūti (iekļaujot
pievienotās vērtības nodokli).”
2. Izteikt saistošo noteikumu Pielikuma Nr. 3 11. pun-

ktu šādā redakcijā:
“11. Pasažieru pārvadāšanai ar vieglo taksometru tiks
lietoti tarifi:
Taksometra nolīgšanas tarifs – LVL ______ (iekļaujot
pievienotās vērtības nodokli);
Attāluma tarifs – LVL _____ par kilometru (iekļaujot
pievienotās vērtības nodokli);
Laika tarifs – LVL ______ par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).”
Tarifs ir noteikts, lietojot taksometra skaitītāja tipu
_________________________________________.
(Tiek norādīti citi transportlīdzekļa izgatavotāja dokumentos
fiksēti rādītāji skaitītāja tips )”
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 24. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 11
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2011
“Grozījumi Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.18/2009

“Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā””
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9. pantu un 35. pantu, Ministru kabineta 30. 03. 2010. noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošajos noteikumos lietoto terminu “Trūcīga
ģimene (persona” šādā redakcijā:
Trūcīga ģimene (persona) – ja tās ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90
(deviņdesmit) latus.
2. Izteikt saistošajos noteikumos lietoto terminu, “maznodrošināta persona” šādā redakcijā:
Maznodrošināta persona – vientuļa atsevišķi dzīvojošā
persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni (personu)
un kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 160 mēnesī.
3. Izteikt saistošo noteikumu 4.3. punktu šādā redakcijā:
4.3. Viena garāža, viens automobilis, kā arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim vai motocikls, motorollers vai
mopēds, kas ir ģimenes (personas) īpašumā.
4. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2. punktu šādā redakcijā:
3.1.2. Dzīvokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts, ko piešķir
pašvaldība vienai mājsaimniecībai komunālo pakalpojumu
maksājumu, tai skaitā, bet ne tikai apsaimniekošanas mak-

sas un īres maksas (ja tāda ir noteikta dzīvojamai telpai)
izdevumu segšanai, sedzot 50 % no mājas Pārvaldnieka
un/vai attiecīgā komunālo pakalpojumu sniedzēja (ūdens,
elektrības, gāzes u. c.) pakalpojumu piegādātāja piestādītajā
rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas attiecināmajam
pakalpojumam.
Attiecībā uz elektroenerģijas izmaksu segšanu tiek ņemti
vērā skaitītāju rādījumi ar nosacījumu – ne vairāk kā 80 kWh
izmaksas mēnesī vienai personai, 30 kWh izmaksas mēnesī
katrai nākamajai personai, un ne vairāk kā 200 kWh izmaksas mēnesī vienai mājsaimniecībai.
Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās dzīvojamās
mājas, kura neizmanto mājas Pārvaldnieka pakalpojumus
un neizmanto centralizētas siltumapgādes pakalpojumus,
Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts vienreiz gadā līdz Ls 200
apmērā kurināmā iegādei mājsaimniecībai.
5. Svītrot saistošo noteikumu 3.2.6. punktu.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas vietējā laikrakstā.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 24. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 31
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2011
“Grozījumi Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10/2010

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
Mārupes novadā””
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu likuma “par nekustamā īpašuma nodokli”5. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Mārupes
novadā”” šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 4.7.punktu šādā redakcijā:

4.7. 1. un 2. grupas nestrādājošiem invalīdiem 90 %
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

pašvaldībā

Mārupes novada Domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra
ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2011. gada budžetu
ministrijas dotācija mācību literatūras iegādei 2011. gadam
ir 890 LVL.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets,
kas kalpo kā instruments pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Mārupes novada Domei valsts ekonomiskās un finanšu
krīzes stabilizēšanas periodā īpaši svarīga ir novada sociāli
ekonomiskās attīstības plānošana un noteikto mērķu un prioritāšu sasniegšana, nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes
paaugstināšanu.

Speciālā budžeta ieņēmumi

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta (skatīt
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 pro
grammā noteiktās apakšprogrammas “Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)”. 2011. gadam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) ir 84 394 LVL un saglabā 2010. gada
finansējuma līmeni.
Mārupes novada pašvaldība 2011. gadā plāno ieņēmumus
par dabas resursu nodokļa maksājumiem 5000 LVL apmērā.
Likums “Par dabas resursu nodokli” nosaka, ka pašvaldības
budžetā ieskaita 60 % no novada teritorijā veiktās darbības,
par kuru saņemts dabas resursu nodokļa maksājuma par
dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu.

1) izglītības joma – pašvaldība atbilstoši savām iespējām turpina novirzīt finanšu līdzekļus izglītības darbinieku
atalgojumam, turpināsies sadarbība ar privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm, iepērkot 200 papildu vietas, nodrošinot
Mārupes novada pieprasījumu pēc bērnudārza vietām, plānota
trīs izglītības iestāžu siltināšana, kā arī plānota sporta zāles
celtniecība un autostāvietas labierīkošana Mārupes vidusskolā;
2) sociālā joma – ekonomiskās krīzes seku mazināšanai
plānots palielināt pabalstu iedzīvotājiem;
3) satiksmes drošības joma – plānots turpināt ielu asfaltēšanas darbus, atsevišķu ielu rekonstrukciju, ielu apgaismojuma un gājēju celiņu izbūvi un ātrumvaļņu izvietošanu;
4) vides joma – atbilstoši budžeta iespējām plānots
veikt meliorācijas grāvju un mazupīšu tīrīšanu un lietusūdens
kanalizācijas izbūvi.

Mārupes novada pašvaldības 2010. gada
budžeta izpilde

2010. gadā ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos ieņēmumus, ieņēmumu plāna izpilde bija 103 % apmērā. Budžeta ieņēmumu palielinājums galvenokārt balstās uz aktīvu
pašvaldības iesaisti Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanā.
2010. gadā Mārupes novada budžeta plāns paredzēja 6 446 381 LVL ienākuma nodokļu ieņēmumu, izpilde
bija 6 262 087 LVL jeb 97 %. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ieņēmumu plāns bija 664 542 LVL, izpilde bija
660 921 LVL jeb 99 %. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām
un būvēm ieņēmumu plāns bija 251 739 LVL, bet izpilde
sakarā ar izmaiņām likumdošanā un nodokļa iekasēšanā
bija 559 296 LVL jeb 222 %. Valsts (pašvaldības) nodevas
un kancelejas nodevas tika iekasētas 110 % apmērā – plānoto 13 000 LVL vietā iekasēti 14 281 LVL. Naudas sodi un
sankcijas nav piemēroti plānotā apmērā ieņemot 69 784 LVL
jeb 76 % no plānotiem 92 000 LVL. Sakarā ar pašvaldības
līdzdalību Eiropas struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu piesaistē pārsniegti Valsts budžeta transferta
plānotie 1 084 790 LVL ieņēmumi, ieņemot 1 256 388 LVL.
Pārsniegti plānotie ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām
pašvaldībām – plānoto 200 000 LVL ieņemti 207 417 LVL
jeb 104 %. Savukārt nav izpildījies plānotais ieņēmumu apmērs no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi – iekasēti 142 701 LVL jeb 99 % no
plānotiem 143 500 LVL.

Mārupes novada pašvaldības 2011. gada
budžets

Pamatbudžetu veido nodokļi (iedzīvotāju ienākumu nodokļi, nekustamā īpašuma nodokļi), valsts budžeta transferti
(mērķdotācijas, dotācijas pašvaldības dotācijas no LR ministriju
apstiprinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu
īstenošanai), valsts/pašvaldības nodevu ieņēmumi, pašvaldības
budžeta transfertie nenodokļu ieņēmumi un budžeta iestāžu
ieņēmumi. Speciālā budžeta ieņēmumus veido īpašiem mēr-

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

Foto: jolanta grosberga-gernere

Par 2011. gada budžeta prioritātēm noteikta:

Budžeta izdevumi

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
ķiem iezīmēti ieņēmumi – dabas resursu nodoklis, autoceļu
uzturēšanas līdzekļi un citi finanšu līdzekļi.
Veidojot 2011. gada budžetu, pieejamie resursi plānoti
atbilstoši novada prioritātēm, nodrošinot budžeta sabalansētību
un attīstību veicinošu investīciju projektu īstenošanu.
Mārupes novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi ir 9 979 865 LVL, plānotie izdevumi 11 726 164 LVL,
budžeta deficīts –1 746 299 LVL, to plānots segt no budžeta
līdzekļu atlikuma.

Budžeta ieņēmumi

Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
9 889 471 LVL, speciālā budžeta ieņēmumi 90 394 LVL.
Pamatbudžets (skatīt 1. pielikumu) ir Mārupes novada
pašvaldības budžeta galvenā sastāvdaļa. Pamatbudžetu veido
68 % ienākuma nodokļu ieņēmumi jeb 6 732 670 LVL, 15 %
īpašuma nodokļa ieņēmumi jeb 1 503 341 LVL, 13 % valsts
budžeta transferti jeb 1 265 218 LVL, 4 % pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi un citi ieņēmumi jeb 388 242 LVL,
kas ietver ieņēmumus no uzņēmējdarbības un īpašuma
6000 LVL, valsts (pašvaldības) nodevas un kancelejas nodevas
13 042 LVL. Naudas sodus un sankcijas 70 000 LVL, pārējos
nenodokļu ieņēmumus 12 200 LVL, pašvaldības budžeta transfertus 200 000 LVL, budžeta iestāžu ieņēmumus 87 000 LVL.
Valsts budžeta transferti plānoti saskaņā ar likumā “Par
valsts budžetu 2011. gadam” noteikto. 2011. gadā salīdzinājumā
ar 2010. gadu par 63 032 LVL palielinājusies mērķdotācijas
pamata un vispārējās vidējās izglītības pedagogu atlīdzībai (no
497 368 LVL 2010. gadā uz 560 400 LVL 2011. gadā), interešu izglītības pedagogu un sporta skolu pedagogu atlīdzībai
par 3 295 LVL (no 23 394 LVL 2010. gadā uz 26 689 LVL
2011. gadā) un piecgadīgu un sešgadīgo bērnu apmācībā
iesaistīto pedagogu atlīdzībai par 20 192 LVL (no 56 120 LVL
2010. gadā uz 76 312 LVL 2011. gadā). 2011. gadā plānotā
mērķdotācija paredzēta astoņiem mēnešiem. Savukārt samazinājusies Kultūras ministrijas dotācija par profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības programmas finansēšanai no 85 279 LVL
2010. gadā uz 60 968 LVL 2011. gadā. Izglītības un zinātnes

Mārupes novada pašvaldības budžeta izdevumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – izdevumiem
no budžeta finansētu iestāžu, tostarp izglītības, kultūras un
sporta iestāžu, bibliotēkas, Sociālā dienesta, bāriņtiesas, Dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanai un infrastruktūras uzturēšanai, kā
arī novada pasākumu finansēšanai, samaksai par pakalpojumiem novada vajadzībām, biedrību un nodibinājumu mērķtiecīgam atbalstam, pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem,
investīciju finansēšanai, līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas
Savienības struktūrfondu un ārvalstu palīdzības finansētajos
projektos. Plānotie izdevumi iekļauti Mārupes novada Domes
saistošo noteikumu 2. un 3. pielikumā. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2011. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 1180
“Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011. gadā” Mārupes novada
pašvaldība veic iemaksu 1 366 726 LVL apmērā. Iepriekšējā
periodā uzņemto saistību ietvaros jāveic kredītu atmaksa
474 765 LVL apmērā. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu plānots palielināt pamatkapitālu akciju sabiedrībā
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 95 000 LVL apmērā.

Izglītība

Izglītība nozarē iekļauti Mārupes vidusskolas, Mārupes
pamatskolas, Skultes pamatskolas, Jaunmārupes sākumskolas,
Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes
"Zeltrīti", pirmsskolas izglītības iestādes "Lienīte", un izglītības
dienesta izdevumi, kuri ietver privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs iepirkto bērnudārza vietu izdevumus, izglītības iestādēs
īstenoto Eiropas struktūrfondu projektu izdevumus, kā arī
pašvaldības izdevumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldei un citus izglītības iestādēm mērķētos nesadalītos
izdevumus.
Izglītības nozarei plānotais izdevumu apmērs ir
4 961 583 LVL, kas ir 45 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Finansējuma apmērs, kas
paredzēts izglītības nozares izdevumu segšanai, ietver valsts budžeta mērķdotācijas 663 401 LVL apmērā, dotācijas 61 858 LVL,
Eiropas Savienības struktūrfondu projektu finansējumu 50 177
LVL un transfertus ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 401 699 LVL, kas kopā ir 1 177 135 LVL jeb 23 % no
visiem izglītībai plānotiem izdevumiem. Pārējais finansējums
tiek segts no pašvaldības budžeta.
Nobeigums 8. lpp.
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pašvaldībā
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra
ziņojums par Mārupes novada pašvaldības 2011. gada budžetu
Nobeigums. Sākumu lasiet 7. lpp.

• 43,7 % no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem izglītības
nozarē veido atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, kas kopā ir 2 168 088 LVL, jāņem vērā,
ka izdevumi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības,
interešu izglītības pedagogu un sporta pedagogu un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
valsts mērķdotācija plānota laika periodam no 2010. gada
1. janvāra līdz 31. augustam.
• 24,7 % – izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem, kas
kopā ir 1 227 934 LVL.
• 31 % – kapitālie izdevumi, kas kopā ir 1 536 413 LVL, kas
ietver izdevumus projektu īstenošanai un investīciju ieviešanai
1 426 793 LVL apmērā.
• 0,6% jeb 29 148 LVL – sociālie pabalsti, kas paredzēti
Eiropas Sociālā fonda projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" iesaistīto
pedagogu stipendijām.

Atpūta, kultūra un sports

Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama izdevumi, Mazcenas
bibliotēkas izdevumi, Mārupes sporta centra izdevumi, kā arī
Mārupes pašvaldības 2011.gada paredzētais līdzfinansējums
pašdarbības kolektīviem – vidējās paaudzes deju kolektīvam
“Mārupieši”, jauktajam korim “Mārupe”, sieviešu vokālajam
ansamblim “Dzelde”, jauniešu korim “Resono”, senioru korim
“Noktirne”, deju kolektīvam “Pērlītes” un Mārupes teātrim.
Izdevumos iekļauts arī atbalsts sabiedriskām organizācijām un
nodibinājumiem – Mārupes pensionāru labdarības biedrībai,
Politiski represēto personu biedrībai, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai un Jauniešu ideju darbnīcai.
Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir 358 794 LVL, kas
ir 3 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
• 42 % – atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, kas kopā ir 151 186 LVL.
• 47 % – izmaksas par pakalpojumiem, kas kopā ir
168 812 LVL.
• 11 % – kapitālie izdevumi, kas kopā ir 38 795 LVL.

Sociālā aizsardzība

Sociālā aizsardzība ietver izdevumus Bāriņtiesas un Sociālā
dienesta izdevumus, kas ietver arī sociālos pabalstus iedzīvotājiem.
Sociālai aizsardzībai plānotais izdevumu apmērs ir
688 063 LVL, kas ir 6 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
• 58,3 % no 2011.gadā plānotajiem izdevumiem sociālā aizsardzībā veido sociālie pabalsti ar kopējo summu 400 700 LVL.
• 24,8 % – atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, kas kopā ir 170 853 LVL.
• 16,7 % – izmaksas par pakalpojumiem, kas kopā ir
114 810 LVL. Bāriņtiesas izdevumi 4320 LVL, Sociālā dienesta
izdevumi ir 110 490 LVL.
• 0,2 % – kapitālie izdevumi, kas ir 1700 LVL.

Sabiedriskā kārtība

Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanai plānotais izdevumu apmērs ir 123 605 LVL, kas ir 1 % no
plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem. Pasākuma norisi kontrolē un administrē Ceļu
satiksmes drošības dienesta un Valsts policijas darbinieki un
saskaņā ar noslēgto līgumu 60 % no ieņemtajām soda naudām pašvaldība veic maksājumu minētajām iestādēm – 49
140 LVL.
• 33 % – atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
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obligātās iemaksas, kas ir 40 565 LVL.
• 51 % – izmaksas pakalpojumiem, kas kopā ir 63 640 LVL.
• 16 % – kapitālie izdevumi, kas ir 19 400 LVL.

Administrācijas izdevumi

Vispārējie vadības dienestu funkcionālajā kategorijā iekļauti Mārupes pašvaldības administrācijas izdevumi un
iemaksas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā, kuras tiek veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 1180 “Noteikumi par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību
2011. gadā”, kas šajā gadā noteikta 1 366 726 LVL apmērā,
kas ir 13 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.
Administrācijas izdevumi ir 468 107 LVL, kas ir 4 % no
plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem.
• 87 % no 2011. gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido atalgojums un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir 408 862 LVL.
• 12 % no 2011. gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido izmaksas pakalpojumiem,
kas kopā ir 55 790 LVL
• 1 % no 2011. gadā plānotajiem izdevumiem administrācijas nodrošināšanai veido kapitālie izdevumi, kas ir
3 455 LVL.

Vides aizsardzība

Vides aizsardzības izmaksas veido plānotās investīcijas
pašvaldības teritorijas labiekārtošanā, veicot Mārupes kanalizācijas tīkla būvniecības darbus, dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” tīrīšanu, lietusūdens kanalizācijas izbūvi Mazcenu
alejā 10, meliorācijas grāvju un mazupīšu tīrīšanu, kā arī
10 caurteku izvietošanu Mārupes ielām. Plānotās izmaksas
kopā ir 211 600 LVL, kas ir 2 % no plānotajiem kopējiem
2011. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana ietver
izdevumus Dzīvokļu un komunālā saimniecības izdevumus un Būvvaldes izdevumus. Plānotais izdevumu apmērs
ir 1 654 527 LVL, kas ir 15 % no plānotajiem kopējiem
2011. gada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
• 14 % – atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas, kas kopā ir 230 230 LVL.
• 38 % – izmaksas par pakalpojumiem, kas kopā ir
630 998 LVL. Būvvaldes izdevumi 22 970 LVL, Teritorijas
labiekārtošanas dienesta izdevumi ir 608 028 LVL.
• 48 % – kapitālie izdevumi, kas ir 793 300 LVL. Būvvaldes izdevumi – 1000 LVL, Teritorijas labiekārtošanas
dienesta izdevumi ir 792 300 LVL.

Veselības aizsardzība

Veselības aizsardzības jomā pašvaldības izdevumi saistīti
ar pašvaldības telpu remontdarbu veikšanu un jaunas sabiedriskās ēkas būvniecības 1. kārtu Jaunmārupē. 2011. gadā
veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir 203 000 LVL,
kas ir 2 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.

Ekonomiskā darbība

Ekonomiskās darbības funkcionālajā kategorijā iekļauti
izdevumi norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem, aizdevumu procentu maksājumi, kā arī budžeta neizpildes rezerve. Plānotais izdevumu apmērs ir 980 000 LVL,
kas ir 9 % no plānotajiem kopējiem 2011. gada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumiem.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2011

Par Mārupes
novada pašvaldības
2011. gada budžeta
apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 2. punktu daļu, 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu, Likuma “Par
pašvaldības budžetiem” 16. pantu, 17. pantu
1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2011. gadam.
2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 9 889 471 LVL (Pielikums Nr. 1).
3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 11 635 770 LVL (Pielikums Nr. 2
un Nr. 3).
4. Budžeta deficīts 1 746 299 LVL, budžeta deficītu segt no 2010. gada pamatbudžeta atlikuma.
5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 90 394 LVL un izdevumus
90 394 LVL (Pielikums Nr. 4).
6. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus
50 000 LVL.
7. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2011. gada sākumā 1 746 299 LVL.
8. Mārupes novada Domes speciālā budžeta
atlikums 2011. gada sākumā 0,00 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 apstiprināta apakškodos norādītajiem
mērķiem.
10. Apstiprināt “Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 2011. gadam.
11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 1. 01. 2011. ir 78 326 LVL (īstermiņa) un
5 294 524 LVL (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 474 765 LVL (Pielikums Nr. 5).
12. Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta – PII “Zeltrīti” saistības
turpmākajiem 18 gadiem, atmaksājamās būvniecības
izmaksas 1 874 969,75 LVL apmērā ar procentu likmi
gadā fiksētajā daļā 5,549 % un mainīgā daļā 6 mēnešu
Eiropas starpbanku tirgus likme (EURIBOR) (pielikums Nr. 6).
13. Pieņemt zināšanai, ka debitoru saistības uz
1. 01. 2011. ir 282 915 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi), 439 113 LVL (nekustamā īpašuma
nodoklis par ēkām un būvēm), 21 482 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokli) un 603 LVL (citi
debitori);
14. Pieņemt zināšanai plānoto Mārupes novada
attīstībai plānoto pašvaldības budžetu 2011. gadam
(pielikums Nr. 7).
15. Pašvaldībai ir līgumsaistības ar SIA “Rīgas
Būvdarbi”, reģ. nr. 40003386037, un SIA “Abrasiv”, reģ.
nr. 40003920079, par 73 349 LVL (garantijas summa).
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

pašvaldībā
4. pielikums

1. pielikums

Mārupes novada pamatbudžeta plāns 2011. gadam
Ieņēmumi
Ieņēmumu avots
Ieņēmumi un 2010. gada atlikums kopā
Ieņēmumi kopā
Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Īpašuma nodokļi
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Procentu ieņēmumi par depozītiem un kontu atlikumiem
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija
No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam
No Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
pamatbudžetam
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm (KPFI
“Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana
Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”)
Pašvaldības budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas Savienības
struktūrfondu (ERAF un ESF) finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
Ieņēmumi par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Līdzekļu atlikums uz gada sākumu

Mārupes novada Domes speciālā budžeta līdzekļi 2011. gadam
Nosaukums

Plāns 2011. gadam (Ls)
11 635 770
9 889 471
6 732 670
6 732 670
1 503 341
1 503 341
903 780
599 561
6000
6000
13 042
3342
9700
70 000
70 000
12 200
12 200
1 265 218
1 126 958
61 858
60 968
890
663 401
401 699

138 260
137 699
561
200 000
200 000
87 000
87 000
57 000
30 000
1 746 299
2. pielikums

Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumi
Izdevumu pozīcijas nosaukums
Kopā:
Izglītība
Mārupes vidusskola
Mārupes pamatskola
Skultes pamatskola
Jaunmārupes sākumskola
Mūzikas un mākslas skola
PII “Zeltrīti”
PII “Lienīte”
Izglītības dienesta pakalpojumi
Kultūra
Kultūras nams
Bibliotēka
Mārupes sporta centrs
Sociālā aizsardzība
Sociālais dienests
Bāriņtiesa
Sabiedriskā kārtība
Vispārējie vadības dienesti
Administrācijas izdevumi
Pašvaldību izlīdzināšanas fonds
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Būvvalde
Veselības aizsardzība
Ekonomiskā darbība
Norēķini par citu pašvaldību izglītības pakalpojumiem
Aizdevumu % maksājumi
Budžeta neizpildes rezerve
Pamatkapitāla palielināšana
Kredītu atmaksa
Kases apgrozījums
Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

Plāns 2011.gadā kopā (Ls)
11 635 770
4 961 583
1 708 177
600 269
238 927
590 313
430 850
487 644
441 129
464 274
358 794
136 640
32 451
189 702
688 063
637 849
50 215
123 605
1 834 833
468 107
1 366 726
211 600
1 654 527
1 522 862
131 665
203 000
980 000
550 000
180 000
250 000
95 000
474 765
50 000

Kopā:
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā:
Vides aizsardzība
Autoceļu uzturēšana

Plāns 2011. gadā (Ls)
90 394
5000
1000
84 394
0
90 394
6000
84 394
7. pielikums

Mārupes novada attīstībai
plānotais pašvaldības budžets 2011. gadam
Pasākumi
Attīstības programmas plānojuma izstrāde
Plānotais jaunu projektu līdzfinansējums
Sabiedriskās ēkas Jaunmārupē projektēšana un būvniecība
Skvēra izbūve Konrādu ielā (pašvaldības līdzfinansējums)
Tehniski ekonomiskā projekta izstrāde ielu kanalizācijas tīkla izbūvei Mārupes ciemā
EZF projekts dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” tīrīšana
ELFLA projekts “Lietusūdens kanalizācija” Mazcenu alejā 10
Meliorācijas sistēmu renovācija
Caurteku izbūve un renovācija
Ielu apgaismojuma izbūve un uzturēšana
ERAF projekts “Vecozolu ielas apgaismojums”
Pakalniņu un Viskalnu ielas rekonstrukcija
Ātrumvaļņu izbūve Viskalnu ielā, Vecozolu ielā, Gaujas ielā, C-19
Mārupītes gatves asfaltēšana posmā no Skaņā kalna ielas
līdz Lapiņu dambim
Krones, Šteinertu, Avotu ielas asfaltēšana
Konrādu ielas asfaltēšana
Mežkalnu ielas pieslēguma projekts un renovācija
Meldriņu ielas izbūve posmā no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielai
Dzelzceļa ielas projektēšana un izbūve posmā no Ventas ielas līdz Sīpeles ielai
Beržu, Liepkalnu, Upleju ielas asfaltēšana
Gājēju celiņa izbūve un braucamās daļas renovācija Ošu ielā, Priežu ielas posma asfaltēšana
Bebru ielas asfaltēšana posmā no Jaunbebru ielas
līdz Dzelzceļa ielai
Ventas ielas asfaltēšana posmā no Krones ielas
līdz Dzelzceļa ielai
Rožleju ielas asfaltēšana posmā no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai
Gājēju celiņa izbūve Amatas ielā
Gājēju celiņa izbūve Ventas ielā posmā no Mārupītes gatves līdz Krones ielai
Gājēju celiņa izbūve Kabiles ielā
Gājēju celiņa izbūve Bebru ielā
Gājēju celiņa izbūve Pededzes ielā
Gājēju celiņa atjaunošana Skultes ciemā
Jaunmārupes dabas parka gājēju celiņa atjaunošana
Autobusa pieturvietu platformu izbūve
Daudzdzīvokļu māju siltināšana (projektu izstrādes līdzfinansējums)
Pašvaldību ēku bēniņu siltināšana
LAD projektu līdzfinansējums
Vieglā autotransporta iegāde un uzturēšana sabiedriskās kārtības dienesta vajadzībām
Iepirkums 200 vietām pirmskolas izglītības programmas apguvei
PII “Zeltrīti” būvniecības pamatsummas atmaksa
KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” PII “Lienīte”
KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” Mārupes pamatskola
KPFI projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs” Mūzikas un mākslas skola
Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecība
Mārupes vidusskolas autostāvvietas izbūve un labiekārtošana
Skultes ciema stadiona rekonstrukcijas līdzfinansējums
Pedagogu pieredzes apmaiņas projekts “Comenius”
Jauna mikroautobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai
Investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nodrošināšanai
Kopā:

Plānotie
izdevumi (Ls)
50 000
105 009
200 000
20 000
20 000
25 000
16 600
100 000
50 000
73 500
37 400
88 000
25 000
50 000
40 000
50 000
15 000
15 000
78 000
50 000
45 000
13 400
50 000
27 500
7 600
12 600
15 000
22 500
23 400
20 000
5 000
5 000
20 000
25 000
6 840
21 250
125 000
192 000
199 280
206 860
193 860
700 000
100 000
2 500
8 805
36 490
95 000
3 288 394

Ar visu 2011. gada Mārupes novada budžetu un paskaidrojuma rakstu varat iepazīties
www.marupe.lv sadaļā "Pašvaldība".
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izglītība un kultūra
Kultūras notikumu afiša

20. martā plkst. 18.00 Mārupes novada Kultūras namā
viesosies Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Jakovs
Rafalsons un Latvijas Nacionālā teātra aktrise Gunta Virkava
ar koncertprogrammu “Jautrā tandēmā”. Biļetes Biļešu paradīzes
kasēs, cena – Ls 3, 4, 5.
Viņi abi satikās televīzijā “Krodziņā pie Paula”. Abi vienlīdz
spoži aktieri – Nacionālā teātra aktrise Gunta Virkava un Mihaila
Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Jakovs Rafalsons. Viņi abi ir
nospēlējuši neskaitāmas lomas uz savu teātru skatuvēm, kā arī
abiem ir pamatīga televīzijas pieredze. Kopā strādājot uzvedumā
“Laulāts un brīvs” Latvijas Nacionālajā teātrī, abi tik lieliski saspēlējās, ka nolēma veidot savu koncertprogrammu. Un tā tapa
“Jautrais tandēms”. Pirmajā daļā tiks izspēlēts šis tas par laulības
dzīvi, par vīrieša un sievietes attiecībām, kad kopā jau nodzīvots
ne viens vien gadu desmits. Skatītājiem šajā daļā būs ne tikai
jāvēro, bet arī jādarbojas līdzi. Otrā daļa stāstīs par situāciju, kā
cilvēks nolēmis iemācīties braukt ar auto... neklātienē. Pēc izrādes
skatītājiem būs vienreizēja iespēja uzdot jautājumus aktieriem.
26. martā Mārupes kultūras namā plkst.18.00 Kultūras nama
jauktā kora dziesmu spēle. Ieeja par brīvu.
Plkst. 21.00 groziņvakars kopā ar grupu “Klaidonis”. Ieeja
maksa Ls 3. iepriekšēja galdiņu rezervēšana – kultūras namā pie
direktores vai rakstot uz e-pasta adresi kulturas.nams@marupe.lv.
30. martā Mārupes mūzikas un mākslas skolā cikla “Muzikālās trešdienas” koncerts. Uzstāsies Lauma Eņģele ar operešu
zelta repertuāru, pie klavierēm Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas pedagogi.
1. aprīlī plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā uzstāsies grupa
“Putnu balle” ar savu jauno koncerta programmu. Biļešu rezervēšana pa tālruni 29211645, kultūras namā pie direktores vai rakstot
uz e-pasta adresi kulturas.nams@marupe.lv.
16. aprīlī plkst. 17.00 Mārupes kultūras namā grupas “Baltie
lāči” koncerts. Biļešu rezervēšana pa tālruni 29211645, kultūras namā
pie direktores vai rakstot uz e-pasta adresi kulturas.nams@marupe.lv.

Muzikālās trešdienas turpinās
23. februārī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā audzēkņi un viņu vecāki, kā arī skolas pedagogi un citi interesenti
pulcējās uz koncertcikla “Muzikālās trešdienas” 6. koncertu.
Ansambļa “Quatro Goioso” izpildījumā klausījāmies brīnišķīgu
mūziku 2 flautu, klavieru un sitaminstrumentu izpildījumā.
Par šo koncertu īpašs paldies Mārupes novada Domei, kas
finansiāli atbalstīja pasākumu.
Un lūk dažas vecāku un audzēkņu atsauksmes par Muzikālo trešdienu pasākumiem.
• “Ir kārtējais ikmēneša pēdējās nedēļas trešdienas vakars... Kopā ar ģimeni esam sapulcējušies nu jau uz sesto
koncertciklu. Par šo jauno tradīciju, kas sniedz neiedomājamas emocijas, īpaši jāpateicas šo koncertu idejas autoriem
un pasākuma organizatoriem, jo tieši šajos sevišķi mistiskajos
laikos, kad visapkārt valda ne tik liela rocība un ne tik labas
enerģijas, kā ikvienam mums gribētos, jebkuram no mums
tiek pasniegta tāda DĀVANA! Esmu iemācījusies tvert šīs
vienreizējās izjūtas un kvalitāti.”
• “Vienmēr pēc šādu koncertu apmeklējumiem, esam
tik ļoti suģestēti un emocionāli savaldzināti, jo izrādās, ka
mūzika klausītāju var arī saviļņot bez ārējiem efektiem, pat
bērnus! Tik ļoti gribētu visiem atgādināt, cik ļoti mūzika ir
nenovērtējama, jo tā “iztīra” no iekšpuses un padara par to,
kas katrs vēlas būt. Mēs tik ļoti pateicamies visiem, visiem
mūziķiem, kas tiek pieaicināti uz šiem koncertiem, jo caur
šīm notīm mēs beidzot esam spējuši ieraudzīt savu stāstu,
pat dziedināt sevi.”
• “Ļoti negribētu pievienoties Andreja Upīša reiz teiktajam: latvieši ir viena neliela flegmatiska tauta. Mums taču ir
tik daudz dots!”
• “Man ļoti patika skatīties šo koncertu, jo tur piedalījās
ļoti pazīstamas zvaigznes. Flautas vienkārši bija burvīgas, jo
tā skaņa, kas nāca ārā, bija tik skaista.”
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Zinātniski pētniecisko darbu
lasījumi Mārupes vidusskolā

No kreisās puses – Arta Priede, Līga Vecvērdiņa, Sintija Pāruma, Alise Frīdmane, Kristīne Krustkalne, Santa Cabule, Evija
Martuša, Anna Gaile, Kristīne Ruble, Līga Zāģere, Jānis Caune, Dāvis Dreika un Pēteris Narubins
2. martā jau septīto reizi notika Mārupes vidusskolas
10.–12. klašu skolēnu labāko zinātniski pētniecisko darbu
lasījumi. Šogad skolas lasījumiem bija izvirzīti 13 vidusskolēni, kuri prezentēja 7 darbus dažādās jomās: socioloģijā,
veselības zinātnē, fizikā un vides zinātnē. 11.b klases meitenes
Alise Frīdmane un Līga Vecvērdiņa apkopoja informāciju un
veica pētījumu par aromterapijas un ēterisko eļļu iedarbību
uz organismu, bet 12.b klases puiši Jānis Caune un Dāvis
Dreika prezentēja sava pētījuma rezultātus par dažādu elektrospuldžu efektivitāti.
Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus un to prezentāciju izvērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija skolas
direktors J. Lagzdkalns, direktora vietniece mācību darbā
A. Sokolova un skolotājas L. Baltmane, R. Veļķere un V. Rozīte. Par labāko darbu vērtēšanas komisija atzina 12.b klases
skolnieka Pētera Narubina veikto pētījumu “Putnu sugu
daudzveidība Ķemeru nacionālā parka ezerā – Kaņierī un
tā apkārtnē”, piešķirot 1. vietu. 2. vietu dalīja divu zinātniski
pētniecisko darbu autores: 11.a klases Kristīne Ruble un Līga
Zāģere par veikto pētījumu par valsts atbalstu ģimenēm ar
bērniem un 11.b klases skolnieces Sintija Pāruma un Arta
Priede par pētījumu, kādus dzērienus ikdienā lieto Mārupes
vidusskolas 8.–12. klašu skolēni. 3. vietu ieguva 11.a klases

meitenes Santa Cabule un Kristīne Krustkalne par pētījumu
par asins donoru kustību Latvijā. Atzinība tika piešķirta
11.a klases skolniecēm Annai Gailei un Evijai Martušai,
kuras bija veikušas apjomīgu pētījumu par reklāmas ietekmi
uz Mārupes vidusskolas 10.–12. klašu skolēniem.
1.–2. vietu laureāti Pēteris Narubins, Kristīne Ruble,
Līga Zāģere, Sintija Pāruma un Arta Priede no 15. līdz
17. martam piedalīsies Pierīgas reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kur savus darbus prezentēs
un cīnīsies par iespēju piedalīties Valsts skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konkursā marta brīvdienās skolēni arī
no Garkalnes, Ikšķiles, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Ogres,
Olaines, Salaspils, Siguldas novadiem un Jūrmalas pilsētas.
Vēlēsim veiksmi un turēsim īkšķus par savējiem, jo viņi
ar savu mērķtiecīgo darbu un attieksmi ir ieguvuši iespēju
pārstāvēt Mārupes vidusskolu un Mārupes novadu!
Mārupes vidusskolas administrācija izsaka pateicību
skolotājiem V. Ūdrei, M. Šāvējam, I. Kupčai, S. Igaunei,
L. Lagzdkalnei un R. Straumei par veiksmīgu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes konsultēšanu, kā arī
skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu!
B. Sūnaite,
Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā

Februāra beigās tika prezentēta ilgi gaidītā Lauku ceļotāja
“Militārā mantojuma karte”. Ar militāro mantojumu šajā kartē
tiek saprasti vēsturiski brīvdabas objekti – skanstis, cietokšņi,
atsevišķas pilis, krasta aizsardzības baterijas, bunkuri, zemnīcas,
nozīmīgu kauju vietas, bijušās karabāzes, armijas lidlauki un
poligoni, muzeji, kolekcijas un vietas, kur vēsturi var izzināt “uz
savas ādas”. Kartē iekļauti 60 objektu apraksti un attēli. Daudzi
no aprakstītajiem objektiem ir labiekārtoti, daļā no tiem ir
pieejami gidi. Nedaudzi ir pieejami tikai noteiktā kārtībā,
bet atsevišķi – nav labiekārtoti vai atrodas slēgtā teritorijā.
Veidojot karti un militāro objektu datu bāzi, kurā ir vairāk
nekā 100 objektu ar fotogalerijām, tajā tika iekļauti arī atmiņu
stāsti. Kartes veidošana izvērtās kā nozīmīgs sociāls process,

savedot kopā cilvēkus, kas piedzīvojuši konkrētus notikumus,
iesaistot viņus materiālu vākšanā, iegūstot pieeju unikālām
militārā mantojuma liecībām.
Kartē ir iekļauti arī 2 objekti, kas atrodas mūsu novadā, – Aviācijas muzejs (Baltijā un Eiropā lielākā padomju
aviācijas tehnikas (tostarp militārās) kolekcija, kas tapusi vairāk nekā 40 gadu ilgā periodā un kas atrodas Rīgas lidostas
teritorijā un ir publiski pieejama) un arī Skultes lidmašīna
(Skultes ciemā saglabājies reta tipa piemineklis – padomju
laika reaktīvais bumbvedējs (IL-28), kas it kā varējis nest
arī spārnotās raķetes).
Karti varat aplūkot interneta vietnē www.celotajs.lv/cont/
wrth/military_lv.html.

Militārā mantojuma karte

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

sports

foto: linda kliģe

Sporta diena

5. martā Sporta centrā Tīrainē norisinājās ikgadējais Mārupes Sporta centra audzēkņu vispārējās fiziskās sagatavotības
sacensības. Sacensībās piedalījās gan paši mazākie bērni jau
no 6 gadu vecuma, gan jaunieši vecumā līdz 16 gadiem.
Fiziskā sagatavotība bērniem ir ļoti dažāda, mainīga un
nestabila, tomēr skolotāji un treneri zina, kā metodiski un
pareizi izveidot treniņus, lai bērniem tiktu labi attīstīta fiziskā
sagatavotība. Regulāras fiziskās aktivitātes ir sevišķi nozīmīgas
bērnu un pusaudžu vecumā, jo regulē ķermeņa masu un kaulu
mineralizācijas procesu. Un, ja ir pietiekama fiziskā aktivitāte

bērnībā un tālākā pusaudžu gados, tad vēlāk jau pieaugušo
vecumā tā ir garantija labai veselībai.
Mārupes Sporta centrā gan bērni, gan pusaudži pierādīja
savas spējas būt fiziski aktīviem un ieinteresētiem spora dzīvē.
Fizisko testu pārbaudes laikā dalībniekiem bija jāizpilda seši
fiziskās pārbaudes uzdevumi. Uzdevumi sastāvēja no lecieniem ar lecamauklu, atspoles skrējiena, tālēkšanu no vietas,
vēderpreses.
Pasākuma beigās tika rīkota apbalvošana pašiem labākajiem un ātrākajiem. Apsveicam visus sacensību dalībniekus!

Aizvadīta pirmā Mārupes novada
basketbola līgas Zvaigžņu spēle

Foto: jolanta grosberga-gernere

6. martā Mārupes Sporta centrā Tīrainē aptuveni
100 līdzjutēju priekšā tika aizvadīta pirmā Mārupes novada
basketbola līgas Zvaigžņu spēle, kurā sacentās Mārupes
novada basketbola līgas labākie spēlētāji pret Amatieru
basketbola līgas komandu “RTU/Mārupe/kasjauns.lv”. Ar
rezultātu 88 pret 104 uzvarēja komanda “RTU/Mārupe/
kasjauns.lv”. Lai arī komandas “RTU/Mārupe/kasjauns.lv”
spēlētājs Kristaps Dārgais līdzjutējus iepriecināja ar fan-

Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 8. marts, 2011

tastiskiem “slam dunk”, spēles vērtīgākā spēlētāja titulu
ieguva un atbalstītāju sagādātās balvas saņēma Mārupes
novada basketbola līgas izlases spēlētājs, komandas “Aizsargi” pārstāvis un iepriekšējās sezonas vērtīgākais spēlētājs
Matīss Rožlapa.
Zvaigžņu spēles ietvaros notika konkursi līdzjutējiem, kā
arī trīspunktu metienu konkurss un “Slam dunk contest”.
Trīspunktu metienu konkursā uzvarēja Kristaps Saulītis no
komandas “RTU/
Mārupe/kasjauns.
lv”, kurš finālā guva
15 punktus un
pārspēja Mārupes
novada basketbola
līgas izlases spēlētāju un komandas
“Aizsargi” pārstāvi
Matīsu Rožlapu
(14 punkti), savu
komandas biedru Artūru Kramiņu (12 punkti)
un Mārupes novada basketbola
līgas komandas
“Sport 2000” pārstāvi Gatis Saliņu

Saulainais
panākumu prieks
Līdz ar pavasara sauli spožākas kļūst Mārupes jauno
volejbolistu uzvaras dažādās sacensībās. Latvijas Jaunatnes
meistarsacīkstēs 1995./96. gadā dzimušo meiteņu grupā
mārupietes jau izcīnījušas vietu piecu labāko komandu
vidū, kas aprīlī sacentīsies par medaļām. Pirms nedēļas
viņas uzvarēja “Laucienes Kausa” izcīņā, kas ik gadu notiek Talsu pusē.
Gadu jaunāko grupā Mārupes vidusskolas komanda,
trenera lomā iejūtoties skolas direktoram Jānim Lagzdkalnam, pārliecinoši izcīnīja Pierīgas novadu skolu čempiona titulu.
Šīs nedēļas nogalē Mārupes komanda Agnese Šmēmane, Dārta Ādamsone, Karīna Jakubovska, Elīzabete Dikmane, Kate Brenda Bula, Amanda Pipare, Konstance Saltupe,
Linda Lankaronska, Alise Ivbule, Kate Kikuste, Laine
Lazda un Ieva Elīzabete Ērgle Latvijas meistarsacīkstēs
1997./98. gadā dzimušo meiteņu grupā izcīnīja uzvaru
visās spēlēs, pieveicot Rīgas Volejbola skolas, Kuldīgas,
Jelgavas, Balvu un Cēsu sporta skolas komanda. Prieks
bija arī meiteņu vecākiem, kuri kuplā skaitā atbalstīja
savas atvases.
Martā jauni izaicinājumi – vidusskolas komandai jācīnās par iekļūšanu “Lāses kausa” finālsacensībās, bet “Mārupes” meiteņu komanda uzaicināta uz lielu starptautisku
turnīru Tallinā ar Somijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas
un Baltijas valstu sportistēm.
Andris Vitauts Kļaviņš,
volejbola treneris

Noslēgušās sacensības volejbolā
No 13. februāra līdz 5. martam norisinājās Mārupes
novada atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem Tautas
klasē. Čempionātā piedalījās desmit komandas no Babītes,
Ulbrokas, Tomes, Dundagas, Rīgas, Stopiņiem un divas
komandas no Mārupes. Sestdien, 5. Martā, pēc finālsacensībām notika arī svinīgais apbalvošanas pasākums.
1. vietu ieguva Baložu komanda, 2. vietā Mārupe 1, bet
trešie palika Stopiņu komanda.

Kopvērtējums
4. februārī
Vieta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komanda
BK “BA Turība-3”
Sport 2000
A7/Kaija
MIG
Melnais jātnieks
Vilkači
Jaunmārupe
Aizsargi
Mārupes vidusskola
Kurbads
Pro Mailīte
F-Team

S
18
18
19
18
18
18
16
19
18
17
20
19

U
17
13
12
12
11
11
9
7
6
6
2
2

N
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Z
1
5
6
6
6
7
7
12
12
11
18
17

+/+412
+251
+77
+295
+112
+131
+99
-166
-93
-136
-657
-323

P
52
44
44
42
41
40
34
33
30
29
24
23

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

(8 punkti). “Slam dunk contest” uzvarēja komandas “RTU/
Mārupe/kasjauns.lv” spēlētājs, Latvijas basketbola līgas
šī gada Zvaigžņu spēles “Slam dunk” konkursa uzvarētājs Kristaps Dārgais, kurš finālā, mērot līdzjutēju radīto
troksni (106,7 dB), pārspēja Mārupes novada basketbola
līgas komandas “Sport 2000” pārstāvi, Latvijas basketbola
līgas 2006. gada Zvaigžņu spēles “Slam dunk” konkursa
uzvarētāju Uldi Slapjumu (106,4 dB).
Paldies Mārupes novada Domei, FF “Veikals”, “Sport
2000” un “Timer” par atbalstu!
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novadā

Par saviem mājdzīvniekiem
ir jārūpējas
Pēdējā laikā Mārupes policijā ir saņemtas
vairākas iedzīvotāju sūdzības par klaiņojošiem suņiem, kas var apdraudēt iedzīvotāju
drošību, tādēļ šajā rakstā vēlos informēt mārupiešus, kas tiek darīts situācijas uzlabošanā.

Foto: jolanta grosberga-gernere

Katram cilvēkam pirms suņa iegādes ir jāapzinās, ka tas sagādās ne tikai prieku, bet uzliks
arī nopietnus pienākumus un atbildību. Ja cilvēks
plāno iegādāties suni, kā arī tiem, kuri jau ir suņu
īpašnieki, ieteicams būtu iepazīties ar prasībām
suņu turēšanai, kādas ir noteiktas Latvijas likumdošanā un Ministru kabineta noteikumos.
Uz aktuālajām prasībām vērsīšu jūsu uzmanību.
Šobrīd ir spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. Šo prasību neievērošana
var būt par pamatu administratīvās lietvedības vai kriminālprocesa uzsākšanai.
• Iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka
īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību
ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka
meklēšanu un apbedīšanu.
• Sunim ir jābūt pasei, kur ir atzīmēts, ka veiktas
obligātās potes.
• Pirms suņa iegādes, ja tas tiks turēts kopīpašumā
(daudzdzīvokļu un rindu mājās), tas ir jāsaskaņo rakstiski
ar kopīpašniekiem un mājas apsaimniekotāju.
• Suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas norobežošanu no publiskai lietošanai
paredzētās teritorijas (turpmāk – norobežota teritorija),
novēršot iespēju sunim izkļūt no tās.
• Viensētās suni var turēt ārpus telpām nepiesietu, ja
tiek nodrošināts, ka tas neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.
• Ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turējumā
esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas
laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt
dzīvnieka rīcību.
• Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam
ir pienākums nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks
(smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.
• Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir
tiesības kopā ar mājas (istabas) dzīvnieku atrasties ārpus
mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai turētāja valdījumā
vai turējumā esošās teritorijas, ja mājas (istabas) dzīvnieks
netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai,
veselībai un dzīvībai, nerada draudus citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.
• Ja suns veic sargāšanas uzdevumu, tā uzturēšanās
teritoriju norāda ar zīmi “Suns!”.
Suņa īpašniekam ir jāatceras, ka suns, kas var radīt
apdraudējumu vai nodarīt miesas bojājumus apkārtējiem, ir jāpieskata īpaši. Prasību neievērošanas gadījumā
var iestāties administratīvā atbildība – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 106. pants (“Dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšana”). Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
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Sarīkojumi
12. martā plkst. 13.00 Mārupes kultūras namā
notiks sarīkojums novada senioriem “Ko es protu?”.
Pasākuma gaitā uzstāsies senjoru vokālais ansamblis un
senjoru līnijdeju kolektīvs, spēlēs Guntis. Līdz jāņem
groziņš un labs noskaņojums.
Kursēs autobuss: plkst. 12.00 no Tīraines: Dzimtene–Jaunmārupe–Skulte–Mārupes kultūras nams.
25. martā plkst. 13.00 visi mārupieši laipni
aicināti uz atceres brīdi pie politiski represēto pieminekļa Mārupes kapos.
Turpinājumā – Mārupes novada politiski represētie
aicināti uz kopsapulci un kopīgu filmu noskatīšanos
(rež. Dzintra Geka) Mārupes kultūras namā.
Kursēs autobuss: plkst. 12.30 no novada Domes:
Tīraine–Jaunmārupe–Milži–piemineklis Mārupes kapos.

Februārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet
juridiskajām personām – no desmit līdz piecsimt latiem,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas. Par tādiem
pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no desmit līdz piecsimt latiem, bet
juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem,
konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Ja suns ir nodarījis miesas bojājumus (sakožot, saskrāpējot) neatkarīgi no tā, vai tas noticis īpašnieka vai
turētāja klātbūtnē vai suns ir izkļuvis no teritorijas, var
iestāties kriminālatbildība. Krimināllikuma 230.1 pants
(“Dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana”):
 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja
tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls vai vidēja smaguma
miesas bojājums, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku
līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu,vai
ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām;
 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja
tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums
vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, – soda ar brīvības atņemšanu
uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai
ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.
Pagājušā gādā Mārupes policijas iecirknis par iepriekš minēto noteikumu prasību neievērošanu bija uzsācis 19 administratīvās lietas pret suņu īpašniekiem un
turētājiem un materiāli tika nosūtīti Mārupes novada
Domes Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai.
Ar Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu vairāki suņi
tika atzīti par bīstamiem, kas īpašniekiem liek ievērot
lēmumā norādītos īpašos turēšanas nosacījumus. Saņemot
signālus no iedzīvotājiem 15 reizes tika izsaukti speciālisti,
kas klaiņojošos agresīvos suņus notvēra un nogādāja uz
dzīvnieku patversmi.
Šajā gadā darbs turpināsies, tiks veiktas profilaktiskas
pārrunas ar suņu īpašniekiem, lai nepieļautu suņu turēšanas prasību pārkāpumus. Ņemot vērā, ka klaiņojošo
suņu izķeršana prasa ievērojamus līdzekļus (viena suņa
nogādāšana uz patversmi – pilns pakalpojums – izmaksā
vairāk nekā simts latu), ko piešķir Mārupes novada Dome,
galvenokārt tiks izķerti agresīvie suņi, kas apdraudēs cilvēku drošību.
Ievērosim šo noteikumu prasības, lai nesagādātu sev
un apkārtējiem nepatīkamus brīžus.
Juris Jēkabsons,
Mārupes policijas priekšnieks

Dmitrijs Ogņovs (dzimis 24. 01. 2011.),
Laima Magdalēna Strante (dzimusi 25. 01. 2011.),
Tīna Palēvica (dzimusi 27. 01. 2011.),
Amēlija Ruta Džeimsa (dzimusi 28. 01. 2011.),
Tomass Keisters (dzimis 3. 02. 2011.),
Dārta Pleikšne (dzimusi 3. 02. 2011.),
Dominiks Goveiko (dzimis 4. 02. 2011.),
Annija Šīmane (dzimusi 7. 02. 2011.),
Monta Kārkliņa (dzimusi 8. 02. 2011.),
Adrians Lakševics (dzimis 9. 02. 2011.),
Katrīna Logina (dzimusi 12. 02. 2011.),
Izabella Kārkla (dzimusi 14. 02. 2011.),
Kristofers Baltais (dzimis 17. 02. 2011.),
Annija Buķele (dzimusi 21. 02. 2011.),
Samanta Dieriņa (dzimusi 22. 02. 2011.),
Marta Mūrniece (dzimusi 24. 02. 2011.),
Marians Piļkēvičs (dzimis 25. 02. 2011.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!
Februārī Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtā laulība
25. 02. 2011.
Diāna Strode un Jānis Lapa

Sveic a m !
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Dainis Pužulis (1969),
Jurijs Gorbusevs (1952),
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