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M Ā R U P E S  N O V A D A  D O M E S  B E Z M A K S A S  I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S

2017.GADA JANVĀRIS

18. janvārī Mārupes novada 
Dome apstiprinājusi pašvaldības 
maksājumu apmērus par 
bērniem pašvaldības apmaksāta-
jās vietās privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs atbilstoši jau-
najai kārtībai, kas paredz līdzfi-
nansējuma aprēķinu pēc vecuma 
grupām. Saskaņā ar jauno 
aprēķina metodiku par bērnu no 
pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam atbalsts noteikts 228 
eiro mēnesī, bet par bērnu, kam 
nepieciešama obligātā sagata
vošana pamatizglītības ieguvei 
– 170 eiro mēnesī.

2017. gadā stājusies spēkā jauna 
kārtība, kādā pašvaldība aprēķina 
vienam izglītojamajam ne-
pieciešamās vidējās izmaksas 
pašvaldības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai. Kārtība paredz, ka 
vidējās izmaksas atsevišķi aprēķina 

bērniem no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam un bērniem, kam 
nepieciešama obligātā sagata
vošana pamatizglītības ieguvei.

Mārupes novada Dome, pamato-
joties uz Ministru Kabineta 2015. 
gada 8.decembra noteikumiem 
Nr.709 „Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās no-
teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības 
iestādei”, ir veikusi izglītības 
iestāžu izmaksu aprēķinu. Saskaņā 
ar Izglītības likuma 17.panta 24. 
punktu pašvaldība atbilstoši 
budžeta iespējām noteikusi lielāku 
atbalsta apjomu izglītības pro-
grammas apguvei privātajās izglītī-
bas iestādēs.

Saskaņā ar jauno diferencēto 
aprēķina metodiku Mārupes 
pašvaldības vidējās izmaksas vie-
nam audzēknim pašvaldības 

izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai 
bērniem no pusotra gada līdz četru 
gadu vecumam ir 203,72 EUR, kas 
kopā ar papildus piešķirto finansē-
jumu ir 228 EUR. Savukārt vidējās 
izmaksas vienam audzēknim 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
īstenojot bērnu obligāto sagat-
avošanu pamatizglītības ieguvei, ir 
149,49 EUR un kopā ar papildus 
piešķirto finansējumu ir 170 EUR.

Lielāks atbalsts bērniem no pu-
sotra līdz četru gadu vecumam ir 
tādēļ, ka par bērniem no četru līdz 
piecu gadu vecumam obligātās 
sagatavošanas pamatizglītības 
ieguvei privātā izglītības iestāde 
saņem valsts mērķdotāciju peda-
gogu atalgojumam.

Šobrīd privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklē 653 
Mārupes novadā deklarēti bērni.

Ilze Žunde

Mainīts Mārupes pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 
privātajos bērnudārzos

Mārupes novada Dome 28.jan-
vāra sēdē apstiprināja 2017.
gada budžetu, kurā lielākās in-
vestīcijas plānotas izglītības 
nozarei, satiksmes drošības un 
ceļu kvalitātes uzlabošanai, teri-
torijas un mājokļu apsaimnie-
košanai, kā arī ievērojama 
budžeta daļa, 17% no paredzēta-
jiem izdevumiem, tiks maksāta 
pašvaldību finanšu izlīdzi
nāšanas fondā. 

Mārupes pašvaldības budžeta 
lielākos ieņēmumus 2017.gadā 
veido iedzīvotāju ienākumu no-
doklis 21 miljonu eiro apmērā jeb 
72% no visiem ieņēmumiem, 
valsts budžeta transferti 4 miljonu 
eiro apmērā jeb 14% no visiem 
ieņēmumiem un īpašuma nodokļa 
ieņēmumi 3 miljonu eiro apmērā 
jeb 11% no visiem ieņēmumiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņē-
mumu plāns 2017.gadam ir 
29,31 miljons EUR, bet izdevumi, 
ņemot vērā 3,81 miljonu EUR 
budžeta līdzekļu atlikumu uz gada 
sākumu un aizņēmumu 535 282 
EUR apmērā Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondu projekta 
īstenošanai uzņēmējdarbības at-
tīstībai, paredzēti 33,66 miljonu 
eiro apmērā, tajā skaitā aizdevumu 
pamatsummas atmaksa 1,35 mil-
joni EUR. Speciālā budžeta ieņē-
mumos plānoti 251 759 EUR, 
savukārt izdevumos, kopā ar 2016.
gada budžeta 223 704 EUR atli-
kumu, paredzēti 475 463 EUR.

Lielākie izdevumi 13,24 miljonu 
eiro apmērā jeb 41% no plānota-
jiem kopējiem 2017.gada pašvaldī-
bas pamatbudžeta izdevumiem 

paredzēti izglītības nozarei. 
Būtiska uzmanība tiks pievērsta 
pirmsskolas izglītības pakalpo-
juma nodrošināšanai bērniem no 
1,5 gadu vecuma, ievērojamu 
pašvaldības finansējuma daļu no-
virzot privātajām izglītības 
iestādēm. Izglītības papildu pa-
kalpojumu izdevumi, tajā skaitā 
privātām pirmsskolas izglītības 
iestādēm, paredzēti 2,4 miljoni 
EUR, bet transfertiem citām 
pašvaldībām par Mārupē deklarēto 
bērnu izglītošanu 0,9 miljoni EUR.

2017.gadā tiks turpināts darbs 
pie ES finansējuma saņemšanas 
Mārupes vidusskolas jauna kor-
pusa būvniecībai un stadiona iz-
būvei. Plānots īstenot arī iepir-
kumu jauna peldbaseina projekta 
meta izstrādei. 

Otru lielāko Mārupes pašvaldī-
bas budžeta izdevumu pozīciju 
veido iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā. Šogad citu 
Latvijas pašvaldību atbalstam 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā Mārupes pašvaldībai jāie-
maksā 5,63 miljonus EUR, kas ir 
par 17,7% vairāk nekā pagājušajā 
gadā. Ņemot vērā šo papildu slogu, 
novadam nākas rēķināt un meklēt 
dažādus risinājumus attīstības pro-
jektiem. Tā, piemēram, 2017.gadā 
pašvaldības iepirkumu komisija 
izvērtē piedāvājumus Jaunmārupes 
stadiona rekonstrukcijas 1.kārtas 
būvniecībai, kuras izmaksu aplēses 
ir aptuveni 2 miljoni EUR. 1. kār-
tas īstenošana paredz futbola lau-
kuma, komunikāciju, tribīņu, ģērb-
tuvju un stāvlaukuma izbūvi. 
Papildus jāpiemin, ka sporta 
būvēm Valsts Kase aizņēmumu ne-

piešķir, tādēļ šī gada ietvaros tiks 
meklētas citas iespējas ne-
pieciešamo līdzekļu piesaistei. 

Investīcijas 4,2 miljonu EUR ap-
mērā jeb 13% no līdzekļiem 
plānots novirzīt ielu un ceļu lab
iekārtošanai, tajā skaitā satiksmes 
drošības uzlabošanai. Lielākās iz-
maksas paredzētas būvniecības 
darbiem pašvaldības autoceļu tīkla 
sakārtošanai, gājēju celiņu izbūvei, 
kā arī grants seguma ceļu nestspē-
jas uzlabošanai.

Teritorijas uzturēšanai un at-
tīstībai, kā arī pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanai, atvēlēti 3,2 mil-
joni EUR jeb 11% no budžeta 
izdevumiem.

Kultūrai, sporta un aktīvajai at-
pūtai tiek plānoti 1,6 miljoni EUR 
jeb 5% no budžeta izdevumiem. 
Sociālajai aizsardzībai, tajā skaitā 
pabalstiem,  1,2 miljoni EUR jeb 
4% un sabiedriskās kārtības no-
drošināšanai 691 tūkstoši EUR jeb 
2% no budžeta. 

Tiks turpināts darbs pie ūdens-
saimniecības sistēmas sakārtošanas 
novadā, pievēršot uzmanību arī 
ielu un ceļu sakārtošanai pēc veik-
tajiem būvdarbiem. Pašvaldības 
ES līdzfinansējuma nodrošināšanai 
ūdenssaimniecības projekta 
īstenošanai plānots aizņēmums 
Valsts kasē.

Budžeta sastādīšanas procesā 
veiktā 2016.gada budžeta izpildes 
analīze ieņēmumos atspoguļo 
pozitīvo iedzīvotāju skaita pieau-
guma tendenci. 2016.gadā Mārupes 
novada iedzīvotāju skaits pieaudzis 
par 3,1%, 2017.gada 1.janvārī sa
sniedzot deklarēto iedzīvotāju 
skaitu 19 716.

2017.GADĀ TEJU PUSE 
NOVADA BUDŽETA 
LĪDZEKĻU TIKS 
NOVIRZĪTI IZGLĪTĪBAI
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

18.JANVĀRĪ 
Lēma par lietošanas mērķa no-

teikšanu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Lēma atteikties no projekta 
„Lidmašīnu skatu laukuma 
būvniecība” īstenošanas Lauku at-
tīstības programmas 2014.2020. 
gadam 19.2. pasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros.

Apstiprināja Mārupes novada 
Jauniešu domes nolikumu.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 42/2016 „Par kultūras un 
kultūrizglītības projektu, un radošo 
darbību atbalstu Mārupes novadā”, 
Nr. 1/2017 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2014. gada 30. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
12/2014„Par atbalsta sniegšanu ju-
ridiskām un fiziskām personām 
sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai Mārupes novadā””, 
Nr. 2/2017 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2016. gada 31. au-
gusta saistošajos noteikumos  
27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas 
un izmaksāšanas kārtību par bērnu, 
kurš saņem pakalpojumu pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēja vai privātajā pirms-
skolas izglītības iestādē”, Nr. 
3/2017 „Mārupes novada pašvaldī-
bas sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība”, 
Nr. 45/2016 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2011. gada 12. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
9/2011 „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Mārupes novadā”” 
precizētajā galīgajā redakcijā, Nr. 
4/2017  „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 
apstiprināšanu”.

Noteica, ka no 2017. gada 1. 
februāra līdz 2018. gada 31. jan-
vārim privātajām pamata un vidē-
jās izglītības iestādēm ir piešķi-
rams pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 75,00 apmērā mēnesī  par 
vie nu audzēkni, kura deklarētā 
dzīves vieta ir Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

Noteica 1. klašu skaitu 
2017./2018. mācību gadā   
Mārupes vidusskolā 4, Jaun-
mārupes pamatskolā 3, Mārupes 
pamatskolā 3, Skultes sākum   skolā 
2.

Lēma piešķirt biedrībai 
„Mārupes Hokeja savienība” tiesī-
bas slēgt līdzdarbības līgumu, piln-
varojot veikt pašvaldības au-
tonomo funkciju  iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida un sporta 
veicināšana daļā par interešu 
izglītības programmas „Ledus 
hokejs” īstenošanu Mārupes 
novada pašvaldības administratī-

Pagājušā gada nogalē Mārupes 
novada Dome pieņēmusi lēmumu 
izmantot pirmpirkuma tiesības un 
iegādāties Mārupes novada teri-
torijā neapbūvētu zemes gabalu 
„Dignitas” 31,33 ha platībā, neap-
būvētu zemes gabalu “Sulas” 
0.8424 ha platībā un nekustamo 
īpašumu Konrādu ielā 5. Nekusta-
mie īpašumi iegādāti sabiedrības 
interesēs, pašvaldības funkciju no-
drošināšanai un novada teritorijas 
labiekārtošanai. 

Decembrī, izmantojot pirmpir-
kuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu – zemes gabalu 0,1871 ha 
platībā, Konrādu ielā 5, Mārupē, 
Mārupes novadā, un ar to saistītām 
divām ēkām, Mārupes novada 
Dome atsavinājusi nekustamo 
īpašumu par summu 420 000 EUR. 

Izvērtējot nekustamā īpašuma 
atrašanās vietu Konrādu ielā 5 un 
atsavināšanas summu, nekusta-
mais īpašums iegādāts pašvaldības 
funkciju pildīšanai. Ēka iegādāta – 
Pašvaldības un Valsts policijas va-
jadzībām, drošības pasākumu 
īstenošanai novadā; Bāriņtiesas 
funkciju īstenošanai, sociālo pa-
kalpojumu un palīdzības pieejamī-
bas nodrošināšanai; Izglītības 
dienesta funkcijām.

Vienlaikus, decembra ārkārtas 
sēdē, izmantojot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu 
„Dignitas”, Mārupes novadā, ar 
kadastra Nr. 8076 006 0009, kas 
sastāv no neapbūvēta zemes gabala 
31,33 ha platībā, Mārupes novada 
Dome lēmusi atsavināt īpašumu 
par 277 000 EUR. 

Informējam, ka saskaņā ar 
Mārupes novada Domes 2017.
gada 18.janvāra sēdes lēmumu, 
Mārupes novadā ar 2017.gada 
1.martu stājas spēkā jauna 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksa.

Jaunā apsaimniekošanas maksa 
noteikta, pamatojoties uz SIA „Eco 
Baltia Vide” iesniegumu ar lūgumu 
veikt izmaiņas apsaimniekošanas 
maksā, ņemot vērā grozījumus Da-
bas resursu nodokļa likumā. Saei-
mas pieņemtie grozījumi paredz, 
ka no 2017. gada 1. janvāra būtiski 
ir paaugstināts dabas resursu no-
doklis, nosakot, ka likme par 1 
(vie nas) tonnas sadzīves atkritumu 
apglabāšanu poligonos pieaugusi 
no 12,00 EUR uz 25,00 EUR.

Savukārt Saeimas pieņemtie 
grozījumi Atkritumu apsaimnie-
košanas likumā paredz, ka “dabas 
resursu nodokļa maksājumu pieau-
gumu atbilstoši nodokļa likmei, 
kas stājas spēkā 2017.gada 1.jan-
vārī, par periodu no 2017. gada 1. 
janvāra līdz pašvaldības pieņemtā 
lēmuma par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksas noteikšanu 
spēkā stāšanās brīdim propor-
cionāli iekļauj turpmākajos maksā-
jumos periodā līdz 2017. gada 31. 
decembrim”.

Ņemot vērā augstāk minēto un 
faktu, ka grozījumi atkritumu ap-
saimniekošanas maksā stājas spēkā 
un ir piemērojami otrā mēneša pir-
majā datumā pēc Mārupes novada 
Domes lēmuma publicēšanas 
laikrakstā “Mārupes Vēstis”, no 
1.marta līdz līguma darbības ter-
miņa beigām, 2017.gada 1.jūlijam, 
jaunā maksa par 1 m3 sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu noteikta 

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Projekta “Uzņēmējdarbības at-

tīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Mārupes novadā” 
realizācija, pie   dāvājumu ie
sniegšanas termiņš 30.01.2017.

Koku vainagu veidošana, koku 
un zaru zāģēšana Mārupes novadā, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
03.02.2017.

Sporta apģērbu šūšana un 
piegāde Mārupes sporta centram, 
notiek piedāvājumu izvērtēšana.

NOSLĒGTIE LĪGUMI
SIA “HARDS”, darba apavu 

piegāde, līguma summa 41 999 
eiro, līguma darbības termiņš līdz 
02.01.2020.

SIA”EDS” par ielu apgaismo-
juma izbūvi Mārupes novadā, 

vajā teritorijā laika periodā no 
līguma noslēgšanas brīža  līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Mārupes 
novadā līdz 2017. gada 1. jūlijam 
EUR/1m3 6,58 bez PVN apmērā 
un no 2017. gada 1. jūlija – EU-
R/1m3 – 6,23 bez PVN. 

Apstiprināja instrukciju 
„Kārtība, kādā Mārupes novada 
pašvaldība izsniedz tehniskos no-
teikumus privātpersonas ierosinā-
tas būvniecības ieceres īstenošanai 
pašvaldībai piederošo ielu un ceļu 
sarkano līniju,  un citu inženierko-
munikāciju objektu aizsargjoslu 
robežās”.

Lēma piedalīties atklātā projektu 
konkursā Lauku attīstības pro-
grammas 2014.  2020.gadam 19.2. 
pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros, 
sagatavojot un iesniedzot projekta 
pieteikumu „Skultes dabas un at-
pūtas parka izveide”, tā ietvaros 
paredzot labiekārtot meža teritoriju 
Skultē, Skultes ielā 31.

Apstiprināja SIA „Mārupes Am-
bulance” par nekustamā īpašuma 
izsoles tiesības nomāt pašvaldības 
īpašumā esošās telpas Amatas ielā 
14, Mārupē, ar kopējo platību 
151,20 kv.m.  nomas tiesību uz-
varētāju un nomas tiesību ieguvēju.

Izveidoja Apbalvojumu iz-
vērtēšanas komisiju un apstiprināja 
tās nolikumu.

Līdz 2030.gada 31.decembrim 
pagarināja patapinājuma (nomas) 
līgumu ar biedrību “Mārupes BMX 
klubs”.

Apstiprināja izdevumu tāmi no 
2017. gada 1. janvāra līdz  2017. 
gada 31. decembrim  norēķiniem 
ar privātām pirmsskolas iestādēm 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai, nosakot, ka vidējās iz-
maksas vienam audzēknim 
pašvaldības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības programmas 
īstenošanai bērniem no pusotra 
gada līdz četru gadu vecumam ir 
203,72 EUR, kas kopā ar papildus 
piešķirto finansējumu ir 228,00 
EUR; savukārt, vidējās izmaksas 
vienam audzēknim pašvaldības 
izglītības iestādēs, īstenojot bērnu 
obligāto sagatavošanu pamat
izglītības ieguvei, ir 149,49 EUR, 
kas kopā ar papildus piešķirto 
finan sējumu ir 170,00 EUR..

Apstiprināja izdevumu tāmes 
pašvaldības izglītības iestādēm.

Lēma konsolidēt pašvaldības 
iestādes „Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde” 

Zemes gabals ”Dignitas” atrodas 
Dabas un apstādījumu teritorijā un 
Jaukta centra (JC1) teritorijā un 
saskaņā ar Mārupes novada Il-
gtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013. – 2026.gadam Jaukta centra 
(JC1) zona ir pasludināta perspek-
tīvā par administratīvo centru. 

Savukārt novembrī Mārupes 
novada Dome pieņēmusi lēmumu 
iegādāties nekustamo īpašumu 
„Sulas”, Jaunmārupē, Mārupes 
novadā, ar kadastra nr. 8076 011 
0579, kas sastāv no neapbūvēta ze-
mes gabala 0.8424 ha platībā, par 
summu 16 200,00 EUR.

Saskaņā ar Mārupes novada teri-
torijas plānojumu 2014. 2026. 
gadam zemes gabals atrodas dabas 
un apstādījumu teritorijā kā pub-
liski labiekārtota ārtelpa. Minētajā 
teritorijā atļautā izmantošana ir 
lab iekārtota ārtelpa, sporta un at-
pūtas būves, kultūras iestādes.

Pašvaldība iegādājusies abas 
augstāk minētās teritorijas ar mērķi 
zemes gabalus izmantot pašvaldī-
bas funkciju īstenošanai  gādāt par 
savas administratīvās teritorijas 
lab iekārtošanu un sanitāro tīrību 
(parku, skvēru un zaļo zonu 
ierīkošana un uzturēšana), un 
rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību sagla-
bāšanu, un tautas jaunrades at-
tīstību, ievērojot likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. un 5. punktu, izbūvējot 
iegādātajās teritorijās parku, 
skvēru, tūrisma objektus un dabas 
takas.

6,58 EUR bez PVN. Atkritumu 
apsaimniekošanas maksa līdz 
2017.gada 1.martam paliek esošā 
apmērā  5,53 EUR/m3 bez PVN.

Attiecīgi jauno atkritumu iz-
vešanas maksu veido:
• 5,53 EUR/m3 – pašreiz spēkā 

esošā atkritumu apsaimnie-
košanas maksa;

• 0,70 EUR/m3 – pieaugums at-
bilstoši dabas resursu nodokļa 
paaugstināšanai;

• 0,35 EUR/m3 – dabas resursa 
nodokļa starpība par laika peri-
odu no 2017.gada 1.janvāra līdz 
jaunā tarifa spēkā stāšanās 
brīdim 2017.gada 1.martā, pro-
porcionāli to sadalot pa 
mēnešiem līdz pārejas perioda 
beigām  2017. gada 1. jūlijam.
Vērtējot piedāvājumu saskaņā ar 

saistošajiem noteikumiem, 
Mārupes novada Dome atzinusi 
SIA „Eco Baltia Vide” ierosinā-
jumu par pamatotu un apstiprinā-
jusi piedāvāto maksu ar lēmumu.  

Līgums par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu novadā starp 
Mārupes novada Domi un atkri-
tumu apsaimniekotāju tika noslēgts 
2012. gada 13.aprīlī un ir spēkā 
piecus gadus no tā noslēgšanas 
brīža. Tomēr, lai nodrošinātu pa-
kalpojuma sniegšanas nepārtrauk-
tību atbilstoši Atkritumu apsaim-
niekošanas likumā noteiktajam, 
puses vienojušās par pārejas peri-
odu līdz 2017. gada 1. jūlijam.

Šobrīd ir izveidota iepirkumu 
komisija, kas veic nepieciešamās 
darbības jauna iepirkuma orga-
nizēšanai par atkritumu apsaimnie-
košanu Mārupes novadā.

līguma summa 66 811,70 eiro. Tiks 
izbūvēts ielu apgaismojums – 
Rožu ielā (no Liliju ielas līdz 
Mārupītes gatvei), Gaiziņu ielā (no 
Mārupītes gatves līdz Kalēju ielai), 
Kalna ielā (no Gaiziņa līdz 
Skaņākalna ielai), Narcišu ielā (no 
Neļķu ielas līdz Narcišu ielai 8), 
Dzelzceļa ielā (no Ventas līdz 
Sīpeles ielai), Mazcenu alejā, 
Ozolu ielā, esošo gaismekļu no-
maiņa Skaņākalna ielā.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
atklāta konkursa “Ielu un ceļu bū-
vdarbu veikšana Mārupes novadā” 
rezultātā noslēgtas vispārīgās vien-
ošanās Nr. 132/7562016 ietvaros 
ar:
•  A/S “Ceļu pārvalde” par Kursīšu 
ielas (posmā no Daugavas ielas 
līdz Sīpeles ielai) pārbūvi, līguma 

summa 220 302,70 EUR;
•  SIA “Mārupes ceļinieks” par 
Avotu ielas (posmā no Daugavas 
ielas līdz Brūkleņu ielai) pārbūvi, 
līguma summa 195 542,16 EUR, 
Krones ielas (posmā no Ventas 
ielas līdz zemes gabalam ar kadas-
tra Nr. 80760071444) pārbūvi, 
līguma summa 19 317,70 EUR, 
Lambertu ielas (posmā no Kantora 
ielas līdz Paleju ielai) pārbūvi, 
līguma summa 196 873,69 EUR.
•  PS “RERE VIDE 1” par 
Brūkleņu ielas (posmā no Ped-
edzes ielas līdz Sīpeles ielai) pār-
būvi, līguma summa 
245 534,04 EUR. 

Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors

pārskatus Mārupes pašvaldības 
pārskatu sistēmā no 2017. gada.

14. DECEMBRĪ 
Lēma izmantot pirmpirkuma 

tiesības uz nekustamā īpašuma 
„Dignitas”, kas sastāv no neap-
būvēta zemes gabala 31,33 ha 
platībā, atsavināšanu par summu 
277 000,00 EUR.

Lēma izmantot pirmpirkuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu  
zemes gabalu 0,1871 ha platībā, 
Konrādu ielā 5, Mārupē, un ar to 
saistīto divu ēku atsavināšanu par 
summu 420 000.00 EUR.

21. DECEMBRĪ
Lēma par adrešu piešķiršanu un 

lietošanas mērķu noteikšanu 
vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Lēma par atbalstu vairākiem 
sportistiem.

Apstiprināja nolikumu „Par 
tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu 
un saņemt finansējumu valsts pār-
valdes uzdevuma veikšanai”.

Apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr. 47/2016 „Par Mārupes 
novada pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai”.

Lēma atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz a/s „KNK mediji” pie-
derošām  7000 kapitāla daļām SIA 
„Rīgas apriņķa avīze”.

Lēma par Mārupes novada 
pašvaldības apbalvojumu dibi
nāšanu un nolikuma „Par Mārupes 
novada pašvaldības apbalvo-
jumiem” apstiprināšanu.

Apstiprināja Mārupes novada 
domes saistošos noteikumu Nr. 
48/2016 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2016. gada 27. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 
2/2016 „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2016. gada budžeta 
apstiprināšanu””.

Apstiprināja saistošo noteikumu 
projektu Nr. 44/2016 „Grozījums 
saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 
„Mārupes novada kapsētu uz-
turēšanas noteikumi”” precizētajā 
galīgajā redakcijā.

Apstiprināja aktualizēto ielu un 
ceļu rekonstrukcijas programmu 
„Ielu un ceļu rekonstrukcija 
Mārupes novadā 2015. 2019. 
gadam”.

Lēma organizēt metu konkursu 
„Peldbaseina un autostāvvietu 
būvprojekta izstrāde un autoruz-
raudzība Kantora ielā 97 un Vītiņu 
ielā, Mārupē, Mārupes novadā” un 
apstiprināja žūrijas komisiju.

Mārtiņš Bojārs, Domes 
priekšsēdētājs

Domes sēžu lēmumi

Mārupes pašvaldība iegādājusies 
vairākus nekustamos īpašumus novada 
teritorijas labiekārtošanai un attīstībai

Ar 1.martu mainās sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa

Saimnieciskie darbi decembrī un janvārī
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 30.janvāris 2017

A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi”, veicot regulāro 
ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmas pārbaudi Mārupes 
novadā, ir konstatējis patvaļīgus 
mājsaimniecību pieslēgumus 
Mārupes novada ūdenssaim-
niecības sistēmai. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 
174 “Noteikumi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un lietošanu”, kas stā-
jušies spēkā 2016. gada 22. martā, 
7. nodaļā ir skaidri noteikta kārtība, 

A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” informē, ka kopš 2016. 
gada 31. augusta Mārupes novadā 
ir spēkā Mārupes novada Domes 
izdotie saistošie noteikumi 
Nr.28/2016 “Par kārtību, kādā tiek 
organizēti centralizētie ūdenssaim-
niecības pakalpojumi Mārupes 
novadā”. Minēto noteikumu 22. 
punkts nosaka, ka pēc jaunu maģis-
trālo centralizēto ūdenssaimniecī-
bas tīklu izbūves īpašumam piegu-
lošās ielas/ ceļa robežās vai zaļajā 
zonā, ko ir veicis vai organizējis 
Pakalpojuma sniedzējs, īpašnieka 
pienākums ir pievienot savu 
īpašumu centralizētajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem viena 
gada laikā no brīža, kad maģistrā-
lie tīkli ir nodoti ekspluatācijā. 
Minēto noteikumu VIII. nodaļa 
nosaka administratīvu atbildību 
par šo saistošo noteikumu nei-
evērošanu!

Informācija par ekspluatācijā 
nodotiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem, kas jau iepriekš tikusi pub-
licēta gan interneta vietnē www.
marupe.lv, gan pašvaldības laikrak-

Informējam, ka A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, pateico-
ties Mārupes novada domes fi-
nanšu atbalstam, ir sagatavojusi un 
iesniegusi projekta “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Mārupē, 4. kārta” pieteikumu Eiro-
pas Savienības līdzfinansējuma 
saņemšanai. 

Projekta ietvaros ir plānots iz-
būvēt 58,8 km jaunus sadzīves 
kanalizācijas tīklus un 7,7 km 
ūdensapgādes tīklus. Paralēli pro-
jekta aktivitātēm ir plānots izbūvēt 
vēl aptuveni 22 km maģistrālo 
ūdensapgādes tīklu, ja tiks piešķirts 
Mārupes novada domes budžeta 
finansējums.

Kopš 2016. gada pavasara, pēc 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” pasūtījuma, SIA “Firma L4” 
veic tehniskā projekta izstrādi daļai 
no plānotā projekta apjoma. Lai 
nodrošinātu tehniskā projekta iz-
strādes pabeigšanu un būvvaldes 
akcepta saņemšanu projekta būv
darbu realizācijai, projekta tehni-
skais risinājums ir jāsaskaņo ar 
visiem zemes gabalu īpašniekiem, 
kuru īpašumu skar plānotie maģis-
trālās sadzīves kanalizācijas iz-
būves darbi saskaņā ar projektā 
paredzēto komunikāciju trasējumu. 

Gadījumā, ja Jūs, kā Mārupes 

kādā aprēķina kompensāciju par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Informējam, ka gadījumos, kad 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” darbinieki konstatē neli-
kumīgu centralizētās ūdenssaim-
niecības sistēmas izmantošanu 
Mārupes novadā, par to tiek ziņots 
Mārupes novada pašvaldības 
policijai, kura par konstatēto faktu 
sastāda protokolu, kā rezultātā no 
īpašnieka tiek piedzīta 
kompensācija par A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” radītiem 
zaudējumiem, kas aprēķināti Min-
istru kabineta Nr.174 “Noteikumi 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu” noteiktajā kārtībā.

A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” aicina Mārupes novada 
nekustamo īpašumu īpašniekus, 

kuri ir pieslēgušies un patvaļīgi 
izmanto centralizēto ūdenssaim-
niecības sistēmu Mārupes novada 
teritorijā, un nav noslēguši līgumu 
par centralizētā ūdensapgādes pa-
kalpojuma un/vai sadzīves kanal-
izācijas pakalpojuma saņemšanu ar 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi”, pašus vērsties pie uzņē-
muma administrācijas Viršu ielā 6, 
Tīrainē, katru darba dienu no 9:00 
līdz 17:00, līdzi ņemot: īpašuma 
tiesības apliecinošu dokumentu 
(zemesgrāmata), robežu plānu, 
pieslēguma izbūves izpilduzmērī-
jumu vai shēmu, lai pārrunātu un 
skaidrotu radušos situāciju, un 
noslēgtu attiecīgu pakalpojuma 
līgumu, novēršot nelikumību.

A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

stā “Mārupes vēstis, ir pieejama 
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Ūdenssaim-
niecība.

Ievērojot augstākminēto saistošo 
noteikumu 22. punktu, A/S 
“Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” aicina visus īpašniekus, gar 
kuru īpašumiem ir veikta central-
izētās sadzīves kanalizācijas iz-
būve, vērsties A/S “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” ar 
pieprasījumu izsniegt tehniskos 
noteikumus pieslēguma izbūvei 
pie centralizētās kanalizācijas 
tīkliem, līdzi ņemot: zemes grāma-
tas apliecību un zemes robežu 
plānu, kur norādīts esošās kanal-
izācijas sistēmas novietojums.

Tehnisko noteikumu izstrādi un 
izsniegšanu A/S “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” veic bez 
maksas. Pieslēguma būvniecības 
izmaksas pie maģistrālajiem 
tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks 
par saviem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S 
“Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” sniegtajiem pakalpojumiem, 
lūdzam sazināties ar mums pa tāl-
runi 67915279, vai sūtot epastu ar 
informācijas pieprasījumu uz elek-
troniskā epasta adresi info@mkp.
lv.

A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

novada teritorijā esošās zemes, vai 
īpašuma īpašnieks līdz šim neesat 
vērsies A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” ar iesniegumu no-
drošināt jūsu īpašumam iespēju 
pieslēgties centralizētajiem 
sadzīves kanalizācijas pakalpo-
jumiem, lūdzam jūs ierasties A/S 
“Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” birojā Viršu iela 6, Tīrainē, 
darba dienās no 9:00 līdz 17:00 ar 
iesniegumu (formu skatīt pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Ūdenssaimniecība/doku-
menti, iesniegumu iespējams aiz-
pildīt arī uz vietas) līdzi ņemot 
īpašumu tiesības apliecinošu doku-
mentu – zemesgrāmatu, 
robežplānu, kurā shematiski 
iezīmēta esošās kanalizācijas 
sistēmas atrašanās vieta, lai sniegtu 
atļauju projektēšanas un būvdarbu 
veikšanai, saskaņotu tehniskā pro-
jekta risinājumu un pievada novie
tojumu uz īpašumu.

Shēmas ar plānoto ūdenssaim-
niecības komunikāciju perspektīvo 
attīstību ir pieejamas pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Ūdenssaimniecība/KF projekta 
4.kārta.

Informējam, ka gadījumā, ja ne-
tiks saņemti visi nepieciešamie 
īpašnieku saskaņojumi tehniskā 
projekta risinājumam, plānoto būv
darbu realizācija konkrētā posmā 
nebūs iespējama un var tikt izs-
lēgta no projekta apjomiem!

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā, lūdzam sazināties ar projektu 
koordinatoru P. Stafecki pa tālruni 
26454989, vai 67915279.

Mārupes komunālie  pakalpojumi informē

Īpašniekiem ir pienākums pievienot 
savu īpašumu centralizētajiem 

ūdenssaimniecības tīkliem 

Aicinām zemes īpašniekus saskaņot 
sadzīves kanalizācijas tehniskā 

projekta risinājumu
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN 

SPORTS
Turpinās projekts “Mārupes vi-

dusskolas mācību vides uzlabošana 
un stadiona pārbūve”.

Tiks pabeigts pētījums par mūzi-
kas un mākslas skolas attīstības 
vīziju.

Jaunmārupes pamatskolas reno
vācijas darbi  baseina jumta pār-
būve; divu pirmsskolas grupu āra 
nojumes izbūve.

Pašvaldības pirmsskolas rindu 
optimizācija, ieviešot pirmsskolas 
izglītības iestāžu rindu moduli ar 
elektronisko reģistrācijas sistēmu.

Novada administratīvā centra 
ārtelpas sakārtošanas projekta 1.
kārtas īstenošana, izbūvējot apli 
Bebru un Gaujas ielas krustojumā, 
pārorganizējot satiksmi Gaujas 
ielā, kā arī tiks izstrādāts būvpro-
jekts pašvaldības īpašumam Bebru 
ielā (pretim lielveikalam Rimi), lai 
ierīkotu stāvvietu un mājražotāju/
amatnieku tirdziņu.

Atbalsts jauna aviācijas muzeja 
attīstībai, izveidojot sabiedrisko 
fondu kopā ar lidostu ”Rīga” un 
privāto aviācijas muzeju.

Iepirkuma “Jaunmārupes stadi-
ona pārbūve” procedūras ietvaros 
tiek vērtēti iesniegtie pieteikumi uz 
objekta būvniecības 1.kārtu un tiks 
meklēts risinājums finansējuma 
piesaistei.

VIDES KVALITĀTE
Ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu attīstības turpināšana, reali
zējot Kohēzijas fonda projekta IV 
kārtu. Tiks izveidota asenizācijas 
stacija Jaunmārupē.

Turpināsies atbalsts kanalizāci-
jas pieslēgumu nodrošināšanai 
māj saimniecībām.

Tiks pabeigts sarkano līniju 
lokālplānojums Mārupes un 
Tīraines ciemos.

Uzsākta Mārupes novada teri-
torijas plānojuma 2014.2026.
gadam grozījumu izstrāde.

Izstrādāts lokālplānojums sporta 
teritorijas attīstībai Tīrainē.

LABIEKĀRTOŠANA
Klientu apkalpošanas centra iz-

veide Domes administrācijas ēkā.
Uzstādīti velo apkopes stendi 

Mārupē, Jaunmārupē un Skultē.

Jaunmārupes rekreācijas teritori-
jas izveidošana (Švarcenieku parka 
būvprojekta izstrāde, būvprojekta 
pabeigšana gājēju tiltiņam Kastaņu 
ielā, Ūdensrožu dīķa tīrīšana, Jaun-
mārupes parka labiekārtošanas 
būvprojekta izstrāde, pie-
braukšanas ceļu un inženierkomu-
nikāciju būvprojekta izstrāde ser-

vitūta ceļa pārcelšanai no 
Skeitparka teritorijas).

Būvprojekta izstrādes 
pabeigšana Aktīvās atpūtas parka 
izveidei Skultē.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošana (būvprojekta iz-
strāde Viršu ielā 20; Liepkalnu ielā 
– būvprojekta izstrāde pagalmu la-
biekārtojuma izbūvei; Jaun-
mārupes un Skultes daudzdzīvokļu 
namu pagalmu būvprojektu iz-
strāde).

Tūrisma norāžu izvietošana un 
novada robežzīmju izvietošana 
(vie nota stila vietējās nozīmes 
norāžu uzstādīšana, Mārupes 
novada tūrisma informācijas 
stendu atjaunošana, Tūrisma in-
formācijas punkta (laukuma) la-
biekārtošana Jaunmārupē pie 
ūdenstorņa,  jaunu velomaršrutu 
marķēšana).

Novērošanas kameru ierīkošana 
sabiedriskās vietās.

Projekta “Uzņēmējdarbības at-
tīstībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Mārupes novadā” 
īstenošana  Dzirnieku ielas, ceļu 
C16 un C15 posma pārbūvei.

IELU UN CEĻU 
APGAISMOJUMA IZBŪVE
Plānots izbūvēt apgaismojumu 

Mazcenu alejā, Dzelzceļa ielā, 
Narcišu ielā, Rožu ielā, Skaņākalna 
ielā, Gaiziņa ielā, Vaidavas ielā, 
Pededzes ielā, Mārupītes gatvē, 
Kalēju ielā, Viskalnu ielā, Lam-
bertu ielā, Brūkleņu ielā, pie velo-
celiņa Rožu ielā, pie dzelzceļa 
pārejas. 

Māras ciema ielu apgaismojuma 
gaismekļu nomaiņa.

Jaunu kabeļlīniju izbūve pie 
daudzdzīvokļu mājas “Mežciems”.

IELU UN CEĻU 
APGAISMOJUMA 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE
Plānots izstrādāt būvprojektus 

šādām ielām vai to posmiem: Ven-
tas, Krones, Čiekuru, Dzelzceļa, 
Lielajai ielai. 

VELOCELIŅU IZBŪVE
Veloceliņa izbūve no Rožu ielas 

35 Mārupē līdz Mazcenu alejai 4A 
Jaunmārupē ar apgaismojumu.

GĀJĒJU CELIŅU IZBŪVE
Plānots izstrādāt būvprojektu gā-

jēju celiņu izbūvei: Rožleju, Paleju 
un Upesgrīvas ielā (no Pededzes 
ielai līdz Kantora ielai), gar Jelga-
vas ceļu (posmā no Rudzrogu ielas 
līdz Rīgas robežai), Ventas ielā (no 
Dzelzceļa ielas līdz Krones ielai). 

Tiks veikta priekšizpēte gājēju 
celiņa izveidei Dzelzceļu ielā (no 

Jelgavas ceļa līdz Sīpeles ielai).

IELU UN CEĻU 
LABIEKĀRTOŠANAS 

OBJEKTU SAKĀRTOŠANA
Gājēju pārejas pieeju izbūve pāri 

dzelzceļa pārbrauktuvei Dzelzceļa 
un Ventas ielas krustojumā ar ap-
gaismojumu.

Gājēju pārejas izbūve Stīpnieku 
ceļa un Kantora ielas krustojumā.

Satiksmes intensitātes no-
teikšana novada ielām un ceļiem.

IELU REKONSTRUKCIJA 
NOVADĀ

2017.gadā plānots rekonstruēt 
šādas ielas: 

Kursīšu ielu bez ietves un bez 
apgaismojuma (no Daugavas līdz 
Sīpeles), Brūkleņu ielu (no Pede
dzes ielas līdz Sīpeles ielai) ar ap-
gaismojumu un bez ietves, Lam-
bertu ielu (no Kantora ielas līdz 
Paleju ielai) ar apgaismojumu un 
bez ietves, Krones ielu (posms no 
Ventas ielas līdz Trenču ielai ~ 
140m) bez apgaismojuma un 
ietves, Avotu ielu (no Brūkleņu 
ielas līdz Daugavas ielai) bez 
apgai smojuma un ietves, Vecais 
Mārupes ceļš (no ceļa C20 līdz 
P132).

Plānots pabeigt būvprojektu iz-
strādi šādām ielām:

Spulgu ielai (posmā no Atvaru 
ielas līdz Mārupītei) ar apgaismo-
jumu un bez ietves un apgaismo-
jums, Riekstu ielai (posmā no 
Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai) 
ar apgaismojumu un bez ietves, 
Atvaru ielai (posmā no Rožkalnu 
iela līdz nekustamajam īpašumam 
Atvaru iela 11 ar apgaismojumu un 
bez ietves, Zemturu ielai (posmā 
no Gaujas ielas līdz Mārupītes ar 
apgaismojumu un bez ietves, 
Paleju ielai (no Upesgrīvas ielas 
līdz Meldriņu ielai) ar apgaismo-
jumu un ietvi, Druvas ielai (no 
Upes grīvas ielas līdz Lielai ielai) 
ar apgaismojumu un bez ietves, 
Dikļu ielai (no Upesgrīvas ielas 
līdz Dārznieku ielai) ar apgaismo-
jumu un bez ietves, Jaunzemu ielai 
(no Vārpu ielas līdz Daibes ielai) ar 
apgaismojumu un ietvi, Mazcenu 
alejai (posmā no A5 līdz Mārupes 
mūzikas un mākslas skolai) bez 
apgaismojuma un ar ietvēm.

 Plānots izstrādāt rekonstrukciju 
būvprojektus  Skaņākalna ielai 
(no Irbītes ielas līdz Lielai ielai) ar 
apgaismojumu un ietvi, Rožkalnu 
ielai (posmā no Gaujas ielas līdz 
Mārupītes gatvei) ar apgaismo-
jumu un ietvi un Braslas ielai (no 
Daugavas ielas līdz Kurmales ie-
lai) ar apgaismojumu un ietvi.

Plānotās investīcijas 2017. gadā
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 30.janvāris 2017

Pārvalde, attīstība
Mārupes novada pašvaldība 

atzīta par vienu no investīcijām 
draudzīgākajām pašvaldībām.

Mārupes pašvaldība saņēmusi 
novērtējumu par ieguldījumu velo-
sipēdiem draudzīgas infrastruk-
tūras veidošanā.

Bērnudārza “Lienīte” otrās mā-
jas Pērses ielā 16a, Mārupē, ārtel-
pas labiekārtojuma projekts iegu-
vis atzinību nominācijā “Ainava” 
valsts mēroga skatē „Gada labākā 
būve Latvijā 2015”.

Sabiedrības līdzdalības 
veicināšanai izveidotas 5 konsul-
tatīvās padomes – tūrisma, sporta 
un aktīvās atpūtas, izglītības, mār-
ketinga un uzņēmējdarbības at-
balsta konsultatīvā padome. 

Dome lēmusi ar 2017.gada 1.
janvāri nekustamā īpašuma 
īpašniekam piešķirt īpašuma no-
dokļa atlaidi 50 % apmērā, ja 
īpašnieks ir deklarēts īpašumā uz 
taksācijas gada 1.janvāri. 

Uzsākts darbs pie Multifunk-
cionālā centra projekta izveides 
Tīraines dārzos: izstrādāts un 
apstip rināts detālplānojums 
nekustamo īpašumu «Tīraines 
dārzi1», «Tīraines dārzi2», veikta 
Multifunkcionālā centra attīstības 
priekšlikumu publiskā apspriede.

Izveidota Mārupes novada 
Stratēģiskās attīstības plānošanas 
darba grupa pašvaldībai nozīmīgu 
un aktuālu jautājumu risināšanai.

Pabeigts lokālplānojums Jaun-
mārupes vasarnīcu teritorijai 
„Mazcenas dārzi”, uzsākts darbs 
pie lokālplānojumu izstrādes Sar-
kano līniju precizēšanai Mārupes 
un Tīraines ciemos un Rail Baltica 
trases izbūvei, sagatavoti nosacī-
jumi trases būvniecības tehniskā 
projekta izstrādei.

Saskaņota iecere un apstiprināts 
darba uzdevums lokālplānojuma 
izstrādei par Sporta teritorijas at-
tīstību Tīraines ciemā.

Sagatavoti un iesniegti vairāki 
ES struktūrfondu projekti: 
“Mārupes vidusskolas mācību 
vides uzlabošana” skolas vecā kor-
pusa un tai pieguļošā sporta lau-
kuma pārbūvei, projekts  “Uzņēmē-
jdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība Mārupes 
novadā” Dzirnieku ielas, ceļa C16 
un ceļa C15 posma pārbūvei, pro-
jekts “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi 
Mārupes novadā”, projekts “Velo 
apkopes stendu uzstādīšana”.

Noorganizēts projektu konkurss 
“Mārupe – mūsu mājas”, kurā 6 
projektu iesniedzēji ieguvuši fi-
nansējumu savas idejas realizēša-
nai.

Piešķirts līdzfinansējums 16 per-
sonām dzīvojamo māju pieslēgša-
nai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai.

Uzņēmējdarbība
Izstrādāta un apstiprināta “De 

minimis atbalsta uzraudzības 
kārtība Mārupes novadā”.

Apstiprināta Mārketinga 
stratēģija.

Sadarbībā ar 18 uzņēmējiem 
uzsākta projekta “Uzņēmējdarbī-
bas attīstībai nepieciešamās infras-
truktūras attīstība Mārupes 
novadā” īstenošana Dzirnieku 
ielas, ceļa C16 un ceļa C15 
posma pārbūvei.

Veikta uzņēmēju aptauja “Par 
Mārupes novada attīstības pro-
grammas īstenošanu 2013. – 2015.
gadā” un aptauja par labāko 
tirdzniecības, ēdināšanas un pa-
kalpojuma uzņēmumu novadā 
“Latvijas labākais tirgotājs” 
konkursa ietvaros.

Noorganizēts seminārs uzņēmē-

jiem par uzņēmuma pamatkapitāla 
pārreģistrāciju uz eiro.

Organizēts pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Jelgavu, iepazīstoties 
ar Jelgavas novada amatnieku un 
mājražotāju radīto biedrību, tās ak-
tualitātēm un pasākumiem par pro-
dukcijas realizācijas veicināšanu.

Organizētas skolēnu ekskursijas 
uz 12 uzņēmumiem.

Rīkota Mārupes novada 
Uzņēmēju diena ar darba biržu.

Izglītība
Jauno 2016./2017. mācību gadu 

Mārupes novada četrās vispārizglī-
tojošajās iestādēs uzsākuši 2139 
skolēni un 216 pedagogi. Kopumā 
13 pirmajās klasēs skolas gaitas 
uzsācis 321 pirmklasnieks.

Atklāta Jaunmārupes pamatsko-
las jaunā ēka un jaunuzceltā PII 
«Mārzemīte» ar 280 vietām.

Mārupes izglītības iestāžu 
audzēkņiem pieejami bezmaksas 
skolēnu autobusi.

Nodrošināts līdzmaksājums par 
pirmsskolas izglītības ieguvi 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs: 228 eiro apmērā bērnam 
no 1,5 līdz četru gadu vecumam, 
170 eiro apmērā obligātās sagat-
avošanas vecuma bērnam pamat
izglītības ieguvei.

Nodrošināta iespēja Mārupes 
novada iedzīvotājiem saņemt 
bērnu uzraudzības – auklīšu pa-
kalpojumus, saņemot Domes līdz-
finansējumu 188 eiro apmērā.

Mārupes novadā deklarētie bērni 
vispārējo pamata un vidējo 
izglītību var iegūt privātajās izglītī-
bas iestādēs, saņemot Mārupes 
novada līdzfinansējumu 75 eiro 
apmērā.

Bērniem ar īpašajām vajadzībām 
ir iespēja apgūt speciālās izglītības 
programmas Mārupes novada 
Skultes sākumskolā, Mārupes 
pamatskolā un Mārupes vidus
skolā, kā arī iespēja saņemt 
pašvaldības līdzmaksājumu, ap-
gūstot speciālās izglītības pro-
grammu privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

Iespēja saņemt pašvaldības līdz-
finansējumu vasaras nometņu or-
ganizēšanai (šovasar atbalstītas 9 
nometnes 350 bērniem).

Īstenota jauniešu nodarbinātība 
vasaras brīvlaikā  47 jaunieši 
strādājuši Mārupes pašvaldības 
bērnudārzos, 50 jaunieši   
pašvaldības iestāžu teritorijas lab
iekārtošanas darbos. 

Par mācību sasniegumiem – 8 
balles un augstāk – Dome apbalvo 
ar naudas balvām 30 un 50 eiro ap-
mērā Mārupes novadā deklarētos 
9. un 12. klases absolventus.

Godināti Mārupes novada peda-
gogi, piešķirot apbalvojumus 
“Mārupes novada gada pedagogs”.

Visās pašvaldības izglītības 
iestādēs, t.sk. pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs un Mārupes mūzikas 
un mākslas skolā, aprobēta un dar-
bojas skolvadības sistēma 
“Eklase”.

2016./2017.m.g pašvaldības 
izglītības iestādēs ieviesta karjer
izglītība. 

Sekmīgi darbojas Mārupes Jau-
niešu dome.

Apkopojot Pierīgas skolu sa
sniegumus 2015./2016.mācību 
gadā, Mārupes vidusskola uzrādī-
jusi augstākos sasniegumus vi-
dusskolu grupā gan Valsts central-
izētajos eksāmenos, gan mācību 
olimpiādēs. Savukārt Draudzīgā 
aicinājuma fonda skolu reitingā 
skola ierindojusies 2. vietā starp 
lauku vidusskolām.

Mārupes vidusskolas skolēns 
Gints Ernests Bauda ieguvis 
atzinību Pasaules fizikas olimpiādē.

30.aprīlī Mārupes vidusskola 
nosvinēja savu 45.dzimšanas di-
enu, bet pati skola – jau 105.

Mārupes pamatskolas skolotājas 
D.Krieviņa, M.Rābante ieguvušas 
1.vietu Latvijas dabaszinību sko-
lotāju radošo darbu konkursā 
“Zinātne uz skatuves”.

Infrastruktūra – ielu un ceļu 
labiekārtošana

Kopumā ielu un ceļu pārbūvē 
ieguldīti 3 miljoni EUR.

Izbūvētas ielas un gājēju celiņi  
Sauliešu iela (izbūvēts gājēju ceļš 
no Zeltrītu ielas līdz Pakalniņu ie-
lai); Lielā iela (posmā no Dauga-
vas ielas līdz K.Ulmaņa gatvei, kā 
arī gājēju celiņš no Kantora ielas 
līdz daudzdzīvokļu mājām un no 
Rožu ielas līdz ceļam P132); 
Sniķeru iela (posmā no Kantora 
ielas līdz Grāvkalnu ielai); Vārpu 
iela (posmā no Lielās ielas līdz Up-
esgrīvas ielai); Laimdotas iela 
(posmā no Sīpeles ielas līdz 
Mēmeles ielai); Caurtekas pārbūve 
Lielās ielas un Asteru ielas krusto-
jumā; Lapiņu dambis (posmā no 
Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu ie-
lai); Rožu ielas un Mārupītes 
gatves krustojums.

Uzsākta būvniecība Vītiņu, 
Abavas, Tīraines, Ūdru, Cidoniju, 
Penkules ielā. 

Atjaunots asfalta segums Gaujas 
ielā (posmā no Rožkalnu ielas līdz 
Zemturu ielai); Gaujas ielā (posmā 
no Vecozolu ielas līdz Gaujas ielai 
47); Vecozolu ielā (posmā no 
Mārupītes gatves līdz Gaujas ie-
lai).

Uzsākta būvprojekta izstrāde ve-
loceliņa izbūvei no Rožu iela 35, 
Mārupē, līdz Mazcenu alejai 4A, 
Jaunmārupē, Riekstu, Atvaru, 
Zemturu, Paleju Druvas, Dikļu, 
Jaunzemu, Mazcenu alejas rekon-
strukcijai posmā no A5 līdz 
Mārupes mūzikas un mākslas sko-
lai, t.sk. ietves rekonstrukcijai (no 
Meža ielas līdz Neriņai). 

Izstrādāts būvprojekts Kursīšu, 
Brūkleņu, Laimdotas, Krones, 
Avotu, Lambertu ielu pārbūvei.

Veikta priekšizpēte par iespēju 
ierīkot gājēju celiņu Mārupītes 
gatvē, Rožleju, Paleju, Upesgrīvas 
ielā. 

Veikta apgaismojuma izbūve 
Rožu, Svētes, Kokles, Rožleju ielā 
un Mazcenu alejā.

Izstrādāti būvprojekti apgaismo-
juma izbūvei Kalēju, Pededzes, 
Rožu ielai, Mārupītes gatvei, 
Viskalnu, Dzelzceļa, Narcišu, 
Gaiziņa, Kalna, Ozolu ielai un 
Mazcenu alejai.

Teritorijas apsaimniekošana
Pabeigts Mārupītes promenādes 

izbūves projekts (ierīkoti apstādī-
jumi, izgatavoti un uzstādīti indi-
viduāla dizaina labiekārtojuma ele-
menti, izbūvēti celiņi un 
apgaismojums).

Pabeigta kapsētu digitalizācija 
(uzmērīti visi apbedījumi, izvei-
dota datu uzskaites programma).

Izstrādāts novada labiekār-
tošanas plāns un novada adminis-
tratīvā centra labiekārtošanas pro-
jekts.

Ierīkoti jauni ziemciešu un ko-
kaugu stādījumi Tīrainē un Jaun-
mārupē, sagatavota teritorija 
rekreācijas zonas ierīkošanai 
Skultē.

Saremontēti pašvaldības 
īpašumā esošie publiski pieejamie 
bērnu rotaļu laukumi.

Izgatavoti un uzstādīti jauni Zie-
massvētku gaismas dekori.

Tūrisms
Pašvaldības mājaslapā www.

marupe.lv izveidota jauna sadaļa 
Tūrisms.

Novadā uz galvenajiem tūrisma 
un sabiedriskajiem objektiem uz-

stādītas virziena norādes.
Noorganizēti divi novada amat-

nieku un mājražotāju gadatirgi.
Izstrādāts buklets “Radīts 

Mārupē” un uzsākts darbs pie tū-
risma bukleta izveides.

Pie Domes ēkas uzstādīts inter-
aktīvs stends, kas sniedz iespēju 
vizuāli ērti uztveramā veidā ikvie-
nam iepazīties ar novada aktual-
itātēm, tuvākajiem plānotajiem 
pasākumiem un tūrisma iespējām.

Uzsāktas sarunas ar SIA “Rīgas 
Meži” par iespējamo Medema 
purva un meža teritorijas 
nonākšanu pašvaldības apsaimnie-
košanā. 

Izveidots tūrisma video.
Mārupes novada pašvaldība kļu-

vusi par Vidzemes Tūrisma aso-
ciācijas biedru.

Noorganizēts fotokonkurss “Es 
mīlu Mārupi”, kura noslēguma iz-
stāde plānota martā Spice Home 
telpās.

Organizēti aktīvās atpūtas pasā-
kumi ar pārgājienu pa Medema 
purvu un velobraucienu pa novada 
atpūtas vietām.

Sadarbībā ar SIA “Golf  Estate 
International” iepretim Golfa lau-
kumam “Viesturi” uzstādīts liel-
formāta vides plakāts, kas informē 
par atpūtas iespējām Mārupes 
novadā.

Sociālā joma
30.novembra Mārupes novada 

Domes sēdē apstiprināti vairāki 
grozījumi Mārupes novada sais-
tošajos noteikumos, kas paredz 
palielināt sociālo atbalstu dažādām 
iedzīvotāju grupām –palielināts 
ienākumu līmenis maznodrošinātā 
statusa iegūšanai, palielināts pa-
balsta apmērs jaundzimušo aprū-
pei, transporta pakalpojumiem 
personām, kas sasniegušas 70 gadu 
vecumu, apbedīšanai un veselības 
aprūpei bērniem ar īpašām va-
jadzībām.

Līdz 2016.gada 1.novembrim 
sniegta sociālā palīdzība 86 māj-
saimniecībām un 25 ģimenēm,  
kurās ir konstatētas sociālas prob-
lēmas (vardarbība ģimenē, pa-
mešana novārtā, dažādas atkarības, 
u.c. problēmas), pieņemti 2139 lē-
mumi, 2231 iesniegumi. 

Līdz 2016.gada 1.novembrim 
nodrošinātas 450  psihologa kon-
sultācijas, organizētas atbalsta 
grupas, tai skaitā Māmiņu klubiņš 
Skultē. 

Veselības veicināšanas nolūkā 
Sociālais dienests piedāvā arī 
fizioterapeita un ergoterapeita pa-
kalpojumus. Ārstniecisko vin-
grošanu jauniešiem un senioriem 
grupās izmantojušas 274 personas. 
Noorganizētas 43 individuālas 
konsultācijas un 47 mājas vizītes. 

2016. gadā nodrošinātas 92 er-
goterapeita nodarbības un kon-
sultācijas, 123 konsultācijas perso-
nas dzīvesvietā.

Sociālā dienesta klientiem tiek 
piedāvāts arī aprūpes mājās pa-
kalpojums.

8 bez vecāku gādības palikuša-
jiem bērniem un 9 vientuļajiem 
senioriem nodrošināta ilgstoša so-
ciālā aprūpe un sociālās rehabili
tācijas pakalpojumi Mārupes 
pašvaldības līgumiestādēs.

22 personām ar īpašām va-
jadzībām nodrošināts asistenta pa-
kalpojums, 27 personas nosūtītas 
valsts finansētai sociālai rehabili
tācijai.

Sarežģītu sociālo gadījumu ris-
ināšanai organizēta veiksmīga 
sadarbība ar Mārupes novada 
Bāriņtiesu, Pašvaldības policiju, 
izglītības iestādēm.

Organizēti senioru apaļo jubileju 
pasākumi.

Sociālā dienesta pārraudzībā 
darbojas trīs dienas centri, kas 
piedāvā pakalpojumus gan bērniem 

un jauniešiem, gan senioriem.

Drošība
Saņemti 1 476  izsaukumi uz no-

tikumu vietām, saņemti un izskatīti 
371 iedzīvotāju un uzņēmumu 
iesniegumi, par administratīviem 
pārkāpumiem aizturētas un 
nogādātas pašvaldības policijā 130   
personas, uzsāktas 1348 adminis-
tratīvās lietas.

Par sīko huligānismu aizturētas 
10 personas un par transportlīdze-
kļa vadīšanu alkohola reibumā aiz-
turētas 22 personas, Mārupes 
novada pašvaldības policija pie-
dalījusies 21 noziedzīga nodarī-
juma atklāšanā un aizturējusi 5 
personas, kuras atradušās mek
lēšanā.

Dežūrdaļā ir pieņemti un reģis-
trēti vairāk nekā 1800 zvani no 
iedzīvotājiem, uzņēmumiem un 
Valsts policijas dežūrdaļas.

Pašvaldības policijā 2016.gadā 
strādā trīs nepilngadīgo lietu ins-
pektori, kuri vadījuši lekcijas un 
dažādus izglītošanas pasākumus 
novada mācību iestādēs, sadarbo-
jas ar novada Sociālo dienestu, 
Bāriņtiesu un bērnu vecākiem.

Pašvaldības policijas ekipāža 
regulāri patrulē naktīs uz ielām 
novada teritorijā, operatīvi reaģējot 
uz jebkuru informāciju, kas tiek 
saņemta no iedzīvotājiem.

Liela uzmanība tiek pievērsta 
drošībai pie izglītības iestādēm – 
pie Mārupes vidusskolas, Mārupes 
pamatskolas un Jaunmārupes 
pamatskolas ikdienā dežūrē 
Pašvaldības policisti.

Pašvaldības policija uztur sabie-
drisko kārtību novadā, apseko ne-
koptas teritorijas, ar īpašniekiem 
vienojoties par termiņiem to sa-
kopšanai. Par zemes īpašuma nesa-
kopšanu un savlaicīgu zāles neno-
pļaušanu sastādīti 174 protokoli. 

Kultūra
Apstiprināts „Mārupes novada 

kultūrvides attīstības un tradīciju 
plāns”, kurā ir noteiktas novada 
kultūras jomas attīstības pri-
oritātes, rīcības un darbības vir-
zieni, uzdevumi, kā arī to īste-
notāji, lai sekmētu mērķtiecīgu un 
loģiski saistītu kultūrvides attīstību 
un tradīciju īstenošanu novadā.

Kultūras namā darbojas 23 
dažādu kultūras nozaru grupas  14 
amatierkolektīvi (4 kori, 3 ansam-
bļi, 6 deju kolektīvi, 1 veselības 
uzlabošanas grupa) – kopā ap 550 
dalībniekiem.

Katru gadu notiek ap 100 pasā-
kumiem.

Lielākie Kultūras nama rīkotie 
pasākumi: Līgosim kopā Mārupē!, 
Lieldienu jampadracis, Mārupes 
cālis, bērnu un jauniešu svētki “Ar 
vasaru saujā”, jaundzimušo 
sveikšana “Esmu mazais mārupi-
etis”, senioru godināšana, Lāpu 
gājiens, Latvijas Valsts proklam-
ēšanas gadadienas pasākumi, 
Muzi kālā Advente, Jaungada 
sagaidīšana.

Mārupes novada jaundzimušie 
un viņu vecāki tiek sveikti īpašā 
pasākumā “Esmu mazais mārupi-
etis”.

2016.gadā tiek uzsākti Brīvda-
bas kino vakari.

Kolektīviem iegādāti tērpi par 
21 755,25 EUR.

Kultūras nama lielajai zālei 
iegādāta jauna gaismas tehnika par 
14 863,34 EUR

Veikts Kultūras nama kos-
mētiskais remonts, iegādātas 
jaunas žalūzijas.

Sports
Dome apstiprinājusi Mārupes 

novada sporta un aktīvā atpūtas at-
tīstības stratēģiju 2016.2020.
gadam.

Šajā mācību gadā Mārupes 

PAVEIKTAIS 2016.GADĀ
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Sporta centru apmeklē jau 815 
audzēkņi, kas ir par 23 % vairāk 
nekā iepriekšējā mācību gadā. 

Bērniem un jauniešiem tiek 
piedāvāta iespēja iesaistīties 
daudzveidīgās interešu program-
mās – vieglatlētika, vispusīgā 
fiziskā sagatavotība, BMX 
riteņbraukšana, basketbols, fut-
bols, taekvondo, volejbols.

Mārupes Sporta centrs 2016.
gadā organizējis 437 pasākumus, 
tai skaitā 201 sadarbībā ar citām 

sporta organizācijām.
Iegādāts sporta inventārs 

Mārupes sporta centram par kopējo 
summu 17 827,49 EUR.

ES projekta ietvaros iegādāts 
sporta inventārs Mārupes vidus
skolai un PII “Mārzemīte” (pro-
jekta kopējā summa 6819,60 EUR, 
pašvaldības finansējums 3409,80 
EUR). 

Mārupes vidusskola pirmo gadu 
startē Latvijas Olimpiskās komite-
jas projektā “Sporto visa klase”.

Izstrādāts būvprojekts Jaun-
mārupes stadiona rekonstrukcijai.

Vasaras periodā tika organizētas 
brīvdabas fitnesa nodarbības 
iedzīvotājiem, rudens mēnešos  
vingrošanas nodarbības zālē.

Pavasaros un rudeņos organizēts 
kross Jaunmārupē un Skultē.

2016.gadā piešķirts finansiāls 
atbalsts sportistiem 57 737,17 
EUR apmērā.

Pašvaldība atbalstījusi vairāku 
lielu sporta pasākumu norisi  – 
MTB maratons, BMX sacensības, 

Mini motokrosa sacensības.
Mārupes novada sportisti ceturto 

gadu pēc kārtas izcīnījuši pirmo 
vietu Pierīgas sporta spēļu 
kopvērtējumā 2016.gadā.

Mārupes sporta centra 
audzēkņiem panākumi Latvijas 
čempionātos un starptautiskās sa-
censībās – kausus mājās pārveduši 
basketbolisti, futbolisti, taekvondo 
sportisti.

Latvijas IV olimpiādē Mārupes 
sportisti iegūst zelta medaļas 
peldēšanā un tenisā, sudraba 

medaļas – skriešanā, peldēšanā, 
taekvondo, bronzas – peldēšanā, 
jāšanas sportā iejādē, tenisā un 
taekvondo.

Mārupes sporta centra basket-
bola komanda Latvijas Basketbola 
līgas otrās divīzijas finālsērijā 
izcīnījusi vicečempionu titulu.

Mārupes Sporta centra sieviešu 
volejbola komanda gan Nacionā-
lajā sieviešu volejbola līgā, gan arī 
Entuziastu volejbola līgā ieguvusi 
augsto 2.vietu.

“Pirmā darba pieredze jauni-
etim”

Atbalsta pasākumā “Pirmā darba 
pieredze jaunietim” tiek iesaistīti 
NVA reģistrētie jaunieši vecumā 
no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir 
profesionālā vai augstākā izglītība 
un kuri šobrīd nestudē pilna laika 
klātienē. Pirmo pusgadu 
nodarbinātā jauniešu algai NVA ik 
mēnesi darba devējam maksā 
dotāciju 200 eiro apmērā (jaunie
tim ar invaliditāti  300 eiro), bet 
otrajā pusgadā NVA dotācija algai 
ir 160 eiro mēnesī (jaunietim ar 
invaliditāti  240 eiro). Darba 
devējam jānodrošina līdzmaksā-
jums jaunieša algai, jo tā nevar būt 
mazāka par valstī noteikto mini
mālo algu. NVA ik mēnesi dotē arī 
algu jauniešu darba vadītājam  
50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās algas par divu jauniešu 
darba vadīšanu. Nepieciešamības 
gadījumos NVA piešķir vienreizēju 
dotāciju (līdz 50 eiro) individuāla-
jiem aizsardzības līdzekļiem, 
uzsākot darbu, kā arī apmaksā jau-
niešu veselības pārbaudes. Tāpat 
NVA apmaksā izdevumus, kas 
saistīti ar darba vietas pielāgošanu 
jaunietim ar invaliditāti,  līdz 711 
eiro.

 ”Subsidētās darba vietas jau-
niešiem bezdarbniekiem”

Subsidētajās darba vietās nodar-
bina NVA reģistrētos jauniešus 
bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 
29 gadiem, kuri bez darba ir pus-
gadu un ilgāk; kuriem nav vispārējā 
vidējā izglītība vai profesionālā 
kvalifikācija; kuri ne vēlāk kā 
pirms diviem gadiem ir ieguvuši 
profesionālo vai augstāko izglītību, 
bet vēl nav atraduši pastāvīgu 
darbu, kā arī jauniešus ar invali
ditāti. Izveidojot jaunietim 
bezdarbniekam subsidēto darba 
vietu, darba devējs no NVA saņem 
dotāciju 50% apmērā no mēneša 
darba algas, ko darba devējs no-
saka pats. Taču jāņem vērā, ka ik-
mēneša dotācija nevar pārsniegt 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru. Ja darbā tiek 
pieņemts jaunietis bezdarbnieks ar 
invaliditāti, tad darba devējs no 
NVA saņem dotāciju līdz pusotras 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēram vai valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba 
algas apmērā, ja jaunieti plānots 
nodarbināt mazkvalificētos darbos. 
Nepieciešamības gadījumos NVA 
apmaksās jauniešu ar invaliditāti 
veselības pārbaudes. Tāpat NVA 
apmaksā izdevumus, kas saistīti ar 
darba vietas pielāgošanu jaunietim 
ar invaliditāti,  līdz 711 eiro. NVA 
dotē arī darba algu darba vadītājam 

 50% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas.

 “Darbam nepieciešamo ie-
maņu attīstība nevalstiskajā sek-
torā

Biedrības un nodibinājumi darbā 
sabiedrības labā iesaista jauniešus 
bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 
24 gadiem. Turklāt NVA biedrībām 
vai nodibinājumiem palīdz iz-
vēlēties to darbības specifikai un 
prasībām visatbilstošākos kandidā-
tus no NVA reģistrētajiem jau-
niešiem bezdarbniekiem. Jaunietis, 
piedaloties pasākumā, no NVA 
saņems ikmēneša stipendiju 90 
eiro apmērā proporcionāli mēnesī 
nostrādātajām dienām un būs ap-
drošināts pret nelaimes gadī-
jumiem. Darba pienākumi biedrībā 
vai nodibinājumā jaunietim jāveic 
piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 
4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas 
dienā. Jaunieša  iesaistes ilgums 
pasākumā – līdz 6 mēnešiem, at-
kārtota iesaiste iespējama ne ātrāk 
kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās 
dalības pabeigšanas.

 
Detalizētāka informācija par 

ESF projekta „Jauniešu garantijas” 
atbalsta pasākumiem izlasāma 
NVA interneta vietnes sadaļā  
“Darba devējiem”.

ESF projekta „Jauniešu garantijas” 
atbalsta pasākumi

Mārupes novada Dome 2016.
gada 30.novembrī ir apstiprinā-
jusi (Lēmums Nr.31) Mārupes 
novada kultūrvides attīstības un 
tradīciju plānu.

Lai uzraudzītu izstrādāto kultūr-
vides attīstības un tradīciju plāna 
tālāko virzību un plāna realizāciju 
Mārupes novada Dome izveidos 
kultūrvides konsultatīvo padomi, 
kurā tiks iekļauti sabiedrības 
pārstāvji, domes speciālisti, sabie-
driskās organizācijas un domes 
deputāti. Konsultatīvās padomes 
sastāvā tiks iekļauti ne vairāk kā 15 
padomes locekļi, kuri līdzdarbotos 
apstiprināto plānu ieviešanā.

Plānots, ka konsultatīvā padome 
tiks sasauktas ne biežāk kā 3 – 4 
reizes gadā. Galvenie uzdevumi 
būs – uzraudzīt un ieviest izstrādātā 
kultūrvides pasākumu plānu at-
tīstību, saskaņot plānoto ikgadējo 

Mārupes novada Dome aicina Jaunmārupes iedzīvotājus uz tikšanos 
par rekreācijas teritorijas izveidošanu Jaunmārupes dabas parkā.

Tikšanās laikā pašvaldības speciālisti prezentēs Jaunmārupes dabas 
parka attīstības vīziju.

Tikšanās notiks 2017.gada 15.februārī plkst. 18.00, Jaunmārupes 
pamatskolas aktu zālē, Mazcenu alejā 4a.

Mārupes novada Sociālais 
dienests aicina pieteikties perso-
nas, kuri ir bijuši Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieki, saistībā ar iespēju saņemt 
Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotu 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku piemiņas 
zīmi. 

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas 
Republikas pilsonim, nepilsonim, 
ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā 
uzturēšanās atļauja Latvijā un kura 
statuss atzīts Černobiļas AES 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku un Černobiļas AES avārijas 
rezultātā cietušo personu sociālās 
aizsardzības likuma 4.pantā (Par 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku atzīstama 
persona, kura piedalījās Černobiļas 
AES ekspluatācijas darbos, Černo-
biļas AES avārijas seku 
likvidēšanas darbos un citos Čer-
nobiļas AES avārijas izraisītajos 
darbos Černobiļas AES 
atsvešināšanas zonā laikposmā no 
1986.gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 
31.decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo 
personu darbu veikšanai Černo-
biļas AES atsvešināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu 

1.februārī savu darbu sāks jaunā 
Mārupes Ledus halle. Tā Mārupes 
iedzīvotājiem būs vēl viena lieliska 
vieta, kur pavadīt savu brīvo laiku 
ar ģimenēm, bērniem un draugiem.

Par galveno prioritāti izvirzīti 
bērni un jaunieši. Vienlaicīgi ar 
Mārupes ledus halles atvēršanu ir 
nodibināta arī Mārupes hokeja sav-
ienība. Ar Mārupes Domes atbalstu 
ne tikai Mārupes skolniekiem, bet 
arī bērniem pirmsskolas vecumā, 
tiks radīta iespēja apgūt slidot 
prasmi un pirmās hokeja iemaņas 
kvalificētu, pieredzējušu treneru 
uzraudzībā, kas ļaus jauniešiem 
iesaistīties hokeja un daiļslidošanas 
grupās.

Jaunais centrs treniņu nodar-
bībām, spēku samērošanai un 
kopīgām spēlēm savā iemīļotākajā 
sporta disciplīnā būs atvērts dažādu 
līmeņu hokeja komandām. Tāpat 
arī būs iespēja trenēties daiļs-

2016. gada nogalē Mārupes 
novada Dome uzsāka Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas at-
tīstības vīzijas sagatavošanu, lai 
veiktu tās tālākās attīstības 
iespēju novērtējumu. Šī darba 
ietvaros tiek organizēta Mārupes 
novada iedzīvotāju viedokļa 
noskaidrošana, par vēlmi apgūt 
kādu mācību programmu.

Sagatavotā anketa sastāv no di-
viem blokiem – vienā no kuriem 
jautājumi ir par pieaugušo vēlmi 
interešu izglītības līmenī apgūt (vai 
papildināt zināšanas) kādu no 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las piedāvātajām programmām. 
Otrs anketas bloka mērķis ir 
noskaidrot vecāku (vai aizbildņu) 
vēlmi piedāvāt bērniem apgūt kādu 
no Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas piedāvātajām profesionālās 
vai interešu izglītības program-
mām. Aptauja ir sagatavota tā, lai 
aizpildot informāciju tikai par vi-
enu no interesējošiem blokiem, 
anketa joprojām būtu derīga un tās 
rezultāti ietverti kopējā pētījumā.

Aptauja pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Aktuāli.

nozares budžetu atbilstoši plānam, 
ierosināt grozījumus apstiprinātajā 
plānā un izskatīt citus nozarei būti-
skus jautājumus.

Aicinām pieteikties un aktīvi 
līdzdarboties sabiedrības pārstāv-
jus. Konsultatīvās padomes sastāvā 
tiks izvēlēti tie novada sabiedrības 
pārstāvji, kuri būs pieteikti ar 
lielāko sabiedrības atbalstu 
(Mārupes novada iedzīvotāju 
skaitu).

Lūdzam pieteikties līdzdalībai 
līdz 2017.gada 10.februārim pie 
Attīstības nodaļas vadītājas 
palīdzes Jolantas Kursišas, sūtot 
informāciju uz epastu: jolanta.
kursisa@marupe.lv vai rakstiski, 
adresējot to Mārupes novada Do-
mei, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā, LV2167, norādot 
savu kontaktinformāciju (vārds, 
uzvārds, adrese, tālrunis un 
epasts).

iestāžu komandējošā personāla vai 
ierindas personāla sastāvā dienēja 
Černobiļas AES atsvešināšanas 
zonā;

3) attiecīgā persona karaspēka 
daļu komandējošā personāla vai 
ierindas personāla sastāvā vai kā 
rezervē ieskaitīta karaklausībai pa-
kļauta persona tika iesaukta uz 
speciālajām mācībām un iesaistīta 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas darbos (neatkarīgi no 
dislokācijas vietas un veiktajiem 
darbiem).)

Nolikums, kā arī iesniegums 
Iekšlietu ministrijas piemiņas 
zīmes Černobiļas atomelektro-
stacijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku godināšanai ir pieejams 
Iekšlietu ministrijas mājaslapā 
www.iem.gov.lv sadaļā Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku godināšanai.

Iesniegums jāaizpilda un līdz 
28.februārim jānogādā personīgi 
vai jānosūta pa pastu Mārupes 
novada Domes Sociālajam dienes-
tam (Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV 2167). Ja ir 
nepieciešama palīdzība iesnieguma 
aizpildīšanā, aicinām vērsties 
Mārupes novada Sociālajā dienestā 
(tel. uzziņām 67149869).

lidošanas skolām. Talantīgā daiļsli-
dotāja Angelīna Kučvaļska no 
daiļslidošanas kluba „Kaskads” jau 
sākusi savus treniņus Mārupes le-
dus hallē.  Viennozīmīgi  ledus 
laukums būs pieejams arī publiska-
jai slidošanai. Sporta un atpūtas 
centrā tiks rīkoti gan vietēja, gan 
starptautiska mēroga turnīri un sa-
censības.

Mārupes ledushalles telpās būs 
publiski pieejama kafejnīca „Bur-
gerBulka”, kurā ikviens sportists 
un sporta centra apmeklētājs varēs 
ieturēt sev piemērotāko maltīti. 
Fitnesa centrs ”Kiwi fitness”, 
gaidīs visu vingrot gribētājus, kuri 
gatavi izmēģināt jaunākās 
paaudzes modernākos trenažierus. 
SIA “Baltijas Fizioterapija” 
Mārupes iedzīvotājiem piedāvās 
plaša profila rehabilitācijas pa-
kalpojumus. Un protams, kā gan 
bez hokeja inventāra veikala, kurā 

varēs iegādāties visu nepieciešamo 
hokejam un slidošanai. Darbosies 
slidu asināšanas un ekipējuma re-
monta darbnīca. 

Mārupes ledus halle savu darbu 
sāk 1. februārī. Par darba laiku un 
pieteikšanos slidošanai  lūdzu se-
kot mājaslapā www.marupesledus.
lv

Laipni gaidīti visi interesenti un 
slidot, sportot gribētāji.

Mārupes ledus halle uzbūvēta 
par privātām investīcijām un 
aizņem 4500 kvadrātmetrus lielu 
apbūvējamo platību. Būvniecība 
tika uzsākta 2016. gada 1.janvārī, 
bet pabeigta šā gada 27.janvārī. 
Ledus laukums un halle aprīkota ar 
jaunākajām mūsdienu tehnoloģi-
jām. Halles skatītāju tribīnēs ietil-
pst 250 sēdvietas un 100 stāvvie-
tas.

Mārupes Ledus halle atrodas 
Kantora ielā 128, Mārupē.

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības 
iespējām pieteikties Mārupes novada 

kultūrvides konsultatīvajā padomē 

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos par 
Jaunmārupes attīstību

Pašvaldība aicina pieteikties 
Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekus

Mārupiešus gaida daudzfunkcionāls sporta un atpūtas centrs 

Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujā par Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas attīstību
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Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  

45/2016
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2016. gada  30. novembra 

sēdes  Nr.  15  lēmumu Nr. 28

Precizēti ar  Mārupes novada 
domes 2017. gada  18. janvāra  

sēdes  Nr.  1  lēmumu Nr. 17

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2011. gada 12. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 9/2011 

„Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām”

43. panta pirmās daļas 13. punktu 
un trešo daļu,

Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma

 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2011. gada 12. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
Mārupes novadā” (turpmāk tekstā 
– Saistošie noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1. Papildināt Saistošo noteikumu 3. 
punktu ar 3.12  3.16 apakšpunktiem 
šādā redakcijā: 

„3.12. ražošanas atkritumi – atkri-
tumi, kas radušies ražošanas procesā 
vai būvniecībā;

3.13.lielgabarīta atkritumi – atkri-
tumi, kurus to izmēru dēļ nevar un 
nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs 
(mēbeles, matrači, riepas u.c.);

3.14. bioloģiskie atkritumi – bi-
oloģiski noārdāmi dārzu vai parku at-
kritumi, mājsaimniecību, restorānu, 
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un 
mazumtirdzniecības telpu pārtikas un 
virtuves atkritumi un citi tiem pielīdz-
ināmi pārtikas ražošanas atkritumi;

3.14.1. bioloģiski noārdāmi vir-
tuves atkritumi – bioloģiski atkritumi, 
kas rodas mājsaimniecībā ēdiena gat-
avošanas un lietošanas procesā (augļu 
un dārzeņu mizas, zaļumi, tējas, kafi-
jas biezumi, termiski apstrādātas ēdi-
ena atliekas u.c.) 

3.14.2. bioloģiski noārdāmi dārzu 
un parku atkritumi, (zāle, ziedi, lapas, 
zari, dārzeņi, augļi)

3.15. mājsaimniecības elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumi — elek-
trisko un elektronisko iekārtu atkri-
tumi, kuri radušies mājsaimniecībā 
vai tirdzniecībā, pakalpojumu 
sniegšanas procesā, rūpniecībā, 
iestādēs un citur, ja tie īpašību un 
daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaim-
niecībā radītajiem elektrisko un elek-
tronisko iekārtu atkritumiem.

3.16. sadzīves atkritumu dalītās 
savākšanas punkts ir speciāli aprīkota 
vieta, kur konteineros dalīti savāc un 
īslaicīgi uzglabā dažādu veidu 
sadzīves atkritumus pirms to pār-
vadāšanas – ne ilgāk kā nedēļu bi-
oloģiskos atkritumus un ne ilgāk kā 
sešas nedēļas – pārējos sadzīves atkri-
tumus. Sadzīves atkritumu dalītās 
savākšanas punktā nodrošina ne 
mazāk kā divu veidu sadzīves atkri-
tumu dalītu savākšanu;

3.17.Būvniecības atkritumu lau-
kums   ir speciāli aprīkota iežogota 
vieta tādu būvniecības un būvju no-
jaukšanas atkritumu savākšanai un 
īslaicīgai uzglabāšanai, kuri nav 
uzskatāmi par bīstamajiem atkritu-
miem atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par atkritumu klasifikatoru un 
īpašībām, kas padara atkritumus bīsta-
mus, un uz kuriem attiecas normatīvie 
akti par būvniecībā radušos atkritumu 
un to pārvadājumu uzskaites kārtību.

2. Izteikt Saistošo noteikumu 5. 
punktu šādā redakcijā: 

„5. Pašvaldība informē visas 
fiziskās un juridiskās personas 
Mārupes novada administratīvajā teri-
torijā par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu 
pašvaldības teritorijā, informāciju 
publicējot vietējā laikrakstā „Mārupes 
vēstis” un interneta vietnē www.
marupe.lv.” 

3. Papildināt  Saistošo noteikumu 
6.punktu ar 6.4.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„6.4. atkritumu nogādāšana ar 

31. Izteikt Saistošo noteikumu 
68.4 apakšpunktu šādā redakcijā: 

„68.4. ievietot nešķirotos sadzīves 
atkritumus konteineros, kas paredzēti 
cita nekustamā īpašuma apkalpoša-
nai”

32. Saistošo noteikumu 68.5 apa-
kšpunktā svītrot vārdu ,,sadzīves”.

33. Izteikt Saistošo noteikumu 
68.7 apakšpunktu šādā redakcijā:

„68.7. konteineros ievietot kvēlo-
jošus, degošus un ugunsnedrošus at-
kritumus;”

34. Svītrot Saistošo noteikumu 
73. punktu.

35. Izteikt Saistošo noteikumu 77. 
punktu šādā redakcijā:

„77. Privātā īpašumā novietojamo 
sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktu izvietojumu nosaka attiecīgā 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tie-
siskais valdītājs, bet sabiedrisko 
sadzīves atkritumu dalītās savākšanas 
punktu vietas nosaka pašvaldība.”

36. Izteikt Saistošo noteikumu 78. 
punktu šādā redakcijā:

,,78. Par saistošo noteikumu nei-
evērošanu vai pārkāpšanu vainīgās 
personas tiek sauktas pie adminis-
tratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.”

37. Izteikt Saistošo noteikumu 79. 
punktu šādā redakcijā: 

,,79. Par saistošo noteikumu 
pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu 
vai naudas sodu atbilstoši Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksam.”

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

36/2016
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2016. gada  30. novembra 

sēdes  Nr.  15  lēmumu Nr. 42

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2013. gada 29. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par 
Mārupes novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājuma ris-
ināšanā”

Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”
6. panta otro daļu, 7.  panta sesto 

daļu, 
9. panta pirmās daļas 4. punktu, 

14. panta pirmās daļas 6. punktu, 
15. pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2013. gada 29. maija saistošajos notei-
kumos Nr. 17/2013 2013 „Par 
Mārupes novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turp-
māk tekstā – Saistošie noteikumi) šā-
dus grozījumus:

1. Papildināt Saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu ar li-
kuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 25.pantu.

2. Izteikt Saistošo noteikumu 1. 
punktu šāda redakcijā:

„1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Mārupes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu ris-
ināšanā.”

3. Izdarīt Saistošo noteikumu 3. un 
4. punktā šādus grozījumus:

3.1. Saistošo noteikumu 3. punktā 
aizstāt vārdu kopu „kuras ar dzīvo-
jamo telpu nodrošināmas” ar vārdu 
kopu „kurām tiek sniegta palīdzība”,

3.2. Saistošo noteikumu 4. punktā 
aizstāt vārdu kopu „izīrē dzīvojamo 
telpu” ar vārdu kopu „sniedz 
palīdzību”. 

4. Svītrot Saistošo noteikumu 5. 
punkta pirmajā teikumā vārdu “rakst-
veida”.

5. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar nodaļu „II2  PAŠVALDĪBAS 
PALĪDZĪBAS VEIDI”, kurā iekļaut 
punktus 41.   43 . šādā redakcijā: 

„41. Pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā,

41.1.  izīrējot Mārupes novada 
pašvaldībai piederošu vai uz likumīga 
pamata Mārupes novada pašvaldības 
lietojumā esošu dzīvojamo telpu vai 

41 .2. izmaksājot dzīvokļa pabalstu.
42. Personai ir tiesības saņemt tikai 

vienu pašvaldības palīdzības veidu.
43.Persona, iesniedzot 5. punktā 

norādīto iesniegumu, norāda vēlamu 
palīdzības veidu.”

pašvaldību saskaņotās maršruta vietās 
un pēc saskaņota izvešanas grafika.”

4. Papildināt saistošos noteiku-
mus ar 61. punktu šādā redakcijā:

„61. Mārupes novada dome ar savu 
lēmumu nosaka sadzīves atkritumu 
blīvuma koeficientu pārejai no til-
puma vienībām uz svara vienībām, 
kas iekļauts maksā par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu. Minētā 
kārtība piemērojama saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem par 
kārtību, kādā atkritumu poligona ap-
saimniekotājs veic poligonā apglabāto 
atkritumu sastāva, masas un tilpuma 
mērījumus.”

5. Izteikt Saistošo noteikumu 
7.punktu šādā redakcijā: 

,,7. Mārupes novada administratī-
vajā teritorijā savāktie sadzīves atkri-
tumi, kuri nav izmantojami reģen-
erācijai vai atkārtotai izmantošanai, 
nogādājami un apglabājami sadzīves 
atkritumu poligonā ,,Getliņi”.”

6. Izteikt Saistošo noteikumu 11. 
punktu un 12. punktu šādā redak-
cijā: 

„11. Iesaistīties dalīto sadzīves at-
kritumu savākšanas pasākumos un 
ievietot atkritumu rašanās vietā 
sašķirotos atkritumus konteineros, kas 
paredzēti noteikta veida dalītiem at-
kritumiem un kas izvietoti dalītās at-
kritumu savākšanas punktos vai lau-
kumā, vai nogādāt atkritumus 
atkritumu šķirošanas  pārkraušanas 
stacijā vai kompostēšanas laukumā, 
kuri ir saņēmuši spēkā esošajos nor-
matīvajos aktos noteiktās atļaujas.

12. Atkritumu radītājs un valdītājs 
nodrošina atsevišķu atkritumu veidu 
(sadzīves bīstamo, lielgabarīta, 
būvniecības atkritumu u.c.), 
nogādāšanu uz tam paredzētām vi-
etām personīgi vai izmantojot atkri-
tumu apsaimniekotāja pakalpojumus, 
kurš normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir ieguvis tiesības šo atkritumu 
apsaimniekošanai.”

7. Izteikt Saistošo noteikumu 14. 
punktu šādā redakcijā:

„14. Vasarnīcas vai citas īslaicīgas 
apmešanās ēkas, kuras lietošanai ir 
sezonāls raksturs, īpašniekam, valdītā-
jam, lietotājam vai viņa pilnvarotajai 
personai ir pienākums slēgt līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu ar 
pašvaldības izvēlētu atkritumu ap-
saimniekotāju tikai par laika periodu, 
kurā pastāvīgi uzturas ēkā, nodrošinot 
regulāru atkritumu izvešanu atbilstoši 
izvedamo atkritumu veidam, daudzu-
mam un grafikam.” 

8. Svītrot saistošo noteikumu 16. 
punktu.

9. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 23.3. punktu šādā redakcijā: 

„23.3. ražošanas, t.sk. būvniecības 
atkritumu gadījumā – nodod atkritu-
mus atkritumu apsaimniekotājam, 
kurš ir saņēmis atļauju attiecīgo atkri-
tumu apsaimniekošanai, un sedz atkri-
tumu apsaimniekošanas izmaksas.” 

10. Svītrot saistošo noteikumu 24. 
punktu.

11. Izteikt Saistošo noteikumu 25. 
punktu šādā redakcijā:

„25. Atkritumu radītājiem ir atļauts 
kompostēt bioloģiskos atkritumus (bi-
oloģiski noārdāmos dārzu un parku 
atkritumus), ja:

25.1. kompostēšana tiek veikta sava 
īpašuma teritorijā vai citā speciāli tam 
paredzētā vietā, kas saskaņota ar 
pašvaldību un iekārtota atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem, un saražoto kom-
postu izmantot tikai paša saimniecis-
kajām vajadzībām. 

25.2. tas nerada draudus cilvēku 
veselībai, videi, kā arī trešo personu 
mantai. Ja kompetenta iestāde kon-
statē kādus normatīvo aktu pārkāpu-
mus, kompostēšana tiek aizliegta līdz 
šo pārkāpumu novēršanai.”

12. Izteikt Saistošo noteikumu 32. 
punktu šādā redakcijā: 

„32. Nodrošināt normatīvajiem ak-
tiem atbilstošu un pieejamu dalītās at-
kritumu vākšanas pakalpojumu 
šādiem atkritumu veidiem  stiklam, 
papīram, plastmasai, metālam, bi-
oloģiskajiem atkritumiem, būv-
gružiem, lielgabarīta, mājsaimniecī-
bas elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem un sadzīvē radušajiem 
bīstamajiem atkritumiem.”

13. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 331. punktu šādā redakcijā:

„331. Nodrošināt atkritumu radītāju 
un valdītāju ar dažāda tilpuma kon-
teineriem, t.sk. 0,12 m3,, maisiem, kā 
arī priekšapmaksas maisiem, iepriekš 
saskaņojot klientu un apsaimniekotāju 
intereses”

14. Izteikt saistošo noteikumu 37. 

punktu šādā redakcijā:
„37. Marķēt atkritumu konteinerus 

un maisus, norādot sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja nosaukumu, kontak-
tinformāciju un konteinerā ievieto-
jamo atkritumu veidu.”

15. Izteikt Saistošo noteikumu 39. 
punktu šādā redakcijā:

„39. Piedāvāt atkritumu ārpuskārtas 
izvešanas pakalpojumu un pēc 
pieprasījuma par atsevišķu samaksu 
nodrošināt atsevišķu veidu atkritumu 
(lielgabarīta, būvniecības, bioloģiski 
noārdāmo dārzu un parku atkritumu 
u.c.) savākšanu.”

16. Izteikt Saistošo noteikumu 41. 
punktu šādā redakcijā:

„41. Lai samazinātu transporta 
slodzi uz ceļiem, troksni, gaisa 
piesārņojumu un citu ietekmi uz vidi, 
optimizēt maršrutus gan dalīto, gan 
nešķiroto atkritumu savākšanā, 
ievērojot sekojošo:

41.1. neveikt atkritumu savākšanu 
svētdienās;

41.2. veikt nešķiroto sadzīves atkri-
tumu savākšanu vienā reizē no vienā 
maršrutā esošām juridiskām un 
fiziskām personām, ja šajā maršrutā 
esošai juridiskai personai noslēgtais 
līgums paredz atkritumu izvešanu ne 
biežāk kā 1 reizi nedēļā.”

17. Izteikt Saistošo noteikumu 
43.punktu šādā redakcijā: 

„43. Sadarbībā ar pašvaldību no-
drošināt lielgabarīta, mājsaimniecības 
elektrisko un elektronisko iekārtu at-
kritumu un sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu savākšanu vismaz reizi 
ceturksnī. Sadarbība ar pašvaldību šī 
punkta izpratnē ir maršrutu un laiku 
saskaņošana, kā arī pakalpojuma 
sniegšanai nepieciešamas informāci-
jas sniegšana no pašvaldības puses.”

18. Izteikt Saistošo noteikumu 47. 
punktu šādā redakcijā:

„47. Veikt sabiedrības izglītošanu, 
informēšanu un līdzdalību vides kval-
itātes uzlabošanā Mārupes novadā, lai 
nodrošinātu mūsdienīgu, videi 
draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu 
un piesārņojuma samazināšanu ap-
kārtējā vidē (informatīvas lapas par 
sniegtajiem  pakalpojumiem, izglīto-
joši izdales materiāli, publikācijas vi-
etējā laikrakstā, sižeti televīzijā, inter-
nets, u.c.).”

19. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 491. un 492.  punktiem šādā 
redakcijā:

„491. Pašvaldības teritorijā tiek 
dalīti savākti sekojošie sadzīves atkri-
tumi – stikls, plastmasa, papīrs, 
metāls, bioloģiskie atkritumi. 

492. Dalītos sadzīves atkritumus 
izved pēc atsevišķa grafikā nekā 
nešķirotos sadzīves atkritumus. Stikla, 
plastmasas, papīra un metāla atkritu-
mus ne retāk kā vienu reizi divos 
mēnešos. Bioloģiskos atkritumus iz-
ved ne retāk kā pēc 72 stundām 
vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, 
jūlijā, augustā un septembrī) un 168 
stundām ziemas periodā (janvārī, 
februārī, martā, oktobrī, novembrī un 
decembrī), periodiski (vasaras periodā 
– divas reizes nedēļā, ziemas periodā 
– reizi nedēļā) izvedot visus bioloģis-
kos atkritumus.” 

20. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 551.punktu šādā redakcijā:

„551. Sabiedriskās ēdināšanas 
iestāžu atkritumus un mazum-
tirdzniecības telpu pārtikas atkritumus 
dalīti savāc speciālos bioloģisko atkri-
tumu konteineros vai mucās no slēgta 
un atklāta tipa ēdināšanas iestādēm, 
pārtikas ražošanas uzņēmumiem un 
tirdzniecības vietām pēc noteikta iz-
vešanas grafika, vienojoties ar atkri-
tumu radītāju vai valdītāju un atkri-
tumu apsaimniekotāju.”

21. Izteikt Saistošo noteikumu 
VII. nodaļas nosaukumu šādā reda-
kcijā:

„VII. Bīstamo un lielgabarīta atkri-
tumu apsaimniekošana.” 

22. Izteikt Saistošo noteikumu 
57.punkta pirmo teikumu šādā re-
dakcijā:

„Sadzīvē radīto bīstamo atkritumu 
radītājs vai valdītājs”

23. Izteikt Saistošo noteikumu 58. 
un 59. punktu šādā redakcijā: 

„58. Dalīti tiek savākti šādi sadzīvē 
radītie bīstamo atkritumu veidi: māj-
saimniecības elektrisko un elektroni-
sko iekārtu atkritumi kā neizjauktas 
elektropreces, dienasgaismas lampas, 
akumulatori, baterijas, medikamenti 
un to atlikumi, krāsas, lakas u.c. 
sadzīvē radušies bīstamie atkritumi: 

58.1. sadzīvē radušies bīstamie at-
kritumi, elektroniskie un elektriskie 
atkritumi tiek savākti ar pašvaldību 

saskaņotā maršrutā, vietās un pēc 
grafika ne retāk kā 1(vienu)  reizi 
ceturksnī un atkritumu apsaimnie-
kotāja rīkoto akciju veidā, kā arī 

58.2 .sadzīvē radušos bīstamos at-
kritumus un elektroniskos un elektris-
kos atkritumus to radītājs vai valdītājs 
var nodot šķiroto atkritumu savākšanas 
laukumos vai  bīstamo atkritumu 
savākšanas punktos, ko organizē pēc 
valstī noteiktā ražotāja atbildības prin-
cipa:

58.2.1. baterijas ievietojot publiska-
jās vietās pieejamos konteineros 
(elektropreču tirgotavās, lielveikalos 
un citur);

58.2.2. medikamentus un to atliku-
mus nododot aptiekā, medicīnas 
iestādēs, tajā skaitā arī veterinār-
medicīnas;

58.2.3. elektroniskos un elektriskos 
atkritumus nododot elektropreču tir-
gotavās;

58.2.4. akumulatorus nododot auto 
servisos. 

58.3. juridiskās personas slēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaim-
niekošanu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, kurš veic bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanu un ir saņēmis atļauju 
veikt bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanu un sedz visas bīstamo atkri-
tumu apsaimniekošanas izmaksas. 

59. Atkritumu radītājiem aizliegts 
sajaukt dažādu veidu bīstamos atkritu-
mus, kā arī sajaukt bīstamos atkritu-
mus ar sadzīves vai ražošanas atkritu-
miem. Nav pieļaujama sadzīvē radīto 
bīstamo atkritumu (elektropreču, aku-
mulatoru u.c.) ievietošana sadzīves 
atkritumu konteinerā vai novietošana 
pie tiem.”

24. Svītrot  Saistošo noteikumu 
60. punktu 

25. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 591.-594. punktiem šādā re-
dakcijā:

„591. Fizisko personu sadzīvē 
radīto bīstamo atkritumu apsaimnie-
košanas izmaksas tiek iekļautas 
kopējā atkritumu apsaimniekošanas 
maksā.

592. Lielgabarīta atkritumi jānodala 
atsevišķi no citiem sadzīves atkritu-
miem. Lielgabarīta atkritumi tiek 
savākti ar pašvaldību saskaņotā 
maršrutā, vietās un pēc grafika  ne 
retāk kā 1 reizi ceturksnī vai atkritumu 
apsaimniekotāja rīkoto akciju veidā;

593. Lielgabarīta atkritumu īsla-
icīga novietošana pie konteineriem vai 
citur ir atļauta, tikai iepriekš saskaņo-
jot ar namu apsaimniekotāju vai atkri-
tumu apsaimniekotāju.

594. Lielgabarīta atkritumu kon-
teineri novietojami tā, lai netraucētu 
gājēju un citu transportlīdzekļu 
kustībai.”

26. Izteikt Saistošo noteikumu 
VIII. nodaļas nosaukumu šādā re-
dakcijā:

„VIII. Ražošanas un būvniecības 
atkritumu apsaimniekošana”

27. Izteikt Saistošo noteikumu 
61.-63. punktus šādā redakcijā:

„61. Ražošanas atkritumi, kas 
radušies būvniecības procesā, jāsavāc 
atsevišķi no citiem sadzīves atkritu-
miem, tos aizliegts novietot ārpus teri-
torijas, kur notiek būvdarbi. Nododot 
būvi ekspluatācijā, jāuzrāda doku-
ments, kas apliecina būvniecībā 
radušos atkritumu nodošanu atkritumu 
apsaimniekotājam vai pārvadātājam 
un kurā norādīts nodoto atkritumu ap-
joms.

62. Ražošanas atkritumu izvešanai 
jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, 
kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību 
un saņēmis atbilstošu Valsts vides 
dienesta atļauju, pakalpojumi, vai, ja 
pašvaldība nav noslēgusi līgumu par 
ražošanas atkritumu apsaimnie-
košanu, tāda komersanta pakalpoju-
mus, kurš normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkri-
tumu pārvadāšanu, vai arī tie pat-
stāvīgi jānogādā būvniecības atkri-
tumu savākšanas vietā. 

63. Atkritumu radītājiem aizliegts 
ievietot atkritumu valdītāja kontein-
eros ražošanas un būvniecības atkritu-
mus, kā arī tos novietot citās neatļautās 
vietās”

28. Svītrot Saistošo noteikumu 
64. punktu 

29. Izteikt Saistošo noteikumu 65. 
punktu šādā redakcijā: 

„65. Ražošanas un būvniecības at-
kritumu konteineri novietojami tā, lai 
netraucētu gājēju un citu trans-
portlīdzekļu kustībai.”

30. Svītrot Saistošo noteikumu 
68.1 apakšpunktā vārdus „Mārupes 
novada teritorijā”. 

Saistošie 
noteikumi
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2.2.2. apgūst izglītību kādā no 
Mārupes novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm;

2.2.3. pieder nekustamais īpašums 
Mārupes novadā;

2.2.4. strādā Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā.

2.3. Fizisko personu nereģistrētai 
apvienībai (radošiem kolektīviem, 
piemēram, kori, ansambļi) (turpmāk 
tekstā – Apvienība), kas kultūras, vai 
ar kultūrizglītības projektus, vai ra-
došās darbības īsteno Mārupes novadā 
un/vai  Mārupes novada vārdā, un/vai 
pārstāv Mārupes novadu, ja tā atbilst 
sekojošām prasībām:

2.3.1. tajā ir apvienojušies ne mazāk 
kā 70%  dalībnieku, kuri dzīvo vai 
strādā, vai mācas Mārupes novadā;

2.3.2. to vada persona, kuru neno-
darbina uz jebkāda līguma pamata šī 
kolektīva vadīšanai pašvaldības 
iestāde.

2.4.  Fiziskajai personai, kuras neat-
karīgi no izglītības, profesijas vai 
pamatnodarbes savus individuālos 
kultūras un/vai kultūrizglītības pro-
jektus, un/vai radošās darbības īsteno 
Mārupes novadā un/vai Mārupes 
novada vārdā, vai tiem ir tieša saistība 
ar Mārupes novadu, un, ja tā atbilst 
vismaz vienai no sekojošām prasībām:

2.4.1. deklarētā dzīvesvieta, ne 
mazāk kā gadu, ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā; 

2.4.2. apgūst izglītību kādā no 
Mārupes novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm. 

3. Dome sniedz atbalstu, piešķirot:
3.1. finansējumu, vai
3.2. tiesības lietot pašvaldības 

nekustamo īpašumu par samazinātu 
nomas maksu, vai

3.3. balvu.
4. Ikviena persona viena budžeta 

gada ietvaros ir tiesīga saņemt tikai 
vienu viena veida atbalstu šīs personas 
pieprasītajā un šai personai saistošajos 
noteikumos paredzētajā apmērā, izņe-
mot gadījumus, kad Saistošajos notei-
kumos ir speciāli atrunāti gadījumi, 
kuros ir pieļaujams saņemt vairākus 
dažāda veida atbalstus vienlaicīgi. 

5. Ja viena persona viena budžeta 
gada laikā tiek minēta vairāk nekā vi-
enā pieteikumā par atbalsta 
pieprasīšanu, tad tiek izskatīts un at-
balstīts tikai viens pieteikums, kurš ir 
saņemts pirmais, bet pārējie pietei-
kumi attiecībā uz atkārtojušos personu 
tiek noraidīti, izņemot gadījumus, kad 
persona izmanto Saistošajos noteiku-
mos īpaši atrunātās tiesības pieprasīt 
dažāda veida atbalstus vienlaicīgi.

6. Ikvienai personai ir tiesības 
saņemt tai pienākošos atbalstu arī pa 
daļām viena budžeta gada ietvaros.

II. Domes finansējuma 
piešķiršanas kārtība

7. Dome piešķir finansējumu, iz-
maksājot:

7.1. atbalstu izdevumu segšanai, 
kas saistīti ar personas plānotu dalību 
skatēs, semināros, koncertos vai citos 
pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība 
un/vai tautas jaunrades nozīme (turp-
māk tekstā – domes atbalsts);

7.2. līdzfinansējumu izdevumu 
segšanai, kas saistīti ar personas 
plānotu pasākuma organizēšanu un 
novadīšanu vai ierosinātās ieceres 
īstenošanu, kurai (am) ir kultūras 
vērtība un/vai tautas jaunrades nozīme 
Mārupes novadā (turpmāk tekstā   
domes līdzfinansējums). 

8. Domes atbalstu piešķir tikai 2.2  
punktā norādītajai fiziskajai personai 
un 2.3 punktā norādītajai apvienībai, 
ņemot vērā tās:

8.1. sasniegumus pēdējo 12 mēnešu 
periodā pirms pieteikuma 
iesniegšanas;

8.2. pieteikumā norādītās izmaksas, 
kuras nepieciešamas, lai sasniegtu 7.1 
punktā minēto mērķi.

9. Domes atbalstā tiek iekļautas ti-
kai  izmaksas, kas saistītas ar ceļa 
izdevumu un dalības maksas segšanu, 
nepārsniedzot šādu apmēru:

9.1. fiziskajai personai, kurai 8.1 
punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā vietējā līmenī 
– līdz 150,00 EUR gadā;

9.2. fiziskajai personai, kurai 8.1 
punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā valsts līmenī – 
līdz 500,00 EUR gadā;

9.3. fiziskajai personai, kurai 8.1 
punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā starptautiskajā 
līmenī – līdz 700,00 EUR gadā;

9.4. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir līdz 15 (piecpadsmit) un kurai 
8.1 punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā vietējā līmenī 

–līdz 2250,00 EUR gadā; 
9.5. apvienībai, kurai dalībnieku 

skaits ir līdz 15 (piecpadsmit) un kurai 
8.1 punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā valsts līmenī – 
līdz 7500,00 EUR gadā;

9.6. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir līdz 15  (piecpadsmit) un ku-
rai 8.1 punktā minētajā periodā bija 
sasniegumi kultūras jomā starptautis-
kajā līmenī – līdz 10 500,00 EUR 
gadā;

9.7. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 
(trīsdesmit)  un kurai 8.1 punktā 
minētajā periodā bija sasniegumi 
kultūras jomā vietējā līmenī – līdz 
4500,00 EUR gadā;

9.8. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 
(trīsdesmit)  un kurai 8.1 punktā 
minētajā periodā bija sasniegumi 
kultūras jomā valsts līmenī – līdz 15 
000,00 EUR gadā;

9.9. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir no 16 (sešpadsmit) līdz 30 
(trīsdesmit)  un kurai 8.1 punktā 
minētajā periodā bija sasniegumi 
kultūras jomā starptautiskajā līmenī – 
līdz 21 000,00 EUR gadā;

9.10. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 
8.1 punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā vietējā līmenī 
– līdz 6000,00 EUR gadā;

9.11. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 
8.1 punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā valsts līmenī – 
līdz 20 000,00 EUR gadā;

9.12. apvienībai, kurai dalībnieku 
skaits ir pāri 30 (trīsdesmit) un kurai 
8.1 punktā minētajā periodā bija sas-
niegumi kultūras jomā starptautiskajā 
līmenī – līdz 28 000,00 EUR gadā. 

10. Par sasniegumu Saistošo notei-
kumu 8.1 punkta izpratnē tiek 
uzskatīts fiziskās personas vai apvi-
enības gūtais panākums skatē, kon-
certā, festivālā vai citā pasākumā, ku-
ram ir kultūras vērtība un/vai tautas 
jaunrades nozīme, ja tam ir doku-
mentāls apstiprinājums, kas apliecina, 
ka šajā pasākumā piedalījās ne mazāk 
kā 10 (desmit) atbilstoša līmeņa 
fiziskās personas vai apvienības, un 
fiziskā persona vai apvienība, kura 
iesniedza pieteikumu, ieguva vienu no 
3 (trīs) godalgotām vietām  attiecīgā 
grupā. Šāda apliecinājuma neesamība 
izslēdz jebkādu pieteikumā uzrādīto 
sasniegumu no vērtēšanas Saistošo 
noteikumu 8.1 punkta kārtībā. Ja pi-
eteikumu iesniedz fiziskā persona, 
kura darbojas nevis individuāli, bet 
apvienības sastāvā, tad tiek vērtēti 
apvienības sasniegumi, ja apvienība 
atbilst 2.3  punkta prasībām.

11. Lai saņemtu domes atbalstu sas-
kaņā ar Saistošo noteikumu 7.1 
punktu, fiziskā persona vai apvienības 
vadītājs iesniedz domē pieteikumu, 
kurā norāda:

11.1. fiziskās personas vārdu, uz-
vārdu, personas kodu, deklarēto dz-
īvesvietu, darba vietu vai mācību vi-
etu, apvienības gadījumā šī prasība 
attiecas uz katru apvienības dalīb-
nieku;

11.2. fiziskās personas vai apvienī-
bas sasniegumus Saistošo noteikumu 
8.1 punktā minētajā periodā, norādot 
vietu, laiku un pievienojot Saistošo 
noteikumu 10. punktā minēto 
apliecinājumu;

11.3. pasākuma, kuram ne-
pieciešams domes atbalsts, apraksts, 
norises vieta un datums;

11.4. ceļa izdevumus un dalības 
maksu  vienai fiziskajai personai, 
apvienības gadījumā  katrai no pietei-
kumā minētajām fiziskajām personām. 

12. Domes atbalstu piešķir ar domes 
lēmumu nākamajā domes sēdē pēc 
tam, kad saņemti visi 

11. punktā minētie dokumenti, ja 
pieteikumu ir iesniegusi Saistošo no-
teikumu 8. punkta prasībām atbilstošā 
fiziskā persona vai apvienība.

13. Atbalstu nepiešķir, ja:
13.1. persona, kura pieprasa domes 

atbalstu, neatbilst Saistošo noteikumu 
8. punkta prasībām;

13.2. persona nav iesniegusi 11. 
punktā minētos dokumentus vai 
iesniegtajos dokumentos nav norādī-
jusi visas 11. punktā pieprasītās ziņas;

13.3. personai nav sasniegumu, tai 
skaitā nav pievienots Saistošo notei-
kumu 10. punkta prasībām atbilstošs 
apliecinājums;

13.4. persona pieprasa atbalstu 
mērķim, kurš neatbilst Saistošo notei-
kumu 7.1 punktā norādītajam, tai 
skaitā, ja ar atbalstu paredzēts segt jau 

taisītās izmaksas par dalību, kura no-
tika pirms pieteikuma iesniegšanas;

13.5. persona nav iesniegusi atskaiti 
par iepriekš saņemto domes atbalstu;

13.6. personai ir konstatēti 
pārkāpumi iepriekš piešķirtā/o at-
balsta/u izlietošanā un uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu persona nav tos 
novērsusi;

13.7. persona jau ir saņēmusi  mak-
simāli pieļaujamo atbalsta apmēru vi-
ena budžeta gada ietvaros;

13.8. saistošo noteikumu 5. punktā 
minētajā gadījumā.

14. Saistošo noteikumu 13. punktā 
minētajos gadījumos domes izpilddi-
rektors paziņo pieteikuma iesniedzē-
jam par atteikumu piešķirt domes at-
balstu. Domes Izpilddirektora 
paziņojums ir apstrīdams Mārupes 
novada domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. Personai  ir 
tiesības novērst 

13. punktā minētos šķēršļus, kas 
bija par pamatu atteikumam piešķirt 
domes atbalstu, un iesniegt atkārtotu 
pieteikumu. 

15. Ikvienai Saistošo noteikumu 2. 
punkta apakšpunktos minētajai perso-
nai ir tiesības saņemt domes līdzfi-
nansējumu saskaņā ar Saistošo notei-
kumu 7.2 punktu tās organizētā 
pasākuma novadīšanai vai ierosinātās 
ieceres īstenošanai, kurai (am) ir 
kultūras vērtība un/vai tautas jaun-
rades nozīme Mārupes novadā. 

16. Līdzfinansējums personas orga-
nizētajam pasākumam tiek piešķirts, 
ja pasākums atbilst sekojošām 
prasībām:

16.1. norises vieta ir Mārupes 
novads;

16.2. mērķa auditorija ir Mārupes 
novada iedzīvotāji;

16.3. pasākums ir nozīmīgs vai ļoti 
nozīmīgs Mārupes novada iedzīvotā-
jiem;

16.4. tam ir kultūras vērtība, 
kultūrizglītojoša vērtība un/vai tautas 
jaunrades nozīme;

16.5. līdz pieteikuma iesniegšanas 
dienai tas nav ticis īstenots.

17. Saistošo noteikumu 16.3 apa-
kšpunkta izpratnē nozīmīgs pasākums 
ir tāds, kurš vērtēšanas rezultātā sas-
kaņā ar Saistošo noteikumu pielikumā 
Nr. 1 ietvertajiem  kritērijiem ieguva 
50  79 punktus, ļoti nozīmīgs – 80  
100 punktus. 

18. Līdzfinansējums nozīmīgam 
pasākumam ir 700,00 EUR.

19. Līdzfinansējums ļoti nozīmīgam 
pasākumam ir 1500,00 EUR.

20. Līdzfinansējums personas 
ierosinātās ieceres īstenošanai, kurai ir 
kultūras vērtība un/vai tautas jaun-
rades nozīme, tiek piešķirts, ja ir 
ievērotas sekojošas prasības:

20.1. ieceres īstenošanas rezultātā 
publiskajā vidē tiks izplatīts Mārupes 
novada nosaukums;

20.2. iecere ir vērsta uz Mārupes 
novada atpazīstamību ārpus novada 
robežām;

20.3. ieceres īstenošanas rezultātā 
tiks radīta jauna vai saglabāta esošā 
vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinie-
ciskā vērtība;

20.4. iecere ir nozīmīga vai ļoti 
nozīmīga Mārupes novada iedzīvotā-
jiem;

20.5. līdz pieteikuma iesniegšanas 
dienai tā nav tikusi īstenota. 

21. Saistošo noteikumu 20.4 apa-
kšpunkta izpratnē nozīmīga iecere ir 
tāda, kura vērtēšanas rezultātā saskaņā 
ar Saistošo noteikumu pielikumā Nr. 2 
ietvertajiem  kritērijiem ieguva 60  89 
punktus, ļoti nozīmīga – 90  120 
punktus. 

22. Par ieceri Saistošo noteikumu 
20. punkta izpratnē var tikt atzīta arī 
personas dalība valsts un starptautiskā 
līmeņa pasākumos, ja tādā veidā tiek 
sasniegti 20.1  20.4 punktā minētie 
mērķi. 

23. Līdzfinansējums nozīmīgai 
iecerei ir  1500,00 EUR.

24. Līdzfinansējums ļoti nozīmīgai 
iecerei ir 3000,00 EUR

25. Lai saņemtu domes līdzfinansē-
jumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 
7.2 punktu, persona iesniedz pietei-
kumu, kurā norāda:

25.1. personas identificējošus datus 
– fiziskajai personai vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, 
darba vietu vai mācību vietu, juridis-
kajai personai – nosaukumu, reģis-
trācijas numuru, juridisko adresi, 
pamatdarbības vietu, ja tā atšķiras no 
juridiskās adreses, un pamatdarbības 
vietas lietošanas tiesisku pamatojumu, 
juridiskās personas piesaistīto 
Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju 

EUR 15,00 mēnesī.
6. Gāze – atbilstoši faktiskām iz-

maksām, bet ne vairāk kā  EUR 3,00 
mēnesī.

7. Sadzīves atkritumu apsaimnie-
košana – atbilstoši faktiskām iz-
maksām, bet ne vairāk kā  EUR 1,50 
mēnesī.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

44/2016
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2016. gada  30. novembra 

sēdes  Nr.  15  lēmumu Nr. 27

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2016. gada 31. augusta sais-
tošajos noteikumos Nr. 29/2016 
„Mārupes novada kapsētu uz-
turēšanas noteikumi”

Izdoti  saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”

43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016. gada 31. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 29/2016 „Mārupes 
novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi” (turpmāk tekstā – Saistošie no-
teikumi) šādu grozījumu:

Papildināt Saistošos noteikumus ar 
nodaļu „XII1. Atbildība par šo notei-
kumu neievērošanu”, kurā iekļaut 
punktus 591.  593 . šādā redakcijā: 

„591. Par šo saistošo noteikumu 
neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolu 
un piemērot sodu ir tiesīgas Mārupes 
novada pašvaldības policijas amatper-
sonas.

592. Ieņēmumi no naudas sodiem 
par šo noteikumu pārkāpumiem tiek 
ieskaitīti Mārupes novada pašvaldības 
pamatbudžetā.

593. Naudas soda samaksa 
pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma 
novērst pārkāpuma sekas un segt ma-
teriālos zaudējumus.”

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  

42/2016
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2016. gada  30. novembra 

sēdes  Nr.  15  lēmumu Nr. 24

Par kultūras un kultūrizglītības 
projektu, un radošo darbību at-
balstu Mārupes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo 

daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Mārupes novada dome 
(turpmāk – dome) atbalsta juridiskās 
un fiziskās personas ar mērķi veicināt 
Mārupes novada iedzīvotāju kultūras 
un mākslas nozaru profesionālās, un 
amatiermākslas jaunrades procesu, un 
radošās darbības.

2. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām 
privātpersonām (turpmāk tekstā – per-
sona):

2.1.  Latvijas Republikas Uzņē-
mumu reģistrā reģistrētai juridiskajai 
personai, kuras reģistrētais pamatdar-
bības veids ir saistīts ar kultūras un 
kultūrizglītības projektu, un radošo 
darbību īstenošanu, ja tā atbilst vismaz 
vienai no sekojošām prasībām:

2.1.1. tās pamatdarbības vieta ir 
Mārupes novada administratīvajā teri-
torijā;

2.1.2. tās īstenotajos kultūras un 
kultūrizglītības projektos, kā arī veik-
tajās radošajās darbībās ir iesaistīti ne 
mazāk kā 5 (pieci) Mārupes novadā 
deklarētie iedzīvotāji.

2.2.  Fiziskajai personai, kura pēc 
izglītības, profesijas vai pamat-
nodarbes ir saistīta ar kultūras, vai ar 
kultūrizglītības projektu, vai ar radošo 
darbību īstenošanu, kura darbojas in-
dividuāli vai 2.3 punkta prasībām at-
bilstošās apvienības sastāvā, ja tā at-
bilst vismaz vienai no sekojošām 
prasībām:

2.2.1. deklarētā dzīvesvieta ir 
Mārupes novada administratīvajā teri-
torijā;

6. Papildināt Saistošo noteikumu 5. 
punktu ar 5.5 apakšpunktu šādā redak-
cijā: 

„5.5  Īres līgumu, ja tāds ir 
noslēgts.”

7. Izteikt Saistošo noteikumu 11. 
punktu un 12. punktu šādā redakcijā: 

„11. Mārupes novada dome pieņem 
lēmumus par 

11.1. par personas atzīšanu par 
tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu 
palīdzības reģistrā vai dzīvokļa pa-
balsta piešķiršanu;

11.2. par atteikumu atzīt personu 
par tiesīgu saņemt palīdzību;

11.3. par personas izslēgšanu no 
palīdzības reģistra;

11.4. par personas pārreģistrāciju 
palīdzības reģistrā;

11.5. par palīdzības sniegšanu 
palīdzības reģistrā iekļautai personai.

12. Saistošo noteikumu 11.1 punktā 
minētais Lēmums tiek pieņemts, ja 
persona atbilst Likumā vai Saistošo 
noteikumu 3. vai 4. punkta apa-
kšpunktos norādītājai personu kate-
gorijai un ir sniegusi visas ne-
pieciešamās  ziņas saskaņā ar 
noteikumu 5. un 6. punkta prasībām.”

8. Izteikt saistošo noteikumu 16. 
punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

Lēmums par palīdzības sniegšanu 
palīdzības reģistrā iekļautai personai 
tiek pieņemts, ja ir iestājušies visi se-
kojoši nosacījumi:

9. Papildināt saistošos noteikumus 
ar nodaļu „V ATSEVIŠĶI NOSACĪ-
JUMI DZĪVOKĻA PABALSTA 
PIEŠĶIRŠANAI”, kurā iekļaut punk-
tus 18.  21. šādā redakcijā:

„18. Dzīvokļa pabalsts tiek 
piešķirts, lai segtu dzīvojamās telpas 
īres vai pārvaldīšanas maksu un 
maksu par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu viena 
kalendārā gada ietvaros. 

19. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek 
aprēķināts, ņemot vērā personas 
iesniegtos dokumentus (īres līgumu), 
bet nepārsniedzot Saistošo noteikumu 
pielikumā noteiktos ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvus.

20. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par 
tiesīgu to saņemt atzītai personai 10 
(desmit) dienu laikā no attiecīga 
domes lēmuma pieņemšanas dienas 
vienā maksājumā. 

21. Ja 11.1. punktā minētais domes 
lēmums tiek pārsūdzēts tiesā saskaņā 
ar Saistošo noteikumu 

17. punktu, bet dzīvokļa pabalsts ir 
izmaksāts, personai ir pienākums 10  
(desmit) dienu laikā atmaksāt 
pašvaldībai 20. punkta kārtībā 
saņemto dzīvokļa pabalstu. Atkārtoti 
pašvaldības palīdzība minētai perso-
nai tiek sniegta tikai uz tiesas sprie-
duma pamata, kas stājies likumīgā 
spēkā.”

10. Papildināt saistošos noteikumus 
ar pielikumu „Ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu segšanas 
normatīvi”. 

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Pielikums 
Mārupes novada domes 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 

36/2016

Ar dzīvojamās telpas lietošanu 
saistīto izdevumu segšanas nor-
matīvi

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, 
izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu segšanas 
normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri un par 
apkuri, kas nodrošināta visam namam, 
ne vairāk kā par dzīvojamās telpas 
kopējās platības 35 m2 vai par visu 
platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis 
vai istaba kopējā dzīvoklī. 

2. Par dzīvojamo telpu īri vai par 
obligāti veicamajām dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanas darbībām saskaņā ar 
noslēgtā īres vai pārvaldīšanas līguma 
nosacījumiem, bet ne vairāk kā 4,27 
euro par 1 m2.

3. Par apkuri vai siltumenerģijas 
resursu iegādi atbilstoši faktiskajām 
apkures vai siltumenerģijas resursu 
iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā 
EUR 70,00 apkures perioda mēnesī, 
par apkures periodu pieņemot laika 
periodu no 1. oktobra līdz 30. aprīlim. 

4. Mājokļiem, kuri ir apsildāmi ar 
malkas apkuri  atbilstoši faktiskām 
izmaksām, bet ne vairāk kā  EUR 300 
gadā.

5. Elektroenerģija – atbilstoši fak-
tiskām izmaksām, bet ne vairāk kā  
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 30.janvāris 2017

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka 2017. gada 8.februārī 
plkst.11.00 notiks atkārtota darba 
sanāksme, kurā izskatīs saņemtos 
institūciju atzinumus par de-
tālplānojuma projektu nekustama-
jam īpašumam “Cieceri”.

Sanāksmes norises vieta – 
Mārupes novada Dome, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 
2.stāvā. Jautājumu gadījumā griez-
ties pie Mārupes novada teritorijas 
plānotājas Daces Žīgures: 
epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.

Mārupes novada Dome 2016.gada 21.decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.7 (prot. Nr.18) ”Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030605) detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, teri-
torija 0,2350 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, nekustamais īpašums 
atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bi-
eriņu purva teritorijā (JC1).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt Jauktas centra apbūves 
teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši iecerēta-
jai teritorijas izmantošanai, nodrošināt vienotu ceļu tīklu un inženierteh-
nisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās 
teritorijās, kā arī izstrādāt biroja ēkas būvprojektu minimālajā sastāvā. 
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā 
īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošan.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2017.gada 20.februārim 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 18.00. Elektroniski priekšli-
kumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@
marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Būvvaldē pie Teritori-
jas plānotājas Daces Žīgures – epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862. 

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka 2017. gada 6.februārī 
plkst.17.00 notiks darba sanāksme, 
kurā izskatīs lokālplānojuma 
Mārupes un Tīraines ciemu ielu 
tīkla un sarkano līniju precizēšanai 
projekta publiskās apspriešanas 
laikā saņemtos priekšlikumus un 
institūciju atzinumus.

Sanāksmes norises vieta – 
Mārupes novada Dome, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē 
2.stāvā. Jautājumu gadījumā griez-
ties pie Mārupes novada teritorijas 
plānotājas Daces Žīgures: 
epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.

Mārupes novada Dome 2016.gada 21.decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.6 (prot. Nr.18) ”Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 0001) detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, teritorija 
0,4566 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, nekustamais īpašums 
atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu trīs 
apbūves gabalos, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves 
parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu pagarinot esošo Pilskalnu ielas daļu 
līdz Kabiles ielai, veidot vienotu inženiertehnisko komunikāciju tīklu de-
tālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās un noteikt ielas sar-
kanās līnijas. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, 
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2017.gada 20.februārim 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 18.00. Elektroniski priekšli-
kumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@
marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Būvvaldē pie Teritori-
jas plānotājas Daces Žīgures – epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862. 

Paziņojums par 
lokālplānojuma Mārupes 

un Tīraines ciemu ielu 
tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai publiskās 
apspriešanas laikā 

saņemto priekšlikumu 
un institūciju atzinumu 
izskatīšanas sanāksmi.

Paziņojums par atkārtotu 
institūciju atzinumu 

izskatīšanas sanāksmi 
detālplānojuma 

nekustamajam īpašumam 
“Cieceri” projekta 
izstrādes ietvaros

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kabiles 

iela 32, Mārupē

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zeltiņu 

iela 108, Mārupē

vārdu, uzvārdu, personas kodu 
deklarēto dzīvesvietu, darba vietu vai 
mācību vietu;

25.2. personas organizētā pasākuma 
vai ierosinātās ieceres, kurai ir 
kultūras vērtība un/vai tautas jaun-
rades nozīme Mārupes novadā, aprak-
stu, norādot norises laiku, vietu, kā arī 
sniedzot informāciju katram 
vērtēšanas kritērijam saskaņā ar Sais-
tošo noteikumu pielikumu Nr. 1 vai 
pielikumu Nr. 2;

25.3. plānoto izmaksu tāmi, norādot 
personas pašas piesaistīto finansējumu 
avotu un apmēru, īpaši atzīmējot, vai 
pasākuma vai ieceres īstenošanas 
gaitā no mērķauditorijas ir plānots 
ieņemt papildus finanšu līdzekļus;

25.4. par pasākuma organizēšanu 
vai ieceres īstenošanu atbildīgās 
fiziskās personas dzīves gājuma un 
profesionālās pieredzes aprakstu – 
darba pieredze, ziņas par reputāciju, 
pozitīvas atsauksmes un tml.;

25.5. publicitātes pasākumus. 
26. Pieteikumam pievieno Mārupes 

novada Kultūras nama direktora atzi-
numu, ka pasākums vai iecere atbilst 
Mārupes novada domes apstiprināta-
jai Kultūras stratēģijai.

27. Domes līdzfinansējumu saskaņā 
ar Saistošo noteikumu 7.2 punktu 
piešķir ar domes lēmumu nākamajā 
domes sēdē pēc tam, kad saņemti visi 
25. punktā un 26. punktā minētie do-
kumenti, ja pieteikumu ir iesniegusi 
Saistošo noteikumu 15. punkta 
prasībām atbilstošā persona. 

28. Domes līdzfinansējumu ne-
piešķir, ja: 

28.1. persona, kura pieprasa domes 
līdzfinansējumu, neatbilst Saistošo 
noteikumu 15. punkta prasībām;

28.2. persona nav iesniegusi 25. 
punktā un 26. punktā minētos doku-
mentus vai iesniegtajos dokumentos 
nav norādījusi visas 25. punktā 
pieprasītās ziņas;

28.3. persona pieprasa līdzfinansē-
jumu mērķim, kurš neatbilst Saistošo 

noteikumu 20. punktā norādītajam, tai 
skaitā, lai segtu jau pirms pieteikuma 
iesniegšanas taisītās izmaksas jau no-
tikušajam pasākumam vai īstenotajai 
iecerei;

28.4. saistošo noteikumu 13.5  
13.8 apakšpunktos minētajos gadīju-
mos;

28.5. pasākums vai iecere 
vērtēšanas rezultātā saskaņā Saistošo 
noteikumu pielikumu Nr. 1 vai pieli-
kumu Nr. 2 netika atzīts par nozīmīgu 
vai ļoti nozīmīgu. 

29. Domes līdzfinansējumu atsaka 
piešķirt Saistošo noteikumu 14. 
punktā atrunātajā kārtībā. 

III. Domes finansējuma 
saņemšanas un izlietošanas kārtība

30. Pamatojoties uz Mārupes 
novada domes pieņemto lēmumu, kas 
pieņemts saskaņā ar Saistošo notei-
kumu 12. vai 27. punktu, persona 
slēdz administratīvo līgumu ar 
Mārupes novada domes izpilddirek-
toru par domes finansējuma 
piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu 
iesniegšanas kārtību. 

31. Ja persona pieteikumā bija lū-
gusi pārskaitīt domes atbalstu trešajai 
personai, kura uzņemas atbildību par 
tā izlietojumu, līgums tiek slēgts starp 
personu, domes izpilddirektoru un 
trešo personu. 

32. Saistošo noteikumu 31. punkta 
nosacījumi nav piemērojami attiecībā 
uz domes līdzfinansējumu, kuru  drīkst 
izmaksāt tikai tai personai, kura to bija 
lūgusi un kurai tai tas ir ticis piešķirts 
ar domes lēmumu, par to noslēdzot 
divpusējo administratīvo līgumu. 

33. Finansējumu izmaksā tikai pēc 
tam, kad administratīvo līgumu parak-
sta visas puses.

34. Persona, kura saņēma domes fi-
nansējumu, viena mēneša laikā pēc fi-
nansējuma izlietošanas iesniedz domē 
piešķirtā finansējuma izlietojuma ats-
kaiti.

35. Ja piešķirtais finansējums tiek 
izlietots iepriekš neparedzētajiem 

mērķiem, dome lemj par piešķirtā fi-
nansējuma atmaksas pieprasījumu.

36. Ja piešķirtais finansējums netiek 
izlietots vispār vai tiek izlietots daļēji, 
tad neizlietoto finansējuma daļu per-
sona atmaksā Pašvaldībai 10  (desmit) 
darba dienu laikā pēc tam, kad kļuva 
zināms, ka domes finansējums nav 
nepieciešams.

IV. Tiesību piešķiršana lietot 
domes nekustamo īpašumu par sa-
mazinātu nomas maksu

37. Personām ir tiesības lūgt piešķirt 
lietošanā domes nekustamo īpašumu 
par samazinātu nomas maksu, lai 
veicinātu kultūras un mākslas nozares 
profesionālās, un amatiermākslas 
jaunrades procesu vai īstenotu radošās 
darbības Mārupes novada iedzīvotā-
jiem, šādā kārtībā:

37.1. kopā ar 25. punktā minēto pi-
eteikumu lūdzot piešķirt lietošanā 
domes nekustamo īpašumu – zemi, 
telpu vai telpu grupu atbalstāmā pasā-
kuma organizēšanai vai atbalstāmās 
ieceres īstenošanai;

37.2. iesniedzot patstāvīgu pietei-
kumu ar lūgumu piešķirt lietošanā 
domes nekustamo īpašumu – zemi, 
telpu vai telpu grupu.

38. Saistošo noteikumu 37.1 punktā 
minēto lūgumu dome izlemj vienlai-
kus ar pamata pieteikumu, piešķirot 
lietošanā pieprasīto vai līdzvērtīgu 
pieprasītajam nekustamo īpašumu – 
zemi, telpu vai telpu grupu un samaz-
inot nomas maksu par 100% no at-
tiecīgajam īpašumam domes spēkā 
esošajos lēmumos, saistošajos notei-
kumos vai augstākā juridiskā spēka 
normatīvajos aktos noteiktās nomas 
maksas.

39. Saistošo noteikumu 37.2 punktā 
minēto lūgumu dome apmierina gadī-
jumā, ja pieteikumu iesniedz persona, 
lai nodrošinātu kultūras un mākslas 
nozaru profesionālās, un amatiermāk-
slas jaunrades procesu vai radošo dar-
bību īstenošanu ne mazāk kā 15 
(piecpadsmit)  fiziskajām personām, 

kuru deklarētā dzīvesvieta ne mazāk 
kā vienu gadu ir Mārupes novadā, un 
šai prasībai neatbilstošu personu 
skaits nepārsniedz 20% no pieteikumā 
norādīto personu kopskaita, piešķirot 
lietošanā pieprasīto vai līdzvērtīgu 
pieprasītajam nekustamo īpašumu – 
zemi, telpu vai telpu grupu un samaz-
inot nomas maksu par 75% no at-
tiecīgajam īpašumam domes spēkā 
esošajos lēmumos, saistošajos notei-
kumos vai augstākā juridiskā spēka 
normatīvajos aktos noteiktās nomas 
maksas. Lietošanas termiņš nedrīkst 
pārsniegt vienu kalendāru gadu, 
biežums   1 (vienu) reizi nedēļā līdz  2 
(divām) stundām.

40.  Saistošo noteikumu 39. punktā 
paredzēto lēmumu pieņem domes iz-
pilddirektors, pārbaudot pieteikumā 
norādīto personu atbilstību Saistošo 
noteikumu prasībām, kā arī ņemot 
vērā Kultūras nama direktora atzi-
numu, ka pieteiktais kultūras un māk-
slas nozaru profesionālās un amatier-
mākslas jaunrades process vai radošā 
darbība atbilst Mārupes novada domes 
apstiprinātajai Kultūras stratēģijai un 
Kultūras pasākumu plānam kārtējam 
gadam. 

41.  Pēc Saistošo noteikumu 38. vai 
40. punktā paredzētā lēmuma 
pieņemšanas ne vēlāk kā 5 (piecas) 
dienas pirms attiecīga nekustamā 
īpašuma izmantošanas uzsākšanas, 
persona slēdz līgumu ar domes izpild-
direktoru. Ja ar 38. vai 40. punktā 
paredzēto lēmumu personai tika 
piešķirtas tiesības izmantot domes 
nekustamo īpašumu ilgtermiņā ar at-
kārtotības raksturu, tad pirms līguma 
slēgšanas šī punkta kārtībā, īpašuma 
izmantošanas laiki un datumi grafika 
veidā ir īpaši saskaņojami ar attiecīgā 
īpašuma pārzini.

42.  Ja persona neizmanto 
nekustamo īpašumu saskaņā ar sas-
kaņoto grafiku vai to izmanto mazāk 
nekā puse no sākotnēji pieteiktajām 
personām vairāk nekā vienu kalendāro 

mēnesi pēc kārtas, dome ir tiesīga 
lemt par piešķirto tiesību anulēšanu.  

V. Apbalvošanas kārtība
43. Par izciliem sasniegumiem 

kultūras jomā valsts līmenī, pārstāvot 
Mārupes novadu, un starptautiskajā 
līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku,  
šajos saistošajos noteikumos izvirzīta-
jām prasībām atbilstošā persona, izņe-
mot juridisko personu, var tikt apbal-
vota, saņemot balvu. Balva ir 
piešķirama par sasniegumiem, kuri 
gūti ne vēlāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu 
laikā pirms attiecīga domes lēmuma 
pieņemšanas. Balvas atkārtota 
piešķiršana par vienu un to pašu sas-
niegumu nav pieļaujama.

44. Balvas par sasniegumiem 
kultūras jomā var tikt izmaksātas 
naudā līdz 1000,00  EUR vienai fizis-
kajai personai  pēc nodokļu samaksas, 
vai līdz 1500,00 EUR fizisko personu 
nereģistrētai apvienībai  pēc nodokļu 
samaksas.

VI. Lēmuma apstrīdēšanas 
kārtība

45. Domes izpilddirektora pieņem-
tos lēmumus var apstrīdēt Mārupes 
novada domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.

46. Mārupes novada domes lēmu-
mus var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā  Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.

VII.  Noslēguma jautājums
47. Ar šo noteikumu spēkā stāšanas 

dienu spēku zaudē Mārupes novada 
domes 2010. gada 

24. novembra saistošie noteikumi 
Nr. 31/2010 „Par kultūras un 
kultūrizglītības projektu un radošo 
darbību atbalstu Mārupes novadā”.

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Pilns saistošo noteikumu teksts ar 
pielikumiem atrodams www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība / Saistošie notei-
kumi
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2017. gads biedrībai “Pierīgas partnerība” iesācies ļoti aktīvi, tostarp 
arī plānojot šī gada aktivitātes mājražotājiem un amatniekiem.

Esam izveidojuši facebook grupu “Pierīgas partnerības mājražotāji un 
amatnieki”, kurā aicinām pieteikties ikvienu mājražotāju/amatnieku no 
Olaines, Babītes vai Mārupes novada, kas vēlas dalīties savā pieredzē, 
komunicēt ar citiem par sev aktuālajām tēmām, sekot līdzi jaunumiem un 
pasākumiem saistībā ar uzņēmējdarbību ne tikai “Pierīgas partnerības” 
teritorijā, bet arī citur. Šī ir īstā vieta, kur visiem tikties!

Arī Mārupes novada mājražotājiem/amatniekiem ir iespēja sevi popu-
larizēt šādās iepazīšanās pēcpusdienās savos novados, tādēļ ikvienu, kas 
vēlas par sevi pastāstīt citiem, aicinām sazināties ar mums (Aija Ozola 
(aija.ozola@pierigaspartneriba.lv, 26454119 vai 26394445).  

Šogad esam ieplānojuši mājražotājiem/amatniekiem apmācību ciklu. 
Pašlaik kā galvenās tēmas apmācībām esam izvēlējušies: vizuālais no-
formējums — martā, fotografēšana — aprīlī, komunikācija — maijā.

Lai mēs spētu kvalitatīvi izveidot pirmo apmācību programmu par 
vizuālo noformējumu, mēs aicinām būt aktīviem un darīt mums zināmu 
Jūsu viedokli par šo tēmu, aizpildot anketu: www.ej.uz/majrazotaji! 

Aicinām uz tikšanos par sadarbības iespējām tūrismā
Mums ir tik daudz, ko rādīt, ko piedzīvot, ko attīstīt! Kā to parādīt ci

tiem? Biedrība „Pierīgas partnerība”, „Partnerība „Daugavkrasts”” un 
„Lauku partnerība „Lielupe”” sadarbībā ar lauku tūrisma asociāciju 
„Lauku ceļotājs” un novadu pašvaldībām organizē tikšanos tūrisma pa-
kalpojumu sniedzējiem un interesentiem par sadarbības un attīstības 
iespējām, domājot par kopīga projekta īstenošanu.

Tikšanās norisināsies 9. februārī 10.00 Olaines 1. vidusskolas kon-
ferenču zālē (Zeiferta iela 4, Olaine). Interaktīvā veidā grupās strādāsim, 
apzinoties esošo situāciju, nākotnes iespējas, izaicinājumus, meklējot 
risinājumus. Aicinām pieteikties: www.ej.uz/sadarbība_turisms!

Aicinām vietējos iedzīvotājus uz tikšanos par idejām un iespējām 
tās realizēt

Ko mēs varam uzdāvināt Latvijai simtgadē? Kādas ir iespējas Eras-
mus+ programmā neformālajā izglītībā? Kādas ir sabiedrības virzītas vie
tējās attīstības stratēģijas iespējas LEADER pieejā? Tik daudz iespēju, 
ideju, izaicinājumu!

Biedrība „Pierīgas partnerība” kopā ar Latvijas valsts simtgades biroju 
un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru piedāvā vietējiem 
iedzīvotājiem – nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un citiem interesen-
tiem – no Mārupes, Olaines un Babītes novadiem tikšanos, kurā būs 
iespēja ģenerēt idejas Latvijas simtgadei, uzzināt par jau esošajām inici-
atīvām un iespējām, uzzināt par Erasmus+ programmas iespējām ne-
formālajā izglītībā un darbā ar jaunatni, kā arī iepazīties ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju un atbalsta iespējām savu ideju 
īstenošanai. 

Aicinām apmeklēt tikšanos 6. februārī plkst. 18.00 Mazcenas bib-
liotēkā (Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē).
Veidosim novadus un Latviju kopā!

Biedrība “Pierīgas partnerība”

16.janvārī notika pulcēšanās 
Mārupes kapos pie Satiksmes 
ministrijas šofera Roberta 
Mūrnieka kapa vietas, lai 
pieminētu 1991.gada barikādes 
un godinātu šīs pretošanās cīņas 
upurus.

Robertu Mūrnieku Rīgas 
omonieši sašāva 1991.gada 16. 
janvārī uzbrukuma laikā barikādēs 
pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā 
dienā Rīgas 1.slimnīcā  plkst.18.50 
pārstāja pukstēt Roberta Mūrnieka 
sirds. Barikāžu laika kritušā bēres 
1991.gada 19.janvārī pārvērtās par 
tautas manifestāciju un uz bērēm 
ieradās tūkstošiem ļaužu.

Jau 26. gadu mārupieši pulcējas 
Mārupes kapos pie Roberta 
Mūrnieka atdusas vietas, lai dziļā 
cieņā vēlreiz pateiktu paldies, aiz-

degtu sveces, noliktu ziedus un 
pateiktos par to, ka Latvijai atkal 
sācies jauns gads.

Piemiņas brīdis tika atklāts ar 
Viļa Beļavnieka, vecākā barikāžu 
dalībnieka, atmiņām no 1991.gada 
janvāra baisajiem notikumiem:

“Latviešu vienotība barikādēs 
parādīja pasaulei, ko tauta īsteni 
vēlas. Pēc 13. janvāra manifestāci-
jas Daugavmalā bija skaidrs, ka 
jāorganizējas un jādodas uz 
barikādēm. Nākamajā dienā, kad 
ieradāmies Rīgā, devāmies uz LTF 
Koordinācijas centru Vecrīgā. No 
sākuma mūs gribēja nosūtīt uz gal-
veno pasta ēku, bet tad pienāca 
ziņa, ka nepieciešami papildspēki 
pie Vecmīlgrāvja. Kad ieradāmies 
Vecmīlgrāvī, tur jau bija sašautas 
vairākas mašīnas. Cilvēku arī 
nebija daudz, tikai kādi piecdesmit, 

sešdesmit. Mēs papildinājām viņu 
rindas. Ugunskuri jau dega, malkas 
netrūka, to mums pieveda. Pie 
mums brauca cilvēki un no sirds 
piedāvāja pārtiku, kafiju un ciga-
retes, to gan mums bija tik daudz 
kā nekad. Visi pie ugunskuriem 
bijām vienoti. Nākamajā dienā pie 
mums bija ieradies Latvijas Radio 
un televīzijas koris, mūs filmēja 
televīzija. Pēc pulksten 16.00 
omonieši neatlaidīgāk sāka braukāt 
pa tiltu, līdz beidzot parādījās arī 
bruņumašīna, un mūs visus sāka 
aplenkt. Vairāki mūsējie muka, bet, 
tā kā es biju centrā pie ugun-
skuriem, man bija jāpakļaujas 
omoniešu pavēlēm gulties. Tiem, 
kas muka, pakaļ tika raidīti šāvieni, 
bet mēs nedrīkstējām kustēties. 
Visiem pārmeklēja kabatas, 
spārdīja ar zābakiem. Izdemolēja 
mūsu autobusus. Visu, ko viņi 
uzskatīja par labu, sameta ugun-
skuros. Pār mums lija lamuvārdi, 
dažs labs omonietis no dusmām vai 
pušu plīsa. Ugunskuros sameta arī 
mūsu termosus un zeķu pārus. Ar 
automātiem sita mašīnas. Pār mūsu 
galvām nemitīgi šāva, jo tumsā 
varēja redzēt, kā lodes atstāj aiz 
sevis gaismu. Tas viss ilga kādu 
pusstundu, precīzāk ir grūti pateikt, 
jo tādā brīdī nevar izjust laiku. Kad 
omonieši izrēķinājās ar mums, tika 
sašauta automašīna “Volga”, kā 
pēc tam uzzinājām, automašīnas 
šoferis Roberts Mūrnieks bija pir-
mais barikāžu upuris.

Pēc kāda laika mums visiem lika 
piecelties un doties pilsētas vir-
zienā. Kad gājām prom, redzējām, 
ka deg mašīnas, bet nevarējām sap-
rast, vai tās ir mūsējās vai kādas 
citas. Traucās arī ātrā palīdzība. Ap 
sirdi bija neomulīgi. Aizgājām līdz 
dzelzceļa stacijai un braucām uz 
centru. Pēc tam devāmies uz Min-
istru Padomi, kurā arī pēc neilgas 
izskaidrošanas, kas mēs esam un 
no kurienes, tikām ielaisti, mūs uz-
klausīja un nosūtīja uz prokuratūru. 
Prokuratūrā mūs sadalīja pa 
vairākiem kabinetiem, es pie Akse-
nokas kundzes. Visi, kas tur bijām, 
sniedzām liecības par to, kas no-
tika pie Vecmīlgrāvja tilta. Līdzi 
bijām paņēmuši izšauto ložu 
čaulītes. Man bija piecas vai sešas. 
Prokurore Aksenoka ar pinceti 

paņēma lodes čaulīti un ielika 
aploksnē. Pārējās čaulītes es esmu 
vēl saglabājis. Pēc liecību 
sniegšanas mums visiem piedāvāja 
naktsmājas kādā krievu skolā, bet 
mēs vienbalsīgi atteicāmies un 
devāmies uz staciju, lai ar pēdējo 
nakts vilcienu dotos uz Krustpili. 
No Krustpils tālāk 30 km devāmies 
kājām. Tā arī beidzās mūsu 
barikādes. Autobuss un mikroauto-
buss “Latvija” bija sašauti un 
izdemolēti, tie Ļaudonā atgriezās 
tikai pēc vairākām dienām. Otru 
reizi ar omoniešiem sastapos tiesā, 
kur sniedzu liecības, jo biju 
uzaicināts kā liecinieks. Ja Latvijai 
būtu vajadzīga palīdzība, es no-
teikti brauktu atkal.” (Pierakstījusi 
I. Vizāne)

Pierīgas partnerība aicina uz tikšanos

Iepazīsties ar novada mājražotājiem un 
pastāsti arī par sevi

BARIKĀŽU ATCERES BRĪDIS MĀRUPĒ

ĪSTENO SAVAS IDEJAS AR LEADER PROGRAMMAS ATBALSTU
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 2. un 3. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros 
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. 

ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE | € 585 381,48
1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 224 517,04
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 234 494,06
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 126 370,38
VIENAM PROJEKTAM — € 20 000; ja būvniecības izmaksas pārsniedz 70% — € 50 000

UZLABOTAS SOCIĀLĀS UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES | € 145 586,41
2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana| € 145 586,41
VIENAM PROJEKTAM — € 15 000; ja plānots izveidot jaunu publisko ēku — € 50 000

3.2. Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai | € 175 025,45

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 175 025,45

VIENAM PROJEKTAM — € 15 000 
kultūrvēstures objekta labiekārtošanai — € 50 000

SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 150 000
3.1. Atbalsts teritorijai nozīmīgiem projektiem | € 150 000
Dabas takas izveide apkārt Līduma karjeram Olaines novadā | € 50 000
Skultes dabas un atpūtas parka izveide Mārupes novadā | € 50 000
Dabas takas izveide pie Babītes ezera Babītes novadā | € 50 000 
VIENAM PROJEKTAM — € 50 000

MĒRĶI UN RĪCĪBAS | KĀRTĀ PIEEJAMAIS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

UZZINI — IESNIEDZ — ĪSTENO www.lad.gov.lv — LEADER programma 
www.pierigaspartneriba.lv | facebook.com/pierigaspartneriba

administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva 28644888, info@pierigaspartneriba.lv

PROJEKTUS VAR IESNIEGT:
klātienē: Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe / Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine;
ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv;
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi.

16.01.2017.—16.02.2017.
PROJEKTU IESNIEGŠANA 2. kārtā

01.02.2017.—01.03.2017.
PROJEKTU IESNIEGŠANA 3. kārtā
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Sākoties 2017. gadam, notika 
2. Mārupes Jauniešu domes 
vēlēšanas, kurās ievēlēja 
priekšsēdētāju, priekšsēdētāja 
vietnieci izglītības jomā, 
priekšsēdētāja vietnieci kultūras 
jomā, priekšsēdētāja vietnieci 
sabiedrisko attiecību un 
reklāmas jomā, protokolētāju un 
“Mārupes Jauniešu Vēstu” 
redak tori. 

Gatavošanās vēlēšanām bija 
rūpīga un saspringta. Visu gadu 
jaunieši rūpīgi pildīja uzdevumus 
un izrādīja iniciatīvu, bet janvārī 
aizstāvēja savu kandidatūru vēla
majā amatā divās debatēs. Tad, lūk, 
vēlēšanu rezultāti: vienbalsīgi par 
Mārupes novada Jauniešu domes 
priekšsēdētāju ievēlēja Jēkabu 
Tutiņu, par priekšsēdētāja vietnieci 
izglītības jomā kļuva Oļesja Me-
teļica, priekšsēdētāja vietnieces 
kultūras jomā vietu ieņēma Ni-
kolīna Graudiņa, savukārt par 
priekšsēdētāja vietnieci sabie-
drisko attiecību un reklāmas jomā 

2017.gada 18.janvārī Jūrma-
las Mūzikas vidusskolā notika 
Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestāžu izglītī-
bas programmas Vokālā mūzika 
– Kora klase audzēkņu valsts 
konkursa otrā kārta. Tajā piedalī-
jās audzēkņi no Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas, Lat-
gales priekšpilsētas Mūzikas un 
mākslas skolas, Babītes Mūzi-
kas skolas, Jūrmalas Mūzikas 
vidusskolas, Pāvula Jurjāna 
Mūzikas skolas, Pētera Barisona 
Aizkraukles mūzikas skolas un 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas. Konkursam no mūsu 
skolas tika izvirzīti jaunie 
vokālisti, kuri bija veiksmīgākie 
pirmajā kārtā, kas Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā noti-
ka decembra sākumā. 

Konkursa dalībnieki tika dalīti 
vecuma grupās, un tos vērtēja 
žūrija, kuras sastāvā šoreiz bija 
Andris Balodis, Antra Jankava un 
Gunta Stade. Pirmajā grupā mūsu 
skolu pārstāvēja Liene Grāvīte 
(ped. I. Graumane) un Marta 
Evelīna Tuča (ped. I. Graumane), 
kura ieguva trešo vietu. Arī Luīzei 

Graudiņai (ped. A. Bogdane) 
dalība otrajā grupā vainagojās ar 
panākumiem – trešā vieta.

Trešajā grupā piedalījās Katrīna 
Anna Pļaveniece (ped. A. Bog-
dane), savukārt, ceturtajā grupā 
mūsu skolu pārstāvēja divas 
vokālistes – Katrīna Križmane 
(ped. I. Graumane) un Marta 
Freiberga (ped. A. Bogdane), kuras 
uzstāšanās tika novērtēta ar trešo 
vietu. Piektajā grupā uzstājās 
Aleksa Arbuzova – Gaile (ped. I. 
Graumane), kura ar iegūto otro 
vie tu tika izvirzīta dalībai konkursa 
trešajā kārtā! Konkursā sacentās 
arī zēni, kuri arī uzstājās piecās 
vecuma grupās, taču mūsu skola 
tajās netika pārstāvēta. 

Audzēkņus konkursam saga
tavoja skolotājas Inga Graumane 

un Aija Bogdane. Ar dziedātājām 
kopā uzstājās koncertmeistare 
Madara Kalniņa. Turēsim īkšķus 
un atbalstīsim Aleksu Arbuzovu – 
Gaili, kura februārī startēs 
konkursa trešajā kārtā! Lai izdo-
das!

Madara Kalniņa

kļuva Annemarija Micīte. Pro-
tokolētājs šogad būs Emīls Pri-
maks, par “Mārupes Jauniešu 
Vēstu” redaktori vienbalsīgi 
ievēlēja Patrīciju Šteinbergu. 2. sa-
saukums jau ir uzsācis savu dar-
bību.

Mārupes novada Jauniešu domes 
priekšsēdētājs Jēkabs Tutiņš: 
“2017.gads ir kā priekšvakars Lat-
vijas simtgadei. Līdz ar Latvijas 
simtgadi turpināsim veidot 
Mārupes novada seju, kas jau ie-
priekš ticis sekmīgi darīts, izveido-
jot “Mārupes Jauniešu Vēstis”. 
Mārupes novada Jauniešu domei 
šogad plānos ir gan rīkot nebijušus 
pasākumus, gan pastiprināti gat-
avoties Latvijas simtgadei. Centī-
simies Mārupes novadam rast jau-
nus sadarbības partnerus no blakus 
novadiem, gan tiekties uz Latvijas 
jauniešu pilsētas titulu, kas mūsu 
novadam būtu kā labs ieguvums. 
Bet jums, visiem jauniešiem, kas 
dzīvo Skultē, Jaunmārupē, Vētrās, 
Tīrainē un Mārupē, ir jāsaprot – ja 

gribam būt labākie, tad veidosim 
nākotni kopā! Vēlos, lai katrs no 
mums sniedz savu ieguldījumu 
mūsu novadam, mūsu Latvijai, lai 
veicinātu sekmīgu izaugsmi un lai 
godam varam sagaidīt svētku gadu, 
mūsu gadu 2018!”

“Mārupes Jauniešu Vēstu” 
redak tore Patrīcija Šteinberga: 
“Man ir patiess prieks, ka man ir 
dota iespēja veidot un attīstīt vi-
enīgo Jauniešu domes izdoto 
izdevumu Latvijā. Ar “Mārupes 
Jauniešu Vēstīm” jālepojas ne tikai 
mums, Mārupes novada Jauniešu 
domei, bet arī citiem Mārupes 
novada iedzīvotājiem. “Mārupes 
Jauniešu Vēstis” – tā ir viena no 
daudzajām Mārupes novada 
vērtībām, ko mums ir jānes tālāk 
Latvijā. Esiet lepni par to un citām 
Mārupes novada vērtībām, jo se-
višķi tad, kad tuvojas viens no 
nozīmīgākajiem gadiem visiem 
latviešiem – valsts simtgade!“

Patrīcija Šteinberga

Darbu sācis Mārupes novada Jauniešu domes 2. sasaukumsJaunie vokālisti sacenšas 
par skanīgāko dziedājumu

Mārupes novada PII “Zeltrīti”  
sagatavošanas vecuma grupa 
“Cīrulīši” 2016./2017. mācību 
gada I. pusgadā realizēja eTwin-
ning projektu  “Koki mums ap-
kārt”.  eTwinning ir Eiropas skolu 
sadarbības tīkls, kura mērķis ir 
veicināt izglītības iestāžu sadar-
bību, izmantojot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas (IKT). 
eTwinning ir Eiropas Savienības 
programmas izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā Eras-
mus+ aktivitāte (daļa no KA2), 
kura tiek īstenota, izmantojot pro-
jektu kā metodi mācību un audzi
nāšanas procesā un veicinot sko-
lotāju tālākizglītību IKT un valodu 
jomā.

eTwinning projekts “Koki mums 
apkārt” autori un koordinatori ir  
Liepājas  PII “Delfīns ” pirmssko-
las skolotāja Linda Blija, Saldus 
PII “Pasaciņa” vadītāja Ilzīte Bu-
lava, Mārupes nov. PII “Zeltrīti” 
vadītājas vietniece Laimīte 
Seņkāne un Salaspils PII 
“Jāņtārpiņš” pirmsskolas skolotāja 
Mārīte Petrovska.  Projektā kopā ar 
koordinatoriem darbojās Saldus 
PII “Pasaciņa” pirmsskolas sko-
lotājas Gita Roze un Evita 
Madžule, kā arī Mārupes nov. PII 
“Zeltrīti”  pirmsskolas skolotāja 
Ilma Smāģe.  

     Projekta “Koki mums apkārt” 
mērķis bija rosināt bērnus izpētīt 
savas pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorijā esošos kokus, at-
pazīstot un izzinot to sastāvdaļas, 
nosaukumus un raksturīgās 
pazīmes.  Projekta laikā iestāžu 
bērni veica koku pētniecību, gan 
iemūžinot kokus vizuālās fo-
togrāfijas, gan vāca dažādus dabas 
materiālus no kokiem, gan vin-
grinājās attēlot savas iestādes 
kokus gan zīmējot, gan aplicējot. 
Kad visi iestādes teritorijā  esošie 
koki bija izpētīti un bērni apguvuši 
kā tos atšķirt, sekoja nākamais pro-
jekta posms. Bērni tika rosināti 
izdomāt paši savas mīklas par kok-
iem. Katras iestādes bērni pre
zentēja un uzdeva savas mīklas 
saviem projekta draugiem ar ve-
bināra starpniecību izmantojot 
eTwinning platformā pieejamo 
Twinspace vidi – tiešsaistes kon-
ferenci. Vebinārā bērni savā starpā 
iepazinās, sarunājās un uzdeva 
vie ns otram mīklas, kā arī centās 
tās atminēt.  Tiešsaistes konference 
bērniem sagādāja lielu prieku un ar 
aizrautību ikviens klausījās, minēja 

mīklas un dalījās savos iespaidos 
par projektu.  Projekta noslēgumā 
bērniem, no savāktajiem koku da-
bas materiāliem (lapām, mizas, 
augļiem u.c.) bija jāizveido kolāža.  
Izmantojot IT rīkus kolāžas tika  
elektroniski ievietotas Twinspace  
projekta vidē, lai tās būtu ap-
skatāmas un pētniecībā izmantoja-
mas arī pārējām iestādēm. Bērni 
rūpīgi vēroja visas kolāžas ar 
uzdevumu vingrināties atpazīt un 
nosaukt kolāžā izmantotās koku 
sastāvdaļas, tādējādi nostiprinot 
apgūtās zināšanas par kokiem.  Iz-
pētītie un atpazītie koki kolāžās 
tika fiksēti un bērnu atbildes ievie
totas projekta Twinspace  vidē, lai 
ar šo atgriezenisko saiti  apkopotu 
projektā paveikto, izzināto un 
bērnu apgūto. 

Projekta laikā savu dalību at-
sauca Salaspils PII “Jāņtārpiņš”, 
tādējādi projektu no četrām izglītī-
bas iestādēm noslēdza trīs, tādējādi 
projektā kopā darbojās  69 bērni un 
6 pieaugušie.

Realizējot un noslēdzot projektu 
svarīgs bija pašu bērnu viedoklis 
par paveikto.

Lūk, PII “Zeltrīti”, PII “Pas-
aciņa” un PII “Delfīns” bērnu 
“pērles” par projektu:

“Koki bija daudz un tos varēja 
pētīt, atpazīt.”

“Interesanti likās meklēt noteik-
tas koka lapas un augļus un pētīt 
tos sīkāk.”

“Bija iespēja doties pastaigās kā 
dabas pētniekiem!”

“Atzīmēt bērnudārza rotaļlau-
kuma kartē esošos kokus ļoti pa-
tika.”

“Kopā veidot dabas kolāžu no 
sameklētajiem dabas materiāliem, 
gribētu darīt  to vēlreiz.”

“Runāt ar citiem bērniem ve-
binārā bija bailīgi, bet interesanti. 
Man gribētos to vēl.”

“Ļoti gaidījām mīklu minēšanu.” 
“Vebinārā patika redzēt sevi un 

citus datorā.”
“Palikām gudrāki.”
“Tagad atceramies, ka ir ozols 

nevis zīļkoks.”
“Varējām vākt koku lapas, 

augļus, zīles, čiekurus, tad no 
izžāvētām lapām līmējām dažādas 
lietas.”

“Kastaņus, zīles ,čiekurus 
izmantojām matemātikā.”

 “Gatavojām kolāžas, kurus ap-
skatīja citi bērni.”

“Patika mīklu minēšana un 
uzdošana datorā. Ļoti gaidījām to 
brīdi, patika, bija uztraukums.”

  Projekts “Koki mums apkārt” 
visiem iesaistītajiem dalībniekiem 
sniedzis jaunas zināšanas eTwin-
ning projektu veidošanā un real-
izēšanā, jo ir pirmais projekts šajā 
vidē, tādējādi visi iesaistītie sko-
lotāji ir pilnveidojuši savu kompe-
tenci/ prasmes veidot un piedalīties 
projektos. Gan skolotājām, gan 
bērniem šis projekts ir devis iespēja 
atrast jaunus draugus, iepazīt citu 

Latvijas pilsētu pirmsskolas darbu, 
bērnus. Būtiskākie ieguvumi no 
projekta ir, ka uzlabojušās bērnu 
pētnieciskās prasmes un prasme 
pamato, dalīties ar savu viedokli, 
kā arī vispārējās zināšanas par Lat-
vijā augošajiem kokiem, kā arī 
bērniem ir jauna pieredze kā IT 
rīkus prasmīgi izmantot mācību 
procesā apgūstot un pētot ko jaunu, 
tādējādi parādot informāciju teh-
noloģiju lietderīgumu, kā arī pašu 
skolotāju profesionālās kompe-
tences paaugstināšanās caur 
pieredzi realizēt un vadīt projektu.

Projekts “Koki mums apkārt” ir 
ieguvis gan eTwinning  sertifikātu, 
gan eTwinning “Kvalitātes serti-
fikātu” par realizēto darbu, aktivi-
tātēm projekta ietvaros. Arī visi  
mazie PII “Pasaciņa”, PII “Zeltrīti” 
un PII “Delfīns”  projekta dalīb-
nieki saņem diplomu   kvalitātes 
sertifikātu par aktīvu pētniecību un 
piedalīšanos projektā “koki mums 
apkārt”. 

Pateicamies par sadarbību gan 
visām iesaistītajām izglītības 
iestādēm, gan skolotājām un 
bērniem, kā arī  personīgi Ingūnai 
Lipskai (Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras Eiropas 
Savienības programmu daļas pro-
jektu koordinatorei  eTwinning 
pedagoģiskie jautājumi) par at-
balstu un konsultācijām projekta 
realizēšanas procesā.

Laimīte Seņkāne, 
eTwinning projekta “Koki 

mums apkārt” koordinatore, 
Mārupes novada PII “Zeltrīti” 

vadītājas vietniece 

eTwinning projekts  “KOKI MUMS APKĀRT”
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 30.janvāris 2017

Jaunmārupes pamatskolā jaunais 
gads iesācies ļoti darbīgi un ir 
panākumiem bagāts! 

Jaunmārupes pamatskolas sko-
lotāju volejbola komanda, kas 2.3.
janvārī piedalījās starptautiskajās 
volejbola sacensībās Igaunijā 
Tartu, 12 komandu konkurencē 
ieguva 1.vietu. Šajās sacensībās 
startēja Igaunijas, Latvijas un 
Somijas spēcīgākās skolotāju ko-
mandas. Jaunmārupes pamatskolas 
komanda startēja 3.līgā. Kopumā 
turnīrā piedalījās 42 komanda. 
Volejbola sacensībās piedalījās un 
aktīvi trenējās sporta skolotāji – 
Gints Gaiķens un Mārtiņš 
Januševski, latviešu valodas sko-
lotāja – Dace Putāne, speciālais 
pedagogs – Karīna Polce, pa-
garinātās dienas grupas skolotāja  
Inga Savicka, kā arī  komandu at-
balstīja un  braucienu organizēja 
DVSJ Gunārs Svētiņš. 

Janvārī tika organizētas arī 
krievu tradīciju dienas. Krievu 
valo das skolotājas Ludmila Čaupe-
noka – Sidorova un Marina Raka 
šajā laikā rādīja tematiskās stundas 
“Новогодняя песня” un “Как я 
вижу русский алфавит”. Skolēni 
zīmēja un rakstīja krievu alfabētu, 
burtus vai teikumus. Tulkoja 
krievu dziesmu latviešu valodā. 
Skolēni radoši darbojās stundās 
“Дед Мороз и Снегурочка в 
мультфильмах” un “Традиции 
новогоднего стола в русской 
культуре. Mājas veidoja prez-

18.janvārī Latvijas Universi-
tātes Akadēmiskajā bibliotēkā 
notika mārupietes, mākslas 
zinātnieces un rakstnieces Dzin-
tras Andrušaites grāmatas “Jel-
gavas stils… Valmieras bohēma. 
Elza Barūne” atvēršanas svētki.

Mākslas zinātniece Dzintra An-
drušaite sešpadsmit gadus (1974 – 
1990) bijusi Teātra muzeja zinātni-
skā līdzstrādniece, no 1990. līdz 
2006. gadam – Latvijas Kultūras 
muzeja “Dauderi” direktore. Pub-
licējusies kopš 20. gs. 60. gadu vi-
dus, pievēršoties tēlotājai mākslai 

entācijas par krievu ēdieniem. 
Darba rezultāti tika apkopoti un 
izlikti izstādē. Nobeigumā bija  
pasākums “Krievu dziesmas un 
spēles ziemā”. Ciemos atnāca Дед 
Мороз un Снегурочка. Skolēni 
dziedāja dziesmas krievu valodā, 
uzzināja par krievu tradīcijām 
ziemās laikā. Liels paldies 9.a 
klases skolēnam Kristeram Stabul-
niekam par atsaucību un palīdzību. 

Neatpalika arī tautu deju kolek-
tīvs “Ozolēni”, kuri jau 13.janvārī 
aicināja vecākus uz  vērienīgu kon-
certu “Rīga – Jaunmārupe – 
Kuldīga”. Gan lieli, gan mazi  
griezās deju ritmā un priecēja acis 
un sirdis skatītajiem. Paldies A. 
Ozoliņai par dejotāju sagat-
avošanu! 

Jaunmārupes pamatskolā tika 
organizēti vairāki pasākumi 
saistībā ar angļu valodu, un viens 
no tiem bija angļu valodas 
daiļrunas konkurss “Edelweiss”, 
kurš notika 19. janvārī. Angļu val-
odas zināšanas un prasmes izglīto-
jamie prezentēja godam. Paldies 
angļu valodas skolotājām un īpaši 
konkursa organizētājai Dainai 
Mediņai.

Lai arī janvāris ir pirmais gada 
mēnesis un skolā pilnā sparā notiek 
ikdienas mācību process, ne dienas 
neizpaliek bez plašākām aktivi-
tātēm, interesantām pēcpusdienām 
un pasākumiem. No 16. janvāra 
līdz 20. janvārim 1.3. klasēm – 
notika matemātikas nedēļa. Bērni 

un teātrim laikrakstā “Literatūra un 
Māksla”, žurnālos “Karogs”, 
“Māksla”, kā arī “Raiņa 
gadagrāmatā”, almanahos “Teātris 
un Dzīve” un “Latviešu tēlotāja 
māksla”. 2002. gadā apgādā 
“Valters un Rapa” izdota viņas 
monogrāfija “Niklāvs Strunke. 
Versija par Palmēnu Klāvu”. 2006. 
gadā ar Dzintras Andrušaites tekstu 
un sakārtojumā muzejs “Dauderi” 
prezentē krāšņi ilustrēto izdevumu 
“Latviešu kultūras mecenāts 
Gaidis Graudiņš”.

Šī Dzintras Andrušaites mono-
grāfija ir biogrāfisks darbs, kas 

ar prieku piedalījās matemātikas 
nedēļas radošajās aktivitātēs un ar 
aizrautību un interesi pildīja katras 
dienas uzdevumus. Pirmdien  
paaugstinātas grūtības uzdevumi, 
otrdien  zīmējums, izmantojot 
riņķa līnijas, trešdien  izgatavoja 
telpisku kubu, ceturtdien  spēlēja 
spēles, piektdien  risināja āķīgus 
uzdevumus.

27. janvārī  ar ziemīgu koncertu 
“Ticot, cerot un mīlot…” uzstājās 
2.4. klašu koris un 1.3. klašu ans-
amblis. Koncertā vēl dominēja zie-
mas noskaņa, jo saspringtajā Zie-
massvētku laikā nemaz nevarēja 
parādīt visu, ko skolēni ir apgu-
vuši!  Ziemas noskaņu  koncertā 
uzbūra mūzikas skolotāji Ingus 
Grīnbergs un Santa Kalniņa. 

Janvāra mēnesi noslēgsim ar 
konkursa “Skolēns eksperimentē” 
I kārtas atlasi. Paldies skolotājai 
Sarmītei Norenbergai par 
uzņemšanos un organizēšanu. Otrā 
kārta  Pierīgas jauno vides pēt-
nieku forums “Skolēns eksperi-
mentē” arī notiks pie mums  Jaun-
mārupes pamatskolā. Jau 13. 
februārī gaidīsim skolā viesus! 

Paldies visiem pasākumu orga-
nizatoriem, aktīvajiem bērniem un 
bērnu vecākiem. Kopā mēs visu 
VARAM! 

Ilze Graudiņa, 
direktora vietniece audzināšanas 

jautājumos

lasītājiem piedāvā iespēju izsekot 
izcilās, bet šajā gadsimtā maz 
zināmās un pieminētās latviešu ak-
trises Elzas Barūnes dzīvesgaitām 
un darbībai galvenokārt Jelgavas 
un Valmieras teātros. Autore aprak-
sta visu aktrises mākslinieciskās 
darbības laiku, raksturojot vidi, 
vēsturisko fonu, teātra tradīciju 
veidošanās procesu, bet galvenā 
vērība veltīta Jelgavas teātra māk-
slinieciskajai darbībai, kam bija 
liela loma Elzas Barūnes skatuves 
darba pieredzes veidošanā. Vis-
pusīgi atklāta mākslinieces radošā 
izaugsme, viņas spilgtais aktrises 
talants, kā arī personības vei-
došanās sadarbībā ar daudziem 
citiem erudītiem un apdāvinātiem 
skatuves māksliniekiem.

Grāmata izdota ar Valsts 
kultūrkapitāla fonda, Mārupes 
novada Domes, mecenāta Gaida 
Graudiņa un mākslinieka Jura 
Zvirbuļa finansiālu atbalstu.

2017.gada 20.maijā Jaunmārupē, laukumā pie ūdenstorņa notiks stādu 
gadatirgus “Zaļie īkšķīši”. Stādu gadatirgus pirmo reizi Mārupes novadā 
vienviet pulcēs ap 120 Latvijas stādu audzētāju, dārza tehnikas tirgotāju, 
kā arī ap 50 Latvijas amatnieku un mājražotāju, kuri ar savu produkciju 
palīdzēs pircējiem uzlabot un izdaiļot apkārtējo vidi. Pasākums tiek orga-
nizēts sadarbībā ar Mārupes novada Domi un Mārupes novada amatnieku 
un mājražotāju biedrību “Radīts Mārupē”.

No 2017.gada 23.janvāra līdz 1.martam stādu audzētāji un tirgotāji, kā 
arī mazās un vidējās dārza tehnikas tirgotāji tiek aicināti pieteikt savu 
dalību stādu gadatirgū. Savukārt, no 2017.gada 1.marta līdz 1.maijam 
savu dalību varēs pieteikt arī amatnieki un mājražotāji, kā arī ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji. Ja līdz 2017.gada 1.martam nebūs aizpildītas vi-
sas stādu tirgotājiem paredzētās tirdzniecības vietas, tad uz atlikušajām 
vietām varēs pieteikties arī pēc 1.marta.

Pieteikumi dalībniekiem jāiesniedz līdz 1.maijam, nosūtot tos uz 
epasta adresi: marupesstadi@inbox.lv. Pieteikums un gadatirgus noli-
kums pieejams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Aktuāli.

Plašāka informācija: biedrības “Mārupes zaļie īkšķīši” facebook profilā

Biedrība “Mārupes zaļie īkšķīši”

Sākas pieteikšanās Stādu gadatirgum “Zaļie 
īkšķīši”, kas notiks 20.maijā Jaunmārupē 

Mārupietes izstāde apskatāma 
Mākslinieku namā Jūrmalā

No 20.decembra  Mākslinieku 
namā skatāma mārupietes, māk-
slinieces Diānas Dimzas – Dimmes 
izstāde “Tumsa nekad nav tumša”. 
Diāna ieguva 1.vietu konkursa iz-
stādē “Jā/neatkarība” un tādejādi 
nodrošināja sev iespēju izstādīt sa-
vus darbus Mākslinieku namā Jūr-
malā. 

Pati māksliniece par izstādi 
stāsta: „Izstādē izstādīti man ļoti 
mīļi darbi, dienasgrāmatas no 
plenēriem Ventspilī, Liepājā… ne-
jauši atrasti koki Jūrmalā, kas kļu-
vuši par eņģeļu spārniem… koki 
no Rīgas Botāniskā dārza, kas 
turpina dzīvot citu dzīvi… dažas 
strukturētās gleznas… arī glezna 
„Latvju raksti ciešanu laikā”… arī 
kāda glezna no maniem krā-
jumiem, ko noteikti nekad nepār-
došu, jo ir gleznota klosterī. Visam 
ir savs turpinājums, un viss var 
mainīties, par to ir darbi, kas būs 
skatāmi šajā laikā.”

Diāna Dimza – Dimme 1992.
gada beigusi Latvijas Mākslas 
akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu. 
Māksliniece regulāri rīko per-
sonālizstādes gan Latvijā, gan ār-

Gatavojamies Valsts konkursam 
klavierspēlē. Pirmajā kārtā atlasīti 
8 audzēkņi, kuri pārstāvēs mūsu 
skolu Jūrmalas zonā. Konkurss ir 
sacensība, salīdzināšanās ar citiem 
mūzikas skolu audzēkņiem. Nev-
ilšus tā ir salīdzināšanās arī skolu 
starpā. II kārtā piedalīsies vairākas 
Rīgas mūzikas skolas (J.Mediņa 
Rīgas 1.Mūzikas skola, Em.Dār-
ziņa Mūzikas vidusskola, P.Jurjāna 
Mūzikas skola, Bolderājas Mūzi-
kas un mākslas skola, Rīgas Lat-
gales priekšpilsētas Mūzikas un 
mākslas skola) un perifērijas sko-
las (Mārupes Mūzikas un mākslas 
skola, J.Dūmiņa Baldones Mūzi-
kas skola, P.Barisona Aizkraukles 
Mūzikas skola, Babītes Mūzikas 
skola). Kora nodaļas audzēkņi un 
pedagogi ļoti veiksmīgi pārstāvēja 
mūsu skolu, nu ir kārta klavier-
spēles nodaļas audzēkņiem un ped-
agogiem. Lai audzēkņi labāk justos 
publikas priekšā, nodaļa noorga-
nizēja draudzības koncertus Ul-
brokā un Salaspilī. Par konkursa 
rezultātiem pastāstīsim nākošajos 
aprakstos par skolu.

Tāpat gatavojamies Latvijas 
mēroga festivālam – “Meistar

valstīs, kā arī piedalās dažādos 
mākslas projektos. Viņas māk-
slinieciskā darbība, neiekļaujas 
tradicionālās tekstilmākslas 
robežās – mākslas darbi top, 
gleznojot šķeltiem kokiem, uz 
“strukturētiem” audekliem, izman-
tojot arhīva fotogrāfijas, zīmējos, 
veidojot kolāžas un miksējot vis-
dažādākās tekstila tehnikas. Māk-
slinieces atpazīstamības zīme ir 
viņas darbu īpaša iekšējā pasaule, 
kas asociatīvi vērsta uz garīgo di-
mensiju – to neredzamo telpu, kas 
mums visapkārt un ikvienā no 
mums.

Kopš 2010.gada Diāna Dimza – 
Dimme ir izglītības projektu kura-
tore Latvijas Nacionālajā mākslas 
muzejā un viņu kā izcilu un audi-
toriju iesaistošu mākslas pedagogu 
ir iemīļojuši daudzi, jo daudzi 
bērni un viņu vecāki. Mārupieši 
var būt lepni, ka viņus māca zīmēt 
un paust savas domas glezniecībā 
ārkārtīgi interesanta, dziļa un pro-
fesionālā māksliniece. Jāpiemin, 
ka Diāna ir piekritusi darboties 
darba grupā projekta ietvaros, kurā 
taps Mārupes novada raksts.

Nadīna Millere

klase”. Tajā aicināti muzicēt Latvi-
jas Mūzikas skolu skolotāji. Pietei-
kumu skaits ir negaidīti liels – vairāk 
kā 90 pedagogi no dažādām skolām 
– Liepājas, Ventspils, Madonas, 
Ogres, Tukuma, Jelgavas, Lim-
bažiem un citām. Skolotāji pie-
dalīsies koncertos Tukuma Mūzi-
kas skolā, J.Norviļa Madonas 
Mūzikas skolā, Ogres Mūzikas 
skolā, Siguldas Mākslu skolā “Bal-
tais flīģelis”, divās baznīcās 
ērģeļmūzikas koncertos Lazdonā 
un Ogrē. Mūsu skolā notiks fes-
tivāla atklāšanas koncerts 1.
februārī pl.19:00. Uzstāsies peda-
gogi no Em.Dārziņa Mūzikas vi-
dusskolas, Jūrmalas Mūzikas vi-
dusskolas, Ķekavas Mūzikas 
skolas, Ozolnieku Mūzikas skolas, 
Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas un A.Dombrovska 
Mūzikas skolas. Ja varam iein-
teresēt lasītāju ar skolā notiekošo 
skolotāju festivāla koncertu 1.
februārī, tad būsim priecīgi par 
jūsu atsaucību apmeklējot mūsu 
skolu, tā atbalstot muzicējošos 
pedagogus. 

Silvija Notte

Jaunmārupes pamatskolas darbīgais janvāris

Mārupiete Dzintra Andrušaite izdod grāmatu 
par aktrisi Elzu Barūni

Mārupietes izstāde apskatāma 
Mākslinieku namā Jūrmalā

Jaunumi Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 30.janvāris 2017

Mārupes novada sportisti ceturto gadu pēc kārtas izcīnījuši pirmo 
vietu Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā 2016.gadā. Pagājušajā 
gadā Pierīgas sporta spēlēs piedalījās 16 novadi, kas sacentās 18 
sporta veidos. Kopvērtējumā tika vērtēti katra novada 11 labākie sas-
niegumi.

Paldies visiem sportistiem, kas pārstāvēja Mārupes novadu Pierīgas 
sporta spēlēs 2016. gadā, īpašs paldies tiem, kas izcīnījuši godalgotas vie
tas.

1.vieta vieglatlētikas krosā.
Novadu pārstāvēja: G. Lebedoka, T. Pikšēns, D. Serjogins, L. Jansone, 

J. Skapsts, K. Jansone, M. Sprūde, V Sirsniņš, J. Ozoliņš, E. Zaķe, J. 
Lagzdkalns, I. Valtass, M. Skujenieks, E. Skujiņa, S. Valtasa, S. Hā-
naValtasa.

Tāpat 1.vieta Mārupes basketbolistiem. 
Mārupes novadu pārstāvēja: A. Kramiņš, N. Metnieks, R. Pāže, O. Po-

lis, R. Žubulis, K. Večens, S. Balodis, R. Ūdris, M. Zemturis, T. 
Straudovskis, M. Skrejāns, G. Vēgners, A. Seņkāns, O. Kalējs, Ģ. Ma-
gone, M. Motivāns, M. Bērziņš, K. Pavliņš.

2.vieta orientēšanās sacensībās. 
Novadu pārstāvēja: G. Lebedoka, A. Kosmačovs, Ģ. Zīlišķis, E. Sku-

jiņa, J. Ozoliņš, L. Lagzdkalne, Ē. Lebedoks, J. Kauputs, A. Andersone, I. 
Krēmere, I. Ģipsle, I. Valtass, J.Lagzdkalns.

2.vieta MTB riteņbraukšanā. 
Novadu pārstāvēja: R. Bartuševičs, S. Pomarņevskis, D. Kuciks, M. 

Kajaka, G. Lebedoka, J. Ankravs, J. Strēlis, T. Pikšēns, E. Spigovskis, M. 
Bartuševičs.

Volejbolā vīriešiem 2.vieta. 
Novadu pārstāvēja: K. Mahaņkovs, M. Januševskis, S. Hatinec, M. 

Paršins, A. Astahovs, J. Poga, E. Igaunis, K. Serjapins, A. Lutkus, E. 
Stūris, M. Stūris, K. Punculis, R. Otto.

Savukārt Mārupes volejbolistes izcīnījušas 3.vietu. 
Novadu pārstāvēja: E. Strautniece, K Jansone, L. Miķelsone, S. Šrei-

bere, S. Kuprašova, M. Teilāne, D. Ieviņa, S. Miglāne, Z. Gradinārova, L. 
Pakalne, S. Emsiņa, E. Dombrovska, A. Ļuļaka, D. Lagzdkalne.

Zolītē novadnieki izcīnījuši 3.vietu. 
Novadu pārstāvēja: M. Skuška, N. Kārkls, J. Upmalis, L. Upmale.
3.vieta Mārupes novada peldētājiem. 
Novadu pārstāvēja: Ģ. Feldbergs, V. Pankratova, P. Laipnieks, V. Feld-

bergs, A. Laipnieks, V. Prucevs, L. Lācis, J. Ozoliņš, V. Feldberga, E. 
Gribovskis, O. Lisjuka, A. Millere, V. Baltiņš, V. Iļjevs, R. Puķītis, M. 
Gribovska, E. Zaķe, O. Abdulina, J. Pankratova, G. Broka.

Pludmales volejbolā  sievietēm novadnieces izcīnījušas 2.vietu. 
Novadu pārstāvēja: D. Lagzdkalne, E. Dikmane. bet pludmales volejbolā 
vīriešiem – 1.vieta. Novadu pārstāvēja: O. Puga, K. Punculis.

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie
Ernests Knope (24.11.2016.) 
Emīlija Rācenāja (28.11. 2016.)
Heino   Jozeps (30.11. 2016.)
Ādams Korņevs (01.12. 2016.)
Patrīcija Roza Rupeika (01.12. 2016.)  
Jegors Černovs (28.11. 2016.) 
Jēkabs Kudors (06.12. 2016.) 
Monta Auziņa (09.12. 2016.)  
Kira Zolotina (03.12. 2016.) 
Liene Allena (06.12. 2016.)  
Lorēna Zarāne (12.12. 2016.) 
Odrija Šīra (15.12. 2016.) 
Mihails Dmitrijevs (25.11. 2016.) 
Karls Samuels (16.12. 2016.)  
Adriāna Gerharde (07.12. 2016.)  
Patrīcija Kviese (13.12. 2016.)
Edvards Jānis Feldbergs (19.12. 2016.)
Mārtiņš Valdmanis (16.12. 2016.) 
Estere Samodelkina (15.12. 2016.)  
Rūdolfs Ginters (15.12. 2016.) 
Raimonds Baltmanis (19.12. 2016.)  
Teodors Visvaldis Jansons (26.12. 2016.)
Darina Dmitrijeva (20.12. 2016.)
Hugo Bērziņš (20.12. 2016.) 
Polina Tiščenko (16.12. 2016.) 
Henrijs Masaļskis (22.12. 2016.)  
Arturs Koncovī (11.12. 2016.) 
Pauls Koncovī (11.12. 2016.)  
Grēta Bikše (12.12. 2016.) 
Marks Jegorovs (23.12. 2016.)

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas laulības
09.12.2016.
Rinalds Vītols un Edīte Zaļumska
10.12.2016.
Kristaps Antonevičs un Kristiāna Caune
23.12.2016.
Sergejs Koposovs un Jevgenija 
Semjonova;
Valerijs Tačinskis un Viktorija 
Zefīrova 
30.12.2016.
Artis Strautiņš un Ineta Irkle;
Gatis Rimša un Ilze Melne;
Kristaps Punculis un Rūta Jukšinska
 
Sveicam novada seniorus
Ritai Rimšai 
6. decembrī palika 80 gadi
Janīnai Beiziķei 
7. decembrī palika 85 gadi 
Antoņinai Vinokurovai 
10. decembrī palika 85 gadi
Astrīdai Šilbergai 
13. decembrī palika 80 gadi
Ksenijai Tihovai 
15. decembrī palika 85 gadi
Jānim Krēsliņam 
16. decembrī palika 80 gadi
Metai Zommerei 
18. decembrī palika 95 gadi 
Viktorijai Tabūnai 
19. decembrī palika 92 gadi
Valentīnai Voroncovai 
20. decembrī palika 80 gadi
Broņislavai Kirsanovai 
21.decembrī palika 80 gadi 
Nikolajam Vasiļjevam 
24. decembrī palika 90 gadi
Yaninai Apanovich 
28. decembrī palika 90 gadi
Evei Koroļevai 
30. decembrī palika 80 gadi

Ignatijam Ditinam 
2. janvārī palika 90 gadi
Nadeždai Meteļicai
4. janvārī palika 80 gadi
Ņinai Čičinai 
6. janvārī palika 85 gadi
Boļeslavam Gudonim 
9. janvārī palika 91 gads
Marijai Mogiļņickai 
22. janvārī palika 85 gadi
Elvīrai Pīlātei 
22. janvārī palika 95 gadi
Ilgai Mārtinsonei 
27. janvārī palika 92 gadi
Irēnai Bokai 
29. janvārī palika 80 gadi

Mūžībā aizgājuši
Lidija Alutina
31.01.1928 – 04.12.2016.
Lonija klūga 
25.04.1927 – 05.12. 2016.
Maija Lapiņa
05.05. 1940 – 12.12. 2016.
Gunārs Mitrēvics
13.09.1939 – 10.12. 2016.
Ilga Beļicka 
31.07.1933 – 25.12.2016.

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks
2017. gada 12. un 26. 
februārī plkst. 11:00 

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas zālē 

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Laikraksts 
“Mārupes Vēstis”

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža  7000 eksemplāru. 
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Mārupes novada sportisti izcīna pirmo 
vietu Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā


