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2017.GADA MAIJS

MĀRUPIEŠI KRĀŠŅI NOSVINĒJUŠI 
LATVIJAS VALSTS SVĒTKUS

Atzīmējot Latvijas valsts neat-
karības atjaunošanu, 4. maijā 
Mārupē krāšņi ar Pavasara ga-
datirgu, plašu kultūras program-
mu, degustācijām un radošām 
darbnīcām tika svinēti Balto gal-
dautu svētki „Apskauj Mārupi”. 
Vie nlaikus, atklājot aktīvā tūrisma 
sezonu, noticis vērienīgs velo-
brauciens pa novada tūrisma ob-
jektiem un atklāti vēl divi 
velosipēdu apkopes stendi 
novadā.

Svētku ietvaros organizētais 
Pavasara gadatirgus, kas 
kļuvis jau par ikgadēju 

tradīciju, iedzīvotājiem un viesiem 
piedāvāja iespēju apskatīt un 
iegādāties pašmāju ražojumus, 
mājražotāju izstrādājumus, amat-
nieku un mākslinieku meistardar-

Šī gada 2.maijā Mārupes 
pašvaldība uzsāka 2016.gadā dzi-
mušo bērnu reģistrāciju pirmssko-
las izglītības iestāžu rindā. Uz 
2017.gada 16.maiju rindā ir 
piereģistrēti jau 319 bērni, kuri 
pretendēs uz brīvajām vietām 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Ņemot vērā ierobežoto 
vietu skaitu pašvaldības bērnudār-
zos, atgādinām, ka Mārupes 
pašvaldība līdzfinansē bērnu 
pirmsskolas izglītības ieguvi 
privātajos bērnudārzos, kā arī 
aukļu pakalpojumu izmantošanu.

Mārupes pašvaldība no-
drošina līdzfinansējumu 
bērniem, kas apgūst 

bus. Lielākus un mazākus svētku 
apmeklētājus priecēja plaša 
kultūras programma, kas tika at-
klāta ar mācītāja Kārļa Žola uzrunu 
mārupiešiem, sagaidot Latvijas 
simtgadi, un dziesminieces Antas 
Eņģeles muzikālu sveicienu. 
Svētku apmeklētājus priecēja 
novada amatiermākslas kolektīvi 
un pieaicinātie mākslinieki. Uzstā-
jās jauniešu deju kolektīvs 
“Mārupe”, jauniešu koris “Univer-
sum”, hip hop deju studija “Chill 
Out”, bērnu deju kolektīvs “Pērlītes”. 
Īpaši sirsnīgi publika uzņēma pasā-
kuma viesus popgrupu “Nando”, 
kas pagājušajā gadā ieguva Zelta 
Mikrofona balvu nominācijā 
“Labākais bērnu mūzikas albums”. 

Pie baltajiem galdautiem ikviens 
varēja nobaudīt dažādus Mārupes 
gardumus – ģimenes restorāns 

pirmsskolas izglītības programmu 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs (turpmāk - PPII) EUR 
228,00 apmērā bērniem no pusotra 
līdz četru gadu vecumam un EUR 
170,00 apmērā bērniem, kuriem ne-
pieciešama obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei, t.i., no 5 
gadiem līdz sākumskolas uzsākša-
nai. Lai saņemtu pašvaldības līdzfi-
nansējumu, bērnam un vienam no 
vecākiem vai likumiskajam 
pārstāvim jābūt deklarētiem 
Mārupes novadā, PPII jābūt reģis-
trētai izglītības iestāžu reģistrā un 
jāīsteno licencētas mācību pro-
grammas, PPII jābūt noslēgtam 
līgumam ar Mārupes novada Domi. 
Ar PPII, kas noslēgušas sadarbības 

līgumu par līdzfinansējuma 
saņemšanu ar Mārupes novada 
Domi, var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Izglītība / Izglītības iestādes /
Privātie bērnudārzi.

Atgādinām arī, ka Mārupes 
novada Dome noteikusi pašvaldī-
bas līdzfinansējumu bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzē-
jiem (auklēm) EUR 188 apmērā. 
Ģimenei jāņem vērā, ka, lai saņemtu 
līdzfinansēto pakalpojumu, bērnam 
un vismaz vienam vecākam vai li-
kumiskajam pārstāvim jābūt 
deklarētam Mārupes novadā, un 
bērnam jābūt reģistrētam uzņemša-
nai kādā no Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēm. Bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējam (auklei) ir 
jābūt reģistrētai Latvijas Repub-
likas Bērnu uzraudzības pakalpo-
juma sniedzēju reģistrā, kā arī jābūt  
izsniegtai Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumu sniedzēja reģistrāci-
jas apliecībai. Līdzfinansējuma 
saņemšanai jānoslēdz trīspusējs 
līgums starp Mārupes novada 
Domi, bērna vecāku vai likumisko 
pārstāvi un aukli par bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniegšanu 
darba dienās ne mazāk kā astoņas 
stundas. Līdzfinansējums tiek iz-
maksāts par bērnu vecumā no 1,5 
gadu vecuma līdz obligātās izglītī-
bas iegūšanai, t.i. 5 gadu vecumam.

“Hercogs” piedāvāja degustēt 
jauno Mārupes ēdienu, kas tapis no 
novada produktiem, turpat bija 
iespēja baudīt novadā tapušus 
desertus, kūkas un mājas saldē-
jumu, kafiju, kūpinājumus, augļu 

kokteiļus un daudz ko citu. Visas 
dienas garumā darbojās arī Grā-
matu apmaiņas telts “Lasītājs 
lasītājam”, kur grāmatu mīļotāji 
mainīja savas jau izlasītās grāma-
tas pret vēl nelasītām. 

Uzsākta 2016.gadā dzimušo bērnu 
reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestāžu rindā

29.aprīlī Mārupē jau otro gadu 
notikusi darba birža “Dzīvo 
Mārupē, strādā Mārupē”, kas pul-
cējusi ievērojamu darba meklētāju 
un interesentu skaitu. Pasākuma 
ietvaros tika piedāvāta lieliska 
iespēja darba meklētājiem vienu-
viet personīgi tikties ar vietējiem 
novada darba devējiem un uzzināt 
par brīvajām darba vakancēm 
uzņēmumos. 

Darba biržā klātienē piedalī-
jās 13 uzņēmumi, bet papil-
dus savas darba vakances 

tika iesūtījuši 48 uzņēmumi, kopā 
piedāvājot interesentiem pieteik-
ties uz vairāk kā 500 darba vietām. 
Darba meklētājiem un jauniešiem 
bija iespēja klātienē tikties ar 
pārstāvjiem no tādiem uzņē-
mumiem kā VAS ”Starptautiskā 
lidosta “Rīga””, AS “Air Baltic Corpo-
ration”, SIA “ SilJa “, SIA “Kreiss”, 
SIA “Fixman”, SIA “Rimi Latvia”, SIA 
“Maxima Latvija”, SIA “Puse Plus”, 
Medsport fizioterapijas centrs, SIA 
“Meliorators-J”, SIA “Avar Auto”, PII 
“Zeltrīti” un Mārupes novada Dome. 
Novada jauniešiem bija ekskluzīva 
iespēja pirmajiem uzzināt par 
iespējām pieteikties uz vasaras 
darbiem starptautiskajā lidostā 
“Rīga”, kas ir īpaši pieprasīti jau-
niešu vidū. Pasākumā piedalījās arī 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
pārstāvji, kuri piedāvāja darba mek-
lētājiem saņemt informāciju par 
aģentūras apkopotajām teju 4000 
pieejamajām brīvajām darba vie-
tām Rīgas reģionā.

Ar biržā piedāvātajām darba 
vakancēm interesentiem ir iespēja 
iepazīties Mārupes pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Aktuāli.

Vienlaikus darba biržas ietvaros 
Mārupes pašvaldība uzsāka pietei-
kumu pieņemšanu jauniešu 
vasaras darbam pašvaldības 
iestādēs, piedāvājot 110 darba vie-
tas gan teritorijas labiekārtošanas 
jomā, gan Mārupes pašvaldības 
bērnudārzos, kur, strādājot par 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzinātāju palīgiem, jaunieši 
palīdzēs audzinātājām sagatavot 
nodarbību materiālus, apģērbt un 
pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu 
laikā, kā arī veikt citus ikdienas dar-
biņus. Kopā tika saņemti 226 jau-
niešu pieteikumi vasaras darbam 
pašvaldībā.

Pasākumu organizēja Mārupes 
novada Dome sadarbībā ar bied-
rību “Mārupes uzņēmēji”. 

Darba birža Mārupē 
raisījusi ievērojamu 
jauniešu un darba 
meklētāju interesi

turpinājums 3.lpp

28.MAIJĀ JaUNmĀRUPĒ
10 GADI BĒRNU un JAUNIEŠU SVĒTKi
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

26.aprīļa domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības pro-

jekta apstiprināšanu, lietošanas 
mērķa maiņu un adrešu notei kšanu 
vai rākiem nekusta ma    jiem īp a-
šumiem.

Lēma uzsākt Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. 
gadam grozījumu izstrādi.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.  16/2017  „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2016. gada 30. no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr. 42/2016 „Par kultūras un 
kultūrizglītības projektu, un radošo 
darbību atbalstu Mārupes novadā””, 
Nr. 17/2017 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2014. gada 30. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
12/2014 „Par atbalsta sniegšanu 
juridiskām un fiziskām personām 
sporta un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai Mārupes novadā””.

Apstiprināja nolikumu „Par 
tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu 
un saņemt finansējumu valsts pār-
valdes uzdevuma veikšanai” sporta 
izglītības interešu programmas 
tenisā un Mārupes novada Sporta 
centra sporta interešu izglītības 
programmas „BMX riteņ brau k-
šanas apakšprogramma”” īsteno-
šanai.

Lēma finansiāli atbalstīt vairākus 
sportistus un mūziķi.

Lēma atbalstīt ģimnāzijas sta-

Mārupes pašvaldība ir uzsākusi 
Eiropas Sociālā fonda un valsts fi-
nansēta projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Mārupes novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu, 
kura ietvaros tiks realizēti bez-
maksas veselības veicināšanas 
pasākumi novadā. 

Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansētajā projektā 
paredzētas šādas sporta 

aktivitātes dažādām vecuma 
grupām:

Brīvdabas grupu vingrošanas 
nodarbības

Projekta aktivitātes “Fizisko ak-
tivitāšu jautājumu popularizēšana 
sabiedrībā – interešu grupas 
iedzīvotājiem” ietvaros, ar mērķi 
veicināt veselīgu dzīvesveidu 
novadā, no 15.maija līdz 15.okto-
brim Mārupes pašvaldība uzticē-
jusi biedrībai “Veselībai un at-
tīstībai” organizēt brīvdabas grupu 
vingrošanas nodarbības iedzīvotā-

26.aprīlī Mārupes novada Dome 
pieņēmusi lēmumu piešķirt līdzfi-
nansējumu 29 personām dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai par kopējo summu 49064,42 
EUR apmērā. Četros gadījumos 
pieņemts lēmums piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu citā 
pieteikšanās periodā, jo pārsniegts 
budžetā paredzēto finanšu līdzek
ļu apjoms.

Kā jau iepriekš informēts, 
Mārupes novada Dome ir 
papildinājusi un 2016.gada 

21.decembrī apstiprinājusi sais-
tošos noteikumus Nr.47/2016 “Par 
Mārupes novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai”, kuru 
mērķis ir veicināt dzīvojamo māju 
pieslēguma centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai izbūvi atsevišķām 
iedzīvotāju grupām (daudzbērnu 
ģimenēm, trūcīgajiem, mazno-
drošinātajiem, personām ar 1. vai 
2.grupas invaliditāti, politiski 
represētajiem, vientuļajiem pen-
sionāriem u.c.).  

Laika periodā no 2017. gada 
17.marta  līdz 18.aprīlim Mārupes 
novada pašvaldība aicināja 
iedzīvotājus pieteikties līdzfinansē-
juma saņemšanai dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai. Noteiktajā peri-
odā pašvaldība kopā tika saņēmusi 
42 pieteikumus.

Pašvaldības speciāli izveidota 
komisija izvērtēja saņemtos pietei-
kumus un lēma 29  pieteikumus 
atzīt par apmierināmiem un atbil-
stošiem noteikumu prasībām. Čet-
ros gadījumos pieņemts lēmums 
piešķirt saņemt pašvaldības līdzfi-
nansējumu citā pieteikšanās peri-
odā, jo pieteikumi atbilst izvirzīta-
jām prasībām, bet ir pārsniegts 
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu 
apjoms. Deviņi pieteikumi tika 
atzīti par noraidāmiem, konstatējot 
iesniedzēju neatbilstību noteikumu 

Šī gada pirmajā Mārketinga 
konsultatīvās padomes sanāksmē, 
kas notika 23.februārī, tika dis-
kutēts par Mārketinga konsul-
tatīvās padomes darba grupu 
izveidotajiem Mārupes novada 
zīmola tematisko nišu 5 galvena-
jiem virzieniem: 1.augošā Mārupe; 
2.atvērtā Mārupe; 3.gudrā Mārupe; 
4.pievilcīgā Mārupe; 5.zaļā un 
drošā Mārupe. Diskusiju rezultātā 
padome nolēma izslēgt 4. un 5. 
zīmola tematiskās nišas virzienu 
un par atslēgas vārdiem noteikt: 
augošs, atvērts un gudrs.

8.maija Mārketinga konsul-
tatīvās padomes sanāk-
smes darba kārtībā bija 

zīmola virziena “Gudrā Mārupe” ap-
spriešana, tādēļ tika pieaicināti arī 
izglītības jomas eksperti – Domes 
Izglītības dienesta pārstāvji un 
pārstāvji no Mārupes novada 
skolām. 

Darba grupa, kura bija sagatavo-
jusi atslēgas vārda “Gudrā Mārupe” 
izvērstu formulējumu, prezentēja 
padomes dalībniekiem savu redzē-
jumu.

Mārupes novada Dome 
26.04.2017. ir pieņēmusi 
lēmumu Nr.5 (protokols 

Nr.6) “Par nekustamā  īpašuma Be-
bru ielā 46, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 8076 007 
2730) detālplānojuma projekta no-
došanu publiskajai apspriešanai”. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
veidot dzīvojamo apbūvi ciema ter-
itorijā.

Publiskā apspriešana notiks no 
22.05.2017. līdz 19.06.2017. 

Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2017.gada 5.jūnijā 
plkst.17.00 Mārupes novada Būv
valdē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Ar detālplānojuma projektu pub-
liskās apspriešanas laikā varēs 

tusa piešķiršanu Mārupes vidus-
skolai.

Apstiprināja konkursa preten-
dentus, kuriem būs tiesības orga-
nizēt bērnu un jauniešu vasaras 
nometnes Mārupes novadā un ār-
pus tā.

Lēma piešķirt biedrībai „Latvijas 
Kalnu divriteņu federācija” 
pašvaldības līdzfinansējumu 25 
000,00 eiro atbalsta veidā MTB 
kalnu riteņbraukšanas sacensību 
viena posma, kas notiks 2017.gada 
7.oktobrī, organizēšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
dažāda vecuma grupām.

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Auto Moto klubs „Bieriņi”” pašvaldī-
bas atbalstu 6 000 eiro apmērā 
Mārupes kausa izcīņas sacensību 
„Mini – motokrosā” piecu posmu 
un „Retro-motokrosā” viena posma 
organizēšanai Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā 2017. gadā 
dažādu vecumu grupu Mārupes 
novada iedzīvotājiem.

Lēma izbeigt bez rezultātiem 
konkursu par tiesībām organizēt un 
saņemt pašvaldības finansējumu 
ielu basketbola turnīra sērijas „Ielu 
basketbols Mārupe 2017” trīs 
posmu organizēšanai. 

Lēma konkursa rezultātā piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu dzīvo-
jamo māju pieslēgšanai centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai 29 

jiem profesionālu treneru pavadībā 
novada ciemos Mārupē, Tīrainē, 
Jaunmārupē.

Pavasara kross 2017
Projekta aktivitātes “Fizisko ak-

tivitāšu jautājumu popularizēšana 
Jaunmārupes un Skultes ciemos”  
ietvaros maijā tiks organizētas 
skriešanas nodarbības profe-
sionāla trenera vadībā un sa-
censību posmi Jaunmārupē pie 
ūdenskrātuves “Pavasari” un 
Skultes stadionā. Pasākumu 
Mārupes novada Domes uzdevumā 
īstenos SIA “Medsport”.

Senioru sporta diena 
Projekta aktivitātes “Fizisko ak-

tivitāšu popularizēšana iedzīvotā-
jiem vecuma grupā 54+ - veselības 
diena” ietvaros 27.maijā plkst. 
10.00 Jaunmārupē pie dienas cen-
tra “Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4, 
notiks senioru sporta diena. 

Plašāk par aktivitātēm aicinām 
skatīt pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv

prasībām, kā arī citus šķēršļus līdz-
finansējuma saņemšanai, tai skaitā 
to, ka uz pieteikuma iesniegšanas 
brīdi pieslēgumi maģistrālajam 
tīklam jau ir izbūvēti.  

Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts 100% apmērā no 
pieslēguma kopējām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par 
viena nekustamā īpašuma 
pieslēgumu. 

Līdzfinansējuma apmēra iero-
bežojums tika palielināts līdz 
5000,00 EUR, ja pieslēguma iz-
būves rezultātā to varēs izmantot 
vēl ne mazāk kā divi nekustamie 
īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu 
saņēmušās privātpersonas ne-
kustamo īpašumu. Ja nekustamais 
īpašums pieder privātpersonai uz 
kopīpašuma tiesību pamata, līdzfi-
nansējuma apmēru aprēķina pro-
porcionāli zemesgrāmatā nostipri-
nāto īpašumā esošo domājamo 
daļu skaitam no pieslēguma kopē-
jām izmaksām.

Mārupes novada pašvaldība in-
formēs katru iesniedzēju indi-
viduāli, vienlaikus nosūtot uzaicinā-
jumu noslēgt līgumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanas un 
izlietošanas kārtību. Saņemot 
pozitīvu lēmumu, pieteikuma 
iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai 
personai ne vēlāk kā 10 darba die nu 
laikā ir jānoslēdz finansējuma 
līgums ar Mārupes novada Domi. 
Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā 
pēc līguma noslēgšanas ar 
Mārupes novada Domi ir jānoslēdz 
pakalpojuma līgums ar AS 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
par kanalizācijas pakalpojumu 
izmantošanu pēc pieslēguma iz-
būves.

Sanāksmes dalībnieki diskutēja 
par to, ka nepieciešams noteikt 
kādu galveno izglītības virzienu, ņe-
mot vērā uzņēmumu specializāciju 
Mārupes novadā un darba tirgus 
tendences nākotnē. Tika apsprie-
sta darba grupas izvirzītā ideja 
sagatavot absolventus, lai viņi, 
pabeidzot skolu, būtu gatavi inže-
nierzinātņu studijām. Jāatzīmē, ka 
šāda ideja saskan ar LR Ekonomi-
kas ministrijas 2016. gada pētī-
jumu par darbaspēka pieprasījuma 
prognozēm, kurā norādīts, ka ar-
vien pieaugs pieprasījums pēc aug-
stas kvalifikācijas speciālistiem, 
palielināsies pieprasījums pēc 
zinātnes un inženierzinātņu 
speciālistiem, kā arī IKT jomas 
speciālistiem vidējā termiņā. 

Izskanēja nepieciešamība 
paaugstināt skolu prestižu, kas 
nozīmētu arī nepieciešamību pēc 
vislabākajiem pedagogiem, taču, 
kā uzsvēra izglītības jomas 
pārstāvji, tā šobrīd visā Latvijā ir 
liela problēma, kas bieži vien nav 
saistīta tikai ar atalgojumu. 

Sanāksmes laikā tika izteikts 
priekšlikums domāt par to, kā mo-

tivēt labākos skolēnus, tādējādi 
ceļot mācību rezultātu rādītājus. 
Jāpiebilst, ka jau šobrīd pašvaldība 
maksā labākajiem vidusskolēniem 
stipendijas, kā arī skolu absolven-
tiem pasniedz naudas balvas par 
augstiem mācību rezultātiem. 
Tāpat arī tika diskutēts par sti-
pendiju piešķiršanu studijām 
augstskolā, uzsverot, ka šai gadī-
jumā lietderīga būtu tieši uzņēmēju 
iesaiste stipendiju piešķiršanā, 
tādējādi veicinot lokālpatriotismu 
un jauniešu atgriešanos pēc studi-
jām Mārupes uzņēmumos. Tika 
uzsvērts, ka ir būtiski vairāk 
pievērsties karjerizglītībai skolās, 
nodrošinot veiksmīgu karjeras vir-
ziena izvēli skolēnam - lai izvēlētā 
profesija atbilstu skolēna spējām, 
sniegtu morālu gandarījumu, kā arī 
būtu pieprasīta darba tirgū.

Darbs pie Mārupes novada 
zīmola tematisko nišu virzieniem 
turpināsies arī nākamajās konsul-
tatīvās padomes sēdēs.

Liena Ādamsone, 
uzņēmējdarbības attīstības 

konsultante

iepazīties Mārupes novada Būv-
valdē (Daugavas iela 29, Mārupe), 
būvvaldes darba laikā. Elektronis-
kajā vidē ar detālplānojuma pro-
jektu varēs iepazīties Mārupes 
novada pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānošana 
/ Detalplānojumi, sākot no 
22.05.2017. Informācija tiek pub-
licēta arī Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portālā Geolatvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus 
lūdzam iesniegt rakstiski līdz 
19.06.2017. Mārupes novada Būv-
valdē 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@marupe.lv. Iesniegumā 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uz-
vārdu un adresi, bet juridiskām per-
sonām jānorāda nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas numuru. 
Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī 
reģistrējoties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).

Jautājumu gadījumā, lūdzam 
griezties pie Mārupes novada teri-
torijas plānotājas Daces Žīgures: 
tālr.67149862,  e-pasts: dace.zig-
ure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā.

personām.
Atteicās no pirmpirkuma 

tiesībām uz Stopiņu novada domes 
piederošām  1121 kapitāla daļām 
SIA „Rīgas apriņķa avīze”,

Lēma organizēt iepirkumu 
„Mārupes vidusskolas stadiona 
pārbūve”.

Lēma par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 5 013 738,58 EUR ap-
mērā AS „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pamatkapitāla palie li-
nāšanai Kohēzijas fonda pro jekta 
“Ū  dens      saimn iecības pa kalpojumu 
attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenoša-
nai un par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 229 960,62 EUR  ap-
mērā AS „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pamatkapitāla palieli-
nāšanai Mārupes novada Skultes 
ciema katlu mājas energoefektivi-
tātes uzlabošanas investīciju pro-
jekta īstenošanai.

Apstiprināja Mārupes novada 
domes 2016. gada pārskatu par 
laika periodu no 2016. gada 1.jan-
vāra līdz 2016. gada 31. decem-
brim.

Pieņēma zināšanai AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi 2016. gada 
pārskatu.

Lēma izbeigt Mārupes novada 
domes deputāta Māra Liepiņa piln-
varas.

Līga Kadiģe, Domes 
priekšsēdētāja vietniece

Domes sēdes lēmumi aprīlī Mārupes pašvaldība saņēmusi ES 
līdzfinansējumu bezmaksas veselības 
veicināšanas pasākumu īstenošanai

Pašvaldība līdzfinansēs 29 dzīvojamo 
māju pieslēgšanu centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai

Mārketinga konsultatīvajā padomē spriests par  novada zīmola virzību

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
Bebru ielā 46, Mārupē, detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 19.maijs 2017

Vienlaikus tirdziņā mārupieši 
tika aicināti novērtēt jaunradītos 
Mārupes rakstus brunčiem un jos-
tām, nobalsojot par sev tīkamāko, 
kas tapuši projekta “Mārupe – 
mūsu mājas” ietvaros un kurus 
radījusi audēja Edīte Začeste, 
īstenojot savu sen izloloto projektu 
ar nosaukumu “Mārupes novada 
raksta ieaušana audumā kā 
kultūrvēsturiskās tradīcijas 
turpinājums”. Nobalsot par brunču 
rakstu un jostām varēja arī inter-
netā. Šobrīd balsošana ir beigusies, 
paldies visiem par atsaucību un 
gaidīsim, kad darba grupa apkopos 
rezultātus.

Valsts svētku svinību turpinā-
jumā Mārupes Kultūras namā tika 
demonstrētas latviešu filmas – 
„Ceplis” atjaunotā versija un roka 
triloģijas “Savējie sapratīs” pirmā 
filma “Sešdesmitie. Sākums”. 

Pirms filmas “Ceplis” visiem bija 
iespēja klātienē tikties ar latviešu 

Nepieciešamība uzsākt 
Mārupes novada teritori-
jas plānojuma grozījumu 

izstrādi identificēta jau 2014.gadā, 
kad tika izveidota darba grupa teri-
torijas plānojuma grozījumu priekš-
likumu izstrādei un sagatavoti 
sākotnējie priekšlikumi. Teritorijas 
plānojuma īstenošanas gaitā ir 
pieņemti jauni un veikti esošo nor-
matīvo aktu grozījumi, kas attiecas 
arī uz teritorijas plānošanas doku-
mentu izstrādi, piemēram, Būvniecī-
bas likums, Zemes pārvaldības li-
kums, grozījumi Aizsargjoslu 
likumā, pieņemti Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas 
sistēmas noteikumi. Mārupes 
novada domē periodiski tiek 
saņemti arī nekustāmo īpašumu 
īpašnieku ierosinājumi mainīt teri-
torijas funkcionālo zonējumu, kas 
būtu vērtējami kompleksi plašākā 
teritorijā nekā konkrētais īpašums. 
Ņemot vērā minētos apstākļus, 
Mārupes novada Dome 2017.gada 
26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.8.”Par Mārupes novada Teritori-
jas plānojuma 2014.-2026.gadam 
grozījumu izstrādi”. Lēmums un 
grozījumu izstrādes darba 
uzdevums, kā arī turpmākā in-
formācija par plānojuma grozījumu 
izstrādes gaitu, sagatavotajiem 
materiāliem un publiskajam 
apsprie dēm tiek publicēta Mārupes 
novada tīmekļa vietnē www.
marupe.lv, sadaļā Pašvaldība / At-
tīstība un plānošana / Teritorijas 
plānojums. Teritorijas plānošanas 
process tiek īstenots Teritorijas at-
tīstības plānošanas informācijas 
sistēmā, un publicēts portālā Ģeo-
Latvija.lv.     

Plānojuma grozījumu izstrādei ir 
noteikti konkrēti mērķi - novērst 

Šogad notikušas divas Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvās padomes   sanāks-
mes.

Šajā gadā pirmā Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības 
atbalsta konsultatīvās pa-

domes  sanāksme notika 31. jan-
vārī. Uzņēmējdarbības attīstības 
konsultante Liena Ādamsone in-
formēja padomes dalībniekus par 
“Mārupes novada uzņēmējdarbī-
bas veicināšanas plānu 2017. 
gadam”, jo saskaņā ar padomes 
nolikuma 7. punktu, tās mērķis ir 
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 
novadā un aktivizēt dialogu starp 
novada pašvaldību, biedrību 
“Mārupes uzņēmēji” un dažādu 
nozaru vietējiem uzņēmējiem, vei-
cinot tādu Padomes lēmumu 
pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmētu 
uzņēmējdarbības vidi novadā. 
Sanāksmē domes Būvvaldes 
vadītāja Aida Lismane pastāstīja 
par jaunāko un lielāko privāto un 
publisko objektu būvniecību 
novadā, kā arī par gaidāmajiem 
elektroapgādes uzlabojumiem 
(elektrības apakšstacijas 110kw iz-
būve 2017./2018. gadā), kas sek-
mēs ražošanas, loģistikas centru, 
noliktavu un biroju kompleksu, dzī-
vojamo māju u.c. objektu 
būvniecību novadā. Sanāksmes 
nobeigumā notika diskusijas par 
aviācijas muzeja izveidošanu. Tā 
juridiski tiesiskais ietvars - biedrī-
bas dibināšana, kurā veiktu ieguldī-
jumus Mārupes novada dome, VAS 
”Starptautiskā lidosta “Rīga”” un 
aviācijas tehnikas kolekcijas 

Mārupes novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.6 (prot. Nr.6) “Par nekustamā īpašuma „Mākoņi”, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 8076 006 0093) detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Mākoņi” teritorija 3,8 ha kop-

platībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funk-
cionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaim-
niecību apbūves teritorijas (DzSM).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu dzīvojamo apbūvi ārpus ciema teritorijā. Detālplānojuma iz-
strādes 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 Latvi-
jas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas at-
tīstības plānošana (https://geolatvija.lv/geo/tapis3).

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2017.gada 16.jūnijam Mārupes 
novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosū-
tot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā 
– pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
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 
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.

leģendāro aktrisi Regīnu Razumu 
un uzzināt vairāk par viņas sa-
stapšanos ar režisoru Rolandu 
Kalniņu un ceļu uz aktrises pasauli.

Prāvs viesu un novadnieku skaits 
izmantoja arī piedāvāto iespēju un 
devās pa īpaši izstrādātu maršrutu 
ekskursijās pa Mārupi ar autobusu.

Vienlaikus šajā dienā Mārupē 
tika atklāta arī aktīvā tūrisma se-
zona ar aizraujošu tautas velo-
braucienu “Zaļi ripojam” un divu 
jaunu velosipēdu apkopes stendu  
- Mārupē pie Konrādu skvēra un 
Jaunmārupē pie dienas centra 
„Švarcenieki” - atklāšanu.

Nesteidzīgais atpūtas un iz-
klaides brauciens pa Mārupes 
novada aktīvās atpūtas vietām, kas 
mijās ar atrakcijām un dažādiem 
pārsteigumiem, bija pulcējis līdz 
šim lielāko dalībnieku skaitu - teju 

300. Lai brauciens būtu patiesi 
zaļš, visi dalībnieki tika aicināti 
tērpties zaļas krāsas apģērbā un 
šādos toņos rotāja arī savus velo-
sipēdus. Krāšņākie brauciena 
dalībnieki tika pie simpātiju balvām 
no velobrauciena atbalstītāja t/c 
“Spice” un atpūtas kompleksa un 
kempinga “Bejas”.

Patiesu un lielu paldies par at-
balstu sakām t/c Spice, ģimenes 
restorānam “Hercogs”, atpūtas 
kompleksam un kempingam “Be-
jas”, zirgu stallim “Zirgzandales”, 
biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 
veikborda parkam “Mārupe Wake 
Park”, SIA “Eco Baltia Vide”, green-
trials ekstrēmā velo komandas 
braucējam Jānim Lācim un citiem, 
kas palīdzēja padarīt šos svētkus 
īpašus.

Uva Bērziņa, Ilze Žunde

pretrunas dažādās apbūves notei-
kumu sadaļās,  nodrošināt teritori-
jas plānojuma atbilstību spēkā eso-
šajam normatīvajam regulējumam 
attiecībā uz funkcionālā zonējuma 
prasībām, un veikt teritorijas funk-
cionālā zonējuma grozījumus atse-
višķās teritorijās. Attiecībā uz 
zonējuma grozījumiem, tie veicami 
tikai, lai kopumā nodrošinātu 
atļautās izmantošanas atbilstību 
spēkā esošajam normatīvajam 
regu lējumam, iespēju robežās inte-
grētu spēkā esošos detālplānoju-
mus vai atjaunotu iepriekšējā 
plānojumā paredzēto atļauto ze-
mes izmantošanu īpašumos, kur 
bijusi uzsākta attīstība, ja tas  ir 
pamatoti un nav pretrunā ar 
Mārupes novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģiju 2013.-2026.
gadam, kā arī lai veicinātu zaļo un 
rekreācijas teritoriju īpatsvaru un 
tīklojumu novada ciemos un pre-
cizētu nosacījumus derīgo izrak-
teņu ieguvei un dīķu ierīkošanai. 
Ņemot vērā, ka normatīvais regulē-
jums plānošanas jomā neparedz 
veidot jaunas dzīvojamās apbūves 
teritorijas ārpus ciemu robežām, 
teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādes gaitā tiks izvērtēta maz-
saimniecību apbūves teritoriju 
turpmākā attīstība - to iekļaušana 
ciemu teritorijās vai paredzot tajās 
citu funkcionālo zonējumu. Ar 
grozījumiem plānots detalizēt iz-
strādātā Bieriņu purva teritorijas 
plānoto atļauto izmantošanu, 
paredzot līdzsvaru starp apbūvei 
paredzēto un rekreācijas teritoriju. 
Grozījumu izstrādi veicinājuši arī 
tādi apstākļi, kā pieaugošais 
nekustamā īpašuma nodoklis, 
būtiskais dzīvojamai apbūvei 
paredzēto, bet joprojām neap-

īpašnieks Viktors Talpa.  Muzejā 
aplūkojamā padomju aviācijas teh-
nika ir lielākā, kas atrodama ārpus 
NVS robežām ar 47 muzeja eks-
ponātiem, kuri vākti 40 gadus.

Otrā Mārupes novada Uzņēmēj-
darbības atbalsta konsultatīvās pa-
domes  sanāksme notika 5. aprīlī. 
Šajā sanāksmē biedrība “Mārupes 
uzņēmēji” iepazīstināja padomes 
dalībniekus ar 30.martā biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” kopsapulcē 
ievēlēto jauno valdi un biedrības  
plānotajām aktivitātēm un plāniem. 
Biedrības valde informēja par  izvei-
dotām astoņām uzņēmēju darba 
grupām, kur katrai darba grupai ir 
paredzēts vadīt un īstenot konkrētu 
aktivitāti. Biedrībai, kurā ir apvieno-
jušies ap 70 uzņēmēji, paredzēts 
atjaunot ciešu sadarbību vienam ar 
otru un uzlabot savstarpējo komu-
nikāciju. Sanāksmē tika apspriesta 
lielās talkas rīkošana Jaunmārupē 
pie Ozola ielas, sakopjot pašvaldī-
bas īpašumā iegūto mežu un darba 
biržas organizēšana 29. aprīlī ar 
mērķi palīdzēt uzņēmējiem atrast 
atbilstošas kvalifikācijas darbi-
niekus, savukārt iedzīvotājiem, 
darba meklētājiem atrast darbu tu-
vāk dzīves vietai, kas ir aktuāli tiem 
Mārupes iedzīvotājiem, kuri 
dodoties uz darbu Rīgā, pavada sa-
tiksmes sastrēgumos no 30 līdz 60 
min no rīta un vakara “pika” stundās 
katru dienu, kas rada satiksmes 
dalībniekiem laika izmaksas, ja šo 
laiku alternatīvi produktīvi izman-
totu. 

Liena Ādamsone, 
uzņēmējdarbības attīstības 

konsultante

būvēto īpašumu apjoms, kā arī 
paredzamā apjomīgu infrastruk-
tūras būvniecības projektu 
īstenošana valstī kopumā.

Teritorijas plānojuma izstrādes 
gaitā tiks nodrošināta grozījumu 
redakcijas publiskā apspriede, ku-
ras laikā būs iespējams iepazīties 
ar grozījumu redakciju un iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus, kā arī 
piedalīties publiskās apspriedes 
sanāksmēs. Prognozējams, ka 
grozījumu 1.redakcijas publiskā 
apspriede varētu notikt 2017.gada 
rudenī, par ko attiecīgi tiks publicēti 
paziņojumi pašvaldības tīmekļa 
vietnē, izdevumā “Mārupes Vēstis” 
un vietnē www.geolatvija.lv.  

Uzsākot teritorijas plānojumu 
grozījumu izstrādi, tiks izskatīti 
saņemtie priekšlikumi teritorijas 
plānojuma grozījumiem, vērtējot 
tos kopsakarā ar izvirzītajiem grozī-
jumu mērķiem. Rakstiskus priekšli-
kumus aicinām iesniegt līdz 2017.
gada 30.jūnijam 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 jā-
norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. Jautājumu 
gadījumā griezties pie Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrādes 
vadītājas - Mārupes novada paš-
valdības teritorijas plānotājas 
Daces Žīgures (e-pasts: dace.zig-
ure@marupe.lv, t.67149862).

Mārupieši krāšņi nosvinējuši 
Latvijas valsts svētkus

Tiks uzsākta Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014.2026.gadam grozījumu izstrāde

Darbs Uzņēmējdarbības konsultatīvajās 
padomēs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašumam 

“Mākoņi”, Mārupes novadā

turpinājums no 1.lpp

 Atraktīvākā velobraucēju komanda saņēma dāvanu karti no t/c “Spice”. Tirdzniecības 
centra pārstāvis: „Par vizuālo izdomu un saskaņotību apbalvojām krāšņāko 

velobrauciena komandu – dāmu trio “Māras ciema laumiņas”. Viņas ar 
salātzaļajiem dekoriem spēja uzburt rotaļīgu un saliedētu tēlu.“

Ģimenes restorāna “Hercogs” radītā 
Mārupes ēdiena degustācijas
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Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13/2017

Mārupē

Pieņemti ar Mārupes novada domes 2017. gada   29. marta 
sēdes  Nr.  5 lēmumu Nr.26

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 

5.panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4) daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada dome (turpmāk tekstā – 

dome) piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atse-
višķām nodokļa maksātāju kategorijām par Mārupes novada  administratīvajā teritorijā eso-
 šo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par tās īpašumā esošo nekustamo 
īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi: 

2.1. nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbilstoši 
likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli, 

2.2. nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai,
2.3. šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu šajā 

nekustamajā īpašumā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs izņēmums. 
3. Juridiskām personām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – persona), kuras veic 

saimniecisku darbību, dome piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot 
Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma 
par Eiropas Savienības  darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam no-
sacījumus.

Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas 
Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra  Regulas  Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiro-
pas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacī-
jumiem, iesniedz  ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem  apstiprināto uzskaites 
veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai un  iesniegumu at-
balsta saņemšanai.

4.  Saistošo noteikumu 3. punktā minētajā gadījumā atvieglojumu piešķir par atvieglojuma 
pieprasītāja īpašumā esošo  nekustamo īpašumu, ja ir izpildījušies sekojošie nosacījumi:

4.1.  nekustamais īpašums atrodas Mārupes novada administratīvajā teritorijā un atbil-
stoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli, 

4.2. juridiskās personas juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teri-
torijā vai fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā, ja vien šajos saistošajos noteikumos nav paredzēts īpašs 
izņēmums.  

5.Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem 
izvērtē Mārupes novada domes administrācija.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi
6. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 

piešķir Saistošo noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām personām, kuras atbilst zemāk 
minētajām ka tegorijām:

Apakš
punkta 
numurs

Kategorija Atvieglojuma apmērs/ 
īpaši nosacījumi 

Pienākums 
būt 
deklarētam 
nekustamajā 
īpašumā, par 
kuru tiek 
pieprasīts 
atvieglojums

Pienākums 
būt 
deklarētam 
Mārupes 
novadā 
vismaz vienu 
gadu 

Vai nepieciešams 
nodokļa maksātāja 
iesniegums

6.1. politiski represētai personai 90% Jā Jā Katru taksācijas 
gadu 

6.2. 

Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas 
dalībniekam, Afganistānas 
kara dalībniekiem un 
nacionālo pretošanās kustības 
dalībniekam

90% Jā Jā Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu

6.3. 
maznodrošinātai personai 
(maznodrošinātas ģimenes 
loceklim) 

90 % Jā Nē Nav nepieciešams 

6.4. trūcīgai personai (trūcīgas 
personas ģimenes loceklim) 90% Jā Nē Nav nepieciešams 

6.5.

Fiziskai personai, kurai ir 
kopīga deklarētā dzīvesvieta 
ar bērnu invalīdu, personu ar 
pirmās vai otrās grupas 
invaliditāti, kurš ir šīs 
personas vai tās laulātā bērns, 
mazbērns, brālis, māsa, 
laulātais, kāds no vecākiem 
vai vecvecākiem

90% Jā Jā Katru taksācijas 
gadu

6.6.
Fiziskai personai  ar pirmās, 
otrās vai trešās grupas 
invaliditāti   

90% Jā Jā Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu

6.7. 
Vientuļajam pensionāram 
(persona, kurai nav laulātā un 
bērna)

90% Jā Jā Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu

6.8. 

Fiziskai personai, kurai pašai 
(vai kopā ar laulāto) vai tās 
laulātajam ir  3 (trīs) un vairāk 
bērnu vecumā līdz 18 gadiem 
(arī aizbildnībā esoši vai 
audžuģimenē ievietoti bērni 
līdz pilngadības sasniegšanai), 
vai  3 (trīs) un vairāk bērnu pēc 
pilngadības sasniegšanas, 
kamēr viņi turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu 
dienas nodaļās (pilna laika 
klātienes studijas), bet ne 
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai (turpmāk tekstā 
– bērns)

90% 
No nodokļa summas par 
nekustamo īpašumu, 
kurā deklarēti ne mazāk 
kā 3 (trīs) bērni

Jā Jā

Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu, 
Ja vismaz 1 bērns ir 
sasniedzis 18 gadu 
vecumu, 
atvieglojuma 
saņēmējs divreiz 
gadā iesniedz 
apliecinājumu par 
mācību turpināšanu 
– līdz 1.februārim un 
1.oktobrim

6.9.
Fiziskai personai, kas no 
Mārupes novada pašvaldības 
nomā zemi sakņu dārzu 
ierīkošanai

90%, ja nav nomas 
maksas parāda Nē Jā Katru taksācijas 

gadu  

6.10.

Fiziskai personai par 
nekustamo īpašumu, uz kuru 
īpašuma tiesības ir atjaunotas 
likuma „Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” 
2. nodaļā noteiktajā kārtībā  

70% Jā Jā Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu  

Apakš
punkta 
numurs

Kategorija Atvieglojuma apmērs/ 
īpaši nosacījumi 

Pienākums 
būt 
deklarētam 
nekustamajā 
īpašumā, par 
kuru tiek 
pieprasīts 
atvieglojums

Pienākums 
būt 
deklarētam 
Mārupes 
novadā 
vismaz vienu 
gadu 

Vai nepieciešams 
nodokļa maksātāja 
iesniegums

6.11.

Fiziskai personai par 
nekustamo īpašumu, uz kuru 
īpašuma tiesības ir iegūtas 
mantojuma ceļā no personām, 
kas minētās šo noteikumu 
6.10.punktā

70% Jā Jā Pirmo reizi pieprasot 
atvieglojumu

6.12.
Fiziskai personai, uz kuras 
īpašumā esošās zemes 
atrodas pašvaldībai piederoša 
izglītības iestāde

90% Nē Nē Nav nepieciešams 

6.13.

Fiziskai personai par zemi, kas 
tiek nomāta no pašvaldības 
platībā ne mazākā par 1 ha un 
izmantota lauksaimniecības 
vajadzībām, un kura nav 
nodota apakšnomā citām 
juridiskām vai fiziskām 
personām

90%, ja nav nomas 
maksas parāda Nē Jā Nav nepieciešams 

6.14.

Fiziskai personai par īpašumu, 
kas pirmreizēji tiek pieslēgts 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai par saviem 
līdzekļiem, nepiesaistot 
pašvaldības līdzfinansējumu, 
gadījumā, ja īpašums 
nepiekļaujas ielai (ceļam), 
kurā ir izvietoti centralizētie 
ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkli 

90% - pirmajā taksācijas 
gadā  pēc pakalpojuma 
līguma par sadzīves 
kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu 
noslēgšanas.

50% - otrajā un trešajā 
taksācijas gadā pēc 
pakalpojuma līguma par 
sadzīves kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu 
noslēgšanas.
Atvieglojums nav 
pārceļams uz citiem 
taksācijas periodiem

Jā Jā
Katru taksācijas 
gadu, kamēr ir 
tiesības pieprasīt  

6.15.

Fiziskai personai par mājokli 
(ekspluatācijā nodoto būvi vai 
telpu grupu ar piekrītošām 
domājamām daļām no būves, 
kuras galvenais lietošanas 
veids ir dzīvojama māja, 
neieskaitot zemi un garāžu (ja 
tāda ir)), kurā tā deklarēja 
savu dzīvesvietu uz taksācijas 
gada 1. janvāri plkst. 0:00

50% Jā Nē Nav nepieciešams 

6.16.

Fiziskai personai par 
nekustamo īpašumu, kura daļa 
ir bijusi apgrūtināta ar 
pašvaldībai piederošu būvi (tai 
skaitā ceļi,  ēkas un tml.)  un  
bez  atlīdzības  nodota 
lietošanā vai īpašumā 
Mārupes novada pašvaldībai, 

90%, ja īpašums nodots 
pašvaldības īpašumā 
vienu gadu, sākot ar 
nākamo kalendāro gadu 
pēc attiecīga līguma 
reģistrēšanas 
zemesgrāmatā; 

50%, ja īpašums nodots 
pašvaldības lietošanā 
vienu gadu, sākot ar 
nākamo kalendāro gadu 
pēc attiecīga līguma 
noslēgšanas brīža

Nē Nē Katru taksācijas 
gadu  

6.17.

Fiziskai personai par 
nekustamo īpašumu, kuru 
nomā pašvaldība savām 
vajadzībām, ja persona 
samazina līgumā pielīgto 
nomas maksu.  

30%, ja samazina nomas 
maksu vismaz par  50%, 
sākot ar nākamo mēnesi 
pēc grozījumu nomas 
līgumā spēkā stāšanās 
līdz nomas līguma 
termiņa beigām;

50%,  ja samazina 
nomas maksu vairāk kā 
par 50%, sākot ar 
nākamo mēnesi pēc 
grozījumu līgumā spēkā 
stāšanās līdz nomas 
līguma termiņa beigām;

90%, ja persona piekrīt 
izbeigt nomas līgumu, tā 
vietā noslēdzot 
patapinājuma līgumu, 
sākot ar nākamo mēnesi 
pēc patapinājuma 
līguma spēkā stāšanās 
līdz līguma termiņa 
beigām

Nē Nē Katru taksācijas 
gadu 

6.18.

Bērnam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam 
bērnam līdz pilngadības 
sasniegšanai, vai līdz pilna 
laika klātienes studiju 
pabeigšanai vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iestādēs, 
bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai. 

90% Nē Nē Pirmo reizi pieprasot 

 
7. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 

piešķir šādām Saistošo noteikumu 3. punktā minētajām nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju kategorijām sekojošā apmērā un kārtībā:

Apakš
punkta 
numurs

Kategorija Atvieglojuma apmērs/ 
īpaši nosacījumi 

Pienākums juridiskai 
personai reģistrēt 
juridisko adresi, fiziskai 
personai – deklarēt 
dzīvesvietu  Mārupes 
novada administratī
vajā teritorijā 

Vai 
nepieciešams 
nodokļa 
maksātāja 
iesniegums 

7.1. 

Juridiskai personai, kuru 
saimnieciskā darbība Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā ne 
mazāk kā 90% apmērā ir saistīta ar 
Mārupes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu 
komplekso ēdināšanu

50% no attiecīgajā periodā 
aprēķinātas nekustamā 
īpašuma nodokļa summas 
par nomā esošajām 
pašvaldības izglītības 
iestāžu telpām.

Nē
Katru 
taksācijas 
gadu  

7.2. 

Juridiskai personai par zemi, kas tiek 
nomāta no pašvaldības platībā ne 
mazākā par 1 ha un izmantota 
lauksaimniecības vajadzībām, un 
kura nav nodota apakšnomā citām 
juridiskām vai fiziskām personām

90%, ja nav nomas maksas 
parāda Jā Nav 

nepieciešams 

7.3. 
Juridiskai personai, kuras 
pamatkapitāls 100% apmērā pieder 
Mārupes novada pašvaldībai

90 % Jā Nav 
nepieciešams 

7.4. 

Juridiskai personai un fiziskai 
personai, kura veic saimniecisko 
darbību, par tās īpašumā esošām  
rūpnieciskās ražošanas ēkām, kurās  
notiek pamatdarbība - ražošana, kas 
saskaņā ar NACE klasifikatoru ir  
„Apstrādes rūpniecībā” (C sadaļa) un 
kura atbilst mazo un vidējo 
uzņēmumu kategorijai

25% no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā 
īpašuma  nodokļa 
summas, ja uzņēmumā ir 
nodarbināti ne mazāk kā 5 
(pieci) darbinieki ar vidējo 
mēnešalgu  nozarē, kuru 
deklarētā 
dzīvesvieta taksācijas 
gada 1. janvārī plkst.0.00  
ir Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā

Jā
Katru 
taksācijas 
gadu 

Saistošie noteikumi
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Apakš
punkta 
numurs

Kategorija Atvieglojuma apmērs/ 
īpaši nosacījumi 

Pienākums juridiskai 
personai reģistrēt 
juridisko adresi, fiziskai 
personai – deklarēt 
dzīvesvietu  Mārupes 
novada administratī
vajā teritorijā 

Vai 
nepieciešams 
nodokļa 
maksātāja 
iesniegums 

7.5.

Juridiskai personai par nekustamo 
īpašumu, kura daļa ir bijusi 
apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu 
būvi (tai skaitā ceļi,  ēkas un tml.)  un  
bez  atlīdzības  nodota lietošanā vai 
īpašumā Mārupes novada 
pašvaldībai, 

90%,  ja īpašums nodots 
pašvaldības īpašumā vienu 
gadu, sākot ar nākamo 
kalendāro gadu pēc 
attiecīga līguma 
reģistrēšanas 
zemesgrāmatā; 
50%,  ja īpašums nodots 
pašvaldības lietošanā 
vienu gadu, sākot ar 
nākamo kalendāro gadu 
pēc attiecīga līguma 
noslēgšanas brīža

Nē
Katru 
taksācijas 
gadu  

7.6.

Juridiskai personai par nekustamo 
īpašumu, kuru nomā pašvaldība 
savām vajadzībām, ja persona 
samazina līgumā pielīgto nomas 
maksu.  

30%, ja samazina nomas 
maksu vismaz par  50%, 
sākot ar nākamo mēnesi 
pēc grozījumu nomas 
līgumā spēkā stāšanās līdz 
nomas līguma termiņa 
beigām;

50%,  ja samazina nomas 
maksu vairāk kā par 50%, 
sākot ar nākamo mēnesi 
pēc grozījumu līgumā 
spēkā stāšanās līdz nomas 
līguma termiņa beigām;

90%, ja persona piekrīt 
izbeigt nomas līgumu, tā 
vietā noslēdzot 
patapinājuma līgumu, 
sākot ar nākamo mēnesi 
pēc patapinājuma līguma 
spēkā stāšanās līdz līguma 
termiņa beigām

nē
Katru 
taksācijas 
gadu  

8. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 
piešķir Saistošo noteikumu 2., 3.un 4. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātājiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā nodeva ekspluatācijā sekojošu publiskai 
lietošanai paredzētu infrastruktūru Mārupes novada ciematu teritorijā: ielu, ceļu būvniecība 
un pārbūve (nevis seguma atjaunošana) ar melno segumu, ielas apgaismojuma izbūve, 
trokšņu slāpēšanas sienu izbūve, ūdens un kanalizācijas izbūve (izņemot ražošanas 
notekūdeņu priekš attīrīšanu), kuru pēc izbūves nodeva pašvaldības vai tās dibinātās kapitāl-
sabiedrības īpašumā,  par vienu  nekustamo īpašumu, kas pieguļ izbūvētajam infrastruktūras 
objektam.

Ieguldījums (EUR) NĪN atvieglojumu (%) Atvieglojuma periods

Ne mazāk kā 1000,00
50%

25% 

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 5000,00

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 14000,00

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.un 3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4.un 5.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

Ne mazāk kā 35000,00

90%

70%

50%

25%

1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

2.un 3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

4.un 5.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

6.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā

9. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
uz likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku 6., 7. vai 8. punktā paredzēto no-
sacījumu pamata, atvieglojums  tiek piešķirts atbilstoši vienam, nodokļu maksātājam vislab-
vēlīgākajam nosacījumam.

10. Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka), par kuru nodokļu maksātājam ir tiesības 
saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu prasībām, tad atvieglojumus 
piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

11.Atvieglojumus piešķir par vienu taksācijas gadu. 
12. Atvieglojumu piešķir:
12.1. uz nodokļa maksātāja sniegtās informācijas pamata, nodokļu maksātājam iesnie-

dzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus, vai
12.2. uz pašvaldības rīcībā esošās informācijas pamata, nepieprasot nodokļa maksātāja 

iesniegumu.
13. Atvieglojuma piešķiršanas periods sākas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad nodokļa 

maksātājam rodas tiesības to saņemt, un turpinās līdz taksācijas gada beigām.
14. Ja atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata, nodokļu maksātā-

jam iesniegums ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.decembrim. 
15. Atvieglojumu nepiešķir:
15.1. kamēr nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds attiecībā uz  

nekustamo īpašumu, par kuru tiek lūgts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums,
15.2.  ja nodokļa maksātājs iepriekšējā taksācijas gadā vismaz divas reizes  tika saukts pie 

administratīvās atbildības par Mārupes novada domes spēkā esošos saistošo noteikumu 
pārkāpšanu,  

15.3. par nekustamo īpašumu, kuras sastāvā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,

15.4. par nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  konstatēti 
būvniecības noteikumu pārkāpumi,

15.5. ja nodokļa maksātājam uzsākts maksātnespējas process, 
15.6. ja nodokļa maksātājam ir nomas maksas parāds saistošajos noteikumos atrunātajos 

gadījumos. 

III.  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas kārtība
16. Ja nodokļa atvieglojuma saņemšanai ir nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums, 

tas ir iesniedzams domē, tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma 
piešķiršanas pamatu, ja vien šie dokumenti neatrodas pašvaldības vai citas valsts pārvaldes 
iestādes rīcībā.

17. Iesniegumā  nodokļu maksātājs  norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, 
ka ir sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un citām personām, kā arī 
apliecina, ka piešķir pašvaldībai  tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos saistošajos no-
teikumos paredzētajos gadījumos – arī minēto personu bērnu un citu radinieku) personas 
datiem, kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanai, tai skaitā 

ieskatīties valsts datu bāzēs un reģistros, kas satur lēmuma pieņemšanai nepieciešamus 
datus. 

18.Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas 
pamata vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no 
minēto apstākļu iestāšanās brīža. 

IV. Piešķirtā atvieglojuma atcelšanas kārtība
19.Atvieglojumu atceļ Mārupes novada domes administrācija, ja: 
19.1.ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi 

par pamatu atvieglojuma piešķiršanai,
19.2.ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar Saistošo noteikumu 6., 

7.vai 8. punktu,
19.3. nodokļa maksātājs neatbilst Saistošo noteikumu 2. vai 3. punkta prasībām,
19.4. ir konstatēts vismaz viens no 15.punktā minētajiem gadījumiem.
20.Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 19.1. punktu, nekustamā īpašuma nodoklis 

tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam 
jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu. 

21.Ja atvieglojums ir atcelts, pamatojoties uz 19.2. - 19.4. punktu, tad nekustamā īpašuma 
nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā, sākot  ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad ir 
iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot nodokļu 
maksātājam jaunu nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu. 

22. Saistošo noteikumu 19.2. punktu un 21. punktu nepiemēro gadījumā, ja nodokļa atvie-
glojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte: atkārtotas invaliditātes noteikšanas 
gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros  
netiek pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.

V. Noslēguma jautājumi
23.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā 

“Mārupes vēstis”. 
24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 

2014. gada 7. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 28/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvie-
glojumu piešķiršanas kārtību Mārupes novadā”. 

25. Nodokļa atvieglojumi, kas tika piešķirti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdim, paliek spēkā 2017. gadā līdz brīdim, kamēr neiestājas kāds no 19. punktā minētajiem 
gadījumiem. 

26. Saistošo noteikumu 6.8.apakšpunkts tiek piemērots ar 2018.gada 1.janvāri. Līdz tam 
fiziskai personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir 3 (trīs) vai vairāk bērnu 
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības 
sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna 
laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā 
– bērns) piešķir nodokļa atvieglojumu  90 % apmērā, ņemot vērā, ka, ja katram vienu un to 
pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam (aizbildnim) saskaņā ar likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 2.panta pirmo daļu ir īpašumā, tiesiskā valdījumā vai lietošanā nekusta-
mais īpašums kopīpašumā, tad katram vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam 
(aizbildnim) ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu par savu kopīpašuma daļu, savukārt 
pārējos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai vienam no 
vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu vecākam (aizbildnim).

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

* Ar saistošajiem noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība.

Mārupes pašvaldība, atklājot aktīvā tūrisma sezonu, laidusi klajā jaunu Mārupes novada 
tūrisma video, kurš ne tikai priecē skatītājus, bet arī ieguvis godalgoto otro vietu starptau-
tiskā filmu festivālā “Tourfilm Riga – 2017”.

Kopā konkursā “Tourfilm Riga – 2017” no 49 valstīm iesniegtas 195 tūrisma īsfilmas, 
tajā skaitā Mārupes novada jaunais tūrisma video, kurš nodots starptautiskas žūrijas 
vērtēšanai. Lai noteiktu uzvarētājus tikusi vērtēta katras filmas ideja, kreativitāte, in-

formācijas apjoms. Video tika vērtēti septiņās nominācijās: kultūras tūrisms, eko tūrisms, 
tūrisma galamērķis, piedzīvojumu tūrisms, komerciālais tūrisms, tūrisma pakalpojumi, Latvi-
jas tūrisma produkts.

29.aprīlī Melngalvju namā norisinājās 10. Starptautiskā tūrisma filmu festivāla “Tourfilm 
Riga – 2017” svinīgā apbalvošanas ceremonija, kurā sumināts arī Mārupes novada jaunā 
video veidotājs SIA “Taracan Production” ar iegūto godalgoto otro vietu nominācijā “Latvijas 
tūrisma produkts”.

Video var noskatīties pašvaldības mājaslapā sadaļā Video.

Mārupes novada jaunais tūrisma video iegūst 
godalgotu vietu starptautiskā filmu festivālā
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Lepnums par mūsu Jaun-
mārupes pamatskolas tautu deju 
kolektīva „Ozolēni” sniegumu ik-
gadējā deju skatē.  

Šī gada 28.aprīlī norisinājās 
Pierīgas novada skolu un 
kultūras iestāžu tautas 

deju kolektīvu skate Mālpilī, kurā 
piedalījās un guva izcilus rezultā-
tus arī Jaunmārupes pamatskolas 
tautu deju kolektīvs „Ozolēni” Ani-
tas Ozoliņas vadībā. 2. klases 
grupas ieguva 1. pakāpes diplo-
mus, savukārt 3. klases grupa 
ieguva Augstākās pakāpes diplomu 
– Laureātu diplomu! Līdz ar to, ar 
prieku varam konstatēt, ka turpinās 
jau pagājušajā gadā aizsāktā 
tradīcija no skates atgriezties ar 
Laureātu diplomu. Iepriekšējā gadā 
paši mazākie dejotāji mūs ie-
priecināja ar izcilu sniegumu un 
Laureātu diplomu. Ņemot vērā to, 
ka skatē tika piedzīvotas kolosālas 
emocijas, vēlējāmies kā bērnu 
vecāki ar tām padalīties. 

Piedzīvotais skatē radīja 
neaprakstāmu lepnuma sajūtu un 
saviļņojumu par mūsu bērnu 
sniegumu, kas saistāms ne tikai ar 
skatē iegūtiem augstiem vērtē-
jumiem, bet arī ar lielisko saga-
tavotību dejai, kas liek ieraudzīt de-
jas skaistumu un noticēt, ka 
latviešu tautas deja dzīvos arī caur 
mūsu bērniem. Saviļņojoši bija 
vērot bērnu uzstāšanās prieku un 

Ar panākumiem starptautiskajā 
jauno pianistu konkursā   “12th 
Mozart International Piano Com-
petition”, kas norisinājās Itālijā, 
startējusi Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkne Sabīne 
Mustermane.

Starptautiskais jauno pia-
nistu konkurss  “12th Mo-
zart International Piano 

Competition” norisinājās 6. un 
7.maijā Itālijā Frascati pilsētā 
(netālu no Romas). 

Konkursā piedalījās dalībnieki no 
Latvijas, Rumānijas, Itālijas, Ķīnas, 
Krievijas, Serbijas, Portugāles, Sin-
gapūras, Vācijas, Ungārijas un 
Spānijas dažādās vecuma grupās. 
Sabīne Mustermane startēja B 
vecuma grupā, ieguva 96 punktus 
no 100 punktiem, rezultātā iegūs-
tot 1.vietu sava vecuma grupā. 

T/c “Spice” 30.aprīlī svinīgā gai-
sotnē tika atklāta foto izstāde “Es 
mīlu Mārupi”. Izstādē iespējams 
aplūkot 20 labākās fotogrāfijas, 
kurās foto konkursa dalībnieki 
iemūžinājuši savas emocijas, aiz-
kustinošus mirkļus, skaistas aina-
vas, cilvēkus… visu, kas liek mīlēt 
Mārupi. 

Izstādes atklāšanas pasākumā 
ar muzikāliem priekšnesu-
miem skatītājus priecēja 

novada jaunie mākslinieki no bērnu 
popgrupas “Mazā sirds” un pirmo 
reizi klātesošajiem tika demon-
strēts sirsnīgs video, kurā sabie-
drībā un novadā zināmas, īpašas 
personības dalās ar savām izjūtām 
par mūsu mājām – Mārupi.

Līdztekus izstādes atklāšanā 
svinīgi apbalvoti labāko darbu au-

22.aprīlī Lielās talkas dienā 
daudzās vietās novadā mārupieši 
rosījās, vācot zarus, grābjot 
pērnās lapas vai sakopjot 
ceļmalas.

Mārupē bija pieteiktas 
deviņas talkas vietas, 
kurās strādāja apmēram 

220 dažāda vecuma talcinieku, 
taču cilvēki darbojās arī vairākās 
citās vietās. Kopā tika savākti 27 
m3 atkritumu (ieskaitot arī sestdie-
nas vakarpusē un svētdien ielu un 
ceļu malās atstātos visdažādākos 
atkritumu maisus).

Pašvaldības organizētajā talkas 
vietā – Jaunmārupē, Ozolu ielas un 
Loka ceļa krustojumā, kopīgiem 
spēkiem tika sakopta mežmala – 
sagrābtas lapas, salasīti zari un at-
kritumi, noņemts ceļa nomales 
apaugums un izzāģēts pamežs. 
Gaišāks, tīrāks un sakopts ir arī Pa-
paržu un Ozolu ielu krustojums.

Ilggadējs Lielās Talkas at-
balstītājs/draugs – uzņēmums 
“DHL”, kurš katru gadu bez maksas 
visās Latvijas pašvaldībās nogādā 
talkas maisus (nodrošinot arī sūtī-
juma komplektēšanu – maisu 
sadalīšanu), uzbūvēja sētiņu 
skudru pūznim Loka ceļa malā.

Dokumentu iesniegšana uz 7.
klasi no 1.14.jūnijam (9.0013.00) 
skolas lietvedībā šādās program
mās:
• pamatizglītības vispārizglītojošā 
programma;
• pamatizglītības humanitārā un 
sociālā virziena programma;
• pamatizglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena 
programma

Dokumentu iesniegšana uz 
10.klasi no 12.14.jūnijam (9.00
13.00) skolas lietvedībā šādās pro
grammās:
• vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma;
• vispārējās vidējās izglītības 
matemātikas virziena izglītības 
programma;
• vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma ar valodu novirzienu;
• vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma ar komerczinību novir-
zienu.

iemācīto atbildības sajūtu ne tikai 
par sevi, bet arī par visu kolektīvu 
kopumā. 

Lepnums par mūsu pagasta 
„Ozolēniem” ir jo lielāks tamdēļ, ka 
kolektīvs nav ar senām tradīcijām 
bagāts, bet izveidots pieredzē-
jušās, apņēmīgās un enerģiskās 
vadītājas Anitas Ozoliņas paspārnē 
tikai 2014.gadā. Jau pirmajā gadā 
skolotāja mērķtiecīgi sagatavoja 
bērnus tādā līmenī, kas deva 
iespēju „Ozolēniem” piedalīties XI 
Skolas Jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos, kas vēl joprojām bērniem 
palicis atmiņā kā spilgts vasaras 
piedzīvojums.

Izsakām lielu pateicību skolotā-
jai Anitai Ozoliņai un mūsu bērniem 
par ikdienā  smago ieguldīto darbu, 
kas katru gadu kopš deju kolektīva 
izveidošanas vainagojies ar aug-
stiem rezultātiem skatēs. Šādi 
panākumi ir labs pamats tam, lai arī 
nākotnē būtu lielas izredzes pie-
dalīties ne tikai Dziesmu un deju 
svētkos, bet arī dažādos citos deju 
uzvedumos, pārstāvot Mārupes 
novadu. Vissaviļņojošākais ir 
redzēt bērnu smaidus un mirdzošās 
acis uz skatuves, ar precizitāti izde-
jojot sarežģītos deju soļus un zīmē-
jumus, kas aizkustinājumā arī 
vecākiem lika nobirdināt prieka 
asaras.

3.klašu deju kolektīva vecāki

tori, kurus izraudzījās neatkarīga 
žūrijas komisija. 1.vieta un balva 
200 eiro apmērā piešķirta Līvai Ro-
zei Vinterei par darbu “Rudens rīts”, 
2.vieta un balva 100 eiro apmērā – 
Jānim Baļčūnam par darbu “Kad 
rudens apspēlē ziemu” un 3.vieta, 
kā arī 50 eiro balva – Danai Grži-
bovskai par darbu “Mārupes ūdens-
tornis lietus lāsē”. Visu aprīli 
pašvaldības mājaslapā ikvienam 
bija arī iespēja nobalsot par sev 
tīkamāko fotogrāfiju, kā rezultātā 
skatītāju Simpātijas balvu inter-
neta balsojumā ar 2480 balsīm 
ieguva Jānis Baļčūns ar darbu 
“Caur zirnekļa tīklu saulrietā”. 
Simpātijas balvas īpašniekam tika 
pasniegta ģimenes restorāna “Her-
cogs” dāvanu karte vakariņām 
divām personām. Savukārt Jolan-
tai Liepiņai par darbu “Rīta migla 

Ventas ielā” tika biedrības “Pierīgas 
Partnerība” īpašā Veicināšanas 
balva – izjāde ar zirgu vienā no 
Mārupes tūrisma objektiem – zirgu 
stallī “Zirgzandales”.

2016.gadā biedrība “Pierīgas 
Partnerība” sadarbībā ar Mārupes 
novada Domi organizēja foto 
konkursu „Es mīlu Mārupi”. Ikvie-
nam, neatkarīgi no fotografēšanas 
iemaņām un pieredzes, bija iespēja 
pieteikt savus darbus foto konkur-
sam un nodot tos žūrijas vērtēju-
mam. 

Konkurss īstenots Latvijas simt-
gades pasākumu ietvaros ar mērķi 
iesaistīt akcijā “Es mīlu Mārupi” 
Mārupes novada iedzīvotājus un 
viesus, profesionālus fotogrāfus 

un amatierus, aicinot cilvēkus 
parādīt to, kas viņiem liek justies 
laimīgiem Mārupes novadā.

Šī gada sākumā neatkarīga žūri-
jas komisija no 33 konkursa dalīb-
nieku iesniegtajiem 119 darbiem 
izraudzījās 20 labākās fotogrāfijas, 
kuras apkopotas šajā foto izstādē 
un izvietotas t/c “Spice”.

Paldies fotokonkursa atbalstītā-
jiem – t/c “Spice” un SIA “Canon 
biz nesa centrs”, kā arī ģimenes 
restorānam “Hercogs” un zirgu 
staļļiem “Zirgzandales”.

Izstāde ”Es mīlu Mārupi” t/c 
“Spice” būs apskatāma līdz 21.mai-
jam, bet no 22.maija līdz 29.maijam 
– Mārupes novada Domes foajē.

Starptautiskās kompānijas 
“DHL” Latvijas birojs atrodas 
Mārupē un tā darbinieku grupa jau 
vairākus gadus piedalās pašvaldī-
bas organizētajās talkās Mārupē. 
Ierosinājums “paņemt aprūpē” jau 
cietušu skudru pūzni rezultējās ar 
gaumīgu sētiņu un plāksnīti.

Čakli talkotāji bija sastopami arī 
novada skolās. Skultes sā-
kumskolā mazākie bērni kopā ar 
audzinātājām sakopa savus rotaļu 
laukumus, apkopa dzīvžoga 
krūmus, uzirdināja apdobes. Sko-
las sporta laukuma tāllēkšanas un 
citu smilšu bedru uzrakšanu veica 

vecāko klašu zēni. Bet vecāko 
klašu meitenes kopīgiem spēkiem 
sakopa grāvi, kas pie autobusa pie-
turas pretī skolai kā ik gadus bija 
piebiris pilns gan ar lapām un sku-
jām, gan ar nevērīgu cilvēku no-
mestiem gružiem. Meiteņu kopīgā 
darba rezultāts bija redzams jau pa 
gabalu – 24 zilas krāsas maisi pilni 
stāvēja rindā gar Skultes ielu.

Arī katram skolas darbiniekam 
bija savs talkas darbs, galvenokārt  
saistīts ar skolas teritorijas iz-
daiļošanu.

Paldies visiem, kas palīdzēja un 
atbalstīja talkas organizēšanu un 
paldies visiem, kas piedalījās!

Vecāki lepojas ar mazo dejotāju 
sasniegumiem

Jaunās pianistes 
panākumi starptautiskā 

konkursā

T/c “Spice” atklāta sirsnīga foto izstāde “Es mīlu Mārupi”

Lielās talkas laikā 
sakopta Mārupe

Dokumentu 
iesniegšana
Mārupes 
vidusskolā

No kreisās: Dana Gržibovska, Jolanta Liepiņa,
Jānis Baļčūns un Līva Roze Vintere

IZLAIDUMI MĀRUPES 
NOVADA SKOLĀS

Mārupes vidusskolā 
(Sporta centra zālē, Kantora ielā 97)

9.KLASĒM
9.jūnijā plkst. 14.00 
12.KLASĒM
9.jūnijā plkst. 18.00

Jaunmārupes 
pamatskolā 
Mazcenu alejā 3 
(jaunās skolas aktu zālē)

9.jūnijā plkst. 16.00 

Mārupes pamatskolā 
Viskalnu ielā 7
8.jūnijā plkst. 16.00
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Nemanot ir paskrējuši trīs 
mēneši, kopš paši mazākie 
audzēkņi kāpa uz Mārupes Ledus 
halles ledus un veica savus pirmos 
soļus hokejā. Februārī – 27, bet nu 
jau ap 80 jauniešiem vecumā no 5 
līdz 15 gadiem profesionālu trene-
ru vadībā slido pretīm savām uz-
varām.

Mārupes Hokeja savienība 
(MHS) dibināta 2014. 
gadā 18.septembrī un 

savos pirmsākumos apvienoja bi-
jušos jaunatnes, junioru un Latvijas 
vīriešu izlašu dalībniekus (Mārtiņš 
Skuška, Edgars Bušmanis, Rihards 
Dombrovskis, Artūrs Dzelzs, Jānis 
Puriņš u.c.) vienā komandā ar no-
saukumu HK “Mārupe”. HK 
“Mārupe”, startējot amatieru līgās, 
tiek uzskatīta par favorītkomandu. 
Ar katru gadu, progresējot savos 
sasniegumos, tiek izvirzīti arvien 
augstāki mērķi, un viens no tādiem 
bija izveidot bērnu un jauniešu 
klubu Mārupē.

Pagājušajā gadā izstrādājot un 

Mārupes sporta centra U12 komanda izcīnījusi 3.vietu Latvijas 
čempionātā! Sirsnīgi sveicam ar panākumiem! Fantastiskais 
vecāku atbalsts, bungas, emocijas, sviedri un neatlaidība 

palīdzēja puišiem un treneriem! Paldies par lielisko 2016/2017.g. sezonu!
2016/2017.g. sezonas ALL STAR Pieciniekā tika iekļauts arī Mārupes 

SC spēlētājs Renārs Sondors.
Komandā spēlēja: Ralfs Vinters, Ričards Alekss Survillo, Mareks Aser-

iņš, Kristers Hmeļņickis, Jānis Roberts Vilcāns, Ralfs Valters Zāmuelis, 
Mārtiņš Logins, Renārs Sondors, Bruno Bulgačs, Gustavs Bērziņš, Reinis 
Daļeckis, Otis Vārna – Uskalis, Jēkabs Niedra, Toms Lūkass Ailis, Roberts 
Ciganskis un Ernests Teters. Treneri: Matīss Vārna un Māris Stumbiņš.

26.aprīlī Mārupes Sporta centra 
volejbolistes izšķirošajā cīņā ar 
Latvijas Universitātes komandu 
ieguvušas čempionu titulu Latvijas 
Nacionālās līgas finālā. 

26.aprīlī Mārupes Sporta 
centrā (SC) notika Latvijas 
nacionālās līgas izšķirošā 

spēle starp Mārupes SC volej-
bolistēm un Latvijas Universitātes 
komandu. Nacionālajā līgā sievie-
tēm par uzvarētājām kļuvušas 
Mārupes SC volejbolistes, kas arī 
otrajā spēlē, šoreiz savā laukumā, 
apspēlēja Latvijas Universitāti. 
Tomēr viegli panākums rokās nede-
vās. Vispirms piecos setos nācās 
zaudēt – 2:3 (17, 16, -20, -23, -11), 
un tikai panākums tā sauktajā zelta 
setā ar 15:12 izšķīra šīs sezonas 
uzvarētājas.

Lepojamies ar mūsu meiteņu 
panākumiem!

licenzējot interešu izglītības  pro-
grammu – “Hokejs” (Licence Nr. 81; 
izdevējs: Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde), šogad 
MHS jau noslēdza līdzdarbības 
līgumu ar Mārupes novada Domi un 
uzsāka interešu izglītības program-
mas realizāciju.

MHS misija ir palīdzēt vecākiem 
uzaudzināt bērnus un jauniešus 
par konkurētspējīgām un dzīvē 
noderīgām  personībām un labiem 
hokejistiem caur profesionālu at-
tieksmi  pret mācībām un treniņiem,  
pārvarot grūtības, draudzīgā un 
hokeju mīlošā vidē. Kā teica viens 
sens Latvijas hokeja lietpratējs:   
“..varbūt par hokejistiem jūs 
nebūsiet, bet par cilvēkiem es jūs 
uztaisīšu!»

Mārupes Hokeja savienība vēlas 
kļūt par Latvijas hokeja kompe-
tences atbalsta centru caur  moder-
nāko apmācības programmu 
piemērošanu darbā ar bērniem un 
jauniešiem, lai nodrošinātu Latvi-
jas hokeja izlasēm augstas hokeja 
raudzes «kareivjus».

Liela uzmanība tiek pievērsta 
hokeja treneru izglītošanai, jo ir ļoti 
svarīgi, lai treneri ir jauniešus mo-
tivējoši un pieredzējuši. MHS ir iz-
veidojusies lieliska sadarbība ar 
neiroizglītības speciālistu Artūru 
Piļkēviču. Seminārus par prāta 
noslēpumiem sportista smadzeņu 
optimālai attīstībai, darbībai un 
ilgstspējai ir iecienījuši gan treneri, 
gan vecāki.

Tas, uz ko Mārupes HS tiecas tu-
vāko 5 gadu laikā, ir kopīgā darbā ar 
pieredzējušiem treneriem, bērniem 
un jauniešiem, un viņu vecākiem iz-
veidot pilnu hokeja kluba piramīdu 
– no pašiem mazākajiem cen-
soņiem  līdz virslīgas komandai.

Maijā Mārupes HS turpina 
uzņemt audzēkņus U10, U12 un 
U16 vecuma grupās.

Nāc, pievienojies un kļūsti par 
vie nu no hokejistiem un atceries – 
Mārupes HS moto: “Padoties aiz-
liegts!”.

Informācija par un ap treniņu 
iespējām: Sigita 29251666, Uldis 
29900022

Mārupes HS  vieta, kur kļūst par labiem atlētiem un 
personībām

Mārupes sporta centra U12 basketbola 
komanda trešie labākie Latvijā

Mārupes 
volejbolistes iegūst 
Latvijas Nacionālās 

līgas zeltu

Miķelis Rēdlihs, Georgijs Pujacs, Aleksandrs Macijevskis - paldies par atsaucību un 
ieinteresētību jaunajos hokejistos - Jūs esat lielisks piemērs mūsu jaunajai paaudzei!

SPORTA NOTIKUMI
20.maijā plkst. 9:00 Mārupes novada starptautiskais basketbola turnīrs 
"Marupe Cup" (U12, U11, U10). Mārupes Sporta kompleksā, Tīraines 
Sporta kompleksā, Biznesa augstskolas “Turība” sporta kompleksā

21.maijā plkst. 9:00  Mārupes novada  starptautiskais basketbola turnīrs 
"Marupe Cup" (U12, U11, U10). Mārupes Sporta kompleksā, Tīraines 
Sporta kompleksā, Biznesa augstskolas “Turība” sporta kompleksā

22.maijā plkst. 18:00 Mārupes novada “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30. Skultē, Skultes stadionā

23.maijā plkst. 18:00 Mārupes novada “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30. Jaunmārupē, pie dīķa "Pavasari"

25.maijā plkst. 18:00 Mārupes novada “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30. Jaunmārupē, pie dīķa "Pavasari"

26.maijā plkst. 18:00 Mārupes novada “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30. Skultē, Skultes stadionā

27.maijā plkst. 10:00 Mārupes novada Senioru sporta diena
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupes pamatskolas stadionā

plkst. 10:00 - 13:00 Seminārs par neirozinātni iedzīvotājiem
Lektors: Artūrs Piļkevičš, Mārupes Sporta kompleksā

plkst. 13:00 Rīgas čempionāts futbolā (U11, 2006.g. dz. zēniem) 
Mārupes SC - FS Metta, Mārupes vidusskolas stadionā

28.maijā plkst. 9:00 Mārupes novada sacensības - skrējiens "Mārupe 
2017"
Jaunmārupē, Ozolu ielā pie ūdenstorņa 

29.maijā plkst. 18:00 Mārupes novada “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30, Skultē, Skultes stadionā

30.maijā plkst. 18:00  Mārupes novada  “Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30, Jaunmārupē, pie dīķa "Pavasari"

2.jūnijā plkst. 18:00 Mārupes novada  “ Pavasara kross 2017”
Reģistrācija no 17:30, Jaunmārupē, pie dīķa "Pavasari"

3.jūnijā plkst. 11:00 Rīgas čempionāts futbolā (U12 2005.g. dz. zēniem)
Mārupes SC  -  TFK Nikars/Vanagi, Mārupes vidusskolas stadionā

7.jūnijā plkst. 15:00 Mārupes novada sacensības - Mārupes kausa izcīņa 
“Mini-motokrosā 2017”un “Retro motokrosā 2017”
Reģistrācija no 12:00, Jaunmārupē, Vilciņu trasē

23.05
25.05
30.05
02.06 Reģistrēšanās

no plkst. 17.30

Jaunmārupē,
pie dīķa “Pavasari”
18.00-20.00

Skultē,
Skultes stadionā
18.00-20.00

22.05
26.05
29.05

Reģistrēšanās
no plkst. 17.30

15.05
17.05
19.05

Jaunmārupē,
pie dīķa “Pavasari”
18.00-19.30

Skultē,
Skultes stadionā
18.00-19.30

16.05
18.05

Lai sagatavotos sacensību posmiem, 
aicinām uz nodarbībām ar treneri:

Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda un 
valsts finansēta projekta «Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumi Mārupes 
novadā»  (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.
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Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks

28.maijā plkst. 11.00

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas zālē (Mazcenu alejā 39, 

Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes Kultūras nams 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

Tālrunis: + 371 67149864 / E-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS AFIŠA
27.maijā,

plkst. 10:00 Jaunmārupē pie dc “Švarcenieki”
Mārupes novada senioru sporta diena
Pasākumā piedalās senioru sporta komandas no Mārupes 
novada, kā arī Mārupes novada senioru draugi no citiem 
novadiem!
Plkst. 14:00 Zaļļumballe ar grupu “Patrioti”

27.maijā, plkst. 19:30 Mārupes kultūras namā
Eksotiskās deju grupas “Mistērijas” deju uzvedums/fantāzija 
“Spogulīt, spogulīt…”

28.maijā, Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā” 10 gadu jubileja

10:00 – Pulcēšanās svētku gājienam
10:30 – Svētku gājiens
11:00 – Svētku atklāšana un svētku koncerts
13:30 – Mārupes māmiņu modes skate kopā ar Kašeru
14:00 – Izrāde bērniem un jauniešiem “Četras kastes”
15:00 – “Musiqq” koncerts

Pasākumā būs: lielformāta spēles, piepūšamās atrakcijas, 
karuseļi, “Kalvenes” trušu izstāde, burbuļu lietus un citas 
radošas un interesantas aktivitātes.

17.jūnijā
Politiski represēto piemiņas pasākums Mārupes novadā

8:30 piemiņas brīdis Mārupes kapos pie politiski represēto 
pieminekļa
9:00 brauciens uz Koknesi
11:00 piemiņas brīdis Koknesē un došanās uz Likteņdārzu

17.jūnijā, plkst. 11:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais 
mārupietis” (pasākums pārcelts no 20.maija)

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie
Aleksandrs Kozaks (19.03.2017.)
Esmeralda Birzgale (17.03. 2017.)
Anna Osmane (28.03. 2017.)
Madara Puķīte  (28.03. 2017.)
Ivans Červjakovs (09.03. 2017.)
Ernests Laumanis  (01.04. 2017.)
Sandis Rukmans (29.03. 2017.)
Adrians Skopāns  (28.03. 2017.)
Iļja Aleksejevs (23.03. 2017.)
Elīna Lavrenova  (02.04. 2017.) 
Katrīna Raginska (05.04. 2017.)
Oskars Kļaviņš  (07.04. 2017.)
Rēzija  Mase (08.04. 2017.)
Viestards Oškājis (15.04. 2017.)
Marta Spilve (11.04. 2017.)
Miks Āboltiņš (13.04. 2017.)
Katrīna Priede (06.04. 2017.)
Roberts Morozovs (11.04. 2017.)
Mārcis Āboliņš (19.04. 2017.)
Zigurds Celms (10.04. 2017.)
Elza Lagzdiņa  (20.04. 2017.)
Līva Bumbure (23.04. 2017.)
Līva Lukstiņa (16.04. 2017.)
Justīne  Smeile  (11.04. 2017.)

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas laulības
07.04.2017.
Ali Jansons un Rita Miķelsone
21.04.2017.
Eduards Maškovs un Jekaterina 
Kirillova
Hermanis Mucenieks un Zane 
Basule
28.04.2017.
Aleksandrs Streblovs un Marina 
Barsukova

Sveicam novada seniorus
Maigai Šūmanei 
1. aprīlī palika 92 gadi
Zinaidai Risevai
19. aprīlī palika 85 gadi 
Tamārai Berezņakai
22. aprīlī palika 93 gadi 
Mariai Mereskinai
24. aprīlī palika 80 gadi 
Marijai Krauzei
25. aprīlī palika 94 gadi
Anatolijam Bodenko
25. aprīlī palika 80 gadi
Ārijai Šenbergai
27. aprīlī palika 80 gadi 
 Viktorijai Boļšakovai
29. aprīlī palika 91 gads
Jevangelīnai Švankai
30. aprīlī palika 80 gadi

Mūžībā aizgājuši
Juris Diļevs
14.01..1952 – 01.04.2017.
Nikolajs Tomašovs
22.03.1953 – 03.04. 2017.
Eļena Buša
30.05. 1923 – 07.04. 2017.
Feodors Viļovs
12.03.1951 – 11.04. 2017.
Vilhelmīne Ciguze
08. 02.1929 – 13.04.2017.
Vega Veite
17.12.1948 – 17.04.2017.
Valentīna Sadovska
16.02.1958 – 19.04.2017.
Ivans Markovskis
17.11.1928 – 25.04.2017.
Valdis Miķelsons
19. 01.1952 – 26.04.2017.
Aina Anža
27.02.1937 – 27.04.2017.

Tu būsi debesīs, zemē, 
Tu vējā un saulē. 
Tu savējo sirdīs, 

Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle–Līviņa) 

 
Dziļās skumjās atvadāmies no 
mūsu kolēģes Ēvijas Drengeres. Iz-
sakām līdzjūtību ģimenei, radiem 
un draugiem.

Jaunmārupes pamatskolas 
kolektīvs

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā matemātikas skolotāju.
Piedāvājam interesantu un atbildīgu darbu ar bērniem draudzīgā kolek-

tīvā, stabilu atalgojumu (saskaņā ar tarifikāciju) un sociālās garantijas.
CV sūtīt uz e-pastu: jmsk@inbox.lv
Sīkāk par vakanci pa tālr.: 67933628
 
Jaunmārupes pamatskola aicina darbā laborantu (i).
Galvenie amata pienākumi:
• palīdzēt pedagogam organizēt un vadīt izglītības darbu;
• Sekot līdzi aprīkojuma tehniskajam stāvoklim un darbībai.
Piedāvājam interesantu un atbildīgu darbu draudzīgā kolektīvā, stabilu 

atalgojumu (1 slodze, 480 eiro pirms nodokļu nomaksas) un sociālās ga-
rantijas.

CV sūtīt uz e-pastu: jmsk@inbox.lv
Sīkāk par vakanci pa tālr.: 67933628

Laikraksts 
“Mārupes Vēstis”

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža  8000 eksemplāru. 
Bezmaksas.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 

Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
epasta adrese: 

marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/

Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Izdevumā “Mārupes Vēstis” 
publicētie materiāli ne 

vienmēr atspoguļo Mārupes 
novada Domes viedokli.

Par faktu un skaitļu pareizību 
atbild rakstu autori.  

MĀRUPES SPORTA CENTRS 
aicina uz volejbola treniņiem 

pie trenera
AIGARA BIRZUĻA.
Treniņi sāksies no

šī gada 4. septembra.
Tiek aicināti sportisti/-es

(2000.gadā dzimušie un vecāki) ar 
pieredzi.

Tālrunis: 67149574, 26354027
E-pasts: sports@marupe.lv 

MĀRUPES SPORTA CENTRS
aicina velobraucējus pieteikties 

pārstāvēt Mārupes novadu
PIERĪGAS NOVADU 2017.GADA

SPORTA SPĒLĒS 
MTB RITEŅBRAUKŠANĀ.
Sacensības notiks 3.jūnijā

Baldonē, Riekstu kalna apkārtnē. 

Tālrunis: 26354027
E-pasts: sports@marupe.lv


