
piektdiena, 9.jūlijs, 2016 1

2016.GADA  jūlijs
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Mārupes Vēstis

vairāk par konkursiem lasiet  5.lpp

No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā 
norisinājās Latvijas IV Olim-
piāde, kurā kopumā piedalījās 
4724 dalībnieki, pārstāvot 94 
pašvaldības. Mārupes novadu 
pārstāvēja olimpiādei akredi-
tēti 49 mārupieši, kuri sacentās 
14 sporta veidos un kopā izcīnī-
ja Mārupes novadam 11 meda-
ļas. 

Latvijas IV Olimpiādes prog-
rammā bija iekļauti 26 Olimpis-
kie sporta veidi, no tiem Valmierā 
notika badmintons, basketbols, 
bokss, futbols, handbols, šose-
jas riteņbraukšana, svarcelšana, 
triatlons, vieglatlētika, volejbols, 
pludmales volejbols un airēšanas 
slaloms. Tāpat Valmierā notika 
Olimpiādē iekļautais neolimpis-
kais sporta veids – orientēšanās 
– un paraugdemonstrējumi šahā. 
Sacensības citās sporta disciplī-
nas notika arī Burtnieku, Kocēnu, 
Priekuļu, Beverīnas novados, Cē-
sīs un Rīgā.

Mārupes novada pārstāvji pie-
dalījās 13 olimpiskajos sporta 
veidos. Burāšanas disciplīnā no-
vadu pārstāvēja Ārijs Gerdovičs, 
badmintonā – Uģis Briedis, gol-
fā - Edmunds Jansons, triatlonā 
– Toms Pikšēns, Jānis Ozoliņš, 
Mārtiņš Balčūns, vieglatlētikā – 
Dmitrijs Serjogins, Mārtiņš Sku-
jenieks, jātnieku sportā – Linda 
Ansule, Aigars Bregže, Airisa 
Penele, Krista Kristiāna Alksne, 
peldēšanā – Ģirts Feldbergs, Valts 
Feldbergs, Pēteris Laipnieks, Ri-
nalds Puķītis, Filips Čepjolkins, 
Viesturs Tenis Vīksna, Elīna San-
da Zaķe, Oksana Lisjuka, Vero-
nika Pankratova, Marta Annija 
Doberga, riteņbraukšanā: šoseja - 
Edijs Strēlis, Rihards Bartušēvičs, 

Mārupei Latvijas IV Olimpiāde noslēgusies ar 11 medaļām

Dairis Kuciks;  MTB – Edijs Strē-
lis, Rihards Bartuševičs, Raivis 
Jansons, Dairis Kuciks; BMX – 
Kitija Elste, taekvondo – Dāvids 
Bērziņš, Kārlis Orleāns, Maksims 
Pripoteņs, Jurijs Boicovs, tenisā 
– Rihards Emuliņš, Krišjānis Sta-
biņš, Jānis Kublačovs, pludmales 
volejbolā – Kristaps Punculis, 

Oskars Puga, Sanita Kuprašova, 
Elīna Strautniece, šaušanā – Atis 
Vēveris, mākslas vingrošanā 
-  Elīna Zaika, Katrīna Kurme. 
Piedalījāmies arī vienā Olimpiādē 
iekļautajā neolimpiskajā sporta 
veidā - orientēšanās sportā, kur 
novadu pārstāvēja Andris Gailis 
un Zaiga Ozoliņa.

Pie otras medaļas šajā Olimpi-
ādē ticis Ģirts Feldbergs, iegūstot 
sudraba medaļu peldēšanā 200 m 
uz muguras. Divas sudraba meda-
ļas iegūtas vieglatlētikā 5000m un 
3000 m / kav., pateicoties Dmitrija 
Serjogina sniegumam. Arī taekvon-
do iegūts sudrabs, kuru izcīnījis 
mārupietis Dāvids Bērziņš.

Bronza izcīnīta peldēšanas stafe-
tē, pateicoties Rinalda Puķīša, Ģir-
ta Feldberga, Filipa Čepjolkina un 
Valta Feldberga sniegumam, peldē-
šanā - 50 br/st, pateicoties Martai 
Annijai Gobergai. Bronza iegūta 
arī jāšanas sportā iejādē – Airisa 
Penele, tenisā vienspēlē – Krišjānis 
Stabiņš un taekvondo - Jurijs Boi-
covs. 

“Tā kā Latvijas Olimpiādē drīkst 
piedalīties sportisti, kuri ir izpildīju-
ši normatīvus, tad sporta federāciju 
atļauja sportistiem startēt (četrus 
pieteiktos sportistus, pamatojoties 
uz nepietiekami augstiem rezultā-
tiem, neakreditēja Latvijas Olim-
piādei) jau liecina par mārupiešu 
augstajiem sasniegumiem sportā. 
Lai gan olimpiādes laikā nācās pie-
dzīvot gan veselības un tehniskas 
problēmas, gan dažos sporta veidos 
tiesnešu netaisnīgu vērtēšanu, mā-
rupieši dažādās sporta disciplīnās 
izcīnījuši no 1. līdz 35. vietai. Pal-
dies sportistiem par izcīnītajām 11 
medaļām, kas kopvērtējumā Mā-
rupes novadu ierindojis 17. vietā,” 
saka Mārupes sporta centra vadītāja 
Silvija Bartuševiča.

Mārupes novada Dome izsaka 
pateicību sportistiem un treneriem 
par ieguldīto darbu, neatlaidību un 
Mārupes vārda godā celšanu, pār-
stāvot novadu Latvijas IV Olimpi-
ādē!

Ilze Žunde

17.jūnijā Mārupes novada 
Dome saņēmusi informāciju no 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes “m’ PIPARIŅŠ” par 
to, ka 20.jūnijā uzņēmumam 
beidzas telpu (Konrādu ielā 5) 
nomas līguma ar Danske Bank 
A/S filiāli Latvijā darbības ter-
miņš un sadarbība ar banku 
nav pagarināta, jo puses nav 
spējušas vienoties par pieņema-
miem noteikumiem. 

Par radušos situāciju Mārupes 
novada Dome pieprasījusi sīkā-
ku skaidrojumu gan no uzņēmē-
ja, gan Danske Bank A/S filiāles 
Latvijā. Ņemot vērā apstākļus, 
sākotnēji pēc Mārupes novada 
Domes iesaistes tika panākta vie-
nošanās par uzņēmēja un bankas 
sadarbību vēl pusotru mēnesi.  Kā 
liecina jaunākā informācija, SIA 
“Bērnudārzs “m’ PIPARIŅŠ”” 
un  Danske Bank A/S filiāle Lat-
vijā parakstījusi vienošanos par 
sadarbības turpināšanu līdz 2016.
gada 31.augustam. 

Vienlaikus SIA “Bērnudārzs 
“m’ PIPARIŅŠ”” vadība, kā arī 
bērnu vecāki, izteikuši aicinā-
jumu Mārupes pašvaldībai ie-
gādāties nekustamo īpašumu 
Konrādu ielā 5, kur telpas, kas 
pielāgotas pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas vajadzībām, līdz 
šim nomājis uzņēmējs. Šobrīd 
tiek apsvērta šāda iespēja un tiek 
vērtēts Danske Bank A/S filiāles 
Latvijā izteiktais piedāvājums. 
Saskaņā ar SIA “Bērnudārzs “m’ 
PIPARIŅŠ”” vadības sniegto in-
formāciju, šobrīd arī privātā sek-
tora pārstāvji izrādījuši interesi 
par konkrētā īpašuma iegādi un 
bērnudārza saglabāšanu.

Bērnudārza liktenis šādā dar-
bības formā, kā līdz šim, vēl nav 
zināms. Tomēr bērnudārza vadība 
cer uz visām iesaistītajām pusēm 
labvēlīgāko scenāriju.

Mārupes pašvaldība 
ir gatava piedāvāt 

vecākiem risinājumus 
privātā bērnudārza 

“m’ PIPARIŅŠ” 
darbības 

pārtraukšanas 
gadījumā

Turpinājumu lasiet 2.lpp.

Piedalies 
projektu konkursā 
“Mārupe – mūsu mājas”

Mārupes novadā 
meklē skaistāko 
daiļdārzu

Piedalies fotokonkursā un 
parādi, kas Tev liek justies 
laimīgam Mārupē

Ģirts Feldbergs 100 m peldēšanā uz muguras izcīnīja zelta medaļu, 
bet sudraba - peldēšanā 200 m uz muguras

Krišjānis Stabiņš un Rihards Emuliņš izcīnīja zelta medaļu 
tenisā dubultspēlē
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Mārupes Vēstis pašvaldībā

Arī šogad Mārupes pašval-
dība, iestājoties garajam va-
saras brīvlaikam, piedāvājusi 
90 jauniešiem vasaras darbu 
pašvaldības iestādēs. Iespēja 
jauniešiem strādāt īstenota sa-
darbībā ar NVA, kas piešķīrusi 
līdzfinansējumu jauniešu vasa-
ras darba atalgojumam.  

Sākot no šī gada 25.aprīļa, jau-
nieši varēja pieteikties darbam 
teritorijas labiekārtošanas un uz-
kopšanas darbos un uz pirmssko-
las izglītības iestāžu audzinātāju 
palīgu vietām, atsevišķas darba 
vietas tika nodrošinātas arī Māru-
pes novada Domē.

Vasaras darbu laikā jaunieši 
palīdz audzinātājām sagatavot 
nodarbību materiālus, apģērbt 
un pieskatīt bērnus pastaigu un 
rotaļu laikā, veikt teritorijas la-
biekārtošanas darbus, uzkopt, kā 
arī veikt citus ikdienas darbiņus. 
Darba laiks jauniešiem saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem ir četras 
stundas dienā, kopumā nostrādā-
jot 20 dienas mēnesī.

Par savu darbu stāsta 15 gadīgā 
Annija, kas jau otro vasaru strā-
dā dienas centrā “Švarcenieki”: 
“Darbs šeit nav pats grūtākais, bet 
gana atbildīgs. Te ir iespēja darīt 
dažādus radošus darbus iekštel-
pās, kā arī veikt mazos āra darbi-
ņus, esot svaigā gaisā. Priecē arī 
iespēja kontaktēties ar citiem jau-

Mārupes jaunieši vasarā aktīvi 
darbojas pašvaldības iestādēs

annija pie dienas centra “švarcenieki” 
atjauno velosipēdu novietņes stieņus

niešiem. Pieteicos, jo vēlējos pati 
nopelnīt naudiņu dažādām lietām 
skolai, datoram, telefonam, ap-
ģērbam un iegūt arī pieredzi.”

“Šogad vasarā pie mums 
“Švarceniekos” ir nodarbināti 5 
bērni, kuri veic dažādus mazos 
āra un iekštelpas darbiņus (teri-
torijas uzkopšanu, krūmu izgrie-
šanu, gružu savākšanu, inventāra 
tīrīšanu, atjaunošanu utt.), uzti-
cam arī materiālu sagatavošanu 
nodarbībām radošajās darbnīcās. 
Piedāvājam jauniešiem darbu 
vasaras mēnešos ne pirmo gadu. 
Ir bijis, ka pie sevis esam no-
darbinājuši līdz pat 30 jauniešu. 
Piedāvājot darbu, pats lielākais 
izaicinājums ir sagatavot veicamo 
uzdevumu jaunietim - darāmā ir 
daudz, tomēr jārēķinās gan ar lai-
ku, lai sagatavotos, gan ar to, ka 
darba procesā jaunietis ir jāuzrau-
ga, jāpalīdz. Manuprāt ieguvējs 
vasaras darbā ir gan jaunietis, gan 
mēs kā darba devēji. Pats būtis-
kākais, redzam, kā mainās bērnu 
attieksme, kad viņš pats par atal-
gojumu ir tīrījis un atjaunojis soli-
ņu vai skeitparka inventāru. Šāds 
jaunietis ar lielāku cieņu izturas 
pret lietām un vidi,” klāsta dienas 
centra “Švarcenieki” vadītājs Ga-
tis Vācietis.

Ilze Žunde

16.jūnijā Mārupes novada 
Dome ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Mārupes ceļinieks” par Māru-
pes novada ielu un ceļu uzturē-
šanas darbiem 2016./2017.gada 
vasaras sezonā. Kopējā līguma 
summa 1,2 miljoni eiro (bez 
PVN).

Saskaņā ar līgumu darbu ietva-
ros paredzēts veikt bedru un plai-
su aizpildīšanu ar asfaltbetonu, 
ceļa nomaļu remontu, izbūvējot 
dabīgā apaļakmens segumu, ceļu 
klātnes profilēšanu un sāngrāvju 
tīrīšanu, šķembu seguma ielu un 
ceļu pretputekļu apstrādi, kā arī 
betona apmaļu uzstādīšanu. Tāpat 
līgumā paredzēta bebru aizspros-
tu likvidēšana, caurteku tīrīšana 
un bojāto nomaiņa, zāles pļauša-
na ceļa nomalēs, apzaļumošanas 
darbi, nogāžu nostiprināšana un 
lietus ūdeņu uztvērējaku (gūliju), 

Noslēgti līgumi par ceļu uzturēšanu un būvdarbiem
kanalizāciju aku un lietus ūdens 
novadīšanas kanālu sistēmas tīrī-
šana.

Savukārt 22.jūnijā ar pieciem 
pretendentiem - SIA “Mārupes 
ceļinieks”, ceļu būves firma SIA 
“BINDERS”, pilnsabiedrība 
“RERE VIDE1”, SIA “Jēkabpils 
PMK” un AS “Ceļu pārvalde” 
noslēgta vispārīgā vienošanās par 
ielu un ceļu būvdarbiem Mārupes 
novadā, kuras darbības termiņš 
ir divi gadi vai līdz vienošanās 
summas pilnīgai apguvei. Vieno-
šanās noslēgta par summu līdz 3 
miljoniem eiro (bez PVN) un tā 
nosaka kārtību, kādā dome pirms 
konkrētu būvdarbu veikšanas iz-
vēlēsies vienu no pieciem dalīb-
niekiem, organizējot piedāvājuma 
izvēles aptauju.

2016. gadā plānotie būvdarbi: 
Penkules ielas pārbūve (posms 

no Liliju ielas līdz Upesgrīvas 
ielai); Laimdotas ielas pārbūve 
(posms no Sīpeles ielas līdz Mē-
meles ielai); Cidoniju ielas pār-
būve (posms no Grantiņu ielas 
līdz Tīraines ielai); Tīraines ielas 
pārbūve (posms no Grantiņu ielas 
līdz Cidoniju ielai); Ūdru ielas re-
konstrukcija (posms no Jelgavas 
ceļa līdz Tīraines ielai); Vārpu 
ielas pārbūve (posms no Upesgrī-
vas ielas līdz Lielai ielai); Vītiņu 
ielas pārbūve (posms no Kantora 
ielas līdz Vārpu ielai); Caurtekas 
pārbūve (Lielās ielas un Asteru 
ielas krustojums); Abavas ielas 
pārbūve (posms no Pededzes ie-
las līdz zemesgabala robežai ar 
kadastra Nr. 80760070965) un 
Lapiņu dambja pārbūve (posms 
no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu 
ielai).

Ivars Punculis, domes 
izpilddirektors

Jūnijā izsludināti iepirkumi
• Ielu un ceļu būvdarbu būvuz-

raudzība Mārupes novadā, Mā-
rupes novada administrācijas 
un Domes pakļautības iestāžu 
darbinieku personu risku ap-
drošināšana, ielu un ceļu pro-
jektēšana Mārupes novadā. 
Iepirkumā par tautas tērpu un 
koncertu tērpu izgatavošanu un 
piegādi notiek piedāvājumu iz-
vērtēšana.

Jūnijā noslēgti līgumi un 
vispārējās vienošanās

• SIA “Mārupes ceļinieks”, SIA 
“BINDERS”, PS “RERE VIDE 
1”, SIA “JĒKABPILS PMK”, 
AS “CEĻU PĀRVALDE”, ielu 
un ceļu pārbūve Mārupes nova-
dā, vispārējās vienošanās sum-
ma līdz 3 milj. eiro, darbības 

Saimnieciskie darbi
termiņš 22.06.2018.

• SIA “EVOR-M”, tehniskās un 
fiziskās apsardzes pakalpoju-
ma sniegšana Mārupes novada 
pašvaldības iestādēs, līguma 
summa līdz 41 999,99 eiro, dar-
bības termiņš 08.06.2018. 

• SIA “PRISTIS”, Mārupes 
novada pašvaldības iestāžu 
ugunsdzēsības signalizācijas 
sistēmas tehniskā apkope, līgu-
ma summa līdz 41 999,99 eiro, 
darbības termiņš 15.06.2019.

• SIA “Daiļrade EKSPO”, kan-
celejas preču iegāde Mārupes 
novada pašvaldībai, līguma 
summa līdz 41 999,99 eiro, dar-
bības termiņš 02.06.2018.

• SIA “SALTEM” (1.daļā) un 
SIA “REIMIKS” (2.daļā), Mā-
rupes novada pašvaldības iestā-
žu remontdarbi, līguma summa 

līdz 135 871,79 eiro, darbības 
termiņš 1.daļā - 29.07.2016., 
2.daļā - 27.07.2016.

• SIA “PRO-BALTIC”, repre-
zentācijas preču piegāde, līgu-
ma summa līdz 41999,99 eiro, 
darbības termiņš 15.06.2018.

• IKU “EDUARDS SIA”, pašgā-
jējmašīnas AVANT 635 mainā-
mo komunālo darbarīku iegā-
de, līguma summa 10 757,00 
eiro, līguma izpildes termiņš 
29.07.2016.

• SIA “Eco Baltia vide”, melio-
rācijas grāvju nogāžu pļaušana 
Mārupes novadā, līguma sum-
ma 41 999,99 eiro, līguma dar-
bības termiņš 21.06.2018. 

• Iepirkumu līgumu summas no-
rādītas bez PVN.

Ivars Punculis, domes i
zpilddirektors

• Lēma par ceļu nosaukumu, ad-
rešu maiņu, par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu 
vairākiem nekustamajiem īpa-
šumiem.

• Lēma izveidot Mārupes novada 
Mārketinga konsultatīvo pado-
mi un Uzņēmējdarbības atbal-
sta konsultatīvo padomi.

• Lēma rīkot neapbūvētā 
zemesgabala ar kadastra Nr. 
80760031501, Zeltiņu ielā 
128, Mārupē (kopplatībā 3756 
kv.m.), nomas tiesību izsoli bez 
izpirkuma un apbūves tiesībām 
un apstiprināja nomas tiesību 
izsoles noteikumus.

• Lēma organizēt projektu kon-
kursu „Mārupe – mūsu mājas” 
un izveidoja projektu pieteiku-
mu vērtēšanas komisiju. 

• Piešķīra biedrībai „Pierīgas 
partnerība” finansiālu atbalstu 
divu konkursu „Mārupes no-
vada daiļdārzs 2016” un foto 
konkursa „Es Mīlu Mārupi” rī-
košanai.

• Lēma par finansiālu atbalstu 
vairākiem sportistiem.

• Apstiprināja Mārupes novada 
Privatizācijas komisijas un Ēti-
kas komisijas nolikumus.

• Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības 2015. gada 
publisko pārskatu par laika 

29.jūnija domes sēdē
periodu no 2015. gada 1. 
janvāra  līdz 2015. gada 31. 
decembrim.

• Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 16/2016 „Grozījumi Māru-
pes novada domes 2014. gada 7. 
novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 28/2014 „Nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtība Mārupē” 
un saistošos noteikumus Nr. 
20/2016 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2015. gada 22. 
decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 23/2015 „Kārtība, kādā 
pašvaldība piešķir finansēju-
mu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai””.

• Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 21/2016 „Grozījumi Māru-
pes novada domes 2013. gada 
29.  maija saistošajos noteiku-
mos Nr. 7/2013 „Par Mārupes 
novada pašvaldības palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināša-
nā”” un saistošos noteikumus 
Nr. 22/2016 „Grozījumi Māru-
pes novada domes 2014. gada 
30. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr.12/2014„Par atbalsta 
sniegšanu juridiskām un fizis-
kām personām sporta un vese-
līga dzīvesveida veicināšanai 
Mārupes novadā””.

• Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 23/2016 „Grozījumi Māru-

pes novada domes 2016. gada 
27. janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2/2016 „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2016. gada 
budžeta apstiprināšanu””.

• Precizēja Mārupes novada 
domes 2016. gada 27. aprīlī 
apstiprinātos saistošos notei-
kumus Nr. 11/2016 „Mārupes 
novada pašvaldības nolikums” 
un apstiprināja Mārupes 
novada domes Darba kārtības 
noteikumus.

• Saskaņoja lēmumprojektu „Par 
Mārupes novada pašvaldības 
apbalvojumu dibināšanu un ap-
stiprināja nolikumu „Par Māru-
pes novada pašvaldības apbal-
vojumiem”.

• Lēma par pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nodokļu parādu un 
ar tiem saistītās nokavējuma 
naudas un soda naudas dzēšanu.

• Lēma organizēt metu konkursu 
„Būvprojekta izstrāde biroja 
ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, 
Mārupes novadā”.

• Apstiprināja AS „Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” pamat-
kapitālu 8 679 580,00 eiro ap-
mērā.

• Apstiprināja pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Zeltrīti” dalību 
ES Erasmus+ programmas pa-
matdarbības Nr.1 (KA1) skolu 
sektora projektā.
M.Bojārs, domes priekšsēdētājs

Mārupes pašvaldība ir gatava piedāvāt 
vecākiem risinājumus privātā bērnudārza 

“m’ PIPARIŅŠ” darbības pārtraukšanas 
gadījumā

Turpinājums no 1.lpp.

Kā jau informēts, starp SIA 
“Bērnudārzs “m’ PIPARIŅŠ”” 
un Mārupes novada Domi ir spē-
kā esošs līgums, atbilstoši kuram 
uzņēmējs apņēmies nodrošināt 
noteiktu vietu skaitu Mārupes no-
vada teritorijā savu dzīvesvietu 
deklarējušiem bērniem licencētu 
pirmsskolas izglītības program-
mu apgūšanai.

Privātā bērnudārza “m’ PIPA-
RIŅŠ” darbības pārtraukšanas 
gadījumā pašvaldība Mārupes 
novada teritorijā deklarētajiem 
bērniem nodrošinās pirmskolas 
izglītību, piedāvājot:
• tiem bērniem, kuri apgūst 

pirmsskolas izglītību Mārupes 
pašvaldības iepirktajās vietās, 

turpināt izglītības apguvi citā 
pašvaldības vai privātajā pirms-
skolas izglītības iestādē;

• tiem bērniem, kas līdz šim 
saņēmuši pašvaldības līdzfi-
nansējumu, vietu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
iespēju robežās;

• ja vecāki grasās izmantot ser-
tificētu aukļu pakalpojumus 
vai atraduši alternatīvu privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
veikt līdzmaksājumu.
Lai iegūtu plašāku informāciju 

par pašvaldības piedāvātajām ie-
spējām, lūdzam vecākus sazinā-
ties ar Mārupes novada Domes 
Izglītības dienestu, zvanot uz tel. 
25448489 vai rakstot uz e-pasta 
adresi sarmite.antina@marupe.
lv.

Ilze Žunde
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projekta ietvaros tiks veikta dzirnieku ielas un ceļu C15 un C16 
pārbūve (kartē iezīmēts ar sarkanu)

Saskaņā ar Ministru kabine-
ta noteikumiem Nr. 279 “Dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 3.1.1. speci-
fiskā atbalsta mērķa “Sekmēt 
MVK izveidi un attīstību, īpaši 
apstrādes rūpniecībā un RIS3 
prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6. 
pasākuma “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju 
inkubators” īstenošanas notei-
kumi” Latvijas investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) iz-
veidos biznesa inkubatoru vie-
nības katrā nacionālas nozīmes 
centrā. 

Mārupes topošajiem uzņēmē-
jiem būs pieejami klātienē  biz-
nesa inkubatora pakalpojumi Jūr-
malā un Jelgavā, kā arī “virtuālās 
inkubācijas” pakalpojumi, t.sk. 
arī līdzfinansējums telpu nomai.  
Radošo nozaru jomā topošajiem 
uzņēmējiem būs pieejams radošo 
industriju inkubators Rīgā. Atbal-
stu uzņēmējdarbības uzsākšanai 
biznesa inkubatoros varēs saņemt 
sīkie (mikro), mazie un vidējie 
komersanti (MVK), kā arī fizis-
kas personas. Pirmsinkubācijas 
atbalsts būs pieejams fiziskām 
personām un tikko dibinātiem 
komersantiem, kas varēs saņemt 
biznesa idejas novērtējumu, 
palīdzību biznesa modeļa 
sagatavošanai un apmācības. Sa-
vukārt jaunizveidotiem komer-

Mārupes jaunajiem uzņēmējiem 
pieejami biznesa inkubatori

santiem būs pieejams inkubācijas 
atbalsts – apmācības, mentorings, 
telpas, atbalsts produkta izstrādē, 
biznesa plāna izstrādē un finan-
sējuma piesaistē, kā arī klientu 
piesaistē. Biznesa inkubatoros 
būs pieejams arī atbalsts komer-
santiem līdz 3 gadu vecumam, 
kas jau attīstījuši uzņēmumu. Tie 
varēs saņemt konsultācijas par 
starptautiskās sadarbības un sa-
darbības tīkla veidošanu, kā arī 
tālāko uzņēmuma attīstību.

Atbalsta programmas kopējais 
finansējums reģionālajiem biz-
nesa inkubatoriem ir 25,7 milj. 
eiro, bet radošo nozaru inkuba-
toram Rīgā - 7,1 milj. eiro. Plā-
nots, ka programmas ietvaros līdz 
2023. gada 31. decembrim tiks 
atbalstīti vismaz 250 komersan-
ti, 180 fiziskas personas un 148 
jaunizveidoti komersanti. 

Detalizēti ar 2016. gada 3. mai-
ja Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 279 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Sekmēt MVK izveidi un attīs-
tību, īpaši apstrādes rūpniecībā 
un RIS3 prioritārajās nozarēs” 
3.1.1.6. pasākuma “Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošo in-
dustriju inkubators” īstenošanas 
noteikumi” var iepazīties interne-
ta vietnē www.likumi.lv.

Šajā gadā Mārupes pašvaldī-
ba aktīvi iesaistījusies Eiropas 
Savienības un valsts finansēju-
ma piesaistē dažādu projektu 
īstenošanā.

Esam sagatavojuši un iesnie-
guši projekta idejas konceptu Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda 
(turpmāk tekstā – ERAF) 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa (turp-
māk tekstā - SAM) “Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģio-
nos, veicot ieguldījumus uzņē-
mējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
trešās projektu iesniegumu atla-
ses kārtas priekšatlases ietvaros, 
kā rezultātā Mārupes pašvaldībai 
projekta “Uzņēmējdarbības attīs-
tībai nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Mārupes novadā” 
īstenošanai no ERAF finansējuma 
rezervēti 1 501 600 eiro. Projekta 
ietvaros tiks veikta Dzirnieku ie-
las un pašvaldības autoceļu C-16 
un C-15 pārbūve, t.sk. izbūvējot 
gājēju ietvi un velo celiņu. Paš-
reiz notiek darbs pie būvprojekta 
izstrādes autoceļu C-16 un C-15 
pārbūvei, kā arī tiek gatavots 
projekta pieteikums iesniegša-
nai Centrālajā finanšu un līgumu 
aģentūrā. 

Esam sagatavojuši un iesnie-
guši projekta idejas konceptu 
SAM 4.2.2. “Energoefektivitā-
tes pasākumi Mārupes mūzikas 
un mākslas skolā” otrās pro-
jektu iesniegumu atlases kārtas 
priekšatlases ietvaros. Plānots 
piesaistīt 206 317 eiro ERAF fi-
nansējuma energoefektivitātes 
pasākumiem Mārupes mūzikas 
un mākslas skolā.

Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam pa-
sākuma „Atbalsts LEADER vie-
tējai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” apakšpasāku-
mā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” 3.2. rīcībā 
“Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. 
dabas un kultūras objektu, sakār-
tošanai, pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai” 
iesniedzām projekta pieteikumu 
“Lidmašīnu skatu laukuma būv-
niecība” ar mērķi piesaistīt 13 500 
eiro no Eiropas lauksaimniecības 

Finansējuma piesaiste 
Mārupes pašvaldībai

fonda lauku attīstībai (turpmāk 
tekstā – ELFLA) finansējuma. 
Savukārt 2.1. rīcībā “Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana” iesnie-
dzām projekta pieteikumu “Velo 
apkopes stendu uzstādīšana” ar 
mērķi piesaistīt 3561 eiro EL-
FLA finansējuma trīs velo apko-
pes stendu uzstādīšanai Mārupes, 
Jaunmārupes un Skultes ciemos. 
Abi projekti ir saņēmuši vietējās 
rīcības grupas pozitīvu atzinumu 
biedrības “Pierīgas partnerība” 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģijas 2015.-2020.
gadam noteiktajām prasībām, un 
nodoti vērtēšanai Lauku atbalsta 
dienestā.

Skultes dabas un atpūtas par-
ka izveidei Mārupes pašvaldībai 
ir pieejams ELFLA finansējums 
50 000 eiro apmērā 3.1. rīcības 
“Atbalsts darbības teritorijas 
nozīmīgiem projektiem” ietva-
ros. Šajā gadā tiks izstrādāts 
būvprojekts un iesniegts projekta 
pieteikums vietējā rīcības grupā. 
Būvniecība plānota 2017.gadā.

Kā jau iepriekš informēts, Mā-
rupes pašvaldībai ir piešķirta 
kvota 260 000 eiro apmērā, kas 
ir valsts un Eiropas Savienības 
atbalsts pasākumā „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos”. Tā mērķis ir at-
balstīt investīcijas publiskās ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlabo-
šanai lauku teritorijās, lai veici-
nātu uzņēmējdarbību un saglabā-
tu apdzīvotību. Šā gada pavasarī 
uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas 
rezultātā tika pieņemts lēmums 
pārbūvēt ceļu C-10. 

Mārupes pašvaldība veic 
priekšdarbus, lai startētu projek-
tu konkursos arī citās aktivitātēs, 
piemēram, SAM 8.1.2. “Uzlabot 
vispārējās izglītības iestāžu mā-
cību vidi” ietvaros, kur plānojam 
piesaistīt ERAF finansējumu Mā-
rupes vidusskolas un tai pieguļošā 
sporta laukuma pārbūvei. ERAF 
finansējumu plānojam piesaistīt 
arī SAM 9.2.4.2 “Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei” 
projektā. 

A/s “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” gatavo projekta pie-
teikumu SAM 5.3.1. “Attīstīt un 
uzlabot ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmas pakalpojumu 
kvalitāti un nodrošināt pieslēgša-
nas iespējas” ietvaros. Kohēzijas 
fonda finansējumu kanalizācijas 
infrastruktūrai plānots piesaistīt 
Mārupes aglomerācijai, kurā ie-
tilpst Mārupes, Tīraines, Vētras 
un Jaunmārupes ciemi. 

Maijā startējām konkursā 
par valsts budžeta finansējuma 
piešķiršanu projektu konkursā 
“Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde akreditētajās vispārējās 
un profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestādēs”, sagatavojot 
un iesniedzot projekta pieteikumu 
“Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde pirmskolas izglītības ies-
tādei “Mārzemīte” un Mārupes 
vidusskolai”. Projekta ietvaros 
pieprasītais un Valsts budžeta pie-
šķirtais finansējums ir 3409,80 
eiro.

Zane Zvejniece, Attīstības 
nodaļas projektu vadītāja

9.jūnijā Mārupes Domē tikās 
jaunizveidotās Mārupes novada 
Izglītības konsultatīvās pado-
mes locekļi un 13.jūnijā - Sporta 
un aktīvās atpūtas konsultatīvās 
padomes locekļi, starp kuriem ir 
gan pašvaldības speciālisti, gan 
uzņēmēji un iedzīvotāji.

Izglītības konsultatīvās pado-
mes sanāksmes mērķis bija pār-
runāt turpmāko padomes darba 
gaitu, atskatīties uz divos gados 
paveikto Izglītības stratēģijas rīcī-
bas plāna 2014. – 2019.gadam ie-
viešanā, izvērtēt 2016.gada rīcības 
plāna vēl veicamos un plānotos 
uzdevumus, pārrunāt par finan-
sējuma piesaistes iespējām izglī-
tības jomā, par mūžizglītības un 
karjerizglītības iespējām Mārupes 
novadā un par veselības veicinā-
šanas aktualitātēm izglītības ies-
tādēs. Padomes pirmajā sanāksmē 
nolemts, ka tās pārstāvji ir tiesīgi 
ierosināt priekšlikumus novada iz-
glītības veicināšanai, iesūtot Attīs-
tības nodaļai aktualitātes un jautā-
jumus, kurus nepieciešams risināt 
sadarbībā ar pašvaldību. Nākamā 
izglītības padomes sanāksme plā-
nota rudenī, lai turpinātu pārrunas 
par Izglītības stratēģijas rīcības 
plāna uzdevumiem un citiem ak-
tuāliem izglītības jomas jautāju-
miem.

Sporta un aktīvās atpūtas kon-
sultatīvās padomes sanāksmes 
mērķis bija pārrunāt turpmāko 
padomes darba gaitu, atskatī-
ties uz Sporta un aktīvās atpūtas 
stratēģijas (2016. -2020.gadam) 
rīcības plāna 2016.gadā ieviešanu, 

Notikušas pirmās Mārupes novada 
Izglītības konsultatīvās padomes 

un Sporta un aktīvās atpūtas 
konsultatīvās padomes sanāksmes

izvērtēt plānoto teritorijas attīstī-
bu Tīrainē, kas paredzēta sporta 
aktivitātēm, iepazīties ar Mārupes 
Sporta centra rīcības plāna kompe-
tenci – kopējās nozares attīstību, 
bērnu un jauniešu sporta nodarbī-
bām un izglītību, sporta un aktīvās 
atpūtas notikumiem un sadarbību, 
to popularizēšanu u.c. priekšli-
kumiem. Padomes sanāksmē no-
lemts, ka tās pārstāvji ir tiesīgi 
ierosināt priekšlikumus novada 
sporta un aktīvās atpūtas attīstībai, 
iesūtot Attīstības nodaļai dažādas 
aktualitātes un jautājumus, kurus 
nepieciešams risināt sadarbībā ar 
pašvaldību, kā arī turpināt pētīt 
Tīraines teritorijas attīstības iespē-
jas un potenciālos sporta veidus, 
kādi šajā teritorijā būtu ieviešami, 
konceptuāli atbalstīt priekšlikumu 
hokeja atbalstam novadā, virzot 
to kā interešu izglītības program-
mu, konceptuāli atbalstīt vecāku 
līdzmaksājumu sporta interešu 
izglītībai, izstrādājot labāko risi-
nājumu, sakārtot jautājumus par 
BMX deleģētā līguma turpmāku 
izpildi. Nākamā sporta un aktīvās 
atpūtas sanāksme plānota 2016.
gada augustā, lai pārrunātu turp-
mākās sporta un aktīvās atpūtas 
aktualitātes.

2016.gada 29.jūnijā tika apstip-
rināti uzņēmējdarbības atbalsta un 
mārketinga konsultatīvā padomes 
nolikumi. Konsultatīvo padom-
ju pirmās sanāksmes plānotas šī 
gada trešajā ceturksnī.

Jolanta Kursiša, Attīstības 
nodaļas vadītājas palīgs

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) no 2016.gada 25.jūlija 
līdz 2016.gada 24.augustam iz-
sludina projektu iesniegumu 
pieņemšanu “Lauku saimniecī-
bu un uzņēmējdarbības attīstī-
ba” apakšpasākumā “Atbalsts 
jaunajiem lauksaimniekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir 
sekmēt gados jaunu cilvēku 
iesaistīšanos pastāvīgā 
lauksaimniecības darbībā 
un nodrošināt darbaspēka 
atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā, 
atbalstot gados jaunus cilvēkus, 

Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
kas saimniecības vadītāja statusā 
pirmo reizi dibina ekonomiski 
dzīvotspējīgu saimniecību, 
lai ražotu lauksaimniecības 
produkciju vai savā īpašumā 
pārņemtu esošu saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publis-
kais finansējums apakšpasākumā 
“Atbalsts jaunajiem lauksaim-
niekiem uzņēmējdarbības uz-
sākšanai” ir EUR 8 000 000, kas 
sadalīts ievērojot reģionalizācijas 
principu. 

Projekta iesnieguma veidlapa 
un detalizētāki pasākuma nosacī-
jumi pieejami mājas lapā: www.

lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ 
Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, 
ievērojot Elektronisko dokumen-
tu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
struktūrvienībā Zemkopības mi-
nistrijas Klientu apkalpošanas 
centrā Rīgā, Republikas laukumā 
2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). 
Aicinām lauksaimniekus iesniegt 
pieteikumus EPS!
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Mārupes novada Dome 2016.
gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.12 (protokols Nr.7) “Par 
nekustamā  īpašuma „Cieceri” 
(kadastra Nr.80760120096), Mā-
rupes novadā, 2. zemes vienības 
detālplānojuma projekta nodoša-
nu publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veikt zemesgabala sadalī-
šanu, lai veidotu mazsaimniecību 
dzīvojamo apbūvi ārpus ciema te-
ritorijā, detalizēt teritorijas atļau-
to izmantošanu un apbūves para-
metrus, veidot vienotu ceļu tīklu 
un inženiertehnisko komunikāci-
ju tīklus detālplānojuma teritorijā 
un tai piegulošajās teritorijās, no-
teikt ceļu nodalījuma joslas, kā arī 
veidot atbilstošas kategorijas pie-
slēgumu valsts autoceļam V-15.

Publiskā apspriešana notiks no 
11.07.2016 līdz 8.08.2016. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2016.gada 1.augus-
tā plkst.16.00 Mārupes novada 
Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Ar detālplānojuma projek-
tu publiskās apspriešanas laikā 
var iepazīties Mārupes novada 
Būvvaldē (Daugavas iela 29, 
Mārupe), būvvaldes darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar detālplā-
nojuma projektu varēs iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv 
sākot no 11.07.2016. Informācija 
tiek publicēta arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā Geo-
latvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„Cieceri” 2. zemes vienības detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai

Priekšlikumus vai iebildumus 
lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes 
novada Būvvaldē 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 
priekšlikumi iesniedzami 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi: marupe@marupe.lv līdz 
8.08.2016. Iesniegumā jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. Priekšli-
kumus iespējams iesūtīt arī re-
ģistrējoties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).

Sanāksme, kurā izskatīs de-
tālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Cieceri” (kadastra 
Nr.80760120096), Mārupes no-
vadā, 2. zemes vienība projekta 
publiskās apspriešanas laikā sa-
ņemtos priekšlikumus un institū-
ciju atzinumus notiks 2016.gada 
10.augustā plkst.13.00. Sanāks-
mes norises vieta – Mārupes no-
vada Būvvalde, Daugavas ielā 29, 
Mārupē. 

Jautājumu gadījumā lūdzam 
griezties pie Mārupes novada te-
ritorijas plānotājas Daces Žīgu-
res: tālr.67149862,  e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67149862.

Mārupes novada Dome 2016.
gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.13 (protokols Nr.7) 
“Par nekustamā  īpašuma „Val-
dari”, Mārupes novads (kadastra 
Nr.8076 006 0096) 1. zemes vie-
nības un 2. zemes vienības de-
tālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veikt zemesgabala sadalīša-
nu un veidot kopīgu ceļu tīklu.

Publiskā apspriešana notiks no 
11.07.2016 līdz 8.08.2016. 

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2016.gada 1.augus-
tā plkst.17.00 Mārupes novada 
Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Ar detālplānojuma projek-
tu publiskās apspriešanas laikā 
var iepazīties Mārupes novada 
Būvvaldē (Daugavas iela 29, 
Mārupe), būvvaldes darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar detālplā-
nojuma projektu varēs iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv 
sākot no 11.07.2016. Informācija 
tiek publicēta arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā Geo-
latvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus 
lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes 
novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„Valdari” detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai

novads, LV 2167, nosūtot 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@marupe.lv līdz 
8.08.2016. Iesniegumā jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. Priekšli-
kumus iespējams iesūtīt arī re-
ģistrējoties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).

Sanāksme, kurā izskatīs detāl-
plānojuma nekustamajam īpašu-
mam „Valdari”, Mārupes novads 
(kadastra Nr.8076 006 0096) 
projekta publiskās apspriešanas 
laikā saņemtos priekšlikumus un 
institūciju atzinumus notiks 2016.
gada 11.augustā plkst.14.00. Sa-
nāksmes norises vieta – Mārupes 
novada Būvvalde, Daugavas ielā 
29, Mārupē. 

Jautājumu gadījumā lūdzam 
griezties pie Mārupes novada te-
ritorijas plānotājas Daces Žīgu-
res: tālr.67149862,  e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67149862.

Mārupes novada Dome 2016.
gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.14 (prot.Nr.7) “Par 
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas 
„Mazcenas dārzi” lokālplānoju-
ma projekta apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu „Jaunmāru-
pes vasarnīcu teritorijas „Mazce-
nas dārzi” lokālplānojuma Teri-
torijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa” ap-
stiprināšanu” un apstiprinājusi 
saistošos noteikumus Nr.19/2016 
„Jaunmārupes vasarnīcu teritori-
jas „Mazcenas dārzi” lokālplāno-
juma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā 
daļa”. 

Lokālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad pa-
ziņojums par lokālplānojuma ap-
stiprināšanu publicēts laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. Saistošo no-
teikumu īstenošana uzsākama pēc 
tam, kad tiks saņemts par teritori-
jas attīstības plānošanu atbildīgās 
ministrijas paziņojums par lokāl-
plānojuma īstenošanu.

Ar lokālplānojumu var iepazī-

Paziņojums par lokālplānojuma Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai 
„Mazcenas dārzi” apstiprināšanu

ties pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.marupe.lv, Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv un Mārupes novada 
pašvaldības Attīstības nodaļā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Māru-
pes novadā. Apmeklētāju pieņem-
šanas laiki: pirmdienās un ceturt-
dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

19/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada 

domes
2016.gada  29. jūnija

sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 14

„Jaunmārupes vasarnīcu 
teritorijas „Mazcenas dārzi” 
lokālplānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves 

noteikumi un Grafiskā daļa”

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

daļu, 
Teritorijas attīstības plānošanas 

likuma 25. panta pirmo daļu,

Ministru kabineta 2014. gada 14. 
oktobra noteikumu Nr. 628 „No-

teikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumen-

tiem” 91. punktu

Ar šiem saistošiem noteiku-
miem tiek apstiprinātas Lokālplā-
nojuma Jaunmārupes vasarnīcu 
teritorijai „Mazcenas dārzi” sais-
tošās daļas:

Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi;

Grafiskā daļa – funkcionālais 
zonējums, teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem un aizsargjoslas, 
kas noteiktas pašvaldības kom-
petencē esošajām apgrūtinātajām 
teritorijām, un objektiem.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos Jaunmārupes vasarnīcu 
teritorijas „Mazcenas dārzi” lo-
kālplānojuma teritorijā ir spēkā 
lokālplānojumā noteiktais funk-
cionālais zonējums un teritorijas 
izmantošanas un apbūves notei-
kumi.  

Domes priekšsēdētājs                                      
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Dome 2016.
gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.10 (protokols Nr.7) “Par 
detālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu nekustamajam īpašumam „Pi-
lari” (kadastra Nr.80760030049), 
Mārupē, Mārupes novadā”.

Detālplānojuma teritorija 
ir īpašuma „Pilari” (kadastra 
Nr.80760030049) teritorija apmē-
ram 5,1 ha kopplatībā. Saskaņā ar 
18.06.2013. apstiprināto Māru-
pes novada teritorijas plānojumu 
2014. -2026. gadam, nekustamais 
īpašums atrodas funkcionālās zo-
nas Savrupmāju apbūves teritori-
jas apakšzonā Retināta savrupmā-
ju apbūve ciemos (DzS1).

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veikt zemesgabala sadalīša-
nu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi 
ciema teritorijā, detalizēt terito-
rijas atļauto izmantošanu un ap-
būves parametrus, veidot vienotu 
ceļu tīklu un inženiertehnisko ko-
munikāciju tīklus detālplānojuma 
teritorijā un tai piegulošajās te-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „Pilari”, Mārupē

ritorijās un noteikt ielu sarkanās 
līnijas.

Rakstiskus priekšlikumus ie-
sniegt līdz 2016.gada 5.augustam 
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 priekšlikumi iesnie-
dzami iesūtot tos uz elektroniskā 

pasta adresi: marupe.info@ma-
rupe.lv. Iesniegumā noteikti jāno-
rāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām perso-
nām jānorāda nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žī-
gures, e-pasts: dace.zigure@ma-
rupe.lv, tālr.67149862. 

Mārupes novada Dome 2016.
gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.9 (protokols Nr.7) “Par de-
tālplānojuma izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. 
zemes vienībai (kadastra apzīmē-
juma Nr.80760070602)”.

Detālplānojuma teritorija 
ir īpašuma „Rēviņas” 2. ze-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam „Rēviņas” 2. zemes vienība, Mārupē

mes vienības (kad. apzīmējums 
80760070602) teritorija apmēram 
1,57 ha kopplatībā. Saskaņā ar 
18.06.2013. apstiprināto Māru-
pes novada teritorijas plānojumu 
2014. -2026. gadam, nekustamais 
īpašums atrodas savrupmāju ap-
būves teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mēr-
ķis ir veidot savrupmāju dzīvoja-
mo apbūvi ciema teritorijā - veikt 
zemesgabala sadalīšanu, detalizēt 
teritorijas atļauto izmantošanu 
un apbūves parametrus, veidot 
vienotu ceļu tīklu un inženier-
tehnisko komunikāciju tīklus de-
tālplānojuma teritorijā un tai pie-
gulošajās teritorijās, nosakot ielas 
sarkanās līnijas.

Rakstiskus priekšlikumus ie-

sniegt līdz 2016.gada 5.augustam 
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 priekšlikumi iesnie-
dzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi: marupe.info@ma-
rupe.lv. Iesniegumā noteikti jāno-
rāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām perso-
nām jānorāda nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žī-
gures, e-pasts: dace.zigure@ma-
rupe.lv, tālr.67149862. 
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Mārupes novada pašvaldība 11. jūlijā izsludina jaunu līdz šim 
novadā nebijušu projektu konkursu “Mārupe – mūsu mājas”. 

Konkursa ietvaros plānots piešķirt finansējumu projektu īstenošanai 
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai divās rīcībās:

1. Rīcībai „Maza mēroga infrastruktūra” prioritātes ar finansējumu 
līdz 16 000,00 eiro (sešpadsmit tūkstoši eiro, nulle centi):

1.1. administratīvās teritorijas labiekārtošana (likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 2.punkts);

1.2. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma 
„Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punkts);

1.3. saimnieciskās darbības sekmēšana administratīvajā teritorijā 
(likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punkts);

2. Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” prioritātes ar finansējumu līdz 
4 000,00 eiro (četri tūkstoši eiro, nulle centi):

2.1. iedzīvotāju izglītības nodrošināšana (likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punkts);

2.2. kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāša-
na, kā arī tautas jaunrades attīstība (likuma „Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 5.punkts);

2.3. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana (likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts);

2.4. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana (likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 6.punkts).

Projektu īstenošanai Mārupes novada budžetā iekļauti 20 000 (div-
desmit tūkstoši) eiro, katram projektam ir iespēja saņemt līdz 2000 
(diviem tūkstošiem) eiro finansējumu vai līdzfinansējumu.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas valsts pārvaldes uzde-
vumu var veikt efektīvāk un ar kuru slēdzams līdzdarbības līgums par 
valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir uzlabot 
dzīves vides kvalitāti novadā, veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu 
un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos 
un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.

Iespēja iesniegt projekta ideju sava novada un novadnieku dzīves 
uzlabošanā ir ikvienam interesentam. Viena privātpersona konkursa 
ietvaros var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu (divus, ja tie ir 
savstarpēji saistīti) valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai. Sabied-
riska labuma organizācijas var iesniegt divus savstarpēji nesaistītus 
pieteikumus valsts pārvaldes uzdevumu īstenošanai.

Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami domes darba laikā no 
2016.gada 11. jūlija plkst. 9:00 līdz 2016. gada 12. septembra plkst. 
17:00.

Konkursa komisija 2016. gada 11. augustā plkst. 17:00 un 5. 
septembrī plkst. 17:00 organizē konsultācijas privātpersonām 
(potenciālajiem iesniedzējiem) par pieteikumu sagatavošanu. 
Konsultācijas notiks Mārupes novada domes telpās Daugavas ielā 
29, Mārupē, Mārupes novadā 2.stāva sēžu zālē.

Projektus septembra beigās izvērtēs konkursa komisija saskaņā ar 
projekta pieteikumu vērtēšanas kritērijiem. Apstiprinātie projekti īs-
tenojami pēc līdzdarbības līguma noslēgšanas laika posmā no 2016.
gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Konkursa nolikums un detalizēti konkursa noteikumi atrodami no-
vada mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Aktuāli/Konkursi.

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:
Solvita Upmane, Attīstības nodaļas projektu koordinatore
Tālr.: 67149876, e-pasts: solvita.upmane@marupe.lv 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
iesniegt pieteikumus 
projektu konkursā 

“Mārupe – mūsu mājas”

Mārupes novada Domes Maz-
cenas bibliotēka būs atvērta la-
sītājiem visu vasaru!  Gaidām 
jau esošos bibliotēkas klientus, 
kā arī aicinām pievienoties jau-
nus un izmantot bibliotēkas pa-
kalpojumus.

Aicinām ikvienu atnākt uz bib-
liotēku un uzzināt, cik daudz da-
žādu iespēju mēs varam šodien 
piedāvāt – aizraujošas un node-
rīgas grāmatas, laikrakstus, žur-
nālus, internetu un dažādas datu 
bāzes.

Mazcenas bibliotēka būs atvērta visu vasaru

Katrs apmeklētājs bibliotēkā 
noteikti atradīs kaut ko sev intere-
sējošu un jaunu! Tas viss pieejams 
vienuviet un par brīvu!

Mazcenas bibliotēka atrodas 
Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, 
Mārupes novads, LV-2167.

Bibliotēkas darba laiks
Pirmdiena: 10.00-18.00 
Otrdiena: 10.00-18.00 
Trešdiena: 9.00-16.00 
Ceturtdiena: 12.00-19.00 
Piektdiena: 10.00-15.00
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada domes 

2016. gada  26. maija
sēdes  Nr. 6  lēmumu Nr. 20.1

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2014. gada 7. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 
28/2014 „Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķir-

šanas kārtība Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-

bām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu  
un likuma „Par nekustamā īpašuma 

nodokli” 5.panta (11) daļu, (2) daļu, (3) 
daļu, (4) daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 2014. 
gada 7. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 28/2014 šādus grozījumus:

  Izteikt  saistošo noteikumu 2. punktu 
šādā redakcijā:

2.  Fiziskai personai atvieglojums var 
tikt piešķirts par nekustamo īpašumu, kas 
atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” apliekas ar nodokli, un kurš 
netiek izmantots saimnieciskajai darbībai 
un no kura netiek gūti cita veida ienākumi, 
ja šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pa-
mata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu 
Mārupes novada administratīvajā teritori-
jā, izņemot saistošo noteikumu 6.16,  6.17 
un 6.18 punktu.  Fiziskai personai atvieg-
lojums var tikt piešķirts  tikai par to nekus-
tamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi savu 
dzīvesvietu,  izņemot saistošo noteikumu 
6.16 , 6.17 un 6.18 punktu.

  Izteikt  saistošo noteikumu 6.15 pun-
ktu šādā redakcijā:

6.15. pašvaldības dibinātām komercsa-
biedrībām, kur pašvaldība ir 100% pamat-
kapitāla turētāja – 90% apmērā.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

9/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada 

domes
2016. gada  27. aprīļa

sēdes  Nr. 5  lēmumu Nr. 20
Precizēti  ar Mārupes novada domes

2016. gada 26. maija 
sēdes Nr.  6  lēmumu Nr.  16

Par pabalstiem veselīga 
dzīvesveida profilakses 

pasākumu veikšanai

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

daļu  

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtī-

bu, kādā Mārupes novada pašvaldība 
sniedz materiālu atbalstu atsevišķām 
Mārupes novada iedzīvotāju katego-
rijām veselības veicināšanai, piešķi-
rot šajos noteikumos paredzētos pa-
balstus (turpmāk – Pabalsts) veselīga 
dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai.

Tiesības saņemt Pabalstu ir perso-
nām, kuras vismaz vienu gadu dek-
larējušas pamatdzīvesvietu Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā, ja 
vien šajos noteikumos nav noteikts 
citādi.
II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas 

un izmaksas kārtība
Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu 

vai atteikumu piešķirt Pabalstu pie-
ņem Mārupes novada Sociālais die-
nests (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnie-
guma pamata, izvērtējot katru kon-
krēto gadījumu, neņemot vērā klienta 
sociālo statusu:

4.1. pabalsts ēdināšanai Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku bērniem 
un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušo bērniem, 
Afganistānas kara dalībnieku 
bērniem, bārenim vai bez vecāku gā-
dības palikušam bērnam pirmskolas 
izglītības iestādē un vispārizglītojo-
šā izglītības iestādē līdz 9. klasei (9. 
klasi ieskaitot), iesniedzot skolas iz-
sniegtu izziņu par ēdināšanas izmak-
sām (ja pabalsta saņēmējs neapmeklē 
Mārupes novada pašvaldības izglītī-
bas iestādi).

4.2. pabalsts aprūpei 75,00 eiro 
mēnesī guļošām vai uzraugāmām 
personām, kas sevi nespēj aprūpēt un 
bērniem invalīdiem, iesniedzot ģime-
nes ārsta izsniegto veidlapu 027/u. 

Pabalstu nepiešķir personām, kuras 
saņem VSAA kopšanas pabalstu in-
valīdam.

4.3. pabalsts vakcīnas pret cilvēka 
papilomas vīrusu (Human papilloma 
virus-HPV) apmaksai 13-21 gadus 
vecām personām, kuras pēc vecuma 
neatbilst valsts noteiktai programmai 
valsts apmaksātas vakcīnas saņemša-
nai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot 
izdevumu apliecinošu dokumentu 
par saņemtu pirmo un otro vakcīnas 
devu. Vakcīnas pirmās devas saņem-
šanas brīdī personai jābūt deklarētai 
Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 
18 gadu vecuma sasniegšanai perso-
nai pienākošos pabalstu par vakcīnu 
saņem viens no vecākiem.

4.4. Pabalsts veselības aprūpei 
150,00 eiro gadā Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvi-
dēšanas dalībniekiem, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas rezultātā 
cietušajiem, un Afganistānas kara 
dalībniekiem.

4.5. Pabalsts Pneimokoka vakcīnas 
apmaksai personām, kuras ir sasnie-
gušas 65 gadu vecumu. Pabalsts tiek 
izmaksāts, uzrādot izdevumu aplieci-
nošu dokumentu.

4.6. Pabalsts veselības ap-
rūpei 150,00 eiro gadā bēr-
nam invalīdam vai ar  

celiakiju slimam bērnam, kura 
deklarētā dzīvesvieta ir Māru-
pes novada administratīvajā te-
ritorijā.  Pabalsts tiek izmaksāts 
vienam no vecākiem, uzrādot  
bērna invaliditāti apliecinošu doku-
mentu, vai ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir  
norādīta diagnoze - celiakija. 

4.7. Pabalsts veselības aprūpes no-
drošināšanai/uzlabošanai 75,00 eiro 
mēnesī hroniskas nieru mazspējas 
slimniekiem, kuriem nepieciešama 
hemodialīze, saskaņā ar ārstējošā 
ārsta izsniegtu izziņu par šāda pa-
kalpojuma nepieciešamību. Pabalsts 
tiek piešķirts neatkarīgi no tā, cik 
ilgi pabalstu saņemt tiesīgās personas 
deklarētā  un faktiskā  dzīvesvieta ir 
Mārupes novada administratīvajā te-
ritorijā. 

4.8. pabalsts pilnvērtīgai ambula-
torai ārstēšanās nodrošināšanai tu-
berkulozes slimniekiem 75,00 eiro 
mēnesī, saskaņā ar ārstējošā ārsta 
izziņu par ārstēšanas nepieciešamī-
bu, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro 
apmeklējumu. Pabalsts tiek piešķirts 
neatkarīgi no tā, cik ilgi pabalstu sa-
ņemt tiesīgās personas deklarētā un 
faktiskā dzīvesvieta ir Mārupes nova-
da administratīvajā teritorijā. 

4.9.pabalsts vasaras nometnei līdz 
200,00 eiro gadā personām ar invali-

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

14/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada 

domes
2016. gada 26. maija

sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 9 
Precizēti ar Mārupes novada domes

2016. gada 29. jūnija 
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 8 

Par kārtību, kādā veidā 
tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu vai pā-
rējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai mazajai alko-

holisko dzērienu darītavai 
Mārupes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta pirmās daļas 

13. punktu 
un Alkoholisko dzērienu aprites 

likuma 8. panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka kārtību, kādā Māru-
pes novada pašvaldība izsniedz at-
ļauju ( turpmāk tekstā – atļauja) pašu 
ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pā-
rējo alkoholisko dzērienu ražošanai, 
mazajai alkoholisko dzērienu darīta-
vai, no savā īpašumā vai valdījumā 
esošajos dārzos un dravās iegūtajiem 
produktiem vai savvaļā augošiem au-
giem, neizmantojot spirtu vai citu sa-
ražotos alkoholiskos dzērienus.

Lēmumu par atļaujas izsniegša-
nu vīna, raudzēto dzērienu vai pā-
rējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
Mārupes novadā (turpmāk – Atļauja) 
pieņem Mārupes novada dome.  
Lēmumu par atļaujas izsniegšanu ir 
tiesības apstrīdēt Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

II.  Pieteikuma iesniegšanas 
kārtība 

Lai saņemtu Atļauju, komersantam 
Mārupes novada domē (Daugavas 
ielā 29, Mārupe, Mārupes novads) jā-
iesniedz pieteikums, tajā norādot:

3.1. komersanta nosaukumu, reģis-

trācijas numuru, adresi koresponden-
ces nosūtīšanai, kontakttālruni;

3.2. ražošanas vietu (adresi) un īpa-
šuma kadastra numuru;

3.3. telpu īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

3.4. saražojamo alkoholisko dzē-
rienu sortimentu un apjomu gadā, un/
vai absolūtā alkohola daudzumu;

3.5. numuru un datumu līgumam, 
kas noslēgts ar AS „Mārupes komu-
nālie pakalpojumi” un  apliecina cen-
tralizētas kanalizācijas esamību vai 
numuru un datumu AS „Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem  (ne vecā-
kiem kā 3 (trīs) mēnešus no iesniegu-
ma iesniegšanas brīža), kas apliecina 
citu notekūdeņu savākšanas un attīrī-
šanas tehnisko risinājumu;

3.6. numuru un datumu AS „Māru-
pes komunālie pakalpojumi” izsnieg-
tajam apliecinājumam par ražošanas 
procesā novadīto notekūdeņu pie-
ņemšanu (ja ir noslēgts līgums), kas 
atbilst sadzīves tipa notekūdeņiem;

3.7. līguma kopiju ar sadzīves at-
kritumu savākšanas uzņēmumu. 

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
Atļauju izsniedz bez maksas uz lai-

ku, kas nav ilgāks par 3 (trīs) gadiem, 
saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

5.       Mārupes novada dome atsaka 
izsniegt atļauju šādos gadījumos:

5.1. komersants nav iesniedzis vi-
sus šajos saistošajos noteikumos  mi-
nētos dokumentus;

5.2. komersants atļaujas saņem-
šanai sniedzis nepatiesas ziņas, kas 
maina faktisko situāciju. 

5.3. ražošanu plānots veikt vietā, 
kas nav pielāgota un neatbilst tās iz-
mantošanas mērķim;

5.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, 
kas atrodas:

5.4.1.        izglītības un sporta ies-
tāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības 
iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai 
citu militāro formējumu  ēkās un teri-
torijā, kā arī tuvāk, kā 300 (trīs simti) 
metri no šīm ēkām vai teritorijām;

5.4.2.        ēkās, kurās atrodas valsts 
vai pašvaldības iestādes;

5.4.3.        daudzdzīvokļu (divdzī-
vokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

5.5. alkoholisko dzērienu ražoša-

“Kad draugu ģimenēs piedzimst 
trešais mazulis, uzreiz iesaku pie-
teikties “3+ Ģimenes kartei”, jo tas 
patiešām ir izdevīgi. Mums ar bēr-
niem šobrīd ir iespēja redzēt un pie-
dzīvot daudz vairāk nekā tad, ja par 
visu būtu jāmaksā pilnā cena,” par 
karti, kas ir valsts veidota atbalsta 
programma daudzbērnu ģimenēm 
un ko var saņemt bez maksas, pie-
sakoties interneta vietnē www.goda-
gimene.lv, stāsta trīs bērnu māmiņa 
Inta Eihmane. 

“3+ Ģimenes karte” ir valsts vei-
dota atbalsta programma daudz-
bērnu ģimenēm. Tā sniedz iespēju 
saņemt atlaides valsts un privātajos 
uzņēmumos visā Latvijā, kas ir pie-
vienojušies šai daudzbērnu ģimeņu 
atbalsta programmai. Vienlaikus 
karte ir apliecinošs dokuments, ka 
ģimenē aug trīs vai vairāk bērnu. 
Uzņēmumu, kuri piedāvā atlaides, 
saraksts ir ievietots “3+ Ģimenes 
kartes” oficiālajā mājaslapā www.
godagimene.lv. Šajā vietnē, aizpil-
dot iesnieguma veidlapu, var arī 
pieteikties kartei, kā arī uzzināt da-
žādu daudzbērnu ģimenēm aktuālu 
informāciju. 

Uzņēmumu, kas sniedz atlai-
des “3+ Ģimenes kartes” ietvaros, 

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” izdota jau vairāk 
nekā 16 tūkstošiem daudzbērnu ģimeņu

klāsts arvien palielinās, un šobrīd 
kopumā tie ir 107 uzņēmumi visā 
Latvijā. Uzņēmēji, kas vēlas at-
balstīt daudzbērnu ģimenes un  
iesaistīties daudzbērnu ģimeņu at-
balsta programmā, aicināti rakstīt 
uz info@godagimene.lv. Savukārt 
karšu lietotāji aicināti uz šo e-pasta 
adresi sūtīt savus ierosinājumus par 
organizācijām, kurās vēlētos saņemt 
atlaides. 

“Mūsu ģimene ir aktīva “3+ Ģi-
menes kartes” lietotāja. Patiešām 
bieži izmantojam iespēju bez mak-
sas apmeklēt, piemēram, Latvijas 
Dabas muzeju un Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzeju, kur 
uzrādām karti kā apliecinošu doku-
mentu, ka esam daudzbērnu ģime-
ne,” stāsta kartes aktīva lietotāja Inta 
Eihmane, kas ir mamma Letīcijai, 
Tomam un Stellai. Šī ģimene “3+ 
Ģimenes karti” visbiežāk izmanto, 
apmeklējot dažnedažādas atpūtas 
un izklaides vietas ģimenēm ar bēr-
niem – daudzbērnu ģimeņu atbalsta 
programmā tādu ir patiesi daudz 
gan Rīgā, gan reģionos. Piemēram, 
atlaides tiek piedāvātas zinātkā-
res centrā “Z(in)oo” visā Latvijā, 
Mežvidu labirintā Alsungas nova-
dā, Valmieras Drāmas teātrī, “An-

nels atrakciju parkā” atpūtas centrā 
“Lido”, tāpat atlaides ir piepūšama-
jām atrakcijām – www.a1atrakcijas.
lv, www.aace.lv un citviet.

“Arī biļetes uz Latvijas Leļļu te-
ātri pērku, izmantojot “3+ Ģimenes 
karti”. Ar atlaidi mums pieciem 
teātra apmeklējums izmaksā tik, 
cik ģimenei trīs personu sastāvā. 
Pagājušajā gadā esam izmantojuši 
piedāvātās atlaides, arī apmeklējot 
Latvijas Nacionālo operu un baletu. 
Ne mazāk svarīgi, ka kartes priekš-
rocības varu lietot individuāli vai 
kopā ar vīru, līdz ar to bieži divatā 
ejam uz kino “Forum Cinemas”. 
Izmantojam iespēju lētāk iegādāties 
arī kancelejas preces un apģērbu,” 
kartes sniegtās priekšrocības uz-
skaita daudzbērnu māmiņa. Viņa 
priecājas, ka nu atlaides ar karti 
piedāvā arī vairākos tirdzniecības 
centros pieejamie lielie apģērbu 
veikali, piemēram, “NewYorker” 
un “Lindex”.

Daudzbērnu mamma Inta Eihma-
ne kā plusu atzīmē to, ka “3+ Ģime-
nes kartes” īpašniekiem nav vaja-
dzības nēsāt līdzi kaudzi ar atlaižu 
kartēm, jo pietiek ar vienu vairākām 
iestādēm. 

Kopš 2014. gada, kad Latvijā 

tika ieviesta Latvijas Goda ģimenes 
apliecība “3+ Ģimenes karte”, līdz 
šim brīdim kartes ir izsniegtas vai-
rāk nekā 16 000 daudzbērnu ģime-
ņu. Kopumā no 2016. gada sākuma 
līdz 15. jūnijam ir saņemti 3752 
iesniegumi “3+ Ģimenes kartes” 
saņemšanai, izsniegtas 3424 kartes, 
taču izdoti arī 172 lēmumi par attei-
kumu izsniegt karti. Biežākais kar-
tes izsniegšanas atteikuma iemesls 
ir bijis tas, ka kādam no bērniem 
vecāki nav deklarējuši dzīvesvietu, 
taču no 1. jūlija ir grozīts Dzīves-
vietas deklarēšanas likums – bērna 
dzīvesvietas adrese, kas tiek norādī-
ta Dzimšanas reģistrā, bērnam pie-
dzimstot, turpmāk tiks uzskatīta par 
bērna deklarēto dzīvesvietu. Attiecī-
gi turpmāk minētais kartes atteiku-
ma iemesls vairs nebūs aktuāls. 

“3+ Ģimenes karti” daudzbēr-
nu ģimenes var saņemt, aizpildot 
iesniegumu interneta vietnē www.
godagimene.lv, sadaļā “Piesakies 
kartei”. Karte tiek izsniegta bez 
maksas. 

Valsts  atbalsta programmu 
daudzbērnu ģimenēm “Latvijas 
Goda ģimenes apliecība “3+ Ģi-
menes karte” ” īsteno Sabiedrības 
integrācijas fonds.

ditāti līdz 18 gadu vecumam, ar ce-
liakiju slimiem bērniem, aizbildnībā 
esošiem un audžuģimenē ievietota-
jiem bērniem, kuru ārpusģimenes 
aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pie-
ņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa, 
bērniem no riska ģimenēm korekcijas 
plāna ietvaros. Lai saņemtu pabalstu, 
jāuzrāda invaliditāti apliecinošs do-
kuments vai ārsta izsniegta izziņa, 
kurā ir norādīta diagnoze – celiakija 
un izdevumus apliecinošs dokuments.

5. Sociālā dienesta pieņemtos lē-
mumus un faktisko rīcību Adminis-
tratīvā procesa likumā noteiktā kār-
tībā var apstrīdēt Mārupes novada 
domē, domes pieņemtie lēmumi ir 
pārsūdzami Administratīvajā rajona 
tiesā. 

III. Noslēguma jautājumi
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
vietējā laikrakstā.

7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes 
novada domes 2009. gada 

22. decembra  saistošie noteikumi 
Nr. 22/2009 „Par pabalstiem veselī-
ga dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai”. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

na norādītajā vietā būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu 
tiesību aizsardzību;

5.6. ražošanu plānots veikt zemes 
gabalā, kuram piekļaujas centralizēto 
notekūdeņu  pieslēguma vieta, bet tā 
nav izveidota.

IV. Atļaujas anulēšana
6.Mārupes novada  dome  var anu-

lēt izsniegto atļauju  šādos gadījumos:
6.1. komersants Atļaujas saņemša-

nai sniedzis nepatiesas ziņas;
6.2. ražošana tiek veikta telpās, kas 

nav pielāgotas un neatbilst to izman-
tošanas mērķim;

6.3.izbeigta attiecīgā ražošana At-
ļaujā norādītajā vietā;

6.4.alkoholisko dzērienu ražošana 
Atļaujā norādītajā vietā būtiski ap-
draud sabiedrisko kārtību un citu per-
sonu tiesību aizsardzību.

V. Noslēguma jautājums
7.Saistošie noteikumi  stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
vietējā laikrakstā.   

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
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Trešdien, 6. jūlijā ar pozitī-
vām emocijām un kuplu da-
lībnieku skaitu tika aizvadīts 
šīs sezonas II Mārupes kausa 
posms mini motokrosā, paralēli 
aizvadot arī „IK Ausekļa” kau-
su mini motokrosā komandām. 
Šoreiz trasē devās 79 dalībnie-
ki, no kuriem 10 bija ārvalstu 
sportisti. 

Neskatoties uz brīžiem eso-
šo lietu un pat negaisu, kas trasi 
ik pa laikam pārvērta dubļos, II 
Mini motokrosa posms aizvadīts 
patīkamās noskaņās. Kā jau tika 
paredzēts, ņemot vērā iepriekšējo 
gadu pieredzi, dalībnieku skaits 
ir audzis, pulcējot teju 80 braukt 
gribētāju, kurus skarbie laika aps-
tākļi nebūt nebaidīja, tieši pre-
tēji. Turklāt vietējo konkurenci 
papildināja arī kaimiņvalstu un 
attālāku zemju pārstāvji. Arī pats 
sacensību organizators Aivars 
Ābols atklāj: „Ir patīkami redzēt, 
ka dalībnieku skaits aug, un kas 
var būt labāks par ārzemju spor-
tistu klātbūtni. Pirmo reizi mums 
sacensībās startēja 5 sportisti no 
Lietuvas, kā arī Polijas pārstāvji 

Mini motokross pulcē teju 80 sportistus
un pat holandietis. Lietuvieši at-
klāja, ka turpmāk viņu dalībnieku 
skaits varētu augt, jo Lietuvā šāda 
veida sacensības neesot, nākam-
gad pat pieļaujot iespēju pieteikt 
komandu. Noteikti jāpiemin, ka 
daļa no ārzemju sportistiem bija 
atbraukuši no 3.Eiropas čempio-
nāta Ziemeļaustrumu (NE) zonas 
posma, kas nedēļas nogalē nori-
sinājās Krievijā, Sanktpēterbur-
gā. Tā kā noslēdzošais šī Eiropas 
čempionāta posms nedēļas izska-
ņā notiks Stelpē, posmu mini mo-
tokrosā ieliku ar nodomu – zināju, 
ka daļa no sportistiem, kas būs at-
braukuši ātrāk, gribēs piedalīties. 
Tātad bērniem bija iespēja kon-
kurēt ar Eiropas čempionāta pār-
stāvjiem.”

No mājiniekiem īpaši izcelt 
Ābols vēlas Edvardu Bidzānu, 
kurš jau iepriekš minētajā Eiro-
pas čempionāta ne zonas posmā 
Krievijā EMX65 klasē izcīnīja 
pārliecinošu uzvaru un šobrīd arī 
čempionāta kopvērtējumā atrodas 
pirmajā vietā. Ceram, ka sportis-
tam labi veiksies arī šajā nedēļas 
nogalē - viņam ir visas iespējas 

pārstāvēt Latviju Eiropas čem-
pionāta finālā Čehijā. Taču mini 
motokrosa sacensībās sportists 
redzams regulāri un šoreiz star-
tēja klasi augstāk – MX85 klasē. 
„Protams, mani priecē Edvarda 
sniegums un tas, ka redzu viņu 
mini motokrosā. Taču es priecājos 
par katru dalībnieku, jo zinu, ka 
ikviens no viņiem kādudien var 
aizstāvēt mūsu valsts vārdu Eiro-
pā un pasaulē,” piebilst Aivars.

Atgādinām, ka Mārupes kausa 
izcīņa mini motokrosā šosezon 
aizvadīs piecus posmus, no ku-
riem nākamais 3.augustā norisi-
nāsies turpat, Jaunmārupes „Vil-
ciņu” mototrasē. Ar sacensību 
rezultātiem var iepazīties pašval-
dības mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Sports.

Lielu paldies sakām Mārupes 
novada domei, kas palīdzējusi sa-
censību īstenošanā, tādējādi piln-
veidojot jauno sportistu iespējas 
attīstīties.

Kristīne Ābelniece, Latvijas 
Motosporta federācijas preses 

sekretāre

Turpmāk ik dienu bērnudār-
za “Lienīte” bērni varēs doties 
pretī veselībai pa baskāju taku 
stiprināt imunitāti un norūdī-
ties!

Iestājoties vasaras periodam, 
PII” Lienītē” ir izveidota sajūtu 
taka no dažādiem dabas materiā-
liem. Takas izveidē izmantoti šādi 

Bērnudārzā “Lienīte” izveidota 
sajūtu taka

Šovasar no 6.-17. jūnijam 
Mārupes vidusskolā ar Mā-
rupes novada domes atbalstu 
notika Mārupes vidusskolas 
izglītības un atbalsta biedrības 
organizētā bērnu izglītojošā 
un jaunrades dienas nometne 
„Sajūtu jampadracis”. Tās lai-
kā bērni izzināja cilvēka piecu 
sajūtu jeb maņu vietu pasaulē 
- mācījās saskatīt un saklausīt 
skaisto mums apkārt, savā no-
vadā un valstī, emocionāli un 
kulturāli pozitīvi attīstīja un 
pilnveidoja savas emocijas, sa-
jūtas un maņas. 

Bērniem bija iespēja iepazīties 
ar latviešu mākslu Latvijas Nacio-
nālajā mākslas muzejā un muzejā 
Rīgas birža. Šajos muzejos bērni 
ar lielāko prieku skatījās meistaru 
darbos un zīmēja arī paši savus. 
Nometnes dalībnieki baudīja arhi-
tektūru Vecrīgā, mūziku un māks-
lu “Zīmējumu teātra” priekšnesu-
mā un pašu darinātajos mūzikas 
instrumentu priekšnesumos. Ve-
selu dienu mazie ziķeri atklāja 
veselīgas virtuves gardos ēdienus 
– paši savām rokām mizoja, rīvēja 
un grieza dažādus pazīstamus un 
nepazīstamus dārzeņus,  rīkoja 
savu dārzeņu degustāciju, atklā-
jot savām garšas kārpiņām daudz 

Lieliskās sajūtas Mārupes vidusskolā

jauna, veselīga un reizē garšīga, 
veidoja savus veselīgos salātus 
un izvēlējās savu mīļāko dārzeni. 
Pirmās trīs vietas dārzeņu parādē 
ieguva labi pazīstamie gurķi, bur-
kāni un zirņi. 

Bērni nometnes laikā nodarbī-
bās iepazina Latvijas dabu caur 
sajūtu pasauli, veidojot savus 
smaržu lavandu maisiņus, augļu 
smaržu burciņas. Paldies Ingai 
Puravai par interesanto stāstu 
un nodarbību, atklājot lavandas! 
Daudz interesanta bērni atklāja 
ārstes higiēnistes nodarbībā par 
mutes dobuma veselību. Bērni 
bija patīkami pārsteigti, ka zobus 
var tīrīt arī interesanti, ņemot pa-
līgā krokodilu no telefona aplikā-
cijas. Visi aktīvi darbojās praktis-
kās izziņas izbraukumos. Izziņas 
centrā “Lielvārdi” apguvām ska-
ņas un gaismas noslēpumus. Tu-
kuma novada Valguma pasaules 
“Baskāju takā” izbaudījām asas, 
maigas, raupjas, aukstas, siltas, 
slapjas un sausas izjūtas, cepām 
ugunskura desiņas un gājām ro-
taļās. Vidzemes akmeņainajā jūr-
malā taisījām savas piramīdas un 
oļu mākslas darbus. Nometnes 
laikā bērni apguva daudz jaunu 
iemaņu arī, veidojot paši savas 
spēles, kuras labprāt spēlēja at-

pūtas laikā. Tika izgatavots savs 
tvisteris, ķegļi, bumbu mešana 
mērķī, roku veiklības zivis un pa-
šiem sava pārvietojamo baskāju 
taka. Īpaši jauka izdevās vecāku 
pēcpusdiena nometnes noslēgu-
mā, kad vecākiem kopā ar bēr-
niem bija iespēja izmēģināt izvei-
dotās spēles, darboties radošajās 
darbnīcās, izspēlēt pašu gatavotās 
spēles un aplūkot bērnu nometnes 
darbu izstādi.

Nometnes noslēgumā daudz 
labu vārdu no vecākiem saņēma 
nometnes pedagogi. Vecāki gan 
izteica, gan rakstīja pateicības: 
“Sirsnīgs paldies par šādu no-
metni! Meita bija sajūsmā par tās 
saturu, ļoti radoši un interesanti. 
Bērns ar sajūsmu un aizrautī-
bu stāstīja par dienas gaitām, tai 
skaitā pat muzeja apmeklējums 
bija iedvesmojošs. Paldies tās 
veidotājiem!”. Liels paldies arī 
Jums, vecāki, par šiem vārdiem 
un pozitīvo darbošanos nometnes 
noslēgumā. Jūsu labie vārdi “ceļ 
skolotājus spārnos” un palīdz vei-
dot nākamās nometnes! 

Paldies Mārupes novada domei 
par atbalstu interesantu nometņu 
organizēšanā bērnu vasaras prie-
kiem! 

Lai mums visiem jauka vasara!
Sanita Zveja, nometnes vadītāja

Pirmsskolas izglītība ir pa-
mats un no tās kvalitātes ir at-
karīgs, cik sekmīgs būs izglīto-
jamais vispārizglītojošā skolā. 
21. gadsimta bērniem ir nepie-
ciešami 21. gadsimta skolotā-
ji. Vienotās Eiropas vadlīnijas 
skolotāju kompetencei un kva-
lifikācijai (Common European 
principles) norāda skolotāja 
ietekmi sabiedrībā, skolotāja 
lomu cilvēka potenciāla un nā-
kamās paaudzes attīstībā. Iz-
glītības kvalitāte nodrošina ne 
tikai labākas sociālās prasmes, 
bet arī augstākas nodarbinātī-
bas iespēju nākotnē, jo šodienas 
pirmsskolas vecuma bērni ir 
nākotnes pieaugušie.

2016. gada 1. jūlijā Mārupes 
novada pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zeltrīti” uzsāka īstenot 
Eiropas Savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr.1 
(KA1) skolu sektora projektu 
„Valoda – ceļš uz drošu nākotni”.  
Gan dzimtā valoda, gan svešvalo-
das ir kā atslēga, kas atver durvis 
uz savu un citu tautu kultūru un 
cilvēkiem. 

Projekta „Valoda – ceļš uz 
drošu nākotni” galvenais mērķis 
ir izmantot CLIL metodi (satu-
ra un valodas apguves integrētā 
mācību metode) ikdienas mācību 
procesā PII „Zeltrīti” un pilnvei-
dot sadarbību ar vecākiem. Uz-
sākot projekta pieteikuma izstrā-
di, projekta dalībnieces neguva 
apstiprinājumu, ka CLIL metode 
tiktu izmantota ikdienas mācību 
procesā pirmsskolās Latvijā, bet 
gan tikai skolās. Projekta pietei-
kumu Valsts izglītības un attīstī-
bas aģentūra (VIAA) ļoti atzinīgi 
novērtēja un jau pirmā projekta 
dalībniece ir devusies mobilitātē 
uz Apvienoto Karalisti.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto 
mērķi, pirmsskolas skolotāja Di-
āna Pētersone no 3. - 16. jūlijam 
piedalās 2 nedēļu strukturētos 
kursos “CLIL For Pre-Primary 
Teachers –Gloucester” Glosterā, 
Apvienotajā Karalistē.  Savukārt, 
21. augustā PII “Zeltrīti” izglītī-
bas metodiķe Laimīte Seņkāne 
dosies uz Berlīni, Vācijā, lai pie-
dalītos sešu dienu ilgos struktu-
rētos kursos „Creative chill: Te-
aching and Learning Strategies 

Erasmus + programmas skolu sektora 
projekts “Valoda – ceļš uz drošu nākotni”

Mārupes novada PII ”Zeltrītos”

driving learning through games 
and storytelling”. Tādejādi mo-
bilitātēs iegūtās zināšanas sek-
mēs jaunu un inovatīvu metožu 
apguvi un ieviešanu praksē PII 
“Zeltrītos”, attīstot kompetenču 
pieejā balstītu vispārējās izglītī-
bas saturu.

Projekta “Valoda – ceļš uz 
drošu nākotni” trešā, noslēdzošā 
mobilitāte norisināsies nākamajā 
gadā no 3.–7. aprīlim Seviļā, Spā-
nijā.  Uz kursiem “Parents&Tea-
chers: Building Bridges” dosies 
PII „Zeltrīti” izglītības psiholoģe 
Diāna Putniņa, lai apgūtu efek-
tīvas sadarbības stratēģijas, kā 
iesaistīt vecākus un sadarboties 
ar viņiem. Viens no 2015./2016. 
mācību gada uzdevumiem mūsu 
izglītības iestādē bija veicināt ies-
tādes personāla un vecāku pozitī-
vi veidotu sadarbību, nodrošinot 
vienotu pieeju bērnu audzināšanai 
un izglītošanai pirmsskolas vecu-
ma posmā. PII “Zeltrīti” turpinās 
iesākto, pilnveidojot tādas kom-
petences sadarbībai ar vecākiem 
kā: emocionālās (konstruktīvas 
atgriezeniskās saiknes par bērna 
sekmēm sniegšana), kognitīvās 
(konflikts kā pārmaiņu iespēja-
mība) un tādas kompetences kā 
jaunu komunikācijas metožu iz-
mantošana, konfrontācijas stra-
tēģiju un reakcijas stilu apzinā-
šanās, uzticēšanās pieaugums un 
potenciālo problēmu atrisināšana 
komunikācijā ar vecākiem. 

2017. gada maijā projekta da-
lībnieces organizēs semināru 
“CLIL pirmsskolā”, lai dalītos 
savā pieredzē īstenojot Erasmus+ 
projektu, par ieguvumiem, jau-
nām atziņām un grūtībām, kuras 
nācās pārvarēt.

Ilgtermiņa stratēģiskajos uz-
stādījumos Mārupes novada at-
tīstības vīzija līdz 2030. gadam 
pozicionē novadu kā labu dzīves 
vietu ģimenēm, kuru bērni no-
vadā iegūst stingru pamatu zem 
kājām, mājas sajūtu, kvalitatīvu 
izglītību un varēs veiksmīgi star-
tēt augstākajās un profesionālajās 
mācību iestādēs. PII “Zeltrīti” 
kolektīvs un audzēkņi ir gatavi 
jaunam, labvēlīgam lidojumam! 
Paldies, Mārupes novada Domei 
par teicamu starta vietu!

Diāna Putniņa, izglītības psiholoģe

dabas materiāli  – kastaņi, mulčas, 
smiltis, akmeņi, čiekuri, ūdens, 
koka korķi, utt. Bērniem ik die-
nas ir iespēja aktivizēt pēdu zonu, 
nostiprināt līdzsvaru un pareizu 
stāju. Pateicamies vecāku līdzda-
lībai un darbinieku entuziasmam 
par veselīgas takas izveidi!

Inga Briede, sporta skolotāja
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Mārupes Vēstis

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti jaundzimušie

Olivers Šklenniks (28.05.2016.)
Ella Jefimova (30.05.2016.)
Kristaps Seilis (23.05.2016.)
Marija Kočura (30.05.2016.)
Laura Zavarina (30.05.2016.)
Elza Zaķe (02.06.2016.)
Martins Pumpucs (01.06.2016.)
Sofija Jana (02.06.2016.)
Adrians Spirins (29.05.2016.)
Elizabete Ozoliņa 07.06.2016.)
Elisa Liepa (21.05.2016.)
Austra Štrāla (07.06.2016.)
Bella Bileskalne (08.06.2016.)
Marta Tāluma (08.06.2016.)
Patrīcija Luca (27.05.2016.)
Olivers Tomsons (09.06.2016.)
Henrijs Zīverts (13.06.2016.)
Lūsiņa Kipure (09.06.2016.)
Edvards Savčenko 
(03.06.2016.)
Grieta Zaķe (16.06.2016.)
Māra Zutere (18.06.2016.)
Martins Adrians Nartišs 
(21.06.2016.)
Līva Miezīte (22.06.2016.)
Jūlija Liepa (10.06.2016.)
Adrians Ruskis (18.06.2016.)
Anna Morusa (24.06.2016.)
Francis Pauls Elziņš 
(05.06.2016.)
Rils Boiko (22.06.2016.)
Roberts Verbickis (22.06.2016.)
Marija Maļceva (24.06.2016.)
Ričards Ozols (30.05.2016.)

Mūžībā aizgājuši

Velta Olehnoviča 
(07.05.1929.- 02.06.2016.)

Jānis Junkurs 
(23.06.1964.-05.06.2016.)

Valentina Sitalo 
(26.07.1937.- 08.06.2016.)

Vilhelms Barkāns 
(03.07.1959.- 10.06.2016.)

Varvara Koļesņikova   
(07.05.1925.-10.06.2016.)

Konstantins Eriņš
(18.09.1931.- 13.06.2016.)

Uldis Znatnajs
(19.03.1964.- 15.06.2016.)

Valerijs Avotiņš
(03.08. 1937.- 22.06.2016.)

Anna Deksne 
(12.03. 1932.- 28.06.2016.)

Zelma Zučika            
(30.07.1935.- 29.06.2016.)

Velta Liepiņa 
(14.03.1938.-28.06.2016.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā noslēgtas 
laulības

03.06.2016.
Linards Purviņš un Tatjana 

Gavrilova
Raivis Čudars un Evita Andžāne

Artis Kaufmanis un Agnese  
Berga-Kalniņa

Libings Gu un Ilona Liepa
04.06.2016.

Aleksandrs Baranovskis un 
Anete Paņko

Vjačeslavs Mališevs un Jūlija 
Šadrova

17.06.2016.
Sergejs Hairovs un Valentina 

Lišeņa
Jānis Ķīsītis un Agnese 

Kļukoviča
Rolands Sinkevičs un Jeļena 

Volkova 
Edgars Ābols un Līga Bakmane

22.06.2016.
Andis Kalniņš un Rita Viļuma      
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Sveicam 
novada 

seniorus
Marijai bukhovtsovai 
6.jūnijā palika 85 gadi
lilianai šišļakovai 
7.jūnijā palika 85 gadi
ninai Mashko 7.jūnijā 
palika 80 gadi 
Zofijai placinskai 
9.jūnijā palika 85 gadi
petr veliyaninov 
12.jūnijā palika 90 gadi
Ļubovai Godiņai 
15.jūnijā palika 85 gadi
pēterim dzērvem 
22.jūnijā palika 80 gadi
Klavdijai Sidorovai 
24.jūnijā palika 80 gadi
vladimiram Trefilovam 
28.jūnijā palika 80 gadi
aijai Kārkliņai 30.jūnijā 
palika 85 gadi

Šogad 24. - 26. jūnijā Nī-
derlandes pilsētā Egmond aan 
Zee (40 km no Amsterdamas) 
notika Eiropas Kantri Vestern 
Deju čempionāts, kurā ar labiem 
rezultātiem startēja Mārupes 
līnijdeju grupa “Vējiem līdzi”.

Mārupes līnijdeju grupas “Vē-
jiem līdzi “ dejotāja Elita Zariņa 
čempionātā parādīja izcilu sniegu-
mu, klasiskajā programmā New-
comers Silver grupā izcīnot 1.vietu 
un Modern programmā 2.vietu.

Dejotājas piedalās konkursos 
arī Latvijā - šī gada maijā Ādažos 
grupa “Vējiem līdzi” ieguva 1.vie-
tu Social ProLine All ages grupā. 
Social Silver dejotāja Vija Pūgule 
izcīnīja 2.vietu, Social Gold dejo-
tājas Zaiga Savicka 2.vietu, Vera 
Stumbure 4.vietu, Mārīte Rjabko-
va 5.vietu, Newcomer Silver dejo-
tāja Elita Zariņa 1.vietu.

Šobrīd dejotājas gatavojas Swiss 
Open sacensībām Šveices pilsētā 
Winterthur (netālu no Cīrihes), kas 
notiks 2.-4. septembrī.

“Vējiem līdzi” 
atved godalgotas 

vietas

novadā

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojumi notiks 

10. un 24. jūlijā plkst 11:00 

Mārupes Mūzikas un 
mākslas skola zālē 

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes Sporta centra aiz-
rautīgākie un aktīvākie futbo-
listi ir atgriezušies no starp-
tautiskā “Aura Cup” turnīra 
Somijā Turku pilsētā. Mārupi 
šajā futbola turnīrā pārstāvē-
ja trīs zēnu komandas – 2007., 
2005./2006. un 2002./2003. ga-
dos dzimušie.

2007.gadā dzimušos futbolistus 
uzvarām motivēja treneris Jānis 
Vilkaušs. Ar 2005.gadā dzimu-
šajiem par savu vietu turnīrā cī-
nījās treneris Agris Kokorevičs 
un 2003.gadā dzimušos Mārupes 
futbolistus spēlēs vadīja treneri 
Māris Riherts un Salvis Rutkaste. 

Vērienīgais un plaši pārstāvē-
tais “Aura Cup” futbola turnīrs 

Mārupes futbolisti Somijā

šogad notika no 30.jūnija līdz 
3.jūlijam. Turnīrā piedalījās 8-13 
gadus veci zēni no Latvijas, Lie-
tuvas, Igaunijas, Krievijas un 
Somijas, kopumā vairāk kā 30 
komandas dažādās vecuma gru-
pās. Turnīrs tika organizēts lielā, 
plašā sporta kompleksa parkā, 
kurā līdztekus daudziem citiem 
sporta veidu laukumiem (piem., 
BMX trasei, beisbolam, skeitpar-
kam, āra peldbaseiniem u.c.), bija 
astoņi augstas kvalitātes futbola 
laukumi – gan ar dabīgo segumu, 
gan ar mākslīgo, kā arī Augstākās 
līgas cienīgs futbola stadions ar 
līdzjutēju tribīnēm. Galvenokārt, 
spēles notika uz kāda no minēta-
jiem 8 futbola laukumiem. 

2007.gadā dzimušajiem futbo-
listiem turnīrs sākās ar draudzī-
bas spēli 30.jūnija vakarā, līdz 
ar to, rīta pusē puiši trenera va-
dībā paguva apmeklēt un iepazīt 
arī aizraujošo Muminu pasauli 
(“Moominworld”), kas veidota 
pēc Tūves Jānsones grāmatu mo-
tīviem.  

Mārupes sporta centrs turnīrā 
sevi apliecināja kā stipru un cie-
nījamu pretinieku visās vecuma 
grupās. Konkrētāk ar rezultātiem 
var iepazīties “Aura Cup” organi-
zatoru mājaslapā. 

Treneri dalību turnīrā vērtē kā 
lielisku ieguvumu jaunajiem fut-
bolistiem turpmākajā izaugsmē. 

Jānis Vilkaušs, treneris

Treneris Jānis vilkaušs ar saviem audzēkņiem


