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VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

No vasaras norisinās izbūves un 
projektēšanas darbi vairāku novadu 
ielu izgaismošanai. Valsts svētku mēnesī 

Demontējot veco un uzstādot mūsdienīgu ielu apgaismojumu, drīzumā 
tiks pabeigta Daugavas ielas izgaismošana līdz pat robežai ar Rīgu

Novada ielas kļūst gaišākas

gaišāka būs kļuvusi Daugavas iela, tiks 
uzsākta apgaismojuma izbūve uz Vecā 
Jelgavas ceļa, kā arī uz Stīpnieku ceļa.

Izbūvējot mūsdienīgus ielu apgaismes 
balstus ar ekonomiskākiem gaismekļiem 
un gaisvadu līniju pārvietojot kabeļos, pa-
beigta apgaismojuma izbūve Daugavas ie-
las posmā no Kursīšu ielas līdz Mārupītes 
gatvei. Līdz valsts svētkiem izgaismots 
būs arī Daugavas ielas posms no Kursīšu 
ielas līdz robežai ar Rīgu, kur jaunus 
gaismekļus pašvaldība uzstādīs uz A/S 
„Sadales tīkls” rekonstruētajiem elektrības 
līnijas balstiem. Jaunais apgaismojums na-
kts stundās netiks ierobežots, kas nozīmē, 
ka, darbojoties saskaņā ar dabiskās ga-
ismas sensoriem, šobrīd tas ieslēdzas ap-
tuveni pussešos vakara pusē un izslēdzas 
astoņos no rīta.

Oktobrī noslēdzies iepirkums par ap-
gaismojuma izbūvi Vecajam Jelgavas 
ceļam posmā no Vecozolu ielas līdz 
Dzelzceļa pārbrauktuvei un no Viršu ie-
las līdz Mārupes robežai ar Olaines no-
vadu. Virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvi 
tiks izvietoti zemāki apgaismes balsti, 
nekā Olaines virzienā, ņemot vērā ceļa 
malā jau esošo Lattelecom gaisvadu līniju 
ierobežojumus. Būvdarbus paredzēts 
uzsākt novembra otrajā pusē.

Godinām seniorus

6.novembrī Mārupes pašvaldība sveica Mārupes seniorus, kas šī gada otrajā pusē atzīmējuši vai vēl svinēs apaļās jubilejas – 80, 85, 90 un vairāk 
gadu.  Starp piecdesmit diviem gaviļniekiem sveikta arī vecākā mārupiete, 99 gadīgā Ērika Križmane, kura vēl šajā gadā svinēs savu 100. 

dzimšanas dienu. Vēlam daudz laimes, veselību un dzīvesprieku!

IedzīvotājI 
aIcINātI
uz projekta 

„Pašvaldības 
ēkas jaunmārupē 
rekonstrukcija par 

pamatskolu”

prezentāciju
19.novembrī 
plkst.18.00

jaunmārupes 
sākumskolā, 

Mazcenu alejā 4a
Turpinājums 2 .lpp.

Lai dod mums Dievs, ka mūžam varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām Sveicu novadniekus

valsts svētkos!
Mārupes novada Domes 

priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,

Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.

L.Breikšs
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• Lēma par zemes ierīcības projekta 
izstrādi 13 nekustamajiem īpašumiem

• Lēma par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu 12 zemesgabaliem

• Lēma par lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu 2 zemesgabaliem

• Piešķīra adreses 10 īpašumiem
• Mainīja adreses 5 īpašumiem
• Piekrita mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 16 nekustamajiem 
īpašumiem

• Precizēja  2012.gada 21.novembra 
Mārupes novada domes lēmuma Nr.11  
(sēdes prot. Nr.20) 

• Līdzfinansēja divus bērnus pirmsskolas 
izglītības saņemšanai

• Veica grozījumus pašvaldību iestādes 
„Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde” nolikumā

• Finansiāli atbalstīja 3 sportistus
• Apstiprināja pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zeltrīti” nolikumu
• Saskaņoja Sporta izglītības interešu pro-

grammas apakšprogrammu 2013.-2017.
gadam  „Dažādu vecuma posmu cilvēku 
fiziskās aktivitātes”

• Finansiāli atbalstīja jauktā kora „So-
nante” dalību XIV Latviešu dziesmu un 
deju svētkos Kanādā „Dziesmu pinu, deju 
pinu Latvju tautas vainagā” Hamiltonā 
2014.gadā no 3. līdz 6. jūlijam.

• Saskaņoja Mārupes vidusskolas Sporta 
izglītības programmas apakšprogrammu 
„Šaha pulciņa apakšprogramma””

• Apstiprināja Mārupes novada Jauniešu 
Domes nolikumu

• Finansiāli atbalstīja Mārupes viduss-
kolas komandas dalību Pasaules skolu 
čempionātā volejbolā Portugālē, 2014.
gada 9.-17.aprīlī

• Apstiprināja saistošo noteikumu projek-
tu Nr. 46 „Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2013.gada 28.augusta saistošajos 
noteikumos „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes 
novadā 2014.gadā”

• Piešķīra 2 personām nodokļu atviegloju-
mus

• Nepiekrita nekustamā īpašuma Lāčplēša 
ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 021 
0085, atsavināšanai

• Apstiprināja Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumu Nr. 47 „Grozījumi 
Mārupes novada Domes 2013.gada 
6.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par Mārupes novada pašvaldības 2013.
gada budžeta apstiprināšanu”

• Apstiprināja pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes laika periodam 
no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.
gada 31.decembrim

• Deleģēja darbam AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” iepirkumu 
komisijas „Mārupes novada Skultes 
ciemata ūdenssaimniecības attīstība, II 
kārta” sastāvā Mārupes novada Domes 
deputātus Raivi Zeltīti un Jāni Rušenieku

• Deleģēja darbam AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” iepirkumu 
komisijas „Būvdarbu inženiertehniskā 
uzraudzība” sastāvā Mārupes novada 
Domes deputātus Jāni Rušenieku un An-
dri Puidi.

• Deleģēja darbam AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” iepirkumu 
komisijas „Siltummezglu piegāde un 
uzstādīšana Skultes ciematā” sastāvā 
Mārupes novada Domes deputātus Iru 
Dūdumu un Jāni Rušenieku.

• Lēma izsniegt taksometru licences 
pasažieru pārvadājumiem Mārupes 
novadā 20 pasažieru pārvadātāju firmām.

domes lēmumi 
2013.gada 30.oktobra 

domes sēdē

ES dalībvalstis ir pieņēmušas oficiālu 
lēmumu par Latvijas uzņemšanu eiro 
zonā no 2014. gada 1. janvāra. Latvijas 
pāreja uz eiro notiks pavisam drīz un 
A/S „Mārupes komunālie pakalpoju-
mi” šo jautājumu ir iekļāvis uzņēmuma 
darba kārtībā. 

Apliecinot godprātīgu un caurskatāmu 
eiro ieviešanu Latvijā, uzņēmums ir pievi-
enojies iniciatīvas „Godīgs eiro ieviesējs” 
memorandam, paredzot pildīt vairākas 
apņemšanās, un viena no tām ir informēt 
un apmācīt darbiniekus par jautājumiem, 
kas saistīti ar eiro ieviešanu, nodrošinot 
viņu spēju savas kompetences ietvaros izs-
kaidrot klientiem cenu norādīšanas princi-

a/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
gatavi pārejai uz eiro

Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Mēbeļu iegāde Mārupes pašvaldības 

iestādēm, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA “FL Birojs”, par summu 
Ls 12 100,00.

• Gājēju celiņa rekonstrukcija un 
jaunbūve Mārupītes gatvē, piedāvājumu 
iesniegšana 2013. gada 12. novembrī.

• Kancelejas preču iegāde, piedāvājumu 
iesniegšana 2013. gada 12. novembrī.

• Apgaismojuma izbūve Tīrainē, notiek 
iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

• Mazcenu alejas iekšpagalma brauktuvju 
seguma renovācija Jaunmārupē, notiek 
iesniegto piedāvājumu izvērtēšana.

• Pašvaldības ēkas Jaunmārupē rekonstruk-
cija par pamatskolu 1. kārta, piedāvājumu 
iesniegšana 2013. gada 05. decembrī.

• Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana, ceļu 
horizontālo apzīmējumu krāsošana 2013., 
2014. un 2015. gadā, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA  CBF „L-KO” par 
summu Ls 36 300,00.

• Gājēju celiņa rekonstrukcija Mazcenu 
alejā, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „Mārupes ceļinieks” par summu 
Ls 20 497,11 ar PVN.

• Gājēju celiņa izbūve gar autoceļu 
Tīraine – Jaunolaine, notiek piedāvājumu 
izvērtēšana.

• Fasādes žalūziju piegāde un uzstādīšana 
Mārupes sporta centram, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Garog”`par 
summu Ls 8 687,80 ar PVN

Iepirkumu procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi

• SIA “HANSA AUTO” par jaunas 
vieglās automašīnas iegādi, līgumcena 
Ls 15 230,31, termiņš 14.11.2013.

Saimnieciskie 
darbi oktobrī

Oktobrī iedzīvotāju ērtībām Mārupītes 
gatvē pašvaldības Labiekārtošanas dienes-
ta pārraudzībā uzsākta esošo gājēju tiltiņu 
nomaiņa un viena jauna tiltiņa izbūve Aba-
vas un Laimdotas ielu savienojumā. 

top jauni gājēju tiltiņi Mārupītes gatvē

pus.
Kā skaidro A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs, 
būtiski ir ne tikai tehniski sagatavoties 
pārmaiņu īstenošanai, bet arī maksimāli 
apmācīt un iedrošināt pārmaiņām savus 
darbiniekus: „Mūsu darbinieki jau ir 
piedalījušies apmācībās, līdz ar to arī šajā 
jomā ir zinoši un kompetenti atbildēt uz 
klientu jautājumiem. Novembrī klienti 
saņems pirmos rēķinus, kur summas būs 
norādītas gan eiro, gan latos. Ja būs kādi 
jautājumi, mūsu speciālisti noteikti uz tiem 
atbildēs.” 

J. Ivanovs norāda, ka galvenās izmaiņas 
un arī izmaksas, kas radīsies, pārejot uz eiro, 

saistītas ar kases sistēmu un kases aparātu 
pielāgošanu, grāmatvedības datorprogram-
mas pielāgošanu eiro summu rēķināšanai 
un atspoguļošanai, kā arī papildu drošības 
pasākumu ieviešanu, tai skaitā drošības 
pasākumi pret viltotām naudaszīmēm, jo 
apritē būs ne tikai banknotes ar Latvijas 
eiro naudaszīmēm, bet arī naudaszīmes no 
visām ES valstīm.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
gaida savus apmeklētājus birojos Tīrainē, 
Viršu ielā 6, un Skultē, Skultes ielā 15-1, 
katru darba dienu.  Papildus informācija pa 
tālruni 67915279 vai uzņēmuma mājaslapā  
www.mkp.lv

Uva Bērziņa

T o p o š a j i e m 
gājēju tiltiņiem 
nav izmantoti 
tipveida projekti 
un tie projektēti 
pēc individuāla 
p a s ū t ī j u m a . 
Attiecībā par 
jaunā tiltiņa izbūvi 
Labiekārtošanas 
dienesta vadītāja 
Ziedīte Lapiņa 
skaidro: „Vieta 
izvēlēta tā, lai tas 
būtu ērti lietojams 
visiem Abavas ie-
las iedzīvotājiem. 

Diemžēl tiltiņa izbūvei nācās nocirst vie-
nu koku upītes krastā, jo, lai saglabātu 
pazemes komunikācijas, tiltiņa izbūvi 
nebūtu iespējams virzīt uz citu pusi.”

Pavasarī, līdzko iestāsies būvniecībai 

labvēlīgi laika apstākļi, Mārupītes gatvē 
no Daugavas ielas līdz Laimdotas ie-
lai paredzēts izbūvēt apgaismojumu un 
iemītās taciņas vietā gar upīti – ietvi. Ap-
gaismojuma izbūvi un seguma rekonstruk-
ciju  plānots veikt arī Mārupītes gatves 
ietvei posmā no Vecozolu līdz Daugavas 
ielai. Savukārt Abavas ielas rekonstruk-
cija un apgaismojuma izbūve plānota 
pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūves.

Iepirkuma procedūras rezultātā 
tiesības projektēt gājēju tiltiņus pār 
Mārupīti un Neriņu Mārupes novadā 
ieguva SIA „Vektors T”. Būvdarbus 
veic SIA „Rīgas tilti”, un tos paredzēts 
pabeigt š.g.decembrī. Būvdarbu laikā 
iedzīvotājiem tiltiņu izbūves vietās lūgums 
pārvietoties uzmanīgi un būt saprotošiem 
pret iespējamajiem ierobežojumiem.

Kate Nītiņa

Tuvojoties eiro ieviešanas dienai – 2014. 
gada 1. janvārim – iedzīvotājiem arvien 
aktuālāka kļūs informācija gan par nau-
das maiņas procesu, gan par pašu jauno 
naudu – eiro.

Latvijas Banka šī gada rudenī un nākamā 
gada sākumā iepazīstinās ar eiro banknošu 
un monētu izskatu un drošības pazīmēm 
vairākos pasākumos un materiālos.

Novembrī Latvijas Banka uz pašvaldībām 
nosūtīs divu veidu informatīvos materiālus, 
kas veidoti sadarbībā ar Eiropas Centrālo 
banku, par eiro naudaszīmju drošības 
pazīmēm. 
1) A3 formāta plakāts „Viegli pārbaudīt” 

palīdzēs uzņēmumiem, kas strādā ar 

Latvijas Banka iepazīstinās ar eiro 
monētu izskatu

skaidro naudu – veikaliem, dažādu pak-
alpojumu sniedzējiem (katram plānots 
viens eksemplārs).

2) Bukleti „Vai esat gatavi?” krievu valodā 
paredzēti iedzīvotājiem, kas svarīgu 
informāciju labāk spēj uztvert šajā valodā. 
(Zināšanai – šos bukletus latviešu valodā 

katra mājsaimniecība saņems kā pasta 
sūtījumu no Latvijas Bankas kopā ar divām 
mainīga attēla kartītēm).

Informatīvie materiāli par eiro 
iedzīvotājiem būs pieejami Mārupes no-
vada Domē, Skultē - Skultes sākumskolā 
un Tīrainē - Viršu ielā 6, A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” birojā.

Latvijas Bankas informācija

Uz Stīpnieku ceļa patlaban uzsākti 
būvdarbi, lai posmā no Zeltiņu ielas līdz 
Mārupes kapiem izbūvētu gājēju celiņu 
un tā apgaismojumu. Tāpat kā uz Dauga-
vas ielas, esošās gaisvadu līnijas tiks 
pārvietotas kabeļos, tādejādi novēršot 
iespējamos traucējumus elektrības padevē, 
kas var rasties vētras laikā, tiks demontēti 
vecie apgaismes stabi, kuru vietā uzstādīs 
jaunus ar ekonomiskākām lampām.

Rudens mēnešos pašvaldībai nācies 
novērst vairākus traucējumus esošajā 
ielu apgaismojumā Tīrainē, Mārasciemā, 
Jaunmārupē. „Iestājoties mitrākam lai-
kam, ir parādījušies īssavienojumi kabeļos, 

kas vasaras sezonā vietām bojāti, vei-
cot kanalizācijas izbūves zemes darbus. 
Mazākus bojājumus varam novērst dienas 
laikā, taču lielāki mēdz prasīt trīs līdz četras 
dienas. Vairāk laika oktobrī prasīja apgais-
mojuma atjaunošana Jaunmārupes Maz-
cenu alejā, kur sakarā ar novecojušo kabeļa 
līniju bija jāmeklē jaunas pieslēgumu vie-
tas, katrā jāveic attiecīgie mērījumi, kas 
ir samērā laikietilpīgs process,” skaidro 
Mārupes pašvaldības elektroinženieris 
Normunds Kārklis. Lai pašvaldība uz 
traucējumiem ielu apgaismojumā varētu 
reaģēt operatīvi, iedzīvotāji aicināti 
informēt par saviem novērojumiem, 
rakstot uz normunds.karklis@marupe.lv 
vai pa tālr.26556682. Kate Nītiņa

Turpinājums 2 .lpp.

Novada ielas kļūst gaišākas
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Mārupes pašvaldība oktobrī uzsākusi 
rekonstrukcijas darbus Jaunmārupē, 
Ziedkalnu ielā un Loka ceļa posmā no 
Priežu ielas līdz Ziedkalnu ielai. Sakarā 
ar remontdarbiem iedzīvotājiem 
jārēķinās ar īslaicīgām neērtībām sa-
tiksmes ierobežojumu dēļ. 

Lai varētu ieguldīt līdzekļus ceļa 
labiekārtošanā, pašvaldība ir pārņēmusi 
Loka ceļu (valsts vietējās nozīmes autoceļa 
V21 „Bērzciems–Lāčplēši–Kalngale” 
posmu) savā īpašumā un, noslēdzoties 
iepirkuma procedūrai, šoruden ir uzsākti 
būvdarbi.

Tiek rekonstruēts Loka ceļš un Ziedkalnu iela
Ziedkalnu ielā un Loka ceļa apkārtnē 

attīstoties uzņēmējdarbībai, pēdējos 
gados ir pieaudzis ceļa noslogojums, 
tādējādi pasliktinot tuvumā dzīvojošo 
iedzīvotāju dzīves apstākļus. Šķembu 
segums, kas klāj brauktuvi Ziedkalnu ielā 
no Ozolu ielas līdz Loka ceļam un Loka 
ceļā posmā no Priežu ielas līdz Ziedkalnu 
ielai, vasaras mēnešos rada ievērojamu 
putekļu daudzumu un, pārvietojoties 
smagajam transportam, arī vibrāciju. Pat-
laban pašvaldība ir uzsākusi šī ceļa posma 
renovāciju, paredzot ceļu asfaltēt. 

Savukārt Loka ceļā no „Vilnīšiem” 

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu 
veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) 
vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.

Kadastrālo vērtību aprēķina pēc 
normatīvajos aktos noteiktajām formulām, 
ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās 
vietā noteiktās zemes un būvju bāzes 
vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas 
veidam) un Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā (Kadastra 
informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo 
objektu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās 
kadastrālās vērtības tiek izmantotas 
NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir 
svarīgas ikvienam zemes, būves vai 
dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par 
kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. 
gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma 
tirgus tendences un citi vērtību noteicošie 
faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu 
bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk 
nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot 
bāzes vērtības 2014. gadam, tika izman-
toti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie 
(vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi. 

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir 

Valsts Zemes dienests informē: Kadastrālo vērtību izmaiņas 
nekustamajam īpašumam Mārupes novadā

atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. 
janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas 
valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat 
kā īpašumu kadastrālās vērtības.

Mārupes novadā minētajā periodā 
aktīvāk pirkti un pārdoti dzīvojamie 
īpašumi. Reģistrēti gandrīz 400 darījumi 
ar dzīvokļiem, vairāk nekā 100 darījumi ar 
zemi un nedaudz vairāk nekā 200 darījumi, 
kur pārdota zeme kopā ar ēkām. Darījumu 
cenas uzrāda nelielu cenu kāpumu, līdz ar 
to Mārupes novada teritorijās, kurās bi-
jis aktīvākais nekustamā īpašuma tirgus, 
nedaudz pieaugs bāzes vērtības. 

Bāzes vērtību izmaiņas nebūs ražošanas 
objektiem. 

Dzīvojamiem īpašumiem, izvērtējot 
notikušo darījumu cenas, bāzes vērtība 
individuālās apbūves zemei pieaugs 
Mārupē (no 11 Ls/m2 uz 12.00 Ls/m2), 
novada vidusdaļā pie lidostas (no 7 Ls/m2 
uz 8 Ls/m2) un Mārupes ciema teritorijā 
pie Tīraines (no 8 Ls/m2 uz 10 Ls/m2). 
Savrupmājām bāzes vērtība pieaugs tikai 
Jaunmārupē (no 180 Ls/m2 uz 200 Ls/m2), 
bet dzīvokļiem tikai Skultē (no 120 uz 
140 Ls/m2).

No plašajām komercdarbības apbūves 

Tīraines ciemā, noslēdzoties ar 
ūdenssaimniecības infrastruktūras iz-
veidi saistītajiem zemes darbiem, šī 
gada rudens mēnešos norit pašvaldības 
īpašumā esošo publisko zaļo zonu 
labiekārtošana.

Jauns izskats un funkcionalitāte tiek 
piešķirta gan skvēram Tīraines ielā 14 (SIA 
„Arcus Elektronika”  biroja ēkas tuvumā), 
gan pašvaldībai piederošajam laukumam 
iepretim daudzstāvu mājām Viršu ielā 7 un 
8. Cenšoties sabalansēt dažādu iedzīvotāju 
grupu intereses, abās vietās top gan aktīvās, 
gan pasīvās atpūtas zonas, kas piemērotas 
kā senioru, tā arī vecāku ar bērniem un 
jauniešu vajadzībām.

Viršu ielā pēc labiekārtošanas pro-
jekta īstenošanas tuvākās apkaimes 
iedzīvotājiem būs pieejams bērnu 
rotaļlaukums ar šūpolēm, karuseļiem, 
kāpelēšanas ierīcēm un smilšu kasti 
mazākajiem bērniem. Būs arī vingrošanas 
rīki, kas paredzēti jauniešiem un atpūtas 
zona ar soliņiem un galdiem.

Rudens labiekārtošanas darbi Tīrainē
Arī Tīraines ielas skvērā notiek darbs pie 

bērnu rotaļlaukuma ierīkošanas. Aktīvās 
atpūtas zonā paredzēts arīdzan laukums 
ielu basketbolam un atsevišķa vieta galda 
spēlēm brīvā dabā. Pasīvās atpūtas zonā 
gar gājēju celiņiem, kas projektēti veco 
celiņu un iemīto taku vietās, tiks izvietoti 
soliņi un izbūvēts apgaismojums.

Iepirkuma procedūras rezultātā tiesības 
projektēt abas labiekārtojamās zonas iegu-
vis SIA „Gartens”. Būvdarbus veic SIA 
„AMG grupa”, un tos paredzēts pabeigt 
š.g.novembrī.

Kā informē pašvaldības Labiekārtošanas 
dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa, nākamajā 
gadā vēl Tīrainē iecerēts labiekārtot 
pagalmu, kas atrodas starp daudzdzīvokļu 
mājām Viršu ielā 13, 14 un 15. Lai zonu 
labierīkotu atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm, 
pirms projektēšanas darbiem paredzēts 
veikt aptauju, līdz kuras uzsākšanai 
iedzīvotāji aicināti pārdomāt savus 
priekšlikumus.

Kate Nītiņa

vērtību zonām nodalītas apbūvei mazāk 
pieprasītas teritorijas, kurās ievērojot 
vispārējo zemes vērtību līmeni, bāzes 
vērtība komercdarbības:
- zemei Mārupes ciema teritorijā gar 

dzelzceļu samazināsies no 14 Ls/m2 uz 
11 Ls/m2, ēkām  no 175 uz 160 Ls/m2;

- zemei novada vidusdaļā pie 
Jaunmārupes samazināsies no 8 Ls/m2 
uz 7 Ls/m2, ēkām no 155 Ls/m2 uz 120 
Ls/m2;

- zemei novada vidusdaļā pie lidostas 
pieaugs no 8 Ls/m2 uz 9 Ls/m2, Mārupē 
un Tēriņos gar Kantora ielu no 175 Ls/
m2 uz 190 Ls/m2, bet Tīrainē no 140 Ls/
m2 uz 170 Ls/m2.
2014. gadā izmaiņas būs arī lauku 

nekustamiem īpašumiem. Tās saistītas ar 
lauksaimniecības zemes cenu pieaugumu 
valstī kopumā. Izvērtējot vispārējo vērtību 
līmeni, lauksaimniecības zemei bāzes 
vērtība Mārupes novadā pieaugs par 13%. 
Raksturīgākās kvalitātes (31-40 balles) 
zemes bāzes vērtība 2014. gadā būs  820 
Ls/ha, līdzšinējās 750 Ls/ha vietā. 

Kadastrālo vērtību kopsummas Mārupes 
novadā kopumā zemei pieaugušas par 
4%, bet ēkām par 1%. 

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu 
grupā bāzes vērtības nav mainījušās, 
tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, 
ja notikušas izmaiņas objektu da-
tos (piemēram, pašvaldība mainījusi 
zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni 
apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma 
patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku 
pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, 
ko paredz Nekustamā īpašuma valsts ka-
dastra likuma 13. pants.   

Informāciju par Kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un 
prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt 
datu publicēšanas portālā www.kadastrs.
lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo 
vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas 
lapā www.kadastralavertiba.lv, kā 
arī informatīvajā bukletā „Īpašuma 
kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD 
klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Mārupes novada dzīvojamo māju 
apbūves vērtību zonas 2014. gadam, 
bāzes vērtības Ls/m2, iesvītrots vērtību 
pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu

līdz Priežu ielai ir veikta 
vecā asfaltbetona seguma 
uzlabošana.

Būvdarbus veic iepirkumā 
uzvarējušie uzņēmumi SIA 
„IKO” un SIA „ Lemmikain-
en Latvija”, kopējā līguma 
summa Ls 324 967,23.

Darbus plānots pabeigt 
līdz šī gada novembra 
beigām, ja būs būvniecības 
darbiem labvēlīgi 
laikapstākļi.

Uva Bērziņa

Labiekārtošanas projekts pagalmam Viršu ielā
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Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstība Mārupē turpināsies
A/S „Mārupes komunālie pakal-

pojumi” izsaka pateicību Mārupes 
novada iedzīvotājiem, kas aktīvi 
iesaistās Mārupes novada attīstībā, 
sniedzot saskaņojumu jaunajam 
sadzīves kanalizācijas projektam un 
infrastruktūrai, kas šķērso konkrētā 
īpašnieka zemes robežas, tādējādi 
sniedzot iespēju daudziem citiem 
iedzīvotājiem un zemju īpašniekiem 
pēc projekta realizācijas saņemt 

centralizētos sadzīves kanalizācijas pak-
alpojumus.

Tomēr, lai nodrošinātu projekta 
realizāciju pilnā apjomā un dotu iespēju 
visiem plānotajiem privātīpašumiem 
pieslēgties centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai tuvāko divu gadu laikā, vēl 
joprojām ir nepieciešams saņemt 
tehniskā projekta saskaņojumus no 
sekojošu zemes gabalu īpašniekiem:

Projektētā Iela Adrese/nosaukums Kadastra Nr.

Ledaiņu iela Rudzrogu iela 11 80760071715

 Ledaiņu iela 1 80760071727

 Ledaiņu iela 7 80760071722

 Ledaiņu iela 14 80760071744

 Ledaiņu iela 16 80760072079

 Ledaiņu iela 30 80760072384

 Ledaiņu iela 18 80760072390

 Ledaiņu iela 4 80760071725

 Ledaiņu iela 6 80760071724

 Ledaiņu iela 12 80760071745

 Ledaiņu iela 2C 80760072356

Liepkalnu iela Liepkalnu iela 14 80760071172

Līgotnes iela Liepkalnu iela 10 80760071301

 Liepkalnu iela 13 80760071217

 Beržu iela 5 80760070999

 Līgotnes iela 1 80760070828

 Liepkalnu iela 4 80760071343 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

 Liepkalnu iela 2 80760070150

 Liepkalnu iela 3 80760071671

 Upleju iela 3-1 80760071349

Krones iela Krones iela 65 80760071444

Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

 Krones iela 74 80760072260

Trenču iela Sietnieku iela 1 80760072261

 Sietnieku iela 12 80760070598

Avotu iela Kabiles iela 41 80760070978 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu Avotu iela 10 80760071625

Kokles iela Kokles iela 25 80760071043

 Kokles iela 23 80760071042

 Kokles iela 21 80760071041

 Kokles iela 17 80760070010

Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

 Krones iela 4 80760070114

Meistaru iela Meistaru iela 18 80760071807

 Meistaru iela 16 80760071431

 Jaunrožnieki 80760070320

 Jaunrožnieki 80760070320

 Mēmeles iela 1A 80760071913

Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

Pilskalnu iela Pilskalnu iela 11 80760072033

 Pilskalnu iela 9 80760072034

 Pilskalnu iela 7 80760071906

 Pilskalnu iela 24 80760071547

Briežu iela  80760031409

Kurpnieku iela Kurpnieku iela 1 80760030988

 Kurpnieku iela 5 80760030955

 Kurpnieku iela 7 80760030974

Penkules iela Penkules iela 128 80760031129

 Penkules iela 93 80760031005 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu Penkules iela 82 80760031622

Meldriņu iela Meldriņu iela 11 80760030009

  80760031125

 Meldriņu iela  15 80760031314

 Briežu iela 1 80760031167

Sniķeru iela Sniķeru iela 38 80760031002

 Sniķeru iela 36 80760031000

 Kurpnieku iela 2 80760030978

Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

Laimdotas iela Laimdotas iela 18A 80760072196

Dreimaņu iela Tēraudu iela 22A 80760072195

Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

Druvas iela 28 Druvas iela 28 80760031345

 Druvas iela 30 80760030083

Spulgas iela Dāliju iela 25 80760070620

Atvaru iela Atvaru iela 18 80760070589

 Vecozolu iela 6 80760070583

Baltlāču iela Baltlāču iela 11 80760072354

Māliņu iela Viesturi 80760120020 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu Kupenas 80760120238

Kalēju iela Kalēju iela 20 80760071773

 Kalēji-B 80760071306

 Kalēju iela 5-1 80760071626

 Ziedoņu iela 16 80760071819 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu Gaiziņa iela 12 80760071379

Jaunbebru iela “Ārītes” 80760070482

Brūkleņu iela  80760071657

 Brūkleņu iela 112 80760070795

 Brūkleņu iela 112 80760070795

 Brūkleņu iela 112A 80760071765

 Brūkleņu iela 112A 80760071765

 Brūkleņu iela 114 80760071764

 Brūkleņu iela 114 80760071764

 Brūkleņu iela 116A 80760072199

 Brūkleņu iela 116 80760072200

Avotu iela Kabiles iela 41 80760070978 Saskaņojuma gadījumā 
tiek dota iespēja virknei 
privātīpašnieku saņemt 

centralizētās kanalizācijas 
pakalpojumu

Kabiles iela Kabiles iela 35A 80760071180

 
Sīpeles iela 4/
Miglas 80760070512

Kurpnieku iela Kurpnieku iela 2/1 80760030978

 Kurpnieku iela 2/2 80760030978

 Kurpnieku iela 2/3 80760030978

Penkules iela Penkules iela 95 80760031011

ATKĀRTOTI - A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina zemes īpašniekus 
saskaņot tehnisko projektu!

Lai saskaņotu tehnisko projektu, lūdzam sazināties ar A/S „Mārupes komunālie pak-
alpojumi” projekta koordinatoru P. Stafecki, zvanot uz mobilo tālruni 26454989, vai 
ierodoties A/S Mārupes komunālie pakalpojumi katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 
17:00 Viršu ielā 6, Tīrainē.

Jūsu A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNē!
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Saskaņā ar Vides pārraudzības 
valsts biroja 2013.gada 2.jūlija 
lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras piemērošanu” 
uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums 
VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai 
darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa 
līniju elektrifikācija”. 

Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS 
„Latvijas Dzelzceļš”. Reģistrācijas Nr. 
40003032065. juridiskā adrese: Gogoļa 
iela 3, Rīga, LV 1547, Tālr. 6723 4088

Paredzētā darbība: Esošo publisko, 
stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa 
līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības 
ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot 
(25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas 
sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils 
- Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava 
– Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; 
Sloka - Tukums II; Krustpils - Daugavpils 
pasažieru; Krustpils - Rēzekne II; Rīga- 
Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – 
Daugavpils.

Paredzētās darbības ietvaros plānots 
rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu 
dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spri-
egumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt 
LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vil-
ces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību 
paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes 
nodalījuma joslā.

Tiek izvērtēti divi alternatīvi 
tehnoloģiskie risinājumi:

1.alternatīvais risinājums – vilces jaudu 
nodrošina  ar spriegumu 1x25kV 17 VJA

2.alternatīvais risinājums – vilces jaudu 
nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA

Ar informatīvo materiālu par paredzēto 
darbību līdz 2013.gada 28.novembrim var 
iepazīties: 
•	VAS Latvijas dzelzceļš vestibilā Gogoļa 

ielā 3, Rīga,
•	VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē 

www.ldz.lv, sadaļā Jaunumi,
•	Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 

29, Mārupe. 
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi 

darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes notiks: 
•	8.novembrī 18.00 Mārupes Kultūras 

namā, Daugavas ielā 29, Mārupe,
•	21.novembrī 16.00 LDZ 

administratīvajā ēkā, Gogoļa ielā 3, 
Rīga.
Rakstiskus priekšlikumus par 

paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides 
pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības 
iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, 
vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2013.gada  
28.novembrim. VAS Latvijas dzelzceļš 
pilnvarotās personas kontakttālrunis: 
+371 29545377; +371 29277744.

Paziņojums par vaS 
Latvijas dzelzceļš 

paredzētās darbības 
„esošo publisko 
dzelzceļa līniju 
elektrifikācija” 

sākotnējo sabiedris-
ko apspriešanu

A/S „Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” aicina Mārupes novada Mārupes 
un Tīraines ciematu iedzīvotājus 
pieslēgt īpašumus pie jaunizbūvētās 
centralizētās kanalizācijas sistēmas. 
Lai īpašumu pieslēgtu centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, īpašniekam ir 
jāierodas A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, 
Tīrainē, katru darba dienu no plkst. 
9:00 līdz 17:00 un jāpieprasa tehniskie 
noteikumi pieslēguma izbūvei. 

Tehnisko noteikumu pieprasījumu 
īpašnieks sagatavo brīvā formā A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
birojā, un tam klāt pievieno zemes 
grāmatas dokumentu kopiju un zemes 
robežu plānu. Minēto dokumentu kopijas 

aicinām pieslēgt 
īpašumus pie centralizētās 

kanalizācijas sistēmas
tiek izgatavotas A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” birojā. Pēc tehnisko no-
teikumu saņemšanas īpašnieks par sav-
iem līdzekļiem veic projektēšanas un 
būvniecības darbus. Pirms faktiskā 
īpašuma pieslēguma izveides, īpašnieka 
pienākums ir paziņot A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” Tehniskajam 
dienestam par būves gatavību pirms 
tranšejas aizbēršanas fotofiksācijas un 
akta par pieslēguma izbūvi sastādīšanai. 
Pēc būvdarbu pabeigšanas īpašnieks veic 
būves uzmērīšanu un datu reģistrāciju 
Mērniecības datu centra uzturētajā datu 
bāzē un uzmērījumus iesniedz A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pirms 
līguma par pakalpojuma saņemšanu 
parakstīšanas.

Visi īpašnieki, kas būvniecības dar-
bu laikā ir pieslēguši savus īpašumus 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tiek 
aicināti ierasties A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, 
katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 
17:00 un noslēgt līgumu par pakalpojuma 
saņemšanu.

Centralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieks var sākt lietot tikai pēc līguma 
par centralizētās kanalizācijas pakalpo-
juma līguma parakstīšanas.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pa 
telefonu 67915279.

A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

Mārupes pašvaldība ir viena no 25 
pašvaldībām, kas uzņemta Latvijas 
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā 
(NVPT). Apliecinājums par to tika 
saņemts 11.oktobrī, kad Rīgā, Slimību 
profilakses un kontroles centrā pulcējās 
pārstāvji no pašvaldībām. 

Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir 
sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un 
ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt 
pašvaldības dažādu sabiedrības veselības 
veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā 
līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību dar-
binieku izglītotību sabiedrības veselības 
un veselības veicināšanas jautājumos.

„Mārupe jau līdz šim ir daudz darījusi 
veselības veicināšanas jomā, ļoti labi, 
ka tagad šis jautājums ir pacelts arī 
valstiskā līmenī. Pats galvenais veselības 

Mārupes pašvaldība iestājusies Latvijas 
Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā

veicināšanā ir 
profilakse un 
izglītošanās,” uzsver 
Mārupes pašvaldības 
v e - s e l ī b a s 
veicināšanas koordi-
nators Juris Arvīds 
Mūrnieks, norādot, 
ka jautājums 
par veselības 
veicināšanu ir 
plašs un skatāms 
no vairākiem aspe-
ktiem.

„Pirmkārt, vēr-
tīgs pašvaldības 
ieguldījums ie-
dzīvotāju veselības 
profilaksē ir 
vakcīnas, un 
vairākas no tām 
Mārupes pašvaldība 
apmaksā saviem 
iedzīvotājiem, fak-
tiski pildot valsts 
funkcijas. Tās 
ir – vakcīna pret 

rota vīrusu maziem bērniem, cilvēka 
papilomas vīrusa vakcīna jaunietēm un 
pneimokoka vakcīna vecāka gadagājuma 
cilvēkiem. Tikpat liela nozīme veselības 
veicināšanā ir arī ikdienas sportiskajām 
aktivitātēm, kurās var piedalīties ikviens, 
gan jauns, gan vecs, neatkarīgi no savas 
fiziskās sagatavotības. Mēs katrs pats 
daudz ko varam darīt savas veselības labā 
ikdienā, lai nākotnē būtu mazāk jāizmanto 
medicīnas pakalpojumi, un pašvaldības 
uzdevums būtu nodrošināt saviem 
iedzīvotājiem šo iespēju pieejamību. 
Piemēram, mūsu novadā vairākās vietās 
ir uzstādīti āra vingrošanas rīki, ir 
iespējams instruktora vadībā nodarbot-
ies ar nūjošanu vai apmeklēt ārstniecisko 
vingrošanu. Savukārt, skolām aktīvāk 
būtu jādomā par jauniešu izglītošanu 

dažādos ar veselību saistītos jautājumos 
- par seksuālo un reproduktīvo veselību, 
higiēnu, par jautājumiem saistībā 
ar narkotiku lietošanu, tāpēc skolu 
programmās būtu jāatvēl vieta veselības 
mācības jautājumiem. Tāpat uzskatu 
arī, ka pašvaldībai, plānojot novada 
attīstību un realizējot dažādus projektus, 
vienmēr ir jāizvērtē projekta atbilstība 
vides prasībām, īpaši ņemot vērā ietek-
mi uz cilvēka veselību. Mārupei jau 
tā ir jāsadzīvo gan ar lidostas radītiem 
trokšņiem, gan elektromagnētisko staro-
jumu, tāpēc jāseko līdzi, lai attīstot lielus 
projektus, netiktu nodarīts vēl papildus 
kaitējums videi un cilvēkam.”

NVPT patlaban tiek strādāts un kopīgi 
apspriests ar pašvaldībām darba plāns 
tuvākajam laikam, bet prioritātes un gal-
venie virzieni ir zināmi. 2014.gads Latvijā 
ir pasludināts par ģimenes veselības gadu, 
tādēļ var izdalīt trīs nozīmīgus virzi-
enus, kuros tiks strādāts un piedāvātas 
aktivitātes iedzīvotājiem:
1. Iedzīvotāju fizisko aktivitāšu veikšana;
2. Mātes un bērna veselības veicināšana;
3. Aktivitātes un pasākumi pašvaldībās, 

lai samazinātu tabakas lietošanu bērnu 
un jauniešu vidū, kā arī pakļaušanu 
pasīvai smēķēšanai.
Latvijas NVPT ir daļa no Pasaules 

veselības organizācijas (PVO) Veselīgo 
pilsētu programmas (Healthy Cities), kas 
ir pirmā programma, kur PVO sadarbo-
jas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja 
līmeņa veselības veicināšanas jautājumu 
risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu 
programmu, katra dalībvalsts arī var 
veidot savu nacionālo Veselīgo pilsētu/
pašvaldību tīklu, kāds tagad ir izveidots 
arī Latvijā. Katrs nacionālais veselīgo 
pašvaldību tīkls ir unikāls un attīstās 
saskaņā ar pašvaldību vajadzībām un 
pieejamajiem resursiem, balstoties uz 
lokālo kulturālo un likumisko ietvaru. 

Uva Bērziņa

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNē!



6 CETURTDIENA, 7.NOVEMBRIS, 2013

VESTISMarupes PAŠVALDĪBĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2013

Apstiprināti ar  Mārupes novada Domes 
2013. gada 25. septembra 
sēdes Nr. 6, lēmumu Nr.44

Par līdzfinansējumu Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolai

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta ceturto daļu, Izglītības likuma 

12.panta 22.daļu
I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka daļējās 
maksas kā līdzfinansējuma par izglītības 
ieguvi (turpmāk līdzfinansējums) apmēru 
un samaksas kārtību Mārupes novada 
pašvaldības dibinātajā profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē – Mārupes 
mūzikas un mākslas skolā (turpmāk – 
Skola).

2. Saistošie noteikumi ir saistoši 
Skolas audzēkņu vecākiem, nepilngadīgā 
audzēkņa likumiskiem pārstāvjiem un  
audzēknim, kuri sasnieguši pilngadību. 

3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts 
pašvaldības budžetā. 
II Līdzfinansējuma apmērs un samak-

sas kārtība
4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts 

katrai Skolā īstenotai profesionālās ie-
virzes izglītības programmai un interešu 
izglītības programmai atbilstoši program-
mu īstenošanas izmaksām šādā apmērā:

4.1 LVL  5,00 mēnesī par profesionālās 
ievirzes izglītības programmas apguvi;

4.2.LVL 5,00 mēnesī par Interešu 
izglītības programmas apguvi, kuru 
atbilstoši Skolas noteikumiem apgūst 
sagatavošanas klases vai kursa audzēknis 
nolūkā  turpināt mācības Profesionālās ie-
virzes izglītības programmā;

4.3. LVL 7,50 mēnesī par Interešu 
izglītības programmas apguvi, kuru 
atbilstoši Skolas noteikumiem apgūst 
Skolas audzēknis minimālā vai maksimālā 
apjomā saskaņā ar Saistošo noteikumu 
pielikumā esošo Tabulu Nr.1. 

5.Skola var piedāvāt Profesionālās ie-
virzes vai Interešu izglītības audzēkņiem 
apmeklēt papildus stundas ar pašu 
līdzfinansējumu 100% apmērā, ja viņi 
vēlas apgūt mācību priekšmetus, kas nav 
mācību plānā, kā arī, ja mācību plānā 
iekļautos mācību priekšmetus vēlas apgūt 
dziļāk un plašāk nekā to paredz attiecīgās 
programmas mācību plāns, vai arī 
audzēkņiem, kas vēlas apgūt tikai vienu 
sev interesējošu priekšmetu, bet nevēlas 
mācīties nevienā izglītības programmā, 
kas paredz konkrētu mācību plānu.

6. Līdzfinansējums par 5.punktā minēto 
stundu apmeklējumu tiek noteikts saskaņā 
ar Saistošo noteikumu pielikumā esošo 

tabulu Nr.2, paredzot, ka līdzfinansējums 
par individuālajām vai grupu stundām ir 
vienāds, to sadalot proporcionāli starp 
grupas audzēkņiem. 

7. Līdzfinansējumu maksā uz Skolas 
izrakstītā rēķina pamata par kārtējo 
mēnesi līdz 5.datumam ar pārskaitījumu, 
norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu un 
maksājuma mērķi vai veicot maksājumu 
Skolā. 

III Atvieglojumu apmērs un 
piešķiršanas kārtība

8. No mēneša maksas tiek atbrīvoti:
8.1.Mārupes novada izglītības iestāžu 

darbinieku bērni,  ja viņu sekmes ir labas 
un teicamas un nav neattaisnotu stundu 
kavējumu.

8.2.Skolas audzēkņi, kuriem ir teicamas 
sekmes, vai kuri aktīvi piedalījušies 
skolas rīkotajos pasākumos, kā arī valsts 
un starptautiskos konkursos.

8.3.Skolas audzēkņi no daudzbērnu 
ģimenēm, ja viņu sekmes ir labas un 
teicamas un nav neattaisnotu stundu 
kavējumu. 

8.4. Skolas audzēkņi no trūcīgām vai 
maznodrošinātām ģimenēm, ja audzēkņa 
un vismaz viena vecāka deklarētā 
dzīvesvieta ir Mārupes novadā. 

9.Skola samazina līdzfinansējumu 
sekojošos gadījumos un apmērā:

9.1. Ja viens audzēknis apgūst divas 
izglītības programmas, maksa par abu 
programmu apguvi tiek aprēķināta vi-
enai programmai piemērojamu mēneša 
maksu palielinot par LVL 1,00. Ja mēneša 

maksas programmās ir atšķirīgas, tad 
par pamatu palielinājumam tiek ņemta 
mazākā no tām;

9.2. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs 
apgūst vienu izglītības programmu, tad 
mēneša maksa katram bērnam tiek no-
teikta 50 % apmērā no šajos saistošajos 
noteikumos noteiktās maksas;

9.3. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs 
apgūst divas izglītības programmas, tad 
mēneša maksa katram bērnam tiek no-
teikta 50 % apmērā no šajos saistošajos 
noteikumos noteiktās maksas, kopsummu 
palielinot par LVL 1,00 .

10. Līdzfinansējuma samazinājums, kā 
arī atbrīvojumi no līdzfinansējuma, netiek 
piemēroti pašfinansēto stundu apmaksai.

11. Lēmumu par līdzfinansējuma 
samazinājumu un atbrīvojumu no 
līdzfinansējuma pieņem Skolas 
pedagoģiskā padome  katra mācību se-
mestra sākumā. 

IV Lēmumu vai faktiskās rīcības 
apstrīdēšana un pārsūdzēšana

12.Skolas pedagoģiskā padomes 
pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību 
var apstrīdēt Skolas direktoram.

13.Skolas direktora pieņemtos lēmumus 
vai faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes 
novada domē.

14.Mārupes novada domes pieņemtos 
lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā. 

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Tabula Nr.1
Interešu izglītības 

programmas apguves minimums
Interešu izglītības 

programmas apguves maksimums
Instrumentu spēles programmās:

instrumentu spēle 1,5 stundas 
nedēļā,
viens teorētiskais grupu stundu 
mācību priekšmets.

instrumentu spēle 1,5 stundas nedēļā, 
visi grupu stundu priekšmeti kā profesionālās ievirzes 
izglītības programmā.

Kora dziedāšanas programmā:
visas kora stundas nedēļā,
solo dziedāšana vai vispārējās kla-
vieres – 0,5 stundas nedēļā.

visi grupu stundu priekšmeti kā profesionālās ievirzes 
izglītības programmā,
vispārējās klavieres – 1 stunda nedēļā,
dziedāšana -  0,5 stundas nedēļā.

Vizuāli plastiskā mākslas programmā:
2 mācību priekšmeti vai 4 stundas 
nedēļā.

visi grupu stundu priekšmeti kā profesionālās ievirzes 
izglītības programmā.

Tabula Nr.2
Pašfinansēto  stundu skaits nedēļā 

(pēc individuālas izvēles) Mēneša maksa Ls

0,5 stundas nedēļā 7,50
1 stunda nedēļā 15,00

1,5 stundas nedēļā 22,50
2 stundas nedēļā 30,00

Pielikums 
Mārupes novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 18

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  21/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.9

Grozījumi Mārupes novada domes 
2012.gada 23.maija saistošajos 

noteikumos Nr.17/2012 „Dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Mārupes 

novadā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2012.
gada 23.maija saistošajos noteikumos 
Nr.17/2012 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 
„12. Par šo noteikumu prasību 

neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu fiziskajām personām 
līdz EUR 14,00, bet juridiskajām personām 
līdz EUR 28,00”.

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 
„13.Par tādām pašām darbībām, ja 

tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz 
EUR 70, 00, bet juridiskajām personām 
-līdz EUR 140,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  24/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu  Nr.12

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.13/2010 „Mārupes novada 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  25/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.13

Grozījumi Mārupes novada domes 
2012.gada 29.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.24/2012 „Noteikumi 
par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2012.
gada 29.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.24/2012 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā: 
„22. Nodevas likme par Simbolikas 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  30/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.22

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.19/2009 „Par 
apbedīšanas pabalstu”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.19/2009 šādu grozījumu: 

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā”
„4. Pabalsta apmērs vienai personai ir 

EUR 100,00”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.

gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

izmantošanu katram izgatavojuma veidam 
ir noteikta par katriem 100 izstrādājumiem 
–EUR 4,00”.

2. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā: 
„29. Par tādu Mārupes novada Domes 

karoga un vimpeļa lietošanu, ja tā pretrunā 
ar Saistošajiem noteikumiem, t.i. Sim-
bolikas vai tās elementu lietošana vai 
atveidošana uz dažādiem izstrādājumiem 
(tostarp veidlapās, zīmogos, logo, preču 
zīmēs, masu informācijas līdzekļos, 
reklāmās un reprezentācijas materiālos 
u.tml.) bez Izpilddirektora atļaujas, kā arī 
par tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem 
vainīgas personas tie sauktas pie 
administratīvās atbildības – fiziskām 
personām par pirmo pārkāpumu izsakot 
brīdinājumu un par atkārtotu pārkāpumu 

uzliekot naudas sodu līdz EUR 70,00, bet 
juridiskām personām par pirmo pārkāpumu 
izsakot brīdinājumu un par atkārtotu 
pārkāpumu līdz EUR 280,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.
gada 21.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.13/2010 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā: 
„9. Par  8.punktā noteikumu neievērošanu 

var piemērot naudas sodu līdz EUR 70,00”.
2. Izteikt 19.punktu šādā redakcija: 
„19. Par 17.punktā noteikumu 

neievērošanu var piemērot naudas sodu 
līdz EUR 70,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs
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VESTISMarupesPAŠVALDĪBĀ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  27/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.15

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2011.gada 12.decem-
bra saistošajos noteikumos 

Nr.22/2011 „Ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu 

organizēšanas 
noteikumi Mārupes novadā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2011.
gada 12.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.22/2011 šādu grozījumu: 

Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā: 
„11.   1.Par šo saistošo noteikumu 

pārkāpumiem fiziskās un juridiskās per-
sonas var tikt sauktas pie administratīvās 
atbildības:

11.    1.1.fiziskajām personām piemērojot 
sodu – izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu līdz EUR 280,00; 

11. 1.2.juridiskajām personām 
piemērojot sodu – izsakot brīdinājumu vai 
uzliekot naudas sodu līdz EUR 700,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.21

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2009.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.26/2009 
„Par vienreizējā pabalsta ārkārtas 

situācijā piešķiršanu Mārupes 
novadā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.26/2009 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Pabalstu  piešķir līdz EUR 4500,00  

vienai personai, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā 
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, 
ja nepienākas cits valsts un/vai pašvaldības 
noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai”.

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Sociālais dienests par pieņemto 

lēmumu nekavējoties, bet ne ilgāk kā 
vienas stundas laikā informē Mārupes 
novada pašvaldības izpilddirektoru un 
Mārupes novada Domes priekšsēdētāju, 
ja piešķirama pabalsta summa pārsniedz 
EUR 500,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.23

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.21/2009 „Par 
pabalstu astoņdesmit, astoņdesmit 
pieci, deviņdesmit un vairāk gadu 

sasniegušām personām”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.21/2009 šādu grozījumu: 

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Pabalsta apmērs ir:
5.1. sasniedzot 80, 85, 90 gadus EUR 

75,00 gadā;
5.2. sasniedzot 91-99 gadus EUR 75,00 

gadā;
5.3. sasniedzot 100 un vairāk gadus EUR 

150,00 gadā”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.

gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  33/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.25

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2010.gada 18.au-

gusta saistošajos noteikumos 
Nr.22/2010 „Par pabalsta 
apmēru audžuģimenēm”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.
gada 18.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.22/2010 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:
„4.1.pabalstu bērna uzturam EUR 130,00 

apmērā mēnesī vienam bērnam”.
2. Izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:
„4.2.pabalstu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei EUR 60,00 apmērā 
mēnesī vienam bērnam. Pašvaldība ir 
tiesīga izsniegt pabalstu apģērba un  mīkstā 
inventāra iegādei mantiskā veidā”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  34/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.26

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.25/2009 „Par 
pašvaldības palīdzību bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem, kuri ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem 
bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 35/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.27

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2009.gada 22.decem-

bra gada saistošajos noteiku-
mos Nr.23/2009 „Par pabalstu 

jaundzimušo aprūpei”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra gada saistošajos notei-
kumos Nr.23/2009 šādu grozījumu: 

Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs 
ir EUR 150,00  par katru jaundzimušo 
bērnu”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  36/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu  Nr.28

Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.20/2009 „Par pabals-
tu politiski represētajām personām”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.20/2009 šādu grozījumu: 

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
“3. Pabalsta apmērs vienai personai ir 

EUR  150,00  gadā”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.

gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 40/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 25. septembra
sēdes Nr.6, lēmumu Nr.38

Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2010.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos 
Nr.10/2010 „Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Mārupes 

novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,

un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta trešo daļu 

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.
gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 
N.10/2010 šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.1.punktu 
šādā redakcijā:

4.1. politiski represētām personām 
-  90 % apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa 
summas.

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu 
šādā redakcijā:

4.2. Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 
Afganistānas kara dalībniekiem un 
nacionālo pretošanās kustības dalībniekiem 
-  90 % apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas.

3. Izteikt saistošo noteikumu 4.8.punktu 
šādā redakcijā:

4.8.  Vientuļajiem pensionāriem ( 
personām, kurām nav laulātā un  bērnu) 
- 90 % apmērā no attiecīgajā periodā 
aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa 
summas. 

4. Izteikt saistošo noteikumu 4.9.punktu 
šādā redakcijā:

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.25/2009 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Vienreizējā pabalsta sadzīves 

priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 
apmērs ir EUR 250,00”.

2. Izteikt 131.punktu šādā redakcijā: 
„131. Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas 

saistīti ar Bērna izglītošanu un uzturēšanos 
izglītības iestādē, segšanai tiek izmaksāts 
EUR 100,00  apmērā katru mēnesī”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

4.9. Personai, kurai pašai (vai kopā 
ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai 
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievi-
etoti 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 - 90 % 
apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas. 

Nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai 
vienam no ģimenes locekļiem. 

5. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu 
šādā redakcijā:

7 Ja iesniegums par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ir iesn-
iegts Mārupes novada pašvaldībā pēc 
6.punktā atrunātā termiņa, atvieglojums 
tiek piešķirts sākot ar nākamo kalendāro  
mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas, 
izņemot šo saistošo noteikumu 71.punktu 
un 72.punktu.

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 
101.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

101. Ja nav zudis vai mainījies atvieglo-
jumu piešķiršanas pamats vai atbilstība at-
vieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad 
personām, kuras ir iesniegušas pašvaldībā 
pieteikumu par atvieglojuma piešķiršanu, 
pamatojoties  uz  saistošo noteikumu 
4.2.punktu, 4.7.punktu, 4.11.punktu, 4.12.
punktu, 4.13.punktu, nākamajos taksācijas 
gados nav jāiesniedz pašvaldībā atkārtots 
iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu. 

7. Papildināt saistošos noteikumus ar 
102.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

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

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs
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VESTISMarupes PAŠVALDĪBĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  26/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada  25. septembra sēdes  Nr. 6,

lēmumu Nr.14

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 18.augusta saistošajos no-
teikumos Nr.11/2010 „Par nekusta-

mo īpašumu uzturēšanu un sa-
biedrisko kārtību Mārupes novadā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu,

 likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 4., 5., 6.punktu

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.
gada 18.augusta saistošajos noteikumos 
Nr.11/2010 šādus grozījumus: 

1.Izteikt 6.punkta otro un trešo teikumu 
šādā redakcijā: 

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
- līdz EUR 70,00,  juridiskām personām – 
līdz EUR 140,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 
140,00,  juridiskām personām – līdz EUR 
200,00”.

2.Izteikt 7.punkta otro un  trešo teikumu 
šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 140,00, juridiskām personām – 
līdz EUR 280,00

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 200,00, juridiskām 
personām – līdz EUR 700,00”.

3.Izteikt 71.punkta otro un  trešo teiku-
mu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 70,00, juridiskām personām – 
līdz EUR 140,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu EUR 140,00,  juridiskām 
personām – līdz EUR 200,00”.

4.Izteikt 8.punkta otro un  trešo teikumu 
šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 140,00,  juridiskām personām – 
līdz EUR 280,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
200,00,  juridiskām personām – līdz EUR 
700,00”.

5.Izteikt 9.punkta otro un  trešo teikumu 
šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 140,00,  juridiskām personām – 
līdz EUR 280,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
200,00, juridiskām personām – līdz EUR 
700,00”.

6. Izteikt 10.punkta otro un  trešo teiku-
mu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 240,00,  juridiskām personām – 

līdz EUR 280,00. 
Par tādām pašām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
280,00,  juridiskām personām – līdz EUR 
700,00”.

7.Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
„11.Zemes īpašniekam (īpašniekiem), 

tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai 
lietotājam (lietotājiem) jānodrošina zemes 
īpašuma  sakopšana, savlaicīgi nopļaujot 
zāli un izcirtot krūmus (celma diametrs 
mazāks par 12 cm). 

Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamās, 
daudzstāvu dzīvojamās, sabiedrisko ob-
jektu, darījumu, jauktas dzīvojamās un 
darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijās 
zāles garums apstādījumos nedrīkst 
pārsniegt 20 cm. 

Mazsaimniecību teritorijās un 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs 
zālieni pļaujami ne retāk kā divas reiz-
es sezonā  - pirmo reizi ne vēlāk kā līdz 
15.jūlijam un otro reizi ne vēlāk kā līdz 
1.septembrim.

Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz EUR 140,00,  juridiskām personām – 
līdz EUR 280,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
200,00, juridiskām personām – līdz EUR 
700,00”.

8.Izteikt 12.punkta piekto un sesto tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 140,00,  juridiskām personām – 
līdz EUR 280,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
200,00, juridiskām personām – līdz EUR 
700,00”.

9.Izteikt 13.punkta otro un  trešo teiku-
mu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu pārkāpējam  uzliek naudas 
sodu līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

10.Izteikt 14.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu 
līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

11. Izteikt 15.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu  
līdz EUR 70,00. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 140,00”.

12. Izteikt 16.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

13. Izteikt 17.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 50,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

14. Izteikt 171.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām 
līdz EUR 28-, juridiskām personām – līdz 
EUR 70,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, fiziskām personām uzliek 
naudas sodu līdz EUR 50,00,  juridiskām 
personām – līdz EUR 100,00”.

15. Izteikt 18.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 35,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

16. Izteikt 19.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam– izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 35,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

17. Izteikt 20.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 140,00”.

18. Izteikt 21.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

19. Izteikt 22. punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 20,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

20. Izteikt 23.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 140,00”.

21. Izteikt 24.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sods līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

22. Izteikt 25.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 

veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu  
līdz EUR 35,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

23. Izteikt 26.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu 
līdz EUR 70,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 140,00”.

24. Izteikt 27.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu 
līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

25. Izteikt 28.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam– uzliek naudas sodu 
līdz EUR 28,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00”.

26. Izteikt 29.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību veikšanu 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu: fiziskām personām līdz EUR 
70, juridiskām personām līdz EUR 140,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas, uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
140,00,  juridiskām personām līdz EUR 
200,00”.

27.Izteikt 30.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz EUR 70,00,  juridiskām personām līdz 
EUR 140,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas - uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
140,00,  juridiskām personām līdz EUR 
200,00”.

28. Izteikt 31.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par šajā punktā minēto darbību 
veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz EUR 70,00,  juridiskām personām līdz 
EUR 140,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas - uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 
140,00,  juridiskām personām līdz EUR 
200,00”.

29. Izteikt 32.punkta otro un  trešo tei-
kumu šādā redakcijā:

„Par neierašanos pie atbildīgajām 
amatpersonām vai administratīvajā 
komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, 
pārkāpējam izsaka brīdinājumu, vai uzliek 
naudas sodu līdz EUR 70,00.

Par tādām pašām darbībām, ja tās 
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda piemērošanas - uzliek 
naudas sodu līdz EUR 140,00”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs
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VESTISMarupesPAŠVALDĪBĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  41/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013.gada 25.septembra sēdes Nr. 6,lēmumu Nr.39

Grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.16 „Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu 

saņemšanai”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 šādu 
grozījumu: 

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

6. Dokumenta sagatavotājs un nodevas objekts par vienu 
vienību

Nodevas likme 

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Dzimtsarakstu nodaļas:
uzziņa  kapsētām, vēstniecībām, departamentiem;
uzziņa par kapu vietas ierādīšanu ar ierakstu kapu reģistrā.

EUR 1,40 / lpp
EUR 1,40 / lpp

6.2. 
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

Arhīva  - 
izraksts no arhīva lietas;
arhīva uzziņa;
apstiprināts izkopējums no arhīva lietas.

EUR 1,40 / lpp 
EUR 1,40 / lpp 
EUR 1,40 / lpp 

6.3. 
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

Iedzīvotāju reģistra speciālista 
izziņa par ģimenes stāvokli;
izziņa par vēsturiskajām deklarētajām dzīvesvietām;
izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

EUR 1,40 / lpp 
EUR 1,40 / lpp
EUR 1,40 / lpp

6.4. 
6.4.1.

6.4.2.

Domes sekretariāta sagatavotais
Domes lēmuma 2. un katrs nākamais noraksts vai arī 
lēmuma noraksts, kura pieprasītājs nav šī lēmuma 
adresāts. Izņemot valsts un pašvaldības iestādes;
Domes sēžu protokola 2.un katrs nākamais izraksts vai 
arī  lēmuma noraksts, kura pieprasītājs nav šī lēmuma 
adresāts, izņemot valsts un pašvaldības iestādes.

EUR 1,40 / lpp 

EUR 1,40 / lpp 

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

Būvvaldes
uzziņa par dažādiem teritorijas plānošanas, celtniecības  
un inženiertehniskiem jautājumiem;
uzziņa nepilsoņiem reģistrējot īpašumu zemesgrāmatā;
uzziņas, izmantojot lietās esošos agrāk saskaņotos un 
akceptētos projektus, kā arī citus materiālus;
apliecinātās kopijas no lietvedībā esošiem materiāliem.

EUR 7,00/ lpp

EUR 7,00 / lpp

EUR 14,00 / 
lpp
EUR 1,40 / lpp 

6.6. Cita rakstura izziņas, dokumenti EUR 1,40 / lpp 
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  42/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2013. gada 25. septembra sēdes Nr. 6, lēmumu  Nr.40
Grozījumi Mārupes novada domes 
2009.gada 29.jūlija saistošajos no-

teikumos Nr.4/2009 „Par maksimālo 
maksu (tarifiem) par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar viegla-

jiem taksometriem un par pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksom-
etriem licencēšanas kārtību Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti pamatojoties uz 
Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2009.
gada 29.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.4/2009 šādus grozījumus: 

1. Izteikt 1.3.1punktu šādā redakcijā: 
„1.31. Mārupes novada Dome no-

saka šādu maksimālo maksu (tarifu) par 
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem 
ar vieglo taksometru Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā: 

1.31.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 
EUR 2,10 (iekļaujot pievienotās vērtības 
nodokli);

1.31.2. attāluma tarifs – EUR 0,70 par 
kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības 
nodokli);

1.31.3. laika tarifs – EUR 0,14 par minūti 
(iekļaujot pievienotās vērtības nodokli)”.

2. Saistošo noteikumu Pielikumā Nr.3 
aizvietot apzīmējumu LVL ar apzīmējumu 
EUR. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  43/2013

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 
2013. gada 25. septembra 
sēdes Nr. 6, lēmumu Nr.41

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.15/2010 „Par nodevu 
par tirdzniecību publiskās vietās 

Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  44/2013
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 

2013. gada 25. septembra 
sēdes Nr. 6, lēmumu Nr.42

Grozījumi Mārupes novada domes 
2013.gada 29.  maija saistošajos 

noteikumos Nr.7/2013„Par Mārupes 
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā”
Izdoti pamatojoties uz 

Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2013.
gada 29. maija  saistošajos noteikumos 
Nr.7/2013 šādu grozījumu: 

Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā: 
„4.1. kā dienesta dzīvokli Mārupes no-

vada Domes dibināto iestāžu darbiniekam, 
kura nodarbināšana ir saistīta ar šīs perso-
nas pārcelšanos uz Mārupes novadu no citas 
pašvaldības administratīvās teritorijas, ja 
darbinieka mēneša atalgojums nepārsniedz 
EUR 850,00  mēnesī un Mārupes novada 
Domes dibināta iestāde ir darbinieka 
pamata darba vieta. Šajā gadījumā nav 
piemērojami noteikumu 2.punktā ietvertie 
nosacījumi par deklarēto dzīvesvietu un 
nekustamo īpašumu piederību”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.
gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.
gada 21.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.15/2010 šādu grozījumu: 

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
„5. Par tirdzniecību publiskajā vietā 

nodevas likme sastāda
5.1. dienā – EUR 1,40;
5.2.menesī – EUR 28,00”. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.

gada 1.janvārī.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Zināms, ka tumšās diennakts stundas 
ir laiks, kad dažādu zādzību veicēji kļūst 
sevišķi aktīvi. Tāpēc, iestājoties rudens 
un ziemas periodam, sava īpašuma 
pasargāšana no zagļiem arī Mārupē 
kļūst īpaši aktuāla.

Kā informē Valsts policijas Mārupes 
policijas iecirkņa priekšniece Aija Briede, 
oktobrī Mārupē bijuši divi gadījumi, kad 
zagļi ielauzušies privātmājās un nozaguši 
mantas. Vienā gadījumā ielaušanās notikusi 
pa otrā stāva balkona durvīm, kamēr mājas 
īpašnieki bijuši mājās, bet nav dzirdējuši 
nekādus aizdomīgus trokšņus. „Lai nekļūtu 
par šādu gadījumu upuriem, ir jāparūpējas 
par savu drošību, piemēram, aizslēdzot 
durvis arī atrodoties mājās, neatstājot auto 
atslēgas, vērtslietas, mobilos tālruņus un 
dokumentus mājās tādās labi redzamās un 
vispār zināmās vietās kā uz galda, gaitenī 
vai apģērbu kabatās,” iesaka A.Briede.

Noteikti esot vērts padomāt arī par 
signalizācijas ierīkošanu. Ja ir uzstādīta 
signalizācija, policija iesaka, dodoties 
gulēt, neaizmirst to pieslēgt, jo, piemēram, 
guļot mājas otrajā stāvā, zagļu rosīšanos 

Iedzīvotāji aicināti būt modriem 
pret zagļiem

nama pirmā stāva telpās var arī nedzirdēt. 
Savukārt, dodoties prom, ieteikums 
ir pārliecināties, vai aizvērti visi logi 
un durvis. Arī kaimiņi mēdz būt laba 
signalizācija, tāpēc ir vērts uzturēt labas 
attiecības un informēt policiju arī tad, 
ja kaimiņu mājā vai sētā manīts kas 
aizdomīgs. 

Aktuāls jautājums ir arī velosipēdu 
zādzības. Tikai dažu sekunžu laikā esot 
iespējams nozagt nepareizi pieslēgtu 
velosipēdu. Tāpēc ietikums ir velosipēdu 
vienmēr censties pieslēgts pie kāda 
stacionāra objekta. Tāpat policija 
rekomendē uzreiz pēc velosipēda 
iegādāšanās pierakstīt tā sērijas numuru 
un modeli, šāda rīcība zādzības gadījumā 
palīdzēs policijas darbiniekiem velosipēdu 
atrast un identificēt. „Ir jāpadomā par ap-
gaismojumu arī pie mājas, jo pieredze 
rāda, ka labi mēdz nostrādāt sensoru lam-
pas. Daudz palīdzējuši arī suņi, kuri atbai-
da zagļus,” stāsta A.Briede. 

2013.gada oktobrī VP RRP Olaines 
iecirkņa Mārupes iecirkņa apkalpojamajā 
teritorijā reģistrēti 53 notikumi, no ku-
riem daļai uzsākti kriminālprocesi par 

noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram:  
•	Mārupītes gatvē, izņemot loga stiklu, no 

mājas 1.stāva nozagtas dažādas mantas;
•	Mārupē, Ziedoņu ielā, atspiežot 2.stāva 

balkona durvis, no privātmājas nozagti 
No Mārupes vidusskolas pagalma 
nenoskaidrota persona nozagusi 
velosipēdu;

•	Mārupē, no veikala Top telpām nozagts 
velosipēds;

•	Prūšu ielā, persona O. nozagusi firmai 
piederošu fotoaparātu;

•	 cēlmetāla juvelierizstrādājumi;
•	Skultē, no noliktavas nozagti dažādi 

militāro formu paraugi;
•	Pie autoceļa Jaunmārupe-Skulte nozagts 

SIA Lattelecom gaisa sakaru kabelis;
•	Mārupes novadā, privātmājai persona 

S., pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ, 
izsitusi loga un durvju stiklus;

•	Zeltiņu ielā, pilnībā nodedzis 
transportlīdzeklis Mercedes-Benz 
A160, ugunsgrēka laikā sabojāts cits 
transportlīdzeklis Mercedes-Benz A180;

•	Dzīvoklī Mazcenu alejā, atrastas 
narkotiskās vielas.

Kate Nītiņa

Latvijas Republikas zemessardz-
es 3.zemessardzes novada 17. pret-
gaisa aizsardzības bataljons informē, 
ka sakarā ar Latvijas Republikas 
proklamēšanas svinīgajiem pasākumiem 
šā gada 9.novembrī no plkst. 10.00 līdz 
14.00 Mārupes novada “Ceros” notiks 
salūta šaušanas treniņš.  

No 40 mm lielgabaliem tiks izšauti ne 
vairāk par 12 šāvieniem ar salūta munīciju, 
atsevišķu šāvienu režīmā. Nekādi 
traucējoši gaisa, dūmu vai gaismas efekti 
neradīsies, būs dzirdams šāvienu troksnis.

Latvijas Republikas zemessardzes 
3.zemessardzes novada 17.pretgaisa 
aizsardzības bataljons atvainojas par 
sagādātajām neērtībām sakarā ar neierasto 
troksni, izmantojot augstāk minētā kalibra 
munīciju.

9.novembrī 
Mārupē notiks 
treniņš salūta 

šaušanā
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Biedrība “Pierīgas partnerība” izs-
ludina atklāta konkursa projektu ie-
sniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma “Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 2013.gada 10.decembra līdz 2014.
gada 10.janvārim.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes 
novadā, Daugavas ielā 29, 2.stāvā 2-12.
kabinetā (tel.: 26440279, 67149874).

Projekta iesniegumus elektroniskā do-
kumenta formā, kas parakstīti ar drošu ele-
ktronisko parakstu un apliecināti ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā 
noteiktajā kārtībā, jāiesniedz nosūtot uz 
Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.
gov.lv. 

Atbalsts mājražotājiem
Biedrības “Pierīgas partnerība” paziņojums

8.kārtā pieejamais publiskais 
finansējums kopā ir 40 595.92 LVL vai 57 
762.79 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam 4. ass 411.pasākuma 
„Konkurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

411.pasākums “Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 

2.aktivitāte: iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana, infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai

1.2.rīcība Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai un atbalsts 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 

augļkopības kultūraugu (izņemot 
zemenes) stādu iegāde, stādījumu bal-
stu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, 
uzstādīšana un stādījumu ierīkošana

Pieejamais finansējums – 40 595.92 
LVL. t.i. 57762.79 EUR.

Mērķis – nodrošināt iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegādi 
un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības produktu 
pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās produkcijas 
iepakošanu, kā rezultātā palielināsies 
lauksaimniecības infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis lauksaimniecības produktu 
pārstrādei mājas apstākļos, pievienojot 
lauksaimniecības produktiem pievienoto 
vērtību un nodrošināt iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 
un programmu nodrošinājuma iegādi 
un uzstādīšanu, infrastruktūras izveidi, 
lai veicinātu lauksaimniecības produktu 
ražošanas un pirmapstrādes attīstību, kā 
rezultātā partnerības teritorijā palielināsies  

Iestājoties diennakts tumšajam lai-
kam, īpaši ārpus apdzīvotām vietām, 
gājēji un velobraucēji ir gandrīz 
nemanāmi. Tāpēc Mārupes novada 
Pašvaldības policija aicina cilvēkus būt 
atbildīgiem, izvērtēt savas dzīvības cenu 
un atbildēt sev pašiem, vai pāris ietaupītie 
lati atstarotāja vai vestes nopirkšanai 

Esi redzams tumšajā laikā

lauksaimniecības infrastruktūras un 
materiāltehniskās bāzes nodrošinājuma 
līmenis, attīstīsies lauksaimniecības 
uzņēmumu saimnieciskā darbība un 
konkurētspēja.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” 
konsultantu atrašanās vietā Mārupes 
novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā 
Nadīna Millere, tālr.67149872, 26440279, 
nadina.millere@pierigaspartneriba.lv; 
un Olaines novadā, Zemgales ielā 31, 
atbildīgā Ilze Mazure, tālr.67146030, ilze.
mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbal-
sta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv 
un mājas lapā www.marupe.lv. un www.
olaine.lv, www.babite.lv, www.pierigas-
partneriba.lv

Projekta iesnieguma veidlapa ir atro-
dama mājas lapā: www.lad.gov.lv, www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv, 
www.pierigaspartneriba.lv

Nadīna Millere, 
biedrības valdes priekšsēdētāja

ir samērojami 
ar risku zaudēt 
dzīvību uz ceļa?

Mārupes Paš-
valdības policija 
šogad regulāri 
veic reidus pa no-
vada ceļiem un 
ielām, skaidro-
jot sastaptajiem 
kājāmgājējiem un 
ve los ipēdis t iem 
par nepieciešamību 
lietot atstarotājus 

vai atstarojošās vestes. Reidu laikā 
tikuši apturēti un brīdināti vairāki simti 
kājāmgājēju un velosipēdistu, sastādīti 114 
administratīvie protokoli par atkārtotiem 
pārkāpumiem. Mazāk aizsargātiem 
kājāmgājējiem – bērniem un veciem 
cilvēkiem policija izdalījusi ap 200 
atstarotāju. 

Mārupes pašvaldības policijas 
priekšnieks Juris Jēkabsons atzīst, ka 
liela daļa no atkārtoti sastaptajiem 
kājāmgājējiem tomēr bija ņēmuši vērā 
policijas ieteikumu nēsāt atstarotājus, taču 
vēl aizvien ir tādi cilvēki, kas to neuzskata 
par nepieciešamu. 

„Arī Mārupē jau šajā rudenī ir notikuši 
vairāki ceļu satiksmes negadījumi, ku-
ros cietuši cilvēki, ir arī bojāgājušie, tāpēc 
aicinu iedzīvotājus iegādāties un galve-
nais – lietot atstarotājus vai vestes. Bieži 
vien pašam gājējam liekas, ka viņš ir ļoti 
labi redzams, bet tas, ko redz vai neredz 
autovadītāji, atšķiras no pašu gājēju 
vai velosipēdistu uztvertā. Atstarotāju 
iespējams aizstāt arī ar kabatas lukturīti 
vai mobilo telefonu, savukārt, bērnam 
iegādājoties ziemas apģērbu, ieteicams 
pirkt tādu, kurā jau ir iestrādāti atstarojoši 
elementi, tas garantēs viņa redzamību uz 
ceļa”, norāda J.Jēkabsons.

Rudens un pavasaris ir gadalaiki, kad 
mūsu mīluļi kļūst aktīvi un daži pat itin 
bieži pamanās izkļūt ārpus teritorijas 
vai, palaižot to brīvsolī pastaigas laikā, 
suns seko saviem dabiskajiem instink-
tiem un dodas vilinošajā pasaulē. Kā 
savu mīluli nepazaudēt?

Katram, arī vispaklausīgākajam un 
audzinātākajam sunim var gadīties noklīst 
no saimnieka, taču ja sunim ap kaklu būs 
kakla siksna ar žetonu, uz kura ir iegravēts 
saimnieka telefona numurs un suņa vārds, 
suņa atradēji varēs piezvanīt saimniekam 
un pavēstīt, ka suns ir atradies.

Mārupes novada pašvaldības polici-
jas priekšnieks Juris Jēkabsons atzīst, ka 

Lai nepazaudētu savu suni
suņa kakla siksnai pievienoti žetoni ar 
saimnieka telefona numuru atvieglotu 
arī policijas darbu: „Žetons ir viens no 
visvienkāršākajiem un efektīvākajiem 
suņa identifikācijas veidiem. Noķerot 
klaiņojošu suni, mēs mēģinām nos-
kaidrot suņa saimnieku, publicējam arī  
informāciju pašvaldības mājaslapā, taču 
bieži bez rezultāta. Bet ja, pārbaudot suņa 
kakla siksnu, pie tās konstatētu žetonu ar 
telefona numuru – tas atvieglotu arī mūsu 
ikdienas darbu. Ātrāk tiktu atrasti suņa 
saimnieki un suns nebūtu jāved uz pat-
versmi. Suņa saimniekam savukārt būtu 
mazāk uztraukumu, kā arī nebūtu lieki iz-
devumi, apmaksājot patversmes pakalpo-

jumus.”
Šogad policija 

notvērusi ap 
50 klaiņojošus 
suņus, no 
tiem tikai 13 
suņiem bijušas 
kakla siksnas 
ar saimnieka 
telefona num-
uriem. 

Būsim at-
bildīgi par sav-
iem mīluļiem!

Būtiski par atstarojošām vestēm ir 
atcerēties arī autovadītājiem, kas nereti 
tiek piemirsti, jo jāatceras –  tiklīdz vadītāji 
izkāpj no automašīnas, tie kļūst par gājējiem 
un tumšajā laikā pakļauj sevi riskam. Tāpēc 
katram vadītājam automašīnā vienmēr 
jābūt gaismu atstarojošai vestei, kas 
nepieciešamības gadījumā noteikti jālieto.

Savukārt, velosipēdistiem jāatceras, ka 
velosipēds jāaprīko atbilstoši ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām. Braucot diennakts 
tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības 
apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) 
jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem 
(dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī 
priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, 
bet aizmugurē – sarkanas gaismas luk-
turim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, 
velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar 
baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu 
atstarotāju.

Uva Bērziņa

PROJEKTU 
LĪDZFINANSē 

EIROPAS 
SAVIENĪBA
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25. oktobrī Mārupes Kultūras namā 
notika tradicionālā Mārupes novada 
uzņēmēju diena, kuru organizēja 
biedrība „Mārupes uzņēmēji” sadarbībā 
ar Mārupes novada Domi. Tajā bez 
novada uzņēmējiem un pašvaldības 
amatpersonām piedalījās pārstāvji no 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras, Latvijas Darba devēju 
konfederācijas, kā arī Babītes, Carnika-
vas, Jelgavas, Rīgas un Talsu uzņēmēju 
biedrībām.

Šogad uzņēmēju dienas centrā bija novada 
uzņēmēju apsveikšana par sasniegumiem 

Veiksmīgi aizritējusi 
Mārupes uzņēmēju diena 2013

uzņēmējdarbībā un ieguldījumu novada 
attīstībā 2012. gadā. Kā uzsver Normunds 
Čiževskis, biedrības valdes priekšsēdētājs, 
šogad ielikti pamati jaunai tradīcijai: 
„Turpmāk mēs katru gadu, sadarbībā ar 
Mārupes pašvaldību un Lursoft, uzņēmēju 
dienas laikā sveiksim uzņēmumus, kuri 
ir devuši ievērojamu ieguldījumu mūsu 
novada uzņēmējdarbības vides attīstībā, 
gan pildot savas tiešās funkcijas, t.i. pel-
not naudu, radot darbavietas un maksājot 
nodokļus, gan aktīvi iesaistoties novada 
sabiedriskajā dzīvē.”

Goda rakstus no Mārupes novada Domes 

priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra un biedrības 
vadītāja Normunda Čiževska rokām 
saņēma:
•	SIA „ALFOR” kā lielākais nodokļu 

maksātājs Mārupes novadā, otrs lielākais 
darba devējs pēc darbinieku skaita starp 
privātiem uzņēmumiem un uzņēmums 
ar trešo lielāko pamatkapitālu starp 
privātiem uzņēmumiem;

•	SIA „Kreiss” kā lielākais darba devējs 
pēc darbinieku skaita un trešais lielākais 
nodokļu maksātājs starp privātiem 
uzņēmumiem;

•	SIA „Proksimums” kā otrs straujāk 
augošais uzņēmums pēc apgrozījuma 
pieauguma no 2010. līdz 2012. gadam;

•	Krista Zvirgzdiņa kā jaunākais 
uzņēmējs Mārupes novadā (SIA „Mūsu 
kristāliņš”);

•	VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” 
kā uzņēmums ar lielāko apmaksāto 
pamatkapitālu, visilgāk strādājošais 
valsts uzņēmums, trešais lielākais 
nodokļu maksātājs starp valsts 
uzņēmumiem, un trešais lielākais darba 
devējs pēc darbinieku skaita starp valsts 
uzņēmumiem.
SIA „Lursoft IT” valdes locekle Daiga 

Kiopa pasniedza Lursoft speciālbalvas 
SIA „V.N. Būve” un biedrībai „Mārupes 
uzņēmēji”. Uzrunājot uzņēmējus, Daiga 
Kiopa atzina: „Šogad aizsāktā tradīcija 
godināt Mārupes novada uzņēmējus ir 
apsveicama un atbalstāma vairāku iemeslu 
dēļ. Mārupes uzņēmumi ikdienas straujajā 
darba ritmā lielai daļai mārupiešu pal-
iek nepamanīta. Iedzīvotāji zina lielākos, 
redzamākos novada uzņēmumus, tomēr 
jāteic, ka Mārupē veiksmīgi darbojas 
vairāki tūkstoši uzņēmumu, kas maksā 

nodokļus, nodrošina darba vietas, iesaistās 
novada infrastruktūras sakārtošanā. Tamdēļ 
ir svarīgi sumināt un pateikties par paveik-
to uzņēmējiem, kuri prasmīgi sasnieguši 
labākos rezultātus un aizvadītajā gadā 
veiksmīgi darbojušies. Patiess prieks, ka 
biedrība “Mārupes uzņēmēji” un Mārupes 
novada Dome uzsākuši šādu tradīciju, jo 
novada uzņēmumu daudzskaitlīgums un 
labie rezultāti pamatoti ļauj lepoties ar 
sasniegto ne tikai Pierīgas reģiona, bet arī 
valsts līmenī.”

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” bal-
vu saņēma SIA „MediaLead Group” 
kā biedrības dalībnieks ar vislielāko 
apgrozījumu uz vienu darbinieku. Tāpat 
biedrības pateicības par aktīvu un nesavtīgu 
atbalstu novada vides sakārtošanā saņēma 
SIA „Meliorators-J”, SIA „Vērsis Ro” un 
A/S „WESS Motors”.

Pasākuma turpinājumā tika parakstīts 
sadarbības līgums starp biedrību „Mārupes 
uzņēmēji” un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru. „Sadarbība ar LTRK 
dos mums iespēju jautājumus, kas sa-
trauc novada uzņēmējus, risināt nacionālā 
līmenī. Bez tam tiks radīta iespēja mūsu 
biedrības dalībniekiem izmantot LTRK 
sniegtos pakalpojumus uz atvieglotiem no-
teikumiem,” saka Normunds Čiževskis. 

Visbeidzot, uzņēmēju dienas 
svinīgās daļas noslēgumā LTRK valdes 
priekšsēdētājs Jānis Endziņš iepazīstināja 
ar iniciatīvu „Godīgs Eiro ieviesējs”, un 
uzņēmējiem, kuri vēl nebija pievienojušies 
šai iniciatīvai, bija iespēja to izdarīt. 14 
uzņēmēji un Mārupes novada Domes 
vadība izmantoja iespēju apliecināt 
godprātīgu attieksmi pret Eiro ieviešanu, 
parakstoties īpašā Goda grāmatā.

Mārupes novadu par savu mājvietu 
ir izvēlējies uzņēmums „Kreiss”, kura 
lielo autoparku noteikti pamanījis 
katrs, kurš dodas uz Jaunmārupi. Īsā 
laika periodā viena no Mārupes pļavām 
ir pārveidota par mūsdienīgu, moder-
nu, vides un ekoloģiskām prasībām 
atbilstošu uzņēmumu ar labiekārtotu 
teritoriju, kurā, ierīkojot asfalta segu-
mu, ir saglabātas zaļās zonas un koku 
apstādījumi. Lai arī deviņpadsmit 
darbības gados ir sasniegts daudz, 
uzņēmuma stratēģija joprojām ir 
turpmāka attīstība un modernizācija.

SIA „KREISS” tika dibināts 1994.
gadā un jau sākotnēji specializējās augļu, 
dārzeņu u.c. īstermiņa realizācijas preču 
pārvadāšanā. Šobrīd uzņēmums ir kļuvis 
par Latvijā lielāko īstermiņa realizācijas 
preču pārvadātāju Eiropas tirgū, veicot 
piegādes ikvienā virzienā un nodrošinot 
autotransporta pakalpojumus no ikvienas 
valsts, sākot ar Eiropas Savienības valstīm 
līdz pat Kazahstānai un Afganistānai. 
Saskaņā ar Lursoft jaunākajiem datiem 
SIA „Kreiss” iekļuvis Latvijas vērtīgāko 
uzņēmumu TOP 101 kā 10. vērtīgākais 
uzņēmums (žurnāls „KAPITĀLS”) un 
šogad Mārupes uzņēmēju dienā saņēmis 
Mārupes novada Domes un biedrības 

No Mārupes caur Eiropu uz pasauli
„Mārupes uzņēmēji” apbalvojumu kā 
lielākais darba devējs novadā pēc dar-
binieku skaita un trešais lielākais nodokļu 
maksātājs novadā starp uzņēmumiem ar 
privāto kapitālu.

Ar katru gadu uzņēmums palielina 
ražošanas apjomus, kas savukārt nodrošina 
aizvien vairāk cilvēkus ar jaunām darba 
vietām. Šobrīd SIA „Kreiss” starptautisko 
pārvadājumu kravas automobiļu vadītāju 
amatos kopumā strādā 1458 darbinieki. 
2013.gada nogalē plānots atklāt jaunu 
piecstāvu ēku ar kopējo platību 1500 
m2. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ātru 
kravas pārvadāšanu, kā arī autovadītāju 
darba apstākļus, pārvadājumi tiek veikti 
ar automobiļiem, kas atbilst drošības 
un ekoloģijas jaunākajām normām un 
standartiem. Uzņēmuma autoparks sastāv 
no 750 kravas automašīnām, pārsvarā 
VOLVO un Mercedes, 1000 refrižerātoru 
puspiekabēm SCHMITZ ar Thermo King 
un Carrier iekārtām, 90 konteinervedējiem 
un 90 tentu puspiekabēm. 

Izveidota Tālbraucēju akadēmija
Lai nodrošinātu uzņēmuma turpmāko 

attīstību, kas nepārprotami ir saistīts ar 
jaunu darbinieku piesaisti, uzņēmums ir iz-
veidojis Tālbraucēju Akadēmiju, kurā no-
tiek sākotnējā un periodiskā autovadītāju 

apmācība. Šeit tiek apmācīti autovadītāji 
C un CE kategorijas iegūšanai, atbilstoši 
ES valstīs noteiktajām prasībām, kas 
saistītas ar auto vadītāju profesionālās 
kvalifikācijas kartes ieviešanu (kods 95, 
kas Latvijā būs obligāta prasība no 2014.
gada septembra). Jebkurš interesents, kurš 
apmeklē Tālbraucēju Akadēmiju, pēc 
apgūtām zināšanām ir aicināts pievienoties 
SIA „KREISS” tālbraucēju kolektīvam.

Kultūras un sporta atbalstītāji
Bez augstāk minētajam ekonomiskajām 

un saimnieciskajām aktivitātēm netiek 
aizmirsts arī par kultūru 
un sporta aktivitātēm. 
SIA „Kreiss” ir vi-
ens no Jaunmārupes 
jauniešu jauktā  kora 
UNIVERSUM at-
balstītājiem, par ko ir 
saņemts Pateicības Dip-
loms par ieguldījumu 
Starptautiskās populārās 
mūzikas festivālā. 

Uzņēmuma mīļākais 
sporta veids ir sporta 
karalis futbols.  “Futbols 
– tā ir ticība... ticība ko-
mandai, uzvarai, veiks-
mei...”. SIA „Kreiss” 

futbola komanda veiksmīgi piedalās Lat-
vijas čempionātā jau no 2005.gada. 2012.
gadā tā ierindojusies 10.vietā pēc Futbola 
Turnīru Asociācijas reitinga. 2012. un 
2013.gadā komanda ieguvusi 1.vietu Lat-
vijas pludmales futbola čempionātā, un šī 
gada jūlijā aizbrauca uz Itāliju kā viena no 
Latvijas labākajām komandām.

Ticība komandai, uzvarai un veiks-
mei ir arī tie atslēgas vārdi, kas ļāvuši 
uzņēmumam sasniegt to, kas ir sasniegts, 
neapstāties un turpināt savu izaugsmi.

LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Normunds Čiževskis paraksta 

sadarbības līgumu biedrībai ar LTRK
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Dienas centra „Švarcenieki” bērni un 
jaunieši labprāt savu brīvo laiku pavada 
nodarbojoties ar dažādām radošajām 
aktivitātēm - kopīgi zīmē, glezno, veido 
un filcē. Nu radošā darbošanās kļuvusi 
ērtāka un pieejamāka, jo ar Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atbalstu dienas centram iegādātas 
vairākas jaunas mēbeles.

Projekta „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai 

dienas centrā “Švarcenieki” ierīkota radošā darbnīca

darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”” 
ietvaros iegādājoties radošajai darbnīcai 
vairākus jaunus mēbeļu komplektus 
- rasējumu – papīra skapi, zīmēšanas 
galdus, krēslus, 3 dažādus dokumentu 
skapjus, galdus un to savienojumus, 
jau no oktobra sākuma dienas centra 
apmeklētājiem mākslinieces Lauras Poles 
vadībā ir iespēja bez maksas attīstīt sa-
vas radošās spējas. Radošās darbnīcas 

Jaunmārupes sākumskola, uzņemoties 
koordinējošā partnera lomu, uzsākusi 
dalību Comenius Mūžizglītības 
programmas projektā „The Wonders of 
Solstice”. Ar mērķi iepazīt dažādu valstu 
gada rituma tradīcijas projektā piedalās 
sākumskolas no Latvijas, Grieķijas, 
Spānijas, Polijas, Turcijas, Itālijas un 
Lielbritānijas.

Projekta īstenošanas gaitā skolēniem 
būs iespēja paplašināt savu redzesloku par 
Eiropas valstu kultūru, kultūrvēsturisko 
mantojumu un tradīcijām. Projekta viens 
no uzdevumiem ir pilnveidot angļu valo-
das apguvi, iesaistot skolēnus, skolotājus, 
vecākus, skolas administrāciju un skolas 
tehniskos darbiniekus radošajās aktivitātēs. 
Piemēram, Itālijā caur dabas skaņām un 
krāsām, iesaistot Itālijas orķestri, notiks 
laika ritējuma attēlošana dabā, Spānijā tiks 
pētīts periods starp saulgriežiem – ābolu un 

Comenius projekts jaunmārupes sākumskolā

vīnogu laiks, Polijā tiks apmeklēts lielākais 
un vecākais planetārijs un apgūtas dažādas 
vainagu pīšanas tehnikas, Grieķijā plānots 
konstruēt planetāriju un mērīt zemes 
perimetru. Projekta rezultātā paredzēts iz-
veidot interneta vietni, kurā būs apkopo-
tas katras projekta dalībvalsts saulgriežu 
tradīcijas, spēles un citas ar laika ritumu 
saistītas aktivitātes, iekļaujot aprakstus, 
nepieciešamās instrukcijas un skaidroju-
mus angļu valodā.

Oktobrī Latvijā notika pirmā pro-
jekta tikšanās reize, kad nedēļas garumā 
dalībvalstu viesi tika iesaistīti aktivitātēs, 
kas balstītas uz saulgriežu svinēšanu –
Miķeļu, Mārtiņu, Ziemassvētku, Meteņu, 
Lieldienu, Ūsiņu, Jāņu un Māras dienu 
tradīcijām. Iepazīstot Latvijas skaistākās 
vietas un kultūrvēstures mantojumu, 
dalībvalstu pedagogi viesojās Brīvdabas 
muzejā, Siguldā, Rundāles pilī, Jūrmalā, 

Vecrīgā apmeklēja Saules muzeju, maiz-
es ceptuvē „Lāči” iepazinās ar maizes 
cepšanas tradīcijām un folkloras kopas 
„Milzkalni” vadībā mācījās latviešu tautas 
rotaļas un spēles. 

21.oktobrī Jaunmārupes sākumskolā 
tika rīkota konference, kurā dalībnieki 
prezentēja savu valsti un skolu, kā arī bal-
soja par  dalībvalstu skolu skolēnu veido-
tajiem logo. Balsojuma rezultātā 1.vietu 
ieguva Jaunmārupes sākumskolas 6.b 
klases skolnieces Lāsmas Ozolas darbs, kas 
apstiprināts par turpmāko projekta logo. 
Skolā projekta dalībnieki arīdzan vēroja 
atklātās stundas angļu valodā un mūzikā, 
kā arī piedalījās uzvedumā „Brīnumainie 
saulgrieži”, kurā mūsu skolas skolēni un 
skolotāji iepazīstināja viesus ar latviešu 
gadskārtu dziesmām, dejām, rotaļām un 

latvju rakstu zīmēm. Iepazīstot Mārupes 
novadu, projekta dalībnieki viesojās dienas 
centrā „Švarcenieki”, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā un Mārupes novada Domē 
tikās ar pašvaldības pārstāvjiem. 

Liels paldies par projekta ārvalstu part-
neru uzņemšanu sakāms Jaunmārupes 
sākumskolas direktorei Ivetai Timulei, 
projekta koordinatorei Laurai Buravco-
vai, skolotājiem Zinaidai Spādei, Dainai 
Mediņai, Kristīnei Vilcānei, Sindijai Tro-
pai, Rihardam Rudzītim, ēvijai Dren-
gerei, Ilzei Graudiņai, skolas darbiniekiem 
Gunāram Svētiņam un Astrīdai Šišļakovai, 
Mārupes novada Domei, Līgai Šepko, kā 
arī skolēniem un viņu vecākiem par atbal-
stu. 
Inguna Rakule, Jaunmārupes sākumskolas 

žurnālistikas pulciņa vadītāja

nu var notikt plašākās telpās, ar jaunām 
piemērotām mēbelēm un inventāru. 

Dienas centra vadītājs Gatis Vācietis 
ir novērojis, ka jaunās mēbeles ienesušas 
dienas centrā mājīgumu un darboties 
rosinošu garu. „Viennozīmīgi var teikt, ka 
izveidotā darbnīca paaugstinājusi bērnu 
un jauniešu vēlmi darboties, atsakoties 
no ierastākām vēlmēm spēlēt datorspēles. 
Kāpēc? Viens iemesls ir tas, ka vienko-
pus tagad varam darboties krietni vairāk 
cilvēku. Otrs iemesls, jaunā telpā ar jaunu 
inventāru vienmēr ir patīkamāk darbot-

ies. Trešais iemesls ir arī tas, ka darbnīca 
ir izvietota kā pirmā telpa, ienākot dienas 
centrā ikviens uzreiz nokļūst „radošuma 
viducī”. Radošā darbnīca ir kā jauns 
resurss arī dienas centra senioriem,” uzver 
Gatis Vācietis un aicina bērnus, jauniešus 
un seniorus nākt un kopā darboties.

Dienas centrā „Švarcenieki” tiek īstenots 
projekts „Pamatlīdzekļu iegāde radošajai 
darbnīcai dienas centrā „Švarcenieki”” 
(Nr. 13-04-LL37-L413101-000005).

Projekta izmaksas bez PVN: LVL 1924.00 
Publiskais finansējums: LVL 1731.60

NOVADĀ

Projekta dalībnieki iepazīstās ar latviešu tautas deju tradīcijām

Projekta logo, ko veidojusi Jaunmārupes sākumskolas skolniece L.Ozola

Radošajā darbnīcā bērni var zīmēt, gleznot, veidot un filcēt

PROJEKTU 
LĪDZFINANSē 

EIROPAS 
SAVIENĪBA
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jaunieti – nāc darboties
Mārupes novada jauniešu domē!

Aicinām visus Mārupes novada 
jauniešus vecumā no 13 – 25 gadiem 
iesaistīties Mārupes novada Jauniešu 
Domē.

Kas ir 
Mārupes novada Jauniešu Dome?

Mārupes novada Jauniešu Dome 
ir brīvprātīgs veidojums, kurā apvi-
enojas Mārupes novada jaunieši, lai 
nodrošinātu Mārupes novada jauniešu 
interešu pārstāvniecību un vajadzību 

aizstāvību, dotu 
iespēju jauniešu 
iniciatīvām, pie-
dāvātu problēmu 
risinājumus no 
jauniešu skatu-
punkta, sagatavo-
jot priekšlikumus 
Mārupes novada 
Domei. Jauniešu 
Domes darbību at-
balsta un koordinē 
Mārupes novada 
Izglītības dienests. 

Kas darbosies 
Jauniešu Domē?

Jauniešu Domes 
sastāvā darbojas 
Mārupes novada 
aktīvie jaunieši, 
kuru faktiskā 

Šajā mācību gadā Mārupes skolās 
aktīvi darboties sākušas divas skolēnu 
avīzes. Jaunmārupes sākumskolas 5. 
un 6.klašu skolēni izdod skolas pirmo 
avīzi „Zīmulis”, savukārt Mārupes 
vidusskolā top 6.c klases avīze, kuras 
žurnālisti viesojās arī Mārupes novada 
Domē.

Jaunmārupes sākumskolas „Zīmuļa” ide-
ja izaugusi no šogad izveidotā žurnālistikas 
un literārās jaunrades pulciņa, kuru vada 

Gatavojot savas avīzes jaunāko numuru, Mārupes vidusskolas skolēni 
tikās ar Mārupes novada Domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru

Jaunie žurnālisti Mārupes skolās

dzīves vieta vai mācību vieta ir Mārupes 
novads un kuri pārstāv izglītojamo 
pašpārvaldes, jauniešu organizācijas,  
biedrības, jauniešu interešu grupas, dienas 
centrus, kultūras kolektīvus vai sporta ko-
mandas.

Ko darīs Jauniešu Dome?

Organizēs dažādus pasākumus, konkur-
sus, akcijas, projektus, vasaras nometnes 
un citas aktivitātes sevis un citu novada 

latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Inguna Rakule. Pulciņš paredzēts 5. un 
6.klašu audzēkņiem, kuri tad arī ir galve-
nie avīzes veidotāji. Kā stāsta skolotāja, 
„iepriekš skolai savas avīzes nav bijis. 
Izdomājām, ka pulciņa darba rezultāts 
būs skolas avīze, kas iznāks reizi mēnesī 
un literārais žurnāls, ko izdosim reizi 
pusgadā. Literārajā žurnālā plānojam ap-
kopot labākos visu klašu skolēnu radošos 
darbus.”

Ieskats izdevuma „Zīmulis” Nr.2 rakstā 
„Par Tevi, skolotāj!”, autores 6.b klases 
skolnieces Liene un Anna.

Tikko ir pagājusi Skolotāju diena, tāpēc 
vēl parunāsim par Tevi, skolotāj!

Aptaujājām skolēnus, kas, pēc viņu 
domām, ir skolotājs. Lūk, kādas atbildes 
saņēmām.

2.-4. klašu skolēni uzskata, ka skolotājs 
ir cilvēks, kurš māca skolēniem glīti rakstīt, 
dalīšanu, reizināšanu. 5.-6. klašu skolēni 
uzskata, ka skolotājs ir cilvēks, kurš māca 
dažādus mācību priekšmetus, noderīgas 
lietas, ko kādreiz izmantosim dzīvēm. 
Cilvēks, kurš māca un ciena bērnus.

Katram skolēnam ir savs skolotāja ideāls, 
vai zini, kāds tas ir? Ideālajam skolotājam 
ir laba humora izjūta un smaids uz lūpām, 
viņš ir godīgs, mīļš, visu paskaidro un 
palīdz, reti dusmojas un bļauj. Ideālais 
skolotājs skolēniem katru dienu dala kon-
fektes un cienā ar persiku ledus tēju, nekad 
neliek sliktas atzīmes. Ideālais skolotājs 
vienmēr dod vēl vienu iespēju. 

Mārupes vidusskolā savu avīzi izvei-
dojusi 6.c klases skolēnu domu biedru 
grupa, kas, gatavojot avīzes novembra 
numuru, bija ieradusies Mārupes novada 
Domē intervēt Domes priekšsēdētāju 
Mārtiņu Bojāru. Tiekoties ar „Mārupes 
Vēstīm” avīzes redaktors Artūrs Danga 
pastāstīja, ka interese par izdevumu ir arī 
citām klasēm, tāpēc nākotnē varētu domāt 
par visas skolas avīzes atjaunošanu. Par 

izdevuma saturu Artūrs atklāja, ka viena 
no tēmām, kas tikšot publicēta turpmākajos 
piecos numuros, būs reportāžas no skolēnu 
rīkotajiem „Valodu kariem – krievu valoda 
pret vācu valodu”. „Ideja ir tāda, ka  ka-
tru reizi viens skolēns no komandas, kuras 
dalībnieki mācās krievu valodu, diskutē ar 
skolēnu no komandas, kurā apgūst vācu 
valodu. Katru reizi diskusijai būs cita tēma 
un komandas pelnīs punktus, palīdzot nos-
kaidrot, kuru valodu labāk mācīties,” stāsta 
Artūrs.

Ieskats reportāžā „Valodu kari: Krievu 
val. pret Vācu val.” no Mārupes viduss-
kolas 6.c klases skolēnu avīzes par tēmu 
„Kuru valodu ir vieglāk iemācīties?”. 

Kārlis P.: Man liekas, ka krievu valodu ir 
vieglāk iemācīties, jo daudzi rakstītie burti 
ir tādi paši, kā latviešu valodā!

Aļesja V.: Jā, bet vācu valodā burti ir tādi 
paši, kā angļu val. un latviešu valodā!

Kārlis P.: Es nevaru nepiekrist, taču 
krievu valodu vieglāk iemācīties ir arī 
tāpēc, ka ļoti daudz latvieši runā krieviski 
un arī vecāki, vecvecāki lielākoties zina 
krievu valodu. Viņi var palīdzēt tev mājās 
mācīties.

Aļesja V.: Es piekrītu Kārļa viedoklim, 
tomēr no vecākiem cilvēkiem daudzi zina 
arī vācu valodu un var palīdzēt. 

Sekosim līdzi nākamajiem numuriem 
un interesantākos rakstus publicēsim 
„Mārupes Vēstīs”.

Kate Nītiņa

Topošās un esošās māmiņas, kā arī 
ikviens cits interesents grāmatu „Gribu 
būt māmiņa” bez maksas var saņemt 
Mārupes pašvaldības Dzimtsarakstu 
nodaļā vai Sociālajā dienestā Daugavas 
ielā 29 un Mazcenu alejā 33/3. 

Rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa” 
iznākusi ar Šveices veselības aprūpes 
firmas „Roche Latvija” un Austrumu 
slimnīcas atbalsta fonda gādību, un tās 
autore ir Latvijā labi pazīstamā Rīgas 
Dzemdību nama ārste Dace Rezeberga.

Grāmata ir turpinājums 2010.gadā 
uzsāktam projektam „Izglābsim 100 
bērnus”, kura ietvaros veikts apjomīgs 
pētījums par galvenajiem bērnu mirstības 
iemesliem. Kā liecina pētījuma rezultāti, 
tad Latvijā bērnu mirstības radītāji ir 
samērā augsti – ap 50 bērnu gadā nes-
agaida sesto dzīves dienu. Rokasgrāmata 
„Gribu būt māmiņa” veidota ar mērķi 
izglītot topošās māmiņas, lai samazinātu 
jaundzimušo mirstību un palielinātu 
dzimstību Latvijā.

Kate Nītiņa

Bez maksas 
var saņemt 

grāmatu 
„Gribu būt 
māmiņa”

NOVADĀ

jauniešu  pilnveidošanai, jaunu prasmju 
apgūšanai un brīvā laika bagātināšanai. 
Jauniešu Dome izlems par novada jauniešu 
iesniegto projektu pieņemšanu, piedalīsies 
projektu organizēšanā un popularizēšanā, 
darbosies novada brīvprātīgo jauniešu 
koordinēšanā un atbalstā, plānos un vei-
dos Mārupes novada jauniešu portālu, kā 
arī līdzdarbosies ar jauniešiem saistītu 
lēmumu pieņemšanā Mārupes novadā.

Jauniešu Dome kopā sanāks vienu reizi 
mēnesī, lai apspriestu jaunumus, idejas un 
plānotu darbus. 

PIESAKIES!
Ja arī tu vēlies uzlabot un bagātināt 

novada jauniešu dzīvi ar savām idejām 
un aktivitāti, praktiski darboties un gūt 
pieredzi, pievienojies! Veidosim Mārupes 
novada jauniešu dzīvi kopā! 

Mārupes novada Jauniešu Domes noli-
kumu un pieteikuma anketu meklē: www.
marupe.lv sadaļā Jauniešiem/Jaunatnes 
politikas dokumenti. Pieteikuma anketu 
var iesniegt Mārupes novada Domē jau-
natnes lietu speciālistei Jolantai Gros-
bergai-Gernerei līdz 29.novembrim. 
Decembrī sanāksim kopā uz pirmo sēdi.

Informācija pa tālr.:67149868 vai 
e-pastā: jolanta.grosberga@marupe.lv.

Jolanta Grosberga-Gernere,
Mārupes novada jaunatnes lietu 

speciāliste
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Kultūras notikumi

9.novembrī
Balle senioriem „Rudentiņš bagāts vīrs”, 

plkst.13.00 Mārupes Kultūras namā

11.novembrī
Lāčplēša dienas lāpu gājiens, plkst.17.30. 

Maršruts: Mārupes vidusskola – Kantora 
iela – Mārupes kapi.

13.novembrī
Atmiņu pēcpusdiena – Tautas frontei 25, 

plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā.
Programmā: 

• Tikšanās ar Tautas frontes dibinātājiem 
un priesteri Andreju Mediņu

• Mūzika un vēsturiskā atmiņa. Pie laika.  
• Mārupieša Valda Čeiča izstāde „Tautas 

forntei 25″
• Askolda Saulīša dokumentālā filma “At-

modas antoloģija”

15.novembrī
Balle ar grupu „Apvedceļš”, plkst.22.00 

Mārupes Kultūras namā.

Iepriekšēja galdiņu rezervācija pa 
tālr.29211645 vai e-pastu ira.duduma@
marupe.lv. Ieeja bez maksas

15.novembrī
Latvijas 95.gadadienas svētku 

sarīkojums – koncerts, plkst.19.00 
Mārupes Kultūras namā

25.novembrī
Mārupes novada politiski represēto 

biedrības kopsapulce, plkst.14.00 Mārupes 
Kultūras namā, plkst.13.30 autobuss no 
Jaunmārupes

28.novembrī
Mūžizglītības seminārs senioriem par 

veselīgu dzīvesveidu, plkst.10.00 Mārupes 
Kultūras namā. Pēc semināra senioriem, 
kam ir 65 gadi un vairāk, būs iespēja 
saņemt pašvaldības apmaksātu pneimo-
koka poti

7.decembrī
Brāļi Atis un Jānis Auzāni 

koncertprogrammā „Vakariņas uz sešiem”, 
plkst.18.00 Mārupes Kultūras namā

8.decembrī
Svētdienas Adventes koncerts, 

plkst.13.00 Mārupes Kultūras namā.

Piedalās Mārupes novada bērnu kolektīvi

15.decembrī
Svētdienas Adventes koncerts „Tik 

gaiši”, plkst.13.00 Mārupes Kultūras 
namā. 

Koncertē: I daļā jauktais koris „So-
nante”, senioru koris „Noktirne”, sieviešu 
ansamblis „Dzelde” u.c. un mācītājs Ed-
gars Mažis. II daļā jauniešu jauktais koris 
„Universum” izdziedās „Rūķu sētas stāstu”

20.decembrī
Ziemassvētku koncerts „Pie Tavas sirds”, 

plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā. 
Biļetes „Biļešu Paradīzē” un Kultūras 

namā.

Mārupietis Gints 
Bērziņš un viņa deju 
partnere Megija 
Morīte 8.novembrī 
Rīgā notikušajā 
pasaules čempionātā 
Junioriem II (14-15.g.) 
10 deju programmā 
(5 Standartdejas+5 
Latīņamerikas dejas) 31 
pāra konkurencē izcīnīja 
bronzas godalgas.

Kā vēsta portāls sporta-
centrs.com, nedēļas nogalē 
piepildītajā sporta namā 
„Daugava” Rīgā vien-
padsmito gadu pēc kārtas 
norisinājās starptautiskās 
sporta deju sacensības 
„Latvian open”, kuru 
ietvaros otro gadu pēc 
kārtas notika pasaules 
čempionāts Junioriem 
II 10 deju programmā. 
Februāra vidū pasaules 
čempionātā Junioriem II 
Latīņamerikas (LA) dejās 
mārupietis Gints Bērziņš 
un Megija Morīte bija des-
mitie, bet pirms nedēļas 
Maskavā starp pasaules 
labākajiem savā vecumā 
Standartdejās (ST) viņi 

G.Bērziņš/M.Morīte. Nākošajā gadā būs viens no 
favorītiem 10 dejās jau jauniešu grupā. 

Foto: no personīgā arhīva.

Latvijas junioru sporta deju pārim bronza 
pasaules čempionātā

izcīnīja 8.vietu. Šādi rezultāti Latvijas 
labākajam junioru pārim deva labas iz-
redzes uz finālu desmit dejās.

Otrajā kārtā ceturtdaļfinālā mūsu deju 
pāris ieguva visvairāk punktu un kā pirmie 
iekļuva pusfinālā, kur jau izveidojās 
pārliecinošs vadošais trijnieks – krievi, 
itāļi un latvieši. Pērn Evertam Gulbim un 
Gundai Andai Zabrauskai sākums bija labs, 
bet beigās līdz labāko sešiniekam pietrūka 
divi punkti. Šogad par laimi Gintam un 
Megijai turpinājums bija veiksmīgs un viņi 
droši iekļuva fināla septītniekā. Sākoties 
izšķirošajai kārtai, tribīnēs karogu bija vēl 
vairāk un arī līdzjutēju balsis kļuva skaļākas. 
Taču vairākumā esošie sarkanbaltsarkanie 
karogi un pāri visiem skanošais „Latvija, 
Latvija” deva mūsu dejotājiem pārliecību. 
Ieguvuši 3.vietu astoņās no desmit dejām, 
Gints un Megija pārliecinoši izcīnīja 
bronzas medaļas, patīkami pārsteidzot 
Latvijas līdzjutējus. Tā bija otrā godalgotā 
vieta Latvijai Junioru II grupā 10 dejās 
un otrs labākais rezultāts, jo pirms desmit 
gadiem Čehijā par pasaules čempioniem 
šajā programmā kļuva Jegors Šislo un 
Anastasija Gorbačenko (vēl jo īpašāku šo 
sasniegumu padara fakts, ka tas norisinājās 
citā valstī un tiesnešu žūrijā nebija Latvijas 
pārstāvja – aut.piez.). Kopumā mūsu valsts 
pāri junioros 10 deju programmā kopš 
1998.gada septiņas reizes ir bijuši finālā.

Cienījamais Mārupes iedzīvotāj!
SIA „Eco Baltia vide” Mārupes novadā 

no šī gada 4.novembra līdz 4.decem-
brim organizē akciju „Tīrības mēnesis” 
un aicina ikvienu privātmāju iedzīvotāju 
sakārtot savu teritoriju, un atbrīvoties no 
nevajadzīgajām lietām, rūpējoties par 
apkārtējo vidi. Lai atvieglotu sakopšanas 
darbus, uzņēmums „Eco Baltia vide” 
piedāvā iegādāties Big Bag maisus. 
•	Big-Bag maisi ir domāti būvgružiem un 

citiem līdzīgiem atkritumiem;
•	Maisus var pasūtīt, rakstot uz e-pastu 

riga@vide.ecobaltia.lv vai zvanot pa 
tālr. 67 795504, un tie tiks piegādāti 
Jums uz mājām trīs darba dienu laikā.
Tīra māja un sēta ir katra īpašnieka 

mājas vizītkarte, tādēļ SIA „Eco Baltia 
vide” aicina izmantot pakalpojumus ērtai 
vides sakopšanai. 

Plašāka informācija par akciju un 
maisiem: mājas lapā www.vide.ecobaltia.lv

Tālr.: 67 795504
E-pasts: riga@vide.ecobaltia.lv 

Akcija ir SIA „Eco Baltia Vide” brīvprātīga 
iniciatīva un tiek rīkota SIA „Eco Baltia Vide” 
un Mārupes novada Domes savstarpēja līguma 
ietvaros. Pakalpojuma maksa ar Mārupes no-
vada Domi netiek saskaņota. 

eco Baltia vide rīko 
vides sakopšanas 

akciju “tīrības 
mēnesis”

NOVADĀ

7.decembrī plkst. 18.00  
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29

Biļetes cena: 5 Ls
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Šā gada 29. un 30.oktobrī vairākās 
Latvijas pilsētās norisinājās Latvijas 
Jaunatnes basketbola līgas rīkotie «Mini 
kausa» izcīņas turnīri U10 un U11 vecu-
ma grupās. Mārupes Sporta centra ko-
mandas veiksmīgi startējušas sacensībās 
un godam izcīnījušas 1.vietas.

Oktobra nogalē sešās Latvijas pilsētās 
- Mārupē, Daugavpilī, Madonā, Ogrē, 
Rīgā un Saldū tika rīkoti “Mini kausa” 
izcīņas turnīri, kuros piedalījās rekord-
liels dalībnieku skaits – 92 komandas no 
visiem Latvijas reģioniem. 25 meiteņu un 
67 zēnu komandas sacentās basketbola el-
ementu stafetē, kā arī spēlēs (4x5 minūtes), 
iegūstot pirmo sacensību pieredzi.

Turnīra norisi nodrošināja “Mini kausa” 
izcīņas atbalstītāji “Colgate”, “Balticovo”, 

Uzvara “Mini kausa” izcīņas turnīrā

“Venden” un “Sportland”, par patīkamām 
emocijām mazajiem dalībniekiem gādāja 
“Actimel” un “Skittles”.

Mārupes sporta centrā norisinājās turnīrs 
U10 un U11 vecuma grupās zēniem. Abās 
vecuma grupās piedalījās arī mūsu koman-
das no Mārupes Sporta centra, kuras vada 
treneri Matīss Vārna un Jānis Hāzners. 
Abas mūsu komandas veiksmīgi aizvadīja 
turnīru un, uzvarot visās spēlēs, izcīnīja 
1.vietu gan U10, gan U11 vecuma grupās. 

Apsveicam puišus un paldies vecākiem 
par atbalstu spēlēs!

LJBL vadība izsaka pateicību Mārupes 
Sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai 
par doto iespēju organizēt MINI kausa 
1.posmu un visai Mārupes sporta komplek-
sa komandai par viesmīlīgo uzņemšanu!

19.oktobrī norisinājās fināls Pierīgas 
novadu 2013.gada basketbola turnīrā, 
kurā trešo gadu pēc kārtas uzvarējuši 
Mārupes novada basketbolisti. Aiz 
Mārupes otrajā un trešajā vietā 
ierindojušās Salaspils un Saulkrastu ko-
mandas.

Finālturnīrs par 1.–4. vietu norisinājās 
Mārupes sporta kompleksā, kurā pēc 
aizvadītiem vairākiem priekšsacīkšu 
turnīriem spēkiem mērojās četras labākās 

Esam basketbolā labākie jau trešo gadu pēc kārtas

Mārupes novada basketbolisti 
labākie Pierīgā!

komandas no Mārupes, Salaspils, Saulkras-
tiem un Ropažiem.

Izcīnot uzvaras visās trīs spēlēs ar 76:62 
pret Ropažu, ar 49:42 pret Saulkrastu 
un 66:59 pret Salaspils novada kom-
andu, par finālturnīra uzvarētājiem kļuva 
Mārupes basketbolisti. Tālākajās vietās 
kopvērtējumā ierindojušās Krimuldas, 
Baldones un Carnikavas novadu koman-
das, 8.–10. vietu dala Mālpils, Babīte un 
Inčukalns. Kate Nītiņa

Oktobrī Babītē norisinājās Pierīgas 
novadu 2013.gada sporta spēles 
peldēšanā. Mārupes sportistiem, gūstot 
vairākas godalgotas vietas atsevišķās 
disciplīnās, kopvērtējumā novadam 
izcīnīts sudrabs.

Sacensībās 1.vietu 50m brīvajā stilā 
sievietēm vecuma grupā no 1997. līdz 
1984.gadam guva Elīna Broka, bet 
sievietēm vecumā grupā no 1963. līdz 
1954.gadam – Gaļina Broka. 

Visas godalgotās vietas Mārupes spor-
tisti izcīnīja 50m brīvajā stilā vīriešiem 
vecuma grupā no 1997. līdz 1984.gadam – 
Ģirtam Feldbergam zelts, Jānim Šaltānam 
sudrabs, Pāvelam Gribovski, bronza. Arī 

 Mārupes novada peldētāju komanda

Peldēšanā Pierīgas novadu 
sacensībās iegūts sudrabs

4.vieta mārupietim Valtam Feldbergam.
2.vietu 50m brīvajā stilā sievietēm vecu-

ma grupā no 1973. līdz 1964.gadam guva 
Vizma Feldberga, bet vīriešiem – Vilnis 
Baltiņš. 5.vieta šajā pašā disciplīnā un ve-
cuma grupā Jānim Ozoliņam un savā ve-
cuma grupā (1953.g.dz.un vecāki) arī Lai-
monim Lācim.

1.vietā sacensību kopvērtējumā 
ierindojās Stopiņu novads, bet trešajā 
Babītes novada sportisti. Mārupi sacensībās 
kopumā pārstāvēja desmit peldētāji, par 
kuru atbalstīšanu, gatavojoties sacensībām 
un to laikā, Mārupes Sporta centrs saka 
īpašu paldies trenerei Gaļinai Brokai.

Kate Nītiņa

Aizvadot pirmās piecas spēles Zemgales 
Amatieru Hokeja Līgā (ZAHL) hokeja 
komanda „Mārupe” visās guvusi uzvaru 
un trīs spēlētāji ierindojušies starp top 10 
labākajiem ZAHL hokejistiem.

Šosezon ZAHL , kas ir viena no 

Hokeja komandai „Mārupe” veiksmīgs 
starts zemgales amatieru Hokeja Līgā

Latvijas tiatlonists, mārupietis  
Rinalds Sluckis 2.novembrī „Ironman 
Florida” sacensībās labojis Latvijas 
rekordu triatlonā.

Floridā notiekošajās klasiskā triatlona, 
saukta arī par „Ironman, sacensībās vairāku 
tūkstošu dalībnieku konkurencē R.Sluckis 
izcīnījis augsto 15.vietu. 

Klasiskais triatlons sastāv no 3.86 km 
peldēšanā, 180.2 km riteņbraukšanā un 
42.195 km skriešanā. Pēc peldēšanas 

Mārupietis labo Latvijas 
„Ironman” rekordu

(55:31) R.Sluckis kopvērtējumā bijis 
50.vietā, pēc riteņbraukšanas (5:23:49) 
pakāpies uz 18.vietu, bet, maratonu noskri-
enot ātrāk par trim stundām (2:56:32), 
finišu sasniedzis jau 15.pozīcijā. Vei-
cot distanci kopumā astoņās stundās, 23 
minūtēs un 15 sekundēs, R.Sluckis par 20 
minūtēm labojis sev piederošo Latvijas 
rekordu triatlonā.

Sveicam Rinaldu Slucki 
ar panākumiem!

spēcīgākajām Latvi-
jas amatieru hokeja 
līgām, kopumā startē 
14 komandas. Pat-
laban no vairāk nekā 
300 līgas spēlētājiem 
kā labākais top 10 
ierindojies Mārupes 
hokejists Mārtiņš 
Skuška, 4.vietā ir 
Viesturs Rauza, 
bet 7.vietā Raivis 
Kasņikovskis.

Aizvadītājā sezonā 

hokeja komanda „Mārupe” ZAH līgā 
izcīnīja 1.vietu. uzvaru. Šajā sezonā priekšā 
vēl ir daudz spēļu, un komandas iekšējais 
uzstādījums ir ceļojošo uzvaras kausu 
nosargāt.

SPORTS

Jaunie basketbolisti lepni par iegūtajām godalgotajām vietām
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Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

oktobrī
 Mārupes novada 

dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Kristofers Bārziņš (dzimis 20.09.2013)
Ernests Bērziņš (dzimis 27.09.2013)
Anastasija Klintiņa (dzimusi 01.10.2013)
Henrijs Kupcis (dzimis 25.09.;2013)
Kristiāns Skapsts (dzimis 02.10.2013)
Emīls Danfelds (dzimis 09.10.2013)
Annija Strujeviča (dzimusi 06.10.2013)
Benjamins Guļbins (dzimis 05.10.2013)
Luīze Matuka (dzimusi 09.10.2013)
Oskars Saveļjevs (dzimis 10.10.2013)
Marta Braņicka (dzimusi 16.10.2013)
Domeniks Laganovskis 

(dzimis 15.10.2013)
Līva Janovska (dzimusi 18.10.2013)
Stepans Galass (dzimis 30.09.2013)
Gunta Elīza Džerena 

(dzimusi 17.10.2013)
Oskars Čerpakovskis (dzimis 22.10.2013)
Alise Marta Celmiņa 

(dzimusi 27.09.2013)
Keitija Bičevska (dzimusi 24.10.2013)

oktobrī
mūžībā aizgājuši

Gaļina Blaževiča (1950)
Jeļena Rācene (1926)
Ilze Mežaraupe (1943)
Antons Keisters (1942)
Ausmis Melderis (1931)
Anatolijs Kozlovs (1936)
Jānis Krūmiņš (1932)
Gaļina Buravcova (1945)

oktobrī
 Mārupes novada 

dzimtsarakstu nodaļā 
noslēgtas laulības

11.10.2013.
Mareks Maškovs un Olga Teplovska  
Valters Grundmanis un Irita Austere
Viktors Meiluns un Nataļja Ozola

15.10.2013.
Aleksejs Ščerbaks un Marina Nasardinova

25.10.2013. 
Jānis Sauka un Daiga Goldblate  

DARBA  SLUDINĀJUMS

NOVADĀ

Novembra 
valsts svētku 

nedēļa Mārupē
11.novembris

Atceres  brīdis  JAunmārupē
12.00 pie pieminekļa pirmās neatkarīgās Latvijas armijas karavīriem 

(pie golfa kluba „Viesturi”)

LāčpLēšA  dienAs  Lāpu  gāJiens
gājiena maršruts: mārupes vidusskola – Kantora iela (tai pieguļošā ietve) – mārupes kapi

17.30 pulcēšanās un sadziedāšanās mārupes vidusskolas pagalmā, Kantora ielā 97
18.00 Lāpu gājiens uz komunistiskā genocīda upuru piemiņas vietu mārupes kapos
18.30 Kopīgs atceres brīdis mārupes kapos, Lāčplēša ordeņa kavalieru godināšana

gAismAs  stundA
18.00 ikviens mārupietis aicināts savos logos iedegt sveci kā veltījumu Lāčplēša dienai!

13.novembris
Atmiņu  pēcpusdienA – tAutAs  frontei 25

18.00 mārupes Kultūras namā
tikšanās ar tautas frontes dibinātājiem un priesteri Andreju mediņu

mūzika un vēsturiskā atmiņa. pie laika.
mārupieša Valda čeiča izstāde „tautas frontei 25”

19.30 Askolda saulīša dokumentālā filma „Atmodas antoloģija”

15.novembris
sVētKu  sArīKoJums – Koncerts

19.00 mārupes Kultūras namā
sVētKu  bALLe kopā ar grupu „Apvedceļš”

22.00 mārupes Kultūras namā

Visi svētku nedēļas pasākumi ir bez maksas. uz balli lūgums iepriekš 
rezervēt galdiņu pa tālr.29211645 vai e-pastu ira.duduma@marupe.lv

Uz svētku nedēļu aicina Mārupes novada Dome

„Mārupes Vēstis” redakcija atvainojas 
par kļūdu, kas ieviesusies izdevuma  ok-
tobra  numurā, 2.lpp.,  sadaļā „Mārupes 
novada Domes lēmumi”, kur minēts, ka 
Dome lēmusi par deputāta Renāra  Frei-
berga nodrošināšanu ar telefonsakariem. 
Šis jautājums Domes sēdē netika skatīts.

Atvainojamies deputātam Renāram 
Freibergam par sagādātājām neērtībām.

SIA  “ALSO LATVIA” 
meklē darbinieku 

biroja telpu uzkopšanai 
darbdienu vakaros.

Pietikumu līdz š.g. 22. novem-
brim sūtīt uz adresi: Lilliju iela 29. 
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167 
vai e- pastu: LV-office@also.com

DARBA  SLUDINĀJUMS

Mārupes uzņēmums 
SIA “Rev.eko” 

aicina darbā 
sētniekus 

darbam Mārupē!
Vairāk info: tālr. 29850373, 

29405458

Katoļu baznīcas 
dievkalpojums

2013. gada 17.novembrī plkst.14 00 
Mārupes novada Mūzikas un mākslas 

skolas zālē 
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē) 

notiks Katoļu Baznīcas dievkalpojums, 
kuru svinēs priesteris Andris Kravalis.

Visi laipni aicināti!


