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2016.GADA NOVEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SVEICAM MĀRUPES NOVADA
SENIORUS!

9.novembrī Mārupes novada Dome un Sociālais dienests, turpinot tradīciju, sveica novada seniorus jubilejās. Uz pasākumu Mārupes Kultūras namā tika
aicināti 74 novada seniori, kuriem 2016.gada otrajā gada pusē aprit 80, 85, 90 un vairāk gadu. Seniorus ar laba vēlējumiem un ziediem sveica Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un priekšsēdētaja vietniece Līga Kadiģe, savukārt par muzikālo baudījumu rūpējās latviešu estrādes dziedātājs
Viktors Lapčenoks.

Novēlam mūsu senioriem daudz veselības, mīlestības un dzīvesprieka!

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar
pašvaldības vadību un speciālistiem
Lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs aicina iedzīvotājus uz tikšanos
ar pašvaldības vadību un speciālistiem:

24.novembrī Mārupē, plkst. 18.00
Mārupes Kultūras namā

28.novembrī Jaunmārupē, plkst.18.00

Jaunmārupes pamatskolas mazajā zālē


1.decembrī Skultē, plkst.18.00
dienas centrā “Skulte”

5.decembrī, Tīrainē, plkst. 18.00
Mārupes pamatskolā

Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji informēs par paveiktajiem darbiem un nākotnes iecerēm, un iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes
uz sev interesējošajiem jautājumiem.
piektdiena, 11.novembris 2016

Aicinājums uz Mārupes novada kultūrvides
attīstības tradīciju plāna rezultātu prezentācijas semināru
Mūsu sabiedrību, mūsu saskari veido kultūra - Latvija būs
veiksmīga tikai tad, ja mēs kopā
radīsim paši sev saistošu un
daudzveidīgu kultūras dzīvi.

Mūsdienās aizvien lielākas rūpes
par kultūras norisēm uzņemas
pašvaldības. Arī Mārupes novada
pašvaldība apzinās savu atbildību
par mārupiešu pašidentitātes veidošanu, par kopā būšanas prieku,
mūsu radošumu un patiku šeit dzī
vot un darboties.
Lai pēc iespējas efektīvi un atbilstoši mūsu nākotnes vajadzībām

izmantotu kultūras darbinieku
laiku, telpas un finansējumu, ir iz-

strādāts Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns.
Aicinām
Mārupes
novada
iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna
rezultātu prezentācijas seminārā
2016.gada
21.novembrī,
plkst.18:00, Mārupes novada
Domes 2.stāva zālē, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Plānotais darba ilgums: līdz 1h.
Interesentus lūdzam pieteikt
savu dalību seminārā pa e-pastu:
jolanta.kursisa@marupe.lv. Tālrunis uzziņām: 67149875
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

DOMES SĒDĒS LEMTS
19.oktobrī
Lēma, ka AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” sagatavo un
iesniedz projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mārupē, 4. kārta” SAM 5.3.1. „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanās iespējas” aktivitātes
ietvaros.
Projekta
„Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.
kārtas” realizācijai lēma nodrošināt
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistīšanu 8 594 668,00
eiro apmērā un nodrošināt Mārupes

novada domes ieguldījumu attiecināmo
izmaksu
segšanai
4 397 515,63 eiro apmērā. Tāpat
arī lēma nodrošināt Mārupes
novada domes ieguldījumu neattiecināmo
izmaksu
segšanai
990 874,95 eiro apmērā. Līdz ar to
Mārupes novada domes kopējais
finansējums
šajā
projektā
5 388 390,58 eiro.
Finansējumu 5 194 530,58 eiro
apmērā pēc aizņēmuma Valsts kasē
apstiprināšanas un aizdevuma
līguma noslēgšanas lēma ieguldīt
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanas
procedūras ietvaros.

26.oktobrī
Lēma par lietošanas mērķu
maiņu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem un zemes gabalu atsavi
nāšanu sabiedrības vajadzībām.
Lēma par finansiālu atbalstu
sportistiem.
Apstiprināja Mārupes novada
Skultes sākumskolas nolikumu.
Apstiprināja iesniegto saistošo
noteikumu projektu Nr. 36/2016
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2013
„Par Mārupes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””.
Precizētajā redakcijā apsti-

Mazcenas bibliotēka ir veiksmīgi izgājusi
atkārtotu akreditāciju

Akreditācija ir bibliotēkas darbības kvalitātes vērtējums. Tās gaitā

tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku,
telpu un krājuma stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības
stratēģija, tās pakalpojumi un citi
bibliotēkas attīstībai nozīmīgi
kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm.
Paldies visiem, kas atbalstīja un

palīdzēja
sagatavoties
šim
nozīmīgajam procesam. Esiet
laipni gaidīti mūsu skaistajā bibliotēkā!
Vairāk par Mazcenas bibliotēku
un tās piedāvātajiem pakalpojumiem varat lasīt pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pakalpojumi / Bibliotēka.

Ieskandinot patriotu nedēļu
uri” un Božu ūdenskrātuvi 2013.
gada 10.septembrī. 2014.gada novembrī Latvijas patriotu nedēļā,
godinot Latvijas karavīrus, mežā
pie Dzilnupītes, uz Mārupes un
Babītes novadu robežas, vēl vienā
no Pirmā pasaules kara kauju vie
tām tika atklāts otrs piemineklis
latviešu
karavīriem.
Abu
pieminekļu idejiskais autors un finansētājs ir Visvaldis Dumpis, tos
veidojis tēlnieks Ivars Feldbergs.
Šogad pie ceļiem uz piemiņas vie
tām uzstādītas arī norādes.

Ieskandinot patriotu nedēļu,
10.novembrī noticis atceres brīdis
pie pieminekļiem Pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas karavīriem, kas izveidoti Mārupes
novadā netālu no golfa kluba “Vie
sturi”.
Šobrīd, kopš pieminekļu uzstādīšanas, novadā iedibināta
tradīcija - atceroties latviešiem
svarīgus vēstures notikumus,
mārupieši pulcējas pie piemiņas
vietām.
Pirmais no pieminekļiem atklāts
ceļa malā starp golfa klubu “Viest

Par Mārupītes gatves ceļa seguma remontdarbiem
2015. gada nogalē pēc A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” pasūtījuma Mārupītes gatvē
tika veikti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi, pēc
kuriem tika atjaunots ielas asfaltbetona segums, kas 2016. gadā deformējās. A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” atzīst, ka seguma
atjaunošana
Mārupītes
gatvē
posmā no Ventas ielas līdz Imulas
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ielai ir veikta nekvalitatīvi, kā arī
remontdarbi, kas tika veikti 2016.
gada oktobrī līguma darbu garantijas ietvaros brauktuves seguma
izlīdzināšanai, nav veikti atbilstošā
kvalitātē.
Uzņēmums informē, ka šobrīd
turpināt ceļa seguma remontdarbu
veikšanu nav lietderīgi, jo nav
iespējams panākt kvalitatīvu darbu
izpildi dēļ neatbilstošiem laika ap-

Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
dzīvojamo
māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai 16 personām.
Lēma organizēt iepirkumu „Projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai

stākļiem, līdz ar to 2017. gada
būvniecības sezonas laikā atkārtoti
tiks veikti Mārupītes gatves
seguma remontdarbi līguma darbu
izpildes garantijas ietvaros ar
mērķi nodrošināt tā atbilstošu
kvalitāti.
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” atvainojas iedzīvotājiem un Mārupes viesiem par
sagādātajām neērtībām.

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”.
Lēma izsludināt izsoli par
tiesībām nomāt telpas ārstniecības
iestādes izveidošanai 151,20 kv.m.
platībā pašvaldības ēkā Amatas
ielā 14, Mārupē, veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai Mārupes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lēma pieņemt dāvinājumā no
biedrības „Baltic BMX School”
uzlaboto un rekonstruēto skeitparku ar kopējo vērtību 1999,83
eiro apmērā.
M. Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi oktobrī
Oktobrī izsludinātie iepirkumi
Jaunmārupes stadiona pārbūve,
piedāvājumu iesniegšana līdz
23.11.2016.
Transporta pakalpojumi skolēnu
pārvadāšanai,
piedāvājumu
iesniegšana līdz 06.12.2016
Būvprojekta “Parka labiekārtošanas būvprojekts Jaunmārupē”
izstrāde un autoruzraudzība, notiek
piedāvājumu izvērtēšana.
Ielu
apgaismojuma
izbūve
Mārupes novadā, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Būvprojekta “Skultes dabas un
atpūtas parka izveide” izstrāde un
autoruzraudzība, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Mūzikas instrumentu iegāde
pirmsskolas izglītības iestādei
“Mārzemīte”, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.
Mārupes novada Domes īpašumā
esošo bioloģisko aktīvu - koku, ilg-

Mazcenas bibliotēkā ir izveidota pievilcīga un ērta telpa arī mazajiem lasītājiem.

19.
oktobrī
Bibliotēku
akreditācijas komisija apmeklēja
Mārupes novada Domes Mazcenas bibliotēku, lai vērtētu tās
darbu, rezultātā dodot savu
slēdzienu par bibliotēkas atbilstību vietējās nozīmes bibliotēkas statusam.

prināja saistošos noteikumus Nr.
28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes
novadā”.
Atkārtoti saskaņoja bez labojumiem lēmumprojektu „Par lēmumprojekta
„Par
Mārupes
novada pašvaldības apbalvojumu
dibināšanu un nolikuma „Par
Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem””.

gadīgo stādījumu uzskaite un
vērtēšana, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Gaismas dekoru izgatavošana un
uzstādīšana, notiek piedāvājumu
izvērtēšana.
Oktobrī noslēgtie līgumi
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas attīstības vīzijas saga
tavošana, SIA “IsMade”, 13 750
eiro. Līguma izpildes termiņš
04.03.2017.
Bērnu rotaļu laukumu renovācija
Mārupes novadā, SIA “Z Company”, līguma summa 19 083 eiro,
līgums izpildīts.
Individuāla dizaina ārtelpas tūrisma informācijas interaktīvā
stenda iegāde, SIA “SAUBAG”,
līguma summa 31 350 eiro, līguma
izpildes termiņš 12.01.2017.
I.Punculis, Domes
izpilddirektors

Aicinām nekustamā īpašuma īpašniekus
pārliecināties par būvatļauju derīguma termiņu
Mārupes novada Dome atgādina,
ka būvēm, kuras nav nodotas eks
pluatācijā un kurām nav pagarināta
būvatļauja, tiek piemērots paaugstināts nekustamā īpašuma nodoklis. Šajā gadā Mārupes novada
Būvvalde ir apsekojusi 66 objektus, kuriem beigusies būvatļauja,
un sastādījusi atzinumu par būves
pārbaudi.
Atbilstoši Būvniecības likuma
1.panta 1.apakšpunktam būvatļauja
ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres reali
zācijai dabā - projektēšanai un būvdarbiem - līdz būves pieņemšanai
ekspluatācijā.
Atgādinām, ka maksimālais būv
darbu veikšanas ilgums līdz būves
nodošanai ekspluatācijā, būvēm,
kurām veikts paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējums, ir
pieci gadi, pārējām būvēm - astoņi
gadi.
Lai pagarinātu būvatļauju Būvvaldē ir jāuzrāda aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un
jāiesniedz izpildmērījuma plāns
par ēkas novietni un tai izbūvētiem

ārējiem inženiertīkliem, kā arī uz
pieprasīto pagarinājuma termiņu
būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises
kopija.
Būvatļauju var pagarināt uz
pasūtītāja pieprasīto laiku, ēkai,
kurai nav veikts ietekmes uz vidi
novērtējums atbilstoši likumam
“Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai tās kārta (ja ēku
paredzēts īstenot pa kārtām) nav
nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā.
Saskaņā ar normatīvo regulējumu, ja ir veikta atkārtota
būvniecības ieceres izvērtēšana,
Būvvalde var pagarināt būvdarbu
veikšanas ilgumu uz Būvvaldes
noteikto laiku, bet ne ilgāk kā uz
trīs gadiem.
Ja ēka minētajos termiņos netiek
nodota ekspluatācijā un ir mainījušies faktiskie vai tiesiskie apstākļi, uz kuru pamata tika uzsākta
būvniecība, Būvvalde var pieņemt
lēmumu par pašvaldības teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem neatbilstošas ēkas vai tās
daļas nojaukšanu.

piektdiena, 11.novembris 2016
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Uzaicinājums zemes
īpašniekiem

Par
iespēju
nodrošināt
sadzīves kanalizācijas pakalpojuma pieejamību

Lai uzsāktu plānotos sadzīves
kanalizācijas infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus,
lūdzam Mārupes novada zemesgabalu īpašniekus, kuru īpašumi
atrodas šādas ielās:
Upesgrīvas un Penkules ielās
līdz Mārupes novada Robežai,
Grīvas ielā, Zvirbuļu ielā, Paleju
iela posmā no Lielās ielas līdz
Lilliju ielai, Spilvas ielā, Zeltiņu
ielā posmā no Lilliju ielas līdz
Tēraudu ielai, Dreimaņu ielā
posmā no Tēraudu ielas līdz
Rožleju ielai, Sauleslīču ielā,
Zvaigžņu ielā, Pededzes ielā
posmā no Tēraudu ielas līdz Lilliju
ielai, Krēsliņu ielā posmā no Veccīruļu ielas līdz Daugavas ielai,
Daugavas ielā posmā no Šteinertu
ielas līdz Avotu ielai, Brīvnieku
ielā, Jaunrožnieku ielā, Amatas ielā
posmā no PII Lienīte līdz Gaujas
ielai, Marijas ielā, Rudzrogu ielā
posmā no Ledaiņu ielas līdz Jelgavas ceļam (V13), Jelgavas ceļā
(V13) posmā no Rudzrogu ielas

līdz Lapiņu dambim, Cidoniju iela
Posmā no Tīraines ielas līdz Rudzrogu ielai, Sauliešu ielā posmā no
Zeltrītu ielas līdz Aplociņu ielai un
Vecozolu ielai, Zirgu ielā posmā no
Sauliešu ielas līdz Vecozolu ielai,
Raunas ielā, Aiviekstes ielā, Burtnieku ielā,
Māliņu iela posmā no Māliņu 12
līdz
Māliņu
30,
Īpašumā
“Mežciems”, Īpašumos “Eglaines”, Idas ielā, Segliņu ielā,
pašvaldības ceļam C13 piegulošajos zemes gabalos posmā no Stīpnieku ceļa (V-15) līdz Ozolkalnu
ielai, Ozolkalnu ielā.
Līdz 15.12.2016. personīgi ie
rasties A/S “Mārupes komunālie
pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6,
Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz
17:00, lai saskaņotu plānotās
sadzīves kanalizācijas infrastruktūras trasējumu un atzaru novietojumu uz īpašumu, līdzi ņemot zemesgrāmatas apliecību un zemes
robežu plānu, kurā iezīmēta esošā
ūdenssaimniecības infrastruktūra.
Par konkrētu vizītes laiku, kā arī
jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta
koordinatoru Pēteri Stafecki zvanot uz tel. Nr. 26454989 darba die
nās no 9:00 līdz 17:00.
Informējam, ka maģistrālās
ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības darbus ir plānots finansēt
no Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda un Mārupes novada domes
budžeta līdzekļiem.

Jaunmārupē tiek veikti
ūdenssaimniecības infrastruktūras
izbūves darbi
Kopš 2016. gada septembra
Mārupes novada Jaunmārupes
ciemā, pateicoties Mārupes novada
domes finansiālajam atbalstam,
tiek realizēti vērienīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
un rekonstrukcijas darbi ar mērķi
nodrošināt sadzīves kanalizācijas
un kvalitatīva ūdensapgādes pakalpojuma
pieejamību
Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem.
Būvdarbu realizāciju veic PA
“RERE Vide 1” un to inženiertehnisko būvuzraudzību veic SIA
“Firma L4”. Būvdarbu līguma ietvaros tiks veikta 10,7 km sadzīves
kanalizācijas tīklu izbūve un 6,2
km ūdensapgādes tīklu izbūve, kā
arī esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Pīlādžu, Egļu, Priežu,
Bērzu ielās un gar Loka ceļu.
Īpašumiem, kuriem vēsturiski ir
pieejams
ūdensapgādes
un
sadzīves kanalizācijas pakalpojums, tiks veikts pārslēgums no
vecajiem tīkliem uz jaunizbūvētajiem tīkliem. Savukārt, īpašumiem,
kuriem līdz šim nav bijis pieejams
sadzīves kanalizācijas pakalpojums vai ūdensapgādes pakalpojums, līguma ietvaros tiks izbūvēti
pievadi, lai pēc objekta nodošanas
ekspluatācijā īpašnieks varētu
pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem,
atbilstoši A/S “Mārupes komunālie
pakalpojumi” izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem,
kurus
īpašnieki ir aicināti pieprasīt un
saņemt A/S ‘Mārupes komunālie
pakalpojumi” birojā Viršu iela 6,
Tīrainē, sākot ar 2017. gada
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februāri, līdzi ņemot zemesgrāmatu un zemes robežplānu.
Pašreiz ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves darbi ir veikti
un turpinās šādās Jaunmārupes
ielās: Alkšņu, Ozolu, Ievu,
Kastaņu, Kārklu, Īvju, Ošu,
Pīlādžu, Egļu, Priežu, Bērzu, Ciņu,
Kārkliņu,
Segliņu,
Auziņu,
Mežrozīšu, Skābāržu, Vīksnu,
Liepu, Kadiķu un Meža ielās. Projekta ietvaros ūdenssaimniecības
komunikāciju izbūve tiks veikta arī
Ceriņu, Apšu, Jasmīnu, Gobu,
Lazdu, Kļavu ielās un gar Loka
ceļu posmā no Mežrozīšu ielas līdz
Ziedkalnu ielai.
Pazemes komunikāciju izbūves
darbi ir saistīti ar vērienīgiem
rakšanas darbiem, kā rezultātā tiek
demontēts esošais ielas segums.
Demontētais ielas segums pēc
pazemes komunikāciju izbūves
darbiem tiks atjaunots ne sliktākā
tehniskā stāvoklī, kāds tas bija
pirms būvdarbu uzsākšanas, bet
pagaidām uz ielām tiek atjaunots
pagaidu segums, kuru 2017. gada
pavasarī, iestājoties atbilstošiem
laika
apstākļiem,
nomainīs
pastāvīgais ielas segums. Ielu uzturēšana un seguma atjaunošana
visā būvdarbu līguma izpildes
laikā ir Būvuzņēmēja atbildība.
Līgums tiek realizēts projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Mārupē, 4.kārta” ietvaros,
kuram Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” plāno
piesaistīt 2017. gada sākumā.

Mārupes pašvaldība līdzfinansēs
16 dzīvojamo māju pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
27.oktobrī Mārupes novada
Dome
pieņēmusi
lēmumu
piešķirt līdzfinansējumu 16 personām
dzīvojamo
māju
pieslēgšanai
centralizētajai
kanalizācijas sistēmai par kopējo summu 19855,45 eiro apmērā.

Jau iepriekš informēts, ka 2016.
gada 26. maijā Mārupes novada
Dome pieņēma saistošos noteikumus „Par Mārupes novada
pašvaldības
finansējuma
piešķiršanu
dzīvojamo
māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai”, kuru mērķis ir
veicināt
dzīvojamo
māju
pieslēguma centralizētajai kanali
zācijas sistēmai izbūvi atsevišķām
iedzīvotāju grupām (daudzbērnu
ģimenēm, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, personām ar 1. vai
2.grupas invaliditāti, politiski
represētajiem u.c.).
Laika periodā no 2016. gada 9.
septembra
līdz 10. oktobrim
Mārupes novada pašvaldībā tika
saņemti 27 pieteikumi pašvaldības
finansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centrali
zētajai kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības speciāli izveidota
komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un lēma 16 pieteikumus
atzīt par apmierināmiem un atbilstošiem noteikumu prasībām. Četri
pieteikumi tika atzīti par noraidāmiem, konstatējot iesniedzēju
neatbilstību noteikumu prasībām,
kā arī citus šķēršļus līdzfinansējuma saņemšanai, tai skaitā to, ka
uz pieteikuma iesniegšanas brīdi
pieslēgumi maģistrālajam tīklam
jau ir izbūvēti.
Savukārt, septiņi pieteikumi tika
atzīti par apmierināmiem, piešķirot
tiesības to iesniedzējiem saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu, tajā
pat laikā jautājumu par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu un tā
piešķiršanu atliekot līdz laikam,
kad būs izbūvēts attiecīgais maģistrālais kanalizācijas vads.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek
piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām,
bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par
viena
nekustamā
īpašuma
pieslēgumu.
Mārupes novada pašvaldība informēs katru iesniedzēju individuāli,
vienlaikus
nosūtot

uzaicinājumu noslēgt līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanas un
izlietošanas kārtību. Saņemot
pozitīvu lēmumu, pieteikuma
iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai
personai ne vēlāk kā 10 darba
dienu laikā ir jānoslēdz finansējuma līgums ar Mārupes novada
Domi. Ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā pēc līguma noslēgšanas ar
Mārupes novada Domi ir jānoslēdz
pakalpojuma līgums ar AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi” par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu pēc pieslēguma
izbūves.
Gadījumā,
ja
iesniedzējs
norādītajos termiņos nav noslēdzis
augstāk minētos līgumus, Mārupes
novada Domei pēc komisijas
priekšlikuma ir tiesības atsaukt lēmumu
par
līdzfinansējuma
piešķiršanu.
Lai veicinātu dzīvojamo māju
pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai, arī 2017.gadā
tiek plānots izsludināt konkursu uz
pašvaldības
finansējuma
saņemšanu atsevišķām iedzīvotāju
grupām.

Veiksmīgi noritējusi Uzņēmēju diena Mārupē
14. oktobrī Mārupes novadā aizvadīta Uzņēmēju diena Mārupē.
Mārupes Uzņēmēju dienas ietvaros
pirmo reizi novadā notika darba
birža
“DZĪVO,
STRĀDĀ
MĀRUPĒ”, kurā iedzīvotāji varēja
tikties ar astoņpadsmit darba devējiem no dažādām nozarēm.
Pozitīvi var novērtēt Mārupes
novada uzņēmēju izvēlēto pasākuma formātu, rīkojot darba biržu
un tiekoties ar iedzīvotājiem,
piedāvājot tiem iespēju strādāt tuvāk savai dzīvesvietai. Arī
uzņēmēji atzina, ka šādas tikšanās
ar potenciālajiem darba ņēmējiem
ir efektīvas. Kā piemēram, viens
darba biržas apmeklētājs uzreiz
pēc uzņēmuma SIA “S.B.C.”
stenda apmeklējuma jau devās uz
rūpnīcu un bija ļoti pārsteigts, ka
šādā veidā nevilcinoties dabūjis
darbu netālu no mājām. Arī citi
uzņēmumi biržā ir atraduši nepieciešamās
kvalifikācijas
darbiniekus un ieguvuši informāciju no darba meklētājiem.
Uzņēmēju
dienu
krāšņāku
padarīja Mārupes novada amatnieku un mājražotāju produkcijas
izstāde un svētkus skanīgākus -

amatnieku, mājražotāju un dzie
dātāju apdziedāšanās dziesmas.
Vēlamies pateikties Lottei Tisenkopfai-Iltnerei “Madara Cosmetics” uzņēmuma dibinātājai, kura
interesanti un aizraujoši pastāstīja
par to, kā radās biznesa ideja, par
“Madara Cosmetics” uzņēmuma
dibināšanu,
izaicinājumiem,
ražotnes
atvēršanu
Mārupes
novadā un produkcijas eksportu uz
ārvalstīm.
Vēlamies
pateikties:
VAS
”Starptautiskā lidosta “Rīga””, SIA
“ SilJa “, SIA “Kreiss”, SIA
“MADARA Cosmetics”, SIA
“Rolling”, SIA “Prolux”, SIA
“Latvijas aptieka””, SIA “Call me
sister”, SIA “Fixman”, SIA “Air
Baltic”, SIA “Līva AB Nord”, SIA
“RIMI Latvia”, SIA “AVAR auto”,
SIA “S.B.C.”, AS ‘’VIRŠI-A’’,
SIA “Skārda jumti”, SIA “Meliorators J”, SIA “LHM”, ģimenes
restorānam “Hercogs”, SIA “Studio figura”, SIA “Scanmed”, SIA
“Studio Monaco”, SIA “Beweship”, SIA “Draugiem”, SEB
bankai, kuri piedalījās darba biržā
un uzņēma pie sevis uzņēmumā
skolēnus no Mārupes novada

skolām, t.sk. pateicība uzņēmumam SIA “Vērsis Ro”, kas sniedza
atbalstu, aizvedot skolēnus ar autobusiem uz uzņēmumiem un patei
cība uzņēmumam SIA “SidusNet”
par uzņēmēju dienas atbalstu ar
video sienas uzstādīšanu iekštelpās
un ar āra ekrānu - stendu, kas nodrošināja papildus informāciju par
uzņēmēju dienas aktivitātēm un
darba vakancēm jau dažas dienas
pirms uzņēmēju dienas.
Vēlamies pateikties arī Attīstības
finanšu
institūcijas ALTUM,
Nodarbinātības valsts aģentūras,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras, “Turības Business
“Hub””, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, biedrības
“Pierīgas Partnerība” pārstāvjiem
par
bezmaksas
konsultāciju
sniegšanu
iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem.
Īpaši vēlamies pateikties biedrībai “Mārupes uzņēmēji” un biedrības priekšsēdētājai Evitai Sondorei par sadarbību un kopīgu
Uzņēmēju dienas rīkošanu Mārupē.
Liena Ādamsone, Domes
uzņēmējdarbības konsultante
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Mārupes bāriņtiesai 20

No kreisās: Mārupes novada Bāriņtiesas psiholoģe Aira Briede, priekšsēdētājas vietniece Elīna Krastiņa, Mārupes novada bāriņtiesas
sekretāre Ināra Bakane, Bāriņtiesas locekle Agnese Lauska, bijusī priekšsēdētāja, tagad Bāriņtiesas locekle Nadīna Millere, Bāriņtiesas
loceklis Andrejs Kirillovs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anna Toniņa, Mārupes Domes Juridiskās nodaļas vadītāja, Bāriņtiesas locekle
Gaļina Sušiņina.

Bērnu tiesību un interešu
aizsardzība un to nodrošināšana
ir katras attīstītas valsts prioritāte, jo nepilngadīgi bērni ir
mūsu
sabiedrības
neaiz
sargātākā daļa, kurai nepieciešama īpaša aprūpe. Tā, pildot šo
misiju, 1995.gada 6.novembrī
Saeimā tika pieņemts likums
“Par bāriņtiesām un pagasttiesām”, kas paredzēja ar 1996.
gada 1.martu sākt veidot jaunas
institūcijas. Mārupes novada
Bāriņtiesu, tolaik Mārupes pagasttiesu izveidoja ar padomes
deputātu lēmumu 1996.gada
16.decembrī.

Atzīmējot Latvijas bāriņtiesu izveidošanas 20 gadu jubileju, 14.
oktobrī, Rīgā, kultūras pilī
„Ziemeļblāzma” notika svinīgs
sarīkojums, kurā sumināja visas
Latvijas, tajā skaitā Mārupes
novada bāriņtiesu darbiniekus, kas
ar godprātīgu un nesavtīgu darbu
nodrošina bāriņtiesu darbību ikdienā, kā arī godināja tos, kuri piedalījušies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā un turpina to darīt arī
šobrīd.
Par augstu profesionālo meistarību un ieguldījumu bāriņtiesu
sistēmas pilnveidē un Latvijas
Bāriņtiesu darbinieku asociācijas
darbības attīstībā ar īpašo balvu –
piemiņas velti - tika apbalvota
Mārupes novada bāriņtiesas locekle Nadīna Millere, kas ilgus gadus
bijusi Mārupes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja. Savukārt par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā ar Labklājības
ministrijas valsts sekretāra atzinības rakstiem tika apbalvoti
Mārupes novada bāriņtiesas loceklis Andrejs Kirillovs un Mārupes
novada bāriņtiesas sekretāre Ināra
Bakane.
Arī izdevums “Mārupes Vēstis”,
godinot šo zīmīgo notikumu,
aicināja uz sarunu ilggadējo
Mārupes
novada
Bāriņtiesas
priekšsēdētāju, tagad Bāriņtiesas
locekli Nadīnu Milleri.
Kāda bijusi Bāriņtiesas attīstība Mārupes novadā?
Atnākot strādāt bāriņtiesā 1999.
gadā, izskatāmie jautājumi pamatā
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bija saistīti ar aizbildnības nodibi
nāšanu,
uzraudzību.
Tolaik
Bāriņtiesā uz pilnu slodzi strādāja
priekšsēdētājs
un
sekretāre.
Bāriņtiesu locekļi bija kolēģi no
Sociālā dienesta, Policijas, izglītības iestādēm, kuri strādāja amata
apvienošanas kārtībā un piedalījās
lēmumu pieņemšanā. Savukārt ikdienas darbs ar bērniem un
vecākiem gūlās uz priekšsēdētāja
un sociālā dienesta vadītāja
pleciem.
Strauji augoša novada iezīmes
ievieš izmaiņas arī novada iestādēs,
t.sk. bāriņtiesā, kurai laikam ejot
nākušas klāt gan funkcijas, gan cilvēkresursi. Šobrīd Mārupes novada
Bāriņtiesā esam 8 kolēģi.
Tāpat arī Mārupes novada
Bāriņtiesa paralēli veic notariālās
funkcijas sava novada deklarētiem
iedzīvotājiem
parakstu
apliecināšanu, sastāda pirkuma,
dāvinājuma līgumus, nostiprinājuma lūgumus u.c. Izteikti mainījusies Mārupes novada Bāriņtiesas
lietu specifika. Ņemot vērā to, ka
novadā ir daudz jaunu ģimeņu,
lietu skaits, kas saistās ar strīdu
risināšanu starp vecākiem, ir
krietni palielinājies. Ja aizbildnības
lietas pirms 15 gadiem bija vairākums, tad šobrīd galvenokārt
strādājam ar saskarsmes tiesību
strīdiem starp vecākiem un domstarpībām par bērnu dzīvesvietu.
Tāpat pieaudzis arī adopcijas lietu
skaits.
Kāds ikdienā ir bāriņtiesu
darbs?
Sabiedrībā bieži dzirdamas
negatīvas
atsauksmes
par
bāriņtiesām un nereti saistībā ar
vārdu “bāriņtiesa” vairumam cilvēkiem rodas negatīvas asociācijas. Bāriņtiesai ikdienā nākas
pieņemt lēmumus, kas dažkārt nav
ne viena, ne otra vecāka interesēs,
tādēļ bieži darbs tiek publiski kritizēts. Turklāt bāriņtiesu amatpersonas neko publiski nedrīkst paust,
komentēt un atspēkot, tādēļ dzirdamais publiskajā telpā ir vienpusīgi
negatīvi viedokļi. Protams, ir gadījies lasīt nekorektus lēmumus no
kolēģiem, taču mēs katrs ar savu
darbu atbildam par konkrētās
iestādes reputāciju, lēmuma objektivitāti un cenšamies savu darbu
veikt tikai un vienīgi bērna in-

teresēs.
Ir jāsaprot, ka ne bez pamata
bāriņtiesu darbinieks aicina uz pārrunām vecākus, veic ģimenes izpēti, ierosina lietas. To darbību
pamatā ir signāli no skolām, kaimiņiem u.c. iestādēm. Ir liela neizpratne no vecākiem, kuriem kādu
dienu nākas saskarties ar bāriņtiesu,
nereti vecāki, neizprotot lietas
būtību, manipulē ar bērniem, tādējādi nodarot kaitējumu gan bērnam, gan sev un ģimenei kopumā.
Pazīstot ilgus gadus savus
kolēģus, varu apgalvot, ka ikviens
Mārupes novada Bāriņtiesā savu
darbu dara ar lielu atbildības sajūtu,
iedziļinoties
konkrētajā
situācijā, izvērtējot padziļināti lietas apstākļus, domājot galvenokārt
par bērna interesēm. Dažkārt nav
viegli pieņemt lēmumu. Aiz katra
lēmuma stāv bērns un viņa ģimene.
Bāriņtiesai un bērnam būtu daudz
vienkāršāk, ja vecāki spētu vieno
ties par bērnu, taču šī brīža laika
iezīme liecina, ka tā turpmāk
nebūs. Laulības institūts kopumā ir
mainījies un par to nav šaubu - pasaule materializējas, paliek tehniska, mainās vērtības. Tas savukārt
aiz sevis atstāj neizdzēšamas pēdas
ģimenē. Bāriņtiesu darbiniekam
nav viegli noskatīties uz to, ka
vecāki atsakās no saviem bērniem,
ir vienaldzīgi pret viņu emocionālām vajadzībām. Bāriņtiesu
darbs ir viens no retajiem darbiem,
kas visvairāk iztukšo darbinieku,
jo gandarījuma par padarīto darbu
bieži vien neredzam. Tas, ko redzu
un jūtu 15 gadus strādājot
bāriņtiesā - ikviens darbinieks tic
darbam, ko viņš dara, tic tam, ka
spēs mainīt maza bērna pasauli. Ja
pēc vairākiem gadiem redzi vai satiec uz ielas garāmejot laimīgu ģimeni, ģimeni, kura savulaik
adoptēja vai izaudzināja bērnu, tad
arī siltums sirdī un gandarījums par
padarīto atnāk. Bērna smaids un
labsajūta ir tas lielais paldies mums
visiem – bāriņtiesā strādājošiem.
Mārupes novada bāriņtiesas jubilejas gadā vēlu visām ģimenēm
mieru un sapratni. Esiet līdzjūtīgi
un līdzcietīgi pret saviem bērniem
un ģimenes locekļiem. Kolēģiem
novēlu neizdegt darbā, saglabāt
labu humora izjūtu un dzīvesprie
ku.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu
„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes
iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”,
„Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2
un I-28 Kalmju iela teritorijā

Mārupes novada Dome 2016.
gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2 (prot. Nr.14) ”Par detālplānojumā
nekustamiem
īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela
47, „Ceļtekas”, „Eži”, „Rēķi”,
„Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, Alekši” un Lielā iela 2,
Mārupes novads, grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamo
īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”,
„Zaļozoli-2”, Daibes iela 47,
„Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4,
„Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28
Kalmju iela teritorijā”.
Detālplānojuma grozījumu teritorija ir nekustamo īpašumu
„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”,
„Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”,
„Lāčudruvas”,
„Zaļozoli”,
„Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorija apmēram 8,57 ha
kopplatībā. Saskaņā ar Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama
Lielās ielas un K. Ulmaņa gatves
krustojuma tuvumā (JC2).
Detālplānojuma grozījumu izstrāde ierosināta, lai veiktu izmaiņas apbūves tehniskajos rādītājos un nodrošinātu citu apbūves
attīstības scenāriju īstenošanas

iespējamību, kā arī, lai mainītu detālplānojuma teritorijas iekškvartālu zemes vienību sadalījumu.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir juridiskas personas,
nekustamo īpašumu īpašnieki.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādes dokumentāciju varēs
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2016.gada 12.decembrim Mārupes novada Domē (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167), nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.0018.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie teri
torijas plānotājas Daces Žīgures –
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži”
detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai
Mārupes novada Dome 2016.
gada 26.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protokols Nr.14) “Par
nekustamā īpašuma „Saulgoži”
(kadastra Nr.8076 009 0005) 1. zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apsprie
šanai”. Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir veikt zemesgabala
sadalīšanu, precizēt teritorijas
atļauto izmantošanu un veidot
kopīgu ceļu tīklu.
Publiskā apspriešana notiks no
11.11.2016 līdz 12.12.2016.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2016.gada 28.novembrī
plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes
novada pašvaldības interneta
vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana
/ Detālplānojumi, sākot no
11.11.2016. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus
lūdzam iesniegt rakstiski līdz
12.12.2016. Mārupes novada Būv-

valdē Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV 2167, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē
apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no
9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv. Iesniegumā jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas
attīstības
plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS)
Sanāksme,
kurā
izskatīs
nekustamā īpašuma „Saulgoži”
(kadastra Nr.8076 009 0005) 1. zemes vienība detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laikā
saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus notiks 2016.
gada 15.decembrī, plkst.17.00.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes
novada Būvvalde, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Jautājumu gadījumā, lūdzam
vērsties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862,
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
vai klātienē pieņemšanas laikā.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
29/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2016. gada 31. augusta
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 17
Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 3. oktobra ārkārtas sēdes
Nr. 12 lēmumu Nr. 1
Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novadā tiek uzturētas kapsētas, nosakot kapavietu
piešķiršanas, ierīkošanas, lietošanas un
uzturēšanas
kārtību,
apbedīšanas
kārtību, kā arī kapliču izmantošanas
kārtību.
2. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
2.1. aktēšana – darbību kopums,
kurā ietilpst nekoptas kapavietas apsekošana un akta par nekoptu kapavietu
sastādīšana;
2.2. aktēta kapavieta – noteiktā
kārtībā par nekoptu atzīta kapavieta;
2.3. apbedījums - mirušā cilvēka vai
urnas ar kremēta mirušā pelniem
apbedīšana kapavietā šajos saistošajos
noteikumos paredzētā kārtībā;
2.4. apbedījumu veikšanai atvērta
kapsēta – kapsēta, kurā mirušo
apbedīšanai tiek ierādītas jaunas
kapavietas;
2.5. apbedījumu veikšanai slēgta
kapsēta – kapsēta, kurā mirušo
apbedīšana nenotiek;
2.6. apbedījumu veikšanai daļēji
slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo
apbedī ģimenes kapavietās;
2.7. bezpiederīgais mirušais – mirusī
persona, kurai nav laulātā, radinieku
vai citas personas, kura šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā
uzņemtos atbildību par
mirušā
apbedīšanu;
2.8. elektroniskā datu bāze –
pašvaldībā veidota un uzturēta datu
bāze, kas nodrošina kapsētā apglabāto
personu elektronisko uzskaiti;
2.9. ģimenes kapavieta – kapavieta,
kura ierādīta kapavietas uzturētāja vai
kapavietā apbedītā mirušā ģimenes
locekļu noteikta skaita apbedīšanai;
2.10. kapavieta – zemes iecirknis
kapsētā, kuru ierāda mirušo (arī urnas
ar kremēta miruša cilvēka pelniem)
apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai, tas ir, kopiņas izveidošanai un
apzaļumošanai, krūmu stādīšanai,
soliņa novietošanai, piemiņas plāksnes
vai kapu pieminekļu uzstādīšanai, par
kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas
līgums;
2.11. kapa vieta – vieta kapavietā
viena mirušā apbedīšanai un kopiņas
izveidošanai;
2.12. kapavietas uzturētājs – fiziska
persona, ar kuru ir noslēgts kapavietas
uzturēšanas līgums saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
2.13. kapavietas uzturēšanas līgums
- starp pašvaldību un fizisku personu
noslēgts beztermiņa līgums, kas piešķir
tiesības fiziskai personai lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā
piešķirtu un ierādītu kapavietu;
2.14. kapliča – ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo cilvēku
novietošanai un uzglabāšanai pirms
apbedīšanas un bēru ceremonijas norises;
2.15. kapsēta – īpaša teritorija, kas
saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā ierādīta mirušo cilvēku
apbedīšanai;
2.16. kapsētas pārzinis – pašvaldības
pilnvarota persona, kura pilda šajos
noteikumos paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus un nodrošina šo
noteikumu ievērošanu;
2.17. koplietošanas teritorija –
visiem lietotājiem pieejama labiekārtota teritorija, kas var ietvert kop
lietošanas laukumus, autotransporta
piebraucamos ceļus, gājēju takas,
ūdens ņemšanas vietas, atpūtas solus,
atkritumu savākšanas laukumus u.c.,
kas nodrošina teritorijas funkcionālo
uzturēšanu;
2.18. virsapbedījums – mirušā cil-
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vēka vai urnas ar kremēta mirušā cilvēka pelniem apbedīšana virs esošā
apbedījuma.
3. Mārupes novadā kapsētas ir
Mārupes novada pašvaldības īpašums.
4. Mārupes novada dome ar atsevišķu lēmumu:
4.1. izveido vai likvidē kapsētu;
4.2. nosaka esošu kapsētu robežas
un darba laikus;
4.3. piešķir kapsētai vai tās daļai atvērtas, slēgtās vai daļēji slēgtās kapsētas statusu.
II.
Kapavietas
piešķiršanas
vispārīgie noteikumi
5. Kapsētās drīkst apbedīt:
5.1. personas, kuru pēdējā deklarētā
dzīvesvieta bija Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
5.2. personas, kuru pēdējā deklarētā
dzīvesvieta bija citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja tās laulātā
vai vismaz viena pirmās un otrās pakāpes radinieka deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novadā ne mazāk kā vienu
gadu, un tieši šī persona noslēdz ar
Mārupes novada pašvaldību kapavietas
uzturēšanas līgumu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.
Tiesības
veikt
personas
apbedīšanu ir:
6.1. mirušās personas laulātajam,
jebkuras pakāpes radiniekam vai jebkurai personai, kura bez radnieciskām
attiecībām labprātīgi ir uzņēmusies
apbedīšanas pienākumu, ja tā noslēgusi
kapavietas uzturēšanas līgumu un nomaksājusi maksu par kapavietas
piešķiršanu un ierādīšanu;
6.2. Mārupes novada pašvaldībai
(turpmāk tekstā - pašvaldība), veicot
bezpiederīgā mirušā apglabāšanu.
7. Par kapavietas uzturēšanu atbild:
7.1. saistošo noteikumu 6.1. punktā
norādītā persona kapavietas uzturēšanas līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņā;
7.2. saistošo noteikumu 6.2.
norādītajā gadījumā pašvaldība nodrošina kapavietas uzturēšanu 20 (div
desmit) gadus no apbedīšanas brīža.
8. Kapavietas nevar rezervēt, izņemot 9. punktā atrunāto kārtību par
ģimenes kapavietu piešķiršanu.
9. Ģimenes kapavietas tiek piešķirtas, ievērojot šādas prasības:
9.1. tā tiek piešķirta tikai pēc 5.
punktā minētās personas nāves un ir
paredzētā apbedījamās mirušās personas laulātā vai kapavietas uzturētāja
laulātā, kā arī gan mirušās personas,
gan kapavietas uzturētāja radinieku
apbedīšanai, ja mirusī persona un
kapavietas uzturētājs atrodas jebkādas
pakāpes radnieciskajās attiecībās;
9.2. kapavietas uzturētājs noslēdz
kapavietas uzturēšanas līgumu ar
pašvaldību;
9.3. kapavietas uzturētāja deklarētā
dzīvesvieta Mārupes novadā ir ne
mazāk kā 1 (vienu) gadu, izņemot
gadījumus, kad deklarētā dzīvesvieta ir
kapavietas uzturētājam uz īpašuma
tiesību pamata piederošajā nekustamā
īpašumā;
9.4. kapavieta paredzēta ne vairāk kā
4 (četru) apbedījumu veikšanai 20 (div
desmit) gadu laikā.
10. Ģimenes kapavieta netiek
piešķirta un tiek piešķirta kapavieta
vispārējā kārtībā atbilstoši vienā reizē
apbedījamo personu skaitam, ja:
10.1. nav iestājies vismaz viens 9.
punkta apakšpunktu nosacījums;
10.2. mirušajai personai nav laulātā
vai radinieku;
10.3. mirušās personas apbedīšanu
labprātīgi ir uzņēmusies veikt persona,
kura nav apbedījamās personas radinieks.
11. Ģimenes kapavietu piešķir, ja ir
konstatējami 9. punkta nosacījumi,
neatkarīgi no izvēlētā apbedīšanas
veida - mirušā cilvēka vai urnas ar
kremēta mirušā pelniem apbedīšana.
III.
Kapavietas
piešķiršanas
speciālie noteikumi
12. Kapavietas tiek piešķirtas ar Dzimtsarakstu nodaļas (turpmāk tekstā Nodaļa) vadītāja lēmumu.
13. Lēmumu pieņem, pārbaudot
iesniegumā norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām,
kā arī izmantojot Iedzīvotāju reģistrā
esošo
informāciju.
Iesniegumu
iesniedz:
13.1. mirušās personas laulātais vai
jebkādas pakāpes radinieks;
13.2. persona, kura bez radnieciskām attiecībām labprātīgi ir uzņēmusies
mirušās personas apbedīšanas pienākumu.
14. Personai, kura vēlas bez radnie-

ciskām attiecībām labprātīgi uzņemties
mirušās personas apbedīšanas pienākumu, jāievēro šādi nosacījumi:
14.1. mirusī persona atbilst tikai 5.1.
apakšpunkta prasībām;
14.2. mirušajai personai nav radinieku vai arī esošie jebkādas pakāpes
radinieki objektīvu iemeslu dēļ nav
spējīgi veikt mirušās personas
apbedīšanu;
14.3. persona ir noslēgusi kapavietas
uzturēšanas līgumu un veikusi maksu
par kapavietas ierādīšanu apmaksu
pilnā apmērā.
15. Ja iesniegumu iesniedz saistošo
noteikumu 13.1. apakšpunktā minētā
persona, Nodaļa pārbauda, vai:
15.1. mirusī persona atbilst 5. punkta
prasībām;
15.2. vai ir pamats piešķirt ģimenes
kapavietu saskaņā ar saistošo noteikumu 9. punktu;
15.3. vai personai, kura iesniegusi
iesniegumu, nav šķēršļu noslēgt
kapavietas
uzturēšanas
līgumu
(piemēram, vienošanās neesamība
starp vairākiem radiniekiem par to,
kurš noslēgs kapavietas uzturēšanas
līgumu, vai kādi citi apstākli, kuri kļuvuši zināmi Nodaļai pirms lēmuma
pieņemšanas). Personai pašai ir
jāpierāda, ka tai nepastāv šķēršļi
līguma noslēgšanai, sniedzot attiecīgu
apliecinājumu iesnieguma iesniegšanas
brīdī un uzņemoties atbildību, ja tās
apliecinātas ziņas izrādīsies nepatiesas.
16. Ja iesniegumu iesniedz saistošo
noteikumu 13.2. apakšpunktā minētā
persona, Nodaļa papildus 15. punktā
norādītajiem apstākļiem pārbauda, vai
mirušajai personai ir radinieki, un, ja
tādi ir, tad vērtē iemeslus, kuru dēļ tie
nevar veikt apbedīšanas pienākumu.
17. Ja pārbaudes rezultātā Nodaļa
konstatē, ka ir pamats piešķirt
kapavietu, tā pieņem lēmumu par
kapavietas piešķiršanu. Lēmums tiek
pieņemts, izdarot attiecīgu ierakstu
elektroniskajā
datubāzē,
norādot
mirušās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, miršanas datumu un
miršanas apliecības numuru, pēdējo
deklarēto dzīvesvietu, kapavietas
piešķiršanas tiesisko pamatu, pārbaudītās informācijas apjomu, piešķirto
kapavietu un kapsētu, kura tā atrodas.
Saistošo noteikumu 13. punktā minētajai personai izsniedz lēmuma norakstu,
kas satur visu šajā punktā minēto informāciju.
18. Ja pārbaudes rezultātā Nodaļa
konstatē, ka nav pamata piešķirt
kapavietu, tā pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu. Šādu lēmumu
pieņem tikai rakstveidā, neizdarot iera
kstu elektroniskajā datu bāzē un
izsniedz adresātam.
19. Saistošo noteikumu 17. un 18.
punktā minētie lēmumi tiek pieņemti
vienas darba dienas laikā no 13. punktā
paredzētā iesnieguma saņemšanas un
reģistrēšanas brīža. Atteikumu piešķirt
kapavietu var apstrīdēt vienā mēneša
laikā no tā spēkā stāšanas brīža
Mārupes novada domē.
IV. Kapavietas ierādīšanas kārtība
20. Uz saistošo noteikumu 17.
punkta kārtībā pieņemtā lēmuma pamata attiecīgās kapsētas pārzinis
ierāda kapavietu atbilstoši lēmumā
norādītajam apjomam, ņemot vērā
vienā reizē apbedījamo personu skaitu
un izvēlēto apbedīšanas veidu.
21. Ierādāmo kapavietu izmēri:

trētā līguma pamata iemaksā pašvaldības budžetā vienreizēju maksu par
kapavietas ieradīšanu atbilstoši lēmumā piešķirtajam apjomam. Maksu
par kapavietas ierādīšanu nosaka
Mārupes novada dome ar atsevišķu lēmumu.
24. Pašvaldības amatpersona, kura ir
atbildīga par kapavietas uzturēšanas
līgumu noslēgšanu, vienas darba dienas laikā no līguma noslēgšanas un
reģistrācijas dienas, izdara atzīmi elektroniskajā datu bāzē par līguma
noslēgšanas
datumu,
līguma
priekšmetu un līgumslēdzēju –
kapavietas uzturētāju.
V. Apbedīšanas kārtība un atbildība par tās neievērošanu
25. Mirušās personas apbedīšana var
notikt tikai tad, ja par apbedīšanu atbildīgai fiziskai personai ir izsniegts
Nodaļas lēmums par kapavietas
piešķiršanu (17. punkts), kurā kapsētas
pārzinis ir izdarījis attiecīgu atzīmi par
kapavietas ieradīšanu (22. punkts), un
šī persona ir noslēgusi ar pašvaldību
kapavietas uzturēšanas līgumu un veikusi maksas par kapavietas ieradīšanu
samaksu (23. punkts).
26. Lai veiktu apbedījumu jau
piešķirtā un ierādītā ģimenes kapavietā,
kapavietas uzturētājs pirms apbedījuma veikšanas veic grozījumus spēkā
esošajā kapavietas uzturēšanas līgumā,
aktualizējot līguma priekšmetu ar
jaunu apbedījumu iepriekš izveidotā
ģimenes kapavietā. Atkārtota maksa
par kapavietas ierādīšanu šajā gadījumā nav jāmaksā. Atsevišķs lēmums
netiek pieņemts. Pašvaldības amatpersonai, kura veic līguma aktualizāciju
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, ir
tiesības pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā
informāciju par apbedījamās mirušās
personas atbilstību
9.1. apakšpunkta prasībām. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka
apbedījamā mirusī persona nav nedz
kapavietas uzturētāja, nedz ģimenes
kapavietā jau apbedīto personu nedz
laulātais, nedz radinieks, tai ir tiesības
ar atsevišķu lēmumu atteikt veikt
līguma grozīšanu. Šī punkta kārtībā
pieņemtais lēmums ir apstrīdams
Mārupes novada domē vienā mēneša
laikā no tā pieņemšanas brīža. Apbedījumu jau piešķirtajā un ierādītajā
ģimenes kapavietā drīkst veikt tikai pēc
līguma grozījumu izdarīšanas šajā
punktā atrunātajā kārtībā.
Par apbedījumu veikšanu jau
piešķirtajā un ierādītajā ģimenes
kapavietā pirms līguma grozījumu
izdarīšanas šajā punktā atrunātajā
kārtībā,
kapavietas
uzturētājam
piemēro administratīvo sodu, izsakot
brīdinājumu vai piemērojot naudas
sodu līdz 70,00 EUR apmērā.
27. Apbedīšana var notikt katru
dienu kapsētas darba laikā, izņemot
svētdienas un pirmdienas, kā arī svētku
dienas.
28. Apbedījumu veic ar kapsētas
pārzini saskaņotā dienā un laikā. Saskaņojumu kapsētas pārzinis dod pēc
tam, kad persona ir noslēgusi kapavietas uzturēšanas līgumu un veikusi samaksu pilnā apmērā, izdarot atzīmi
kapavietas uzturēšanas līguma daļā,
kas attiecas uz vienā reizē apbedījamo
(-ajām) personu (-ām). Ja apbedījumu veic 26. punkta kārtībā,
apbedīšanas laiku saskaņo pēc grozījumu izdarīšanas kapavietas uz-

22. Kapavieta ir ierādīta, kad kapsētas pārzinis ir izdarījis attiecīgu ierakstu elektroniskajā datu bāzē, izdarot
Nodaļas lēmumā attiecīgu atzīmi.
23. Ne vēlāk kā vienas darba dienas
laikā no pirmreizējas kapavietas
ieradīšanas fiziska persona, kura veic
mirušās personas apbedīšanu, noslēdz
ar pašvaldību kapavietas uzturēšanas
līgumu, kurā ieraksta 22. punkta
kārtībā izdarītajā atzīmē esošo informāciju, un uz jau noslēgtā un reģis-

turēšanas līgumā, izdarot atzīmi
kapavietas uzturēšanas līguma attiecīgajā grozītajā daļā.
29. Kapu rok bēru dienā kapsētas
pārziņa klātbūtnē, ievērojot viņa dotos
norādījumus. Laikā, kad ir sasalusi
zeme, kapu sāk rakt iepriekšējā dienā
un pabeidz bēru dienā.
Bez sa
skaņošanas ar kapsētas pārzini nav
pieļaujami nekādi rakšanas darbi.
30. Kapu rakšana notiek, nenodarot
kaitējumu blakus esošajiem apbedī-

jumiem un apstādījumiem. Ja rakšanas
un apbedīšanas laikā tika skarta blakus
esošā kapu teritorija, tā ir sakārtojama
vienas darba dienas laikā pēc
apbedīšanas ceremonijas pabeigšanas.
31. Par saistošo noteikumu 25.
punkta neievērošanu personai, kura
veic aizliegtās darbības neatkarīgi no
tā, kā uzdevumā vai norīkojumā viņa
rīkojas, piemēro administratīvo sodu,
izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz 100,00 EUR apmērā, ja
persona veic aizliegtās darbības atkārtoti.
32. Par apbedījumu veikšanu 27.
punktā neparedzētajā laikā, vai bez
kapsētas pārziņa saskaņojuma, vai
neievērojot 28. un 29. punktā atrunāto
kārtību,
kapavietas
uzturētājam
piemēro administratīvo sodu, izsakot
brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu
līdz 70,00 EUR apmērā.
33. Katru mirušo apbedī atsevišķā
kapā. Kapa garumam jābūt ne
mazākam par 2 m, platumam – 0,8m
līdz 1 m, dziļumam - 2 m līdz zārka
vākam. Apberot bērnu zārkus, izmēri
var attiecīgi mainīties, izņemot dzi
ļumu. Urna ar kremētas mirušās personas pelniem ierok 1 m dziļumā. Attālums starp kopiņām to garajās malās
ir 1 m, īsajās malās – 0,5 m.
34. Bezpiederīgo personu apbedīšanai izmanto brīvas vienvietīgas vietas,
kuras sava izvietojuma dēļ nevar tikt
izmantotas kā ģimenes kapavietas.
35. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt
ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas
brīža, saņemot kapsētas īpašnieka un
sanitārā dienesta atļauju.
36. Mirstīgo atlieku ekshumāciju
izdara likumā noteiktā kārtībā, saskaņojot to ar pašvaldību.
VI. Kapličas izmantošanas kārtība
37. Kapsētās esošās kapličas ir
paredzētas mirušo personu īslaicīgai
ievietošanai
atvadu
ceremonijas
novadīšanai.
38. Kapličas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā tikai tai personai ar kuru
saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā ir noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums, lai ievietotu mirušo
personu 37. punktā minētajam
nolūkam, ja mirusī persona tiek
apbedīta tajā pašā kapsētā, kurā atrodas
kapliča. Izņēmumi nav pieļaujami.
39. Kapličas tiek nodotas kapavietas
uzturētājam ar kapsētas pārziņa atļauju
ne ātrāk kā 5 (piecas) stundas pirms
atvadu ceremonijas sākuma. Atvadu
ceremonija nepārsniedz 2 (divas) stundas.
VII. Kapsētu kārtības noteikumi
un atbildība par to neievērošanu
40. Jebkura persona, kura atrodas
kapsētā, izturas godbijīgi un ievēro šos
saistošos noteikumus un kapu pārziņa
norādījumus.
41. Kapsētā aizliegts:
41.1. kāpt, staigāt vai sēdēt uz kapa
vietām;
41.2. ievest dzīvniekus un/vai apglabāt tos;
41.3. slēpot, pārvietoties ar velosipēdiem, skrituļslidām, mopēdiem,
motocikliem, kvadracikliem;
41.4. braukt ar transportlīdzekļiem,
izņemot:
41.4.1. ja ir kapsētas pārziņa atļauja;
41.4.2. policijas, neatliekamās
medicīniskās palīdzības un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
transportlīdzekļus;
41.4.3. kapsētas apsaimniekošanai
un uzraudzībai paredzētos transportlīdzekļus;
41.4.4. personām ar I vai II grupas
invaliditāti, uzrādot apliecību;
41.4.5. garīdzniekiem amata pienākumu veikšanai, lai izpildītu reliģiskas
vai rituālas ceremonijas.
41.5. braukt ar automašīnu vai veikt
kapu labiekārtošanas darbus bēru ceremonijas laikā tās norises vietas tuvumā;
41.6. ņemt smiltis un zemi vietās,
kuras tam speciāli nav paredzētas ar
attiecīgu norādes zīmi;
41.7. postīt kapavietas un stādījumus;
41.8.
veikt
jebkādā
veidā
tirdzniecību;
41.9. stādīt kokus ierādītajā
kapavietā bez kapsētas pārziņa atļaujas;
41.10. sēņot un ogot.
42. Par 41. punkta noteikumu neie
vērošanu vainīgas personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas
sodu līdz 100,00 EUR apmērā.
turpinājums 6.lpp
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

VIII. Pašvaldības un kapsētu pārziņa kompetence
43. Pašvaldība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu:
43.1. apbedījumu vietu precīzu
uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību, ievērojot Fizisku personu datu
aizsardzību;
43.2. kapsētu ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām
tradīcijām;
43.3. kapsētu sektoru, rindu un
kapavietu nospraušanu dabā;
43.4. kapsētu iekšējo ceļu un celiņu,
koplietošanas laukumu, būvju, sētu,
solu izbūvi, uzturēšanu un remontu,
ārpus kapavietām esošo apstādījumu,
zālienu un koku kopšanu, teritorijas
labiekārtošanu, atkritumu izvešanu,
ūdens ņemamo vietu uzturēšanu;
43.5. kapsētu paplašināšanu saskaņā
ar noteiktā kārtībā apstiprinātiem projektiem;
43.6. sanitāro normu un noteikumu
ievērošanu.
44. Kapsētas pārzinis nodrošina:
44.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa
rakšanai,
44.2.
saistošajos
noteikumos
paredzēto saskaņojumu došanu;
44.3. apbedījumu uzraudzību;
44.4. galveno kapsētas ceļu sakopšanu pēc katras apbedīšanas;
44.5. citu pienākumu veikšanu, kas
saistīti ar šo saistošo noteikumu izpildi.
45. Bēru ceremonijas norisei kapos
un kapličā pašvaldība bez maksas nodrošina sekojoša aprīkojuma pieejamību:
45.1. dēļus, ar kuriem tiek nostiprināta izraktā kapa augšmala;

45.2. dvieļus zārka nolaišanai kapā;
45.3. svečturus bez svecēm kapličā.
IX. Kapavietas uzturēšanas noteikumi
46. Kapavieta ir uzturama šādā
kārtībā:
46.1. kapavieta tiek sakārtota un labiekārtota ne vēlāk kā gada laikā pēc
apbedījuma veikšanas;
46.2. pieminekļus, piemiņas plāksnes un kapakmeņus uzstāda kapavietā
ar kapsētas pārziņa atļauju, kura
atzīmes veidā ir reģistrējama elektroniskajā datu bāzē;
46.3.
kapavietas
apstādījumi
nepārsniedz piešķirtas un ierādītas
kapavietas robežas;
46.4.
krūmi,
kuri
norobežo
kapavietu, nav augstāki par 50 cm;
46.5. kapavietas apmales, kuras norobežo ierādīto kapavietu, nepārsniedz
20 cm augstumu. Kapavietas nožogošanai neizmanto videi kaitīgus materiālus, kuru izmantošana Latvijas
Republikā ir aizliegta;
46.6. atkritumus pēc kapavietas
kopšanas pabeigšanas nekavējoties
nogādā atkritumu savākšanas vietās
uzstādītajos konteineros;
46.7. aizliegts izcirst kokus bez
kapsētas pārziņa atļaujas;
46.8. aizliegts bez kapsētas pārziņa
atļaujas izvest no kapsētas vai restaurēt
uz vietas pieminekļus vai to elementus;
47. Par 46. punktā noteikumu neie
vērošanu vainīgas personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības,
piemērojot naudas sodu līdz 140,00
EUR apmērā.
X. Kapavietas uzturēšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās kārtība
48. Kapavietas uzturēšanas pienākums fiziskai personai rodas no brīža,

kad viņa saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā noslēdz ar pašvaldību
kapavietas uzturēšanas līgumu.
49. Kapavietas uzturēšanas līgumu
izbeidz, ja:
49.1. kapavietas uzturētājs rakstiski
izsaka vēlēšanos izbeigt kapavietas uzturēšanas līgumu;
49.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā
ar pārapbedīšanu;
49.3. kapavieta ir atzīta par neuzturētu kapavietu saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
49.4. kapsēta vai tās daļa tiek
likvidēta ar domes lēmumu.
49.5. kapavietas uzturētājs ir miris.
50. Ja kapavietas uzturētājs ir miris,
pašvaldība slēdz līgumu ar personu,
kura pārņem un kurai ir tiesības
pārņemt attiecīgas kapavietas uzturēšanu, pamatojoties uz attiecīgas
personas iesniegumu vai pēc savas iniciatīvas piedāvājot slēgt kapavietas uzturēšanas līgumu mirušā kapavietas
uzturētāja radiniekiem saskaņā ar
Iedzīvotāju reģistra datiem. Ja līgums
nav ticis noslēgts šajā punktā atrunātajā
kārtībā, kapavieta tiek atzīta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas vietu, par
kuras uzturēšanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā
ir atbildīga pašvaldība. Saistošo noteikumu 6.2. punktā atrunāto termiņu
skaita no mirušās personas apbedīšanas
dienas.
51. Ja kapavietas uzturēšanas līgums
ir izbeigts 49.1. - 49.4. apakšpunktos
atrunātajos gadījumos, tad pašvaldībai
ir tiesības kapu kopiņu nolīdzināt, 30
(trīsdesmit ) dienas iepriekš, uz pēdējo
zināmo adresi, nosūtot kapavietas uzturētājam informāciju par līguma izbeigšanu.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
33/2016
Mārupē

Izdarīt Mārupes novada domes
Mārupes novada domes 2015. gada 30.
septembra saistošajos noteikumos Nr.
18/2015 „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” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 2.
punktu šādā redakcijā:
„2. Tiesības saņemt šajos saistošajos
noteikumos paredzēto pašvaldības
palīdzību ir Bērniem par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir
pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa,
ja vien šajos saistošajos noteikumos
atsevišķiem pabalsta veidiem nav
paredzēta cita kārtība”.
2. Izteikt Saistošo noteikumu 4.
punktu šādā redakcijā:
„4. Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos
paredzēto
pašvaldības
palīdzību pilngadību nesasniegušajam
Bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
aizbildnis vēršas ar iesniegumu
Mārupes novada Sociālajā dienestā,
uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas
vai saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos cita novada bāriņtiesas
lēmumu par aizbildnības nodibināšanu
pār aizbilstamo. Ja tiek iesniegts cita

novada bāriņtiesas lēmums šajos saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos, papildus ir iesniedzama tās
Mārupes novada izglītības iestādes
izziņa, kuru apmeklē Bērns, un
pašvaldības, kuras teritorijā atrodas
piekritīgā bāriņtiesa, izziņa, kas
apliecina, ka par bērnu netiek maksāts
pabalsts līdzīgam mērķim.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus
14.1 punktu šādā redakcijā:
„14.1 Tiesības saņemt šo pabalstu ir
personai, kura īsteno bērna ārpusģimenes aprūpi, pamatojoties uz
Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu
vai cita novada bāriņtiesas lēmumu, ja
bērna un viņa aizbildņa deklarētā dzī
vesvieta ir Mārupes novadā ne mazāk
kā vienu gadu, bērns apmeklē Mārupes
novada izglītības iestādi un par šo
bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam
mērķim pašvaldība, kuras teritorijā
atrodas piekritīga bāriņtiesa.”

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 28.septembra
sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 18
Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2015. gada 30. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18/2015
„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 saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā”
25.2panta pirmo un piekto daļu un
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1.
punktuI.

Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
34/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes

XI. Nekoptas kapavietas aktēšana
52. Ne retāk kā reizi gadā pašvaldības izveidotā komisija apseko kapsētas, sastāda aktu par katru nekopto
kapavietu un marķē to ar brīdinājuma
zīmi.
53. Pašvaldība 10 (desmit) dienu
laikā pēc akta sastādīšanas nosūta to
kapavietas uzturētājam ar uzaicinājumu 3 (trīs) mēnešu laikā no brīdinājuma saņemšanas dienas sakopt
kapavietu.
54. Aktēta kapavieta, kura netiek
kopta 3 (trīs) gadus pēc kārtas, pēc attiecīga brīdinājuma nosūtīšanas dienas,
tiek atzīta par neuzturētu.
55. Ja uz neuzturētas kapa vietas
atrodas piemiņas zīmes vai pieminekļi,
pašvaldībai pirms turpmāku darbību
veikšanai ir jāizlemj jautājums par to
saglabāšanu.
XII. Rīcība spēkā esošajiem
kapavietas uzturēšanas līgumiem un
kapavietām, par kurām līdz šim
brīdim nav noslēgti kapavietas uzturēšanas līgumi
56. Spēkā esošie kapavietas uzturēšanas līgumi, kuri ir noslēgti līdz šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdim, zaudē spēku 5 (piecu) gadu
laikā no saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīža.
57. Kapavietas uzturētājam, kuram
uz šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi, ir spēkā esošs kapavietas uzturēšanas līgums līdz 56. punktā
atrunātā termiņa beigām, ir jāierodas
pašvaldībā un jānoslēdz kapavietas uzturēšanas līgums, kas atbilst šo saistošo
noteikumu prasībām.
58. Par tām kapavietām, par kuru
uzturēšanu uz šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi nav neviena spēkā

2016. gada 28. septembra
sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 19
Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 9/2016 „ Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 4.9.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„pabalsts vasaras nometnei līdz
200,00 euro gadā personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju
slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem
un audžuģimenē ievietotajiem bērniem,
kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes
novada bāriņtiesa, vai cita novada
bāriņtiesa, ja bērna un viņa aizbildņa
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novadā saskaņā ar Saistošo noteikumu

esošā uzturēšanas līguma, pašvaldība
izsludina publisku pieteikšanos ar termiņu, kurš nav īsāks par 56. punktā
norādīto. Šajā termiņā visas personas,
kuras uzskata, ka tām ir tiesības un pie
nākums kopt noteiktu kapavietu, piesakās
pašvaldībā,
iesniedzot
iesniegumu un norādot kapavietas atrašanas vietu un ziņas par tajā apbedīto
personu. Pašvaldība slēdz kapavietas
uzturēšanas līgumu ar šī punkta kārtībā
izvēlēto personu. Ja uz vienu kapavietu
piesakās vairākās personas, tām savā
starpā ir jāvienojas par to, kura būs
tiesīga slēgt kapavietas uzturēšanas
līgumu. Pašvaldība slēdz kapavietas
uzturēšanas līgumu tikai pēc vienošanās panākšanas.
59. Ja 56. punktā noteiktajā termiņā
kapavietas uzturēšanas līgums nav ticis
noslēgts, kapavieta tiek atzīta par bezpiederīgā mirušā apbedīšanas vietu, par
kuras uzturēšanu šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā
ir atbildīga pašvaldība. Saistošo noteikumu 6.2. punktā atrunāto termiņu
skaita no mirušās personas apbedīšanas
dienas.
XIII. Noslēguma jautājumi
60. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
61. Atzīt par spēku zaudējušajiem
Mārupes novada domes 2010. gada 21.
jūnija saistošos
noteikumus Nr.
13/2010
„MĀRUPES
NOVADA
KAPSĒTU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI”.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

2. punktu, bērns apmeklē Mārupes
novada izglītības iestādi un par šo
bērnu nemaksā pabalstu līdzīgam
mērķim pašvaldība, kuras teritorijā
atrodas piekritīga bāriņtiesa, bērniem
no riska ģimenēm korekcijas plāna ietvaros. Lai saņemtu pabalstu, jāuzrada
izdevumus apliecinošs dokuments un:
4.9.1. personām ar invaliditāti līdz
18 gadu vecumam - invaliditāti apliecinošs dokuments;
4.9.2. ar celiakiju slimiem bērniem ārsta izsniegta izziņa, kurā ir norādīta
diagnoze – celiakija;
4.9.3. aizbildnībā esošiem un
audžuģimenē ievietotajiem bērniem,
kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi cita novada
bāriņtiesa, - Mārupes novada izglītības
iestādes izziņa, kas apliecina, ka bērns
apmeklē iestādi, un pašvaldības, kuras
teritorijā atrodas piekritīgā bāriņtiesa,
izziņa, kas apliecina, ka par bērnu netiek maksāts pabalsts līdzīgam mērķim.
Pabalstu par citām šajā apakšpunktā
minētajām personu kategorijām izmaksā uz izdevumus apliecinoša dokumenta un Sociālā dienesta rīcībā esošās
informācijas pamata.”
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

Starptautiskais 1991. gada barikāžu
dalībnieku salidojums Aglonā „Barikādēm -25”

„Šogad janvārī apritēja 25 gadi kopš
1991. gada barikāžu dienām, kad neatkarības atbalstītāji no 13. līdz 27. janvārim bija gatavi aizstāvēt savu brīvību
pret iespējamām militārām akcijām un
neatkarības pretiniekiem. Tā bija
politiskās krīzes situācija, kad tie, kas
nostājās pret neatkarību, centās atjaunot jau zaudēto padomju varu. Tas
bija pagrieziena punkts, kā arī ļoti
svarīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija
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apņēmības pilni nosargāt savu zemi. Tā
bija nevardarbīgās pretošanās izpausme,
masveidīga
gatavība
aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki
izveidoja barikādes apkārt Augstākajai
Padomei, Ministru Padomei, pie
Televīzijas un citiem stratēģiski
svarīgiem objektiem Rīgā, arī Ulbrokā,
Siguldā, Liepājā, Kuldīgā un citur.” –
ar šādiem vārdiem Starptautisko 1991.
gada barikāžu dalībnieku salidojumu
„Barikādēm -25” atklāja Aglonas
Kultūras centra vadītāja Gunta GulbeKalvāne
.Uzrunājot salidojuma dalībniekus,
Aglonas novada domes priekšsēdētājas
vietnieks Osvalds Šatilovs uzsvēra, ka
pateicoties barikāžu dalībniekiem mēs
esam brīvi no padomju okupācijas
režīma, varam domāt par savu un savu
bērnu nākotni, izteica prieku, ka šāds
salidojums notiek tieši Aglonā.
1991.gada barikāžu dalībnieku salidojumu Aglona uzņem jau otro reizi.
Šovasar uz salidojumu kuplā skaitā
bija ieradušies 1991. gada barikāžu

dalībnieku Mārupes biedrības biedri un
to atbalstītāji, pārstāvji no 14 dažādām
Lietuvas organizācijām (1991.gada
barikāžu dalībnieku biedrības no
vairākām Lietuvas pilsētām, Lietuvas
armijas Viļņas garnizona virsnieku
nams, Atvaļināto virsnieku savienība,
Lietuvas armijas Brīvprātīgo biedrība,
Asociācija “Viļņai un tautai”, Lietuvas
Vitauta klubs, Neatkarības aizsardzības
savienība uc.), kā arī Latgales barikāžu
dalībnieku biedrības biedri.
Lietuvas delegācijas vadītājs, Lietuvas armijas Viļņas garnizona virsnieku
nama priekšnieka vietnieks Gaudentas
Augštikalnis uzrunājot salidojuma
dalībniekus uzsvēra, ka sadarbība ar
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrību turpinās jau ilgu
laiku. Katru gadu tiek organizēti dažādi
kopīgie pasākumi, kā arī regulāri
notiek darba grupu sanāksmes. Viļņas
garnizona virsnieku namā katru gadu
18.novembrī tiek organizēts Latvijas
Republikas
Neatkarības
dienas
svinīgais pasākums, kurā piedalās

Lietuvā dzīvojošie latvieši, Latvijas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks
Lietuvā, Lietuvas sabiedriskās organizācijas un 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība kopā ar muzi
kantiem no Latvija. 2015.gadā šajā
svinīgajā pasākumā piedalījās Mārupes
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
un skolotāji.
Salidojuma turpinājumā, Lietuvas
delegācijas pārstāvis Antanas Burokas
pasniedza Lietuvas valsts aizsardzības
draugu kluba pateicības aktīvākajiem
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības biedriem.
Savukārt, 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valdes
priekšsēdētājs Jānis Ozols pasniedza
Goda zīmes un pateicības rakstus
Lietuvas delegācijas dalībniekiem: Algim Narutim, Zigfridam Jankauskam,
Romasam Akelaitim, Jaronimam
Kraulym, Gaudentam Aukštikalnim,
Artūram Armanaviciusam, Povilam
Šimkavičiusam, Alfoncam Augulim,
Anicetam Varnam, Dainiusam Gude-

lim un Gintautam Andrišenam.
Salidojuma dalībniekus ar skanīgām
dziesmām
sveica
Lietuvas
etnogrāfiskais ansamblis „Viļnaļi” (vad.
Laima Purliene) un Aglonas kultūras
centra jauniešu popgrupa “M.A.L.A.”
(vad. Gunta Gulbe-Kalvāne).
Pasākums turpinājās pie Latgales
1991.gada barikāžu dalībniekiem viesu
namā “Aglonas Alpi”. Muzikālo pavadījumu nodrošināja mārupietis
Staņislavs Cekulis.
3.jūlijā abu valstu salidojuma dalībnieki piedalījās Svētajā misē Aglonas
bazilikā, kas bija veltīta visiem 1991.
gada barikāžu dalībniekiem, vēlāk gida
pavadībā apskatīja Aglonas baziliku.
Salidojumu noslēdza visu dalībnieku
foto sesija.
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība izsaka pateicību
Mārupes novada domei un visiem, kuri
atbalstīja šo iespaidiem ļoti bagāto
pieredzes apmaiņas braucienu.
Ingrīda Medne

piektdiena, 11.novembris 2016
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Karjeras mēnesis Jaunmārupes
pamatskolā

Sīvā konkurencē 6. b klases komanda - Anna Gabriela Jūra, Marta Reihmane un
Karlīna Mitrēvica - ieguvusi 1.vietu konkursā “Es esmu, es radu”.

Par savu karjeru domājam un
plānojam visu laiku, bet īpaši
skolā
karjeras
izziņai
pievēršamies tieši oktobrī. Arī šī
gada oktobris Jaunmārupes
skolēniem un skolotājiem bija
gana raibs, bagāts ar jaunumiem
un dažādiem pasākumiem.

Visa oktobra mēneša gaitā Jaunmārupes pamatskolas garā tuneļa
galā bija apskatāma plakātu izstāde, kuru gatavojuši skolēni kopā
ar saviem klašu audzinātājiem un
dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. Plakātos varēja apskatīt
reklāmas no ekskursijām, kurās
viņi devušies un ieteikumi, kas
būtu interesanti citiem. Apskatāmas
bija
arī
mācību
priekšmetu un sākumskolas audzinātāju “Karjeras saules”. Šajos
plakātos skolēni ar skolotājiem
atzīmējuši tās profesijas un darbus,
kuros var noderēt konkrētajā
mācību
priekšmetā
apgūtās
zināšanas un prasmes. Prieks, ka
profesijas norādītas ļoti bagātīgā
skaitā!

14. oktobrī Karjeras dienu ietvaros Jaunmārupes pamatskolas
8a. un 9a. klases skolēni devās
priekšmetam ļoti saistošā mācību
ekskursijā – iepazīt farmaceita profesiju un šīs profesijas saikni ar
ķīmiju. Skolēniem bija iespēja
iepazīties ar sev vēl nezināmām vai
jau kaut kur dzirdētām lietām par
farmaceita profesiju no vietējās un
visiem labi pazīstamās aptiekas
iemītniekiem. Skolēnus sagaidīja
„Latvijas aptieka” uzņēmuma
komercdirektora vietniece mārketinga jautājumos Zita Jēkabsone un
arī farmaceite, Jaunmārupes aptiekas vadītāja Eva Johansone.
Sadarbībā ar Mārupes uzņēmējiem “Uzņēmēju dienas 2016”
Jaunmārupes pamatskolas izglītojamie devās, lai paplašinātu redzesloku par darbu dažādās nozarēs
un, mērķtiecīgi izzinot, iepazinās
ar karjeras iespējām mūsu novadā.
Skolēnu padomes aktīvie skolēni
jau no agra rīta brauca uz izglītojošu ekskursiju – Starptautiskajā
lidostā “Rīga”, SIA “Rolling”, SIA
“Beweship” un SIA “Studio

figūra”. Skolēniem bija vienreizēja
iespēja izpētīt uzņēmumu darbības
sfēru, izzināt darba tirgus specifiku
un apzināties izglītības nozīmību
jebkurā no tiem. Paldies uzņēmējiem par iespēju skolai piedalīties
šāda veida pasākumos un ceram uz
turpmāku sadarbību!
Pateicoties vecāku aktivitātei,
17.oktobrī Jaunmārupes pamatskolas 1. - 3.klases skolēniem tika
demonstrēta zibakcija, kuras laikā
dažādi cilvēki no dažādām profesijām, kurām ikdienā ir jāvalkā
formas tērps, rādīja un stāstīja par
savu darbu un formas specifiku.
Varēja redzēt arī, kas notiek, ja formas tērpu vai kādu atribūtu nomaina pret ko neatbilstošu - vai tad
arī mēs šo cilvēku varam uztvert kā
savas profesijas pārstāvi? Arī
skolēni no pašu vides uzstājās un
visi varēja salīdzināt: vai mūsu
skolas forma citiem cilvēkiem
parāda mūsu piederību un veido
kopējo skolas tēlu? Paldies skolas
aktīvajiem vecākiem - īpaši Endijai
Kupcei - un darbiniekiem par atbalstu un atraktivitāti!
Karjeras mēnesi pirms skolēnu
brīvlaika noslēdza konkurss “Es
esmu, Es radu”. Skolēni pētīja trīs
profesijas: pasākumu organizators,
dāvanu dizaineris un telpu dekorators. 5. līdz 8.klases skolēni gatavoja prezentācijas, dāvanu paraugus, plakātus un priekšnesumus,
lai pastāstītu savas idejas no šo
profesiju skatu punkta.
19.oktobrī skolēnu uzstāšanos
vēroja gan viņu klases biedri un
skolotāji, gan žūrija, kas sastāvēja
no 4. un 9.klašu pārstāvjiem un
skolotājām.
Jolanta Grosberga-Gernere,

Jaunmārupes pamatskolas pedagogskarjeras konsultants

Dalība starptautiskā Erasmus+ projekta GAME
seminārā Rumānijā

Pirmsskolas skolotāji pulcējas Brīvdabas
pedagoģijas kursos Jaunmārupē

Jaunais mācību gads Jaunmārupes pamatskolas pirms
skolā aizsākās ar skolotāju
vēlmju apzināšanu un virzieniem,
kādos pilnveidot savu pedagoģisko meistarību un profesionālo kvalifikāciju. Kāda no
izteiktajām idejām ietvēra tēmu
ar nezūdošu aktualitāti - Brīvdabas pedagoģija.

Jau augustā uzrunājot aktīvo un
atsaucīgo lektori, angļu valodas
skolotāju un starptautisku izglītības projektu vadītāju, Zviedrijas
brīvdabas organizācijas „Friluftsframjandet” stipendiāti Anitu
Ieriķi, guvām atbalstu ieceres reali
zācijai. Tādējādi Jaunmārupes

pamatskolā šā gada 14.oktobrī
pirmsskolā uz apmācības kursiem
pulcējās visai plašs dalībnieku
skaits - kopskaitā 32 Mārupes un
citu Pierīgas novadu izglītības
iestāžu skolotājas. Kopā ar lektori
pašas sev vēlreiz apliecinājām, ka
“dzīve dabā dod ikreiz jaunus
piedzīvojumus – dienā un naktī,
saulē un vētrā, no gadalaika uz
gadalaiku. Tie, kas sāk pievērsties
ar izpratni dzīvei dabā, nekad
nekļūst “bezdarbnieki” – neieslīgst
nevarēšanas un nevēlēšanās, negribēšanas rutīnā.” Savukārt, gribas vēlēt, lai darbā ar saviem
audzēkņiem katra no mums īstenotu mācību “mīlēt dabu, jo to ko
mīl, to neposta !”
Par to, ka aizvadītā diena bijusi
piepildīta, liecina skolotāju atsauksmes. Kā papildinājumu kursos gūtajām atziņām, dalībnieki
pozitīvi novērtēja mūsu iestādes
vidi, tradīcijas un grupu apgaitā
vēroto. Paldies visiem, kas līdzdarbojās un visiem, kas palīdzēja un
atbalstīja, lai šis pasākums izdotos!
Sandra Belcāne, izglītības
metodiķe pirmsskolā

Intervija ar kultūras ministri Daci Melbārdi
Patiesā kultūrizpratne sākas ar
aktīvu līdzdalību
Vai būt par kultūras ministri ir grūti, jo īpaši apzinoties, ka šis amats ietver sevī nacionālo vērtību, latvietības, valodas u.c. īpašu
godāšanu gan Latvijā, gan ārpus tās robežām?

Tas nav viegli atbildams jautājums, jo ir gan grūti brīži, gan brīži, kas
sniedz ļoti lielu gandarījumu un labas sajūtas. Manā atbildībā ir ne tikai
kultūra, bet arī mediju politika un integrācijas politika. Ar kultūrpolitiku
ir daudz vieglāk, bet tādās jomās kā mediji un integrācija pretrunas un
problēmu loks ir plašāks.
Kas Jūsu darbā ir pats grūtākais?

Cilvēciski grūtākais ir laika menedžments, jo darbu, kas jāizdara, ir
krietni vairāk, nekā cilvēkam vispār ir pieejams laiks. Otra būtiska lieta,
kas ietekmē, ir pats informācijas laikmeta fenomens. Patīk tas vai nepatīk,
jebkurai amatpersonai izvirza prasību nemitīgi papildus domāt par to, kā
izskatās tas, ko tu dari, un kādā veidā tiek nodrošināta komunikācija. Ja ir
jautājumi, kuros ir atšķirīgi viedokļu paudēji un viņiem ir jaudīgi informācijas resursi, tad dažkārt ir grūti informācijas laukā ar vienlīdzīgiem
noteikumiem cīnīties. Jāsaka, ka bieži vien tas, kas mani apgrūtina, ir tas,
ka es redzu - dzīve notiek konstruētā realitātē. Dažkārt pietrūkst laika un
spēka savu taisnību un patiesību pierādīt.
Kamēr skolēni baudīja brīvlaiku
un vairākums Mārupes vidusskolas
skolotāju devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju,
mūsu skolas Erasmus+ projekta
GAME “Genius And Mission in
Education” koordinatore, angļu
valodas skolotāja Liene Baltmane
un matemātikas skolotājs Aleksandrs Vorobjovs devās uz dienvi
diem, lai piedalītos GAME starptautiskajā seminārā Rumānijas
pilsētā Oradea.
Intensīvā darbā, vērojot un apspriežot neformālās izglītības
pieredzi, kā arī plānojot projekta
gaitu, pagāja vesela nedēļa no 25.
līdz 31. oktobrim. Vispirms viesojāmies Oradea 52. bērnudārzā un
pareizticīgo licejā, kas abi projektā
pārstāv Rumāniju. Mūsu izglītības
sistēmām ir dažas būtiskas atšķirības.
Piemēram,
pamatskola
Rumānijā beidzas jau 8.klasē. Skolotāji periodiski kārto apjomīgus,
striktus eksāmenus par savu
mācību priekšmetu. Daudzi skopiektdiena, 11.novembris 2016

lotāji ir bez darba, tādēļ ir liela
konkurence un strādājošie skolotāji
ļoti cenšas savu darbu darīt apzi
nīgi.
Bērnudārza bērni, audzinātājas
un vecāki bija mums sarūpējuši
dažādus neformālās izglītības
priekšnesumus. Vecākā grupiņa
angļu valodā iestudēja lugu par
lielā burkāna vilkšanu, citā grupiņā
skolēni no augļiem veidoja ezīšus,
bet vēl kādi audzēkņi uz šķīvīšiem
izkrāsoja projekta dalībvalstu Latvijas, Rumānijas, Grieķijas,
Itālijas un Spānijas - karogus.
Savukārt bērnudārza iekšpagalmā
bērni mācījās spiest vīnogu sulu,
lobīt kukurūzu un konservēt
augļus.
27.oktobrī norisinājās GAME
atklāšanas konference. Projekta
galvenā koordinatore Maria Dileo
no Itālijas iepazīstināja ar projektu
klātesošos skolotājus, skolēnus un
viņu vecākus. Pēc konferences
skolēni sniedza nelielu koncertu uzstājās zēnu koris un deju kolek-

Kādi kultūras pasākumi Jums vislabāk patīk Latvijā?

tīvs, kuri bija iemācījušies pa kādai
dejai no katras projekta dalībvalsts.
Nākamajā dienā apmeklējām
izglītības inspektoriātu, kas uzrauga skolas, un pilsētas domi.
Domē tikāmies ar Oradea pilsētas
vicemēru un domes izglītības departamenta vadītāju, kura sniedza
emocionālu un visām projekta
dalībvalstīm aktuālu uzrunu par to,
ka skolēni, pirmkārt, jāaudzina kā
patstāvīgas personības. Pēc šīs
tikšanās Aleksandrs Vorobjovs angļu valodā novadīja neformālās
izglītības mācību stundu Pareizticīgo liceja 8.a klases skolēniem.
Skolēni
spēlēja
dažādas
matemātiskās spēles, risināja loģikas un atjautību uzdevumus.
Pēdējā dienā projekta dalībnieki
viesnīcas konferenču zālē veidoja
un sniedza savas skolas preze
ntāciju.

Man patīk kvalitatīvi kultūras pasākumi, kas ir labi noorganizēti un kas
sniedz patiesi emocionālu baudījumu. Es pati profesionāli esmu ļoti
saistīta ar Dziesmu svētku kustību. Manuprāt, Dziesmu un Deju svētki ir
pasākums, kurā, īpaši esot dalībniekam, ir iespēja gūt ārkārtīgi pozitīvas
emocijas. Tai pašā laikā iepriecina arī daudzi citi pasākumi. Es ļoti lielu
prieku gūstu no mākslinieku, mūziķu profesionālās veiksmes, kad var
redzēt, ka viņu darbs izdevies izcili. Es varu minēt nesenos piemērus.
Operas pirmizrāde “Fausts” un iepriekšējā pirmizrāde “Makbets” sniedza
tiešām lielu saviļņojumu par to, ka ar salīdzinoši maziem līdzekļiem,
esam spējīgi augstā kvalitātē sagatavot operas uzvedumu. 1. novembrī
piedzīvoju ārkārtīgi pozitīvu saviļņojumu par ļoti spēcīgu Viestura
Kairiša filmu “Melānijas hronika”, kas atkal apliecināja, ka ar salīdzinoši
nelieliem resursiem mūsu filmu veidotāji, režisori ir spējīgi kino nozarē
radīt spēcīgus darbus. Te varētu saukt visdažādākos piemērus. Tāpat arī
lokālus pasākumus, kas nenotiek Rīgā. Piemēram, vasarā es biju ārkārtīgi
saviļņota par to, ar kādu iedvesmu un aizrautību tiek organizētas 3×3
nometnes un kāda tur valda kopējā noskaņa un pozitīva attieksme. Vēl
varētu minēt manu dzimto pilsētu Valmieru, kura pagājušajā vasarā pie
teica jaunu starptautisku festivālu, teātra festivālu, kas, manuprāt, bija ļoti
veiksmīgs. Man vienmēr pozitīvas emocijas rada pasākumi, kas ir veltīti
mūsu dižgariem, piemēram, ļoti emocionāli, spēcīgi pasākumi bija saistīti
ar režisora Jāņa Streiča sumināšanu.

Aleksandrs Vorobjovs, GAME
projekta dalībnieks

Visu interviju ar kultūras ministri, kā arī “Mārupes Jauniešu Vēstis”
pilnā apjomā lasiet Mārupes Jauniešu domes mājaslapā www.jaunatnemarupe.lv.

7

Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Otrais Mārupes atklātais galda tenisa
turnīrs noslēdzies
6. novembrī Tīraines sporta
kompleksā
norisinājās
otrais
Mārupes atklātais galda tenisa
turnīrs bērniem un jauniešiem
(amatieriem) „Mārupes kauss
2016”.
Sacensībās
piedalījās
novada bērni un jaunieši vecumā
no septiņiem līdz 21 gadam.
Sacensības organizēja dienas
centrs „Švarcenieki” sadarbībā ar
Mārupes novada Sporta centru,
uzņēmumu playtables.lv un bērnu
jauniešu centru „Laimīte”.
Izsakām īpašu pateicību bērnu
un jauniešu centra „Laimīte” galda
tenisa trenerei Laurai Pavārei, kas
kopā ar saviem audzēkņiem tiesāja
sacensības un Raimondam Rūdelim no uzņēmuma Playtables.lv,

kas nodrošināja pasākuma dalībniekiem balvas un tehnisko atbalstu.
Paldies arī sacensību dalībniekiem un sveicam ar uzvarām!
Meitenes: 1. vieta Ksenija Gorovaja, 2. vieta Sabīne Cenkuse, 3.
vieta Beāta Karpoviča.
10 gadi un jaunāki: 1. vieta Kristers Dalderis Bebrovskis, 2. vieta
Ivo Marko Spuriņš, 3. vieta Marks
Dincdorfs. 11 – 12 gadi: 1. vieta
Rūdolfs Vaiders, 2. vieta Haralds
Ditrihs, 3. vieta Reinis Miemis. 13
gadi un vecāki: 1. vieta Aleksejs
Ivanovs, 2. vieta Gļebs Slovohotovs, 3. vieta Krišjānis Bite.
Gatis Vācietis, dienas centra
“Švarcenieki” vadītājs

Medaļas taekvondo
5.novembrī notika starptautiskais turnīrs “Jelgavas kauss
2016”. Tajā piedalījās ap 270 sportisti no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas un Latvijas, tai skaitā
Mārupes sportisti.
MSC sportisti šajā turnīrā uzrādīja izcilus sasniegumus, izcīnot
5 zelta medaļas, 2 sudraba medaļas

un 3 bronzas.
1.vietas: Kārlis Orleāns, Dāvids
Bērziņš ( 2 vecumu grupās), Pēteris
Drengers, Kārlis Gatis Pļavenieks.
2.vietas: Alekss Ribčenko, Krista
Cimoška, 3.vietas: Ernests Kalniņš,
Roberts Vucens, Roberts Daukšta.
Sveicam sportistus ar augstajiem
rezultātiem!

Apbalvoti sezonas vadošie bērnu klašu
motokrosisti

Vidū: Eiropas čempions, mārupietis Edvards Bidzāns

Aizvadītajā sestdienā, 5. novembrī, Rīgā, bērnu un jauniešu centrā
„IK Auseklis” pirmo reizi norisinājās motokrosa apbalvošanas ceremonija bērnu klasēm. Pasākuma
laikā tika apbalvoti sezonas vadošie sportisti.
Šogad Latvijas motokrosa jaunā
paaudze aizvadījusi veiksmīgu sezonu. Gan Latvijas čempionāta,
gan Latvijas kausa un Mini Motokrosa sacensību seriāls pulcējis
ļoti kuplu dalībnieku skaitu,
parādot, ka motokross jauniešu
vidū ir gana iecienīts, un šim sporta
veidam ir nākotnes perspektīvas.
Jaunieši Latviju ne reizi vien
godam aizstāvējuši ne tikai vietējos čempionātos, bet arī daudz
plašāka mēroga cīņās. Augusta sākumā Latvijas izlase - Rainers
Žuks un Valters Logins, Kristiāns
Freimanis, Ričards Kursītis, Krists
Kristers Sūna, Kārlis Alberts
Reišulis un Edvards Bidzāns LaMSF viceprezidenta Fīlipa
Kempeļa pavadībā devās uz pasaules Junioru čempionātu Krievijā
85cc un 125cc klasēm, kur paralēli
norisinājās arī Eiropas atklātais
čempionāts EMX65 klasei. Labāko
rezultātu šajās sacīkstēs uzrādīja

Kārlis Alberts Reišulis, EMX65
klasē izcīnot sudraba medaļu. Tikmēr visa izlase kopā izcīnīja ‘’Ride
Green Cup’’.
Oktobra sākumā vairāki Latvijas
motokrosa
jaunieši
startēja
prestižajās “Coupe de l’Avenir”
sacensībās Beļģijā, kur tika izcīnīta
augstā 4.vieta, apsteidzot daudzas
motokrosa lielvalstis. Taču viens
no patīkamākajiem brīžiem noteikti bija jaunā mārupieša Edvarda
Bidzāna izcīnītais Eiropas čempiona tituls EMX65 klase Čehijā sezonas vidū.
Protams, visas sezonas garumā
Latvijas jaunie talanti startēja arī
Baltijas valstu čempionātos un
Eiropas Ziemeļaustrumu zonas
sacīkstēs.
Liels paldies jāsaka ne vien
pašiem sportistiem, bet arī šo sportistu motoklubiem. Šogad Latvijas
Junioru klubu čempionāta rezul
tātu tops sekojošs: pirmie Bieriņi,
otie Elkšņi, trešie MX Ādaži,
ceturtie CAMK Latgale, bet piektajā vietā K.Serģa Motoklubs. Noteikti paldies jāsaka arī vecākiem,
kuri sniedz lielāko atbalstu jaunajiem censoņiem.

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Rodions Sirotkins (24.09.2016.)
Renārs Miemis (27.09. 2016.)
Pēteris Vīgants (16.09. 2016.)
Oļesja Karpenko (29.09. 2016.)
Ričards Assāns (06.10. 2016.)
Nikola Smirnova (03.10. 2016.)
Kārlis Briska (11.10. 2016.)
Karlīna Rublāne (02.10. 2016.)
Mikus Kalniņš (10.10. 2016.)
Krišjānis Pranckaitis-Debiro
(11.10. 2016.)
Alija Ušakova (13.10. 2016.)
Henrijs Ikaunieks (06.10. 2016.)
Elza Štāle (16.10. 2016.)
Roberts Purmalis (16.10. 2016.)
Mihails Jakovļevs (14.10. 2016.)
Raivo Ločmelis (16.10. 2016.)
Konstance Štamere (14.10. 2016.)
Harijs Gebauers (23.10. 2016.)
Paija Māra Lizdika (22.10. 2016.)
Ralfs Vonsovičs (25.10. 2016.)
Nikola Sila (26.10. 2016.)
Augusts Egle (22.10. 2016.)
Olivers Pinnis (27.10. 2016.)
Annija Strautiņa (25.10. 2016.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
07.10.2016.
Mārtiņš Vaitkevics un Marika
Novada
Vladimirs Jakovļevs un Svetlana
Lukina
Andris Lukašjus un Valentīna
Boļasnikova
10.10.2016.
Jevgēnijs Leonovs un Olga
Fjodorova
14.10.2016.
Edgars Škutāns un Viktorija
Ustjugova
Sergejs Daņeļijs un Natālija
Ņikoļenko
28.10.2016.
Jurģis Gaveiks un Gunta Krūze

Sveicam novada seniorus
Františkai Fetisovai
4. oktobrī palika 85 gadi
Emīlijai Locei
8. oktobrī palika 85 gadi
Mayyai Shustovai
11. oktobrī palika 85 gadi
Iraidai Bergmanei
12. oktobrī palika 93 gadi
Lidijai Jefimovai
14. oktobrī palika 90 gadi
Pēterim Graudumniekam
14. oktobrī palika 90 gadi
Lidijai Sveņķei
15. oktobrī palika 92 gadi
Konstancijai Meļauskienei
15. oktobrī palika 85 gadi
Ludmila Mikrjukova
17. oktobrī palika 80 gadi
Ņinai Godiņai
21. oktobrī palika 80 gadi
Jekaterinai Kazakevičai
24. oktobrī palika 80 gadi
Ārijai Bražai
25. oktobrī palika 85 gadi
Lisijai Laveniecei
27. oktobrī palika 80 gadi
Martai Līcītei
27. oktobrī palika 95 gadi

Mūžībā aizgājuši

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
2016. gada 13. un 27.
novembrī plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Visi laipni aicināti!
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Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
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Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/aktuali/marupes-vestis/

Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne vienmēr
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Juris Bauda
26.09. 1945. – 10.10.2016.
Mirdza Dreiere
22.03.1933. – 08.10. 2016.
Ainārs Bērziņš
31.12.1961. – 12.10.2016.
Valentīns Čurgils
07.10.1944. – 17.10.2016.
Sergejs Kozlovecs
28.10.1962. – 17.10.2016.
Viktors Moisejevs
05.06. 1934. – 20.10.2016.
Rasma Znatnaja
24.03.1940. – 20.10.2016.
Jānis Ciršs
30.01.1930. – 22.10. 2016.
Skaidrīte Niedriņa
20.08.1925. – 23.10.2016.

piektdiena, 11.novembris 2016

