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2016.GADA SEPTEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SVINĪGI ATKLĀTS JAUNĀKAIS MĀRUPES NOVADA

BĒRNUDĀRZS “MĀRZEMĪTE”

20. augustā Rožu ielā 35
svinīgi tika atklāta jaunākā un
Baltijā modernākā pirmsskolas
izglītības iestāde “Mārzemīte”.
Atklāšanas pasākumā piedalījās
ievērojams skaits viesu un jauno
ģimeņu ar bērniem, kas ne tikai
baudīja sarūpētos priekšnesumus, bet varēja arī iemēģināt
interesantos rotaļu laukumus un
izstaigāt jaunās telpas.
Bērnudārza atklāšanā paldies tika
teikts būvniekiem, projektētājiem un
būvuzraugiem, arī jaunā bērnudārza
vadība saņēma daudz laba vēlējumus
gan no kolēģiem, gan citu Mārupes
izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī
no kaimiņu pašvaldībām. Par atklāšanas pasākuma noskaņu rūpējās Mārupes mazie dziedātāji, jaunā
bērnudārza kolektīvs un Mārupes
Kultūras nama kolektīvs.

Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, uzrunājot klātesošos uzsvēra: “Jauna
bērnudārza atvēršana ir notikums
visiem mārupiešiem. Mārupē dzīvo
ļoti daudz jaunās ģimenes, kurās katru gadu dzimst bērni un mēs ar to
lepojamies. Lai jaunajā bērnudārzā
bērni jūtas kā mājās, lai radošais
pedagogu kolektīvs spēj mācīt bērnus
darīt labus darbus un sapņot lielus
sapņus. Es ticu, ka plašā teritorija,
jaunās, daudzpusīgās rotaļu ierīces,
gaišās telpas – tas viss ļaus bērniem
šeit justies patīkami, droši, augt un
attīstīties. Pateicos visiem, kas bija
iesaistīti šī projekta tapšanā.”
Jaunais bērnudārzs ir gana iespaidīgs – tā kopējā zemesgabala
platība ir 2 ha, kur atrodami vairāki rotaļu laukumi, plaša estrāde un
pat bērnudārza kolektīva izveidots
dārzs. Ēkas kopējā platība 3671,72
m2. Bērnudārzs veidots ar augstiem

Mārupē atklāta pirmā velosipēdu
apkopes stacija

siltumtehniskajiem rādītājiem, interesantu labiekārtošanas plānu ar
mūsdienīgiem un oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai bērnu attīstībai
tiem draudzīgā vidē. Mazajiem
mārupiešiem pieejama šim laikmetam piederīga ēka ar ergonomisku
rotaļu laukumu, kurā uzstādītas
kāpelējamās un virvju atrakcijas un
citas papildu konstrukcijas bērnu
motoro iemaņu un kustības aparāta
attīstībai.
Ēkas būvniecībai par pamatu tika
ņemts pielāgots 2010.gadā tapušā
bērnudārza “Zeltrīti” projekts, kuru
veidojis arhitektu birojs SIA “AR.4”.
Pamati jaunajai ēkai likti 2015.gada
9.oktobrī un būvniecības darbus
īstenoja SIA “RBSSKALS Būvvadība”. Savukārt jau šī gada jūlija
vidū Mārupē ekspertu komisija veikusi pirmsskolas izglītības iestādes
“Mārzemīte” izvērtēšanu, pēc kuras
ēka pieņemta ekspluatācijā.

turpinājums 8.lpp

piektdiena, 9.septembris 2016

turpinājums 3.lpp

Ar LMT atbalstu Mārupē uzstādīts āra
tenisa galds publiskai lietošanai
Jaunā mācību gada sākumā,
2.septembrī, Mārupes vidusskolas sporta dienas ietvaros,
pateicoties “Latvijas Mobilā
Telefona” (LMT) atbalstam, skolas pagalmā svinīgi tika atklāts
stacionārs āra tenisa galds.
Turpmāk tas būs pieejams ikvienam Mārupes novada iedzīvotājam bezmaksas lietošanai.

13.augustā pie Mārupes vidusskolas svinīgi tika atklāta Mārupē
pirmā publiskā velosipēdu apkopes stacija. Šādas stacijas Latvijā ir
vien dažas un būtiski atvieglo dzīvi velobraucējiem. Turpmāk tā būs
pieejama ikvienam velosipēdistam 24 stundas diennaktī.

Būvdarbu kopējās izmaksas ir
3,491 miljons eiro, plus PVN. Bērnudārzs pilnībā celts par pašvaldības
līdzekļiem, ņemot aizņēmumu Valsts
kasē.
Jaunajā bērnudārzā pirmsskolas
izglītību apgūs 288 bērni no divu
gadu vecuma. Tā kā pēc dzimstības rādītājiem Mārupes novads
jau vairākus gadus Pierīgā ir starp
līderiem, un arī pagājušajā gadā
pārsniegti iepriekšējo gadu dzimstības rādītāji, šī bērnudārza atvēršana ir ļoti priecīga un gaidīta ziņa
mārupiešiem.
Lai pirmsskolas vecuma bērnus
varētu ērti nogādāt līdz izglītības
iestādei, pamatojoties uz Mārupes
novada Domes lūgumu, no 2016.
gada 15.augusta spēkā stājušās izmaiņas maršrutā Nr.5435 Rīga–
Mārupe. Turpmāk maršruta autobusi
kursē arī līdz pieturai “Bērnudārzs
Mārzemīte”.

Āra tenisa galda atklāšanā piedalījās Latvijas Galda tenisa federācijas pārstāvji, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs,
projekta
iesniedzējs,
Mārupes vidusskolas izglītības un
atbalsta biedrības pārstāvis Pauls

Puķe, Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns, kā arī LMT
pārstāve Ieva Skrabe-Duhanovska.
Svinīgo pasākumu klātienē vēroja Mārupes vidusskolas ceturto
klašu skolēni, kuriem bija iespēja
ne tikai uzzināt par galda tenisa izcelsmi un spēles noteikumiem, bet
arī vērot profesionālu galda tenisistu paraugdemonstrējumus.
Projekta idejas autori un īstenotāji – biedrība “Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība” – ir pārliecināti, ka tenisa galds
Mārupes vidusskolas teritorijā ļaus
saturīgi un veselīgi pavadīt brīvo
laiku skolēniem, vecākiem un citiem interesentiem gan mācību gada
laikā, gan vasaras mēnešos.
turpinājums 8.lpp

Mārupes novada
skolas uzsāk jauno
mācību gadu

Jauno, 2016./2017. mācību
gadu Mārupes novada četrās
vispārizglītojošajās
iestādēs
uzsākuši 2139 skolēni un 216
pedagogi. Kopumā 13 pirmajās klasēs mācīsies 321 pirmklasnieks. Gatavojoties mācību gadam, mācību procesa
nodrošināšanai un modernizēšanai, Mārupes novada skolas iegādājušās jaunu inventāru
un mācību līdzekļus, veikušas
remontdarbus, kā arī ieviesušas
jaunas interešu izglītības programmas.
Mārupes vidusskolā savu pirmo
skolas gadu uzsāks 118 pirmklasnieki, kopumā 4 pirmajās klasēs.
Skolā darbu uzsāk arī 8 jauni pedagogi, gatavojoties jaunajam mācību
gadam iegādāts jauns aprīkojums
klasēm – 12 mūsdienīgi mikroskopi, jauna programmatūra datoriem,
sporta inventārs. Pirmo gadu vidusskolā nokomplektētas trīs 10.klases
– klase ar matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena programmu,
klase ar komerczinību programmu
un vispārizglītojošā virziena programmu. Priecē arī vēsts, ka aizvien biežāk mārupieši izvēlas vidējo
izglītību iegūt tieši Mārupes vidusskolā, kur šogad vidusskolēnu skaits
pieaudzis par 22%.
Šogad Mārupes vidusskola var
lepoties arī ar piešķirto “Mammadaba” vēstniecības titulu, kas dos
iespēju piedalīties VAS “Latvijas
Valsts meži” projekta meistarklasēs,
pilnveidojot skolēnu zināšanas par
dabu, savukārt skolas 3.c klase ir
izcīnījusi iespēju visa mācību gada
garumā piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa
klase”.
Jaunmārupes
pamatskola
2016./2017. mācību gadu uzsāk labiekārtotās mācību telpās, kuras nodrošinātas ar jaunām tehnoloģijām.
Skolas gaitas uzsāks četras pirmās
klases, kopā 101 pirmklasnieks. Ar
1.septembri skolā strādās 16 jauni pedagogi, ir papildināts interešu
izglītības piedāvājums (šahs, tekstildarbi, koriģējošā vingrošana).
turpinājums 8.lpp
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Saimnieciskie darbi jūlijā un augustā
Izsludināti iepirkumi

Būvprojekta izstrāde Mārupes
novada iestāžu biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 30.09.2016.

Cienījamie, mārupieši!
Apsveicu
Mārupes
novada
skolēnus, studentus, skolotājus,
izglītības iestāžu darbiniekus un
vecākus ar mācību gada uzsākšanu!
Lai Jūsu mērķi un ieceres piepildās
ar kopēju darbu!
Mārupi par savu dzīvesvietu izvēlējušies gandrīz 20 000 iedzīvotāju, aizsākot un turpinot savas
ģimenes veidošanu. Lai to veiktu,
ir jābūt drošam pamatam - kā saka,
“zemei zem kājām un pajumtei virs
galvas”. Lielā mērā tas ir atkarīgs
no katra paša, bet ir lietas, kuras
mēs individuāli ietekmēt nevaram.
Viena no šādām lietām ir nodokļi.
Esmu darba grupu sastāvā Latvijas
Pašvaldību savienībā un Finanšu
ministrijā, kurā notiek darbs pie esošo NĪN piemērošanas izvērtēšanas.
Uzskatu, ka mūsu Latvijā mājoklis nebūtu apliekams ar nodokli vai
arī šim nodoklim jābūt samērīgam,
radot ģimenēm drošumu. Šādi lēmumi jāpieņem Saeimas deputātiem. Kamēr “lielie” deputāti klusē,
pašvaldības meklē risinājumus, kā
atbalstīt iedzīvotājus.
Šajā sakarā 2016.gada 31.augusta Mārupes novada Domes sēdē
ir pieņemti saistošie noteikumi
“Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā” un veikti grozījumi saistošajos noteikumos “Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē”.
Vēlos informēt nekustamo īpašumu īpašniekus Mārupes novadā
par būtiskiem papildinājumiem
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) piemērošanas jomā,
jo tas skar gandrīz katru Mārupes
iedzīvotāju, sākot ar 2017.gadu.
NĪN par zemi tiek saglabāts likumā noteiktajā apmērā - 1,5% no
kadastrālās vērtības, saglabājot atvieglojumus NĪN iedzīvotāju kategorijām, kurām tie bijuši iepriekšējos gados (kopumā 21 atvieglojuma
veids fiziskām un juridiskām personām), ja persona deklarējusi savu
dzīvesvietu Mārupes novadā ne
mazāk kā vienu gadu. Līdzšinējā
iedzīvotāju pieteikšanās NĪN atvieglojumu saņemšanai netiek mainīta.
Jaunums fiziskai personai
(īpašniekam) tiek piešķirts NĪN atvieglojums 50 % apmērā par mājokli
(ekspluatācijā nodoto būvi vai telpu
grupu ar piekrītošām domājamām

daļām no būves, kuras galvenais
lietošanas veids ir dzīvojama māja,
neieskaitot zemi un garāžu (ja tāda
ir)), kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri
plkst. 0.00.
Nodokļa atvieglojumi saskaņā
ar šo noteikumu tiek piešķirti pēc
pašvaldības iniciatīvas, nesaņemot
nodokļu maksātāja iesniegumu, ja
izpildās visi nosacījumi (nav NĪN
parādu, deklarēta īpašnieka dzīvesvieta uz 01.01. plkst.00.00, nav
būvniecības noteikumu pārkāpumu).
Ja īpašnieks deklarē savu dzīvesvietu 1.janvārī vai vēlāk, bet mājoklī
ir deklarēta kaut viena persona, NĪN
aprēķina vispārējā kārtībā – 0,2%,
0.4%, 0,6% atkarībā no būves kadastrālās vērtības.
Ja mājoklī uz taksācijas gada
1.janvāri plkst.00.00 nav deklarēta neviena persona (fiziskai vai juridiskai personai piederošā īpašumā),
piemēro NĪN likmi 1,5% apmērā
līdz nākošajam mēnesim, kad tajā ir
deklarēta kādas personas dzīvesvieta.
NĪN atvieglojumu nepiešķir (vai
piešķirto atvieglojumu atceļ) par
būvi un zemi, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti
būvniecības noteikumu pārkāpumi.
Piemēram, būve tiek izmantota pirms
tās nodošanas ekspluatācijā, būves
būvniecībā pārsniegts normatīvajos
aktos noteiktais kopējais būvdarbu
veikšanas ilgums - 8 gadi, nav spēkā
esošas būvatļaujas u.c.
Ja ir būvniecības noteikumu
pārkāpums,
kuru
konstatējusi
Mārupes būvvalde, piemēro NĪN likmi 3% apmērā līdz nākošajam mēnesim, kad ir novērsts konstatētais
pārkāpums. Šī NĪN likme tiek
piemērota zemei vai būvei, kurai ir
lielāka kadastrālā vērtība.
Saistošo noteikumu izpratnē
deklarētās dzīvesvietas adrese ir personas deklarētās dzīvesvietas adrese,
reģistrētās dzīvesvietas adrese vai
norādītās dzīvesvietas adrese, veicot
pirmuzskaites reģistrāciju Iedzīvotāju reģistrā.
Pieņemtie
saistošie
noteikumi nosūtīti Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai un stāsies spēkā ar publicēšanas dienu “Mārupes Vēstīs”.
Lūdzu savlaicīgi un uzmanīgi
iepazīstieties ar minētajiem Mārupes
novada Domes dokumentiem!

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
izbūve Jaunmārupē tiks uzsākta
2016.gada rudenī
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 2016. gada
30. augustā tika parakstīts līgums
ar PA “RERE Vide 1”, reģ. Nr.
40103824428 par ūdenssaimniecības
infrastruktūras izbūves darbiem par
kopējo summu 2 945 223, 80 EUR
bez PVN.
Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr.
40003236001.
Līgumu ietvaros tiks izbūvēti 6,2
km ūdensapgādes tīklu, 10,7 km
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sadzīves kanalizācijas tīklu un 6
kanalizācijas sūkņu stacijas.
Būvdarbus plānots pabeigt 6,75
mēnešu laikā un objektu nodot ekspluatācijā līdz 2017. gada aprīlim.
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.

Notiek piedāvājumu izvērtēšana
Bērnu rotaļu laukumu renovācija
Mārupes novadā, Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas attīstības vīzijas sagatavošana, gaismas tehnikas
iegāde Mārupes kultūras namam,
vides objekta izbūve Mazcenu alejā, Jaunmārupē, jaunas automašīnas
iegāde Mārupes novada Būvvaldei,
Viršu ielas un Liepkalnu ielas pagalmu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība, bērnu rotaļu laukumu
renovācija Mārupes novadā.
Noslēgti līgumi
Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas
darbi, 1.daļā - SIA “Mārupes
ceļinieks”, 2.daļā – SIA “Eco Baltia Vide”, 3.daļā - SIA”GK Traffic”. Līguma summa 1 520 000 eiro,
Līguma darbības termiņš 1.daļā 16.06.2018., 2.daļā - no 31.10.2016
līdz 30.04.2018., 3.daļā - 31.10.2016

līdz 30.04.2018.
Izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojums, 1.daļā - SIA “’ANIVA”,
2.daļā - SIA “Baltic Restaurants
Latvia”, 3.daļā - SIA “IRG”, līguma summa 5 139 128 eiro, līguma
darbības termiņš iepirkuma 1.un
2.daļā 22.07.2021., līguma 3.daļā
09.08.2021.
Ventilācijas
iekārtu
tehniskā
apkope un uzturēšana (remonts)
Mārupes
novada
pašvaldības
iestādēs, SIA “Inženiercentrs komforts”, līguma summa 41999,99 eiro,
līguma darbības termiņš 17.08.2019.
Ielu un ceļu būvdarbu būvuzraudzība Mārupes novadā, 1., 8.un
10.daļā - SIA “PRO VIA”, 2., 3.,
4., 5., 6., 7.,un 9.daļā - SIA “Isliena V”, līguma summa 38 433,61
eiro, līguma darbības termiņš 1.un
10.daļā - 26.10.2016., 2., 3., 4., 5., 6.,
7.,un 9.daļā – 24.10.2016., 8.daļā –
30.11.2016.
Tautas tērpu un koncertu tērpu
izgatavošana un piegāde, 1.un 2.daļā
par tērpu izgatavošanu Mārupes vidusskolai un Jaunmārupes pamatskolai - V.Bļinovas IU “Māksla”, 3.daļā

par tērpu izgatavošanu Mārupes
Kultūras namam - SIA “Musturi”,
4.daļā par tērpu izgatavošanu Skultes
sākumskolai - SIA “Muduri”. Līguma summa 34411,07 eiro. Līguma izpildes termiņš 1. daļā – 31.10.2016.,
2. daļā –31.10.2016., 3. daļā –
6.09.2016., 4. daļā –01.09.2016.
Neregulāro autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Mārupes
novada pašvaldības iestādēm, SIA
“VR Projekts”, līguma summa
41999,99 eiro, līguma darbības termiņš 31.12.2016.
Dārza tehnikas iegāde Mārupes
novada pašvaldības iestādēm, SIA
“KONGS”, līguma summa 11029,5
eiro, līguma darbības termiņš
06.09.2016.
Interaktīvo tāfeļu un dokumentu kameru iegāde, SIA “Lielvārds”,
līguma summa 40985 eiro, līguma
darbības termiņš 16.09.2016.
Sporta inventāra piegāde, SIA
“RANTZOWS SPORT”, līguma
summa 1.daļā - 5 064,80 eiro, 2.daļā
- 36 935,19 eiro, līguma darbības termiņš 29.07.2017.
I.Punculis, Domes izpilddirektors

Domes sēdē 31.augustā
• Lēma par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un detālplānojuma projekta uzsākšanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
• Lēma
par
lokālplānojuma
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai izstrādes
uzsākšanu.
• Izveidot Mārupes novada sporta
un aktīvās atpūtas konsultatīvo
padomi
• Apstiprināja Mazcenas bibliotēkas
nolikumu, lietošanas noteikumus
un datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas
resursu publiskās izmantošanas
kārtību Mazcenas bibliotēkā.
• Saskaņoja skolu interešu izglītības
programmas pulciņus 2016./2017.
un 2017./2018. mācību gadam.

• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 27/2016 „Par atbalsta
piešķiršanas un izmaksāšanas
kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē”, saistošos noteikumus Nr.
28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes
novadā”, saistošos noteikumus Nr.
29/2016 „Mārupes novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi”, saistošos
noteikumus Nr. 16/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014.
gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē””,
precizētajā galīgajā redakcijā,
saistošos noteikumus Nr. 30/2016
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā”.
• Lēma organizēt iepirkumu „Par

tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” un
„Transporta pakalpojumi skolēnu
pārvadāšanai un Mārupes novada
pašvaldības iestādēm”.
• Lēma pieņemt dāvinājumā no biedrības „Mārupes uzņēmēji” velosipēdu apkopes staciju ar kopējo
vērtību 2695,28 euro apmērā.
• Lēma kopīgi ar VAS „Starptautiskā
lidosta „Rīga””, SIA „F.Candera
Jauno lidotāju klubs” un biedrību
„F.Candera Aviācijas Tehnikas
muzejs” dibināt nodibinājumu ar
mērķi saglabāt kultūrvēsturisku
mantojumu aviācijas jomā.
• Apstiprināja Mārupes novada
Domes Informācijas drošības
noteikumus, Informācijas drošības politikas noteikumus un Informācijas drošības risku vadības
noteikumus.
Mārtiņš Bojārs, Domes
priekšsēdētājs

Domes sēdē 10.augustā
• Lēma par zemes ierīcības projektu
izstrādi un lietošanas mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
• Lēma par finansiālu atbalstu sportistiem un mūzikas dāvinājuma
pieņemšanu no SIA “Kreiss”.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 24/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2015. gada 30.
septembra
saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Mārupes novadā 2016.
gadā””,
saistošos noteikumus
Nr. 25/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2015.gada 27.maija
saistošajos noteikumos
Nr.10/2015 „Par pašvaldības

nodevu par būvatļaujas izsniegšanu””, saistošos noteikumus Nr.
18/2016
„Grozījumi Mārupes
novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.
11/2010 „Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”, saistošos noteikumus Nr. 21/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013.
gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.7/2013 „Par Mārupes
novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā””,
saistošos noteikumus Nr. 26/2016
„Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam”.
• Apstiprināja neapbūvētā zemes-

gabala Zeltiņu ielā 128, Mārupē,
Mārupes novads (kopplatībā 3756
kv.m.), nomas tiesību izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu, piešķirot nomas tiesības SIA
„SBC Property”.
• Lēma par pirmsskolas izglītības
iestādes „Mārzemīte” un Mārupes
vidusskolas dalību Izglītības ministrijas projektā „Sporta inventāra
un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs”.
• Lēma
organizēt
iepirkumu
„Mārupes novada Jaunmārupes
stadiona pārbūve”.
Mārtiņš Bojārs, Domes
priekšsēdētājs

Gaidām Jūsu iniciatīvu Mārupes novada kultūrvides
attīstības rīcības plāna izstrādē!
Mārupes novada iedzīvotāji un
uzņēmēji ir laipni aicināti piedalīties
Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes
seminārā “Rīcības plāns”.
Jums šī būs lieliska iespēja
piedāvāt savas idejas: Mārupes
pašvaldībai kultūras jomā veicamās
rīcības. Mēs kopā visas rīcības

novērtēsim un noskaidrosim, kuras
ir visvēlamākās un nepieciešamākās.
Vēlāk semināra rezultāti tiks
prezentēti Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes darba grupai, kas izvērtēs to
īstenošanas iespējas.
Seminārs notiks 2016.gada 15.septembrī, plkst.17:30, Mārupes Mūzi-

kas un mākslas skolas zālē, Mazcenu
alejā 39, Jaunmārupē. Plānotais darba ilgums: līdz 2,5 h.
Interesentus lūdzam pieteikt savu
dalību seminārā pa e-pastu:
jolanta.kursisa@marupe.lv.
Tālrunis uzziņām: 67149875.
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Turpinās ielu un ceļu labiekārtošanas
darbi novadā
Mārupes novada Dome informē, ka augustā tika uzsākti būvdarbi Laimdotas ielā (posmā no Sīpeles līdz Mēmeles ielai) un Tīraines ielā (posmā
no Grantiņu līdz Cidoniju ielai). Būvdarbu ietvaros paredzēta Tīraines ielas
bruģēšana, savukārt Laimdotas ielā tiks ieklāts asfaltbetona segums un izbūvēts apgaismojums.
Uzsākta arī Lapiņu dambja pārbūve, caurtekas pārbūve Lielās un Asteru
ielas krustojumā, kā arī ceļa remontdarbi Ūdru ielā, Penkules ielā (posmā no
Liliju līdz Upesgrīvas ielai), Vītiņu ielā (posmā no Kantora līdz Vārpu ielai),
kā arī Abavas ielas pārbūve un Cidoniju ielas pārbūve (posmā no Grantiņu
līdz Tīraines ielai).
Ar satiksmes organizācijas shēmām varat iepazīties www.marupe.lv.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Septembrī Mārupītes gatvē tiks veikti ceļa seguma
labošanas darbi
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 2016. gada septembrī
tiks veikti ceļa seguma labošanas darbi
Mārupītes gatvē posmā no Ventas ielas
līdz Imulas ielai un posmā no Vecozolu
ielas līdz Skaņā kalna ielai.
Ceļu seguma remontdarbu laikā tiks
veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā.
Atvainojamies
par
sagādātajām
neērtībām!

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam
centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai
Mārupes novada Dome ir izstrādājusi saistošos noteikumus
“Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai”, kuru mērķis ir veicināt
dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi atsevišķām iedzīvotāju grupām.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziskas personas,
kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un kuru īpašumā
ir ekspluatācijā nodota dzīvojamā
māja, un šī persona vai šīs personas tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis,
dēls, meita, mazdēls, mazmeita, aizbildnībā esoša persona, aizgādnībā
esoša persona, kura deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms
pieteikuma iesniegšanas brīža ir
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, atbilst šādiem kritērijiem:
• persona, kurai ir piešķirts trūcīgas

personas statuss;
• persona, kurai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
• persona, kurai ir 3 (trīs) vai vairāk
nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18
gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz
3 nepilngadīgo bērnu deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā;
• persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
• politiski represēta persona;
• Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieks.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Mārupes Domes budžetam,
kā arī ja personai ir parādi pret AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Kopējais iespējamais pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms ir 100%
apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500,00
eiro par viena nekustamā īpašuma
pieslēgumu. Mārupes pašvaldība šim
mērķim no budžeta līdzekļiem 2016.

gadā ir paredzējusi 20 000 eiro.
Aicinām pieteikties pašvaldības
finansējuma saņemšanai dzīvojamās
mājas pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, ja pa ielu vai
ceļu gar šo īpašumu jau ir izbūvēts
maģistrālais kanalizācijas vads,
iesniedzot:
• Pieteikumu (saistošo noteikumu
“Par Mārupes novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” pielikums Nr.1);
• Dokumenta kopiju, kas apliecina
iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma
saņēmēja kritērijiem;
• Zemes robežu plānu, kurā ir
atzīmētas esošās kanalizācijas
sistēmas un vēlamā pieslēguma
atrašanās vieta.
Pieteikumu un tam pievienotos
dokumentus iesniegt līdz 10.oktobrim Mārupes novada domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167)
ar norādi „Pašvaldības finansējuma
saņemšanai kanalizācijas pieslēguma
izbūvei”.

Atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm,
jauno mācību uzsākot
Saistībā ar jaunā mācību gada
sākšanos atgādinām, ka novada saistošie noteikumi paredz
Mārupes trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm saņemt
palīdzību skolēniem mācību
līdzekļu iegādei, kā arī saņemt
atbalstu ēdināšanai skolā un
bērnudārzā. Ja Jūsu ģimenei ir
spēkā esoša izziņa, kas apliecina
trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, aicinām vērsties Sociālajā
dienestā pie sociālā darbinieka,
lai noformētu nepieciešamā atbalsta saņemšanu.

Lai noteiktu un novērtētu Jūsu
ģimenes materiālo situāciju pirmreizēji, jāierodas Sociālajā dienestā
un jāsniedz informācija par:
• ienākumiem no darba vietas (ja
esat darba attiecībās) par pēdējiem
trīs mēnešiem;
• nestrādājošiem informācija par
bezdarbnieka pabalstu, statusu;
• visa veida pabalstiem, pensijām
un atlīdzībām, ko piešķir Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra;
• kustamo, nekustamo īpašumu;
• noslēgtajiem uzturlīgumiem;

• ienākumiem no saimnieciskās darbības;
• naudas līdzekļu uzkrājumiem,
vērtspapīriem.
•
Trūcīga ģimene (persona)
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” ģimene (personas) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā
nepārsniedz EUR 128.06.

Maznodrošināta ģimene
(persona)
Ģimene, kuras locekļi mitinās
vienā mājoklī un kuriem ir kopēji
izdevumi par uzturu, ja ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 220 eiro
mēnesī.
Vientuļa atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav Civillikumā noteikto
likumīgo apgādnieku, vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni
(personu) un kuras ienākumi pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 280

eiro mēnesi.
Ja Jums ir nepieciešama palīdzība,
gaidām Jūs pirmdienās, ceturtdienās
no 9.00 līdz 18.00 Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29 vai sabiedriskajā ēkā Jaunmārupē, Mazcenu
alejā 33/3 3. stāvā, kā arī pirmdienās
no 10.00-14.00 un ceturtdienās no
14.00 līdz 18.00 Skultes dienas centrā. Informāciju varat saņemt pa tālruni 67149869, 26467993.
Una Putniņa, Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja

Svinīgi atklāts jaunākais Mārupes novada
bērnudārzs “MĀRZEMĪTE”

turpinājums no 1.lpp

Svinīgi pārgriežot lentu, bērnudārzs ir atklāts

Dziedošo mārupiešu sveiciens atklāšanas svētkos

Skanot dziesmai, ar laba vēlējumiem gaisā tika palaisti baloni

Bērnudārza plašās telpas kopumā aizņem 3761 m²

Pedagogu kolektīva sarūpētais sakņu dārzs

Bērnudārzs izceļas ar mūsdienīgiem un oriģināliem rotaļu laukumiem
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Ministru kabinetā akceptēta paredzētā darbība dzelzceļa līnijas
Rail Baltica būvniecībai un Mārupes novadā tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde

Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības
projekta izpētes ietvaros ir noslēdzies
Ietekmes uz vidi novērtējuma pro-

cess un tā sabiedriskā apspriešana,
kurā līdz šim aktīvi iesaistījusies arī
Mārupes novada pašvaldība, novada
iedzīvotāji un uzņēmēji. Saskaņā ar
ietekmes uz vidi procesa rezultātiem
un Vides pārraudzības valsts biroja
atzinumu, Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par paredzētās darbības
akceptu (plašākai informācijai par
pieņemto lēmumu un paredzēto darbību skatīties publicēto paziņojumu).
Informāciju par Rail Baltica projekta

izpēti un realizāciju Latvijā kopumā
nodrošina LR Satiksmes ministrija,
kā arī projekta dokumentācija tiek
publicēta projekta mājas lapā www.
railbaltic.info.
Kā nākamais posms Rail Baltica
dzelzceļa līnijas būvniecības projekta īstenošanā ir jāveic teritorijas
plānošanas dokumenta izstrāde katrā
no pašvaldībām, kuru teritoriju šķērsos Rail Baltica trase, lai paredzētu
nosacījumus dzelzceļa trases teritori-

jas izmantošanai līdz tiek realizēta
dzelzceļa līnijas būvniecība, kā arī
lai izstrādātu risinājumus transporta
tīkla izmaiņām un nodrošinātu optimālu piekļuvi īpašumiem, kurus
ietekmēs Rail Baltica trases novietojums.
Mārupes novadā dzelzceļa koridors un ar to saistītā teritorija,
kurā tiek izstrādāts lokālplānojums,
kopumā aizņem 126,09 hektārus un
skar 122 īpašumus, tai skaitā 70 fizis-

ko personu, 25 juridisko personu, 13
pašvaldības un 9 valsts īpašumus
(5 īpašumiem juridiski nenoteikts
statuss). Detalizēts skarto īpašumu
saraksts ir pieejams Mārupes novada
mājas lapā, kur arī turpmāk tiks publicēta informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu un izstrādātajiem
dokumentiem.
Ilze Krēmere, Domes Attīstības
nodaļas vadītāja

Paziņojums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu
izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai
Mārupes novada Dome 2016.
gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes protokola Nr.9)
” Par Lokālplānojuma Mārupes
novada teritorijas plānojuma
2014.-2026. gadam grozījumu
izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai izstrādes
uzsākšanu”.

Lokālplānojuma teritorija (skatīt
attēlā) ir noteikta atbilstoši Eiropas
standarta platuma dzelzceļa līnijas
Rail Baltica Latvijas posma detalizētas tehniskā izpētes un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā
definētajam un Ministru kabineta
2016. gada 9. augusta rīkojumā „Par
Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica būvniecības
paredzētās darbības akceptu” Rail

Baltica līnijas novietojumam, ietverot:
- Rail Baltica līnijas koridoru;
- Rail Baltica līnijas funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras teritorijas;
- Teritoriju starp noteikto Rail Baltica līnijas koridoru un Valsts autoceļu A5.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas nozīmes infrastruktūras

objekta – dzelzceļa līnijas Rail
Baltica būvniecības uzsākšanai,
nosakot dzelzceļa trasei un ar to
funkcionāli saistīto objektu izbūvei
nepieciešamās teritorijas un izstrādājot nosacījumus šīs teritorijas izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa līnijas Rail Baltica infrastruktūru Mārupes novada ilgtermiņa
teritorijas attīstībā.
Ar lēmumu un lokālplānojuma iz-

strādes darba uzdevumu iespējams
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi/
Lokālplānojumi izstrādes stadijā, kur
ietverts arī lokālplānojuma teritorijas
skarto īpašumu saraksts, kā arī grafiskie attēli.

Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu
Atbilstoši likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” prasībām,
Ministru kabinets 2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Nr. 467
“Par Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecībai paredzētās darbības
akceptu”, ar kur pieņēma lēmumu
akceptēt Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu (dzelzceļa līnijas trases izvietojumu)
Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B23, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1,
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3,
A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9,
C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7,
A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā
rīkojuma pielikumu).
Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecības paredzētās darbības akcepts.
Ierosinātājs: Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687.
Paredzētās darbības vieta: Salacgrīvas novads, Limbažu novads,
Sējas novads, Inčukalna novads,
Ropažu novads, Garkalnes novads,
Stopiņu novads, Salaspils novads,
Ķekavas novads, Iecavas novads,

Bauskas novads, Baldones novads,
Mārupes novads, Olaines novads un
Rīga.
Datums, kad pieņemts Ministru
kabineta rīkojums par paredzētās
darbības akceptu: 2016.gada 9.augustā pieņēma un 25.augustā publicēja oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis” Ministru kabineta rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”.
Ministru kabineta rīkojuma
apraksts: Ar Ministru kabineta
rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu” Ministru kabinets pieņēma lēmumu akceptēt Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecībai paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības vietu
(dzelzceļa līnijas trases izvietojumu)
Latvijas teritorijā šādos posmos: Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, B23, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1,
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3,
A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9,
C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7,
A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar šā
rīkojuma pielikumu).
Ministru kabineta lēmuma pamatojums:
Likums “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 22.panta pirmā, otrā,

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Smaidas”, Mārupē
Mārupes novada Dome 2016.
gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3 (protokols Nr.9) “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Smaidas”
(kadastra Nr.80760060288)”.
Detālplānojuma
teritorija
ir
īpašuma
„Smaidas”
(kadastra
Nr.80760060288”) teritorija apmēram 1,0 ha kopplatībā. Saskaņā
ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, nekustamais īpašums
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atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veidot savrupmāju dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā - veikt zemesgabala sadalīšanu, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves
parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu
un inženiertehnisko komunikāciju
tīklus detālplānojuma teritorijā un tai
piegulošajās teritorijās, nosakot ielas
sarkanās līnijas.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt

ceturtā un sestā daļa.
Dzelzceļa likuma 22.1 pants.
Informācija par sabiedriskās
apspriešanas procesu: Paredzētās
darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika no 2015. gada 13.
februāra līdz 15. martam, un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizētas visu novadu pašvaldībās,
kuras šķērso Rail Baltica. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
Vides pārraudzības valsts birojs
2015.gada 11.maijā izsniedza programmu “Programma ietekmes uz
vidi novērtējumam Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail
Baltica” būvniecībai” .
Izvērtējot Ietekmes uz vidi
novērtējuma sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus, kā arī sadarbojoties ar
pašvaldībām, iedzīvotāju interešu
grupām un citām ieinteresētajām
pusēm, tika izstrādātas papildus alternatīvas Rail Baltica trases novietojumam Salacgrīvas, Limbažu un
Mārupes novados (C3, C4 un C5
alternatīvas).
Papildus alternatīvu sākotnējā
sabiedriskā apspriešana noritēja no
2015. gada 4.septembra līdz 24. septembrim.
Paredzētās darbības ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana norisinājās no
2015. gada 11.novembra līdz 11.decembrim.
Pēc sabiedriskās apspriešanas tika

izvērtēti saņemtie priekšlikumi un
2015.gada 23.decembrī papildinātais
ziņojums iesniegts Vides pārvaldes
valsts birojam atzinuma sniegšanai.
Pamatojoties uz saņemtajiem
Vides pārraudzības valsts biroja
un citu institūciju viedokļiem par
paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu tika izstrādāta aktuālā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides
pārraudzības valsts birojam iesniegta
2016.gada 31.martā.
Pasākumi, kas tiks veikti, lai
novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks veikti
pasākumi saskaņā paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu un Vides pārraudzības
valsts biroja 2016.gada 3.maija
atzinumu Nr.5 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail
Baltica būvniecības ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu”.
Laiks un vieta, kur sabiedrība
var iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības akceptu
un iepazīties ar dokumentiem: LR
Satiksmes ministrijā darba laikā,
Gogoļa ielā 3, 506. kab., iepriekš
sazinoties un precizējot laiku pa tālruni: 67028275.

līdz 2016.gada 10.oktobrim Mārupes
novada Domē Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi 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 Teritorijas plānotājas Daces Žīgures
– e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.
piektdiena, 9.septembris 2016
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Aicinām apmeklēt Mārupes novada
UZŅĒMĒJU DIENAS
Mārupes novada Dome kopā
ar biedrību “Mārupes uzņēmēji”
aicina uzņēmējus un iedzīvotājus 14. oktobrī Mārupes Kultūras
namā svinēt “Uzņēmēju dienas
Mārupē”!
Pasākums tiks atklāts ar darba biržu “Dzīvo Mārupē, paliec
strādāt Mārupē!”, kuras ietvaros
tiks piedāvāta unikāla iespēja vienuviet personīgi tikties vietējiem
darba devējiem ar darba meklētājiem, uzzināt par brīvajām darba
vakancēm uzņēmumos un piedalīties
reālās darba intervijās. Savukārt
jaunieši pasākuma ietvaros aicināti
iegūt informāciju par dažādu nozaru uzņēmumu darbības specifiku un
prasībām darba tirgū.
Dienas ietvaros iedzīvotāji un
uzņēmēji varēs saņemt konsultācijas par pieejamajiem pakalpojumiem no Attīstības finanšu institūcijas
ALTUM, Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA),

Turība “Hub”, biedrības “Pierīgas
Partnerība”.
LIAA pārstāvji informēs par
Reģionālo biznesa inkubatoru un
radošo industriju inkubatoru darbību jaunajā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
plānošanas periodā, kā arī par kārtību kā pieteikties inkubatoriem.
NVA informēs uzņēmējus par
iespējām veidot valsts līdzfinansētas darbavietas bezdarbniekiem.
Savukārt iedzīvotājiem būs iespēja
uzzināt par darba un apmācību iespējām, ko piedāvā NVA, jauniešiem
par aktivitātēm Jauniešu garantijas
pasākumu ietvaros.
Turības Business HUB saviem apmeklētājiem sniegs informāciju par
plašām sadarbības iespējām, kuras
sniedz Turības Business HUB pieejamie resursi.
Interesentiem
būs
iespējams
saņemt konsultācijas no biedrības
“Pierīgas partnerība” par ES finansējuma piesaisti (LEADER) savu ideju īstenošanai, kā arī jaunieši varēs

iepazīties ar informāciju par “Erasmus+ Jaunatne darbībā” iespējām.
Apskatei pieejams būs arī Mārupes
amatnieku, mājražotāju un mākslinieku produkcijas stends.
Pasākuma otrajā daļā “Cilvēks.
Personība. Iedvesmojošs uzņēmējs”
interesenti aicināti tikties ar sabiedrībā labi pazīstamiem uzņēmējiem
un dzirdēt iedvesmojošus dzīves un
biznesa stāstus.
Lai paplašinātu jauniešu redzesloku par darbu dažādās nozarēs
un darba iespējām, Mārupes novada uzņēmēji viesmīlīgi uzņems savos uzņēmumos jauniešu grupas,
piedāvājot ekskursijas un daloties ar
personīgo pieredzi.
Jauniešu ekskursijas notiks šādos uzņēmumos: SIA “Silja”, SIA
“Madara Cosmetics”, SIA “Rollings”, VAS ”Starptautiskā lidosta
“Rīga””, DRAUGIEM.LV GRUPA,
SIA “Kreiss” u.c.
Sīkāk ar pasākuma programmu
varat iepazīties mājaslapā
www.marupe.lv.

Iegādāts sporta inventārs un aprīkojums pirmskolas izglītības
iestādei “Mārzemīte” un Mārupes vidusskolai

Jaunie elektrības sadales tarifi –
noderīgi padomi

AS “Sadales tīkls” sniedz
noderīgus padomus iedzīvotājiem, lai sagatavotos jaunajiem
elektrības sadales tarifiem, kas
stāsies spēkā 1. augustā.
Pirmos elektrības rēķinus no
elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas apstiprinātajiem tarifiem,
iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji maksāja
par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā
pakalpojuma cena par elektrības
piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas par pieslēguma
nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām
kilovatstundām, kas līdzsvarotajā
tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša maksas
ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina pieaugumu par,
piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota
tā, lai samazinātā maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības
patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu
un negatīvi neietekmētu lietotāju.
Minētais 1,50 eiro pieaugums ir
sagaidāms tiem pieslēgumiem, kuros
elektrība netiek patērēta. Šobrīd
aptuveni 120 000 klientu objektu
ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema
patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem
objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības
sadales tarifus, tiks nodrošināts
taisnīguma
princips
elektrības
piegādes maksai visām mājsaim-

niecībām – sākot ar 1. augustu, tiem,
kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā
arī par tiem, kas elektrību netērē, bet
kuriem tik un tā AS “Sadales tīkls” ir
jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības piegāde un skaitītāju
apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam
nav “nulles” pieslēgums, pie vidēja
elektrības patēriņa samazinātā maksa par elektrības piegādi faktiski
kompensēs fiksēto ikmēneša maksu
par pieslēgumu.
Lai klienti ātri un ērti varētu
noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu
tarifu salīdzināšanas kalkulatoru.
Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai vienkārši
nonāktu pie salīdzinošā rezultāta.
Kalkulators ir izvietots mājaslapā
www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā pie informācijas par tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams slodzes aprēķina kalkulators,
ar kura palīdzību jebkurš klients
var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami
konkrētajam mājoklim. Līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls gandrīz ikvienai
mājsaimniecībai, jo vienkāršā veidā
un pietiekami ātri ļaus saprast, vai
šodienas realitāte nav pavisam cita,
salīdzinot ar agrākajiem aprēķiniem.
AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu
klientu izmantot abus kalkulatorus
un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz
1. augustam nav vērts sakārtot savu
saimniecību un ierīkot pareizu elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot
vai, gluži pretēji, palielinot pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības
vajadzībām.
Visa informācija par AS “Sadales
tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir
pieejama uzņēmuma mājaslapā
www.sadalestikls.lv

PII “Mārzemīte” projekta ietvaros iegādāts sporta nodarbību aprīkojums

Mārupes pašvaldība pavasarī
startēja Izglītības un zinātnes
ministrijas organizētajā sporta inventāra projektu konkursā
“Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde akreditētajās vispārējās
un profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēs”. Konkursam
tika sagatavots un iesniegts
projekta pieteikums “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde
pirmskolas izglītības iestādei
“Mārzemīte” un Mārupes vidusskolai”.
Konkursā tika atbalstīta sporta
inventāra un aprīkojuma iegāde attiecīgā izglītības posma prasībām at-

bilstošu vingrojumu un vingrinājumu
pamatprasmju apguvei, kā arī sporta
interešu izglītības un profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanai.
Piesaistītais valsts finansējums 50
% apmērā sastāda 3409 eiro un 50%
pašvaldības līdzfinansējums - 3409
eiro.
Projekta ietvaros Mārupes vidusskolai tika iegādātas futbola bumbas, basketbola bumbas, volejbola
bumbas un futbola stadiona apavu
birste. PII “Mārzemīte” pirmsskolas
izglītības programmas, kuras mērķis
ir sekmēt bērna veselības nostiprināšanu un daudzpusīgas personības veidošanos, īstenošanai projekta

ietvaros tika iegādāti: vingrošanas
soli, vingrošanas nūjas, basketbola
bumbas, masāžas bumbas, porolona bumbas, kaste bumbām, florbola
vārti, nūjas un bumbas, basketbola
grozs ar statīvu, masāžas un balansēšanas puslodes, lecamauklas,
futbola vārti, sporta paklāji, barjeras,
tunelis, piepūšamās puslodes, mīksto
formu komplekts, trepītes, plaukstas
un pēdas neslīdošs komplekts kā arī
batuts.

Mārupes iedzīvotāju ērtībai maisi zaļajiem dārza un sadzīves atkritumiem
Uzsākoties ražas novākšanas sezonai, kā arī pēc dārza sakopšanas
darbiem rodas dažādi dārza atkritumi - nevajadzīgi āboli, bumbieri,
nokritušās koku lapas vai nopļauta
zāle, īpaši ja piemājas dārziņā nav
vietas komposta kaudzei, un, kā
zināms, sadzīves atkritumu konteinerā šādus atkritumus izmest nedrīkst.
Zaļajiem
dārza
atkritumiem
piemērotākā un ilgtspējīgākā metode
ir kompostēšana, tomēr ne vienmēr
ir iespēja kompostēt un viena no
iespējām privātmāju iedzīvotājiem,
ir pieejami īpaši maisi dārza atkritumiem.
Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus,
nezāles, ābolus, kartupeļus un citus
dārzeņus un augļus. Savukārt maisos
nedrīkst ievietot pārtiku, piemēram,
piektdiena, 9.septembris 2016

piena produktus, kā arī koku zarus.
Uzņēmums “Eco Baltia vide”
piedāvā risinājumu arī papildus
sadzīves atkritumu rašanās gadījumos vai arī vasarnīcu īpašniekiem,
ja visu gadu konteiners sadzīves atkritumiem nav nepieciešams. Maisi
sadzīves atkritumiem ir ērts risinājums, jo to cenā ir iekļauta arī izvešana.
Piepildītos dārza atkritumu vai
sadzīves atkritumu maisus, jāatstāj pie tuvākā sadzīves atkritumu
konteinera un par to savākšanu
parūpēsies atkritumu savācēji.
Mārupes iedzīvotāji maisus var
iegādāties:
„Bice” Mazcenu alejā 33/1
„Klements un Pēteris” Mazcenu
alejā 5/1;
„Klements un Pēteris” ‒   „Dzimtenes”, Stīpnieku ceļš (pie

Mārupes kapiem);
Ziedu veikalā FORSITIJA ( tc
Elvi) - Tēriņu ielā 62, Rīga;
Ziedu veikalā FORSITIJA (pie
Mārupes Domes) Daugavas ielā 27,
Mārupe;
Ziedu veikals FORSITIJA (tc
RIMI) Daugavas iela 31, Mārupe;
SIA “ ANIVA” Pārtikas veikalā –
Rožu ielā 2 ( autobusa galapunkts);
SIA “ Branbergas nams” Pārtikas
veikalā – Tēriņu ielā 55.
Lūdzam ņemt vērā, ka veikalos
maisus var iegādāties tikai ruļļos pa
15 gab.
Maisus var iegādāties arī SIA
„Eco Baltia vide” birojā Gertliņu
iela 5, Rumbula, Stopiņu novads,
darbdienās no 9:00 – 17:00.
Plašāka informācija
pa tālr. 67 799 999,
e-pasts: marupe@vide.ecobaltia.lv

Mārupes novads – Āfrikas cūku mēra
karantīnas teritorija
Mārupes novadā ir konstatētas ar Āfrikas cūku mēri inficētas mežacūkas,
tādēļ Mārupes novads iekļauts Āfrikas cūku mēra II riska zonā. Cilvēkiem
cūku mēris nav bīstams, tomēr jāievēro drošības pasākumi, ar kuriem iespējams iepazīties interneta vietnē www. pvd.gov.lv, sadaļā Veterinārā uzraudzība / Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība / Āfrikas cūku mēris.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Paleju iela 88,
Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5
(protokola Nr.9) “Par nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes
novads (kadastra Nr.8076 003 0208) detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Ar
detālplānojumu gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Tīraines
dārzi–1” un „Tīraines dārzi-2”detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4
(protokola Nr.9) “Par Mārupes novada Tīraines ciema nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1” un „Tīraines dārzi-2” detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. Detālplānojums nosaka pašvaldības īpašumā esošās publiskai apbūvei paredzētās teritorijas (kadastra Nr.80760080233 un Nr.80760080234)
atļauto izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši nepieciešamajām sabiedriskajām funkcijām, kā arī ietver teritorijas apbūves un publiskās ārtelpas
vienota vizuālā risinājuma koncepciju.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes
novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā.
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Mārupes domes
saistošie noteikumi
Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 17/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 26. maija
sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 24
Par Mārupes novada
pašvaldības finansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta 3. daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka kārtību, kādā
dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz Mārupes novada domes
(turpmāk – Pašvaldība) finansējumu
dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Noteikumos ir noteikts arī finansējuma apmērs un tā saņemšanas kārtība.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks;
2.2. Pieslēgums – sadzīves kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz
iesniedzēja īpašumā esošai kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt
dzīvojamo māju pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi,
ja pa ielu vai ceļu gar šo īpašumu jau
ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas
vads.
4.
Pašvaldības
finansējumu
piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros.
5. Pašvaldības finansējumam nevar pieteikties, ja pieslēguma izbūve
ietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
6. Lai nodrošinātu pieslēgumu
projektēšanas darbus, pieslēgumu izbūvi un izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšanu,
un reģistrāciju mērniecības centra
datu bāzē, darbu veikšanai Pašvaldība, saskaņā ar Mārupes novada
domes piešķirto finansējumu, slēdz
līgumu ar pašvaldības kapitālsabiedrību - AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.
II. Pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanas tiesības un apmērs
7. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt tāda fiziska persona,
kuras deklarētā dzīvesvieta vismaz
vienu gadu ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un kuras
īpašumā ir ekspluatācijā nodota
dzīvojamā māja, ja šī persona vai
šīs personas tēvs, māte, aizbildnis,
aizgādnis, dēls, meita, mazdēls,
mazmeita, aizbildnībā esoša persona, aizgādnībā esoša persona, kura
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu
gadu pirms pieteikuma iesniegšanas
brīža ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, atbilst šādiem
kritērijiem:
7.1. Tā ir persona, kurai ir piešķirts
trūcīgas personas statuss;
7.2. Tā ir persona, kurai ir piešķirts
maznodrošinātas personas statuss;
7.3. Tā ir persona, kurai ir 3
(trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni
vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā;
7.4. Tā ir persona ar 1. vai 2.
grupas invaliditāti;
7.5. Tā ir politiski represēta persona;
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7.6. Tā ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieks;
7.7. Tā ir Afganistānas kara dalībnieks;
7.8. Tā ir Nacionālās pretošanās
kustības dalībnieks.
8. Pašvaldības līdzfinansējums
tiek piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet
ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu.
III. Paziņojuma publicēšana un
pieteikuma iesniegšanas kārtība
9. Paziņojumu par pašvaldības
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Mārupes
novada dome publicē laikrakstā
„Mārupes Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.marupe.lv un
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” interneta mājas lapā www.mkp.
lv. Paziņojumā norāda:
9.1. pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru kalendārajā gadā;
9.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu – 30 (trīsdesmit) dienas no
publicēšanas brīža.
10. Lai pieteiktos pašvaldības
finansējuma saņemšanai, Iesniedzējs paziņojumā norādītajā termiņā
Mārupes novada domē iesniedz:
10.1. Pieteikumu (Pieteikuma
forma - Pielikums Nr.1);
10.2. Dokumenta kopiju, kas
apliecina, Iesniedzēja vai viņa
ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 8.4 – 8.8 punktos norādītajai kategorijai.
10.3. Zemes robežu plānu, kurā
ir atzīmētas esošās kanalizācijas
sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta;
11. Pieteikums un tam pievienotie dokumenti ir jāiesniedz
Mārupes novada domē (Daugavas
iela 29, Mārupe, LV-2167) ar norādi
„Pašvaldības finansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei”.
12. Komisija iesniegumus izskata
vismaz vienu reizi kalendārā gada
laikā. Ja ir saņemti pieteikumi un nav
izmantots viss paredzētais pašvaldības finansējums, tiek organizēts
jauns uzsaukums iesniegt pieteikumus, kas tiek publicēts laikrakstā
„Mārupes Vēstis”, pašvaldības interneta mājas lapā www.marupe.lv un
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” interneta mājas lapā www.mkp.
lv.
IV. Pieteikumu vērtēšana un
pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršana
13. Ar Mārupes novada domes
izpilddirektora rīkojumu izveidotā
komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir
tiesības pieprasīt iesniedzējam papildus informāciju.
14. Komisija vērtē Pieteikumus to
iesniegšanas secībā. Par iesniegšanas
brīdi uzskatāma tā reģistrācija
pašvaldībā.
15. Komisija ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieteikumu
iesniegšanas beigu termiņa izvērtē
iesniegtos pieteikumus un sagatavo
lēmumprojektus virzībai Mārupes
novada domes sēdē.
16. Personai, kurai ir tiesības uz
līdzfinansējuma saņemšanu, to nepiešķir:
16.1. ja personai Mārupes novada domes budžetam ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds;
16.2. ja personai ir parādi pret AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.
17. Saņemot pozitīvu lēmumu,
pieteikuma iesniedzējam vai viņa
pilnvarotajai personai ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā no
uzaicinājuma paziņošanas dienas
ir jānoslēdz finansējuma līgums ar
Mārupes novada domi. Pašvaldības
vārdā līgumu slēdz domes izpilddirektors.
18. Pieteikuma iesniedzējam vai

viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk
kā 10 (desmit) 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.
19. Gadījumā, ja iesniedzējs
norādītajā termiņā nav noslēdzis finansējuma līgumu ar Mārupes novada domi vai pakalpojuma līgumu ar
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” par kanalizācijas pakalpojumu izmantošanu, Mārupes novada
dome pēc komisijas priekšlikuma
atsauc lēmumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu.
20. Mārupes novada dome pēc
komisijas priekšlikuma atsauc lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu
arī gadījumā, ja iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas.
Ar pielikumiem var iepazīties
www.marupe.lv
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 16/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 26. maija
sēdes Nr. 6 lēmumu Nr. 20.2
Grozījumi Mārupes novada
domes 2014. gada 7. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 28/2014
„Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
un likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 7. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 28/2014 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 2.
punktu šādā redakcijā:
2. Fiziskai personai atvieglojums
var tikt piešķirts par nekustamo
īpašumu, kas atbilstoši likumam
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
apliekas ar nodokli, un kurš netiek
izmantots saimnieciskajai darbībai
un no kura netiek gūti cita veida
ienākumi, ja šī fiziskā persona ir
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu
ne mazāk kā vienu gadu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, izņemot saistošo noteikumu
6.16., 6.17., 6.18. un 6.20.punktu.
Fiziskai personai atvieglojums var
tikt piešķirts tikai par to nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi
savu dzīvesvietu, izņemot saistošo
noteikumu 6.16 , 6.17, 6.18. un 6.20.
punktu.
2. Papildināt saistošos noteikumus
ar 6.20 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
6.20. Fiziskām un juridiskām
personām par nekustamo īpašumu, kura daļa ir bijusi apgrūtināta ar pašvaldībai piederošu būvi
(tai skaitā ceļi, ēkas un tml.) un
bez atlīdzības nodota lietošanā
vai īpašumā Mārupes novada
pašvaldībai, ievērojot šādu kārtību:
Ja īpašums nodots pašvaldības
īpašumā – 90% apmērā, vienu gadu,
sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc
attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā;
Ja īpašums nodots pašvaldības
lietošanā – 50% apmērā vienu gadu,
sākot ar nākamo kalendāro gadu pēc
attiecīga līguma noslēgšanas brīža.
Gadījumā, ja nodokļu atvieglojums nav pieprasīts saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos noteikto
kārtību, sākot ar nākamo kalendāro

gadu pēc attiecīga līguma reģistrēšanas zemesgrāmatā vai attiecīgā
līguma noslēgšanas brīža, nodokļa
atvieglojuma piešķiršanas periods
netiek pagarināts.
3. Papildināt saistošos noteikumus
ar 6.21 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
6.21. Personām par nekustamo
īpašumu, kuru nomā pašvaldība
savām vajadzībām, ja persona samazina līgumā pielīgto nomas maksu. Atvieglojums ir piešķirams par
nomā nodotā nekustamā īpašuma
daļu šādā kārtībā:
Ja samazina nomas maksu vismaz
par 50%, tad atvieglojums piešķirams 30% apmērā, sākot ar nākamo
kalendāro gadu pēc grozījumu spēkā
stāšanās līdz nomas līguma termiņa
beigām;
Ja samazina nomas maksu vairāk
kā par 50%, tad atvieglojums piešķirams 50% apmērā, sākot ar nākamo
kalendāro gadu pēc grozījumu spēkā
stāšanās līdz nomas līguma termiņa
beigām.
Ja samazina nomas maksu par
100%, tad atvieglojums piešķirams
90% apmērā, sākot ar nākamo
kalendāro gadu pēc grozījumu spēkā
stāšanās līdz līguma termiņa beigām.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 22/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 29. jūnija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 53
Grozījumi Mārupes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.
12/2014 „Par atbalsta sniegšanu
juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014 šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.4.
nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„3.4. Labāko sportistu apbalvošanas kārtība”.
2. Izteikt saistošo noteikumu 18.
punktu šādā redakcijā:
„18. Par izciliem sasniegumiem
starptautiskajā līmenī, pārstāvot
Latvijas Republiku,
individuālie
sportisti, komandas vai atsevišķi
komandas dalībnieki var tikt apbalvoti, saņemot balvas. Balva ir
piešķirama par sasniegumiem, kuri
gūti ne vēlāk kā pēdējo 3 (trīs) gadu
laikā pirms attiecīga domes lēmuma pieņemšanas. Balvas atkārtota
piešķiršana par vienu un to pašu sasniegumu nav pieļaujama.”
3. Papildināt saistošo noteikumu
33. punktu ar 33.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„33.3. balvas.“
4. Papildināt saistošos noteikumus
ar 4.3.1nodaļu šādā redakcijā:
„4.3.1 Apbalvošanas kārtība
37.1 Personas, kuras ir tiesīgas
saņemt pašvaldības atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai saskaņā
ar saistošo noteikumu 32.punkta
32.2.-32.4.apakšpunktiem var tikt
apbalvotas saistošo noteikumu 18.un
19.punktā paredzētajā kārtībā.”
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 26/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada

domes
2016. gada 10. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 15
Par kārtību, kādā Mārupes
novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta otro daļu un
21.2 panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – dome) izīrē dzīvojamo telpu
kvalificētam speciālistam (turpmāk
– speciālists).
2. Dome ar atsevišķu lēmumu
nosaka konkrētai dzīvojamai telpai
speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu (turpmāk – dzīvoklis).
3. Dzīvoklis tiek izīrēts speciālistam, kurš papildus likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
211.pantā
minētajām
prasībām,
atbilst visām šādām
prasībām:
3.1. speciālista darbības nozare ir
izglītība;
3.2. speciālistam ir spēkā esošs
darba līgums ar domes dibināto
izglītības iestādi;
3.3. speciālista kopējais darba
stāžs saskaņā ar 3.2. apakšpunktā
minēto darba līgumu nav mazāks par
vienu gadu.
4. Īres līgumu ar speciālistu slēdz
Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors uz domes lēmuma pamata
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 213.pantā
minēto termiņu ar tiesībām to pagarināt.
5. Dome pieņem 4. punktā minēto
lēmumu tuvākajā sēdē pēc tam, kad
ir saņemti šādi dokumenti:
5.1. speciālista iesniegums, kurā
norādīts ģimenes sastāvs un pašreizējā dzīvesvieta;
5.2. darba līguma kopija;
5.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;
5.4. darba devēja rakstisks
apliecinājums, kurā motivē nepieciešamību
izīrēt
dzīvokli
speciālistam;
5.5. citi dokumenti, kas pamato
iesniegumā izteikto lūgumu.
6. Dome var pieņemt 4. punktā
minēto lēmumu tikai tad, ja tās rīcībā
ir brīvs(-i) dzīvokli (-ļi). Ja domes
rīcībā nav brīva dzīvokļa, kurš var
tūlīt tikt izīrēts speciālistam, dome
4. punktā minēto lēmumu pieņem
ar atrunu, ka īres līgumu slēdz tikai
tad, kad šim nolūkam atbilstošs un
piemērots dzīvoklis būs atbrīvojies.
Šāds domes lēmums ir spēkā vienu
gadu no tā pieņemšanas brīža. Ja šajā
laika periodā dzīvoklis speciālistam
nav ticis izīrēts dzīvokļa nepieejamības dēļ, domes lēmums zaudē spēku
ar nākamo dienu pēc termiņa notecēšanas, par to atsevišķi speciālistu neinformējot. Pēc domes lēmuma
spēkā zaudēšanas speciālistam ir
tiesības atkārtoti iesniegt 5.punktā
minētos dokumentus.
7. Dome pieņem lēmumu par atteikumu izīrēt dzīvokli speciālistam, ja:
7.1. speciālistam pieder nekustamais īpašums Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
7.2. speciālists nav iesniedzis visus 5. punktā minētos dokumentus;
7.3. speciālists ir sniedzis nepatiesu informāciju,
7.4. speciālists neatbilst vismaz viena 3.punkta apakšpunkta prasībām.
8. Dome pieņem lēmumu par īres
attiecību pārtraukšanu un īres līguma
izbeigšanu pirms termiņa, ja:
8.1. speciālists vairs neatbilst 3.1.
vai 3.2. apakšpunkta prasībām;
8.2. ir iestājies 7.1. vai 7.3.apakšpunktā minētais gadījums.
9. Domes lēmumu var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
turpinājums 7.lpp

piektdiena, 9.septembris 2016

Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 18/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 10. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 13
Grozījumi Mārupes novada
domes 2010. gada 18. augusta
saistošajos noteikumos
Nr. 11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 4. punktu, 5. punktu un
6. punktu
Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr.11/2010 šādus grozījumus:
1. Svītrot no lietoto terminu
skaidrojuma terminu „Nekustamam
īpašumam pieguļošā teritorija” ar
skaidrojumu.
2. Saistošo noteikumu 6., 7.1
punktā
vārdu kopu „īpašnieks
(īpašnieki),
tiesiskais
valdītājs
(valdītāji), lietotājs (lietotāji) vai
namīpašuma pārvaldnieks (ja tāds ir
saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem)”
attiecīgā locījumā aizvietot ar vārdu
kopu „īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs” attiecīgā locījumā.
3. Saistošo noteikumu 8. - 10.
punktā un 12. - 14. punktā vārdu
kopu „īpašnieks (īpašnieki), tiesiskais valdītājs (valdītāji), lietotājs
(lietotāji)” attiecīgā locījumā aizvietot ar vārdu kopu „īpašnieks vai,
ja tāda nav, tiesiskais valdītājs” attiecīgā locījumā.
4. Izteikt saistošo noteikumu 7.
punktu šādā redakcijā:
„7.
Nekustamā
īpašuma
īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam jānodrošina:
namīpašumu, tai skaitā ēkas,
fasāžu un žogu uzturēšana kārtībā,
t.i. nodrošināt ēku, fasāžu un žogu
atbilstību to kalpošanas laikā
būvniecību reglamentējošos spēkā
esošos normatīvajos aktos norādītajām būtiskajām būvei izvirzāmajām
prasībām un Mārupes novada domes
apstiprinātajiem apbūves noteikumiem, kā arī citiem pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kas
reglamentē prasības būves fasādei
un citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim.
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 saistošo noteikumu 11.
punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„11.
Nekustamā
īpašuma
īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam namīpašumam
pieguļošās zemes sakopšana, savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot
krūmus (celma diametrs mazāks par
20 cm).”
6. Papildināt saistošo noteikumu
20. punkta pirmo teikumu aiz vārda
„citās” ar vārdu „publiskajās”.
7. Papildināt saistošos noteikumus
ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
„19.1 Nav pieļaujams kāpt uz
soliņu virsmas, kura paredzēta
sēdēšanai publiskajā vietā.
Par šajā punktā minēto darbību
veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
piektdiena, 9.septembris 2016

EUR 15,00.
Par tādām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00.”
8. Papildināt saistošos noteikumus
ar 19.2 punktu šādā redakcijā:
„19.2 Nav pieļaujams ierīkot veļas
žāvētavas laukumos vai skvēros, kā
arī nav pieļaujama veļas izkāršana
tam neparedzētās vietās.
Par šajā punktā minēto darbību
veikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
EUR 15,00.
Par tādām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu līdz EUR 30,00.”
9. Svītrot saistošo noteikumu 32.
punktu.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
25/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 10. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 12
Grozījums Mārupes novada
domes 2015. gada 27. maija
saistošajos noteikumos Nr.10/2015
„Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas izsniegšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 15. punktu, likuma „Par noN.p.k.

Grozījumi Mārupes novada
domes 2015. gada 30. septembra
saistošajos noteikumos Nr.
20/2015 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanas kārtību
Mārupes novadā 2016.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta 2. daļas 91 punktu, 21 daļu, 2.
panta 81 daļu, 3.panta pirmo daļu,
14 daļu, 15 daļu,16 daļu, 9. panta 2.
daļu.
Izdarīt Mārupes novada domes
2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanas kārtību Mārupes
novadā 2016.gadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošo noteikumu
10. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Būvvaldes lēmums ir nododams
domes administrācijai turpmākam
darbam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā galīgas noformēšanas, par to atsevišķi neinformējot būves īpašnieku.“
2. Papildināt saistošos noteikumus
ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
„10.1 domes administrācija, saņemot saistošo noteikumu 10. punkta kārtībā pieņemto lēmumu, veic
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu ar nākamo mēnesi un nosūta maksāšanas paziņojumu būves
īpašniekam kopā ar iepriekš minēto
lēmumu.”
3. Svītrot saistošo noteikumu 11.
punktu un 12.punktu.
4. Papildināt saistošo noteikumu
14. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
„Būvvaldes lēmums ir nododams
domes administrācijai turpmākam
darbam ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā galīgas noformēšanas, par to atsevišķi neinformējot būves īpašnieku.”
5. Papildināt saistošos noteikumus
ar 14.1punktu šādā redakcijā:
„14.1 Domes administrācija,
saņemot saistošo noteikumu 14.
punkta kārtībā pieņemto lēmumu,
veic nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu ar nākamo mēnesi un
nosūta maksāšanas paziņojumu
būves īpašniekam kopā ar iepriekš
minēto lēmumu.”
6. Svītrot saistošo noteikumu 15.
punktu.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Izdarīt Mārupes novada domes
2015. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 10/2015„Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas
izsniegšanu” šādu grozījumu:
Papildināt saistošos noteikumus ar
2.2 punktu šādā redakcijā:
2.2. Par būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma
rakstā vai apliecinājuma kartē, nosaka šādas nodevas likmes:
Nodevas likme ,
EUR

Nodevas objekt s

1

10.00

2

15,00

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 24/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 10. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 11

dokļiem un nodevām” 12. panta
pirmās daļas 10. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 15. punktu,

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
31/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 31. augusta
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 19
Grozījumi Mārupes novada
domes 2014. gada 7. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 28/2014
„Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta (11) daļu, (2) daļu, (3)
daļu, (4) daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 7. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 28/2014 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 2.
punkta pirmo teikumu šādā redak-

cijā:
„Fiziskai personai atvieglojums
var tikt piešķirts par nekustamo
īpašumu, kas atbilstoši likumam
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
apliekas ar nodokli, un kurš netiek
izmantots saimnieciskajai darbībai
un no kura netiek gūti cita veida
ienākumi, ja šī fiziskā persona ir
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu
ne mazāk kā vienu gadu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
izņemot saistošo noteikumu 6.16.,
6.17., 6.18., 6.20. un 6.22. apakšpunktu.”
2. Papildināt Saistošo noteikumu
6. punktu ar 6.22 apakšpunktu šādā
redakcijā:
„6.22. Fiziskai personai par mājokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai
telpu grupu ar piekrītošām domājamām daļām no būves, kuras galvenais lietošanas veids ir dzīvojama
māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja
tāda ir)), kurā tā deklarēja savu dzīvesvietu uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0:00 – 50 % apmērā”.
3. Papildināt saistošos noteikumus
ar 101. punktu šādā redakcijā:
„101. Atvieglojumu nepiešķir par
nekustamo īpašumu, kurā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti

Paziņojums par detālplānojuma
nekustamajiem īpašumiem
“Eglaines-1” un „Eglaines-2”,
Mārupē, izstrādes izbeigšanu
Mārupes novada Dome 2016.gada
10.augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.5 “Par nekustamo īpašumu „Eglaines-1” (kadastra Nr.80760120056)
un
„Eglaines-2”
(kadastra
Nr.80760120159), Mārupē, Mārupes
novadā, detālplānojuma izstrādes
pārtraukšanu”, līdz ar to detālplāno-

juma izstrāde netiek turpināta un detālplānojuma teritorijā arī turpmāk
paliek spēkā ar 2013.gada 18.jūnijā
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam
noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un apbūves noteikumi.

Paziņojums par nekustamā
īpašuma Stīpnieku ceļš 9,
Mārupē detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2016.
gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.28 (protokola Nr.9) “Par
nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš
9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 8076 003 0189), detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas

Vēstnesis”. Ar detālplānojumu gala
redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv
(http://www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/detalplanojumi/ ), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv un Mārupes novada pašvaldības
Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes novadā.

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 21/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2016. gada 10. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 14
Grozījumi Mārupes novada
domes 2013. gada 29. maija
saistošajos noteikumos Nr. 7/2013
„Par Mārupes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 9. panta pirmās daļas
4. punktu, 14. panta pirmās daļas
6.punktu, 15. pantu
Izdarīt Mārupes novada domes
2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2013 šādu grozījumu: 1. Svītrot saistošo noteikumu 4.
punkta 4.1 apakšpunktu.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

būvniecības noteikumu pārkāpumi.
4. Izteikt saistošo noteikumu
16.punktu šādā redakcijā:
„16. Saistošo noteikumu 10., 101.
punkts tiek piemērots uz attiecīga
lēmuma pamata, sākot ar nākamo
kalendāro mēnesi no dienas, kad tas
ir stājies spēkā, ja normatīvie akti neparedz šāda veida lēmumu atsevišķu
apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, vai no
dienas, kad tas ir kļuvis neapstrīdams
vai ir beidzies termiņš augstākas
iestādes izdotā administratīvā akta,
ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav
pārsūdzēts, ja normatīvie akti paredz
šāda veida lēmumu apstrīdēšanu un
pārsūdzēšanu.”
5. Papildināt saistošos noteikumus
ar 201.punktu šādā redakcijā:
„201. Nodokļa atvieglojumi saskaņā ar šo noteikumu 6.22 apakšpunktu tiek piešķirti pēc pašvaldības iniciatīvas, nesaņemot nodokļu
maksātāja iesniegumu, ja izpildās
visi saistošajos noteikumos šai kategorijai paredzētie nodokļu atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
“Valdari”
Mārupes novadā
detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2016.
gada 31.augustā ir pieņēmusi
lēmumu Nr.6 (protokola Nr.9)
“Par nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 006 0096), 1. zemes
vienības un 2. zemes vienības
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”. Ar detālplānojumu gala
redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv
(http://www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/detalplanojumi/ ), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv un Mārupes novada pašvaldības
Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes novadā.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Mārupes novada skolas uzsāk
jauno mācību gadu

Mārupes amatnieku un mājražotāju pieredzes apmaiņas
brauciens uz Jelgavu un Tērveti

turpinājums no 1.lpp

Arī Mārupes pamatskolā nokomplektētas četras pirmās klases, kurās
skolas gaitas uzsāks 88 skolēni. Gatavojoties jaunajam mācību gadam,
veikti mācību vides uzlabošanas darbi, nomainītas vitrīnas, izremontētas telpas. Mārupes pamatskolā
jaunajā mācību gadā skolēniem tiks
piedāvāts paplašināts interešu izglītības pulciņu klāsts, kā arī ieviesta
jauna atbalsta programma “Atbalsts
pozitīvai uzvedībai”.
Mārupes novada Skultes sākumskolā skolas gaitas 1.klasē
uzsāks 14 bērni, kuriem mācību programma tiks piedāvāta gan latviešu,
gan krievu valodā. Šajā mācību
gadā akreditācija iegūta pirmsskolas izglītības programmai latviešu
valodā, kā arī darbam ar bērniem,
kuriem ir mācību un valodas traucējumi. Šiem bērniem tiks piedāvāti arī
īpaši rehabilitācijas pasākumi. Arī
Skultes sākumskolā vasaras brīvlaikā veikti remontdarbi un izbūvēta
virtuves noliktava. Iegādāti arī papil-

dus mācību līdzekļi un grāmatas.
Piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, plānota
Mārupes vidusskolas ēkas pārbūve,
ergonomiskas mācību vides izveide
un pieguļošā sporta laukuma pārbūve. Kopējais plānotais līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzekļiem paredzēts
vairāk kā 2,7 milj. eiro. Savukārt,
196 000 eiro no ERAF līdzekļiem
plānots ieguldīt dažādos veselības
veicināšanas pasākumos Mārupes
novadā, tai skaitā arī skolās.
Lai atvieglotu skolēnu nokļūšanu pašvaldības skolās, tāpat kā iepriekšējos gadus, Mārupes novada
Dome nodrošina skolēnu autobusus.
Šajā mācību gadā pirmsskolas
izglītības programmu pašvaldības
dibinātās pirmsskolas un vispārējās
izglītības iestādēs apgūs 1131 mazo
mārupiešu, savukārt 679 bērni apmeklēs privātos bērnudārzus. Vairāk
kā 110 pirmsskolas vecuma bērni
saņems privāto aukļu pakalpojumus.

Mārupē atklāta pirmā velosipēdu
apkopes stacija
turpinājums no 1.lpp

Apkopes stacija pie Mārupes vidusskolas, Kantoru ielā 97, uzstādīta, pateicoties biedrības “Mārupes
uzņēmēji” iniciatīvai, izmantojot
finansējumu, kas iegūts “Latvijas
Mobilā Telefona” (LMT) projektu
konkursā “LMT Latvijai” Mārupes
novadā.
Objekta atrašanās vieta izvēlēta pie Mārupes vidusskolas, jo liels
skaits bērnu ik dienas dodas uz skolu
ar velosipēdiem. Turklāt, Mārupes
vidusskola ar tās seno vēsturi, ko
pierāda vairāku Mārupes novada dižkoku atrašanās tās apkārtnē,
iekļauta arī pirmajā Mārupes novada
marķētajā velo maršrutā.
Velosipēdu pašapkalpošanās stacija ietver rīkus velosipēda apkopei un
riepu pumpi. Velobraucējiem tas būs
pieejams bez maksas 24 stundas diennaktī.
Jaunatklāto staciju pirmo reizi
iemēģināja Mārupes novada tūrisma velobrauciena dalībnieki, kuriem
teju 25 km distancē šis bija viens no
pieturas punktiem.
“Man ir patiess gandarījums par
mārupiešiem – gan iedzīvotājiem,
gan uzņēmējiem, kuri ir aktīvi, radoši, sportiski un gatavi aktīvi iesaistīties novada labiekārtošanā, vienlaikus uzlabojot arī savas dzīves
vides kvalitāti. Paldies biedrībai
“Mārupes Uzņēmēji” par iniciatīvu

un projekta īstenošanu, kā arī LMT
par iespēju īstenot mūsu uzņēmēju un iedzīvotāju idejas. Kopā mēs
varam vairāk,” norāda Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Biedrības “Mārupes Uzņēmēji”
valdes priekšsēdētāja Evita Sondore:
“Esam priecīgi par iespēju realizēt
līdz šim Mārupes novadā nerealizētu
projektu, kura primārais mērķis ir
sabiedriskais labums un ar šādu iniciatīvu uzlabot Mārupes infrastruktūras vidi iesaistot plašu sabiedrības
daļu velostacijas izmantošanā un
veicinot aktīva dzīvesveida popularizēšanu novadā. Paldies LMT par
iespēju īstenot mūsu projektu, kā arī
Mārupes novada Domei un Mārupes
vidusskolai par veiksmīgu sadarbību.
Drošība ceļā – veiksmīga nokļūšana
galamērķi!”
Velosipēdu apkopes staciju atklāja Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs
Mārtiņš
Bojārs, Mārupes vidusskolas direktora vietniece Andžela Sokolova,
biedrības “Mārupes Uzņēmēji”
valdes priekšsēdētāja Evita Sondore un LMT biznesa klientu centra
“Panorāma” vadītāja Evita Beņķe.
Klātesošos ar aizraujošiem priekšnesumiem priecēja Latvijas labākais
BMX flatlanderis, mārupietis Dāvis
Dudelis.

17.augustā Mārupes novada
mājražotāji un amatnieki devās
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Jelgavu un Tērveti, kur šo abu
novadu amatnieki un mājražotāji
apvienojušies zem vienotā biedrībā “Pārtikas amatnieki”.
Brauciena pirmā pieturas vieta bija
Jelgavā, 2014.gadā, ar Jelgavas novada pašvaldības atbalstu izveidotā
Pārtikas amatnieku sēta – veikals.
Šeit, degustējot Jelgavas un Tērvetes novadu mājražotāju labumus,
bija iespējams iepazīties ar izaicinājumiem ceļā uz veikala atvēršanu
un tā darbības ieguvumiem. Lielākā
daļa ienākumu šeit tiek gūti no pārtikas precēm. Liela nozīme esot arī
plašam preču sortimentam, kura nodrošināšanai tiek piesaistīti ražotāji
ne tikai no Jelgavas un Tērvetes, bet
arī no citiem tuvākajiem novadiem
- Dobeles un arī Mārupes. Brauciena gaitā mārupieši viesojās pie
atsevišķiem biedrības biedriem. “Piparmētru namiņa” saimniece Lolita
Duge pastāstīja par priekšrocībām,
ko sniedz iesaistīšanās biedrībā “Pārtikas amatnieki”. Pamatā tas ir atbalsts un padomi no citu mājražotāju
puses, kā arī iespēja tikties biedrības
sanāksmēs un uzzināt mājražotāju
sfēras aktualitātes. SIA “Tērvetes
vīni” saimnieks Sandris Laizāns
pastāstīja par to, kā kļuvis par mazo
alkohola mājražotāju, kā arī minēja konkrētās nozares priekšrocības
un trūkumus. SIA “Tērvetes maize”
saimnieks Jānis Kurpnieks parādīja
maizes tapšanas procesu no ierauga
līdz klaipiņam uz galda. Savukārt,
Jelgavas karameļu darbnīcā bija

“Paldies biedrībai “Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta
biedrība” par ideju un projekta realizēšanu, iesaistoties novada labiekārtošanā un izveidojot vietu,
kur mārupiešiem aktīvi atpūsties, un
paldies LMT par iespēju šādus projektus realizēt,” pateicas Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
“Prieks par kopīgi paveikto un
Mārupes skolēniem, kuriem uzsākot
jauno mācību gadu, tepat pie skolas
būs par vēl vienu kvalitatīvu un sportisku brīvā laika pavadīšanas iespēju vairāk. Lai vienmēr ir apņēmība
un nezūdoša degsme pēc jauniem
izaicinājumiem un sasniegumiem!”
uzsver LMT pārstāve Ieva Skrabe-Duhanovska.
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Stacionārais āra tenisa galds uzstādīts, pateicoties Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrības
iniciatīvai, izmantojot finansējumu,
kas iegūts LMT projektu konkursā
“LMT Latvijai”. Šis jau ir šogad
otrais projekts no pieciem, kas īstenots konkursa “LMT Latvijai” ietvaros Mārupes novadā.

fondu finanšu līdzekļiem iegādāts
tirdzniecības aprīkojums - teltis, izbraukuma tirdzniecības treileri (90%
ES atbalsts un 10% līdzfinansējumu
piešķir Jelgavas novada dome), arī
paši biedrības biedri ļoti aktīvi piesaista ES fondu naudas. Ir uzceltas
pārstrādes ēkas, augļu - ogu glabātavas, iepirktas dažādas tehnikas
vienības u.c. Jelgavas amatnieku
un mājražotāju biedrība kopīgi dodas dažādos tirdzniecības izbraukumos arī pa Latviju – reizi nedēļā
biedri dodas tirgoties uz Rīgu, reizi
mēnesī uz Zemkopības ministriju,
aktīvi piedalās novada dažādos svētku tirdziņos un pasākumos. LLKC
Jelgavas novada nodaļa, LLKC galvenā biroja ēka Ozolniekos, lauku
partnerība “Lielupe”, NVA Jelgavas
filiāle savos organizētajos semināros
piedāvā uzkodas no Jelgavas novada
mājražotāju ražotajiem labumiem.
Pieredzes apmaiņas braucienā
tika gūts ieskats tajā, kādi ir ieguvumi no mājražotāju un amatnieku
sadarbības, tādējādi sekmējot ne tikai radītās produkcijas noietu, bet
arī lietderīgāk izlietojot pieejamos
finanšu līdzekļus mārketinga aktivitātēm, pieredzes apmaiņas pasākumiem, u.c. Gūtas jaunas idejas,
ko varētu pārņemt Mārupes novada
amatnieku un mājražotāju darbības
aktivizēšanai, iegūti kontakti iespējamai sadarbībai un galvenais – gūta
iedvesma tālākiem darbiem un ticība
tam, ka kopīgi darbojoties un atbalstot vienam otru viss ir iespējams.
Elīna Brigmane, Domes tūrisma
organizatore

Ar velo pa Mārupes atpūtas vietām

Ar LMT atbalstu Mārupē uzstādīts āra
tenisa galds publiskai lietošanai
turpinājums no 1.lpp

iespējams apskatīt, kā top dažādu
garšu un rakstu karameles. Arī šis
ir ģimenes uzņēmums, kurš dibināts 2014.gadā ar sākotnēji nelielu
ražošanas apjomu. 2015.gadā gan ticis realizēts jau 35 tonnas karameļu.
Šogad laikā līdz augusta mēnesim šis
skaitlis vēl pieaudzis. Uzņēmuma attīstībā ticis izmantots Altum atbalsts,
kā arī ES fondu līdzekļi. Pagājušā
gada sākumā nopirktas un izremontētas telpas, 2016. gada 4.martā
atvērta Baltijā pirmā atvērtā tipa
karameļu darbnīca. Tūristu interese
esot ļoti liela un šobrīd uzņēmums
strādā pie eksporta iespējām uz
ASV un Kanādu. «Pats grūtākais ir
nebaidīties un neatkāpties no savām
iecerēm attiecībā uz pilnīgi visu. Jo
vairāk sāc domāt, jo lielākas ir bailes,» secina uzņēmuma valdes locekle
Ilze Prižeivote, norādot: “Karameļu
darbnīcas stūrakmeņi ir kvalitatīvs
un garšīgs produkts, laba uzņēmuma
reputācija, spēcīgs zīmols un kvalitatīva attieksme gan pret saviem
darbiniekiem, gan klientiem”.
Jelgavas mājražotāju un amatnieku biedrība aktīvi sadarbojas ar
Jelgavas novada domi, kura atbalsta
biedrību, sedzot daļu veikaliņa telpu
īres maksas, no Jelgavas mājražotāju
un amatnieku biedrības produkcijas
komplektējot korporatīvās dāvanas
(pārtikas un nepārtikas produkcija)
Jelgavas novada domes viesiem,
kā arī atbalstot pieredzes apmaiņas
pasākumus. Biedrība sadarbojas ar
Jelgavas LLKC nodaļu, kā arī ar Jelgavas lauku partnerību “Lielupe”,
kura aktīvi raksta projektus, lai
piesaistītu LEADER programmas
finansējumu. Par Eiropas Struktūr-

13.augustā, sestdienā, par
spīti lietainajam laikam, tūrisma
velobraucienā pa Mārupes novada atpūtas vietām pie ūdens piedalījās ap 50 aktīvu un drosmīgu
mārupiešu, kā arī daži viesi no
kaimiņu teritorijām. Jāpiezīmē,
ka liela daļa dalībnieku bija bērni, kuri parādīja, ka atpūtai brīvā
dabā arī laikapstākļi nav nekāds
šķērslis.
Brauciena laikā tika apmeklētas
trīs jaunas ar aktīvo atpūtu saistītas vietas Mārupes novadā – jaunā
velo apkopes stenda atklāšana pie
Mārupes vidusskolas, kā arī tūrisma objekti/atpūtas vietas pie ūdens
- “Karpu dīķis Kastos” Jaunmārupē
un “JIP Mārupīte” Mārupē. “Karpu
dīķa Kastos” saimniece Irina Millere
viesus sagaidīja ar kūpinātām zivīm

un zāļu tēju, bija sagatavojusi aktivitātes bērniem un pieaugušajiem.
Saimniece pie sevis bija uzaicinājusi arī Mārupes novada mājražotāju
Ievu Sprižu, kura piedāvāja degustēt un uz vietas iegādāties vietējā
zīmola “Dabas gardumi ar odziņu”
augļu un ogu izstrādājumus. Pēc
atpūtas un sasildīšanās atpakaļceļš
uz Mārupi, kas veda gar zirgu stalli “Zirgzandales” un Medema purva mežu, vairs nešķirta tik grūts un
lietus bija rimies. Velobrauciena
noslēgumā lielākā daļa dalībnieku
pirmo reizi apskatīja arī atpūtas vietu
“JIP Mārupīte”, kas atrodas tieši pie
Medema purva. Arī šeit saimnieki
Linda un Ilmārs Jasinski bija gatavojušies viesu uzņemšanai, velobrauciena noslēguma piknikam iekārtojot
mājīgu atpūtas vietu un ugunskuru.
Velobrauciens notika sadarbībā ar

aptieku tīklu “Apotheka”, kurš dalībniekiem pirms starta dalīja ūdeni un
hematogena batoniņu. Brauciena
laikā bija iespējams izpildīt “Apotheka” izdalīto uzdevumu. Starp pareizo
atbilžu autoriem noslēgumā tika izlozēti 10 laimīgie, kuri saņēma veselīgas un noderīgas balvas no aptieku
tīkla “Apotheka”.
Paldies visiem, kas piedalījās
pasākuma organizēšanā – Mārupes
novada uzņēmējiem Irinai Millerei,
Lindai un Ilmāram Jasinskiem,
mājražotājai Ievai Sprižai, aptieku
tīklam “Apotheka” un tā marketinga speciālistei Inesei Zariņai, kā arī
Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem par profesionālo satiksmes regulēšanu un velobrauciena
pavadīšanu.
Elīna Brigmane, Domes tūrisma
organizatore
piektdiena, 9.septembris 2016

Izglītība

Mārupes vēstis

Jaunmārupes pamatskola –
sasniegumi sportā un mācībās
Jaunmārupes pamatskola ir augoša
skola, kura tikai trešo gadu realizē
pamatizglītības programmu vecākajām klasēm. Šajā mācību gadā
skolā mācības uzsāk pirmā 9.klase.
Skola vienmēr ir veicinājusi talantīgo skolēnu izaugsmi un lepojas
ar panākumiem. Neskatoties uz to,
ka valsts līmeņa mācību priekšmeta
olimpiādēs pārsvarā tiek organizētas
9.-12.klašu skolēniem, skola veicina
mūsu skolēnu aktīvu dalību dažāda
līmeņa un veida olimpiādēs, konkursos, sacensībās un skatēs novada,
Pierīgas skolu un valsts līmenī. Kaut
arī mūsu skolēnu skaits vēl ir augošs, 2015./2016. mācību gadā mūsu
skolēni sekmīgi startēja un guva augstus sasniegumus.
Sasniegumi Pierīgas novadu
skolu kopvērtējumā
1.vieta Pierīgas novadu apvienības skolu skolēnu sporta spēļu rezultātu kopvērtējumā pamatskolu
grupā. 2.vieta Pierīgas novadu apvienības skolu 1.-12.klašu nominācijā “Izcilākie sasniegumi interešu
izglītības skatēs”. 4.vieta laureātu
reitingā pamatskolu grupā Pierīgas novadu apvienības skolu 5.-12.
klašu (VISC) mācību priekšmetu
olimpiādēs. 6.vieta laureātu reitingā
pamatskolu grupā Pierīgas novadu
apvienības skolu alternatīvajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Sasniegumi valstī un Pierīgas
novadu skolu apvienībā
1.vieta zēniem Latvijas Republikas skolēnu 69. spartakiādē tautas bumbā 4.-6.klašu grupā, 4.vieta meitenēm Latvijas Republikas

skolēnu 69. spartakiādē tautas bumbā 4.-6.klašu grupā, 1.vieta valstī
1.e klases skolniecei Lienei Grāvītei
Valsts izglītības satura centra organizētājā Skolēnu skatuves runas
konkursā. 1.vieta valstī laureātu
kopvērtējumā 4.a klases skolniekam
Rūdim Freipičam un atzinība 4.a
klases skolniekam Emīlam Frederikam Hansenam Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas konkursā 4.klasēm “Tik
vai… Cik?” .
I pakāpes diploms valstī “Teātra
pulciņam” Valsts izglītības satura centra organizētājā Skolēnu
mazo formu uzvedumu konkursā
un dalība izrāžu parādē VISC organizētajā skolēnu teātru festivālā no
2.- 4.jūnijam Liepājā. 11.vieta no
42 komandām kopvērtējumā Rīgas
reģiona grupā Latvijas 8.-9.klašu
skolēnu erudīcijas konkursā ”Eksperiments” 8.klases komandai “Eco
draugi”, kuru veidoja tikai 8.a klases
skolēni – komandas kapteinis Kārlis
Bērziņš, Rolands Baltmanis, Laura
Šape, Elizabete Puķīte un Līva Karīna Spiģēna.
Laureāta diploms un I pakāpes
diplomi Pierīgas novadu skolu tautas
deju skatē Jaunmārupes pamatskolas
bērnu deju kolektīvam “Ozolēni”.
1.vieta 3.klašu komandai Pierīgas
novadu skolu konkursā “Erudīts
2016”. Laureāta diploms 4.b klases
skolniekam Gustavam Bērziņam
“RIMS - Rīga International meridian school” Meridian matemātikas
olimpiādē. 31.vieta 6.b klases skolniekam Jānim Zaķim un 47.vieta 7.a

klases skolniekam Kārlim Bērziņam
valsts mēroga matemātikas konkursā
“Ķengurs”, dalībnieku skaits pagājušajā gadā bija 20115 skolēni no
220 Latvijas skolām.
Mūsu skolotāju sasniegumi
Latvijas skolu sporta federācijas
organizētajās starptautiskajās skolotāju volejbola sacensībās Pērnavā
Jaunmārupes pamatskolas skolotāju
komanda 12 komandu konkurencē
izcīnīja 1.vietu savā līgā un tiesības
startēt 1 līgā nākamajā sezonā.
Krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka-Sidorova dalījās
pieredzē un organizēja A programmas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus Latvijas skolu pedagogiem “Kā motivēt
skolēnus izmantot svešvalodu ārpusstundu laikā”.
Angļu valodas skolotāja Daina
Mediņa dalījās pieredzē un organizēja A programmas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
kursus Latvijas skolu pedagogiem
“CLIL īstenošana pamatskolas sākumskolas posmā”.
Izglītības psiholoģe Ilona Laizāne
dalījās pieredzē un organizēja A programmas pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kursus
skolas pedagogiem “Metodes un
paņēmieni stresa mazināšanai skolotājiem”.
Paldies mūsu skolotājiem par radošu un kvalitatīvu darbu ikdienā!
Lai netrūkst enerģijas, lai ir zinātkāri
skolēni un ir gandarījums par padarīto darbu!
Skolas administrācija

Mārupes vidusskolas 2c.klase
apstiprināta dalībai projektā
“SPORTO VISA KLASE”

Dalība projektā
„We can too”
Termins ’’sociālā komunikācija” apzīmē komunikācijas prasmes, kas ikvienam indivīdam
nepieciešamas ikdienas saskarsmē. Vairāk nekā 2 % Eiropas
bērnu un jauniešu vērojami sociālās komunikācijas traucējumi,
kas izpaužas kā grūtības saprast
teikto, uztvert runātāja sejas izteiksmi un žestus, ievērot sabiedrībā pieņemtās komunikācijas
normas.
Ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” finansiālo atbalstu
šovasar tika īstenots projekts „We
can too” ( tulk. „Mēs arī varam”).
No 29.07.2016. līdz 07.08.2016.
Bulgārijā, nelielā ciematā Kranevo,
dažādi speciālisti ( logopēdi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki un
projektu vadītāji) no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas un Bulgārijas strādāja darba grupās, dalījās

pieredzē, piedalījās diskusijās, organizēja sarunas ar bērnu vecākiem
un pedagogiem dažādās valstīs ar
Skype palīdzību, kā arī klausījās
starptautiski atzītu lektoru lekcijas
par darba metodēm, kā strādāt ar
šiem bērniem un jauniešiem. Projekta laikā latviski tika iztulkotas divas
aptaujas pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem, ar kuru palīdzību speciālistiem iespējams jau agrīni
diagnosticēt sociālās komunikācijas
traucējumus.
Paldies par apzinīgo darbu un
savam sirds aicinājumam veltītajām desmit atvaļinājuma dienām
logopēdēm no Ādažiem, Garkalnes, Liepājas, Mārupes, Rīgas un
Ventspils!
Jolanta Hanzovska, Mārupes
vidusskolas logopēde

Mārupes vidusskolai augstākie
rezultāti centralizētajos
eksāmenos un olimpiādēs
vidusskolu grupā
Pierīgas izglītības iestāžu administrācijas un arodbiedrības
pārstāvju konferencē vairākās
nominācijās tika atzīmētas Pierīgas skolas, kuras pagājušajā
mācību gadā guvušas labākos
panākumus.
Apkopojot Pierīgas skolu sasniegumus 2015./2016.mācību gadā,
Mārupes vidusskola atzīta par labāko
divās nominācijās - “Augstākie rezultāti Valsts centralizētajos eksāmenos
2015./2016. mācību gadā” un “Augstākie sasniegumi Valsts izglītības
satura centra olimpiādēs 2015./2016.
mācību gadā” vidusskolu grupā.
1. vietu olimpiāžu reitingā
Mārupes vidusskolai nodrošināja
mūsu skolēnu lieliskie panākumi: nu
jau 12.a klases skolēns Gints Ernests
Bauda ar 2. vietu valsts ekonomikas,
ģeogrāfijas un fizikas olimpiādēs un
atzinību pasaules fizikas olimpiādē,
Ilze Barone (11.a) ar 2. vietu un Pēteris Šlosbergs (8.a) ar 3. vietu valsts
atklātajā matemātikas olimpiādē, nu
jau skolas absolvente Elizabete Dikmane un 12.a klases skolniece Anna
Raita ar godalgotām vietām daudzos
konkursos un olimpiādēs, kā arī vēl
desmitiem mūsu skolas gudro prātu.
Būtisks skolas sasniegums ir tās

audzēkņu piedalīšanās olimpiādēs
valstī un pasaulē, par ko tiek pasniegta balva “Pegazs”. Tā šoreiz tika
Mārupes vidusskolas skolotājam
Modrim Šāvējam par Mārupes vidusskolas 11. klases audzēkņa Ginta
Ernesta Baudas sagatavošanu dalībai
Pasaules fizikas olimpiādē.
Jāatgādina, ka pirms gada Mārupes
vidusskola bija 3. vietā Pierīgā pēc
centralizēto eksāmenu rezultātiem
(63,3%), pavisam nedaudz atpaliekot no Baldones vidusskolas (65,1%)
un Ādažu vidusskolas (64,7%).
Arī mācību olimpiādēs pirms gada
Mārupes vidusskolai bija 3. labākais
sniegums vidusskolu konkurencē.
Kopumā Pierīgā ir 14 vidusskolas.
Mārupes vidusskola saņēmusi
arī pašmācību portāla uzdevumi.lv
atzinības rakstu par 3. vietu Pierīgā
– aizvadītajā mācību gadā mūsu skolas skolēni, attīstot savas zināšanas
un prasmes, šajā mājaslapā ir nopelnījuši 37 826 punktus. Mārupes vidusskola saņēma atzinību par aktīvu
līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.
Paldies skolotājiem par ieguldīto
darbu, sagatavojot skolēnus CE un
olimpiādēm, un skolēniem par cītīgo
mācīšanos!

Iznācis jaunais “Mārupes
Jauniešu Vēstis” numurs
Latvijas Olimpiskā komiteja ir apstiprinājusi Mārupes vidusskolas
2c.klases (skolotāja Ingrida Petrovska) dalību projektā “Sporto visa klase”
2016./2017.mācību gadam. Mārupes vidusskolas 2c.klases skolēni ir pirmie novadā, kuru dalība akceptēta šajā projektā.
Projekta mērķis ir četru mācību gadu
laikā mērķtiecīgi uzlabot visu klases
skolēnu fizisko sagatavotību, stāju,
dodot motivāciju nodarboties ar sportu,
sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmiju (LSPA) pilnveidojot metodisko programmu 3. – 6.klašu grupai.
Projekts paredz katru nedēļu nodrošināt kvalitatīvu un metodiski atbilstošu 3 fakultatīvo sporta nodarbību
piektdiena, 9.septembris 2016

sarīkošanu, papildus tām divām sporta
stundām, kas ir paredzētas obligātajā
izglītības programmā, saskaņā ar LSPA
izstrādātu metodisko materiālu.
Kopumā projektā nākamajā mācību
gadā piedalīsies un piecas reizes nedēļā
sportos 2861 dalībnieks, pārstāvot 103
izglītības iestādes, 124 klases no 56 Latvijas novadiem un pilsētām.

Sākoties jaunajam mācību gadam,
Mārupes Jauniešu Domes pārstāvji
ir apņēmības pilni turpināt iesākto - īstenot dažādas jauniešiem
paredzētas aktivitātes, piedalīties
kā brīvprātīgajiem pasākumos, gūstot noderīgu pieredzi. Katru mēnesi
līdz lasītājiem turpinās nonākt arī
Mārupes Jauniešu Vēstis, kurās jaunieši stāsta par paveikto, par gūtajiem iespaidiem, tiekoties ar interesantiem cilvēkiem.
Šajā “Mārupes Jauniešu Vēstis”
numurā lasiet:
• Redaktora sveiciens
• Mārupes jaunieši piedalās Jūrmalas Jauniešu dienā

• Izveidots Mārupes Jauniešu lasītāju klubs
• Iedvesmojoši darbi latviešu literatūrā
• 12.septembrī pirmās Mārupes Jauniešu domes rīkotās Dzejas dienas
• Ceļojuma iespaidi
• Kā atšķirt panīkuma brīžus no
depresijas un kā no tās izvairīties
– intervija ar Mg.Psych. Lolitu
Dālderi
Avīzi elektroniskā formātā lasiet www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Mārupes novada Jauniešu Dome/
Mārupes Jauniešu Vēstis.
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Vidējās paaudzes deju kolektīvs

“Mārupieši” Brazīlijā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši” (VPDK) augusta beigās
atgriezās no Brazīlijas, kur piedalījās
XIII Internacionālajā folkloras festivālā. Kopā ar dejotājiem šoreiz festivālā bija arī Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas skolotāji, kas spēlēja
pavadījumu gan koncertos, gan gājienos.
Festivāls notika nelielā 200 000
iedzīvotāju pilsētā Brazīlijas vidienē – Passo Fundo. Kopā ar mums
bija 12 deju kolektīvi no Argentīnas,
Beļģijas, Bolīvijas, Čīles, Kolumbijas, ASV, Guamas (ASV piederoša salu grupa), Meksikas, Peru,
Senegālas, Urugvajas, kā arī 61 deju
un mūzikas kolektīvs no Brazīlijas.
Galveno norišu halli katrā koncertā
apmeklēja ap 5000 skatītāji.
Festivāla
deviņās
dienās
“Mārupiešu” dejotāji un muzikanti
piedalījās vienpadsmit koncertos, trīs

ielu gājienos. Brazīlijā “Mārupieši”
skatītājiem izdejoja trīs latviešu
deju “zelta fonda” dejas – “Gatves
deja”, “Meita puišus dancināja” un
“Diždancis”. Skatītāju sajūsmu guva
kolektīva vadītājas Guntas Skujas
atraktīvās dejas “Odums” un “Gričeniks”, kā arī dejas “Kūmas”, “Es uzklāju baltu taku”, “Es bij’ puika, man
bij’ vara” un “Līgo danči”.
Viena diena festivāla ietvaros tika
veltīta Latvijai. Tā bija mūsu pašu
kolektīva sagatavota un vadīta uzstāšanās par mūsu zemi un tradīcijām, Dziesmu un deju svētkiem.
Klātesošie tika cienāti ar rupjmaizi,
“Mārupieši” rādīja, mācīja un aicināja klātesošos kopā izdejot latviešu
deju soļus.
Festivāla ietvaros norisinājās
meistarklases nodarbības gan dejotājiem, gan mūziķiem. Tajās apguvām
arī brazīļu dejas soļus. Kā vēl nebijis

notikums citos festivālos, šoreiz bija
aizlūgums baznīcā. Visi dalībnieki
bija tērpti tautas tērpos, katras valsts
dalībnieki dziedāja dziesmu un aizlūdza savā valodā. Latviski izskanēja mūsu “Pūt vējiņi”.
Gan koncertos, gan gājienos ar
sajūsmu tika novērtētas izdejotās
dejas, skaistie “Mārupiešu” dejotāju
tērpi, staltie puiši un smaidīgās tautumeitas. Mēs bijām lepni par sevi un
Latviju.
“Mārupiešu”
dejotājiem
un
mūziķiem skaists, pārsteigumu pilns
un sākotnēji neplānots izvērtās pēdējais vakars pirms brauciena mājup no
Brazīlijas. San Paulu Parlamentārās
štata padomes ēkā par ieguldījumu
latviešu kopienas aktivitātēs un latviešu kultūras saglabāšanā Brazīlijā
tika godināta Latvijas Republikas
Goda konsule Brazīlijā Daina Gūtmanis. Pēc svinīgās ceremonijas sekoja “Mārupieši” deju priekšnesums,
kas bija kā pārsteigums pašai Goda
konsulei un arī lielai daļai Brazīlijas
latviešu kopienas ļaužu, kuri bija
ieradušies uz šo godināšanas pasākumu. Aizkustinoša un emocionāla šī
tikšanās bija gan mums, gan Brazīlijas latviešu kopienai.
VPDK “Mārupieši” vadītāja
Gunta Skuja, dejotāji un Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas skolotāji
pateicas Mārupes novada Domei par
sniegto atbalstu, gatavojoties un esot
šajā folkloras festivālā. Gan ikdienā,
gan svētkos augsti turēsim Mārupes
godu!
Informāciju sagatvoja: VPDK
“Mārupieši”

Senioru panākumi

Ķekavas
senioru

sporta spēlēs
Aktīvajiem Mārupes novada senioriem, sporta spēļu dalībniekiem,
šovasar ir bijusi iespēja saturīgi pavadīt savu brīvo laiku un vienlaicīgi aktīvi atpūsties svaigā gaisā ne
vien Mārupes novada senioru sporta
spēlēs Jaunmārupē, bet arī Ķekavas
novada organizētajās senioru sporta
spēlēs augusta sākumā.
Ķekavas novada organizētajās senioru sporta spēlēs Mārupes novada
seniori piedalījās jau otro gadu pēc
kārtas. Šogad tika izveidotas divas
komandas: Jaunmārupes un Tīraines
– Mārupes apvienotā komanda. Izrādījās, ka Ķekavā konkurence bija
liela, jo sporta spēlēs kopumā piedalījās 7 komandas, tajā skaitā pat
senioru komanda no Lietuvas.
Kopvērtējumā pirmo vietu ieguva
senioru komanda no Baložiem, otro
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- komanda no Lietuvas, bet trešajā
vietā ierindojās jaunmārupieši.
Pēc individuālā vērtējuma Jaunmārupes seniori izcīnīja 8 medaļas:
Zaiga Ansone – 1.vieta riepu ripināšanā; Maija Sprūde – 1.vieta zābaka mešanā mērķī, 1.vieta šautriņu
mešanā, 2.vieta basketbola bumbas
mešanā grozā; Jānis Junkulis – 1.
vieta šautriņu mešanā, 3.vieta zābaka mešanā; Rolands Janeks – 1.vieta
zābaka mešanā mērķī, 3.vieta riepu
ripināšanā.

Mūsu novada apvienotā Tīraines
– Mārupes komanda šoreiz palika
piektajā vietā. Tas arī nav slikti, cerēsim, ka nākamgad komandai rezultāti būs labāki.
Novēlu turpmāk mūsu komandu
senioriem būt aktīviem un piedalīties
kuplākā skaitā sporta spēlēs, kā arī
citos organizētajos pasākumos.
Gunta Skoboļeva, Senioru
biedrības valdes locekle

piektdiena, 9.septembris 2016

Sports

Mārupes vēstis

Mārupes ūdens slēpotāju
2016.gada sezona
Sākoties septembrim un jaunajam mācību gadam izskaņai tuvojas
2016.gada ūdens slēpošanas sezona.
Sportisti ir aizvadījuši nozīmīgākās
sacensības un sezonas beigas tiks
veltītas sasniegto rezultātu nostabilizēšanai un jaunu mērķu uzstādīšanai 2017.gadam.
Sacensību sezona šogad sākās
jau 16.jūlijā ar Latvijas čempionātu ūdens slēpošanas slalomā,
kur Mārupes sportisti guva labus
panākumus. Veterānu grupā (35+)
vīriešiem Gundars Ruņģis izcīnīja
2.vietu ar rezultātu 3 bojas/55km/h/ falles garums 12.metri. Megija
Elizabete Ruņģe šogad pirmo reizi
startējot vecuma grupā U!7 ar rezultātu 1,5boja/55km/h/ falles garums
14,25m ieguva otro vietu.
Par nozīmīgākajām šogad uzskatījām sacensības Budapest Slalom
Cup, kas 13/14.augustā notika Ungārijas pilsētā Dunavarsany. Šajās
sacensībās kopumā piedalījās 5 Lat-

vijas ūdensslēpotāji, gūstot ļoti labus rezultātus un godalgotas vietas.
Visspēcīgākā izrādījās konkurence
Vīriešu senioru grupa(35+), kurā
Gundaram Ruņģim ar lielisku rezultātu 5 bojas/55km/h/ falles garums 12metri izdevās izcīnīt 6 vietu.
Megija Elizabete Ruņģe uzlaboja
savu personisko rekordu starptautiskā reitinga sacensībās un ar rezultātu 4 bojas/ 55km/h/ falles garums
14,25m ieguva otro vietu.
27.augustā Gundars Ruņģis un
Megija Elizabete Ruņģe piedalījās Lietuvas atklātajā čemponātā
ūdensslēpošanas slalomā, kur tika
sasniegti lieliski rezultāti: Gundars
Ruņģis ar rezultātu 2 bojas/55km/h/
falles garums 11,25 cm izcīnīja otro
vietu, bet Megija Elizabete Ruņģe ar
rezultātu 3,5 bojas/55 km/h/ falles
garums 13, 25 m kļuva par Lietuvas
čempioni sieviešu grupā.
Sportisti pateicas Mārupes novada
domei par sniegto finansiālo atbalstu.

Zeltītas balvas pēc vasaras treniņiem
Ar zelta medaļām no Igaunijas
atgriezušās Rīgas Volejbola skolas jaunās volejbolistes. 2000.gadā
dzimušās meitenes cīnījās par Viru
sporta skolas kausu tradicionālajā
turnīrā, kas notika jau 57. reizi. RVS
komanda, kurā spēlēja trenera Andra
Vitauta Kļaviņa audzēknes, mārupietes Irbe Andike Lazda, Lāsma Ozola, Katrīna Paula Krustkalne, Daniela Rihtere, Kristiāna Blumere un kā
arī rīdzinieces Marlēna Davidoviča,
Marta Gaveika, Veronika Dubinova,

Kristīne Krūmiņa, Agnese Urbāne un
Jana Spriža pārliecinoši ar 2:0 pieveica Polijas „Gdaņsk/Starogard”, Tallinas VK Taht”, Pērnavas sporta skolu, Viru sporta skolu, Somijas TUL,
bet finalcīņā arī Tallinas „Selver” ar
2:1.
Meitenes vasarā uz lauriem
negulēja. Brīvlaika vietā treniņi,
lielais turnīrs Portugālē, vasaras
treniņnometne. Rit gatavošanās jaunajai sezonai, pretī jauniem izaicinājumiem.

Mārupes skrituļslidotājam godalgotas
vietas starptautiskās sacensībās

Futbolistu aktivitātes vasarā

Vasara iesākās ar Rīgas
jaunatnes futbola čempionāta
spēlēm, kurā Mārupes SC futbolisti piedalījās pirmo reizi. Gan
2005., gan 2006. un 2007.gadā
dzimušie mārupieši cīnījās augstākās raudzes līgā, t.i., A grupā
ar Rīgas un Pierīgas lielo klubu
komandām, treneru J.Vilkauša
un A. Kokoreviča vadībā.
Spraiga vasara bija U14 grupas
futbolistiem
J.Vilkauša
vadībā
izspēlējot
Latvijas
čempionāta
spēles, tādējādi iepazīstot futbola
attīstību un laukumus citos Latvijas
novados, kā arī uzņemot viesus savā
laukumā Mārupē. Pavisam tika aizvadītas 14 spēles ar mainīgām sekmēm, kā rezultātā šobrīd mārupieši

atrodas augstajā 5.vietā pirms trīs
spēļu izspēles.
Lai vasara neliktos gara un garlaicīga, aktīvie futbolisti to pavadīja
attīstot savas prasmes treniņos un
demonstrējot tās vairākos tuvos un
tālos turnīros. Bija četras īpaši aktīvas vasaras nedēļas – trīs Mārupē
un viena Balvos, kad Mārupes SC
futbola treneri J.Vilkaušs, A.Kokorevičs, S.Rutkaste, M.Pluģis un
M.Riherts organizēja un vadīja dienas treniņus visām vecuma grupām,
kas ilga katru darba dienu no rīta
līdz vakaram. Treniņi tika organizēti piesaistot arī vieglatlētikas treneri
L.Jansoni. Pūles treniņos dod jaunu
cīņassparu turnīros. Dažādās vecuma
grupās visas vasaras laikā mārupieši
piedalījās vairāk kā 13 turnīros.

Turnīri notika Latvijā – Rojā, Balvos,
Ozolniekos, Salaspilī, Rīga un citviet, kā arī Igaunijā, Lietuvā un Somijā. Turnīri rezultējušies ar kausiem
un medaļām, kā arī ar pieredzi izaugsmei un gūtām mācībām.
Visu treneru vārdā sakām paldies
sportistu vecākiem, kuri savas atvases nodarbināja ne tikai lauku darbos
un atpūtā pie vecmāmiņas, bet arī atrada laiku un iespēju nopietnām futbola aktivitātēm. Paldies arī Mārupes
novada pašvaldībai par apstākļiem,
kas rada iespēju vasarā aktīvi nodoties futbola aktivitātēm, tādējādi
uzturot jauniešos interesi par sportu
un saturīgu brīvā laika pavadīšanas
iespējām.
Jānis Vilkaušs, MSC treneris

Skultē notikuši sporta svētki
3.septembrī trešo gadu pēc kārtas
Mārupes novada Skultes stadionā
norisinājās “Skultes sporta svētki”.
Svētki tiek rīkoti, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un kopīgiem spēkiem radītu pozitīvas emocijas. Atklāšanas parādē dalībniekus
sveica Mārupes novada domes
priekšsēdētājs M.Bojārs un Mārupes
sporta centra vadītāja S.Bartuševiča,
novēlot visiem sportiskā garā un labā
noskaņojumā izbaudīt svētkus.

Sporta svētkos dalībnieki mērojās
spēkiem vairākās disciplīnās –futbolā 6:6, ielu basketbolā 3:3, volejbolā 4:4, kā arī individuālajās disciplīnās – lēcienos ar aukliņu, atspoles
skrējienā un šautriņu mešanā.
Paldies Mārupes Sporta centram
- vadītājai S.Bartuševičai, treneriem
un darbiniekiem par svētku vadīšanu
un paldies Skultes sākumskolas direktorei G.Grizānei par bērnu atrakciju organizēšanu!

Ar labiem rezultātiem šovasar vairākās skrituļslidošanas sacensībās startējis mārupietis, deviņgadīgais Gustavs Vācietis.
30. jūlijā, piedaloties 25th adidas Runners City Night Inline Skating sacensībās Vācijā, Gustavs izcīnīja 1.vietu 1 km distancē savā vecuma grupā.
Tāpat arī 7. augustā Kalevipoja Inline Marathon sacensībās Igaunijā 10 km
distancē savā vecuma grupā iegūta godalgotā 1.vieta, bet 2 km distancē - 3.vieta. 3. septembrī Gustavs startēja Tallin Inline Marathon sacensībās Igaunijā,
kur sīvā konkurencē savā vecuma grupā izcīnīta 3.vieta 10 km distancē un
4.vieta 2 km distancē.
Sveicam Gustavu ar panākumiem!

Noslēdzies “Lībera kausa”
otrais posms
3.septembrī kupls skaits velo
braucēju pulcējās uz ikgadējo
Mārupes novada velo krosa sacensību “Lībera kauss 2016” otro
posmu, kas norisinājās Jaunmārupes stadionā. Sacensībās
iespēja piedalīties bija jebkuram
riteņbraucējam, neatkarīgi no
braukšanas iemaņām un vecuma, līdz ar to jaunākie dalībnieki
bija vien trīs gadus veci.
Uz starta līnijas devās 96 dažāda vecuma dalībnieki no Mārupes,
Rīgas, Stopiņiem, Olaines, Babītes
piektdiena, 9.septembris 2016

un Ķekavas, sacenšoties par godalgotām vietām savās vecuma grupās.
Sacensību idejas autors ir z/s
„Jaunmārtiņi” īpašnieks Andris
Lībers, kura tēvs Voldemārs Lībers
savulaik bijis viens no veiksmīgākajiem velosportistiem Latvijā.
Velosacensības organizēja dienas
centri „Švarcenieki” un „Tīraine”
sadarbībā ar Mārupes sporta centru
un brīvprātīgajiem jauniešiem no
Mārupes Jauniešu Domes.
Sacensību rezultāti apskatāmi
pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Sports.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Sveicam novada
seniorus

Mārupes Novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti jaundzimušie

Kārlim Znatnajam
1. jūlijā palika 80 gadi

Emīls Jānis Vaišļa (16.06.2016.)
Kristers Regža (15.07. 2016.)
Emīls Būmanis (13.07. 2016.)
Šarlote Ostaša (22.07. 2016.)
Eva Šabanova (24.07. 2016.)
Viljams Grasbergs (27.07. 2016.)
Alise Voreviča (23.07. 2016.)
Lukas Ušakovs (17.07. 2016.)
Šarlote Mitrēvica (26.07. 2016.)
Vita Aurmale (17.07. 2016.)
Māris Bukavs (22.07. 2016.)
Jānis Bērziņš (30.07. 2016.)
Matīss Kalnmeiers Bērziņš
(25.07. 2016.)
Letīcija Gertnere (31.07. 2016.)
Mārtiņš Ļašs (30.07. 2016.)
Anete Kārkliņa (28.07. 2016.)
Roberts Vešters (02.08. 2016.)
Leo Augusts Mētra (01.08. 2016.)
Annija Vanaga (05.08. 2016.)
Ralfs Beļickis- Raufiņš
(06.08. 2016.)
Krists Kārkliņš (03.08. 2016.)
Luīze Skolmeistere (02.08. 2016.)
Alise Korņivska (10.08. 2016.)
Renārs Čeirāns (13.08. 2016.)
Šarlote Vaičekone (11.08. 2016.)
Emija Bozdorfa (12.08. 2016.)
Rodrigo Putniņš (20.07. 2016.)
Marks Aurēlijs Ansviesulis
(13.08. 2016.)
Vestards Kļavinskis (18.08. 2016.)
Estere Laiviņa (17.08. 2016.)
Mila Izinkēviča (18.08. 2016.)
Agate Verle (22.08. 2016.)
Miķelis Kučers (25.08. 2016.)
Ārons Elnionis (15.08. 2016.)

Imantam Penelim
3. jūlijā palika 80 gadi
Albīnai Piparei
4. jūlijā palika 80 gadi
Marijai Jesavkinai
8. jūlijā palika 92 gadi
Stefānijai Dumarānei
9. jūlijā palika 80 gadi
Antoņinai Pavlovai
10. jūlijā palika 85 gadi
Ilgai Draudziņai
19. jūlijā palika 80 gadi
Monikai Trambickai
20. jūlijā palika 96 gadi
Ivaram Bērziņam
20.jūlijā palika 80 gadi
Emīlijai Ludboržai
21. jūlijā palika 85 gadi
Pāvelam Zutikovam
23. jūlijā palika 80 gadi
Ļubovai Mamčurai
25. jūlijā palika 80 gadi
Almai Liepai
25. jūlijā palika 92 gadi
Antoņinai Lackai
30. jūlijā palika 80 gadi
Anfisai Kozlovai
5. augustā palika 80 gadi
Rozalijai Pīpei
5. augustā palika 93 gadi
Ievai Gaidei
6.augustā palika 80 gadi
Jevgeņijai Kovtoņukai
11. augustā palika 80 gadi
Vinetai Melderei
16. augustā palika 80 gadi

Mārupes Novada Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtās laulības

04.07.2016.
Artūrs Bērziņš un Ieva Rone
Staņislavam Selickim
08.07.2016.
17. augustā palika 92 gadi
Arnis Pudāns un Inita Krapauska
Skaidrītei Niedriņai
15.07.2016.
20. augustā palika 91 gads
Agnis Būmanis un Madara Cīrule
Gints Kalniņš un Pārsla Babrovska
Vladimiram Mereskinam
Jurijs Fjodorovs un Aija Blonska
25. augustā palika 80 gadi
Jurģis Baumeisters un Sintija
Alcīdai Stirai
Žuleviča
29. augustā palika 80 gadi
29.07.2016.
Vladimirs Solovjovs un Aina
Maslova
Mārupes katoļu
30.07.2016.
Mārtiņš Hāzenfūss un Lolita Venta
draudzes
Ričards Blaus un Jolanta
dievkalpojums notiks
Andrijevska.
02.08.2016.
2016. gada 11.un
Igors Smirnovs un Jekaterina
25.septembrī plkst.
Šestakova
Mihaels Sausmikats un Ingrīda
11:00
Krastenberga
Mārupes Mūzikas un
05.08.2016.
mākslas skolas zālē
Jevgenijs Slovohotovs un Marija
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Lisaka
Ivars Ulmanis un Antra Červinska
Visi laipni aicināti!
08.08.2016.
Jānis Nīkrencis un Indra Plāte
12.08.2016.
Laikraksts
Ēriks Lizbovskis un Ieva Rampāne
“Mārupes Vēstis”.
Jānis Kaunackis un Gunta Stieģele
26.08.2016.
Reģ. nr. 000702131
Jānis Malnačs un Anna Apšiniece
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Edgars Biernis un Dace
Tirāža - 7000 eksemplāru.
Verpakovska
Bezmaksas.
Valērijs Kuļickis un Natālija
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Korabļova
Mārupes novads, LV-2167
Māris Grīnfelds un Egija Leikuma
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
27.08.2016.
Sandis Zolts un Ilze Žunde
Pēteris Kukojs un Ilze Ļaugmina
Tālrunis: 67149868, fakss:
Dmitrijs Konaševičs un Linda
67149858
Balode
e-pasta adrese: marupesvestis@
Dmitrijs Skorodumovs un Jana
marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā: Aboļeviča
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/ Atis Auziņš un Lauma Līdaka.
marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.
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Mūžībā aizgājuši

Ņina Melezera 27.08.1927.– 25.08.2016
Benita Bormeistere 23.05.1932. 29.08.2016.
Emma Balode 09.04.1931. - 31.08.2016.

piektdiena, 9.septembris 2016

