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GODINĀTI LABĀKIE MĀRUPES POLICISTI

Valsts svētku
sarīkojumā
teikts paldies
mārupiešiem
17.novembrī Mārupe atzīmēja
Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienu ar svētku
sarīkojumu Mārupes Kultūras
namā.

Svinīgā
pasākuma
laikā
pašvaldība teikusi paldies tiem
novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas bijuši aktīvi, iesaistījušies
novada sabiedriskajā dzīvē, devuši
ieguldījumu novada kultūras un
sporta dzīves attīstībā.

5.decembrī Mārupes Kultūras
namā notika svinīgs sarīkojums
par godu Policijas dienai, uz kuru
tika aicināti Mārupes Pašvaldības policijas darbinieki. Pasākumā
pašvaldības
policijas
darbiniekiem tika pasniegtas
pateicības, kā arī četri jaunie
Pašvaldības policijas darbinieki
nodeva svinīgo zvērestu, aplieci-

not savu apņemšanos kalpot
Mārupes novada iedzīvotājiem
un visai Latvijas tautai.

Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
sveica visus policijas darbiniekus
nozīmīgajos profesionālajos svētkos: “Vēlos šajā svētku reizē
pateikties mūsu Mārupes Pašvaldības policijas darbiniekiem par god-

16.janvārī pašvaldības skolās sāksies
reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē
Mārupes pašvaldība informē, ka 2017.gada 16. janvārī plkst. 8.30
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu
uzņemšanai 1.klasē.

Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst.
8.30.00, līdz 8.30.00 zemāk norādītie e-pasti būs neaktīvi.
Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē,
iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā
skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas
e-pasta adresi:
Mārupes vidusskolai - 1klase.mvsk@marupe.lv;
Mārupes pamatskolai - 1klase.tiraine@marupe.lv;
Jaunmārupes pamatskolai - 1klase.jmsk@marupe.lv;
Mārupes novada Skultes sākumskolai - 1klase.skulte@marupe.lv.

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2017./2018. mācību gadam notiks līdz 2017.gada 31.martam. Elektroniskie iesniegumi fiksējas no
pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8.30.00 pēc iesūtīšanas laika to
ienākšanas secībā līdz 31.martam.
Iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem, iesniegšanas kārtību un
kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
iespējams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Izglītība/
Uzņemšana izglītības iestādēs.
Iesniegumu personīgi var iesniegt izglītības iestādes norādītajos
pieņemšanas laikos (pirmajā pieteikšanās dienā no plkst. 8.30.00). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē
reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas datumu un laiku.
piektdiena, 9.decembris 2016

prātīgo un rezultatīvo darbu, nodrošinot
sabiedrisko
kārtību
novadā.
Vislielākais
paldies
Mārupes novada Pašvaldības
policijas priekšniekam Jurim Jē
kabsonam par spēju izveidot un
ikdienā vadīt savu kolektīvu tā, lai
mēs visi varētu ar saviem policistiem lepoties.”
Domes
priekšsēdētājs
un
priekšsēdētāja vietniece Līga

Kadiģe pasniedza pateicības rakstus: Mārupes novada Pašvaldības
policijas priekšniekam Jurim Jē
kabsonam; priekšnieka vietniekam
Jānim Vaisūnam; vecākajam inspektoram Jurim Brūveram; vecākajai nepilngadīgo lietu inspektorei
Sanitai Vārpai; nepilngadīgo lietu
inspektoram Andrim Gulbim; lietvedības
inspektorei
Laurai
Liepkalnei.
turpinājums 9.lpp

Mainīta reģistrācijas un uzņemšanas kārtība
Mārupes novada pašvaldības dibinātās
pirmsskolas izglītības iestādēs
2016.gada 28.novembra Domes
sēdē tika apstiprināti jauni Mārupes
novada domes saistošie noteikumi
Nr.32/2016 “Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas kārtība”, kas paredz
jaunu pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas
un
uzņemšanas
kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējo izglītības
iestāžu pirmsskolas grupās un
pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs.
Jaunā kārtība paredz, ka sākot ar
2017.gada 1.janvāri jaundzimušo
bērnu pieteikumu reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā
gada garumā (no bērna piedzimšanas
brīža).

Jaunā kārtība neattiecas uz 2016.
gadā dzimušajiem bērniem, kuri
tiks reģistrēti uzņemšanai pirms
skolas izglītības iestādē pēc vecās
kārtības 2017.gada 2.maijā, sākot
no plkst. 9.00.
Atgādinām, ka pirmsskolas rindā
tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar
vismaz vienu no vecākiem

deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.
Reģistrējot bērnu pirmsskolas
rindā, ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums. Pieteikumu var
iesniegt elektroniski, aizpildot
tīmekļa vietnē www.marupe.lv izvietoto pieteikuma formu un nosūtot to uz elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv,
vai
arī
personīgi iesniedzot Mārupes
novada Izglītības dienestā, Daugavas
ielā
29a,
apmeklētāju
pieņemšanas laikos – pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 9.00 –
18.00.
Reģistrācijas laiks: Elektroniski
iesniegtajā
pieteikumā
tiek
atzīmēts tā iesniegšanas laiks elektroniski, personīgi aizpildītajā pie
teikumā iesniegšanas laiku norāda
pats likumiskais pārstāvis, kas tiek
apstiprināts ar Izglītības dienesta
darbinieka parakstu. Pieteikumi ir
iesniedzami Izglītības dienesta
darba laikā. Ārpus Izglītības
dienesta darba laika elektroniski
sagatavoti un nosūtīti pieteikumi
tiek reģistrēti nākamajā darba
dienā to saņemšanas secībā.

Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs:
“Man ir prieks, ka Mārupes novadā
ir daudz cilvēku, kas prot strādāt,
daudz talantīgu, aktīvu un atsaucīgu cilvēku, kam rūp sava dzī
vesvieta, kam rūp sava apkārtējā
vide un kam ir svarīgi savu un visu
mūsu ikdienu padarīt kvalitatīvāku.
Pieaugošais iedzīvotāju skaits arī
pašvaldībai nes aizvien jaunus
izaicinājumus ikdienas darbā un
licis domāt gan par izglītības infrastruktūras paplašināšanu un izbūvi,
gan vides labiekārtošanu, kā arī
ūdenssaimniecības infrastruktūras
un ceļu pilnveidi. Šogad esam izveidojuši 5 konsultatīvās padomes,
kurās strādājam kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tāpēc gribu
teikt lielu paldies novadniekiem
par iesaistīšanos. Tikai visi kopā
mēs varam veidot savu novadu
tādu, kādā pašiem gribētos dzīvot.”
Pašvaldība teikusi paldies:
SIA “Kreiss” par veiksmīgu
sadarbību un labdarības tradīciju
iedibināšanu Mārupes novadā, SIA
“Eco Baltia Vide” par veiksmīgu
sadarbību un zaļās domāšanas
popularizēšanu Mārupes novadā,
SIA “CBF Ļ-ko” par veiksmīgu
sadarbību novada satiksmes drošības uzlabošanā, SIA “VR projekts”
par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu skolēnu pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanā, z/s
“Liepsalas S” par veiksmīgu sadarbību un Mārupes vārda populari
zēšanu, T/C “Spice” par veiksmīgu
sadarbību un atbalstu novada
kultūras
dzīves
dažādošanā,
Mārupes vidusskolas skolotājam
Modrim Šāvējam par ieguldījumu
audzēkņa sagatavošanā Pasaules
fizikas olimpiādei 2016.gadā,
Mārupes vidusskolas 12.klases
skolniekam Gintam Ernestam
Baudam par sasniegtajiem rezul
tātiem Pasaules fizikas olimpiādē
2016.gadā, Mārupes auto moto
klubam “Bieriņi” par veiksmīgu
sadarbību un ieguldījumu novada
sporta dzīves attīstībā, organizējot
Mārupes Kausa Izcīņas sacensības
mini-motokrosā.
turpinājums 9.lpp
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

30.novembra Domes
sēdes lēmumi
Lēma par ielu nodibināšanu un
nosaukumu piešķiršanu, par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas
mērķa noteikšanu.
Lēma
nodot
iesniegto
Lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 1.redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēma par finansiālu atbalstu
sportistiem.
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 32/2016 „Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas kārtība” precizētajā redakcijā, Nr. 37/2016 „Grozījumi
Mārupes novada Domes Mārupes
novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.
24/2009 „Par pabalstu transporta
pakalpojumiem””, Nr. 38/2016
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 18/2009
„Par
sociālajiem
pabalstiem
Mārupes novadā”, Nr. 39 /2016
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 23/2009
„Par pabalstu jaundzimušo aprūpei””, Nr. 40/2016 „Grozījumi
Mārupes novada domes 2009. gada
22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2009 „Par apbedīšanas
pabalstu””, Nr. 41/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.
gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu
veikšanai””,
Nr.
42/2016
„Par
kultūras
un
kultūrizglītības projektu, un radošo
darbību atbalstu Mārupes novadā”,
Nr. 43/2016 „Par saistošo noteikumu Nr. 23/2010 „Par rakšanas
darbu veikšanu Mārupes novadā”
atcelšanu”, Nr. 44/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.
29/2016 „Mārupes novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi””, Nr.
45/2016„Grozījumi
Mārupes
novada domes 2011. gada 12.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.
9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā””,
Nr.36/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2013. gada 29.
maija saistošajos noteikumos Nr.
7/2013 „Par Mārupes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā”” precizētajā
galīgajā redakcijā, Nr. 46/2016
„Kārtība, kādā pašvaldība piešķir

finansējumu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanai”.
Lēma ar 2017. gada 1. janvāri
paredzēt palielināt līdzfinansējuma
Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldei.
Lēma
piešķirt
Mārupes
iedzīvotājai un biedrībai „Radīts
Mārupē” finansiālo atbalstu radošo
meistarklašu rīkošanai Mārupes
novadā.
Lēma
izveidot
Bērnu
uzņemšanas komisiju pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Lēma atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz a/s „KNK mediji” piederošām 7000 kapitāla daļām SIA
„Rīgas apriņķa avīze”.
Apstiprināja nolikumu „Par dokumentu apriti Mārupes novada
pašvaldībā”.
Lēma organizēt iepirkumu
„Peldbaseina Kantora ielā 97,
Mārupē, būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”.
Lēma ieguldīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā Mārupes novada pašvaldības
bilancē esošos pamatlīdzekļus kā
mantisko ieguldījumu, palielināt
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par 21 178
eiro apmērā, apstiprināt AS
„Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 8 700 758
eiro apmērā un noteikt, ka tas
sadalīts 8 700 758 kapitāla daļās,
vienas daļas vērtība ir 1 eiro.
Lēma
iesniegt
projekta
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Mārupes
novadā”
iesniegumu Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā, projekta īstenošanai aizņemoties no Valsts kases
535 280,43 eiro, no pašvaldības
budžeta nodrošinot priekšfinansējumu 305 619,79 eiro apmērā.
Apstiprināja Mārupes novada
attīstības programmas 2013. 2019.gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2017.– 2019.
gadam.
Lēma pieņemt dāvinājumā no
Mārupes vidusskolas izglītības un
atbalsta biedrības āra tenisa galdu
ar kopējo vērtību 1816,00 eiro apmērā.
Saskaņoja Mārupes pamatskolas
interešu izglītības programmu
„Slidošana”.
Mārtiņš Bojārs,
Mārupes novada domes
priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi novembrī
Izsludināti iepirkumi, kuriem notiek
piedāvājumu izvērtēšana
Darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļu piegāde, Darba
apavu piegāde, Profesionālo grīdas uzkopšanas ierīču iegāde.

Noslēgtie līgumi
Būvprojekta “Rožu ielas un ceļa C-6 (Vecais ceļš) pārbūve” izstrāde un
autoruzraudzība, SIA “PRO VIA”, līguma summa 17 630,00 eiro, līgums
izpildes termiņš 17.04.2017.
Būvprojekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” izstrāde un autoruzraudzība, SIA “BM-projekts”, līguma summa 17 630,00 eiro, līguma
izpildes termiņš 17.06.2017.
Mūzikas instrumentu iegāde pirmsskolas izglītības iestādei
“Mārzemīte”, SIA “A-T Trade Music”, līguma summa 11 110,41 eiro,
līguma izpildes termiņš 13.12.2016.
Jaunmārupes pamatskolas baseina jumta pārbūves būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība, SIA “BŪVDIZAINS”, līguma summa 22 000 eiro,
līguma izpildes termiņš 03.02.2017.
Mārupes novada Domes īpašumā esošo bioloģisko aktīvu - koku, ilggadīgo stādījumu uzskaite un vērtēšana, SIA “LABIE KOKI eksperti”,
līguma summa 41 999,99 eiro, līguma darbības termiņš 31.10.2018.
Gaismas dekoru izgatavošana un piegāde, uzstādīšana un demontāža,
SIA “EDS”, līguma summa 112 680,91 eiro, līguma izpildes termiņš
01.03.2017.
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Pašvaldība tikusies ar Rīgas domes Satiksmes departamentu
par ceļu satiksmes drošības uzlabošanu
28.novembrī Mārupes novada
Domes pārstāvji un atbildīgie
speciālisti tikās ar Rīgas domes
Satiksmes
departamenta
pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumos par satiksmes
drošības uzlabošanu, kas nodrošinātu kvalitatīvus gājēju ietvju un ielu savienojumus
Mārupes novada un Rīgas pilsētas robežās.

Tikšanās laikā tika izskatīti šajā
brīdī aktuālie ielu posmi Rīgas
pilsētas robežās, kuriem būtu nepieciešami steidzami risinājumi.
Puses diskutēja par:
• Upesgrīvas ielas un Kantora
ielas neregulētā krustojuma drošības uzlabošanu, ņemot vērā tuvumā esošo Mārupes vidusskolu
un satiksmes intensitātes pieaugumu šajā posmā pēdējo divu gadu
laikā. Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji informēja par
plānotu atkārtotu satiksmes intensitātes mērījumu veikšanu. Puses
vienojās par nepieciešamu pagaidu
risinājumu – iespēju ierīkot gājēju
pāreju Upesgrīvas ielā, lai nodrošinātu drošāku gājēju, tai skaitā
skolēnu, pārvietošanos.
• Vienības gatves trotuāra pagarinājumu līdz Rīgas robežai pie
Dzelzceļa pārbrauktuves Vienības
gatves galā. Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji informēja, ka 2017.gadā plānots
pabeigt būvprojekta izstrādi, iz-

būvi plānojot tuvāko gadu laikā.
No Mārupes pašvaldības puses tika
izteikts lūgums informēt par būv
darbu uzsākšanu Rīgas teritorijā,
lai realizācija noritētu saskaņoti.
• Dzelzceļa ielas gājēju ietves
izbūvi no Graudu ielas līdz
Mārupes ciemam un uz dzelzceļa
staciju “Turība”, ņemot vērā augsto satiksmes intensitāti un gājēju
plūsmu. Mārupes pašvaldība informēja, ka ir panākta vienošanās
ar AS “Latvijas dzelzceļš” par gājēju ietves izbūvi dzelzceļa aizsargjoslas teritorijā un 2017.gadā tiks
veikta būvprojekta izstrāde, tādējādi būs nepieciešams vienots risinājums. Puses vienojās, ka Dzelz
ceļa ielas posmu Rīgas pilsētā,
ņemot vērā šauro brauktuvi, varētu
organizēt kā vienvirziena satiksmi
ar izbraukšanu uz Graudu ielas.
• Luksofora ierīkošanu Vienības
gatves, Tīraines ielas un Jelgavas
ceļa krustojumā, jo no rītiem
skolēnu autobuss, kas ved Mārupes
novada bērnus uz Ziepniekkalna
skolām, šķērsojot šo krustojumu
pie intensīvas transporta kustības,
apdraud bērnu drošību, kā arī regu
lāri tiek saņemtas iedzīvotāju
sūdzības. Satiksmes departamenta
pārstāvji informēja, ka tuvākajā
laikā būs zināms, vai Rīgas pilsēta
ir gatava realizēt Dienvidu tilta IV
kārtu, kas savienotu pēdējo Dienvidu tilta posmu ar Ziepniekkalna
ielu, tas atrisinātu arī satiksmes
drošības problēmas minētajā krus-

tojumā.
• Upesgrīvas ielas pārbūvi
posmā no Kantora ielas līdz K.Ulmaņa gatvei. Mārupes pašvaldības
pārstāvji norādīja uz ielas augsto
autotransporta un gājēju intensitāti,
kā arī brauktuves asfalta seguma
slikto stāvokli un krustojumu
nepārredzamību. Vienojās, ka tiks
nodots ielas uzturētājiem apsekot
brauktuves stāvokli un informēt
par nepieciešamajiem pasākumiem.
• Kreisās nogriešanās joslas izbūvi Tēriņu ielas un Robežu ielas
krustojumā virzienā no Mārupes uz
Rīgu.
• Mārupes novada un Rīgas
pilsētas robežielu centralizētas
ūdensapgādes un centralizētas
kanalizācijas pakalpojumu zonu
saskaņošanu atbilstoši tehniskajām
iespējām.
• Iespējām kopīgai sadarbībai
veloceļu tīkla attīstībā (veloceļš
gar Mārupīti, kas sākas pie Dauguļu ielas un ved līdz Arkādijas
parkam u.c.).
Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji uzklausīja Mārupes
novada Domes speciālistu priekšlikumus
satiksmes
drošības
uzlabošanai un iespēju robežās
piedāvās risinājumus. Sanāksmes
laikā speciālisti vienojās par
savstarpēju sadarbību, apmainoties
ar kontaktiem operatīvākai informācijas apmaiņai.

Vai Mārupē būs peldbaseins?
Apkopojot iedzīvotāju vēlmes
par sporta attīstību novadā, viena no lielākajām iedzīvotāju vajadzībām sporta infrastruktūras
attīstības jomā ir savs peldbaseins Mārupes novada iedzīvotājiem.

Arī Mārupes novada Sporta un
aktīvās atpūtas koncepcijā kā viena
no prioritārajām aktivitātēm sportā
ir ietverta peldbaseina būvniecība
Mārupes novadā, jo novada
iedzīvotāju un jauno sportistu /
peldētāju
iespējas
attīstīt
peldēšanas iemaņas ir ierobežotas
un iedzīvotāji izmanto galvaspilsētas un citu Pierīgas novadu
piedāvātās iespējas.
Šobrīd Mārupes novada Dome
ar lēmumu ir izveidojusi iepirkuma
komisiju, kura jau uzsākusi darbu
pie novada peldbaseina projektēšanas uzdevuma izstrādes, lai
varētu
izsludināt
iepirkumu
Mārupes novada peldbaseina
būvprojekta izstrādei. Iepirkumu
plānots izsludināt un īstenot 2017.

gadā.
Par novada peldbaseina atrašanās vietu izvēlēts sporta laukums, kas atrodas blakus Mārupes
Sporta kompleksam, Kantora iela
97, Mārupē.
Saskaņā ar Mārupes novada Investīciju plānu 2017.-2019.gadam
Mārupes novada peldbaseina iz-

būvi plānots veikt līdz 2019.
gadam.
Aktīvs darbs norit arī pie Jaunmārupes pamatskolas peldbaseina
ēkas jumta rekonstrukcijas projekta sagatavošanas. Jaunmārupes
pamatskolas peldbaseina darbību
plānots atsākt 2017./2018. mācību
gada sākumā.

Apstiprināts kultūrvides attīstības un tradīciju plāns
2016.gada 30.novembra domes
sēdē apstiprināts „Mārupes novada
kultūrvides attīstības un tradīciju
plāns”, kurā ir noteiktas novada
kultūras jomas attīstības prioritātes, rīcības un darbības virzieni, uzdevumi, kā arī to īstenotāji, lai sekmētu mērķtiecīgu un
loģiski saistītu kultūrvides attīstību
un tradīciju īstenošanu novadā.
Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāns ir izstrādāts laika posmam no 2017.
gada līdz 2023.gadam, balstoties
uz veikto esošās situācijas analīzi
un alternatīvu analīzi, semināru rezultātiem un intervijām.
Mārupes novadā kultūras joma
tiks attīstīta atbilstoši šādām prioritātēm:
• Esošo kultūras iestāžu darbī-

bas turpmāka attīstība ar mērķi
nodrošināt esošo, aizsākto kultūras
tradīciju un kolektīvu darbības
turpinājumu;
• Jaunas kultūras infrastruktūras
un ar to saistītās darbības attīstība
ar mērķi uzlabot vietējās kultūras
pieejamību un daudzveidību;
• Iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīvas veicināšana ar mērķi attīstīt novadā pēc iespējas lielāku
kultūras daudzveidību.
2017.gadā plānotie nozīmīgākie
projekti kultūrvides jomā:
1. Aviācijas muzeja attīstība,
dibinot sabiedrisko fondu tā darbības nodrošināšanai;
2. Mārupes multifunkcionālā
centra izveides Tīraines dārzos 1
uzsākšana, izstrādājot būvprojektu
projektu 1.kārtai;

3.
Jaundibinātā
projektu
konkursa “Mārupe - mūsu mājas”
tālāka attīstība, mērķtiecīgi veicinot novada iedzīvotāju un uzņēmumu iniciatīvu arī kultūras jomā;
4. Brīvdabas kino pasākumu
rīkošana.
2018.gadā plānots uzsākt darbu
pie radošā kvartāla izveides un
Mārupes dabas koncertzāles izveides.
Ar Mārupes novada kultūrvides
attīstības un tradīciju plānu, esošās
situācijas izvērtējumu, alternatīvu
izvērtējumu un rīcības plānu ir
iespējams detalizēti iepazīties
pašvaldības
mājaslapā
www,marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības dokumenti.

piektdiena, 9.decembris 2016

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupe atzīta par vienu no investīcijām
draudzīgākajām pašvaldībām
15.novembrī ‘’Mazā biznesa
dienas sagaidīšanas konferencē’’
pirmo reizi tika atvērts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas
Biznesa savienības indekss ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’, kurā piedalījās 80 no 119
Latvijas pašvaldībām. Mārupes
novada pašvaldība atzīta par vie
nu no investīcijām draudzīgākajām pašvaldībām.

Indekss
‘’Investīcijām
draudzīgākā pašvaldība’’ uzrāda
pašvaldību kvantitatīvos sociāli
ekonomiskos
rādītājus,
kas
nozīmīgi uzņēmējdarbības attīstībai noteiktā teritorijā un sniedz
iespēju
pašvaldībām
veikt
pašnovērtējumu par darbībām investīciju piesaistē, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanā,
kā arī tiešo un netiešo atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībā, izvērtējot noteiktā laika periodā sasniegtos rezultātus. Indekss atspoguļo
arī pašvaldību aptaujas rezultātus
un pašvaldību praktiskās darbības
investīciju vides sekmēšanā.
Atzinības raksti pasniegti pirmo

trīs vietu ieguvējiem trīs pašvaldību
grupās.
Indeksa izveidē iesaistījās žūrija
– pārstāvji no: Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas,
Latvijas Biznesa savienības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas
Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras,
‘’ALTUM’’ un SIA ‘’Lursoft’’.
Mārupes
novada
Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs:
“Priecājamies, ka Mārupes novads
ir atzīts par vienu no pievilcīgākajiem novadiem investīciju piesaistei. To ir ietekmējis labs
ģeogrāfiskais stāvoklis, jo salīdzi
noši tuvu atrodas galvaspilsēta,
Jelgava, Jūrmala un nozīmīgi
transporta infrastruktūras objekti,
kā piemēram, Starptautiskā lidosta
“Rīga”, Rīgas osta, dzelzceļš. Investīciju vides pievilcību novadā
ietekmē arī noieta tirgu tuvums,
kravas plūsmu krustpunkti, kvalificēta darbaspēka pieejamība.
Mārupes novadam ir visi priekšnosacījumi investīciju vides attīstībai,
nostiprinot savas kā investīcijām
pievilcīgākā novada pozīcijas.”
Latvijas Biznesa savienības pa-

domes priekšsēdētāja Elīna Egle:
‘’Indekss sniedz mums iespēju
raidīt signālus gan uzņēmējiem,
gan pašvaldībām, lai nākotnē
sadarbība un informācijas apmaiņa
starp vieniem un otriem notiktu arvien produktīvāk. Uzņēmēju lēmumi par investīcijām visbiežāk ir
balstīti uz finanšu-ekonomiskajiem
apsvērumiem, savukārt pašvaldību
ieinteresētība uzņēmējdarbības attīstībā ir pamats ilgtspējīgai attīstībai.’’
Indekss izstrādāts iniciatīvas
‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ un Mazā
biznesa dienas ietvaros, kas šogad
norisināsies visā Latvijā, 19.novembrī un kurā jau iesaistās vairāk
kā 5000 uzņēmumu.
Indekss
veicina pieredzes apmaiņu un stiprina pašvaldību atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai.
94% Latvijas biznesa veido
mikro un mazie uzņēmumi. Mikro
un mazie uzņēmumi nodarbina
67% no visiem darbiniekiem Latvijā reģistrētajos uzņēmumos, nodrošinot 45% no Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma.

JAUNUMI SOCIĀLĀ ATBALSTA JOMĀ
PABALSTS TRANSPORTA PAKALPOJUMIEM
NO 2017.GADA
1.JANVĀRA

Veikti
grozījumi
Mārupes
novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.
24/2009 „Par pabalstu transporta
pakalpojumiem”, kas paredz, ka
pabalstu 100 EUR apmērā gadā
transporta pakalpojumiem piešķir
personai, kura izmanto transporta
pakalpojumus Mārupes novada administratīvajā
teritorijā,
vai
nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un ir
vecāka par 70 gadiem, vismaz
vienu gadu deklarējusi pamata
dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, pastāvīgi
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un
neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Līdz šim transporta
pakalpojumu pabalsta apmērs gadā
bija 72 EUR.
Apstiprināti grozījumi Mārupes

novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.
18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”, kas
palielina ienākumu līmeni maznodrošinātā statusa iegūšanai. Ienākumu robeža palielināta:
• no 220 EUR uz 240 EUR –
maznodrošinātām ģimenēm uz
vienu ģimenes locekli, kuri mitinās
vienā mājoklī;
• no 280 EUR uz 300 EUR –
vientuļām atsevišķi dzīvojošām
personām, kurām nav Civillikumā
noteikto likumīgo apgādnieku vai
apgādnieks ir atzīts par trūcīgu.
Vienlaikus Dome lēmusi par
labu grozījumiem Mārupes novada
Domes 2009. gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr. 23/2009
„Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”, palielinot pabalsta apmēru.
Sākot ar 2017.gada 1.janvāri pabalsta apmērs jaundzimušo aprūpei noteikts:
• 150 EUR par jaundzimušo, ja
vismaz gadu Mārupes novadā
deklarēts viens no vecākiem uz
bērna piedzimšanas brīdi.

Aktīvi darbojas konsultatīvās padomes
2016.gadā jaunizveidotās konsultatīvās padomes ir uzsākušas
veiksmīgu startu. Gada nogalē notikušas vairākas konsultatīvās padomes – Sporta un aktīvās atpūtas,
Mārketinga, Tūrisma un Uzņēmējdarbības atbalsta padome. Tajās
pārrunāti visdažādākie aktuālie
jautājumi, galvenais uzsvars likts
uz paveikto 2016.gadā un plānoto
2017.gadā, padomes locekļi tika
informēti par Mārupes pašvaldības
plānotajām investīcijām 2017.
gadā.
20.oktobrī notika otrā Mārupes
novada Mārketinga konsultatīvās
padomes sanāksme, kurā tika diskutēts par Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas
stratēģijas
atsevišķiem
jautājumiem t.sk. par novada
zīmolu un nākamajā gadā plānotajiem
stratēģijas
programmas
uzdevumiem, kā arī notika
pašvaldības jaunas mājas lapas izveides apspriešana.
24.novembrī notika Mārupes
novada tūrisma konsultatīvās papiektdiena, 9.decembris 2016

domes locekļu un tūrisma
uzņēmēju tikšanās. Tās pirmajā
daļā tika apskatīti novada jaunie
tūrisma objekti - Marutas Raudes
porcelāna darbnīca, “Valītes SPA”,
Viesu namu komplekss “Alberta
muiža”, Mazā svētku māja jeb pirts
māja “Zirgzandalēs”, kā arī Karpu
dīķis “Kastos”. Tikšanās otrajā
daļā
Jaunmārupes
bibliotēkā
pašvaldības tūrisma organizatore
Elīna Brigmane padomes locekļus
un pieaicinātos tūrisma uzņēmējus
iepazīstināja ar 2016.gadā paveikto
tūrisma nozares attīstībā novadā,
kā nozīmīgākos darbus minot
pievienošanos
34
citām
pašvaldībām Vidzemes tūrisma
asociācijā, sadaļas “Tūrisms” un
novada interaktīvās tūrisma kartes
izveidošanu www.marupe.lv, virziena norāžu uzstādīšanu uz tūrisma
un sabiedriskajiem objektiem, trīs
aktīvās
atpūtas
pasākumus
iedzīvotājiem – tūrisma sezonas
atklāšanu un noslēgumu, kā arī velobraucienu pa atpūtas vietām pie
ūdens, bukleta “Radīts Mārupē”

• 300 EUR par jaundzimušo, ja
vismaz gadu abu vecāku deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novads uz
bērna piedzimšanas brīdi.
Grozījumi veikti arī Mārupes
novada Domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.
19/2009 „Par apbedīšanas pabalstu”, paaugstinot pabalstu
apbedīšanai no 150 EUR uz 200
EUR.
Paaugstināts arī pabalsta apmērs
veselības aprūpei bērnam ar
īpašām vajadzībām no 150 EUR uz
300 EUR gadā, kas noteikts ar
grozījumiem Mārupes novada
domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses
pasākumu
veikšanai”.
Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā ar 2017.gada 1.
janvāri.

70 GADIEM

100 EUR

1 GADU DEKLARĒTĀ
DZĪVESVIETA IR
MĀRUPES NOVADS

GADĀ

MĀRUPES NOVADA UN
NOKĻŪŠANAI CITAS
PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

72 EUR

2016.GADĀ

NAV VALSTS/
PAŠVALDĪBAS
APGĀDĪBĀ

PABALSTU VAR SAŅEMT

PABALSTS JAUNDZIMUŠO APRŪPEI

NO 2017.GADA 1.JANVĀRA

150 EUR

PAR JAUNDZIMUŠO

VISMAZ GADU MĀRUPES NOVADĀ
DEKLARĒTS VIENS NO VECĀKIEM

300 EUR

PAR JAUNDZIMUŠO

VISMAZ GADU MĀRUPES NOVADĀ
DEKLARĒTI ABI VECĀKI

PABALSTS APBEDĪŠANAI

150 EUR
2016.GADĀ

Jaunumi sociālā atbalsta jomā
Mārupes novadā
30.novembra Mārupes novada
Domes sēdē apstiprināti vairāki
grozījumi Mārupes novada saistošajos noteikumos, kas paredz
palielināt
sociālo
atbalstu
dažādām iedzīvotāju grupām.

PERSONAS VIRS

200 EUR
NO 2017.GADA
1.JANVĀRA

PABALSTS VESELĪBAS APRŪPEI BĒRNAM
AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

150 EUR
2016.GADĀ

300 EUR
NO 2017.GADA
1.JANVĀRA

PALIELINĀTS IENĀKUMU LĪMENIS
MAZNODROŠINĀTĀ STATUSA IEGŪŠANAI

MAZNODROŠINĀTA ĢIMENE

MAZNODROŠINĀTA PERSONA

līdz

līdz

240 EUR / mēn.

Pabalsta izmaksas tiks uzsāktas
pēc budžeta pieņemšanas, ne ātrāk
par 1. februāri.

IENĀKUMI UZ VIENU ĢIMENES LOCEKLI,
KURI MITINĀS VIENĀ MĀJOKLĪ

izdošanu un biedrības “Radīts
Mārupē” nodibināšanu, tūrisma
banera uzstādīšanu pie golfa laukuma “Viesturi” un āra interaktīvā
tūrisma stenda uzstādīšanu pie
domes ēkas, kas iedzīvotājiem un
viesiem visu diennakti nodrošinās
informāciju par novadu un tajā
pieejamajiem
pakalpojumiem.
Kopā ar padomes locekļiem tika
pārrunātas 2017.gadā paredzētās
aktivitātes. Pasākumā piedalījās
pārstāvji no septiņiem Mārupes
novada tūrisma objektiem – veikborda parks “Marupe Wake Park”,
atpūtas vieta pie zirgiem “Zirgzandales”, ģimenes restorāns “Hercogs”, Mārupes BMX trase, atpūtas vieta “JIP Mārupīte”, Karpu
dīķi “Kastos”, kosmētikas ražotne
“Madara”, kā arī biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāve.
Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē tika runāts par
2016.gada budžeta izpildi, pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
sadali. Atzīmēti 2016.gada popu
lārākie sporta veidi – futbols,
vieglatlētika,
basketbols,
taekvondo un volejbols. Kopumā

2016.gadā tika organizēti 409
sporta pasākumi. Palielinājies
Mārupes Sporta centra audzēkņu
skaits par 23% un palielinājies
Mārupes Sporta centra organizēto
pasākumu skaits par 7%. 2017.
gadā tiks uzsākti vairāki projekti
sporta jomā – Tīraines dārzi publiskās teritorijas attīstības 1.kārtas
uzsākšana, t.sk aktīvās atpūtas
parka
būvprojekta
izstāde,
Lokāplānojuma izstrāde sporta un
aktīvās atpūtas teritorijai Tīrainē,
Jaunmārupes stadiona pārbūve,
Mārupes pamatskolas stadiona
pārbūves būvprojekta izstrāde,
peldbaseina būvprojekta izstrāde,
būvprojekta izstrāde Jaunmārupes
dabas parka aktīvās atpūtas vietas
attīstībai, būvprojekta izstrāde
Skultes aktīvās atpūtas parka izveidei, Tūrisma velomaršrutu pilnveide un Medema purva takas izveide.
5. decembrī notika otrā Mārupes
novada Uzņēmējdarbības atbalsta
konsultatīvās padomes sanāksme,
kuru vadīja padomes priekšsēdētāja
Ineta Ābele. Mārupes novada
Domes Attīstības nodaļas vadītāja

300 EUR / mēn.

IENĀKUMI VIENTUĻAI ATSEVIŠĶI
DZĪVOJOŠAI PERSONAI BEZ APGĀDNIEKA

Ilze Krēmere iepazīstināja konsultatīvās padomes dalībniekus ar
2017. gada investīciju plāniem,
atzīmējot, ka nākamajā gadā
Mārupes pašvaldībai būs jāiemaksā Pašvaldību izlīdzināšanas
fondā vairāk kā 5 miljoni EUR, kas
samazina investīcijas pašvaldības
attīstībā. Biedrības “Mārupes
uzņēmēji” priekšsēdētāja Evita
Sondore pastāstīja par biedrības
plānotajām aktivitātēm nākamajā
gadā un sadarbības projektiem.
Uzņēmējs
Silvestrs
Savickis
stāstīja par darbošanos un skatāmajiem
jautājumiem
Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kamera (LTRK) Pakalpojumu padomē, uzņēmējs Kārlis Bodnieks
par risināmām problēmām LTRK
Rīgas reģionālajā padomē un
uzņēmēja
Silva
Jeromanova-Maura par skatāmajiem jautājumiem LTRK Mazo un vidējo
uzņēmumu padomē. Nākamā
Mārupes novada Uzņēmējdarbības
atbalsta konsultatīvās padomes
sanāksme ir plānota nākamā gada
februārī.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Paziņojums par lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju
precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanai
Lai uzlabotu situāciju attiecībā
uz
piekļuves
nodrošinājumu
nekustamajiem
īpašumiem
Mārupes novadā, turpinās darbs
pie ielu sarkano līniju noteikšanas
un precizēšanas divos Mārupes
novada ciemos – Mārupē un
Tīrainē. Tā ietvaros 2016.gada
30.novembra Mārupes novada
Dome sēdē pieņemts lēmums
Nr.11 (protokola Nr.15) “Par
lokālplānojuma
Mārupes
un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot
priekšlikumus atsevišķu zemes
vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, 1.redakcijas nodošanu
publiskajai
apspriešanai”.
Lokālplānojuma projekta publiskā
apspriešana notiks no 2016.gada
19.decembra līdz 2017.gada 30.
janvārim. Publiskās apspriešanas
sanāksme notiks 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Mārupes novada
Domes sēžu zālē, Mārupē, Daugavas ielā 29, 2.stāvā. Aicinām
iedzīvotājus iepazīties ar izstrādātajiem sarkano līniju grozījumiem un nepieciešamības gadījumā uzdot jautājumus publiskās
apspriedes gaitā. Individuāli katra
īpašuma, kurus skars izmaiņas sarkanajās līnijās, īpašnieki netiks informēti, taču Mārupes pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi. Publiskās apspriedes laikā būs pieejams apkopojums par izmaiņām
konkrētās teritorijās, kā arī
lokālplānojuma grafiskās daļas

karte “plānotās sarkanās līnijas”,
kur attēlotas veiktās izmaiņas.
Aicinām pievērst uzmanību tos,
kuru īpašumi atrodas pie šādām
ielām (šajā uzskaitījumā nav
iekļautas ielas, kurām vēl nav
piešķirts nosaukums, tādēļ tas
nesniedz pilnu informāciju par izmaiņām):
• Grozītas
sarkano
līniju
robežas: Meldriņu, Briežu, Zeltiņu,
Bulduru (projektētā), Sniķeru, Vanagu (projektētā), Vārpu, Dikļu,
Druvas, Vārpu, Lambertu, Ziedu
klēpju, Dimantu, Ziedleju, Puķu,
Priekuļu, Zemzaru, Cepļu, Mežgravu, Skaņākalna, Eglāju, Lielā,
Imulas, Kurmenes, Šteinertu, Bebru, Atvaru, Marijas, Dzelzceļa,
Rudzrogu, Ledaiņu, Dravnieku,
Lejaszeltiņu, Grantiņu, Vecozolu,
Zeltrītu, Silaputniņu, Viskalnu,
Mārupītes gatve, Lapiņu dambis,
pakalniņu iela, Dīķu iela (pie
Sēļiem);
• Pagarināti vai izveidoti jauni
ielu posmi: Strazdu, Paleju,
Ābelīšu, Purmaļu, Circeņu, Vītiņu,
ceļš C-19, Vīnkalnu, Mežkalnu,
Olgas, Laimdotas, Avotu, Pils
kalnu, Jaunrožnieku, Dīķu (projektētā, Šosciemā), Mālu, Meiju, Selgas, Cidoniju, Kungu, Gaujas,
Burtnieku,
Katrīnmuižas,
Lapiņmuižas, Smiltnieku.
Lokālplānojuma
izstrādes
mērķis ir precizēt Mārupes un
Tīraines ciemos noteikto ielu tīklu
un ar to saistītās sarkanās līnijas,
balstoties uz pašvaldības priekšlikumiem un iedzīvotāju iesniegu-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stīgas”
Vētras ciemā

Mārupes novada Dome 2016.
gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.15) ”Par
nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr. 8076 012 0195) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Stīgas” Vētras ciemā
teritorija apmēram 2,1 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir 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. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska
persona,
nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma

4

izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2017.gada 6.janvārim
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 vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

miem, kā arī mainīt teritorijas
plānojumā noteikto „plānoto” sarkano līniju statusu uz juridiski saistošu. Papildus lokālplānojuma izstrādes gaitā arī izvērtēti saņemtie
iedzīvotāju iesniegumi un sagata
voti priekšlikumi funkcionālā
zonējuma maiņai atsevišķiem
īpašumiem, nosakot robežas grozījumu teritorijai un precizējot
atļauto izmantošanu un galvenos
apbūves parametrus, taču ar šo
lokālplānojumu izmaiņas funkcionālajā zonējumā vēl netiek
veiktas.
Lokālplānojuma
teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi attiecas tikai uz nosacījumiem ielu tīkla un sarkano līniju
plānošanai, un ielu izbūvei. Ar šo
lokālplānojumu tiek noteiktas ielu
kategorijas saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo regulējumam un tām atbilstošais sarkano līniju koridora
platums. Ielu kategorijas noteiktas,
izvērtējot novada labiekārtošanas
plāna izstrādes ietvaros sagatavotos priekšlikumus, un iespēju
robežās saskaņojot ar Rīgas pilsētā
plānotajām ielu kategorijām.
Lokālplānojums paredz atsevišķu
jaunu ielu posmu izveidi, tādejādi
samazinot to īpašumu skaitu,
kuriem piekļuve tika nodrošināta
pa servitūta ceļu vai nebija nodrošināta vispār.
Nosacījumi apbūvei pēc būtības
netiek mainīti, izņemot nosacījumus būvlaides noteikšanai, ielu izbūvei, pieslēgumu izveidei pie attiecīgo kategoriju ielām, kā arī
risināti ielu labiekārtojuma jautājumi.
Lokālplānojuma paskaidrojuma
rakstā iekļauts izvērtējums spēkā
esošajos detālplānojumos noteikta-

jām sarkanajām līnijām – vai tās
tiek precizētas ar šo lokālplānojumu vai tās precizētas jau ar 2009.
gadā apstiprinātajiem teritorijas
plānojuma grozījumiem.
Ar lokālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes
novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi, sākot no 19.12.2016. Informācija tiks publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portālā Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus
lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes
novada Attīstības nodaļā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV 2167, nosūtot tos pa
pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.0018.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv
līdz
30.01.2017.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas
numuru. Priekšlikumus būs iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Jautājumu gadījumā, lūdzam
griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv
vai
klātienē
pieņemšanas laikā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
Bebru iela 46, Mārupē

Mārupes novada Dome 2016.
gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.15) ” Par
nekustamā īpašuma Bebru iela 46,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 007 2730) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma Bebru iela 46, Mārupe,
teritorija apmēram 0,87 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, nekustamais īpašums atrodas savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā,
detalizēt
teritorijas
atļauto izmantošanu un apbūves
parametrus, veidot vienotu ceļu
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās teritorijās
un noteikt ielu sarkanās līnijas.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma
izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās

informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā
Teritorijas
attīstības
plānošana.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2017.gada 6.janvārim
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 vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

LIAA uzsāk projektu
pieņemšanu 15
biznesa inkubatoros
visā Latvijā
Š.g. 1.decembrī sākās projektu
pieņemšana Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) 14
reģionālajos biznesa inkubatoros
visā Latvijā, kā arī Rīgas Radošo
industriju biznesa inkubatorā.
Plānots, ka septembrī darbu
uzsākušie inkubatori veicinās
auglīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, tādējādi gan attīstot
Latvijas ekonomiku, gan veicinot
reģionālo izaugsmi. Inkubatoru
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un
komersantus ar uzņēmējdarbības
uzsākšanai un pilnveidei nepieciešamo vidi, konsultācijām,
apmācībām un pasākumiem par
vispārīgiem
uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu un
grantu līdzfinansējumu.
Jaunajā inkubatoru programmā
ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija,
kuras
ietvaros
uzņēmēji var testēt savas biznesa
idejas un saņemt konsultācijas.
Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas
inkubatorā var strādāt, tikties ar
klientiem un veidot īpašu vidi
pieredzes apmaiņai. Inkubācijas
procesā uzņēmumi var saņemt visu
nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai.
Visiem
pakalpojumiem
tiks
piemērots 50% līdzfinansējums,
proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs
segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi nosegs otru pakalpojuma
vērtības daļu.
Ņemot vērā teritoriālo sadalījumu,
Mārupē
deklarētajiem
iedzīvotājiem vai Mārupes novadā
reģistrētajiem uzņēmumiem (ne
vecākiem par 3 gadiem) ir pieejams Jūrmalas reģionālais biznesa
inkubators,
kurā
plānotais
inkubācijā uzņemamo dalībnieku
skaits ir 10.
Pieteikuma
iesniegšanas termiņš ir līdz š.g. 20.
decembrim. Nākamajā gadā LIAA
plāno uzņemšanu biznesa inkubatorā reizi ceturksnī. Pieteikumu var
atrast LIAA mājaslapā. Pretendentu iesniegtos pieteikumus izvērtēs attiecīgā biznesa inkubatora
atbildīgais darbinieks, kā arī
speciāli izveidota konsultatīvā
komisija, saskaņā ar LIAA izstrādātu kārtību un vērtēšanas
kritērijiem.

Dome apstiprinājusi Mārupes novada attīstības
programmas 2013. - 2019. gadam aktualizēto
rīcības plānu un investīciju plānu
2017. - 2019. gadam
2016.gada 30.novembrī ar lēmumu Nr. 37 “Par
Mārupes
novada attīstības programmas
2013. - 2019. gadam aktualizētā
rīcības plāna un investīciju plāna
2017. - 2019. gadam apstip
rināšanu“ ir apstiprināts Mārupes
novada rīcības plāns un investīciju
plāns 2017. - 2019. gadam, kas ir
pamats Mārupes novada Domes
rīcību un investīciju mērķtiecīgai
plānošanai pašvaldības attīstībai.
Rīcības un investīciju plāns ir
izstrādāts 3 gadu periodam no
2017.-2019.gadam ņemot vērā

Mārupes pašvaldības prioritātes,
plānotās aktivitātes, pieejamos resursus un Eiropas Savienības
struktūrfondu
līdzfinansējumu,
kurā ir uzskaitītas konkrētas rīcības
un to sasaiste ar izpildītājiem un
finanšu resursiem. Ar rīcības un
investīciju plānu 2017.-2019.
gadam var iepazīties pašvaldības
timekļa vietnē www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Attīstības dokumenti.
Rīcību un investīciju plāns 3
gadu periodam ir pamats precizētam 2017.gada investīciju plānam.
piektdiena, 9.decembris 2016

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 28/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 31. augusta
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 15
Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 26. oktobra
sēdes Nr. 14 lēmumu Nr. 15
Par kārtību, kādā tiek organizēti
centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma
6. panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli
vai kanalizācijas tīkli un būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
1.2. centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas noteikumus;
1.4. brīvkrānu izmantošanas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskām un juridiskām personām
(turpmāk tekstā arī privātpersonām)
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Mārupes novada dome organizē
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu savā administratīvajā teritorijā, pilnvarojot ar lēmumu komersantu (-s) sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus
un
noslēdzot ar to (tiem) līgumu (-s) par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā
– Pakalpojumu sniedzējs).
II. Lietoto terminu skaidrojums
4. Noteikumos tiek lietoti termini
tādā nozīmē, kādā tie ir ietverti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un
citos uz tā pamata izdotos ārējos normatīvajos aktos.
5. Ja nekur citur šie termini nav
lietoti citā nozīmē, tad ar tiem ir jāsaprot:
5.1. Brīvkrāns - sabiedriskā ūdens
ņemšanas vieta
5.2. Centralizētā ūdenssaimniecības
infrastruktūra – Pakalpojuma sniedzēja
īpašumā esoši ūdensvada un kanalizācijas tīkli, akas, sūkņu stacijas, dzeramā ūdens ražošanas kompleksi.
5.3. Decentralizētā kanalizācijas
sistēma – lokāla kanalizācijas sistēma,
kas nodrošina kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanu no ēkām un to uzkrāšanu
krājtvertnēs, vai to attīrīšanu pirms to
novadīšanas apkārtējā vidē.
5.4. Decentralizēta ūdensapgādes
sistēma – lokāla ūdensapgādes sistēma,
kas nodrošina ūdensapgādi ēkās.
5.5. Pievienošanās vieta:
5.5.1. ūdensvadam – pakalpojuma
saņēmēja izbūvēts komercuzskaites
mēraparāta mezgls ar noslēgarmatūru,
vai noslēgarmatūra, kas atrodas uz Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošās
ūdensapgādes maģistrāles vai ārpus
piederības robežas Ministru kabineta
2016. gada 22. marta noteikumu Nr.
174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu” 33. punktā atrunātajos
gadījumos;
5.5.2. kanalizācijai –skataka, kas izvietota uz maģistrālā sadzīves kanalizācijas vada, kur pievienots Pakalpojuma saņēmēja kanalizācijas vads.
5.6. Pievienošanās izmaksas – visas
izmaksas, kas ir saistītas ar īpašuma
pieslēgšanu maģistrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem
5.7. Publiski lietojamas ielas – iela
vai ceļš, kas pieder valstij vai
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pašvaldībai, kā arī privātpersonai, ja
privātpersona ir atzinusi to par publiski
lietojamu.
5.8. Ugunsdzēsības hidrants –
ugunsgrēka dzēšanai paredzēta ierīce
ūdens ņemšanai no centralizētā ūdensvada tīkla.
5.9. Ūdens patēriņa starpība —
starpība, starp piegādāto ūdens daudzumu
atbilstoši
komercuzskaites
mēraparāta uzrādītājam un summāro
ūdens daudzuma patēriņu ēkā, dzīvojamā mājā, daudzdzīvokļu mājā dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās atbilstoši
uzstādītajiem
skaitītāju
rādījumiem, no kura atskaitīts ūdens
patēriņš dzīvokļos bez skaitītājiem,
fiksētie ūdens zudumi mājā, kā arī
ūdens patēriņš mājas koplietošanas vajadzībām,
5.10. Verifikācija— ūdens patēriņa
skaitītāja pārbaude, lai noteiktu
skaitītāja atbilstību normatīvajiem aktiem.
III. Kārtība, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
6. Lai pievienotu nekustamo
īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, zemes vai būves
īpašnieks (turpmāk tekstā – Īpašnieks)
vai Latvijas Republikā noteiktajā
kārtībā īpašnieka pilnvarota persona ar
rakstisku iesniegumu vēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, kura īpašumā ir
maģistrālā ūdenssaimniecības infrastruktūra un pieprasa tam izsniegt tehniskos noteikumus īpašuma pievienošanai centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem.
7. Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit)
kalendāro
dienu
laikā
izskata
iesniegumu un sagatavo tehniskos noteikumus īpašuma pievienošanai centralizētajiem
ūdenssaimniecības
tīkliem, par ko paziņo Īpašniekam.
8. Tehnisko noteikumu sagatavošanu
un izsniegšanu Pakalpojuma sniedzējs
veic bez maksas.
9. Īpašnieks pilnībā par saviem
līdzekļiem organizē un nodrošina
būvniecības procesu īpašuma pieslēgumam centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem atbilstoši Latvijas Republikas būvniecību regulējošo normatīvu
un Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajos
tehniskajos noteikumos izvirzītajām
prasībām.
10. Par īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem
Pakalpojuma sniedzējs sastāda aktu par
pieslēguma izveidi pēc tam, kad ir
apsekots konkrētais īpašums un pārbaudīti veiktie darbi un to atbilstība
tehniskajiem
noteikumiem,
kuru
paraksta Pakalpojuma sniedzējs un
Īpašnieks.
11. Pakalpojuma lietošanu Īpašnieks
uzsāk no brīža, kad tiek parakstīts
Līgums par pakalpojuma saņemšanu ar
Pakalpojuma sniedzēju.
12. Lai privātpersona, kurai ir parāds
Pakalpojuma sniedzējam par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem kādā no tās īpašumiem,
pieslēgtu citu savu īpašumu ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tās pienākums pirms līgums slēgšanas ir
veikt pilnu pakalpojuma un parāda
summas apmaksu Pakalpojuma sniedzējam.
13. Ja jaunizbūvētais vai rekonstruētais objekts pēc nodošanas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam projektam var tikt sadalīts dzīvokļu īpašumos
vai atsevišķās nedzīvojamās telpās,
Īpašnieks pirms līguma slēgšanas par
to rakstiski brīdina Pakalpojuma sniedzēju.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie
noteikumi,
un
tā
slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
14. Pēc 10. punktā paredzētā akta
par pieslēguma izveidi parakstīšanas
Īpašnieka pienākums ir parakstīt
līgumu par pakalpojuma saņemšanu ar
Pakalpojuma sniedzēju, ierodoties personīgi Pakalpojuma sniedzēja birojā
atbilstoši aktā par pieslēguma izveidi
norādītajai adresei. Pēc līguma parakstīšanas Īpašnieks tiek atzīts par Pakalpojuma saņēmēju.

15. Pakalpojuma līgumā tiek ietvertas:
15.1. pušu saistības un pienākumi
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanai un saņemšanai,
15.2. pušu saistības un pienākumi
ūdenssaimniecības infrastruktūras un
mērierīču bojājumu un/ vai avārijas
gadījumos,
15.3. ūdenssaimniecības infrastruktūras lietošanas un uzturēšanas noteikumi,
15.4.
saņemto
pakalpojuma
uzskaites un nolasīto rādījumu
paziņošanas kārtība,
15.5. norēķinu kārtība par saņemto
pakalpojumu,
15.6. soda naudas par kavētu maksājumu aprēķināšanas kārtība,
15.7. pušu savstarpējās saziņas
kārtība,
15.8. parādu piedziņas kārtība,
15.9. pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas kārtība,
15.10. līguma darbības laiks un tā
izbeigšanas kārtība.
16. Līgums tiek parakstīts 2 (divos)
identiskos eksemplāros – viens eksemplārs Pakalpojuma sniedzējam,
otrs eksemplārs Pakalpojuma saņēmējam.
17. Ja ir nepieciešams veikt noslēgtā
līguma grozījumus, tie tiek noformēti
rakstiski 2 (divos) identiskos eksemplāros - viens eksemplārs Pakalpojuma sniedzējam, otrs eksemplārs Pakalpojuma saņēmējam. Pirms tam:
17.1. puses savstarpēji vienojas par
grozījumu veikšanu,
17.2. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā
līguma grozījumus un elektroniski,
izmantojot elektroniskā pasta adresi,
kas norādīta noslēgtajā līgumā, saskaņo izstrādātos grozījumus ar Pakalpojuma saņēmēju,
17.3. pēc grozījumu saskaņošanas
Pakalpojuma sniedzējs uzaicina Pakalpojuma saņēmēju ierasties Pakalpojuma sniedzēja birojā parakstīt līguma
grozījumus.
18. Līgums ar Pakalpojuma
saņēmēju tiek izbeigts sekojošos gadījumos:
18.1. ja Pakalpojuma saņēmējs ir
iesniedzis rakstisku iesniegumu ar
lūgumu
pārtraukt
pakalpojumu
sniegšanu, pilnā apmērā ir veicis
maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. apmaksājis soda naudu,
ja tāda ir aprēķināta, ja Pakalpojuma
saņēmējs pilnā apmērā ir apmaksājis
izdevumus, kas radušies Pakalpojuma
sniedzējam pakalpojuma pārtraukšanai,
18.2. ja īpašumam mainās īpašnieks
un tiek slēgts jauns līgums.
19. Līguma darbību var apturēt, vienlaicīgi apturot arī pakalpojuma
sniegšanu, ja Pakalpojuma saņēmējs
neievēro noslēgtā līguma nosacījumus
līgumā atrunātajos gadījumos un/vai
kavē līgumā paredzēto maksājumu
veikšanu.
20. Gadījumā, ja pakalpojuma
sniegšana tiek pārtraukta 19. punktā
atrunātajā gadījumā, pakalpojuma atjaunošanu Pakalpojuma sniedzējs veic
3 (trīs) darba dienu laikā pēc:
20.1. jau sniegtā pakalpojuma pilnas
apmaksas,
20.2. izdevumu, kas radušies Pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma
pārtraukšanai pilnas apmaksas,
20.3. pakalpojuma atjaunošanas izmaksu pilnas apmaksas,
20.4. rakstiska iesnieguma par pakalpojuma atjaunošanu no Īpašnieka
saņemšanas.
V. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas
ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
21. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā
esošos maģistrālos ūdenssaimniecības
tīklus drīkst ekspluatēt tikai ar Pakalpojuma sniedzēja atļauju, saskaņā ar
pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp
Pakalpojuma sniedzēju un Īpašnieku
(Pakalpojuma saņēmēju).
22. Pēc jaunu maģistrālo centralizēto
ūdenssaimniecības tīklu izbūves īpašumam piegulošās ielas/ ceļa robežās vai
zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis
Pakalpojuma sniedzējs, Īpašnieka pienākums ir pievienot savu īpašumu
centralizētajiem
ūdenssaimniecības
pakalpojumiem 1 (viena) gada laikā no
brīža, kad maģistrālie tīkli ir nodoti ekspluatācijā. Informācija par maģistrālo
tīklu nodošanu ekspluatācijā ir publicē-

jama pašvaldības oficiālajā tīmekļa
vietnē ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā
no akta par pieņemšanu ekspluatācijā
parakstīšanas dienas. Minētais pienākums ir attiecināms tikai uz teritorijām, kuras atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta trešajai daļai Mārupes
novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās ir
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas, ja apbūve šajās teritorijās tika
veikta pēc šo noteikumu spēkā
stāšanās.
23. Centralizētajā kanalizācijas
sistēmā drīkst novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvos noteiktām
prasībām
sadzīves
kanalizācijas
notekūdeņiem un noteiktajai organisko
un ķīmisko savienojumu koncentrācijai.
24. Pakalpojuma saņēmēja novadītajos notekūdeņos nedrīkst būt:
24.1. cieti priekšmeti, tekstilizstrādājumi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas priekšmeti un citas
lietas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu;
24.2. eļļas un tauki daudzumos, kuri
var veicināt tīklu aizsērēšanu,
24.3. pārtikas un ražošanas atkritumi
nesasmalcinātā veidā,
24.4. naftas produkti,
24.5. vielas, kas var uzliesmot vai
veidot sprāgstošu maisījumu,
24.6. degoši piemaisījumi un
izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras
veicina
uzliesmojošu
maisījumu
rašanos maģistrālajos kanalizācijas tīklos,
24.7. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos.
25. Ja neiestājas saistošo noteikumu
22. punktā minētais gadījums,
Īpašniekam ir pienākums pievienot
īpašumu (-us) centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, ja:
25.1. tiek realizēta teritorijas attīstība atbilstoši izstrādātajam un apstiprinātajam detālplānojumam, nodrošinot pievadu izbūvi katram
detālplānojumā norādītajam nodalāmajam/ nodalītajam zemes gabalam atsevišķi līdz katra jaunizveidojamā/ izveidotā zemes gabala sarkanajai līnijai,
25.2. īpašumā esošā decentralizētā
kanalizācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var
tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai videi,
25.3. tiek veikta jaunu ražošanas vai
sabiedriski
nozīmīgu
objektu
būvniecība.
26. Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumiem un komercuzņēmumiem,
kuru darbība ir saistīta ar ražošanu, ir
jānodrošina ražošanas procesā radušos
notekūdeņu atbilstoša priekšattīrīšana,
tā, lai novadāmie kanalizācijas ūdeņi
atbilstu
sadzīves
kanalizācijas
notekūdeņiem Latvijas Republikas
normatīvos izvirzītajām prasībām,
pirms to novadīšanas centralizētajā
sadzīves kanalizācijas tīklā.
27. Centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā nedrīkst novadīt lietus
kanalizācijas ūdeņus.
28. Pieslēdzot objektu pie centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs ar atbildības robežu aktu, kuru savstarpēji
paraksta Īpašnieks un Pakalpojuma
sniedzējs, nosaka komunikāciju uzturēšanas atbildības robežas sekojoši:
28.1. par ūdensvada tīklu atbildības
robežu:
28.2. jauniem objektiem nosaka pienākumu izbūvēt komercuzskaites
mēraparāta mezglu, kuru nodrošina
Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma
sniedzēja izvirzītajām prasībām,
28.3. esošiem objektiem ūdensvada
ievada pievienošanas vietu Pakalpojumu sniedzēja maģistrālajam tīklam
vai īpašuma robežu;
28.4. par kanalizācijas tīklu atbildības robežu nosaka objekta notekūdeņu
izvada pirmo skataku Pakalpojuma
sniedzēja kanalizācijas tīklā vai
īpašuma robežu, vai komercuzskaites
mēraparāta mezglu, kura izbūvi veic
Īpašnieks atbilstoši Pakalpojuma
sniedzēja izvirzītajām prasībām.
29. Komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, verifikāciju un nomaiņu
Īpašnieka izbūvētajā komercuzskaites

mēraparāta mezglā veic Pakalpojuma
sniedzējs par saviem līdzekļiem.
30. Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir uzturēt darba kārtībā tā
īpašumā vai valdījumā esošo ūdenssaimniecības infrastruktūru par saviem
līdzekļiem, nodrošinot to drošu ekspluatāciju.
31. Pakalpojuma saņēmējam noteiktajās atbildības robežās ir jāsagatavo
komercuzskaites mēraparāta mezgli un
armatūra darbam ziemas apstākļos.
32. Ja Pakalpojuma saņēmējs savām
vajadzībām izmanto vietējos ūdens
avotus (artēziskos urbumus), šiem
ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētajiem ūdensvada tīkliem un par šo
faktu tiek sastādīts akts starp Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma
saņēmēju.
33. Pakalpojuma saņēmējam, kuram
ir savi vietējie ūdens apgādes avoti un
kurš notekūdeņus novada centralizētās
kanalizācijas tīklos, ir pienākums ir izveidot komercuzskaites mezglu, kurā
Pakalpojuma sniedzējs uzstāda komercuzskaites mēraparātu pirms kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas.
34. Pakalpojuma saņēmējam teritorijā, kas noteikta ar atbildības robežu
aktu, jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, ūdensvada un
kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens
patēriņa skaitītāji, lūkas, skatakas,
režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu
un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki.
Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu
noņemtas vai bojātas, jānodrošina
virszemes ūdeņu novadīšana no
skatakām. Pakalpojuma saņēmējs nedrīkst aizliegt izvietot uz ēku sienām
vai žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un skataku atrašanās
vietu.
35. Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi, kā arī objekta
īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav
kanalizācijas
izvada
izpilddokumentācijas, jāveic cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) un jāveic uzmērījumi un to reģistrācija Mērniecības
datu centrā. par īpašnieka/ Pakalpojuma saņēmēja līdzekļiem pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, vai pakalpojuma līguma slēgšanas ar jauno
īpašnieku.
36. Pakalpojuma sniedzējam un Pakalpojuma saņēmējam jāglabā visa
savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu tehniskā dokumentācija.
37. Pakalpojuma saņēmēja un
Blakuslietotāja
ūdenssaimniecības
tīklu uzturēšanas atbildības robežu nosaka savstarpēji rakstiski vienojoties.
Pirms
pakalpojuma
lietošanas
uzsākšanas Pakalpojuma saņēmēja un
Blakuslietotāja noslēgtās vienošanās
viena kopija iesniedzama Pakalpojuma
sniedzējam.
38. Blakuslietotājam jāglabā visa
savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu tehniskā dokumentācija.
39. Pakalpojuma saņēmējs nav
tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojuma sniedzēju pārtraukt ūdens piegādi
un
notekūdeņu
novadīšanu
Blakuslietotājam.
40. Komersantam, kura darbība ir
saistīta ar ražošanas notekūdeņu
novadīšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, ir pienākums uzstādīt
mēraparātu, kas automātiski veic
notekūdeņos esošo piesārņojošo vielu
un to koncentrācijas kontroli, reģistrāciju un datu pārraidi uz Pakalpojuma
sniedzēja datu bāzi, nodrošinot Pakalpojuma sniedzējam nepārtrauktu
iespēju kontrolēt novadāmo kanalizācijas notekūdeņu atbilstību Latvijas Republikas normatīvu prasībām un
līgumā noteiktajām pieļaujamajām
piesārņojošām vielām un to pieļaujamām koncentrācijām notekūdeņos.
Mēraparāta
uzstādīšana
esošiem
komersantiem, kuriem pakalpojumu
līgumā kā novadāmie notekūdeņi
norādīti ražošanas notekūdeņi un tie ir
pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem, ir jāizveido 6 (sešu) mēnešu
laikā no šo saistošos noteikumu spēkā
stāšanās dienas un par to rakstiski
jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam.
Jauniem komersantiem un klientiem,
kuru darbība ir saistīta ar ražošanu un
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ražošanas notekūdeņus ir plānots
novadīt centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, notekūdeņu kvalitātes atbilstības kontroles mēraparāts uzstādāms
pirms objekta nodošanas ekspluatācijā
un/ vai pirms līguma par pakalpojuma
saņemšanu noslēgšanas.
41. Pakalpojuma saņēmējs par saviem līdzekļiem drīkst uzstādīt lokālu
ūdens
spiediena
paaugstināšanas
iekārtu objektā, ja normatīvos noteiktais ūdens spiediens pie Pakalpojuma
saņēmēja tiek nodrošināts, bet nav pietiekams, tikai rakstiski saskaņojot to
ar Pakalpojuma sniedzēju, ja to pieļauj
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
kapacitāte.
42. Jebkāda saimnieciska darbība
vai būvdarbi Latvijas Republikas normatīvos noteiktajās ūdenssaimniecības
komunikāciju aizsargjoslās var tikt
veikti tikai un vienīgi ar Pakalpojuma
sniedzēja un ūdenssaimniecības komunikāciju īpašnieka rakstisku atļauju atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
43. Sniegto un saņemto pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojuma
sniedzējs bez brīdinājuma uz maģistrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem un uz
ievadiem ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus, par to rakstiski informējot
Pakalpojuma saņēmēju.
44. Neatkarīgi no atbildības robežas
Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir
ziņot Pakalpojuma sniedzējam par atklātajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras bojājumiem, norādot konkrētu bojājuma vietu.
45. Pakalpojuma saņēmējs veic visas
nepieciešamās
darbības
avārijas
likvidēšanai par saviem līdzekļiem no-

teiktajā atbildības robežā.
46. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs
jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt
savā īpašumā un valdījumā esošajai
ūdenssaimniecības
infrastruktūrai
neatkarīgi no noteiktās atbildības
robežas, lai par saviem līdzekļiem
likvidētu avāriju ūdenssaimniecības
infrastruktūras daļā, kas ir Pakalpojuma sniedzēja atbildības robežā.
47. Privātpersonām ir aizliegts:
47.1. novietot materiālus un citus
priekšmetus (tai skaitā arī automašīnas
autostāvvietās uz hidrantu akām un
kanalizācijas skatakām)uz ūdensvada
un kanalizācijas tīkliem un citiem
ūdenssaimniecības infrastruktūras elementiem,
47.2. celt jebkādas būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un citiem
ūdenssaimniecības infrastruktūras objektiem,
47.3. Centralizētās kanalizācijas
sistēmas skataku lūkās izliet neuzskaitītus notekūdeņus, iztukšot asenizācijas
cisternas, izmest cietos atkritumus,
novadīt nokrišņu ūdeņus,
47.4. pieļaut ūdensvada tīkla
aizsalšanu,
47.5. atstāt atvērtas ūdenssaimniecības infrastruktūras skataku un kontrolaku lūkas, izņemot remontdarbu laikā
vai avārijas situācijā. Avārijas situācijā
vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju ap atvērto lūku,
47.6. patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu
centralizētajai ūdenssaimniecības infrastruktūrai un nesankcionēti saņemt
pakalpojumu,
47.7. Lietot ūdeni no hidranta bez

Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas
atļaujas.
48. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs
uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens
piegādi un pārtraukt notekūdeņu
novadīšanu atsevišķiem Pakalpojuma
saņēmējiem bez iepriekšēja brīdinājuma:
48.1. ja neparedzēti pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu stacijām,
48.2. ja ir palielināta ūdens piegāde
ugunsgrēka vietai,
48.3. dabas katastrofas laikā.
49. Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklu avārijas laikā. Pakalpojuma
sniedzējam jādara viss iespējamais, lai
ūdens piegādes piespiedu pārtraukums
būtu iespējami īss.
50. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens
piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja
Pakalpojuma saņēmēja īpašumā vai
valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.
51. Par nepieciešamību pārtraukt
ūdens piegādi plānotā remonta laikā
Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma
saņēmēju informē ne vēlāk kā piecas
diennaktis iepriekš.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
32/2016
Mārupē

iestādēs (turpmāk viss kopā – izglītības
iestāde) bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā

12. Bērns ir reģistrēts rindā ar brīdi,
kad ir ievadīta nepieciešamā informācija elektroniskajā reģistrācijas
žurnālā.
13. Likumiskajam pārstāvim ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas
virzību.
14. Likumiskā pārstāvja pienākums
ir informēt Izglītības dienestu par bērna
speciālajām vajadzībām, kuras atklājas
pēc bērna reģistrācijas rindā, kā arī par
izmaiņām veselības stāvoklī. Likumiskais pārstāvis informē administrāciju par iesniegumā norādīto datu
izmaiņām (dzīvesvietas vai tālruņa numura maiņa, bērna iestāšanās citā
izglītības iestādē) 10 (desmit) darba
dienu laikā no šo izmaiņu rašanās dienas.

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 28. septembra
sēdes Nr. 11 lēmumu Nr. 15
Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr.15
Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas
kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. punktu un 43. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 26.
panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns)
reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk
– pašvaldība) dibinātās pirmsskolas
izglītības iestādēs, vispārējo izglītības
iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk
kopā – pašvaldības izglītības iestādes)
un pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs.
2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek
nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas
izglītības programmu:
2.1. pašvaldības izglītības iestādēs;
2.2. pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs.
3. Pašvaldība slēdz līgumu ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajā
kārtībā
izraudzītajām
privātajām
izglītības iestādēm par noteikta skaitā
pašvaldības apmaksātu vietu iegādi noteiktam laika periodam, sedzot izmaksas apmērā, kāds noteikts publiskā
iepirkuma
rezultātā.
Pirmsskolas
izglītības
programmas
apgūšana
pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs saistošo noteikumu izpratnē ir pielīdzināma pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai
pašvaldības izglītības iestādēs.
4. Pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ar 1. septembri kalendārajā
gadā, kad bērnam aprit 1,5 gadi līdz
pamatizglītības apguves uzsākšanai.
5. Vecāki vai bērna aizbildnis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) ir tiesīgi
reģistrēt vienotā rindā (turpmāk tekstā
– pirmsskolas rinda) uz pašvaldības
izglītības iestādēm un pašvaldības apmaksātām vietām privātajās izglītības
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II. Bērnu reģistrācijas kārtība
izglītības iestādēs
6. Pieteikuma reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā gada
garumā, izņemot 2016.gadā dzimušo
bērnu reģistrāciju. 2016. gadā dzimušo
bērnu reģistrācija sākas 2017. gada
maija mēneša pirmajā darba dienā
plkst. 9.00.
7. Reģistrējot bērnu pirmsskolas
rindā, ir jāiesniedz noteiktas formas
pieteikums (Pielikums Nr. 1). Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā, likumiskajam pārstāvim ir tiesības atzīmēt pieteikumā vēlamu pašvaldības pirmsskolas
izglītības
iestādi.
Likumiskajam
pārstāvim nav tiesību atzīmēt vēlamu
privātās pirmsskolas izglītības iestādi.
Šī punkta kārtībā izteiktās likumiskā
pārstāvja vēlmes pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu
bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.
8. Pieteikumu likumiskais pārstāvis
var iesniegt elektroniski, aizpildot
tīmekļa vietnē www.marupe.lv izvietoto pieteikuma formu un nosūtot to
uz elektronisko pastu bernudarzs@
marupe.lv, vai arī personīgi iesniedzot
Mārupes novada Izglītības dienestā
(turpmāk – Izglītības dienests).
9. Elektroniski iesniegtajā pieteikumā tiek atzīmēts tā iesniegšanas
laiks elektroniski, personīgi aizpildītajā
pieteikumā iesniegšanas laiku norāda
pats likumiskais pārstāvis, kas tiek apstiprināts ar Izglītības dienesta
darbinieka parakstu. Pieteikumi ir
iesniedzami Izglītības dienesta darba
laikā. Ārpus Izglītības dienesta darba
laika elektroniski sagatavoti un nosūtīti
pieteikumi tiek reģistrēti nākamajā
darba dienā to saņemšanas secībā.
10. Izglītības dienesta amatpersona
pārbauda pieteikumā norādītos datus
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas
sistēmā un reģistrē pieteikumu elektroniskajā reģistrācijas žurnālā, kas ir
pieejams elektroniskā formā tīmekļa
vietnē
www.marupe.lv,
ievērojot
Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
11. Pieteikumu nereģistrē, ja:
11.1. bērns jau saņem pašvaldības
apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;
11.2. viens no vecākiem vai aizbildnis pieteikumu atsauc, Izglītības
dienestā iesniedzot iesniegumu par atteikumu no pašvaldības apmaksātā
pirmsskolas izglītības pakalpojuma.

VI. Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un brīvkrānu izmantošanas
kārtība
52. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā
esošos hidrantus bez saskaņojuma ar
Pakalpojuma sniedzēju drīkst lietot attiecīgie valsts speciālie dienesti, bet
rakstiski saskaņojot ar Pakalpojuma
sniedzēju tos var izmantot citas personas ūdensapgādes nodrošināšanai.
53. Par pakalpojuma sniedzēja
īpašumā esošiem hidrantiem, to tehni-

III. Bērnu uzņemšanas kārtība
izglītības iestādē
15. Izglītības iestādes vadītājs informē Izglītības dienestu par brīvajam
vietām izglītības iestādē 5 (piecu)
darba dienu laikā no brīvo vietu rašanās
brīža.
16. Izglītības iestādē grupas komplektē no vienotās rindas reģistrētajiem
bērniem atbilstoši licencētajām programmām, nepārsniedzot normatīvajos
aktos paredzēto bērnu skaitu grupā.
Pirmās nokomplektē grupas visās
pašvaldības izglītības iestādēs, pēc tam
- pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs, ja tādas ir
tikušas izveidotas.
17. Dokumentu pieņemšana bērnu
uzņemšanai izglītības iestādē notiek
katru gadu no 1. jūnija līdz 25. augustam. Gada laikā brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā bērna
vecumam un vakancēm grupās.
18. Izglītības iestādēs ārpuskārtas
tiek uzņemti :
18.1. Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos;
18.2. bērns ir obligātā pirmsskolas
izglītības vecumā;
18.3. izglītības iestādi apmeklē
izglītojamā brāļi vai māsas;
18.4. kāds no bērna vecākiem strādā
Mārupes novada Domes dibinātajā
iestādē;
18.5. bērnam noteikta ārpus ģimenes
aprūpe;
18.6. bērns ir no audžu ģimenes;
18.7. par bērnu ir sniegts bāriņtiesas
atzinums vai rekomendācija.
19. Par vietas piešķiršanu izglītības
iestādē saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā lēmumus pieņem centralizētā Bērnu uzņemšanas komisija
(turpmāk tekstā – Komisija).
20.
Pēc
Komisijas
lēmuma
pieņemšanas Izglītības dienests 10 (de-

sko stāvokli un apkopi atbild Pakalpojuma sniedzējs.
54. Ja Pakalpojumu sniedzējs uz
maģistrāliem ūdensvadiem ir izbūvējis
brīvkrānus, to lietošana dzeramā ūdens
ņemšanai nav ierobežota un ir bez
maksas.
55. Par Pakalpojuma sniedzēja
īpašumā esošo brīvkrānu uzturēšanu,
tehnisko un higiēnas normu ievērošanu,
atbilstības prasībām monitoringu un
kontroli atbild Pakalpojuma sniedzējs.
56. Personām, kuru darbības rezultātā ir bojāti hidranti, brīvkrāni vai
pumpji, par bojājumu ir pienākums
nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam.
VII. Decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanas
un
uzskaites kārtība
57. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu novadā organizē un sniedz
tikai Pakalpojuma sniedzējs, kas pilnvarots ar domes lēmumu sniegt sabiedriskos pakalpojumus novada teritorijā
vai tās daļā un ar ko dome ir noslēgusi
attiecīgu pilnvarojuma līgumu.
58. Decentralizētas kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pienākumi:
58.1. no krājtvertnēm savāktos
sadzīves notekūdeņus izliet tikai šim
nolūkam paredzētās vietās (nosaka
notekūdeņu
pieņemšanas
punkta
īpašnieks vai apsaimniekotājs) notekūdeņu pieņemšanas punktos, saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar
notekūdeņu
pieņemšanas
punkta
īpašnieku vai apsaimniekotāju, ja šāda
pieņemšanas vieta nav izveidota Pakalpojuma sniedzēja īpašumā esošās
infrastruktūras ietvaros,
smit) dienu laikā informē likumisko
pārstāvi par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā
norādīto adresi (elektronisko pastu)
paziņojumu - turpmāk tekstā Paziņojums (Pielikums Nr. 2).
21.Viena mēneša laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas likumiskajam
pārstāvim ir
21.1. jāiesniedz izglītības iestādē:
21.1.1. iesniegums par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē;
21.1.2. bērna medicīnisko karte ar
speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
21.1.3. pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinums, ja izglītojamais
tiek uzņemts speciālās izglītības programmā,
21.2. un jānoslēdz līgums ar Izglītības iestādi (Pielikums Nr. 3).
22. Saistošo noteikumu 21. punktā
minēto prasību daļējas vai pilnīgas
neizpildes gadījumā vai norādītā termiņa nokavēšanas gadījumā Komisijai
ir tiesības atcelt lēmumu par Bērna
uzņemšanu izglītības iestādē, vienlaicīgi reģistrējot bērnu rindā ar pēdējo
kārtas numuru.
23. Pēc 21. punktā minēto dokumentu
saņemšanas
un
līguma
noslēgšanas, Iestādes vadītājs izdod
rīkojumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē, norādot programmu, kuru
bērns apgūs, un ne vēlāk kā 1 (vienas)
darba dienas laikā piereģistrē bērnu
Valsts izglītības informācijas sistēmā.
24. Izglītības iestādes maiņa iespējama šādā kārtībā:
24.1. Saistošo noteikumu 23. punkta
prasībām atbilstoša bērna likumiskais
pārstāvis bez pašvaldības līdzdalības
vienojas ar cita saistošo noteikumu
23.punkta prasībām atbilstoša bērna likumisko pārstāvi par savstarpēju
izglītības iestāžu maiņu;
24.2. vienošanos panākušie likumiski pārstāvji iesniedz abpusēji parakstītus iesniegumus katrs tajā izglītības
iestādē, kurā bērns ir uzņemts 23.
punkta kārtībā;
24.3. iestādes vadītāji informē
Komisiju un viens otru par saņemtajiem iesniegumiem;
24.4. iestādes vadītāji katrs atsevišķi
izdod rīkojumu, kurā vienlaikus tiek
atskaitīts tas bērns, kurš pāriet citā
izglītības iestādē, un tiek uzņemts tas
bērns, kas pāriet izglītības iestādē atskaitīta bērna vietā.
IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība
no izglītības iestādes
25. Atskaitīšana
no izglītības
iestādes tiek veikta šādā gadījumā:
25.1. pēc likumiskā pārstāvja
iesnieguma;

58.2. veikt savākto notekūdeņu apjoma un izvešanas uzskaiti un ne retāk
kā divas reizes gadā sniegt ziņas
pašvaldībai.
VIII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
59. Par Noteikumu III, V un VI
nodaļās ietverto noteikumu pārkāpumiem privātpersonas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības, piemērojot
sodu - fiziskajām personām izsakot
brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu
līdz EUR 350,00, un juridiskajām personām - izsakot brīdinājumu vai uzliekot naudas sodu līdz EUR 1 400,00.
60. Kontrolēt Noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei ir
tiesīgas Mārupes novada Pašvaldības
policijas amatpersonas. Administratīvo
pārkāpumu lietas par Noteikumu
pārkāpumiem izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā.
Lēmumu
administratīvo
pārkāpumu lietā pieņem Mārupes
novada Administratīvā komisija.
IX. Noslēguma jautājumi
61. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
izdevumā „Mārupes vēstis”.
62. Ar Noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Mārupes novada
domes 2011. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 22/2011 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Mārupes
novadā”.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe
25.2. bērns ir saņēmis izziņu par
pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvi;
25.3. bērna veselības stāvoklis pēc
pedagoģiski medicīniskās komisijas
slēdziena nepieļauj viņa atrašanos
vispārēja tipa pirmsskolas grupā;
25.4. ja abu vecāku (likumisko
pārstāvju) vai bērna deklarēta dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā. Šī punkta nosacījumi attiecas
tikai uz bērniem, kuri apmeklē
pašvaldības apmaksātās vietas privātajās izglītības iestādēs;
25.5. likumiskie pārstāvji neievēro
iestādes darba laiku (pirmsskolas
izglītības skolotāja3 (trīs) rakstiski
ziņojumi par pārkāpumu). Šī punkta
nosacījumi attiecas tikai uz bērniem,
kuri apmeklē pašvaldības izglītības
iestādes;
25.6. bērns apgūst programmu citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā
esošā izglītības iestādē;
25.7. bērns bez attaisnojoša iemesla
ilgstoši nav apmeklējis izglītības
iestādi, likumiskajam pārstāvim par to
neinformējot
izglītības
iestādes
vadītāju. Par ilgstošu prombūtni šī
punkta izpratnē ir uzskatāma tāda,
kuras rezultātā izglītības iestāde netiek
apmeklēta vairāk kā 2 (divas) nedēļas
pēc kārtas vai arī 2 (divu) secīgu
mēnešu periodā
apmeklēto dienu
skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit)
dienām.
26. Par attaisnojošu iemeslu
uzskatāma bērna prombūtne veselības
stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko
apliecina ārsta izsniegta izziņa, vecāku
atvaļinājums, par kuru vecāki iepriekš
rakstiski informē iestādes administrāciju, vai citi neparedzēti gadījumi,
kurus izvērtē Komisija.
27. Bērnu atskaita no izglītības
iestādes:
27.1. ar Komisijas lēmumu, ja bērns
apmeklējis pašvaldības apmaksāto vietu privātajās izglītības iestādēs;
27.2. ar Izglītības iestādes vadītāja
rīkojumu, ja bērns ir apmeklējis
pašvaldības izglītības iestādi.
V.Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
28. Komisijas un pašvaldības iestāžu
vadītāju pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes
novada domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā
29. Mārupes novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
VI. Noslēguma jautājumi
30. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā
pirms šo saistošo noteikumu spēkā

piektdiena, 9.decembris 2016

Pašvaldība
Mārupes vēstis

stāšanās, tiek saglabāts pirmreizējās
reģistrācijas datums.
31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes
novada domes 2014. gada 28. maija
saistošie noteikumi Nr. 15 „Mārupes
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas
funkcijas
īstenošanas kārtība”.
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2017. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
40/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 19
Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2009 „Par
apbedīšanas pabalstu”
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos
Nr.
19/2009
„Par
apbedīšanas pabalstu” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Saistošos noteikumus
ar 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Pabalsts tiek piešķirts arī gadījumā, ja mirušās personas pēdējā dzīvesvieta ir ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā,
bet pirms ievietošanas tā dzīvoja un
bija deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 4.
punktu šādā redakcijā:
„4. Pabalsta apmērs vienai personai
ir EUR 200,00.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
38/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 17
Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 „Par
sociālajiem pabalstiem Mārupes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu,
43.panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.pantu un 35.
pantu
Izdarīt Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/2009
„Par
sociālajiem
pabalstiem
Mārupes novadā” (turpmāk tekstā –
Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt terminus šāda redakcijā:
„Maznodrošināta ģimene – ģimene,
kuras locekļi mitinās vienā mājoklī un
kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu,
ja ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
EUR 240,00 mēnesī.
Maznodrošināta persona –vientuļa
atsevišķi dzīvojošā persona, kurai nav
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir atzīts par
trūcīgu ģimeni (personu), un kuras
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz EUR 300,00 mēnesī.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

piektdiena, 9.decembris 2016

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
46/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. lēmumu Nr. 43
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir
finansējumu
valsts
pārvaldes
uzdevumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Mārupes novada pašvaldība (turpmāk
– Pašvaldība):
1.1. slēdz deleģēšanas līgumus ar
privātpersonu;
1.2. slēdz līdzdarbības līgumus ar
privātpersonu;
1.3. piešķir privātpersonai finansējumu deleģēšanas vai līdzdarbības
līguma izpildei;
1.4. uzrauga privātpersonai piešķirtā
finansējuma izlietojumu.
2.Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas
likumam un Noteikumiem Pašvaldība
var:
2.1. deleģēt privātpersonai veikt
valsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot
deleģēšanas līgumu vai
2.2. pilnvarot privātpersonu veikt
valsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot
līdzdarbības līgumu.
3. Pašvaldība slēdz deleģēšanas vai
līdzdarbības līgumu (turpmāk, ja viss
kopā – Līgums) tikai ar privātpersonu,
kura atbilst sekojošām prasībām:
3.1. tā ir juridiskā persona, kuras
reģistrētā un faktiskā pamata darbības
vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai tā ir fiziskā persona,
kuras deklarētā dzīvesvieta, vai darba
vieta, vai mācību vieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā;
3.2. tās īpašumā vai tiesiskajā valdījumā, tai skaitā uz nomas, patapinājuma vai cita līguma pamata, atrodas
attiecīga valsts pārvaldes uzdevuma
izpildei nepieciešamais resurss;
3.3. tai nav nenokārtotu saistību ar
Pašvaldību vai valsti, kurām iestājies
izpildes termiņš.
4. Apstiprinot budžetu, pašvaldības
dome nosaka tos pārvaldes uzdevumus,
kuri var tikt deleģēti privātpersonai vai
kuru veikšanai privātpersona var tikt
pilnvarota kārtējā gada ietvaros. Finansējums privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai tiek
piešķirts pašvaldības budžetā šim
mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.
5. Finansējums vienai privātpersonai
viena valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai
nevar
pārsniegt
20000,00 euro (divdesmit tūkstoši euro) gadā.
6. Kalendārā gada laikā Pašvaldība
var uz Līguma pamata nodot vienai
privātpersonai divus valsts pārvaldes
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
46/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 31. augusta
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 14
Precizēti ar Mārupes novada domes
2016. gada 28. septembra
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 44
Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš
saņem pakalpojumu pie privātā
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja vai privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. punktu,
43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta 24. daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu
par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu

uzdevumus, ja finansējums katram
nepārsniedz 2 000,00 EUR, izņemot
sabiedriskā labuma organizācijas,
kurām var uz Līguma pamata nodot trīs
valsts pārvaldes uzdevumus, ja finansējums katram nepārsniedz 2 000,00
EUR .
7. Pašvaldība var uz Līguma pamata
nodot privātpersonai veikt tikai vienu
valsts pārvaldes uzdevumu ar maksimālu izpildes termiņu līdz 4 (četriem)
gadiem, ja finansējums pārsniedz 6.
punktā norādīto apmēru.
II. Konkurss par Līguma slēgšanu
8.Lai noteiktu, kura privātpersona
pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk, Pašvaldība organizē konkursu
par Līguma slēgšanu (turpmāk –
Konkurss).
9.Konkurss tiek rīkots, ņemot vērā
Noteikumu 5. punktā šim mērķim
paredzēto līdzekļu apmēru. Konkursus
var rīkoti gadā atkārtoti, ja to pieļauj
domes apstiprinātais budžets.
10.Katram konkursam Pašvaldība
izveido atsevišķu Konkursa komisiju
ne mazāk kā 3 (trīs) locekļu sastāvā,
kas darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Komisijas sastāvu apstiprina Dome.
11. Konkurss tiek organizēts atbilstoši Konkursa nolikumam, kuru apstiprina dome. Konkursa nolikums tiek
publicēts Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv (turpmāk – Pašvaldības tīmekļa vietne). Konkursa nolikumā ietver šādu informāciju:
11.1. valsts pārvaldes uzdevums,
kuru paredzēts deleģēt vai uz līdzdarbības pamata nodot privātpersonai, tā
apraksts, veikšanas laiks un vieta (ja
attiecināms);
11.2. pieteikumu vērtēšanas kritēriji,
tajā skaitā – privātpersonas resursi un
kompetence, kas apliecina spēju veikt
pārvaldes uzdevumu;
11.3. viena pieteikuma maksimālais
finansējuma apjoms;
11.4. līguma veids, pievienojot projektu;
11.5. līguma izpildes uzraudzības
kārtība;
11.6. līguma noslēgšanas termiņš;
11.7. finansējuma piešķiršanas,
izlietošanas un atmaksāšanas kārtība;
11.8. pašvaldības amatpersona vai
struktūrvienība, kas nodrošinās Līguma
izpildes saturisko un finanšu uzraudzību, kā arī atbilstību Noteikumiem.
12. Pašvaldība publicē Pašvaldības
tīmekļa vietnē un bezmaksas informatīvajā izdevumā paziņojumu par
Konkursa rīkošanu, kurā norāda
12.1. valsts pārvaldes uzdevumu,
kuru paredzēts deleģēt vai uz līdzdarbības pamata nodot privātpersonai, tā
apraksts, veikšanas laiks un vieta;
12.2. konkursa nolikuma saņemšanas
vietu un laiku;
12.3. termiņu, kādā iesniedzams
pieprasījums par papildu informāciju;
12.4.
konkursa
pieteikuma
iesniegšanas vietu un termiņu;
12.5. konkursa pieteikumu atvēršanas datumu un laiku.
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
2. Atbalsta apmēru nosaka Mārupes
novada dome ar atsevišķu lēmumu.
II. Atbalsta veidi un to piešķiršanas
vispārīgā kārtība
3. Pašvaldība piešķir un izmaksā:
3.1. atbalstu par privātās pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk tekstā
privātās PII) pakalpojumu;
3.2. atbalstu par Aukles pakalpojumu.
4. Atbalstu piešķir par bērnu:
4.1. no pusotra gada vecuma līdz
obligātās izglītības ieguves uzsākšanai,
ja tiek saņemts atbalsts par Aukles pakalpojumu, vai līdz obligātās pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja tiek
saņemts atbalsts par PII pakalpojumu;
4.2. kura deklarētā dzīvesvieta kopā
ar vienu no bērna vecākiem vai aizbildņiem (turpmāk
- likumiskie
pārstāvji) ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
4.3. kurš ir reģistrēts Mārupes
novada pašvaldības vienotajā rindā
uzņemšanai pašvaldības dibinātā
pirmsskolas izglītības iestādē, bet pakalpojumu pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē nesaņem;
4.4. kurš nav reģistrēts citas

III. Lēmuma par Līguma slēgšanu
pieņemšana
13. Noteikumu 10. punktā minētā
komisija izvērtē privātpersonu iesniegtos pieteikumus un izvēlas atbilstošāko
pretendentu/pretendentus
Līgumu
slēgšanai saskaņā ar Noteikumiem un
Konkursa nolikumā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem.
14.
Lēmumu
par
pārvaldes
uzdevuma deleģēšanu privātpersonai
un
Līguma
slēgšanas
tiesību
piešķiršanu pēc Komisijas lēmuma
saņemšanas pieņem dome.
IV. Līdzdarbības līguma slēgšana
15. Pašvaldība ar atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvēlēto privātpersonu
slēdz deleģēšanas vai līdzdarbības
līgumu.
16. Papildus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46. pantā noteiktajam
deleģēšanas vai līdzdarbības līgumā
iekļauj šādu informāciju:
16.1. valsts pārvaldes uzdevuma
mērķis, tā ietvaros veicamie pasākumi
un to rezultatīvie rādītāji;
16.2. piešķirto finansiālo vai materiālo līdzekļu apjoms;
16.3. prasības attiecībā uz sniedzamā pārskata saturu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
16.4. citi ar piešķirtā finansējuma
izlietojumu un izlietojuma kontroli
saistītie jautājumi pēc Pašvaldības
ieskatiem.
17. Līguma spēkā esamības laikā
tiesības veikt noteiktu valsts pārvaldes
uzdevumu ir tikai tai privātpersonai,
kura šo Līgumu noslēdza. Pašvaldība
nav tiesīga slēgt vairākus Līgumus par
viena un tā paša valsts pārvaldes
uzdevuma nodošanu uz deleģēšanas
vai līdzdarbības Līguma pamata
vairākām dažādām privātpersonām.
V. Informācijas publiskošana
18. Informācija par finansējuma apjomu, kas kārtējā budžeta gadā
paredzēta privātpersonām deleģējamo
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai,
tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa
vietnē.
19. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta Pašvaldības tīmekļa vietnē un bezmaksas informatīvajā
izdevumā.
20. Noslēgtais Līgums ir publiski
pieejams.
21. Vienu reizi gadā līdz 31. decembrim Pašvaldība sagatavo un Pašvaldības tīmekļa vietnē publicē kopsavilkumu par attiecīgajā periodā deleģēto
vai uz līdzdarbības līguma pamata nodoto valsts pārvaldes uzdevuma izpildi.
22. Kopsavilkuma sagatavošanas
procesā Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt
papildu informāciju un skaidrojumus
no privātpersonas.
VI. Atbildība, uzraudzība un kontrole par finansējuma izlietojumu
23. Privātpersona ir atbildīga par
noslēgtā Līguma ievērošanu, piešķirtā
pašvaldības izglītības iestādē un par šo
bērnu Mārupes novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas
izdevumu finansēšanu.
5. Pašvaldība par vienu bērnu piešķir
un izmaksā tikai vienu pabalsta veidu
saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.
punktu.
6. Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi
veikt norēķinus par:
6.1. privātās PII pakalpojuma
sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumos
Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām
vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības
programmas
izmaksas
privātai izglītības iestādei” izvirzītajām
prasībām;
6.2. pilna laika Aukles pakalpojuma
sniegšanu, kas atbilst Ministru kabineta
2013. gada 16. jūlija noteikumu Nr.
404„Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrēšanas kārtība” un šo noteikumu
papildus
prasībām,
neiekļaujot
ēdināšanas izdevumus.
7. Atbalstu neizlieto dienās, kad
bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem

finansējuma izlietošanu atbilstoši
paredzētajiem mērķiem un normatīvajiem aktiem.
24. Pašvaldība ir atbildīga par
norēķinu veikšanu, piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumā paredzētajiem
mērķiem. Katra kalendārā gada
noslēgumā par Līguma izpildi atbildīgās pašvaldības amatpersonas vai
struktūrvienības iesniedz ziņojumu domei par gada laikā noslēgtajiem Līgumiem, to izpildes gaitu, rezultātiem un
neatbilstībām.
25. 1 (viena) mēneša laikā pēc valsts
pārvaldes uzdevuma izpildes vai, ja izpilde ir ilgāka par 1 (vienu) kalendāro
gadu, tad 1 (vienu) reizi gadā līdz 30.
novembrim, privātpersona iesniedz
Pašvaldībai detalizētu pārskatu par
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un
piešķirtā finansējuma izlietojumu.
26. Pēc noteikumu 25. punktā minētā
pārskata saņemšanas Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma izlietojuma
un deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
izpildes atbilstību Līgumā izvirzītajiem
mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.
27. Pašvaldība, veicot valsts pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā
pašvaldības budžeta finansējuma
izlietojuma pārbaudi, var pieņemt lēmumu par:
27.1. maksājumu apturēšanu līdz
pārkāpumu novēršanai vai Līguma izbeigšanu, vai finansējuma samazināšanu proporcionāli neveikto aktivitāšu apjomam, ja ir konstatēti valsts
pārvaldes uzdevuma veicēja rupji
Līguma nosacījumu pārkāpumi, tai
skaitā veikti izdevumi, kas neatbilst
Līgumā paredzētajiem mērķiem;
27.2. finansējuma samazinājumu
līdz apmēram, kas ir proporcionāls
neveikto aktivitāšu daļai, ja ir konstatētas novirzes no plānotajiem rezultātiem
un rezultatīvajiem rādītājiem;
27.3. līguma izbeigšanu un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu,
tajā skaitā, ieturot no nākamā maksājuma vai atlikušās maksājuma daļas, ja
valsts pārvaldes uzdevuma izpildes
procesā ir konstatēta finansējuma
izlietojuma neatbilstība Noteikumiem
vai Līgumam;
27.4. finanšu līdzekļu atgūšanu vai
Līguma laušanu, ja tiek konstatētas
neatbilstības projekta ieviešanā.
VII. Noslēguma jautājumi
28. Noteikumi nav piemērojami aktivitātēm, kuras tiek finansiāli atbalstītas pamatojoties uz citiem Pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
29. Noteikumi nav piemērojami attiecībā uz līgumiem, kuri tiek slēgti
sociālo pakalpojumu jomā.
30. Atzīt par spēku zaudējušajiem
Mārupes novada domes 2015. gada 22.
decembra saistošos noteikumus Nr.
23/2015 „Kārtība, kādā pašvaldība
piešķir finansējumu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanai”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

pakalpojumu, norēķiniem par kuru tas
ir ticis piešķirts. Šādā gadījumā atbalstu aprēķina proporcionāli dienu
skaitam, kad bērns ir saņēmis pakalpojumu, norēķiniem par kuru tas ir ticis
piešķirts. Par attaisnojošu iemeslu ir
uzskatāmi tikai tādi, kas minēti Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra
noteikumu Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās
noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 9.
punktā.
III. Atbalsta par Privātās PII pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
8. Atbalsts par Privātās PII pakalpojumu tiek piešķirts Latvijas Republikas
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajai
privātajai
pirmsskolas
izglītības
iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, ja tās pakalpojumus izmanto 6. punktā minētajām prasībām atbilstošs bērns.
9. Lai saņemtu atbalstu, Privātā PII
iesniedz pašvaldībā:
9.1. iesniegumu, kurā norāda atbalsta pieprasīšanas pamatojumu saskaņā ar šiem noteikumiem;
9.2. līguma par bērna izglītošanu
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privātajā PII kopiju;
9.3. izmaksu tāmi atbilstoši privātās
PII apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc
naudas
plūsmas
uzskaitītiem
izdevumiem vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna privātā PII, atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei (sk.1.
pielikumu);
9.4. apliecinājumu, ka Privātā PII
nav nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē (sk.2. pielikumu);
10. Gadījumā, ja kalendārā gada
laikā viena un tā pati Privātā PII vēlas
saņemt atbalstu par vairākiem bērniem,
tā atkārtoti iesniedz 9. punktā minētos
dokumentus, izņemot 9.3 punktā
norādīto tāmi.
11. Pēc šo noteikumu 9. un 10.
punktā minēto dokumentu saņemšanas
pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām un informācijai valsts
datu bāzēs un reģistros, un ja pārbaudītajos dokumentos norādītā informācija:
11.1. atbilst atbalsta piešķiršanas
nosacījumiem, Mārupes novada Izglītības dienests (turpmāk tekstā – Izglītības dienests) sagatavo līgumu par at-

balsta piešķiršanu, izmaksāšanas un
izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz
Privātajai PII;
11.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas
nosacījumiem, Mārupes novada domes
izpilddirektors pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto
atbalstu.
12. Pašvaldība atbalstu izmaksā
līgumā noteiktajā kārtībā ne biežāk kā
vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam
par pamatu ņemot Privātās PII izrakstīto rēķinu un tam pievienoto atskaiti
par bērna apmeklējumu (sk. 3. pielikumu), un bērnu apmeklējuma
uzskaites lapu (sk.4. pielikumu).
IV. Atbalsta par Aukles pakalpojumu piešķiršanas un izmaksāšanas
kārtība
13. Atbalsts par Aukles pakalpojumu
tiek piešķirts bērna likumiskajam
pārstāvim, ja saistošo noteikumu 4 .
punkta prasībām atbilstošs bērns
izmanto:
13.1. Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrā reģistrētas aukles sniegtos pakalpojumus un
13.2. Mārupes novada datu bāzē

„Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji”
(turpmāk – Aukļu datu bāze) reģistrētas
aukles pakalpojumus.
14. Lai saņemtu atbalstu par Aukles
pakalpojumu,
bērna
likumiskais
pārstāvis iesniedz pašvaldībā:
14.1. iesniegumu par atbalsta
piešķiršanu;
14.2. līguma ar privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju kopiju.
15. Pēc šo noteikumu 14. punktā
minēto
dokumentu
saņemšanas
pašvaldība pārbauda tajos norādītās informācijas atbilstību saistošo noteikumu prasībām un informācijai Aukļu
datu bāzē, un ja pārbaudītajos dokumentos norādītā informācija:
15.1. atbilst atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, Izglītības dienests sagatavo trīspusējo līgumu par atbalsta
piešķiršanu,
izmaksāšanas
un
izlietošanas kārtību, kuru pēc parakstīšanas no pašvaldības puses iesniedz
bērna likumiskajam pārstāvim. Bērna
likumiskais pārstāvis nodrošina, lai
līgumu paraksta visas tā slēdzējpuses
un iesniedz atpakaļ pašvaldībai.
Līgums stājās spēkā tikai ar brīdi, kad

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
37/2016
Mārupē

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
39/2016
Mārupē

– Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 4. punktu
šādā redakcijā:
„4.Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir
4.1. EUR 150,00 par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta
ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, ja viena bērna vecāka
deklarētā dzīvesvieta uz bērna
piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā
ne mazāk kā vienu gadu;
4.2. EUR 300,00 par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta
ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā
dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas
brīdi ir Mārupes novadā ne mazāk kā
vienu gadu.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 16

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 18

Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009
„PAR PABALSTU TRANSPORTA
PAKALPOJUMIEM”

Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 „Par
pabalstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām”
43. panta trešo daļu,
Izdarīt Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 24/2009 „Par pabalstu
transporta pakalpojumiem” (turpmāk
tekstā – Saistošie noteikumi) šādu
grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 5. punktu
šāda redakcijā:
„5. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz
gadā, un tā apmērs ir EUR 100,00.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
41/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 30. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 20
Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016
„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 4.6 apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„Pabalsts veselības aprūpei EUR
300,00 gadā bērnam invalīdam vai ar
celiakiju slimam bērnam, kura
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 23/2009 „Par pabalstu
jaundzimušo aprūpei” (turpmāk tekstā

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

to paraksta visas līguma puses, un tas ir
iesniegts pašvaldībā šajā punktā noteiktajā kārtībā;
15.2. neatbilst atbalsta piešķiršanas
nosacījumiem, Mārupes novada domes
izpilddirektors pieņem motivētu lēmumu par atteikumu piešķirt pieprasīto
atbalstu.
16. Pašvaldība atbalstu izmaksā
līgumā noteiktajā kārtībā ne biežāk kā
vienu reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam
par pamatu ņemot bērna likumiskā
pārstāvja izrakstīto rēķinu un tam pievienoto darba pieņemšanas - nodošanas
aktu (sk.5. pielikumu).
V. Atbalsta izlietošanas uzraudzības kārtība
17. Izglītības dienests kontrolē atbalstam paredzēto līdzekļu racionālu
un efektīvu izlietošanu.
18. Atbalsta izmaksu pārtrauc un izbeidz līgumu nākamajā dienā pēc tam,
kad:
18.1. Saistošo noteikumu 8. vai 13.
punktā norādītajam atbalsta saņēmējam (turpmāk tekstā – atbalsta
saņēmējs) ir zudis tiesisks pamats
saņemt atbalstu saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem;
18.2. atbalsta saņēmējs ir uzteicis

noslēgto līgumu;
18.3. ja bērns tiek nodrošināts ar vietu Mārupes novada pašvaldības dibinātā izglītības iestādē.
19. Gadījumā, ja bērnam rakstveidā
tiek piedāvāta vieta pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, kurā viņš ir
reģistrēts uzņemšanai, bet šā likumiskais
pārstāvis
rakstiski
no
piedāvātās vietas ir atteicies un bērns
turpina apgūt pirmsskolas izglītības
programmu privātajā PII, pašvaldība
turpina sniegt šajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirto atbalstu.
VI. Noslēguma jautājums
20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Mārupes novada
Domes 2016. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2016 „Kārtība,
kādā Mārupes novada pašvaldība
piešķir un izmaksā atbalstu par bērnu,
ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības
iestādē”.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

Lasi kopā ar Mārupes jauniešiem

Mazcenas bibliotēkā, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3

Notikušas pašvaldības tikšanās ar iedzīvotājiem
Novembrī un decembra sākumā notikušas pašvaldības
vadības un speciālistu tikšanās
ar iedzīvotājiem visos četros
Mārupes novada ciemos, ar
mērķi iepazīstināt ar pašvaldības
paveikto 2016.gadā un plānotajiem darbiem nākamajā gadā,
vienlaikus
uzklausot
arī
iedzīvotāju jautājumus.

Pašvaldība tikšanās laikā informēja par budžeta izpildi, aktuālo izglītības, kultūras un sporta
jomā, pašvaldības policijas darbības rezultātiem, paveikto ceļu infrastruktūras un teritorijas labiekārtošanas jomā. A/S „Mārupes
komunālie pakalpojumi” preze
ntēja paveikto ūdenssaimniecības
jomā.
2016.gadā uzsākti vairāki ES
struktūrfondu projekti:
• “Mārupes vidusskolas mācību
vides uzlabošana” – Mārupes vidusskolas vecā korpusa un tai
pieguļošā sporta laukuma pārbūvei. Projekta kopējās izmaksas
5,55 milj. EUR, no tām ERAF 2,77
milj. EUR apjomā.
• “Uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” Dzirnieku
ielas, ceļa C-16 un ceļa C-15
posma pārbūvei. Projekta kopējās
izmaksas 2,06 milj. EUR, no tiem
ERAF 1,5 milj. EUR apjomā.
• Projekts “Velo apkopes stendu
uzstādīšana”, projekta kopējās iz-

maksas 3 956 EUR, no tām ELFLA
līdzfinansējums 3 561 EUR.
• Projekts
“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”,
finansēts no ESF un valsts budžeta,
finansējuma apjoms 196 051 EUR.
Pašvaldība pabeigusi darbu arī
pie vairāku stratēģiju izstrādes –
tūrisma, mārketinga, sporta un aktīvās atpūtas, kultūrvides jomās –
un izveidojusi 5 konsultatīvās
padomes, kurās aktīvi iesaistās gan
uzņēmēji, gan iedzīvotāji.
Šogad pirmo gadu pašvaldība
rīkoja konkursu “Mārupe – mūsu
mājas”, kurā iedzīvotāji tika
aicināti iesniegt idejas apkārtējās
vides uzlabošanai un sabiedrisko
aktivitāšu organizēšanai. Projekta
ietvaros tika apstiprināti 6 projekti.
Lai veicinātu dzīvojamo māju
pieslēguma centralizētajai kanali
zācijas sistēmai izbūvi atsevišķām
iedzīvotāju grupām (daudzbērnu
ģimenēm, trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, personām ar 1. vai
2.grupas invaliditāti, politiski
represētajiem u.c.), pašvaldība
rīkojusi konkursu par kanalizācijas
pieslēgumu nodrošināšanu mājsaimniecībām, kurā atbalstīti 16
pieteikumi.
Iedzīvotāji tika informēti arī par
šī gada aktuālākajām izmaiņām
Mārupes novada Domes saistošajos noteikumos, kas paredz sociālā
atbalsta palielinājumu noteiktām
iedzīvotāju grupām, kā arī
nekustamā īpašuma nodokļa atvie-

glojumu 50% apmērā par mājokli
Mārupes novadā, kurā īpašnieks
deklarējis savu dzīves vietu.
Tikšanās otrajā daļā iedzīvotājiem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kuri galvenokārt visos ciemos bija saistīti ar
ceļu labiekārtošanu un satiksmes
drošību, kā arī apkārtējās vides
sakārtošanu.
Tiekoties ar Mārupes ciema
iedzīvotājiem, tika pārrunāts jautājums par krustojuma pie Mārupes
kapiem labiekārtošanu. Pašvaldības pārstāvji piekrita, ka minētais
krustojums ir sarežģīts un nedrošs
gan autovadītājiem, gan gājējiem,
taču tā labiekārtošanu traucē tas,
ka Kantora un Plieņciema iela, kā
arī Stīpnieku ceļš ir a/s “Latvijas
valsts ceļi” īpašums. Pašvaldība
jau vairākkārt ir mēģinājusi šo
jautājumu risināt, taču pašlaik vie
nīgais ierosinājums ir pašvaldībai
pārņemt šos ceļus savā īpašumā.
Tas, savukārt, prasa papildus finanšu resursus ceļu uzturēšanai,
līdz ar to tiks meklētas citas iespējas krustojuma labiekārtošanai. Lai
uzlabotu satiksmes drošību uz
Stīpnieku ceļa, pašvaldība ir
saņēmusi akceptu no Latvijas
valsts ceļiem gājēju pārejas
ierīkošanai par pašvaldības līdzek
ļiem pie pieturas “Stīpnieki”.
Iedzīvotāji interesējās arī par papildus foto radaru uzstādīšanu šajās ielās, lai disciplinētu autovadītājus. Pašvaldības pārstāvji
informēja, ka foto radaru uzstādīšana nav pašvaldības kompetencē, šogad Mārupē jau ir uzstādīti

divi fotoradari – uz ceļa P132
Mārupe – Jaunmārupe – un uz
apvedceļa A5 un pašlaik vairāk netiek plānots.
Savukārt Jaunmārupes ciema
iedzīvotājus interesēja jautājumi
par ūdenssaimniecības projektu
īstenošanu un progresu Jaunmārupes pamatskolas peldbaseina
ēkas jumta rekonstrukcijā, kur šobrīd norit darbs pie ēkas jumta rekonstrukcijas projekta izstrādes.
Tīraines ciema iedzīvotājiem aktuāls bija jautājums par sabiedriskā
transporta pieejamību un 25.autobusa maršruta pagarinājumu, kā arī
transporta kursēšanas grafiku.
Pašvaldība norādīja uz to, ka šobrīd diskusijas raisa arī esošā pagarinājuma noslogojums, kas A/S
“Rīgas Satiksme” skatījumā ir nepietiekams.
Iedzīvotāji diskutēja arī par komunālo pakalpojumu un apsaimniekošanas
jautājumiem,
daudzdzīvokļu namu kopīpašuma
remontdarbiem,
kā
arī
daudzdzīvokļu namu teritorijas un
rotaļu
lauku
labiekārtošanu.
Pašvaldība norādīja, ka šobrīd tiek
organizētas
apspriedes
ar
iedzīvotājiem par pagalmu labiekārtošana Viskalnu ielā, Tīrainē.
Skultes iedzīvotājus interesēja
ciemata labiekārtošanas jautājumi,
kā arī sporta aktivitātes, pasākumi
un Skultes stadiona attīstība.

piektdiena, 9.decembris 2016

Pašvaldība
turpinājums no 1.lpp

Mārupes vēstis

turpinājums no 1.lpp

Godināti labākie
Mārupes policisti

Pašvaldības izglītības iestāžu
vadība pateicās par sadarbību
policijas darbiniekiem gan ikdienas kārtības nodrošināšanā skolās
un to apkārtnē, gan bērnu
izglītošanas jomā. Atzinīgus vārdus par veiksmīgu sadarbību policistiem teica arī Mārupes novada
Bāriņtiesas un Sociālā dienesta
kolēģi.
Mārupes Pašvaldības policija izveidota 2012.gadā un, vērtējot
paveiktā darba rezultātus, var teikt,
ka
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Mārupes novada teritorijā ir paveikts apjomīgs darbs.
Policija strādā diennakts režīmā,
tādējādi
panākot
nekavējošu
reaģēšanu uz zvaniem par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. Šī
gada desmit mēnešos saņemti 1
314 izsaukumi uz notikumu vie
tām, maksimālajam reaģēšanas
laikam
nepārsniedzot
10-15
minūtes. Šogad saņemti un izskatīti
192 iedzīvotāju un uzņēmumu
iesniegumi, par administratīviem
pārkāpumiem uzsāktas 1268 administratīvās lietas.
Policijas ikdienas darbs ir
Mārupes novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lē-

Valsts svētku sarīkojumā teikts paldies mārupiešiem

mumu izpildes kontrole, kā arī
dalība noziedzīgo nodarījumu atklāšanā.
Šogad
Pašvaldības
policija 21 reizi ir piedalījusies
noziedzīgu nodarījumu atklāšanā,
kā rezultātā, pateicoties novada
Pašvaldības policijas darbinieku
operatīvai rīcībai, ir noskaidrotas
un pie kriminālatbildības tiks sauktas vairākas noziegumus izdarījušas personas.
Pašvaldības policijā strādā trīs
nepilngadīgo lietu inspektori, kuri
veic audzināšanas un izglītošanas
pasākumus
novada
mācību
iestādēs, informējot bērnus par
drošību un atbildību, kas var
iestāties par likumpārkāpumiem.
Šajā gadā nolasītas 187 lekcijas
skolās un bērnudārzos.
Veiksmīga izveidojusies sadarbība ar Sociālo dienestu un
Bāriņtiesu, kā arī daudz tiek
strādāts ar bērnu vecākiem. Policija
regulāri veic patrulēšanu novada
teritorijā bērnu un jauniešu pulcēšanās vietās, lai nodrošinātu
kārtību
un
ierobežotu
likumpārkāpumus.
Uva Bērziņa

Pašvaldība pateicas SIA “Kreiss” par veiksmīgu sadarbību un atbalstu

Pateicības raksts piešķirts Edvardam Bidzānam par augstiem
sasniegumiem motosportā 2016.
gada sezonā, SIA “Rodess” par
veiksmīgu sadarbību, organizējot
Mārupes novadā brīvdabas fitnesa
nodarbības, SIA “LHM” par sporta
dzīves
veicināšanu
Mārupes
novadā, SIA “Servus Plus” par
veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu Mārupes novada sporta dzī
ves attīstībā, biedrībai “Mārupes
BMX klubs” par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu novada sporta
dzīves attīstībā, Mārupes Jauniešu
domei, par aktīvu līdzdalību

novada sabiedriskās dzīves veidošanā, biedrībai “Pierīgas partnerība” par veiksmīgu sadarbību
un ieguldījumu novada attīstībā,
Rolandam Boļšakovam par atbalstu un veiksmīgu sadarbību
novada sabiedriskās dzīves veidošanā, Edgaram Skultem, par atbalstu un veiksmīgu sadarbību,
biedrībai “Mārupes uzņēmēji” par
veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu novada uzņēmēju vides attīstībā, organizējot Uzņēmēju
dienu Mārupē, un dalību konkursā
“LMT Latvijai” Mārupes novadā,
“Baltic BMX School” par

veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu novada attīstībā, piedaloties
konkursā “LMT Latvijai” Mārupes
novadā, biedrībai “Saulesloka
nams 10” par veiksmīgu sadarbību
un ieguldījumu novada attīstībā,
piedaloties konkursā “LMT Latvijai” Mārupes novadā, SIA “Beng”
par veiksmīgu sadarbību un ieguldījumu novada attīstībā, piedaloties konkursā “LMT Latvijai”
Mārupes novadā, Mārupes vidus
skolas izglītības un atbalsta biedrībai, par veiksmīgu sadarbību un
ieguldījumu novada attīstībā, piedaloties konkursā “LMT Latvijai”
Mārupes novadā.

Pasākuma otrajā daļā skatītājiem
bija iespēja baudīt vokālās grupas
„Latvian Voices” koncertu.

Apbalvoti skaistāko
dārzu īpašnieki
Valsts svētku sarīkojumā 17.novembrī tika paziņoti un sveikti arī
konkursa “Mārupes novada daiļdārzs
2016” uzvarētāji - skaistāko un sakoptāko dārzu īpašnieki.
Par novada skaistāko dārzu
konkursā “Mārupes novada daiļdārzs
2016″ apbalvota Grīnhofu ģimene, 2.
vietu un atzinību par daudzveidīgu
augu apstādījumu veidošanu piemājas
teritorijā konkursā ieguvusi Smilšarāju
ģimene, 3.vietu konkursā ieguvusi
Santa Kvāle. Atzinība par dalību
konkursā un ieguldījumu skaistas un
sakoptas
vides
veidošanu
daudzdzīvokļu māju teritorijā Spulgu
nami 1, 3, 5 izteikta apsaimniekošanas
uzņēmumam SIA “Globe master”.
Katrs dalībnieks no konkursa
rīkotājiem - biedrības “Pierīgas Partnerība” - saņēma naudas balvas, kā arī
veicināšanas balvas no konkursa atbalstītājiem –SIA “Paganels Būve” un
z/s “Purkalni”. Šogad daiļāko dārzu
īpašniekus sveica arī T/C SPICE.
Mārupes skaistākā dārza īpašniece
Liene Grīnhofa stāsta, ka viņu ģimenei darbošanās dārzā ir sirdslieta, hobijs un vienlaikus arī atpūta.
“Uzskatām, ka labāk ir pavadīt laiku
svaigā gaisā, nevis, skatoties televizoru. Redzot, ka vecāki strādā dārzā,
bērni arī grib palīdzēt, un viņiem tas
netiek liegts, lai gan viņu pacietība vēl
nav diez ko liela. Viens pienākums
gan ir uzticēts tieši bērniem un tā ir
lapu grābšana.”

No dzīves uz dzīvi
Jau vairāk kā 40 gadus esmu
mārupietis, kad kā jaunais
speciālists pēc Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas absolvēšanas
atnācu strādāt uz toreizējo kolhozu
“Mārupe”. Esot dzīves virpulī,
sagaidīti seniora gadi ar grandiozām idejām par dzīvi šajā statusā.
Bet pēkšņi blakus nostājas “melnā
ar izkapti” un pārvelk visam treknu
svītru. Diagnoze – vēzis. Sākās
nezināms dzīves posms, kurā
dominēja ārsti, ārsti, ārsti, kaut
kādi zaļie onkoloģiskie koridori,
brīvā piespiedu maksas medicīna
un tās manipulācijas. Pēdējo
posmu kā lauksaimnieks varu
piektdiena, 9.decembris 2016

Mārupes novada daiļākā dārza īpašnieki var lepoties ar pārdomātu dārza plānojumu,
daudzpusīgu un krāšņu augu apstādījumu, kā arī mājīgiem dārza un vides dekoriem

Smilšarāju ģimenes veidotais pārsteidzoši daudzveidīgais un
krāšņais augu apstādījums piemājas teritorijā

Sanita Kvāle savā privātmājā parūpējusies par skaistu un sakoptu vidi piemājas teritorijā

Apsaimniekošanas uzņēmums SIA GLOBE MASTER parūpējušies par skaistiem
apstādījumiem un sakoptu vidi daudzdzīvokļu māju teritorijā - Spulgu nami 1, 3, 5

salīdzināt ar kartupeļu šķirotāju:
pirmais transportieris – ķirurģija,
tad pārmet uz nākošo – staru terapiju, tad… ak, šausmas, pārtrūka
transportieris un nometa zemē, lai
arkls ieartu. Pareizāk sakot – viss
beidzies, un viens pats stāvi
bezdibeņa malā ar savu likteni un
pat vēl skumīgāk, kad speciālists ir
darījis zināmu manu aptuveno atlikušo dzīves ilgumu. Tas bija šoks,
kas manī atvēra otro elpu, pamodi
nāja manī spītu un deva kaut kādu
nezināmu enerģiju. Tas nevar būt,
es gribu dzīvot! Kā slīkstot, kad
salmiņš izliekas kā baļķis, es,
manas dzīves biedres mudināts,
apsvēru visas iespējas, līdz absurdam – pat veterinārās. Lūzuma

brīdis pienāca Mārupes Sociālā
dienesta darbinieces Agitas Tihonovas kabinetā, kad vienojāmies
iet pa zinātnes un pētniecības ceļu
–
viroterapija.
Nevalstiskajā
onkoloģijas organizācijā “Dzīvības
koks” liktenis mani atdeva Starptautiskā viroterapijas centra dakterei Lindai Brokānei, lai uzsāktu
viroterapiju ar pasaulē vienīgo Latvijā izgudroto dabīgo vēža šūnu
iznīcināšanas vīrusa preparātu
“Rigvir”.
Tālākais ceļš, lai uzsāktu pirmo
ciklu, atdūrās finansēs, bet arī šeit
nostrādāja nepadošanās un zinātnieces Ainas Mucenieces novēlējums, ka katram Latvijas iedzīvotājam viņas izgudrotajam preparātam

ir jābūt pieejamam. Tāpēc liels
paldies Mārupes Domei, Sociālajam dienestam, it īpaši sociālajai
darbiniecei
A.Tihonovai
par
iespēju saņemt finansiālu palīdzību
viroterapijas uzsākšanai, kas man
deva laiku finanšu piesaistīšanai.
Laika gaitā esmu atklājis pašas
zinātnieces A.Mucenieces fondu,
fondu “Ziedot.lv” un ļoti daudzus
labu cilvēkus. Ziniet, arī vīriešiem
kādreiz acīs miklums un kaklā
iesprūst kamols, kad nespēj pateikt
paldies no prieka. Medicīnas
praksē “Mazcena 21” satiku paziņu
Viktoru Krauli, parunājām, un viņš
pēkšņi no kabatas izvelk savu ziedojumu man ar vārdiem: “Es saprotu Tevi”. Paldies Tev Viktor!

Paldies kādreizējam kolēģim,
tagadējam “Sabiedrība Mārupe”
vadītājam Modrim Spuģim par ziedojumu man fondā “Ziedot.lv” un
visiem, kam vēl esmu pazīstams!
Cienījamo lasītāj! Es atkal esmu
dzīvespriecīgs, smaidīgs un humoru mīlošs. Atkal esmu kopā ar
saviem hobijiem un fiziskām
aktivitātēm. Ja gadījumā kaut ko
nezini, ko tagad zinu es – nekautrējies, gan atradīsi mani. Esmu vienmēr atvērts, jo ne visiem izdodas
no elles tikt ārā. Būsim veseli Jaunajā gadā!
Valdis Miķelsons, pensionārs,
bijušais kolhoza “Mārupe”
galvenais iznženieris

9

Izglītība

Mārupes vēstis

Būsim zinoši, daroši , radoši Latvijai!
Ar šādiem trim galvenajiem
mērķiem Latvijas simtgades
vistautas svinēšanai ir pievienojusies arī Mārupes novada
Skultes sākumskola.

Šī gada patriotiskās nedēļas galvenais, izzinošais uzdevums bija
iepazīt pašus latviešu tautas brīvības pamatus. Visām klasēm un
vecākajām pirmsskolnieku grupām
bibliotēkā notika nodarbības “Kas
bija, ir un būs Lāčplēsis?”. Bija
pārsteidzoši redzēt, ka Andreja
Pumpura tautas eposa “Lāčplēsis”
fragmentu lasījumus aizrautīgi
klausījās itin visi atnākušie.
Arī viktorīna “Būsim zinoši Latvijai!” pirmo reizi notika skolas
bibliotēkā. Šoreiz tieši pašiem sākumskolas audzēkņiem vajadzēja
zināt un pateikt atbildes uz jautājumiem par Latviju. Klātpieaicinātie grupas “Mārītes”
audzēkņi bija ne mazāk zinoši un
ar atsaucību stiepa atbildei savas
roķeles.
Pārsteidzoši krāšņs bija arī Latvijas Republikas proklamēšanas

98. gadadienai veltītais svinīgais
koppasākums. Pirmo reizi gan tā
rīkotāji, gan dalībnieki, gan audzinātājas bija tērpušies īstos latviešu tautas tērpos.
Paldies
Mārupes novada domei par sniegto
materiālo atbalstu. Svētku koncertā
tika dejotas tautiskas un mūsdienu
dejas, skanēja īsteni patriotiskas
vārsmas, tādas kā Viļa Plūdoņa
“Mūsu tēvija”. Bet Eiropas dzie
smu grāmatā iekļautā dziesma
“Tik un tā” tika nodziedāta pat divas reizes.
Savas pūles svētku dekādes organizēšanai bija pielikuši skolas
DVIJ Jeļena Martjanova un Ilona
Rupeika, koppasākuma veidotāja
un vadītāja mūzikas skolotāja Dace
Niedra, kā arī sporta skolotājs
Ņikita Andrianovs, kurš palīdzēja
vadīt koncertu. Paldies visu grupu
un sākumskolas klašu audzinātājām, kas ne vien bērnu priekšnesumus sagatavot, bet arī skaisti izrotāt skolu bija palīdzējušas.
Latviešu valodas skolotājs
Valdis Čeičs

Mārupes vidusskola atzīta par otru
labāko lauku vidusskolu Latvijā
Pirms valsts svētkiem publicētajā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu
reitingā Mārupes vidusskola atrodas godalgotajā 2. vietā starp lauku vidusskolām. Skolu vērtēšana notiek pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos. Pārāka par mūsu skolu aizvadītajā mācību gadā
bija tikai Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, kas par šo sasniegumu
saņēma Lielās pūces balvu.
Mārupes vidusskolas iegūtā vieta ir būtisks kāpums reitingā: pirms diviem gadiem lauku vidusskolu grupā atradāmies 28. vietā un pirms gada
– 11. vietā. Līdz Lielās pūces balvai nu ir palicis pavisam nedaudz.
Jāatzīmē, ka šogad lauku skolu grupā Mārupes vidusskolai ar jūtamu
atrāvienu ir 1. vieta angļu valodas eksāmenu rezultātu reitingā (pirms
gada – 11. vieta). Tas ir tikai otrais gadījums, kad Mārupes vidusskola
kāda mācību priekšmeta eksāmenu rezultātu reitingā ieņem 1. vietu. Pirmoreiz tas notika 2013. gadā, kad bijām 1. vietā lauku skolu grupā pēc
vēstures centralizētā eksāmena rezultātiem.

Ķepaiņi + rokaiņi = ?

Raksta virsraksts ir mūsu,
Mārupes vidusskolas 9.d klases
skolēnu, projekta darba tēma.
Viss sākās tā - jau tad, kad mācījāmies 7. klasē, audzinātāja
aicināja projekta darbu saistīt ar
dzīvnieku patversmi ,,Ulubele’’.
Taču toreiz izrādījās, ka bijām
pārāk jauni, lai kļūtu par
brīvprātīgajiem, jo šādu statusu
var iegūt tikai no 14 gadu vecuma, noklausoties instruktāžu.

Tagad esam pietiekami lieli, un
agrāk iecerētais projekta darbs
varēja notikt. Jau rudenī klase divos piegājienos devāmies uz patversmi, noklausījāmies instruktāžu
un staidzinājām suņus, vedām arī
ķepaiņiem kārumus. Par patversmes brīvprātīgajiem kļuvām ne tikai mēs, bet arī pieci mūsu vecāki,
kā arī brāļi, māsas un draugi. Divas
nedēļas pēc pirmā patversmes apmeklējuma mūsu klasesbiedrene
Annija Stāmure, krietni papūlējusies daiļrunībā un nedaudz
paraudājusi,
pierunāja
savus
vecākus adoptēt mazu kaķenīti
Līzīti, par kuru tagad priecājas un
kuru mīļo visa ģimene. Ne katrs
sugas kaķis ir tik jauks, rotaļīgs un

Māksla un mūzika no Mārupes pasaulē

Decembris Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā ir viens no darbīgākajiem
mēnešiem,
jo
audzēkņu paveiktais – iegūtās
zināšanas, prasmes un iemaņas
tiek mērītas, svērtas un vētītas
visos mācību priekšmetos.

Mūzikas
nodaļu
audzēkņi
demonstrē savas prasmes solo instrumenta spēlē vai solo dzie
dāšanā, tāpat arī kolektīvajā muzicēšanā un vispārējās klavierēs.
Pārbaudes formas šajos priekšmetos ir audzēkņu vakari un atklātie
mācību koncerti, bet zināšanas
mūzikas un mākslas teorētiskajos
priekšmetos tiek pārbaudītas kontrolstundās. Mākslas nodaļas
audzēkņu veikums tika plaši analizēts darbu skatē. Bez tam šomēnes
mēs čakli gatavojamies arī vēl
Ziemsvētku koncertiem, radošām
darbnīcām skolā, kā arī kuplināsim
vairākus citus pasākumus Doma
laukumā, Metodistu baznīcā u.c.
Tas īsumā par decembri, taču
vēlamies mārupiešiem palepoties
arī ar paveikto visa semestra
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garumā.
Ne visiem audzēkņiem šis gads
iesākās ar lēnu iešūpošanos, pirkstiņu un ausu „uzsildīšanos”. Klavierspēles četri audzēkņi nopietni
gatavojās braucienam uz starptautisku jauno pianistu konkursu Brno
(Čehija). Konkursa uzdevums –
V.A.Mocarta un viņa laikabiedru
skaņdarbu
atskaņošana.
Kā
atzīmēja
konkursa
žūrijas
priekšsēdētājs, tas ir viens no
grūtākajiem pianista uzdevumiem,
atskaņot tikai klasiku. Visā
konkursa vēsturē (tas bija jau 11.
konkurss) no Latvijas tajā bija piedalījušies tikai pāris jaunie mūziķi.
Šogad uz Brno Filharmonijas
skatuves atradās arī Latvijas
karogs, pateicoties tieši Mārupes
mazajiem pianistiem. Tā ir
neaprakstāma sajūta, kad apzinies
sevi kā mazu daļiņu no Latvijas.
Ar šādu pat sajūtu no koru festivāla Lago di Garda atgriezās
mūsu skolas koris „Skaņa”. Viņi
bija nopelnījuši šo braucienu ar
saviem panākumiem konkursos.
Koris „Skaņa” savā braucienā līdzi

paņēma ne vien dziesmas no Latvijas, bet arī mūsu Valsts lielo karogu
un daudz mazus karodziņus. Ar to
vēl vairāk piesaistot itāliešu uzmanību sev. Koris atgriezās mājās
ar jauniem uzaicinājumiem piedalīties gan koru festivālos, gan
konkursos.
Tikmēr blakus novadā – Babītē
notika I Latvijas kameransambļu
festivāls „Sudraba flautas”. Tajā
piedalījās flautu ansambļi. Lielas
ovācijas izpelnījās flautu koris,
kura sastāva pamatu veido Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas flautisti. Pēc šī festivāla flautu kori
uzaicināja
muzicēt
Baltijas
orķestru diriģentu un ansambļu
vadītāju foruma koncertā Latvijas
Mūzikas akadēmijā.
Turpat
kaimiņos
Tukuma
novadā, mūsu skolas klavieru duets piedalījās Tukuma Mūzikas
skolas rīkotajā kameransambļu
festivālā „Rudens krāsas mūzikā”.
Klavieru nodaļas audzēkņi kā
solisti muzicēja arī Jūrmalas zonas
rīkotajos koncertos. Nedrīkst
aizmirst to, ka mūsu skolas kla-

mīlīgs kā Annijas Līzīte!
3. decembrī ,,Ulubelē’’ notika
vērienīgs pasākums- Pateicības
brokastis, kurā tika pastāstīts par
patversmes labajiem darbiem un
godināti čaklākie palīgi. Ja jau
tagad esam brīvprātīgie, tad, protams, arī svētkos jāpalīdz, un tā
mūsu Elīzai Zeizai bija jāiejūtas
sunīša Ulu, bet Danielai Rūtenbergai kaķa Belles spalvās. Pasākums
bija lielisks, un arī mūsu meitenes
saņēma daudz komplimentu un
pateicības vārdu.
25. novembrī skolā sākām labdarības akciju ,, Lūdzu, palīdziet
palīdzēt!’’,
kurā
aicinājām
skolēnus un skolas darbiniekus
kastītēs likt ziedojumus (dzīvnieku
barību, sedziņas, rotaļlietas u. c.)
patversmes iemītniekiem. Kāpēc
mēs to darījām?
1) Palīdzēšana vispār ir tikai labs
darbs.
2) Patversmei ir noslēgts līgums
ar mūsu novadu, tas nozīmē, ka
tajā mīt arī Mārupē atrastie un die
mžēl cilvēka nodevību jutušie dzī
vnieki.
3) ,,Ulubele’’ ir lielākā patversme Latvijā. Kaut arī pašvaldības dod līdzekļus tikai divu nedēļu
vieru nodaļa nav skaitliski liela,
tomēr audzēkņu sagatavotība un
priekšnesuma kvalitāte atļauj
mums muzicēt gan koncertos, gan
konkursos, kas tiek organizēti Jūrmalas zonā.
Viens no mūsu skolas lielajiem
kolektīviem – skolas kamerorķestris, novembra sākumā piedalījās I
Baltijas valstu jauniešu un amatieru simfonisko orķestru festivālā
– NUOVA SINFONIA. Arī šim
kolektīvam bija pa spēkam sagatavot jaunu programmu divu
mēnešu laikā un piedalīties tik lielā
pasākumā Daugavpilī. Tā bija liela
orķestru muzicēšanas diena, kurā
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas vārds izskanēja festivāla
noslēgumā, veidojot vienotu Pierīgas Mūzikas skolu orķestra vie
nību. Jāpiemin, ka atskaņojām
mūsu skolas komponistes Madaras
Kalniņas skaņdarbu „Caurvējā”.
Novembra vidū mēs sagaidām
Latvijas Valsts svētkus, kad svētku
noskaņu veidojam tieši mēs –
mūziķi un mākslinieki. Tas ir mūsu
pienākums, piedalīties, muzicēt,
izrotāt... Pirms vēl svētki nav
sākušies, mūsu skolā jau piekto
gadu notiek Valsts svētkiem veltīts
koncerts, kurā muzicē tikai pedagogi. Ar daļu no koncerta pagājušā
gadā devāmies uz Viļņu. Kamēr
Latvijas galvaspilsētu rotā svētku
ugunis un bērni kopā ar saviem
vecākiem dodas uz Daugavas
malu, lai noskatītos krāšņo svētku
salūtu, maza daļiņa no Mārupes,
agri no rīta dodas uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai tur ar koncertu
pārstāvētu savu valsti Latviešu biedrības pasākumā Viļņā. Tur mūsu
tautiešus uzrunā Latvijas Vēstnieks
Lietuvā, dzejnieki, vēsturnieki.
Esam apmeklējuši Lietuvas brīvī-

ilgai dzīvnieku izmitināšanai patversmē, tur tos neiemidzina, bet
ārstē un sterilizē, un ļauj dzīvot
līdz pat to pēdējai stundiņai.
4) Var jau pārmest, kāpēc
nerūpējamies par cilvēkiem. Rūpējamies jau arī par cilvēkiem, taču
suņiem un kaķiem ķepām jeb
rokām nav īkšķīšu, lai, piemēram,
saņemtu tajās āmuru un naglu un
uzceltu māju vai lai paņemtu otu
un gleznotu, tā pelnot naudu.
5) Un vispār- ,,tu esi atbildīgs
par to, ko pieradini’’, un tam ,,tu’’
ir jābūt CILVĒKAM, nevis cilvēkam.
5. decembrī labdarības akcija
beidzās, un pēc divām dienām
kastes un maisus ar dzīvnieku labumiem nogādājām patversmē.
Mēs esam priecīgi par skolas CILVĒKU atsaucību, bet nesitam sev
uz pleca, jo bijām tikai sīks akmentiņš, kas ieripināja milzīgu
palīdzēšanas lavīnu. Patversmes
ķepaiņi sūta pateicības vārdus
visiem- gan skolēniem, viņu
vecākiem, gan skolotājiem, sākot
ar mazo meitenīti, kuras dāvātai
paciņai klāt ķeburainiem drukātiem
burtiem bija uzrakstīta zīmīte
,,Sunīšiem no Luīzes’’, beidzot ar
skolas direktoru Jāni Lagzdkalnu,
kurš kādā baltā ziemas rītā skolā
ieradās kā Ziemassvētku vecītis,
elsdams, pūzdams un stiepdams
milzīgu suņu mielasta maisu.
Mēs vairs neesam tik mazi un
naivi, lai itin labi nesaprastu, ka
mūsu darbošanās dažam labam
klasesbiedram beigsies līdz ar projektu nedēļas noslēgumu, taču tikpat labi nu ir skaidrs, ka vairākiem
mūsējiem tas paliks sirds projekts,
cerams, mūža garumā.
Mārupes vidusskolas 9.d klases
skolēni un audzinātāja Līga
Lisnere

bas cīnītāju memoriālo ansambli,
aizdedzinājuši piemiņas uguntiņas,
tikušies ar Lietuvas Bruņoto spēku
vadītājiem. Mēs protam muzicēt
un tādēļ varam piedalīties.
Šogad mūs uzaicināja piedalīties
arī festivāla „Vienoti dažādībā”
koncertos. Festivālu rīko I.
Kozakēvičas Latvijas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija. Koncertos piedalījās viesi no Krievijas,
Jakutijas, Igaunijas, Armēnijas.
Viņi muzicēja savos tautastērpos,
mēs bijām tik dažādi, runājām
dažādās valodās, bet sapratāmies
vienā - mūzikas valodā.
Par
godalgotajām
vietām
konkursos... Arī tādas mums ir.
Čella spēles trešās klases audzēkne
Amanda Linde (pedagogs Lilita
Biezā, koncertmeistare Aija Linde)
ieguva pirmo vietu III Mazajā
A.Dombrovska konkursā. Mākslas
nodaļas audzēkņi ir saņēmuši
diplomos par dalību starptautiskajos konkursos, bienēlēs Polijā,
Horvātijā, Azarbaidžānā (pedagogi
Marija Karkovska un Ieva
Markēviča). Miks Kārlis Rožkalns
saņēma diplomu XI Starptautiskā
Jauno pianistu konkursā „Amadeus 2016” (pedagogs Dace Akmentiņa).
Skolā mācību process norit divās
blakus ēkās Jaunmārupē un
Mārupes pamatskolā Tīrainē. Telpas pašlaik pietiek, bet mācību
procesu šis apstāklis mums tomēr
jūtami sarežģī – audzēkņiem jādodas no vienas ēkas uz otru, cieš arī
pedagogu komunikācija un sadarbība, taču darbs turpinās un
nākotnē mēs ceram uz visiem
vienu jaunu kopīgu skolu.
Pedagoģe Silvija Notte un
mācību darba vadītāja Inese
Bušmane
piektdiena, 9.decembris 2016
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VPDK Mārupieši piedalās festivālā
“DEJA BEZ ROBEŽĀM” Meksikā

Šī gada oktobra beigās un novembra sākumā Meksikā norisi
nājās folkloras festivāls “Danza
sin fronteras” je Deja bez
robežām, kurā kopumā piedalījās
300 dejotāji no 9 valstīm: Meksikas, Bulgārijas, Peru, Polijas,
Bolīvijas, Slovākijas, Panamas,
Malaizijas un Latvijas. Festivāls
norisinājās
divās
Meksikas
pilsētās – Pueblā un Mehiko,
katrā vienu nedēļu. VPDK
Mārupieši festivāla ietvaros piedalījās 6 gājienos, tai skaitā arī
lielveikalā, kā arī sniedza 10 koncertus.

Festivāla mājvieta pirmajā
nedēļā bija Puebla. Tā ir Pueblas
štata galvaspilsēta un ceturtā
lielākā pilsēta Meksikā ar nedaudz

vairāk
kā
1,5
miljoniem
iedzīvotāju. Tā ir arī viena no
nozīmīgākajām spāņu koloniālajām pilsētām mūsdienu Meksikas
teritorijā. Pueblas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma
sarakstā.
Pirmās
nedēļas koncerti un gājieni deva
iespēju gan saprast, cik ļoti dažādas ir latviešu un meksikāņu izpratnes par pasākumu organizēšanu, gan arī iepazīt mekikāņus
kā ļoti jaukus, atsaucīgus, draudzīgus un sirsnīgus cilvēkus. Gājieni
un koncerti Pueblā notika gan
brīnišķīgā vecpilsētā ar koloniālā
stila arhitektūru, gan modernā
tirdzniecības centrā. Uzstāšanās
notika gan speciāli būvētās skatuvēs, gan arī skolas sporta zālē.
Pirms gājiena un īsās uzstāšanās

“Chill out” dejotāji no sacensībām
atgriežas ar medaļām

vecpilsētas centrā, savu svētību
visiem festivāla dalībniekiem deva
arī vietējais katoļu garīdznieks.
Pēc gājiena pa Pueblas ielām staltajiem Eiropas dejotājiem (vidējais
augums Meksikā pēc statistikas
datiem ir 167cm vīriešiem un 155
cm sievietēm) bija iespēja kļūt par
foto modeļiem, sniedzot prieku
vietējiem iedzīvotājiem.
Pēc Pueblā pavadītas nedēļas
festivāla dalībnieki pārbrauca uz
galvaspilsētu Mehiko. Festivāla
norises laiks sakrita ar Mirušo
piemiņas dienas svinībām, kas
Meksikā ir ļoti svarīgs un svēts notikums katru gadu. Šī pasākuma
ietvaros pilsētas centrālajā laukumā – Zocalo – notika dažādu
mūziķu un dejotāju uzstāšanās, tostarp arī Mārupiešu un citu “Danza
sin fronteras” festivāla dalībnieku
priekšnesumi. Zocalo ir viens no
lielākajiem pilsētu centrālajiem
laukumiem pasaulē, tam ir 57,600
m2, turklāt tas atrodas tikai vienu
kvartālu no Templo Mayor, kas pēc
senām acteku leģendām bija visuma centrs. Pēc dalībnieku gājiena pa pilsētas centrālajo gājēju
ielu un koncerta Zocalo laukumā,
bija iespēja doties unikālā un neparastā ekskursijā uz Visu svētākās
jaunavas Marijas katedrāles (Catedral Metropolitana de la Asunción
de la Santísima Virgen María a los
cielos) jumtu. Šīs katedrāles divos
torņos kopumā ir izvietoti 25 zvani.
Šī ir pirmā baznīca, kurā ekskursijās cilvēki tiek vesti arī uz
jumta, ļaujot ne vien apskatīt dažā-

Izbaudīsim Nacionālā teātra burvīgo gaisotni, noslēpumainas un
leģendu apvītas vietas teātrī,
iepazīsimies ar dažiem Nacionālā
teātra slavenībām un zīmēsim portretus. Skicēsim kā slavenais
gleznotājs Edgars Degā māksliniekus kustībā.
Apmeklēsim senās Ēģiptes
muzeju! Būs iespēja sajusties kā
īstiem senās Ēģiptes kapeņu pētniekiem. Veidosim miniatūras
glezniņas Ēģiptiešu stilā.
Mencendorfa namā zīmēsim interjeru un vizualizēsim viduslaiku
tēmas mūsdienās. Izbaudīsim Vecā

Izlases grupas dejotāji kopā ar
citiem Mārupes novada māksliniekiem
kārtīgi
“iesildīja”
tirdzniecības
centra
“Spice”
apmeklētājus, kamēr jaunākie
“Chill Out” dejotāji piedalījās Hip
Hop deju sacensībās “Latvian Cup
– Baldone Returns 2016″.
No Hip Hop deju sacensībām
dejotāji atgriezās pilnām rokām ar
diplomiem, kausiem un medaļām.
Paši mazākie un tikai nepilnus
divus mēnešus dejojošie “Chill
Out” iesācēju grupas dejotāji savās
pavisam pirmajās hip hop deju sacensībās izcīnīja 1. vietu kategorijā
“Hip Hop show mini kids beginners”.
Nedaudz lielākie dejotāji izcīnīja
piektdiena, 9.decembris 2016

“Mārupiešu” dejotāji

Piedzīvojumi un zīmējumi Nacionālajā
teātrī! Krāsu spēles ziemas brīvlaikā!
Biedrība “Mārupes radošā laboratorija” aicina uz nebijušu radošo mākslas ceļojumu Rīgā
skolēnu ziemas brīvlaikā no 27.
līdz 29.decembrim.

12. novembris “Chill Out” dejotājiem bija piedzīvojumiem
bagāta diena. Svinot Hip Hop
kultūras dzimšanas dienu, “Chill
Out” dejotāji varēja izdejoties no
visas sirds.

dos zvanus un to zvanīšanas
specifiku, bet arī apskatīt pilsētas
centrālo laukumu no cita skatu
punkta.
Turpmākajās dienās festivāla
koncerti notika Mehiko tuvumā
esošos mazos ciematiņos – Lerma,
El Oro, Magdalena de Contreras.
Tāpat arī visi festivāla dalībnieki
tika aizvesti aplūkot Teotivakanu
(Teotihuacán), kas tulkojumā no
acteku valodas nozīmē “vieta, kur
dzimuši dievi”. Šeit redzamas
Saules un Mēness piramīdas, kas
uzceltas vēl pirms acteki ieradušies
šajā apvidū. VPDK Mārupieši dejotāji nolēma, ka Gatves deju gan
šī senā pilsēta, iespējams, līdz šim
nav pieredzējusi un nodejoja šo
skaisto latviešu deju sev un piramīdās satiktai latviešu ceļotāju
ģimenei par prieku.
Festivāla divas nedēļas aizskrēja
vēja spārniem. Daudz dejojām,
daudz redzējām un guvām nelielu
ieskatu Meksikas indiāņu kultūrā,
taču vēl tik daudz kas šajā
brīnišķīgajā
zemē
palika
nepalūkots, ka noteikti gribēsim
tur atgriezties vēl.
Tāpat arī sapratām, ka latviešu
tautas
dejas
un
dejotāji
meksikāņiem, peruāņiem un panamiešiem ir tikpat liela eksotika kā
viņi mums. Deju tradīcijas ir
atšķirīgas, bet tas prieks un laime,
kas rodas dejā, ir līdzvērtīgs visās
pasaules malās. Deja bez robežām!

Gada svinīgās dienas Vecrīgā un
uzzīmēsim Jaunā gada glezniņu ar
viskvēlāko vēlēšanos tajā, kas noteikti piepildīsies Jaunajā Gadā!
Apmeklēsim Vecrīgas tirdziņu!
Trīs dienas radoši pavadīsim
skolēnu ziemas brīvlaikā, svinīgi
un radoši svinēsim Vecā Gada aiziešanu!
Pieteikties pa telefonu 29724715
vai 29760482

Lidostā “Rīga”
apskatāma novada
mazo mākslinieku
izstāde “Krāsu
spēles Mārupē”

Sagaidot Latvijas Valsts simtgadi, Mārupes novada mākslinieki pavadīja radošu un krāsainu
vasaru kopā ar novada bērniem
un jauniešiem plenēros dabā.
Novada mazie mākslinieki biedrības “Mārupes radošā laboratorija” pedagogu vadībā devās
mākslas ekspedīcijās pa novada
saimniecībām, gleznoja Jūrmalas brīvdabas muzejā, Vecrīgā un
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.

Meistarklases dabā dažādās tehnikās notika gan Tīrainē, gan Jaunmārupē, kur profesionāli mākslinieki demonstrēja, kā, piemēram,
uzgleznot
dažādus
objektus
kustībā. Bērni vēroja dabu, arhitektūru un cilvēkus, un izpauda to
tālāk savos radošajos darbos.
Bērnu radītie mākslas darbi apkopoti izstādē “Krāsu spēles
Mārupē” un šobrīd apskatāmi
Starptautiskās lidostas “Rīga”
pasažieru sagaidīšanas zālē E. Lai
novērtētu bērnu radīto, katrs lidostas pasažieris aicināts nobalsot par
visvairāk iepatikušos mākslas
darbu. To var izdarīt, paņemot balsošanas kartiņu no balsošanas
kastes un aizpildot to līdz 14. decembrim.
Izstādes noslēguma pasākums
un Mārupes novada mazo mākslinieku svinīga apbalvošana notiks
2016.gada
15.decembrī
plkst.10.00 Starptautiskās lidostas
“Rīga” pasažieru sagaidīšanas zālē
E.

2. vietu kategorijā “Hip Hop show
kids beginners”.
“Chill Out” dejotāji pierādīja
sevi kā spējīgus un veiksmīgus komandas dejotājus un arī kā Hip
Hop solo dejotājus, kur kārtu pa
kārtai gāja tikai uz priekšu pretī
saviem individuālajiem panākumiem.
Trīs no dejotājiem atgriezās mājās ar Hip Hop solo medaļu kaklā
– 2. vieta Markusam Cīrulim, 3.
vieta Evelīnai Stūrainei, 3. vieta
Kristīnei Urtānei.
“Lielākais konkurents vienmēr
mēs esam paši sev, jaunajiem dejotājiem novēlu pārspēt savu pirmo
rezultātu, pārējiem noturēties un
iet tālāk, atrast sevī vēl vairāk
spēka, izdomas un mērķtiecības!
Esmu ļoti lepna par “Chill Out”
dejotājiem, lai kur viņi ietu, viņi
atstāj sauli un prieku visapkārt,” ar
gandarījumu saka “Chill Out” deju
studijas vadītāja Madara Ante.
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Mārupes karatistiem panākumi karatē
sacensībās Dobelē!
27.novembrī Dobelē notika bērnu un jauniešu karatē sacensības „Dobeles kauss 2016”, kurā piedalījās 86 karatē kluba „Ippon” sportisti.
Mārupi sacensībās pārstāvēja 12 sportisti, kuriem šīs bija pirmās sacensības, jo nodarbības Mārupē notiek tikai 3 mēnešus. Mārupes sportisti
parādīja sevi no labākas puses, izcīnot daudz godalgotu vietu.
Pirmās vietas izcīnīja: Patrīcija Budena, Valters Visockis, Ričards
Lazda, Kristiāns Janovskis. Otrās vietas izcīnīja: Gabriels Dilba, Natanels
Jekimovs, Krists Bondars. Trešās vietas izcīnīja: Oskars Cerbulis, Niklāvs
Janovskis, Eduards Ozoliņš, Matīss Šustko, Gvido Pentjušs.

1×1 turnīrs “King Of The Rock Marupe”
noslēdzies
3.decembrī Mārupes sporta kompleksā norisinājās 1×1 turnīrs “King of
the rock Marupe”, kas pulcēja dažāda vecuma jaunos basketbolistus. 114
dalībnieki trīs vecuma grupās pārbaudīja savu varēšanu basketbola uzbrukuma un aizsardzības prasmēs, kā arī neatlaidībā un cīņassparā.
Rezultāti: U12 grupā: 1.vieta – Markuss Spila (DSN/Zurkovs), 2.vieta
– Kristers Kviesis (DSN/Zurkovs), 3.vieta – Harijs Kaupmanis (Ogres
BS). U11 grupā: 1.vieta – Toms Lūkass Ailis (Mārupes SC), 2.vieta –
Andrejs Paršans (BJBS Rīga/Jugla), 3.vieta – Markuss Graudiņš (Basketbola Klase/Kristaps). U10 grupā: 1.vieta – Rihards Ivanovs (BJBS Rīga/
Rīdzene), 2.vieta – Raivo Kudrjavcevs (DSN), 3.vieta – Markuss Kiops
(Mārupes SC).
Nākamās basketbola aktivitātes Mārupē notiks 7.janvārī, kad norisināsies 3×3 turnīrs 2008.g.dz. zēniem un meitenēm.

Sveicieni

Kad laika vārtos atkal Jaunais
gads,
Cilvēks cilvēkam vēl laimi.
Bet laime - tā ir ieceru drosme,
Raženi paveikti darbi,
Sejā gaišums un prieks,
Rokās čaklums un darba spars,
Sirdī mīlestība. (K.Apšukrūma)

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes
novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un vēlam labu veselību, izturību, veiksmi un gaišu svētku
prieku Jaunajā - 2017.gadā.
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības priekšsēdētājs
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Jānis Ozols un biedrības valde
PAZIŅOJUMS
2017.gada
21.janvārī
plkst.16.00 Mārupes Kultūras
namā, Mārupē, Daugavas ielā 29,
notiks svinīgs sarīkojums, veltīts
1991.gada barikāžu divdesmit
sešu gadu atcerei. Ieeja ar ielūgumiem.
Pār sasalušo zemi
Balts dvēseļu putenis iet,
Ziemassvētku zvaigzne
Kā balta roze debesīs zied…
(A.Krūklis)

Mārupes senioru biedrības
valde novēl visiem novada senioriem labu veselību, neizsīkstošu enerģiju, cerību un gaiša
prieka piepildījumu Jaunajā
2017.gadā!
Valdes priekšsēdētāja Maija
Sprūde

KONCERTS
PLKST.
L 13.00
UNIVERSUM”KONCERTPROGRAMMA
JAUKTAIS KORIS “
”,
NOKTIRNE”,
,
PIANISTS
,
UN

PLKST.11.00-15.00
,

”

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Dominika Dašķeviča (13.10.2016.);
Keita Lāce (02.11.2016.);
Kristofers Kutkēvičs (06.11.2016.);
Madara Pētersone (09.11.2016.);
Artjoms Maisjuks (03.11.2016.);
Henrihs Ozoliņš (13.11.2016.);
Adrians Brancs (02.11.2016.);
Rūta Rēzija Vīnberga (14.11.2016.);
Adrians Račko (10.11.2016.);
Ričards Bole (13.11.2016.);
Rebeka Bluķe (14.11.2016.);
Reinis Robert Kalniņš (14.11.2016.);
Martins Rutulis (26.10.2016.);
Alise Zābere (13.11.2016.);
Daniels Audijāns (05.11.2016.);
Silvija Šmukiņa-Šķēle (20.11.2016.);
Orests Eistreiķis (23.11.2016.)

Sveicam novada seniorus
Ģertrūdei Jēčai
1.novembrī palika 80 gadi
Ksenijai Bugakovai
2. novembrī palika 97 gadi
Olgai Utkinai
3. novembrī palika 92 gadi
Nadeždai Ormanei
6. novembrī palika 94 gadi
Vladislavai Tumuļkānei
7. novembrī palika 93 gadi
Voldemāram Dambītim
10. novembrī palika 85 gadi
Ainai Freimanei
22. novembrī palika 85 gadi
Vladimiram Rjazanovam
28. novembrī palika 80 gadi
Irēnijam Rečam
29. novembrī palika 85 gadi
Regīnai Pavlovai
29. novembrī palika 80 gadi

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
2016. gada 11. un 25.
decembrī plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Visi laipni aicināti!
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Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru.
Bezmaksas.

Mūžībā aizgājuši
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Mārupes novada
Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

Liliana Šišļakova
07.06.1931. – 10.11.2016
Viktors Grāveris
26.10.1935. -16.11. 2016
Dzintra More
23.08.1939.- 20.11.2016
Jānis Robežnieks
25.01.1942. –27.11 .2016
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