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2017.GADA MARTS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

KRĀŠŅI NOSVINĒTA MĀRUPES KULTŪRAS
NAMA ĒKAS 75 GADU JUBILEJA

Ieskandinot Mārupes Kultūras
nama ēkas 75 gadu jubileju, 1.
martā sirsnīgā gaisotnē atklāta
izstāde “Mūsu māja”, kurā caur
bildēm un aizraujošiem stāstiem
klātesošie ielūkojās Mārupes
vēstures lappusēs, atceroties
piedzīvotos notikumus un tā lai
ka nozīmīgākās personības.
Aicinām
ikvienu
ielūkoties
Mārupes Kultūras nama vestibilā
un līdz 31.martam apskatīt mūsu
nama vēstures līkločus.

Mārupes Kultūras nama ēkas pamatakmens likts 1936.gada septembrī un ēka celta pēc arhitekta –
Artūra Braunfelda (1891.- 1979.)
projekta kā Aizsargu nams par
Aizsargu organizācijas līdzekļiem
uz pagasta vecākā un Aizsargu
nodaļas priekšnieka Jāņa Rozenberga un viņa sievas Minnas
Rozenbergas dāvātā zemes gabala.
Ēka iesvētīta 1942.gada 8.martā kā
Mārupes pagastnams, piedaloties
Rīgas apriņķa vecākajam R.Bringeram un Mārupes pagasta vecākajam J. Meirim.
Izstādi atklāt tika pieaicināta
mārupiete un vēsturniece Gunta
Lielkāja, kas ļāva klātesošajiem
ieskatīties pašos Mārupes Kultūras
nama
pirmsākumos.
Guntas
Lielkājas mamma bijusi viena no
aizsardzēm, kura kopā ar citām
aizsargu pulka dāmām tirgoja sevis
darinātus rokdarbus, lai vāktu nepieciešamos
līdzekļus
nama
būvniecībai.
Padomju laikā Mārupes pagastnamā noritēja aktīva kultūras dzī
ve. Mārupiešiem bija pašiem savs
dramatiskā teātra kolektīvs, deju
kolektīvs, koris. Organizēti kino
vakari, balles, atzīmēti bērnības
svētki un citi pasākumi.

PAZIŅOJUMS
Izglītības dienests un
Bāriņtiesa turpmāk apmeklē

tājus pieņems Konrādu ielā 5
Mārupes novada Izglītības
dienests jau no 22.februāra un no
8.marta arī Mārupes novada
Bāriņtiesa atrodas un pieņem apmeklētājus jaunās telpās - Konrādu
ielā 5, ēku kompleksa mazajā ēkā.

Īpaša uzmanība izstādē tika
veltīta Mārupes sieviešu kora diriģentei Ilgai Bērziņai, kura
Mārupes Kultūras namā darbojas
jau 47 gadus, un Mārupes tautas
deju kolektīva “Mārupieši” vadītājai un horeogrāfei, Latvijas
Vispārējo dziesmu un deju svētku
virsvadītājai Guntai Skujai, kas ar
mūsu dejotājiem pabijusi tālākajos
pasaules nostūros.
Nozīmīgs un notikumiem bagāts
bijis arī laiks pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad ar jaunu sparu

Mārupes pašvaldība izsludina
pieteikšanos konkursiem sporta
aktivitāšu un vasaras nometņu
organizēšanai
Mārupes pašvaldība 2017.
gada 22.februāra domes sēdē
lēmusi izsludināt pieteikšanos
konkursiem
līdzfinansējuma
saņemšanai trīs dažādu sporta
aktivitāšu organizēšanai, kā arī
bērnu un jauniešu vasaras
nometņu organizēšanai.

Izsludināta pieteikšanās:
• Konkursā par tiesībām saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu MTB
kalnu riteņbraukšanas sacensību
viena posma rīkošanai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā
2017. gadā dažādu vecumu
grupām.
• Konkursā par tiesībām saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu MTB
kalnu riteņbraukšanas sacensību
viena posma rīkošanai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā
2017. gadā dažādu vecumu
grupām.
• Konkursā par tiesībām saņemt
piektdiena, 10.marts 2017

atjaunotas un iedibinātas jaunas
tradīcijas. Nopietnas pārmaiņas
nams piedzīvoja 1999.gadā, kad
tika veikta ievērojama ēkas rekonstrukcija.
Izstādi noslēdza un pēdējo izstādes eksponātu – 1942.gada
8.marta Mārupes pagasta nama ie
svētīšanas aktu – atklāja mārupiete,
žurnāliste un rakstniece Ilze Būmane, kas sarakstījusi jaunāko
novada vēstures grāmatu “Mārupes
novads Māras zīmē”.
Turpinot svētkus, 4.martā aiz-

pašvaldības
līdzfinansējumu
Mārupes kausa izcīņas sacensību
„Mini-motokrosā”
piecu
posmu
un
„Retro
motokrosā” viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2017. gadā dažādu
vecumu grupām.
• Konkursā par tiesībām saņemt
līdzfinansējumu bērnu nometņu
organizēšanai Mārupes novadā
2017. gadā.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 31.
martam personīgi vai atsūtot pa
pastu (Mārupes novada Dome,
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV 2167). Personīgi piedāvājumus var iesniegt
Mārupes novada domes darba
laikos līdz 31.marta plkst. 12.00.
Konkursa nolikumi
pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv.

vadīts krāšņs lielkoncerts “Ļauj
sirdij klusi saprast”, kurā ar emocionāliem priekšnesumiem skatītājus priecēja Mārupes Kultūras
nama dziedātāji un dejotāji – jauktais koris “Mārupe”, soliste Rūta
Dūduma, jauniešu deju kolektīvs
“Mārupe”, sieviešu koris “Resono”, vidējās deju paaudzes
kolektīvs “Mārupieši”, sieviešu
ansamblis “Dzelde”, deju studijas
“Chill Out” pasniedzējas, deju
studija “Mistērijas”, senioru koris
“Noktirne”, bērnu ansamblis

“Mazā sirds”. Īpašu pasākuma burvību un noskaņu radīja smilšu kino
projekcijas, kurās tika ieausti
Mārupes novada un Kultūras nama
ēkas stāsti. Līdztekus projekcijām
bija baudāms īpaši Mārupes novadam veltīts Guntara Rača sarakstītās dzejas lasījums.
Savukārt 8.martā, lai godinātu
šos novadam zīmīgos notikumus
un ēkas vēsturi, pie Mārupes
Kultūras nama svinīgi atklāta ēkas
piemiņas plāksne.
turpinājums 10.lpp

Jaunmārupē ir uzsākta ielu segumu
atjaunošana

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka ūdenssaimniecības komunikāciju būv
darbi
Jaunmārupē
tuvojas
nobeigumam un kopš 2017. gada
1. marta ir uzsākti ielu un ceļu atjaunošanas darbi posmos, kuros
pilnībā ir pabeigti ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves darbi un
pārbaudīta to atbilstība līguma un
kvalitātes prasībām. Ielu segumu
un zaļās zonas labiekārtošanas darbus ir plānots pabeigt līdz 2017.
gada marta beigām, ja pastāvīgā
seguma ieklāšanai un zāles sējas

darbiem būs labvēlīgi laika apstākļi.
Diemžēl pagaidām mitro laika
apstākļu dēļ ielu pagaidu segumi ir
nestabili un apgrūtina pārvie
tošanos gan autotransportam, gan
gājējiem. A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” atvainojas visiem
Jaunmārupes iedzīvotājiem par
sagādātajām neērtībām un izsaka
pateicību Jaunmārupes ciemata
iedzīvotājiem par izpratni un
sadarbību būvdarbu laikā, kas ir
veicinājusi sekmīgu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību
Jaunmārupes ciematā, kā rezultātā
ūdenssaimniecības pakalpojums
iedzīvotājiem ir pieejams gandrīz
visā Jaunmārupes ciemata teritorijā, jo īpaši blīvi apdzīvotās ciemata daļās, tādejādi ilgtermiņā nodrošinot
vides
kvalitātes
uzlabošanos!

pieejami
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes
22. februāra domes
sēdē

Lēma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu,
adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem.
Lēma pilnveidot Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu
ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus
atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai,
pirmo redakciju.
Lēma par finansiālu atbalstu
sportistiem.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 3/2017 „Mārupes novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” precizētajā redakcijā.
Apstiprināja nolikumu „Tiesību
piešķiršana saņemt līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai Mārupes novadā 2017. gadā”
un lēma organizēt konkursu.
Lēma
piešķirt
biedrībai
„Mārupes zaļie īkšķīši” finansiālu
atbalstu 1500,00 eiro apmērā
kultūras pasākuma - divu stādu gadatirgu rīkošanai Jaunmārupē
2017. gada 20. maijā un 2017. gada
9. septembrī,
Lēma piešķirt biedrībai „Ievas
radošā darbnīca” finansiālo atbalstu 711,00 eiro apmērā projekta
„Mākslas dienas Mārupē 2017”

īstenošanai 2017. gadā no 26.
marta līdz 4. jūnijam mākslinieces
Ievas Carukas darbnīcā, Mārupes
novada domes telpās un skvērā.
Lēma
piešķirt
biedrībai
„Mārupes radošā laboratorija” finansiālo atbalstu 711,00 eiro apmērā projekta „Radošais Pavasaris
Mārupē 2017” īstenošanai 2017.
gadā no 13. marta līdz 3. maijam
Annas dizaina studijā, Tīrainē,
Mārupes Vizuālajā mākslas studijā
Mārupē un Mārupes novada
Kultūras nama telpās.
Apstiprināja nolikumu un lēma
organizēt konkursu par tiesībām
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas
sacensību viena posma rīkošanai
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā 2017. gadā dažādu
vecumu grupām.
Apstiprināja nolikumu un lēma
organizēt konkursu par tiesībām
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību „Mini-motokrosā” piecu
posmu un „Retro motokrosā”
viena
posma organizēšanai
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā 2017. gadā dažādu
vecumu grupām.
Apstiprināja nolikumu un lēma
organizēt konkursu par tiesībām
saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Ielu basketbola turnīru sēriju
„Ielu basketbols Mārupe 2017”
trīs posmu organizēšanai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā
2017. gadā dažādu vecumu grupu

Mārupes novada iedzīvotājiem.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 6/2017 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2011. gada 12.
aprīļa saistošajos noteikumos Nr.
9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā””.
Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 7/2017
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 8/2017 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr.
28/2014 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Mārupē”.
Lēma piedalīties atklātā projektu
konkursā Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam 19.2.
pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros,
sagatavojot un iesniedzot projekta
pieteikumu projekta „Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku
muižas labiekārtošana”, tā ietvaros
paredzot labiekārtot parku pie
Švarcenieku muižas Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 4.
Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 9/2017
„Grozījumi
Mārupes
novada
domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016

Iepirkumi februārī un martā
Izsludinātie iepirkumi

Ceļu satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu uzstādīšana un
uzturēšana,
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 15.03.2017.
Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20.04.2017.
Peldbaseina un autostāvvietu
būvprojekta izstrāde Kantora ielā
97 un Vītiņu ielā, Mārupē, piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
21.04.2017.
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”
būvuzraudzība, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Kursīšu, Avotu, Lambertu un
Brūkleņu ielas pārbūves būvuzraudzība, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Tērpu izgatavošana un piegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Saimnieciska rakstura pakalpojumu veikšana Mārupes novadā,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Mārupes novada Jaunmārupes

stadiona pārbūve, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Noslēgtie līgumi

SIA “BM-projekts” par parka
labiekārtošanas būvprojekta Jaunmārupē izstrādi un autoruzraudzību, līguma darbības termiņš
02.08.2017, līguma summa 26 700
eiro.
SIA “MULTITEKS” par darba
apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļu piegādi, līguma darbības termiņš 31.01.2019, līguma
summa - līdz 41 999.99 eiro.
SIA “Sedumi” par viengadīgo
puķu stādu iegādi Mārupes novada
pašvaldībai, līguma izpildes termiņš 29.12.2017., līguma summa
20 000 eiro.
SIA “EDS” par dažādiem elektromontāžas darbiem Mārupes
novada teritorijā un pašvaldības
iestādēs, līguma darbības termiņš
27.02.2019., līguma summa – līdz
120 000 eiro.
Iepirkumu līgumu summas
norādītas bez PVN.
Domes izpilddirektors Ivars
Punculis

Mārupes novada Vēlēšanu
komisija aicina pieteikt vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu kandidātus darbam 2017.gada pašvaldības
vēlēšanās Mārupes novada 5
vēlēšanu iecirkņos:

2017.gada 3.jūnijā, sestdienā,
Latvijā notiks republikas pilsētas
domes
un
novada
domes
vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu
republikas pilsētu un 110 novadu
domju
deputāti.
Pašvaldību
vēlēšanu kārtība noteikta Repub
likas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu likumā, Vēlētāju
reģistra likumā un Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likumā.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties pašvaldību
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 gadu vecuma.
Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir
tiesības vēlēt tajā pašvaldībā, kur ir
bijusi viņu reģistrētā dzīvesvieta
90 dienas pirms vēlēšanu dienas
vai pašvaldībā, kur viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Vēlētāju reģistrs un iecirkņa
maiņa
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju
uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru.
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Adrese
790.
791.
955.
956.
957.

Lēma
piešķirt
biedrībai
„Mārupes BMX klubs” pašvaldības finansējumu 6000,00 eiro apmērā BMX sacensību organizēšanai 2017. gada 13. un 14. maijā
saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa
deleģēšanas līgumu

1.februāra domes ārkārtes sēdē

Lēma par finansiālu atbalstu
sportistiem.
Noteica nomas maksu par
pašvaldības
iestāžu
telpu
iznomāšanu
priekšvēlēšanu
aģitācijas veikšanai.
Lēma slēgt sadarbības līgumu ar
biedrību „Eko line” par tās īpašumā
esošā šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma
pieejamības
nodrošināšanu Mārupes novada
iedzīvotājiem.
Lēma ņemt aizņēmumu Valsts
kasē un slēgt aizdevuma līgumu
pašvaldības
Kursīšu,
Avotu,
Brūkleņu, Krones un Lambertu
ielu, Mārupē, izbūvei, aizņēmuma
prognozētais apmērs - 796 395 eiro.
Lēma ņemt aizņēmumu un slēgt
aizdevuma līgumu ar Valsts kasi
Jaunmārupes
ciema
stadiona
būvniecībai, aizņēmuma prognozētais apmērs - 400 000 eiro.
Noteica 2017. gadā pašvaldības
atbalstu par privātās izglītības
iestādes pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem: 228,00 eiro apmērā
mēnesī par vienu Mārupes novadā
deklarētu bērnu no pusotra gada
līdz četru gadu vecumam, 170,00
eiro apmērā mēnesī par vienu
Mārupes novadā deklarētu bērnu,
īstenojot bērnu obligāto saga
tavošanu pamatizglītības ieguvei.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs

Pašvaldību vēlēšanas 2017

Mārupes novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu kandidātus
Atbilstoši Republikas pilsētu un
novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju liku
mam un saskaņā ar „Pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju izvei
došanas instrukciju”, republikas
pilsētas un novada vēlēšanu
komisijām vismaz 40 dienas pirms
pašvaldību vēlēšanām - līdz 2017.
gada 24. aprīlim jāizveido Vēlēša
nu iecirkņu komisijas.

„Mārupes novada pašvaldības nolikums””.
Apstiprināja Mārupes novada
Tūrisma konsultatīvās padomes
nolikumu, Mārupes novada Sporta
un aktīvās atpūtas konsultatīvās
padomes nolikumu, Mārupes
novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikumu, Mārupes novada
Mārketinga konsultatīvās padomes
nolikumu,
Mārupes
novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikumu.
Izmantoja pirmpirkuma tiesības
uz nekustamo īpašumu „Mežābeles”.
Lēma
organizēt
projektu
konkursu „Mārupe – mūsu mājas”
„Par tiesībām slēgt līdzdarbības
līgumu un saņemt finansējumu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”, apstiprināja nolikumu un pie
teikumu vērtēšanas komisiju.
Lēma iestāties biedrībā „Latvijas
Taekvondo Federācija”.
Piešķīra biedrībai „Mārupes
Hokeja savienība” līdzfinansējumu
20 000,00 eiro apmērā 2017. gadā
saskaņā ar 2017. gada 10. februāra
līdzdarbības līgumu.
Lēma piedalīties VII Latvijas
Jaunatnes Olimpiādē 2017.

Skultes dienas centrs

Skultes iela 31, Skulte

Vēlēšanām katrs vēlētājs tiek
reģistrēts noteiktā iecirknī - sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbilst
vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai
90 dienas pirms vēlēšanu dienas
(05.03.2017.).
No 22.-24.martam Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
sagatavos un vēlētājiem uz
deklarēto dzīvesvietas adresi
nosūtīs vēstuli ar informāciju, kurā
iecirknī
vēlētājs
reģistrēts
vēlēšanām. Lūdzam pēc PMLP
paziņojuma
saņemšanas
pārliecināties,
kurā
iecirknī
varēsiet balsot.
Sākot no 25.marta līdz 16.maijam sākotnēji piešķirto iecirkni
varēs mainīt, izvēloties jebkuru
citu iecirkni attiecīgās pašvaldības
teritorijā vai tajā pašvaldībā, kur
vēlētājam pieder nekustamais
īpašums.
Iecirkņa maiņu būs iespējams
veikt:
1. Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu
vai internetbankas autentifikācijas

rīkus.
2. Klātienē, iesniedzot pieteikumu jebkuras pašvaldības par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam darbiniekam – Mārupes
novadā
pie
dzīvesvietas
deklarēšanas speciālista Mārupes
novada
Domes
sekretariātā,
Mārupē, Daugavas ielā 29, 2.stāvā.
Piesakot iecirkņa maiņu klātienē,
jāuzrāda pase vai personas
apliecība. Mainot iecirkni uz
pašvaldību, kurā vēlētājam pieder
nekustamais īpašums, papildus
jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata
vai izziņa no zemesgrāmatas).
Balsošanas dokumenti
Piedaloties
pašvaldību
vēlēšanās, nepieciešama pase vai
personas apliecība. Lūdzu, savlaicīgi pārliecinieties vai Jūsu personu apliecinošais dokuments būs
derīgs vēlēšanu dienā!
Sagatavots pēc Centrālās Vēlēšanu
komisijas materiāliem
Mārupes novada Vēlēšanu
komisija

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1)      reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2)      vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3)      attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas
locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt
lielāks par septiņi.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1)      kurš prot latviešu valodu,
2)      kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3)      kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta
iesniedzējs,
4)      kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5)      nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.
Darbam vēlēšanu iecirknī, iesniedzot aizpildītu un parakstītu pieteikuma
veidlapu, lūdzam pieteikties Mārupes novada Vēlēšanu komisijā sekretārei
A.Vargulei Mārupes novada Domes sekretariātā, Mārupē, Daugavas ielā 29,
2.stāvā, no 2017.gada 20.marta līdz 7.aprīlim.
Pieteikuma veidlapas pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv.
Mārupes novada Vēlēšanu komisija
piektdiena, 10.marts 2017

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās
kanalizācijas pieslēgšanai
Mārupes novada Dome ir papildi
nājusi un 2016.gada 21.decembrī
apstiprinājusi saistošos noteiku
mus Nr.47/2016 “Par Mārupes
novada pašvaldības līdzfinansēju
ma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai”, kas nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada
Dome piešķir līdzfinansējumu
privātpersonai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai, kā arī līdzfinansē
juma saņemšanas un izlietošanas
kārtību.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt privātpersona,
kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta

vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja
tā vai tās pirmās un otrās pakāpes
radinieki vai aizbildnis, aizgādnis,
aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā
dzīvesvieta vismaz vienu gadu
pirms pieteikuma iesniegšanas ir
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, un atbilst vismaz vienam
līdzfinansējuma
piešķiršanas
kritērijam.
Līdzfinansējuma
piešķiršanas
kritēriji:
• personai ir piešķirts trūcīgas
personas statuss;
• personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
• personai ir 3 (trīs) vai vairāk
nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18
gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz
3 nepilngadīgo bērnu deklarētā

dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
• persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
• politiski represēta persona;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieks;
• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
• vientuļais pensionārs.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja
personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā, personai
piederošajā
nekustamā
īpašumā Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu
pārkāpumi, un/vai ja personai ir
parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi”.
Līdzfinansējums tiek piešķirts

2017.gadā plānotie ielu un ceļu labiekārtošanas darbi
Ielu un ceļu labiekārtošanai, tai
skaitā satiksmes drošības uzlaboša
nai, pašvaldība 2017.gadā plāno in
vestēt 4,2 miljonus eiro. Lielākās
izmaksas paredzētas būvniecības
darbiem pašvaldības autoceļu tīkla
sakārtošanai, gājēju celiņu izbūvei,
kā arī grants seguma ceļu nestspējas
uzlabošanai.

Ielu un ceļu rekonstrukcija
2017.gadā plānots rekonstruēt
šādas ielas un ceļus:
• Kursīšu iela bez ietves un bez
apgaismojuma (no Daugavas līdz
Sīpeles ielai),
• Brūkleņu iela (no Pededzes
ielas līdz Sīpeles ielai) ar apgaismojumu un bez ietves,
• Lambertu iela (no Kantora
ielas līdz Paleju ielai) ar apgaismojumu un bez ietves,
• Krones iela (posms no Ventas
ielas līdz Trenču ielai ~ 140m) bez
apgaismojuma un ietves,
• Avotu iela (no Brūkleņu ielas
līdz Daugavas ielai) bez apgaismojuma un ietves,
• Vecais Mārupes ceļš (C6) no
C20 līdz P132.
Būvprojektu izstrāde
Plānots pabeigt būvprojektu izstrādi šādām ielām:
• Spulgu iela (posmā no Atvaru
ielas līdz Mārupītei) ar apgaismojumu un bez ietves,
• Riekstu iela (posmā no
Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai)
ar apgaismojumu un bez ietves,
• Atvaru iela (posmā no
Rožkalnu iela līdz nekustamajam
īpašumam Atvaru iela 11 ar apgais-

mojumu un bez ietves,
• Zemturu iela (posmā no
Gaujas ielas līdz Mārupītes ar apgaismojumu un bez ietves,
• Paleju iela (no Upesgrīvas
ielas līdz Sniķeru ielai) ar apgaismojumu un ietvi,
• Druvas iela (no Upesgrīvas
ielas līdz Lielai ielai) ar apgaismojumu un bez ietves,
• Dikļu iela (no Upesgrīvas
ielas līdz Dārznieku ielai) ar apgaismojumu un bez ietves,
• Jaunzemu iela (no Vārpu ielas
līdz Daibes ielai) ar apgaismojumu
un ietvi,
• Mazcenu aleja (posmā no A5
līdz Mārupes mūzikas un mākslas
skolai) bez apgaismojuma un ar
ietvēm.
Plānots izstrādāt rekonstrukciju
būvprojektus:
• Skaņākalna iela (no Irbītes
ielas līdz Lielai ielai) ar apgaismojumu un ietvi,
• Rožkalnu iela (posmā no
Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvei)
ar apgaismojumu un ietvi
Ielu un ceļu apgaismojuma izbūve
• Plānots izbūvēt apgaismojumu
Mazcenu alejā, Dzelzceļa ielā,
Narcišu ielā, Rožu ielā, Skaņākalna
ielā, Gaiziņa ielā, Vaidavas ielā,
Pededzes ielā, Mārupītes gatvē,
Kalēju ielā, Viskalnu ielā, Lambertu ielā, Brūkleņu ielā, pie veloceliņa Rožu ielā, pie dzelzceļa
pārejas.
• Māras ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa.
• Jaunu kabeļlīniju izbūve pie
daudzdzīvokļu mājas “Mežciems”.

Ielu un ceļu apgaismojuma
būvprojekta izstrāde
Plānots izstrādāt būvprojektus
šādām ielām vai to posmiem: Ventas, Krones, Čiekuru, Dzelzceļa,
Lielajai ielai.
Veloceliņu izbūve
Uzsākt veloceliņa izbūvi pa
Veco Mārupes ceļu (C6) no Rožu
ielas 35 Mārupē līdz Mazcenu alejai 4A Jaunmārupē ar apgaismojumu.
Gājēju celiņu izbūve
• Plānots izstrādāt būvprojektu
gājēju celiņu izbūvei: Rožleju,
Paleju un Upesgrīvas ielā (no Pededzes ielai līdz Kantora ielai), gar
Jelgavas ceļu (posmā no Rudzrogu
ielas līdz Rīgas robežai), Ventas
ielā (no Dzelzceļa ielas līdz Krones
ielai).
• Tiks veikta priekšizpēte gājēju
celiņa izveidei Dzelzceļu ielā (no
Jelgavas ceļa līdz Sīpeles ielai).
• Ielu un ceļu labiekārtošanas
objektu sakārtošana
• Gājēju pārejas pieeju izbūve
pāri dzelzceļa pārbrauktuvei Dzelzceļa un Ventas ielas krustojumā
ar apgaismojumu.
• Gājēju pārejas izbūve Stīpnieku ceļa un Kantora ielas krustojumā.
• Satiksmes intensitātes noteikšana novada ielām un ceļiem.
Publicējam precizētu sarakstu
ar 2017.gadā plānotajiem darbiem
ielu un ceļu labiekārtošanā, jo
“Mārupes Vēstis” janvāra numura
drukas versijā publicētajā ielu un
ceļu labiekārtošanas darbu sarakstā bija ieviesusies kļūda..

Paziņojums par lēmumu pilnveidot lokālplānojumu Mārupes un Tīraines
ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai
Mārupes novada Dome 2017.
gada 22.februārī ir pieņēmusi lē
mumu Nr.5 (prot. Nr.3) ”Par
lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sar
kano līniju precizēšanai, ietverot
priekšlikumus atsevišķu zemes
vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, pirmās redakcijas
pilnveidošanu”.

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notika laikā no 2016.
gada 19.decembra līdz 2017.gada
30.janvārim. Izvērtējot publiskās
apspriedes
laikā
saņemtos
iedzīvotāju iebildumus un priekšlikumus, kā arī institūciju sniegtos
piektdiena, 10.marts 2017

atzinumus, tika lemts pilnveidot
lokālplānojuma redakciju, lai dotu
iespēju pirms lokālplānojuma apstiprināšanas visiem interesentiem
iepazīties ar precizētajiem sarkano
līniju risinājumiem. Ar pieņemto
lēmumu un darba sanāksmes, kurā
tika izskatīti saņemtie iebildumi un
priekšlikumi,
protokolu
var
iepazīties
Mārupes
novada
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
lokālplānojumi, kur tiek publicēta
arī pārējā informācija, kas saistīta
ar lokālplānojuma izstrādi un tā
gaitā pieņemtajiem lēmumiem.
Protokolā ietvertas atzīmes par katra iebilduma vai priekšlikuma
vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Ņemot vērā, ka Lokālplānojuma
pilnveidotā redakcija pēc tās izstrādes tiks atkārtoti nodota publiskai apspriešanai, nepieciešamības gadījumā interesentiem būs
iespēja sniegt priekšlikumus vai
iebildumus par pilnveidoto sarkano līniju plānu. Aicinām sekot
līdzi lokālplānojuma izstrādes
turpmākai gaitai, par ko informācija tiks publicēta gan
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļās
par Sabiedriskajām apspriedēm un
par Lokālplānojumiem, gan oficiālajā izdevumā “Mārupes vēstis”,
kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv.

100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā
2500,00 EUR par viena nekustamā
īpašuma pieslēgumu. Līdzfinansējuma
apmēra
ierobežojums
2500,00 EUR var tikt palielināts
līdz 5000,00 EUR, ja pieslēguma
izbūves rezultātā to varēs izmantot
vēl ne mazāk kā divi nekustamie
īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu
saņēmušās
privātpersonas
nekustamo īpašumu. Mārupes
pašvaldība šim mērķim no budžeta
līdzekļiem 2017.gadā ir paredzējusi 50 000 EUR.
Aicinām pieteikties pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, ja ir
izpildītas visas sekojošās prasības:
• nekustamais īpašums atrodas
Mārupes novadā un tā sastāvā ir
ekspluatācijā nodota viendzīvokļa
dzīvojamā māja;
• pa ielu vai ceļu gar šo
nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts
maģistrālais kanalizācijas vads un/
vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;
• pieslēguma izbūve neietver

ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam,
jāiesniedz:
• pieteikums (saistošo noteikumu “Par Mārupes novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
piešķiršanu
dzīvojamo
māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai” pielikums);
• dokumenta
kopija,
kas
apliecina iesniedzēja vai viņa
ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma saņēmēja kritērijiem;
• zemes robežu plāns, kurā ir
atzīmētas esošās kanalizācijas
sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.
Pieteikumu un tam pievienotos
dokumentus jāiesniedz no 17.
marta līdz 18.aprīlim Mārupes
novada domē (Daugavas iela 29,
Mārupe, LV-2167) ar norādi
„Pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai
kanalizācijas
pieslēguma izbūvei”.

Nekustamā īpašuma nodokļa
aprēķināšanas kārtība Mārupes novadā
Mārupes novada Dome pas
kaidro, ka nekustamā īpašuma
nodokļa
aprēķinu
Mārupes
novadā nosaka divi saistošie no
teikumi - vieni nosaka nekust
amajam īpašumam piemērojamo
nodokļa likmi no kadastrālās
vērtības; otri paredz atviegloju
mu piešķiršanas kārtību noteik
tām iedzīvotāju grupām.

Saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3.
panta pirmo daļu nekustamā
īpašuma nodokļa likmi vai likmes
no 0,2 līdz 3 procentiem no
nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības nosaka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos.
Mārupes novadā piemērojamā
likme atsevišķiem nekustamā
īpašuma veidiem noteikta ar
Mārupes novada Domes 2016.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.30/2016 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanas
kārtību Mārupes novadā”, kas stājās spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Saskaņā ar augstāk minētajiem
saistošajiem
noteikumiem
nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR,
0,4% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 56 915 EUR, bet
nepārsniedz 106 715 EUR, un
0,6% no kadastrālās vērtības daļas,
kas pārsniedz 106 715 EUR –
piemēro fizisko personu īpašumā
vai tiesiskā valdījumā esošajam
nekustamajam īpašumam, kura
lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie
nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai.
Likme
automātiski
tiek
piemērota, ja objektā taksācijas
gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai
personai.
Pārējos gadījumos, t.i. gadījumos, kad īpašumā nav deklarēta
neviena
persona,
dzīvošanai
paredzētajiem fizisko personu
īpašumā esošajiem īpašumiem automātiski piemēro nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības.
Saistošajos
noteikumos
ir
atrunāta iespēja piemērot samazi
nātas likmes 0.2%, 0.4% un 0.6%
apmērā ar nākamo mēnesi pēc tam,
kad
dzīvošanai
paredzētajā
nekustamajā īpašumā savu dzīvesvietu deklarē vismaz viena per-

sona, šo kārtību piemērojot arī
otrādi, proti, ja no īpašuma
izdeklarējas visas līdz šim
deklarētās personas, atjaunojot nodokļa likmi 1.5% apmērā.
Pārrēķins tiek veikts automātiski,
negaidot
konkrētas
personas
iesniegumu.
Ja ir konstatēts būvniecības noteikumu pārkāpums, piemēro NĪN
likmi 3% apmērā līdz nākošajam
mēnesim,
kad
konstatētais
pārkāpums ir novērsts. Šī NĪN
likme tiek piemērota zemei vai
būvei, kurai ir lielāka kadastrālā
vērtība.
Atvieglojumu
piešķiršanas
kārtību noteiktām iedzīvotāju
grupām nosaka 2014.gada 7.novembra Mārupes novada Domes
saistošie
noteikumi
Nr.28
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”.
Ar saistošajiem noteikumiem
kopumā noteikts 21 atvieglojuma
veids fiziskām un juridiskām personām, tai skaitā ģimenēm ar trīs
vai vairāk bērniem, trūcīgām un
maznodrošinātām personām (ģimenēm),
vientuļajiem
pensionāriem. Saskaņā ar noteikumiem nodokļu atvieglojums tiek
piešķirts, ja īpašniekam par mājokli nav NĪN parādu, ir deklarēta
īpašnieka dzīvesvieta uz taksācijas
gada 1. janvāri plkst. 0.00 un nav
konstatēti būvniecības noteikumu
pārkāpumi.
Papildu no šī gada 1.janvāra saskaņā ar noteikumiem fiziskai personai (īpašniekam) tiek piešķirts
NĪN atvieglojums 50 % apmērā
par mājokli (ekspluatācijā nodoto
būvi vai telpu grupu ar piekrītošām
domājamām daļām no būves, kuras
galvenais lietošanas veids ir dzīvojama māja, neieskaitot zemi un
garāžu (ja tāda ir)), kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu uz taksācijas
gada 1. janvāri plkst. 0.00. Šajā
gadījumā nodokļa atvieglojums
tiek piešķirts pēc pašvaldības iniciatīvas, negaidot nodokļu maksātāja
iesniegumu. Pārrēķins par 50% atlaides piemērošanu netiek veikts,
ja gada ietvaros īpašnieks deklarējas īpašumā.
Vienlaikus aicinām pārliecināties
un informēt Mārupes novada Domi
par izmaiņām adresē, piemēram, ja
tiek mainīts ielas nosaukums, mājas nosaukums u.c., neprecizitātes
adresē var būt par iemeslu neatbilstošam nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.
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Praktiskās apmācības bezdarbniekiem
Apmācība pie darba devēja
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”
(projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001)
pasākumu “Apmācība pie darba
devēja”.
Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba
devējs, saņemot no NVA dotāciju,
pats sagatavo sev vajadzīgo
speciālistu. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam
vismaz sešus mēnešus jāturpina
darbs pie tā paša darba devēja. Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā
arī biedrības vai nodibinājumi,
izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības
iestādes.
NVA darba devējam nodrošina
ikmēneša darba algas dotāciju
bezdarbniekam:
pirmo
divu
mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro
mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos
mēnešos - 90 eiro. NVA nodrošina
arī ikmēneša darba algas dotāciju
darba vadītājam 50% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēneša
darba algas. NVA apmaksā arī
izdevumus (līdz 28,46 eiro) par
normatīvajos aktos paredzēto
obligāto
veselības
pārbaudi
bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos
paredzētajiem
individuālajiem
aizsardzības līdzekļiem (līdz 50
eiro), kā arī vienreizēju dotāciju
darba vietas pielāgošanai bezdarb-

niekam ar invaliditāti (līdz 711
eiro). Darba devējam, īstenojot
praktisko apmācību, jānodrošina
darba alga tādā apmērā, lai kopā ar
NVA dotāciju tās apmērs būtu ne
mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
jānodrošina kvalificēts darba
vadītājs un profesionālo kompetenču apguve, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko
apmācību.
Pēc
praktiskās
apmācības
pabeigšanas
darba
devējam
jāizsniedz māceklim rakstisks
apliecinājums ar apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un
zināšanu novērtējumu.
Apmācība pēc darba devēja
pieprasījuma
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) piedāvā darba devējiem apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus, piedaloties pasākumā „Apmācība
pēc
darba
devēja
pieprasījuma”. NVA pēc konkrēta
darba devēja pieprasījuma organizē un finansē bezdarbnieku apmācību uzņēmumam nepiecieša
majās
profesijās
jebkurā
licencētā profesionālās pilnveides
izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā.
Ja darba devējam vajadzīgie
speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, tiek izsludināta apmācības
īstenotāju
pieteikšanās
nepieciešamās apmācību program-

mas īstenošanai. Lai darba devējs
būtu pārliecināts par izvēlētā kandidāta atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms
apmācību sākuma jāpiedalās atlasē, kuras laikā viņš izvēlas
piemērotākos kandidātus. Pēc apmācāmo
bezdarbnieku atlases
aģentūra slēdz ar darba devēju
līgumu, kurā tiek noteikti pušu pie
nākumi, tiesības, atbildība un
līguma izpildes kārtība.
Apmācības laikā bezdarbniekam
tiek maksāta stipendija – 100 eiro
mēnesī. Profesionālās tālākizglītības programmas apguves laikā
darba devējs var piedāvāt prakses
vietas savā uzņēmumā, tādējādi
nodrošinot savu nākamo darbinieku
sagatavošanu atbilstoši konkrētā
uzņēmuma specifikai. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam
jāpieņem bezdarbnieks darbā un
attiecīgajā profesijā jānodarbina
vismaz sešus mēnešus. Gadījumā,
ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks
netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.
 	
Detalizēta
informācija
par pasākumu pieejama aģentūras
interneta vietnē www.nva.gov.
lv sadaļā “Darba devējiem” un
ikvienā no NVA filiālēm visā Latvijā.

Pieci uzņēmumi no Mārupes savas biznesa idejas attīstīt
varēs Jūrmalas biznesa inkubatorā
17.februārī Jūrmalā, Dubultu
prospektā 4, ar svinīgu pasāku
mu tika atklāts Latvijas Investīci
ju un attīstības aģentūras (LIAA)
Jūrmalas biznesa inkubators.
Tajā tika uzņemti 10 jaunie uzņē
mumi, no kuriem pieci ir
mārupieši.

Iespēja attīstīt savas biznesa idejas šoreiz būs arī: SIA “ARHIDEA”, SIA “Be.Loved”, SIA
“Baltic Disc Golf”, SIA “BOLD
Consept store” un SIA “Beard Cosmetics”.
Naura Strujeviča uzņēmums SIA
“Beard Cosmetics” ražo bārdas
kopšanas kosmētiku – bārdas eļļas
un balzamus, kas radīti, izmantojot
tikai 100% dabīgas un ekoloģiski
sertificētas izejvielas (OF&G).
Tiek piedāvāti arī dažādi papildprodukti, sadarbojoties ar citiem
uzņēmējiem (bārdas ķemmes, bārdas sukas, skūšanās piederumus
u.c.).
Nauris Strujevičs par sava uzņēmuma ideju saka: “Īstiem večiem
vajag kārtīgas bārdas un kārtīgām
bārdām vajag īstas rūpes!”
Starp uzņēmumiem, kas turpmāk
darbosies Jūrmalas biznesa inkubatorā, ir arī Mārtiņa Zaķa uzņēmums
SIA “ARHIDEA”, kas ražo

moduļu ēkas “Ekokabīnes”.
Mārtiņš Zaķis: “Ekoloģiska un
veselīga vide ir labums mums visai
sabiedrībai. Dabīgie materiāli, ilgtspējīga būvniecība un zema
oglekļa emisija ir galvenie aspekti
SIA “ARHIDEA” izstrādātās
moduļu
ēkas
“Ekokabīne”
dizainā”. Ar “Ekokabīne” formu
mēs vēlamies atdzīvināt tradicionālo šķūņa konceptu, kuru jūs
varat atrast dažādās variācijās gandrīz katrā kultūrā uz planētas.
“Ekokabīne” arhitektūrā dominē
tradicionālās formas un ekoloģiski
materiāli. Iepriekš izgatavota
moduļu ēka nozīmē, ka “Eko
kabīni” var realizēt ātri un uzstādīt
vienas dienas laikā. Šādu māju var
viegli transportēt ar kravas automašīnām uz nākamo galamērķi,
jo ēkas ārējie izmēri izvēlēti tā, lai

transportējot nebūtu nepieciešamas
speciālas kravu transportēšanas
atļaujas. Tādā veidā, mājas
lietošana kļūst ļoti ilgtspējīga.
“Ekokabīne” māja būs arī ļoti energoefektīva, pateicoties masīvkoka
paneļu karkasam un efektīvai siltumizolācijai. Tā būvēta tā, lai tajā
varētu dzīvot visos gadalaikos un
klimatos. (“Ekokabīne” ir četru sezonu produkts).
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra vēlas informēt, ka
uzņemšana pirmsinkubācijas atbalstam
notiek
nepārtraukti,
savukārt uzņemšana inkubācijas
atbalstam reizi ceturksnī. Tie, kuri
vēl nav paspējuši pieteikties, bet ir
lieliska biznesa ideja, var pieteikties. Detalizēta informācija par pie
teikšanos biznesa inkubatorā pie
ejama LIAA interneta vietnē.

SIA “Beard Cosmetics” pārstāvis Nauris Strujevičs un
SIA “ARHIDEA” pārstāvis Mārtiņš Zaķis

Starp 2016.gada labākajiem uzņēmumiem arī Mārupes A aptieka
Noslēdzoties vērtēšanai, zināmi
ikgadējā
konkursa
„Latvijas
Labākais tirgotājs 2016” rezultāti.
Nomināciju Uzvarētājs un labākā
tirgotāja balvu ieguvusi arī SIA “A
Aptieka” aptieka Mārupē.
Konkurss–skate
“Latvijas
Labākais tirgotājs” tiek rīkots jau
20.gadu. Konkurss ir nekomerciāls
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un atklāts – tajā var piedalīties jebkurš Latvijas uzņēmums, kas darbojas nozarē. Visus šos gadus
konkursu rīko sabiedriskas organizācijas – Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību (LPS). Šī
konkursa–skates ietvaros eksperti
izvērtējuši un noteikuši labākos

Tuvojas pavasara tīrīšanas darbi
Tuvojoties pavasara lielajiem
dārza un mājokļu tīrīšanas darbiem, informējam, ka saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, zarus, sausus augu stublājus
u.c. tamlīdzīgus dārza kopšanas
atkritumus līdz 15.maijam drīkst
sadedzināt ugunskurā pie mājas,
taču jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Kurinot ugunskuru, jāņem
vērā gan vēja virziens, gan lielu
koku un apstādījumu aizsargzonas.
Ugunskuros nedrīkst dedzināt
nekādus neorganiskas izcelsmes
atkritumus! Arī pērnās lapas nav
vēlams likt ugunskurā, bet gan
kompostā! Videi un cilvēkiem
draudzīgāk būtu zarus sasmalcināt
un pievienot kompostam vai izkliedēt zem krūmiem. Mitra zāle
un lapas ugunskurā nedeg, bet
ilgstoši gruzd, radot biezus un kodīgus dūmus. Šie dūmi rada nopietnus veselības traucējumus hroniskiem elpceļu slimniekiem.
Nokalpojušās
mēbeles
un
sadzīves tehniku, kas kļuvuši par
lielgabarīta sadzīves atkritumiem,
iespējams nodot šķiroto atkritumu
savākšanas laukumā vai jāsagaida
atkritumu apsaimniekotāja organizētā
akcija
un
jānogādā
norādītajā vietā un laikā.
Nolietotās autoriepas jānodod
specializētās savākšanas vietās,
riepu servisā. Pērkot jaunas riepas,
to tirgotājam jāpieņem nolietotās
riepas turpat tirgošanas vietā vai
jānorāda vieta, kur tās nodot (ja
noslēgts sadarbības līgums).
Daudzdzīvokļu namu pagalmos
izveidotie atkritumu savākšanas
punkti ir paredzēti tikai šo māju
iedzīvotājiem! Arī sašķirotos atkritumus (speciālajās somās vai konteineros) katra privātmāja nodod
atkritumu apsaimniekotājam vai
nogādā šķiroto atkritumu laukumā!
Mārupes novada Dome ir noslēgusi sadarbības līgumu ar biedrību
“Eco line” par šķiroto atkritumu
savākšanas laukuma pieejamību
iedzīvotāju vajadzībām. Laukuma
atrašanās vieta: 4 km no Jaunmārupes Ķekavas virzienā, Jūr-

malas apvedceļa 23. km.
Šķiroto atkritumu laukumā
var nodot:
• Stikla (jaukti) atkritumi
(pudeles, burkas), papīrs un kartons, plastmasa (plastmasas
iepakojums), metāls, nederīgās
sadzīves elektriskās un elektroniskās iekārtas (neizjauktā veidā)
- bez apjoma ierobežojuma,
• Bioloģiski noārdāmi dārzu
un parku atkritumi (zāle, lapas
un zari) - līdz vienam kubikmetram dienā no vienas personas.
Biedrība nodrošina arī iespēju
Mārupes novada iedzīvotājiem nodot vai mainīt bez maksas atkārtoti
izmantojamus atkritumus (lietošanai derīgus priekšmetus) – grāmatas, mēbeles, traukus, rotaļlietas un
citas bērnu mantas, sporta inventāru un citus sadzīvē noderīgus
priekšmetus.
Šķiroto atkritumu savākšanas
laukuma darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00
līdz plkst. 17.00, sestdienā no 8.00
līdz 16.00, svētdiena – brīvs.
Iebraucot atkritumu šķirošanas
un pārkraušanas stacijas teritorijā,
jāvēršas pie stacijas darbinieka
dežūrpostenī, kurš parādīs, kur
novietojami konkrēta veida atkritumi. Atkritumus pa veidiem, tiem
atbilstošos konteineros jāievieto
katram pašam!
Uzziņai!
Dedzinot mitrus atkritumus
zemā temperatūrā, notiek nepil
nīga sadegšana un biezie dūmi
satur ne tikai oglekli, bet arī
dioksīnus, kas ir ļoti mutagēna
genoma inde un izraisa neat
griezeniskas izmaiņas cilvēku un
dzīvnieku ģenētiskajā sistēmā,
t.i., vīrieši kļūst sievišķīgi, bet
sievietes – neauglīgas.*
*Informācija
no
vides
aizsardzības
kluba
nodaļas
“Vides vēstis” sagatavota informatīva bukleta

Iedzīvotājiem prezentēta Jaunmārupes
ciema attīstības vīzija
15. februārī Jaunmārupē notikusi
tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras
laikā
pašvaldības
speciālisti
prezentēja Jaunmārupes ciema attīstības vīziju un uzklausīja
iedzīvotāju vajadzības un vēlmes.
Pašvaldības pārstāvji informēja,
ka šogad Jaunmārupē paredzēts
uzsākt veloceliņa izveidi, kas
savienotu Jaunmārupes ciemu ar
Mārupi. Plānota arī futbola stadiona pirmās kārtas būvniecības
uzsākšana. Šobrīd norit darbs arī
pie Mazcenu alejas pārbūves projekta un dabas parka labiekārtošanas projekta izstrādes. Nākotnē
plānota arī daudzstāvu namu pagalmu labiekārtošana, Švarcenieku
dabas parka, aktīvās atpūtas laukumu izveide un lūgšanu nama izbūve.
Tikšanās laikā iedzīvotājus interesēja arī jautājumi par plāniem
ceļu uzturēšanā un labiekārtošanā,
par gājēju ceļu un pāreju izbūvi,
domājot
par
gājēju

drošību. Iedzīvotāji norādīja, ka
nepieciešams paredzēt papildu autostāvvietas Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas tuvumā, jo jau šobrīd ir sarežģīti, apmeklējot pasākumus, atrast atbilstošu vietu auto
novietošanai.
Tika izteikti priekšlikumi publiskot informāciju par veiktajiem un
plānotajiem ielu un ceļu uzturēšanas un būvniecības darbiem,
lai iedzīvotāji varētu sekot līdzi
paveiktajam. Izskanēja arī ieteikums iespēju robežās pakontrolēt
uzņēmēju
kravas
transporta
plūsmas intensitāti un nodarītos
bojājumus ceļa segumam.
Iedzīvotāji arī turpmāk aicināti
sekot līdzi attīstības plāniem, kā arī
iesniegt savus priekšlikumus teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai.
Ar Jaunmārupes ciema attīstības
vīzijas
prezentāciju
aicinām
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv.

tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus
visā Latvijā. Pasākuma mērķis –
paaugstināt nozarē strādājošo profesionalitāti. Pateicoties konkursam vairāku gadu gaitā plašāku
atpazīstamību un uzmanību guvuši
daudzi uzņēmumi.
2017.gadā plānots uzsākt veloceliņa Mārupe - Jaunmārupe izbūvi

piektdiena, 10.marts 2017

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mūžu dzīvo, mūžu mācies
Latvieši izsenis ir slavēti par
savu darba tikumu, par savām
izglītības alkām. Atraitnes dēls nevarēja un nevarēja vien sagaidīt to
brīdi, kad viņš dosies, viņš tieksies,
viņš būs... Cilvēka tieksme pēc
zināšanām, spēja apgūt ko jaunu.
Šajā gadījumā mēs nevaram runāt
par iedzimtību, labajiem vai sliktajiem gēniem, vienādām vai
atšķirīgām starta pozīcijām. Tajā
pat laikā ir iespējams runāt par
būšanu īstajā laikā un vietā, kā arī
par likteņa pirkstu. Radošais gēns
izsprauksies, laidīs saknes un augs,
ja vien tam ļaus vaļu. Nemeklēšu
statistiku, jo man nav jāpierāda, ka
ikviens cilvēks, kuram piemīt kāds
talants, ir īpašs un unikāls.
Kā un vai mēs varam ietekmēt
vai atbalstīt tos cilvēkus, kuri vairs
nav padsmitnieki, nav pat div
desmitgadnieki, bet kuri vēlas piedalīties kādā pulciņā, izgatavot ko
skaistu sev vai saviem līdzcilvēkiem. Liktenis bija lēmis, ka
skolas laikā viņiem vēl nebija intereses, pēc skolas - mācības
augstskolā, ģimene, mazi bērni, ...
Attaisnojumu savai nevaļai jau
varam atrast vienmēr - ļaujiet tikai
pafilozofēt vai pameklēt vainīgo.
Ja godīgi, tad tikai pēc bērnu iz
augšanas es varēju sākt atgriezties
pie tā, kas man pašai jau no skolas
laikiem bija tuvs - darīt ko radošu
un sirdij tuvu. Iekārtoju dārzus,

pabeidzu Rīgas Dizaina skolu, kur
mācījos par interjera dizaineri,
nodarbojos ne tikai ar savas mājas
dizaina veidošanu. Pašlaik esmu
Latvijas Amatniecības kameras
biedre un turpinu mācīties. Es mācos jaunas tehnoloģijas, kuras
izmantoju savu darbu radīšanā.
Neraugoties uz to, ka Mārupes
novadam blakus ir lielais kaimiņš
- Rīga, ar savu studiju, biedrību,
interešu apvienību piedāvājumiem,
Mārupē tieši pašvaldības veidota
Amatu māja būtu īstā vieta, kur
kopā pulcēties novada amat
niekiem. Neviens man nevar sniegt
precīzu informāciju par novada
teritorijā dzīvojošiem un vēl praktizējošiem amata meistariem. Nav
būtiski - ar augstāko izglītību vai
speciālo izglītību, ar diplomu vai
bez tā.
Esmu pārliecināta, ka Mārupē,
Skultē, Jaunmārupē un Tīrainē dzīvo gana daudz sirmmāmiņas un
kundzes, kuras pieprot adīšanas,
aušanas vai tamborēšanas noslēpumus (par kungiem - kalējiem, galdniekiem, podniekiem un citiem
meistariem nepiemirstot), bet kuru
amata prasmes draud aiziet
nebūtībā. Tam par iemeslu ir kāds
sīkums - nav kur un nav kam.
Šodienas trauksmainajā laikmetā
pašas meitai vai mazmeitai nav īsti
vaļas vai intereses, tajā pat laikā
kaimiņos dzīvojošās Anniņa un

Dacīte neko nezina, bet viņas gan
gribētu mācīties. Esot vietai kultūras namā, Amatu mājā vai dienas centrā, arī pašām meistarēm
būtu iespēja satikties, padižoties ar
savām prasmēm, kā arī parunāt.
Par to mācīšanos. Ne jau tikai
jaunajiem ir nepieciešama amatu
izglītība, ne jau tikai jaunajiem
svarīga ir brīvā laika pavadīšana.
Par sportistiem mēs sakām - veselā
miesā vesels gars, tad par radoši
domājošiem un strādājošiem ar
pilnu pārliecību varu teikt, ka radošas darbības veicināšana un atbalstīšana būs kā saldais ēdiens
dvēselei. Ne tikai tam, kurš šos radošos darbus radīs, tikpat lielā apmērā visiem tiem, kuri tos baudīs.
Šis raksts ir kā uzsaukums,
aicinājums visiem Mārupes novada
amatniekiem, ne tikai biedrībā jau
esošajiem. Veidosim un būvēsim
Mārupes novada Amatu māju, kurā
radīsim savus darbus, dalīsimies
pieredzē, kā arī mācīsim jaunos
censoņus. Kas zin’ - varbūt izaugs
kāds radošs konkurents? Kultūra
un tautas amata zinības ir tāda pat
bagātība kā dziedāšana un dejošana!
Žanete Rušeniece, Mārupes
novada amatnieku un mājražotāju
biedrības “Radīts Mārupē” valdes
locekle

Darbs pie novada amatniecības un
mājražošanas nozares attīstības
Jau strādājot pie Tūrisma un
Mārketinga stratēģijas, kā arī
Kultūrvides attīstības un tradīci
ju plāna, Mārupes pašvaldība kā
vienu no risināmiem jautāju
miem iekļāvusi amatnieku un
mājražotāju centra izveidošanu
un amatniecības un māj
ražošanas nozares popularizēša
nu.

1) Tūrisma stratēģijā 2016. –
2020.gadam plānots strādāt pie
amatnieku centra -mājas/ telpas izveides, kur novada amatniekiem
būtu iespēja parādīt savu arodu un
interesantiem aplūkot amatniekus
darbībā, piedalīties novada amatnieku
radošajās
darbnīcās,
iegādāties amatnieku izstrādājumus. Norādītas arī iespējamās vietas, kur tādu varētu veidot –
Švarcenieku muižā (muzeja ēkā)
Jaunmārupē vai plānotajā Multi-

funkcionālajā kultūras centrā
Tīrainē. Tāpat stratēģijā plānots
izveidot lauksaimniecības un amatniecības produktu tirdzniecības
vietu (vai vairākas) novadā, nodrošinot iedzīvotājiem un viesiem
iespēju iegādāties vietējos eko produktus un lauku labumus, kā arī
vietējos amatniecības izstrādājumus.
2) Mārketinga stratēģijā 2016. –
2020.gadam plānots izveidot radošo kvartālu un radošo industriju
atbalsta vietu, t.sk. arī lauksaimniecības un amatniecības produktu
tirdzniecības vietu (vai vairākas)
novadā, nodrošinot iedzīvotājiem
un viesiem iespēju iegādāties vie
tējos eko produktus un lauku labumus, kā arī vietējos amatniecības
izstrādājumus.
3) Kultūrvides attīstības un
tradīciju plāna ietvaros (2017. 2023.gadam) iekļauts pasākums –

Jaunmārupes radošo pakalpojumu
centra izveide, kas paredz pašreizējās Mārupes mūzikas un mākslas
skolas rekonstrukciju un pārveidošanu par radošo pakalpojumu
centru, tajā paredzot arī amatnieku
un radošo aktivitāšu atbalsta un
mūžizglītības funkciju.
Tādējādi sniedzam ieskatu
pašvaldības virzītu stratēģisko
plānošanas dokumentu sasaistei
būtisku jautājumu risināšanā,
plānojot nozaru savstarpējo integrēšanu rīcību plānos. Amatniecības un mājražošanas nozares attīstības iniciēšana un virzība
novada attīstības plānos ir piemērs,
kā pašvaldība plāno uz konkrētām
rīcībām virzītu pasākumu ievie
šanu.
Ilze Krēmere, Domes Attīstības
nodaļas vadītāja

Barikādēm - 26
Kā ik gadu, arī šogad 21.janvārī
Mārupes Kultūras namā notika
1991.gada barikāžu atceres pasākums, kurā bija sapulcējušies
barikāžu dalībnieki no Latvijas un
Lietuvas. Pasākuma dalībnieki atcerējās tās smagās un traģiskās
janvāra dienas, kad tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju devās uz Rīgu
aizstāvēt brīvību un neatkarību.
“Barikādes ir liela un smaga
mūsu vēstures lappuse” – ar šādiem
vārdiem pasākumu atklāja Mārupes
Kultūras nama direktore, deputāte
Ira Dūduma.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja
LR Saeimas deputāts Romualds
Ražuks, kurš atgādināja par
vēsturiskiem notikumiem, kad Latvijas iedzīvotājiem vajadzēja
parādīt un arī pierādīt, ka viņi spēj
nosargāt savas valsts neatkarību.
Neatkarība tika nosargāta. Tāpēc
gan barikāžu dalībnieku, gan viņu
atbalstītāju, gan vēsturnieku, vēl jo
vairāk – Latvijas valdības pienākums ir šo vēsturisko notikumu
neaizmiršana un barikāžu dalībpiektdiena, 10.marts 2017

nieku godināšana un atbalstīšana.
Par šiem jautājumiem runāja gan
1991.gada barikāžu muzeja direktors un 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda prezidents
Renārs Zaļais, gan Mārupes
novada Domes deputāts Jānis
Lagzdkalns, gan NBS komandieris
Raimonds Graube, gan Lietuvas
delegācijas pārstāvji, gan 1991.
gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības valdes priekšsēdētājs
Jānis Ozols. Pasākuma dalībnieki
runāja arī par to, ka jaunieši tikpat
kā neko nezina par barikāžu laiku,
tāpēc obligāti jādodas uz skolām
un jāstāsta jaunatnei par barikāžu
notikumiem.
NBS komandieris Raimonds
Graube izteica pateicību un pa
sniedza Nacionālo bruņoto spēku
Goda rakstu 1991.gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrībai un
biedrības valdes priekšsēdētājam
Jānim Ozolam par ilggadēju un
apzinīgu darbu 1991.gada barikāžu
piemiņas saglabāšanā, kā arī nodošanā jaunajai paaudzei.

1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde, atzīmējot
barikāžu notikumu 26.gadadienu,
par nopelniem vēstures saglabāšanā, personīgajiem ieguldījumiem un atbalstu biedrībai pa
sniedza 43 pateicības rakstus.
Vakara gaitā pasākuma dalībniekus un viesus priecēja Mārupes
vokālā ansambļa ”Dzelde”, aktrises Sigitas Jevgļevskas un Māra
Kupča mākslinieciskie sniegumi,
kā arī Intas un Andra Gailīšu deju
mūzika.
Pasākumu bagātināja arī Lauras
Liepkalnes veidotais iespaidīgais
vizuālais foto un video materiāls.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība sirsnīgi pateicas
Mārupes novada Domei, Domes
priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram un Mārupes Kultūras nama
direktorei Irai Dūdumai par atbalstu šī atceres pasākuma organizēšanā.
Ingrīda Medne

Arī Mārupē notiks Dūlu nedēļa ar
vadmotīvu „Dūlas atbalsts – visai
ģimenei”
Martā Latvijas dūlas jau sesto gadu aicina visus interesentus ap
meklēt nu jau tradicionālās Dūlu nedēļas pasākumus visā Latvijā.
Pasākumu ietvaros – informatīvas un praktiskas nodarbības par
dažādām aktuālām tēmām topošajiem un jaunajiem vecākiem, to
starp daudzi pasākumi pieejami bez maksas. Šogad nodarbības būs
iespējams apmeklēt arī Mārupē.

Parasti par dūlu sauc īpašu apmācību beigušu atbalsta personu sievietei
mazuļa gaidīšanas, dzemdību un pēcdzemdību periodā. Dūla sievietei
sniedz emocionālu, informatīvu vai fizisku atbalstu.
“Taču šogad vairāk vēlamies stāstīt par to atbalstu, kuru dūla var sniegt
ne tikai sievietei – gaidāmā mazuļa māmiņai –, bet visai ģimenei – mazulītim, viņa tētim, arī brāļiem un māsām. Šis atbalsts var būt gan tiešs, gan
netiešs,” stāsta Latvijas Dūlu apvienības vadītāja Līga Liepa-Kivilande.
Runājot par atbalstu pēcdzemdību periodā, viņa stāsta, ka dūla var sniegt
atbalstu zīdīšanā, kā arī palīdzēt ģimenei aprast ar jaunajiem pienākumiem, piemēram, ierādīt, kā nomaināmas autiņbiksītes un mazulis
jāsaģērbj, atbalstīt mammu un tēti pirmajā vannošanas reizē. Tāpat arvien
pieaug interese par dūlu piedāvātajiem pēcdzemdību rituāliem sievietei
un mazulim. “Tajos patiesībā ir iesaistīta visa ģimene, un katra ģimenes
locekļa piedalīšanās ir ļoti nozīmīga. Šie rituāli ir ne tikai simboliski spēcinoši mazulim, relaksējoši un atjaunojoši jaunajai māmiņai, bet tas ir
visu ģimeni vienojošs un stiprinošs pasākums,” dalās L. Liepa-Kivilande.
Arī Mārupē šajā gadā plānotas nodarbības, kas būs bezmaksas vai par
ziedojumiem.
Nodarbības notiks Mammu Pitstopa telpās, Lielā ielā 19-A3, Mārupē.
20. marts plkst 13:00. Mazuļa raudāšana
21.marts plkst 14:00. Pirtīžas
22.marts plkst 14:00. Grūtniecības ceturtais trimestris jeb mazuļa
pirmie 3 mēneši
23. marts plkst 13:00 . Mamma un apzinātība
24. marts plkst 18:00. Lekcija topošajiem vecākiem – Dzemdību
sāpes
25. marts plkst 11:00. Mammu rīts
28.marts plkst 15:00. Dzemdību pieredzes un stāstu pēcpusdiena
topošajām un jaunajām mammām
29. marts plkst 15:00. Mazuļa miedziņš
29.marts plkst 18:30. Praktiskā nodarbība Dzemdību pozas un dabiskie dzemdību atsāpinātāji
31.marts plkst 15:00. Zīdīšana – teorija un prakse
Pieteikšanās un vairāk informācijas ramona.treilona@gmail.com un
abaskevica@gmail.com

Asinsdonoru diena Mārupē
2017. gada 22. martā no plkst.
10.00 līdz 14.00 Mārupes
kultūras namā, Daugavas ielā 29,
tiek organizēta Donoru diena.
Ziedot asinis tiek aicināti visu
asinsgrupu donori.

Iesaistoties
asinsdonoru
kustībā, Tev ir iespēja palīdzēt nelaimē nonākušajiem, kam nepieciešamas asinis. Viena asins
deva var izglābt ceļu satiksmes
negadījumā cietušo, pacientu ar
apdegumiem un palīdzēt vēža
slimniekam.
Katrs asins un asins komponentu
donors:
gūst morālu gandarījumu,
izziņu par asins testēšanas rezul
tātiem (pēc pieprasījuma),
uzkodu komplektu;

pēc asins ziedošanas saņem
kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 euro.
Kompensāciju donoriem izmaksā
bezskaidras naudas pārskaitījuma
formā uz donora norādīto kontu;
izziņu par asins nodošanu, kuru,
iesniedzot darba devējam, var
saņemt apmaksātu brīvdienu;
gada laikā (365 dienu ietvaros)
ziedojot asinis trīs vai vairāk
reizes, Tu saņem Donora privi
lēģiju karti, kas dod iespēju saņemt
dažādas atlaides (vairāk informācijas atradīsi Valsts asinsdonoru centra mājaslapā www.vdac.lv)
Ņem līdzi personu apliecinošu
dokumentu (pasi vai ID karti),
bankas konta numuru un palīdzi!

Notikušas Mārupes novada Uzņēmējdarbības
atbalsta, Mārketinga, Tūrisma, Izglītības
un Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās
padomes sēdes
Jaunais gads ir iesākts aktīvi darbojoties konsultatīvajās padomēs.
2017.gadā ir notikušas visu izveidoto konsultatīvo padomju sēdes. 31.
janvārī notika Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome, 23.februārī
Mārketinga konsultatīvā padome, 28.februārī Tūrisma konsultatīvā padome, 6.martā Izglītības konsultatīvā padome un 7.martā notika Sporta
un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome.
Visām konsultatīvajām padomēm tika mainīti nolikumi, kas tika apstiprināti 2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes sēdē. Nolikuma
galvenās izmaiņas paredz, ka padomes locekļu ievēlēšanu un izslēgšanu
no padomes turpmāk veiks pati padome. Sakarā ar to visās padomēs,
izņemot Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvajā padomē, tika pārvēlēti
padomes dalībnieki atbilstoši jaunajam nolikumam.
Konsultatīvo padomju sēdēs tika pārrunāti nozarēm būtiski jautājumi,
ziņojot par 2016.gadā paveikto un diskutējot par 2017.gadā plānotajām
aktivitātēm un turpmākajām darbībām.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 8/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes2017. gada 22. februāra
sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 16
Grozījumi Mārupes novada
domes 2014. gada 7. novembra
saistošajos noteikumos
Nr.
28/2014
„Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 3.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.
panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu,
(4) daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 7. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 28/2014 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 2.
punktu šādā redakcijā:
„2. Fiziskai personai atvieglojums
var tikt piešķirts par nekustamo
īpašumu, kas atbilstoši
likumam „Par nekustamā īpašuma
nodokli” apliekas ar nodokli, un kurš
netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti cita
veida ienākumi, ja šī fiziskā persona
ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
izņemot saistošo noteikumu 6.16.,
6.17., 6.18., 6.19., 6.20. un 6.22. apakšpunktu. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts tikai par to
nekustamo īpašumu, kurā tā ir
deklarējusi savu dzīvesvietu, izņemot saistošo noteikumu 6.16. 6.17.
6.18, 6.19. un 6.20.apakšpunktu.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 21.
punktu šādā redakcijā:
„21. Pašvaldība var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis
atbalstu tām nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18.
decembra regulas Nr.1407/2013, par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu
de minimis atbalstam, nosacījumus.
Atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 2 /2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 18. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 15
Grozījumi Mārupes novada
domes 2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos 27/2016 „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
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta saistošajos
noteikumos 27/2016 „Par atbalsta
piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību
par bērnu, kurš saņem pakalpojumu
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
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piemērot, ja nodokļu maksātājam ar
tiesas spriedumu ir pasludināts
maksātnespējas process vai ar tiesas
spriedumu tiek īstenots tiesiskās
aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta
bankrota procedūra, piemērota
sanācija vai mierizlīgums, vai tā
saimnieciskā darbība ir izbeigta;
De minimis atbalstu nekustamā
īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā
nepiešķir saimnieciskās darbības
nozarēm un darbībām, kuras minētas
Eiropas Savienības Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;
Saimnieciskās darbības veicēji,
kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu, saskaņā ar Eiropas Savienības
Komisijas 2013. gada 18. decembra
Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107.
un 108. panta piemērošanu de minimis
atbalstam
nosacījumiem,
iesniedz ar attiecīgajiem Ministru
kabineta noteikumiem apstiprināto
uzskaites veidlapu par sniedzamo
informāciju de minimis atbalsta
piešķiršanai un iesniegumu atbalsta
saņemšanai.”
3. Papildināt Saistošo noteikumu
3. punktu aiz vārda „teritorijā” ar
vārdiem šādā redakcijā „izņemot
saistošo noteikumu 6.20
apakšpunktu un 6.22 apakšpunktu”.
4. Izteikt Saistošo noteikumu 4.
punktu šādā redakcijā:
„4. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem
izvērtē
Mārupes novada domes administrācija.”
5.Svītrot Saistošo noteikumu 5.
punktu.
6.Izteikt Saistošo noteikumu 6.19
apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.19. bērnam bārenim un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam
līdz pilngadības sasniegšanai, vai
līdz pilna laika klātienes studiju
pabeigšanai
vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 90 % apmērā.”
7.Saistošo noteikumu 9.1 apakšpunktā aizstāt vārdu „ja” ar vārdu
„kamēr” un svītrot vārdus „par iepriekšējiem taksācijas gadiem”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

pirmsskolas izglītības iestādē” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 9.3
apakšpunktu šādā redakcijā:
„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. Papildus tāmē tiek
norādītas vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas
izglītības
programmas
īstenošanai privātajā PII, atsevišķi
aprēķinot izmaksas bērniem no 1,5 –
4 gadu vecuma un obligātās sagatavošanas vecuma bērniem, kā arī
valsts mērķdotācija, ko saņem
privātā PII (sk.1. pielikumu).”
2. Grozīt Saistošo noteikumu 1.
pielikumu saskaņā ar pielikumu.
Ar pielikumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/saistošie noteikumi.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 47/2016
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2016. gada 21. decembra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 14
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Mārupes novada dome (turpmāk –
dome)
piešķir
līdzfinansējumu
privātpersonai dzīvojamās mājas
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas
kārtību.
2. Ar pieslēgumu šo Noteikumu
izpratnē saprot sadzīves kanalizācijas tīkla daļu no ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēja centralizētās
kanalizācijas sistēmas līdz privātpersonas īpašumā esošai kanalizācijas
sistēmas pieslēguma vietai.
II. Līdzfinansējuma piešķiršanas
vispārīgā kārtība
3.
Līdzfinansējumu
piešķir
pieslēguma izbūvei, ja ir izpildītas
visas sekojošās prasības:
3.1. nekustamais īpašums atrodas
Mārupes novadā un sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa dzīvojamā māja;
3.2. pa ielu vai ceļu gar šo
nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts
maģistrālais kanalizācijas vads un/
vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;
3.3. pieslēguma izbūve neietver
ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas
sistēmas izbūvi.
4. Pieslēguma kopējās izmaksās
tiek ietverti izdevumi par sekojošiem
darbiem:
4.1. projektēšana,
4.2. būvdarbi,
4.3. izbūvēto komunikāciju inženiertehnisko uzmērījumu veikšana
un reģistrācija mērniecības centra
datu bāzē.
5. Līdzfinansējumu piešķir privātpersonai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 3.
punkta
prasībām
atbilstošu
nekustamo īpašumu un tās deklarētā
dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms
pieteikuma iesniegšanas ir 3.punkta
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā
vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esošā personai, aizgādnībā
esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir 3.punkta
prasībām atbilstošajā īpašumā, atbilst vismaz vienam 6.punktā
minētajam kritērijam.
6. Līdzfinansējuma piešķiršanas
kritēriji:
6.1. personai ir piešķirts trūcīgas
personas statuss;
6.2. personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
6.3. personai ir 3 (trīs) vai vairāk
nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18
gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3
nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
6.4. persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
6.5. politiski represēta persona;
6.6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
6.7. Afganistānas kara dalībnieks;
6.8. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks.
6.9. vientuļais pensionārs.
7. Privātpersonai neatkarīgi no tās
atbilstības 5. un 6. punktos izvirzītajām prasībām, līdzfinansējumu ne-

piešķir, ja
7.1. personai ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Mārupes novadā;
7.2. personai piederošajā nekustamajā īpašumā Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
konstatēti būvniecības noteikumu
pārkāpumi;
7.3. personai ir parādi pašvaldības
kapitālsabiedrībai – akciju sabiedrībai „Mārupes komunālie pakalpojumi” (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrība).
III. Līdzfinansējuma apmērs
8. Līdzfinansējums tiek piešķirts
100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām (4. punkts), bet ne
vairāk kā 2500,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu.
9. Noteikumu 8. punktā noteiktais
līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2500,00 EUR var tikt palielināts līdz 5000,00 EUR, gadījumā, ja
pieslēguma izbūves rezultātā to varēs
izmantot vēl ne mazāk kā divi 3.
punkta prasībām atbilstoši nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas
nekustamo īpašumu.
10. Ja nekustamais īpašums pieder
privātpersonai uz kopīpašuma tiesību
pamata, līdzfinansējuma apmēru
aprēķina
proporcionāli
zemesgrāmatā nostiprināto īpašumā esošo
domājamo
daļu
skaitam
no
pieslēguma kopējām izmaksām (4.
punkts un 11. punkts).
11. Līdzfinansējuma apmēru nosaka pamatojoties uz kapitālsabiedrības sagatavotu tāmi katram nekustamajam īpašumam.
IV. Pieteikšanās kārtība
12.
Līdzfinansējumu
piešķir
pieslēgumu
izbūvei
kārtējā
kalendārajā
gadā
pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
ietvaros.
13. Paziņojumu par līdzfinansējuma pieejamību dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
dome publicē
laikrakstā
„Mārupes
Vēstis”,
pašvaldības interneta mājas lapā
www.marupe.lv un kapitālsabiedrības interneta mājas lapā www.mkp.
lv. Paziņojumā norāda:
13.1. pašvaldības līdzfinansējuma
apmēru,
13.2. pieteikumu iesniegšanas termiņu – 30 (trīsdesmit) dienas no
publicēšanas brīža.
14. Lai pieteiktos līdzfinansējuma
saņemšanai, privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā Domē
iesniedz:
14.1. pieteikumu (Pieteikuma
forma - Pielikums Nr. 1);
14.2. dokumenta kopiju, kas
apliecina privātpersonas vai viņas
ģimenes locekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.8 punktos norādītajai
kategorijai.
14.3. zemes robežu plānu, kurā ir
atzīmētas esošās
kanalizācijas
sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.
V. Pieteikumu izskatīšanas un
lēmumu pieņemšanas kārtība
15. Visus paziņojumā norādītajā
termiņā iesniegtos pieteikumus
izskata ar Domes izpilddirektora
rīkojumu izveidotā komisija 3 (trīs)
cilvēku sastāvā.
16. Komisija izskata pieteikumus
to
iesniegšanas
secībā.
Par
iesniegšanas brīdi uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā.
17. Komisija attiecībā uz katru pieteikumu pārbauda:
17.1. vai līdzfinansējumu pieprasa
3.punktā paredzētajam mērķim;
17.2. vai privātpersona ir tiesīga
pieprasīt un saņemt līdzfinansējumu
saskaņā ar 5. punktu;
17.3. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītā privātpersona atbilst 6. punkta apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem;
17.4. vai par tiesīgu saņemt līdzfinansējumu atzītajai privātpersonai
nav 7. punktā noteiktu šķēršļu līdzfinansējuma saņemšanai.

18. Pēc 17. punktā atrunātās pārbaudes veikšanas komisija
18.1. izslēdz no tālākas vērtēšanas
pieteikumus, kuri neatbilst kaut vienai 17. punkta apakšpunkta prasībai;
18.2. pieprasa kapitālsabiedrībai
iesniegt komisijai tāmes, kas satur 4.
punktā
norādītos
izdevumus
pieslēguma izbūvei tiem nekustamajiem īpašumiem, pieteikumi par
kuriem atbilst visām 17. punkta apakšpunktu prasībām.
19. Pēc 18. punkta kārtībā
pieprasīto
tāmju
saņemšanas,
komisija aprēķina līdzfinansējuma
apmēru un sarindo apmierināmos
pieteikumus to iesniegšanas secībā,
sagatavojot attiecīgu ziņojumu domei.
20.
Pēc
līdzfinansējuma
aprēķināšanas, komisija iesniedz
domei visus saņemtos, tai skaitā 19.
punkta kārtībā sarindotos, pieteikumus un komisijas sēžu protokolus,
un tuvākajā domes sēdē dome
pieņem lēmumu par:
20.1. līdzfinansējuma piešķiršanu
tām privātpersonām, kuru pieteikums atbilst 17. punkta apakšpunktu
prasībām atbilstoši budžetā paredzēto
finanšu līdzekļu apjomam (12.
punkts);
20.2. atteikumu piešķirt līdzfinansējumu tām privātpersonām, kuru
pieteikums neatbilst kaut vienai
18.punkta apakšpunktu prasībai.
20.3. tiesību piešķiršanu saņemt
līdzfinansējumu citā pieteikšanās
periodā (13. punkts) prioritārā
kārtībā, ja pieteikums atbilst 17.
punkta prasībām, bet ir pārsniegts
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu
apjoms (12. punkts).
VI.
Līdzfinansējuma
izmaksāšanas kārtība
21. Pēc lēmuma pieņemšanas par
līdzfinansējuma piešķiršanu, dome,
privātpersona un kapitālsabiedrība
slēdz
trīspusējo
administratīvo
līgumu
par
līdzfinansējuma
piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
22. Privātpersonai ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā no
uzaicinājuma saņemšanas dienas ir
jānoslēdz 21. punktā minētais
līgums. Domes vārdā līgumu slēdz
domes izpilddirektors.
23. Privātpersonai pirms 21.
punktā minētā līguma noslēgšanas
jānoslēdz pakalpojuma līgums ar kapitālsabiedrību par kanalizācijas pakalpojumu
izmantošanu
pēc
pieslēguma izbūves.
24. Dome pārskaita privātpersonai
piešķirto līdzfinansējumu kapitālsabiedrībai administratīvajā līgumā
atrunātajā kārtībā.
VII.
Domes
lēmuma
pārsūdzēšanas
un
atcelšanas
kārtība
25. Domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
26. Dome var atcelt tās iepriekš
pieņemto lēmumu pēc pašas iniciatīvas, ja privātpersona:
26.1. nav noslēgusi administratīvo
līgumu 22. punktā noteiktā termiņā,
26.2. nav noslēgusi līgumu ar kapitālsabiedrību (23. punkts),
26.3. ir atteikusies no pieslēguma
izbūves,
iesniedzot
rakstveida
iesniegumu.
VIII. Noslēguma jautājums
28. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē Mārupes
novada domes 2016. gada 26. maija
saistošie noteikumu Nr. 17/2016
„Par Mārupes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.
Ar pielikumiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/saistošie noteikumi.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 6/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 22. februāra
sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 14
Grozījumi Mārupes novada
domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
Izdarīt Mārupes novada domes
2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Saistošo noteikumu 3.13 apakšpunktā aizvietot vārdu „tvertnes”
ar vārdu „konteineri” attiecīgā locījumā.
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 1/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 18. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 13
Grozījumi Mārupes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014
„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā” Nr.
12/2014 (turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 32.2
apakšpunktu šādā redakcijā:
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 7/2017
Mārupē

2. Papildināt Saistošo noteikumu
3. punktu ar 3.18 apakšpunktu šādā
redakcijā:
„3.18. mājsaimniecībās radītie
būvniecības atkritumi – to būvdarbu
veikšanas procesā radušies ražošanas
atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā radušos
atkritumu un to pārvadājumu
uzskaites kārtību”.
3. Izteikt Saistošo noteikumu 12.
punktu šādā redakcijā:
„12. Atkritumu radītājs un
valdītājs nodrošina atsevišķu atkritumu veidu (sadzīves bīstamo, lielgabarīta, mājsaimniecībās radītos
būvniecības
atkritumus
u.c.),
nogādāšanu uz tam paredzētām vietām personīgi vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā ir ieguvis tiesības šo
atkritumu apsaimniekošanai.”
4. Izteikt Saistošo noteikumu 14.
punktu šādā redakcijā:
„14. Vasarnīcas vai citas īslaicīgas
apmešanās ēkas, kuras lietošanai ir
sezonāls
raksturs,
īpašniekam,
valdītājam, lietotājam vai viņa pilnvarotajai personai ir pienākums slēgt
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldības izvēlētu atkri-

Mārupes noada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr.11/2010 šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 12.
punktu šādā redakcijā:

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Grozījums Mārupes novada
domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
5. punktu un 6. punktu
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6. Izteikt Saistošo noteikumu 331.
punktu šādā redakcijā:
„331.
Nodrošināt
atkritumu
radītāju un valdītāju ar dažāda tilpuma konteineriem, t.sk. 0,12 m3,
somām, maisiem, kā arī priekšapmaksas maisiem, iepriekš saskaņojot
klientu un apsaimniekotāju intereses”
7. Izteikt saistošo noteikumu 37.
punktu šādā redakcijā:

„37. Marķēt atkritumu konteinerus, somas un maisus, norādot
sadzīves atkritumu apsaimniekotāja
nosaukumu, kontaktinformāciju un
konteinerā ievietojamo atkritumu
veidu.”
8. Izteikt Saistošo noteikumu 492.
punktu šādā redakcijā:
„492. Dalītos sadzīves atkritumus
izved pēc atsevišķa grafika nekā
nešķirotos sadzīves atkritumus.
Stikla, plastmasas, papīra un metāla
atkritumus ne retāk kā vienu reizi
divos mēnešos.
Stikla, plastmasas, papīra un
metāla atkritumus ne retāk kā vienu
reizi mēnesī no konteineriem pie
daudzdzīvokļu mājām un pašvaldības iestādēm, savukārt no vienģimeņu mājām (privātmājām) ne
retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ja
šie dalītie atkritumi ievietoti tiem
paredzētajos konteineros un ne retāk
kā vienu reizi mēnesī, ja tos ievieto
somās.
Bioloģiskos atkritumus izved ne
retāk kā pēc 72 stundām vasaras
periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā,
augustā un septembrī) un 168
stundām ziemas periodā (janvārī,
februārī, martā, oktobrī, novembrī un
decembrī), periodiski (vasaras peri-

odā – divas reizes nedēļā, ziemas
periodā – reizi nedēļā) izvedot visus
bioloģiskos
atkritumus.
Nepieciešamības gadījumā atkritumu
radītājs vai valdītājs var pieteikt papildus ārpuskārtas dalīto sadzīves atkritumu izvešanu.”
9. Izteikt Saistošo noteikumu VII.
nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„VII. Sadzīvē radīto bīstamo un
lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana.”
10. Izteikt Saistošo noteikumu 80.
punktu šādā redakcijā:
„80. Par šo saistošo noteikumu
neievērošanu vai pārkāpšanu sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu
ir tiesīgas Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas, piemērot
sodu – Mārupes novada Administratīvā komisija.”
11. Papildināt Saistošos noteikumus ar XI. nodaļu „Noslēguma
jautājums”, kurā iekļaut 83. punktu
šādā redakcijā:
„83. Saistošo noteikumu 41.
punkts stājas spēkā 2017. gada 1.
septembrī.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

„32.2. Individuālajiem sportistiem
un atsevišķiem komandas dalībniekiem, kuri Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarējuši savu
pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu
gadu
pirms
pieteikuma
iesniegšanas, ja viņi nodarbojas ar
neolimpiskajiem sporta veidiem;”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 34.
punktu šādā redakcijā:
„34. Individuālie sportisti, atsevišķi komandas dalībnieki un komandas, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem
sporta
veidiem,
finansiālo atbalstu pieprasa un saņem
kārtībā, kāda ir noteikta finansiālā
atbalsta piešķiršanai olimpiskajos
sporta veidos, ņemot vērā 3.nodaļas
apakšnodaļu nosacījumus.”
3. Izteikt Saistošo noteikumu 35.
punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„35. Individuālajiem sportistiem
un atsevišķiem komandas dalībniekiem, kuri nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi”

„12. Ugunskurus drīkst kurināt
nekustamā īpašuma īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja klātbūtnē, ievērojot
ugunsdrošības noteikumus, nenodarot kaitējumu videi, tajā skaitā
nenodarot kaitējumu kokiem un apstādījumiem.
Nav
pieļaujama
ugunskuru
kurināšana
laika periodā, kuru
pašvaldība ir pasludinājusi par ugunsnedrošu. Ugunskuros nedrīkst dedzināt atkritumus.
Par šajā punktā minēto prasību
pārkāpšanu
pārkāpējam
izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudassodu:
fiziskām personām līdz EUR
140,00, juridiskām personām līdz
EUR 280,00.
Par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 200,00, juridiskām
personām – līdz EUR 700,00.”

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 22. februāra
sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 15

tumu apsaimniekotāju, paredzot tajā
uzturēšanās laikam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku un nodrošinot
regulāru atkritumu izvešanu atbilstoši izvedamo atkritumu veidam un
daudzumam.”
5. Izteikt Saistošo noteikumu 32.
punktu šādā redakcijā:
„32. Nodrošināt normatīvajiem
aktiem atbilstošu un pieejamu dalītās
atkritumu vākšanas pakalpojumu
šādiem atkritumu veidiem - stiklam,
papīram, plastmasai, metālam, bioloģiskajiem atkritumiem, mājsaimniecībās radītajiem būvniecības atkritumiem būvgružiem, lielgabarīta,
mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un
sadzīvē radušajiem bīstamajiem atkritumiem.”

Mārupes Jauniešu Lasītāju klubiņa ceturtajā tikšanās reizē
viesosies autors Māris Bērziņš
Mārupes Jauniešu Lasītāju klubiņš jau trīs reizes ir tikušies
Mazcenas bibliotēkā un Mārupes
vidusskolas bibliotēkā, kopā pulcējot lasītmīlošus jauniešus gan no
Mārupes novada, gan no Rīgas. Kā
saka, trīs lietas labas lietas, ceturtā
no sirds! Tāpēc ceturtā tikšanās
reize būs īpaša – jaunieši varēs sa-

tikties ar iepriekš lasītās grāmatas
“Svina garša” autoru Māri Bērziņu! Droši pievienojies!
Šoreiz tikšanās notiks Rīgas
Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Zemgale” Rīgā, Graudu
ielā 59, plkst. 17.00. Ja arī tev patīk
grāmata “Svina garša” un vēlies
satikt autoru, droši nāc un pievie

nojies!
Vēlies pievienoties Mārupes
Jauniešu Lasītāju klubiņam? Tad
raksti uz e-pastu marupes.jauniesu.
dome@gmail.com vai nāc uz mūsu
tikšanos!
“Mārupes Jauniešu Vēstis”
redaktorePatrīcija Šteinberga
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes vidusskolai žilbinoši panākumi olimpiādēs
Mārupes
vidusskolas
skolēniem šogad lieliski panāku
mi vairākās olimpiādēs. Apsvei
cam ar daudzajām uzvarām!

Pierīgas novadu apvienības 9.12.klašu fizikas olimpiādē Mārupes
vidusskolas skolēni izcīnīja 1.vietu
tikpat kā visās klašu grupās. 1.vietu sarūpēja 9.a klases skolēns
Matīss Dambergs, 10.a klases
skolēns Oto Dans Nešins un 12.a
klases skolēns Gints Ernests
Bauda. 3.vieta 11.a klases skolniecei Ilzei Baronei un 12.a klases
skolniecei Anna Raitai. Jāatgādina,
ka Oto Dans Nešins un Gints Ernests Bauda izcīnīja 1.vietu arī
Pierīgas novadu matemātikas
olimpiādē un kopā ar Ugu Kalendri
un Matīsu Dambergu ir izvirzīti uz
valsts matemātikas olimpiādi.
Savukārt Ilze Barone un Gints Ernests Bauda nupat izcīnīja godalgotas vietas arī Pierīgas novadu

ekonomikas olimpiādē.
Pierīgas novadu apvienības alternatīvajā angļu valodas olimpiādē
10.-12.klasēm Mārupes vidusskolas 12.a klases skolniece Anna
Raita izcīnīja 1.vietu, 12.a klases
skolnieks Gints Ernests Bauda un
11.b klases skolniece Anda Juceviča - 2.vietu.
Pierīgas novadu apvienības 5.-8.
klašu matemātikas olimpiādē
Mārupes vidusskolas skolēni
izcīnījuši kopumā četras godalgas
un septiņas atzinības. Labāko
rezultātu uzrādījis 5.b klases
skolēns Rihards Česnauskas, kurš
tika pie 2.vietas. 3.vietā 5.c klases
skolniece Lilija Ose un 6.b klases
skolēni Roberts Mežals un Pēters
Drengers. Apsveicam arī skolēnus,
kuri olimpiādē ieguvuši atzinības:
5.d klases skolnieci Amandu Valtasu, 5.b klases skolēnu Rūdolfu
Gūtmani, 6.c klases skolnēnu Krišjāni Dzirkali, 7.a klases skolēnu

Kristapu Zīli un 8.a klases skolēnus
Elizabeti Citskovsku, Pēteri Šlosbergu un Jēkabu Jansonu.
Pierīgas novadu apvienības
12.klašu ķīmijas olimpiādē 12.a
klases skolēns Gints Ernests Bauda
izcīnīja 1.vietu.
Savukārt Pierīgas novadu apvienības
5.-8.klašu
mājturības
olimpiādē 1.vietu izcīnīja 7.d
klases skolniece Marta Gaveika un
8.a klases skolēns Pēteris Šlosbergs. Dārtai Sakārnei no 9.a klases
- 3.vieta. 5.b klases skolēns
Rūdolfs Gūtmanis ieguvis atzinību.
Izsakām pateicību skolotājiem
Inesei Freimanei, Zandai Romanovskai, Irtai Karsei, Gundegai
Dzenei, Modrim Šāvējam, Līgai
Lagzdkalnei, Aleksandram Vorobjovam, Dacei Rumpei, Gatim
Maķevicam, Vinetai Ūdrei un Artai
Karsei par ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā!

Mārupes vidusskolas skolēni aktīvi
piedalās Ēnu dienā
15.februārī visā Latvijā norisi
nājās praktiskās biznesa izglītī
bas
biedrības
Junior
Achievement Latvija organizētais
karjeras izglītības pasākums
skolu jauniešiem Ēnu diena, kurā
aktīvi piedalījās arī mūsu skolas
3.-12.klašu skolēni. No 10.-12.
klašu skolēniem ēnotāji bija 45%!

Profesijas, kuras tika ēnotas, bija
ļoti dažādas – ārsts, fizioterapeits,
būvuzraugs, sabiedrisko attiecību
speciālists, zobu tehniķis, valsts
pārvaldes
darbinieks,
skaņas
montāžas inženieris, stilists, zemessardzes
kareivis,
tulks,
ugunsdzēsējs-glābējs,
projektu
vadītājs, stilists, pilots, ministrs
u.c.

Jaunmārupes pamatskolā skolēni sporto arī starpbrīžos
“Es domāju, ka iet uz sporta zāli
starpbrīžos ir reāli forši!”
“Tas ir lielisks veids kā
izkustēties.”
“Man patīk pavadīt starpbrīžus
sportojot, tā ir labāk nekā visu
starpbrīdi sēdēt telefonā.”
“Man ļoti patīk iet uz sporta zāli,
jo tad var atpūsties no mācībām.”
“Tā ir extra sporta stunda katru
dienu, var izskrieties un spēlēt
spēles.”
“Jo tur var izlikt visas dusmas.
Iztērē savu enerģiju tur, nevis pret
skolotājiem!”
“Vēlos pavadīt pusstundu nevis
sēžot solā, bet aizejot uz sporta
zāli un spēlēt ar draugiem bumbu.”

Līdzīgas atbildes uz jautājumu
“Vai tev patīk sportot starpbrīžos?”
sniedza apmēram 75% aptaujāto
Jaunmārupes pamatskolas 9-16 gadus vecu skolēnu, kas ar prieku
katru dienu apmeklē sporta zāli
garajos starpbrīžos. Tā nav iedomāta utopiska vīzija, bet reali
tāte mūsu skolā. Kā tas ir iespējams?
Apciemojot
Jaunmārupes
pamatskolu, jebkurā nedēļas darba
dienā visā mācību gada garumā,
ikviens var pārliecināties, ka mūsu
skolēni sporto arī starpbrīžos.
Skats, kas paveras no otrā stāva
gaiteņa logiem uz sporta zāli apakšā, ir patiesi iespaidīgs. Vienlai
cīgi zālē uzturas un brīvprātīgi
sporto apmēram 70- 100 skolēnu.
Skolēniem ir dota iespēja aktīvi
izkustēties starpbrīžos sporta zālē,
gūstot prieku un gandarījumu par
sportošanu. Kopā ar viņiem ir arī
sporta skolotāji Gints Gaiķens un
Mārtiņš Januševskis.
Treneris Gints (kā mūsu skolas
skolēni ir pieraduši uzrunāt savu
sporta skolotāju) pastāstīja, ka “šī
ideja praksē darbojas jau piecus
gadus. Skolēnu atsaucība ir liela,
starpbrīži tiek dalīti blokos: pirmajā garajā starpbrīdī 6. – 9. klašu
skolēni spēlē volejbolu, basketbolu, florbolu (atkarībā no die
nām), otrajā garajā starpbrīdī – 3.
– 5. klašu skolēni spēlē tautas
bumbu. Tas, protams, prasa papildus darbu, bet skolēnu emocijas un
komandas darbs to atsver. Galvenais šajā projektā ir disciplīna –
skolēni zina, ka par trīs saņemtiem
aizrādījumiem viņi vairs nevarēs
starpbrīžos piedalīties spēlēs līdz
mācību gada beigām. Pats interesantākais, – gandrīz visi to ievēro,
un nav problēmas ar disciplīnu.”
Treneris Mārtiņš: „Ideja radās
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Gintam, lai skolēni varētu izkustēties starp mācību stundām.
Varbūt tieši tāpēc mūsu skola jau
vairākus gadus pēc kārtas ir Latvijas čempioni tautas bumbā”.
Abi
sporta
skolotāji
ir
pārliecināti, ka sasniegumi sportā
atkarīgi no skolēnu motivācijas un
vispārējās fiziskās sagatavotības,
un, ka mūsu skolēniem ir laba
fiziskā sagatavotība, jo lielāka
daļa apmeklē dažādus sporta veidu
pulciņus Mārupes novadā un Rīgā.
Arī mūsu skolā ar Mārupes
pašvaldības atbalstu skolēniem
tiek piedāvāta iespēja trenēties
teikvondo, basketbolā, volejbolā,
florbolā, modernajās dejās, futbolā, vieglatlētikā, BMX un šahā.
Jau septiņus gadus pēc kārtas
Jaunmārupes pamatskola ir pirmajā vietā Pierīgas pamatskolu
sporta spēļu sacensību kopvērtējumā, kurā skolēniem jāpiedalās
rudens, pavasara krosā, futbolā,
veiklajās stafetēs, peldēšanā,
vieglatlētikas daudzcīņā, tautas
bumbā, olimpiskajās stafetēs, basketbola un volejbola sacensībās.
Republikas mērogā zēnu komanda
ir Latvijas čempioni tautas bumbas
sacensībās divus gadus pēc kārtas. Jau četrus gadus esam godalgotās vietās republikas sacensībās
tautas bumbā.
Protams, ļoti svarīgs ir skolas
direktores Ivetas Timules atbalsts
sportiskā gara uzturēšanai skolā:

starpbrīžos ir iespēja spēlēt šahu un
dambreti. Veidojot klases komandas garu, skolēniem ir iespēja
pierādīt sevi skolas organizētājās
sporta sacensībās. Arī mūsu skolas
skolotāji ir aktīvi sportisti. Jau otro
gadu skolotāju veidotā volejbola
komanda gūst augstus rezultātus
skolotāju volejbola sacensībās Latvijas un starptautiskajā mērogā.”
Atsaucoties uz Eurydice ziņojumu (2013) par Sporta izglītību un
fiziskām
aktivitātēm
Eiropas
skolās, kā labs piemērs tika minēts,
ka Grieķijā un Somijā vairāk tiek
atbalstīta dalība, nevis sacensība,
un „ka skolēnus motivēt ir svarīgi,
tomēr viņiem jāprot arī priecāties
un just gandarījumu par pašu sportošanu. Tiek uzskatīts arī, ka šādi
pasākumi palīdz mazināt vardarbību un ietekmēšanu skolās.
Vairākas valstis cenšas iekļaut
vairāk fizisko aktivitāšu skolas ikdienas dzīvē, lai tās tiktu veiktas
visas dienas garumā — starpbrīžos
vai pat ceļā uz skolu.”.
Kā
liecināja
Jaunmārupes
pamatskolā aptaujāto skolēnu atbildes, tad tieši piedalīšanās un
prieks par pašu sportošanu ir
pamats tam, lai ideja par fiziskām
aktivitātēm starpbrīžos ikdienā
mūsu skolā darbotos jau piekto
gadu. Un tas varētu būt arī viens no
risinājumiem izglītības ministra
Kārļa Šadurska idejai par skolēnu
nodarbošanos ar fiziskajām aktivi-

Paula Marija Romanovska (11.b) un Artūrs Bērziņš (9.d) ēnoja radio Pieci.lv raidījuma
“Pilnīgs Vakars” diktorus Karmenu un Aleksi.

Daudzi skolēni ēnošanai pietei
cās portālā www.enudiena.lv, kur,
lai tiktu saņemts apstiprinājums
konkrētai vakancei, nācās rakstīt
pieteikuma vēstuli un izturēt
lielāku vai mazāku konkurenci.
Šādi veidojas un attīstās skolēnu
karjeras izglītības prasmes, kas
vēlāk būs nepieciešamas, piesakoties praksē vai darbā.
Savukārt citi ēnotāji izmantoja
lielisku iespēju, savus ēnojamos
sameklēt un uzrunāt paši. Tā,
piemēram, 5.c klases skolnieces
Raimonda Eņģele un Luīze Elksne
iepazinās ar bērnudārza audzinātājas darbu PII “Bitīte”, bet Lelde
Brikša no 9.c ēnoja operācijas
māsu Stradiņa slimnīcā un bija pat
aculieciniece
īstai
žultspūšļa
operācijai!

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis –
2017” pirmsskolā
Aizvadot ziemas pēdējo mēne
si, pēc piecu gadu pārtraukuma
Jaunmārupes
pamatskolas
pirmsskolā sevi atkal pieteica
skanīgas “zvirbulēnu” balsis 28.februārī uz skatuves runas
konkursu pulcējās pārstāvji no
visu vecumposmu grupām, lai
skandētu savu sagatavoto dze
jolīti par tēmu “Ziema”.

Tematiski noskaņoties pasāku-

„Skolā cenšamies veidot vispusīgi attīstītas personības. Nu jau
par tradīciju kļuvuši “sporta starpbrīži”, kuros sporta zālē skolotāja
vadībā ir iespēja aktīvi izkustēties
un attīstīt kādas sporta spēles prasmes. Skolas vestibilos var apgūt
sadarbības prasmi, spēlējot galda
tenisu vai novusu. Klašu telpās

tātēm katru dienu, lai pietuvinātos
Pasaules Veselības organizācijas
mērķiem.                                                     
Ināra Strautniece, Jaunmārupes
pamatskolas Angļu valodas
skolotāja, Izglītības Zinātņu
Maģistre

Ēnot profesiju – tā ir brīnišķīga
iespēja skolēnam iejusties vienā
vai otrā profesijā, “uz savas ādas”
sajust, vai tā varētu būt viņam
piemērota. Jo vairāk dažādas profesijas tiks ēnotas, jo lielāka
iespēja, ka skolēns atradīs un sajutīs savu īsto. Ēnošana paplašina
skolēnu redzesloku un izpratni par
nepieciešamajām zināšanām un
prasmēm, kas jāapgūst, lai varētu
sevi pilnvērtīgi realizēt iecerētajā
nākotnes profesijā.
Paldies klašu audzinātājiem, sociālo zinību skolotājām un skolēnu
vecākiem, kuri iedrošināja, motivēja un palīdzēja skolēniem piedalīties Ēnu dienā!
Ilze Rūtenberga, Mārupes
vidusskolas pedagogs-karjeras
konsultante

mam palīdzēja teatrālā uzveduma
tēli no Bruno Saulīša dzejoļa
“Ziema klāt” – suns Duksis, kaķis
Minka, gailis un zostēviņš Ansis,
kuru lomās iejutās pirmsskolas
skolotājas Baiba Strēle, Ieva
Reiziņa, Gunta Segliņa, Aiga Bērziņa. Vienlaikus katru uzmundrinot
un iedrošinot, skolotāju atveidotie
tēli bija palīgi, kas aicināja uz
skatuves mazos dalībniekus uzstāties ar savu individuālo
priekšnesumu.
No kopskaitā 16 dalībniekiem
katrā vecuma grupā tika noteikti 4

nominanti, par ko pasākuma gaitā
rūpējās žūrija – skolotāja logopēde
Janeta Pekulesa, fiziskās attīstības
skolotāja Ruta Ļesņičija un metodiķe Sandra Belcāne. Diplomus
par Zvirbuļa titula ieguvi saņēma
- Mario Staņko (2013.g.dz.), Ieva
Puriņa
(2012.g.dz.),
Alberts
Sproģis (2011.g.dz.), Daniela Buza
(2010.g.dz.), bet nenoliedzami
prieks bija par katru dalībnieku,
kurš rādīja savu prasmi skandēt

dzejoli publikas priekšā.
Paldies par aizvadītajiem svētkiem visiem - gan grupiņu skolotājām, gan bērnu vecākiem, kas bērnus gatavoja konkursam. Savukārt
par to, lai nodrošinātu konkursa
norisi atbilstoši
pirmsskolas
audzēkņiem, paldies mūzikas skolotājai Sindijai Tropai un pasākuma organizatoriem - skolotājām
Indrai Ģērķei un Zignai Staņko!
Sandra Belcāne, Izglītības
metodiķe

piektdiena, 10.marts 2017
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Mārupes jaunie talanti Lidicā, Čehijā

Terēze Citskovska

2017.gada februārī ar laureātu
izstādi Rīgas domē noslēdzās
45.Starptautiskās bērnu mākslas
izstādes - konkursa “Lidice 2017”
konkursa kārta. Konkursu Latvijā
organizē Valsts izglītības satura
centrs sadarbībā ar Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentu, kā arī ar valsts izglītības iestādēm, bet iesniegtos darbus

vērtē kompetenta žūrija. Saskaņā
ar UNESCO devīzi 2017.gads ir
atzīts par ilgtspējas tūrisma attīstības gadu, tāpēc visu darbu tēmas ir
saistītas ar ceļošanu. Pavisam
konkursa Latvijas kārtai tika
iesniegti 1165 darbi no 49
novadiem un pilsētām. Finālā Latvijas kārtas laureātu izstādei tika
izvirzīti 190 darbi - zīmējumi,
gleznojumi, veidojumi no māla,
koka, stikla, metāla, papīra,
auduma.
Varam lepoties, ka starp uzvarētājiem bija divi Mārupes vidusskolas audzēkņu darbi - Terēzes
Citskovskas uz audekla zīmētais
darbs “Āfrikas safari” un Dajas
Paegles austais darbs “Indiešu
draudzene Samanta”. Abu laureāšu
skolotāja ir Baiba Zvaune.
Noslēguma apbalvošanas pasā-

Pierīgas pirmsskolas pedagogi tiekas Mārupē

kumā autores saņēma organizētāju
diplomus un balvas, bet paši darbi
tiek sūtīti uz konkursa finālu Lidici, Čehijā. Saskaņā ar konkursa
nolikumu, šie darbi turpmāk tiks
izmantoti fināla darbu skatei līdz šī
gada decembrim, bet pēc tam
dažādu izstāžu organizēšanai. Divas Mārupes skolnieces ar saviem
darbiem nes novada vārdu pasaulē,
un viņu darbi tiks izmantoti arī labdarības akciju rīkošanai.

Daja Paegle ar darbu “Indiešu draudzene
Samanta”

Mārupes vidusskolas ansamblim “Mozaīka” 1. pakāpes
diplomi konkursā “Balsis”
21. februārī Babītes kultūras
centrā notika Pierīgas vokālo
ansambļu konkurss “Balsis” 1.
kārta, kur piedalījās vokālais
ansamblis “Mozaīka” (māksl.
vad. Inga Cirse), kas pēc žūrijas
vērtējuma no 11 ansambļiem
saņēma visaugtākos punktus un
1. pakāpes diplomu.

Ansamblis tika izvirzīts uz
konkursa 2. kārtu (Zemgales
novadā), kas notika 3. martā
Ķekavā, kur
“Mozaīka” ieguva 1. pakāpes
diplomu, iepriecinot klausītājus un
žūriju ar lielisko sniegumu.
Paldies ansambļa ”Mozaīka”
dalībniecēm: Elīzai Kristiānai
Zaļmežai – Grīnvaldei, Dārtai Celmai, Betijai Blomniecei, Sindijai
Jankovskai, Madarai Apsītei, Benitai Šķeltiņai, Lotei Annijai
Ankalniņai, Madarai Brokai, Lībai

21. februārī Mārupes novada
pirmsskolas izglītības iestāde
“Zeltrīti ” uzņēma ciemos Pierī
gas kolēģus un dalījās savā
pieredzē, vadot pirmsskolas
sporta un mūzikas skolotāju pro
fesionālās kompetences piln
veides programmu “Ritms bērna
attīstībā”.

Kursus vadīja PII “Zeltrīti”
sporta skolotāja Evita Vītoliņa,
mūzikas skolotāja Kaiva Mollere,
kā arī Baložu PII “Avotiņš” mūzikas skolotāja Madara Stupele.
Pirmsskolas mūzikas un sporta
skolotājas apguva tādas tēmas kā
ritms bērna ikdienā, ritma izjūtas

arī
koncertmeistarei
Gaidei!

Sandrai

Laimīte Seņkāne, vadītājas
vietniece

Flautistu panākumi
Daugavpilī
Februāra mēnesis Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas
mazajiem flautistiem aizritējis
ļoti darbīgs un veiksmīgs.
Mēneša pēdējā nedēļā četras
pedagoģes Sanitas Šuriņas
audzēknes devās uz starptautis
ko konkursu Naujene WIND 2017
Daugavpilī.

Dzimtai- Zemītei, Santai Luīzei
Traskovskai un Sanitai Laurai
Traskovskai par neatlaidīgo un
mērķtiecīgo darbu un brīnišķīgo
sniegumu abās konkursa kārtās, kā

attīstīšana pirmsskolā, ritmisko
spēju korelācija ar bērnu runas,
valodas un kustību koordināciju.
Tika demonstrēti gan labās prakses piemēri par paņēmieniem bērna
ritma izjūtas attīstīšanā un
veicināšanā, gan piedāvāta iespēja
vērot PII “Zeltrīti” bērnu deju ierakstus. Vislielāko atsaucību un
pozitīvās emocijas kursu dalībnieki
saņēma kursu otrās daļas praktiskajā nodarbībā, kur gan iepazina
un izmēģināja dažāda veida ritma
vingrinājumus, kā arī darbojoties
apakšgrupās, izveidoja trīs dejas
un pēc tam demonstrēja tās pārējiem kursu dalībniekiem. Paldies
visiem kursu dalībniekiem par lielo
interesi un atsaucību kursu norises
laikā, un paldies visiem, kas
palīdzēja un atbalstīja, lai šis pasākums izdotos!

Konkurss noritēja Daugavpils
Universitātē, kur jauno mūziķu uzstāšanos klausījās un vērtēja starptautiska žūrija (Latvija, Krievija,
Baltkrievija, Polija, Lietuva). Arī
konkursa dalībnieki bija sabraukuši
no tuvākām un tālākām valstīm,

veidojot augstu konkursa spēles
līmeni un spēcīgu savstarpējo
konkurenci.
Pateicoties, mūsu skolas, mazo
flautistu mērķtiecīgajam darbam,
konkursā tika sasniegti labi rezul
tāti. Taiga Marija Matvejeva
ieguva augsto 2. vietu A grupā,
Endija Bembere un Olga Lungina
arī izcīnīja 2. vietu B grupā,
savukārt, Linda Antiņa ieguva
Atzinības rakstu.
Paldies koncertmeistarei Madarai Kalniņai par lielisko sadarbību!
Sanita Šuriņa, flautas spēles skolotāja

Inga Cirse, ansambļa “Mozaīka”
mākslinieciskā vadītāja

Jauniešiem iespēja piedalīties projektā “PROTI un DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies,
nestrādā algotu darbu, neapgūsti
arodu pie amata meistara un
neesi reģistrēts Nodarbinātības
valsts aģentūrā (NVA) kā
bezdarbnieks, piesakies atbals
tam projektā “PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda finansētais
projekts “PROTI un DARI!”,
Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to,
ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls,
tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības
virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo
pasākumu programma, piedāvājot
piemērotus atbalsta pasākumus,
kas var ietvert tādas aktivitātes kā
neformālās un ikdienas mācīšanās,
speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c.,
izņemot ārstniecības personālu),
dalība pasākumos (nometnes,
semināri,
sporta
aktivitātes,
kultūras pasākumi), brīvprātīgais
darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
profesijas specifikas iepazīšana, tai
skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata
meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski
pasākumi mērķa grupas jauniešiem
piektdiena, 10.marts 2017

ar invaliditāti. Katrs jaunietis,
īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts
projektā līdz 9 mēnešiem.
Ikvienu jaunieti, kas vēlas
saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā “PROTI un
DARI!”, aicinām griezties savā
pašvaldībā.
Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un
mentori – izglītības un jaunatnes
lietu speciālisti, jauniešu biedrību
pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu
darbinieki, karjeras konsultanti un
citu jomu un nozaru pārstāvji un
speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs
jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī
pārņemt pieredzi un sev vērtīgas
zināšanas turpmākajiem dzīves
panākumiem. Aicinām ikvienu
nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var
piedalīties
projektā,
tādējādi
palīdzot viņiem spert pirmo soli un
mainīt savu dzīvi.
Projekta mērķis ir attīstīt mērķa
grupas jauniešu prasmes un
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai
skaitā aroda apguvē pie amata
meistara, Nodarbinātības valsts
aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasāku-

mos vai Nodarbinātības valsts
aģentūras īstenotajos aktīvajos
nodarbinātības vai preventīvajos
bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Vairāk informācijas par projektu
“PROTI un DARI!” var atrast šeit,
kā arī zvanot Mārupes novada
domes Izglītības dienesta Izglītības
darba speciālistei Elitai Lecko,
tel.25448489, e-pasts: elita.
lecko@marupe.lv
Papildus informācija atrodama
aģentūras tīmekļa vietnē www.
jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar
aģentūras Struktūrfondu daļas
darbiniekiem
(tālruņa
nr.
67356249).
“PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas perioda darbības programmas
„Izaugsme
un
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekts, kuru īsteno
Jaunatnes
starptautisko
programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
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Kultūra

Mārupes vēstis

Deju kolektīvs “Mārupieši” rāda prasmes
jaunrades deju konkursā

2017. gada 28. janvārī Valmieras
Kultūras centrā norisinājās XX
jaunrades deju konkurss. Šis ir
otrais gads, kopš konkurss norisi
nās jaunā formātā, proti, vispirms
ir vairāki pusfināli, no kuriem
labākās dejas tiek virzītas finālam.
Fināls tradicionāli notiek Valmierā.
Šajā jubilejas konkursa finālā žūrijai bija jāizvērtē kopumā 45 dejas,
kuras radījuši 29 horeogrāfi.
VPDK „Mārupieši” vadītāja
horeogrāfe Gunta Skuja šī gada
deju konkursam bija sagatavojusi 2

turpinājums no 1.lpp

dejas – „Kur tu iesi, ciema puisi”,
kas paredzēta E grupas dejotājiem
un „Gričeniks (Griķītis)” – D
grupai. Abas šīs dejas žūrijai
atrādīja Mārupes Kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīva
„Mārupieši” dejotāji. Jaunrades
deju konkursa finālam gan tika izvirzīta tikai viena G.Skujas deja –
„Gričeniks”, kurš startēja kategorijā “Latviešu tautas deju un
rotaļdeju apdares”, iegūstot otro
vietu. Jāpiebilst, ka šajā kategorijā
pirmā vieta šoreiz netika piešķirta.

Mārupes Chill Out deju grupa
5. martā apņēmības pilni devās
uz Ādažiem piedalīties “Iterme
diate dance championship Latvi
an mini Cup - 2017” Hip Hop un
House deju sacensībās.

Dejotāji sevi godam parādījuši
un mājās atgriezušies ar:
»» 2. vietas kausu Chill Out
iesācēju grupai kategorijā Street
Dance Show children beginners,
»» 2. vietas kausu Chill Out junioru kuplākajai grupai kategorijā
Street Dance Show juniors begginers,
»» 3. vietas kausu Chill Out
izlases grupai kategorijā Street
Dance Show teams juniors open.
Īpaši apsveicam ar personīgajiem panākumiem: Markusu Cīruli
ar iegūto 1. vietu Hip HOp solo
juniors puišu kategorijā, Tomu
Graudumu ar iegūto 3. vietu Hip
Hop solo juniors puišu kategorijā,
Lauru Liepiņu ar iegūto 3. vietu
Hip Hop solo children meiteņu
kategorijā, Gustavu Kramēnu par
iegūto 3. vietu Hip Hop solo children puišu kategorijā.

Krāšņi nosvinēta Mārupes Kultūras nama ēkas 75 gadu jubileja

Pirms 75 gadiem, 1942.gada
martā laikraksts “Tēvija” rakstīja
– “Rīdzinieku kaimiņiem –
mārupiešiem svētdien bija liela
svētku diena. Viņi iesvētīja un atklāja savu jauno pagastnamu, ko
dibināti var saukt par staltāko visā
Rīgas apriņķī. Rīgas pievārtes
mazā pagasta saime līdz rudenim
cer pabeigt arī jaunas sarīkojumu
zāles izbūvi, tā dodot lielākas
iespējas pagasta sabiedriskās dzī
ves izveidošanai un nodrošināšanai. Mārupiešu jaukajā svētku brīdī
nevarēja būt klāt daudzi pagasta
iedzīvotāji, kurus boļševiki aizveda svešumā latvju tautas Lielajā
Piektdienā – naktī no 13. uz 14.
jūniju. Šos latvju patriotus – jaunā
pagastnama
zemes
dāvinātāju
mārupieti
Minnu
Rozenbergu, pagasta vecāko un
aizsargu nodaļas priekšnieku Jāni
Rozenbergu, J.Štaueru un pārējos
11 aizvestos iesvētīšanas aktā
pieminēja mācītājs L.Čuibe.”
Šī gada 8.martā, mārupiešiem
pulcējoties pie Kultūras nama, tika
iesvētīta vēsturiskā piemiņas plāksne, kas stāsta ēkas pirmsākumiem
un atgādina par mūsu novada vēsturi.
“Mēs ar lepnumu sirdīs šodien
godinām mūsu māju, kura šajos ilgajos gados ir iepazinusi gan sāpes
un asaras, gan lielus priekus un
jaukus svētkus,” piemiņas plāksnes
atklāšanas
svinīgajā
brīdī
klātesošos uzrunāja Kultūras nama
direktore Ira Dūduma. “Šeit aizvadīti ļoti ilgi un skaisti gadi. Gadi,
kas piepildīti ar skaistām tradīcijām, kopjot un sargājot mūsu
kultūras mantojumu.”

Pasākumā vārds tika dots mārupietei Guntai Lielkājai, kas atgādināja, ka laikā, kad šo namu
būvēja, Mārupē bija tikai 1825 cilvēki. “Tagad, kad esam desmit
reižu vairāk, šis nams vēl joprojām
stāv, un man ir prieks, ka šī māja ir
saglabājusies tāda, kāda tā toreiz
tika būvēta. Tajā laikā Mārupē bija
ļoti daudz aktīvu cilvēku, gandrīz
bezjēdzīgi daudz biedrību – un katrai no tām bija vajadzīga sava
telpa, kur pulcēties. No šo cilvēku
ziedojumiem arī radās šī ēka.”
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs, svinīgi atklājot plāksni,
novēlēja, lai Mārupes Kultūras
nams arī turpmāk būtu vieta, kas
pulcētu ap sevi cilvēkus.
Arī Domes Tūrisma organizatore
Elīna Brigmane, kura strādāja pie
piemiņas plāksnes izgatavošanas,
uzsvēra: “Nams bez cilvēkiem
nebūtu nekas, un bez cilvēkiem tas
nebūtu arī radies, tāpēc, atklājot šo
piemiņas plāksni, noteikti jāpiemin
ēkas arhitekts Artūrs Braunfelds,
kurš ir autors arī daudziem arhitektūras pieminekļiem visā Latvijā.
Paldies jāsaka arī cilvēkiem, kas
tajā laikā vadīja Mārupi un bija
klāt šīs ēkas pamatu iesvētīšanā –
Minnai Mizonei - Rozenbergai un
viņas vīram Jānim Rozenbergam.”
Piemiņas plāksnes iesvētīšanu
veica mācītājs Kārlis Žols, aicinot
klātesošos pievienoties kopīgā
lūgšanā.
Pēc piemiņas plāksnes iesvētīšanas viesus sveica mazie
Kultūras nama dejotāji – bērnu
deju kolektīvs “Pērlītes” un hip
hop deju grupa “Chill out”.

Ar spilgtiem deju priekšnesumiem skatītājus lielkoncertā priecēja vidējās deju paaudzes
kolektīvs “Mārupieši”
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Mūsu cHill out dejotāji atved kausus

Skatītājus lielkoncertā “Ļauj sirdij klusi saprasts” priecēja Mārupes novada dziedošo kolektīvu kopkora un solistes Rūtas Dūdumas
sirsnīgi muzikālie priekšnesumi

Visa svētku lielkoncerta laikā maģisku noskaņu radīja smilšu
kino projekcijas, kurās tika ieausti Mārupes novada un
Kultūras nama ēkas stāsti

Katrai mājai ir sava saimniece, kas ir mājas dvēsele. Mārupes
Kultūras nama dvēsele teju pēdējos 20 gadus ir direktore Ira Dūduma.
Mārupē Ira savas gaitas sāka kā vokālais pedagogs un bērnu
popgrupas “Mazā sirds” vadītāja. Attēlā “Mazās sirds” šī brīža sastāvs
kopā Iru.

Mārupes Kultūras nama vēsturiskās piemiņas plāksnes atklāšana 2017.
gada 8.martā. Plāksni iesvētīja mācītājs Kārlis Žols

Izstādes “Mūsu māja” atklāšanā pirmās plāksnes atklāja
un atmiņu stāstos dalījās mārupiete un vēsturniece
Gunta Lielkāja.

piektdiena, 10.marts 2017

Sports

Mārupes vēstis

Notikušas Mārupes novada sacensības
volejbolā “Mārupes kauss 2017”

Šī gada 25. februārī Tīrainē,
Tīraines
sporta
kompleksā,
Viskalnu ielā 7, notika volejbola
turnīrs U-12 vecuma zēniem.
Turnīrā piedalījās 12 zēnu komandas no Mārupes, Rīgas Volejbola
skolas, Siguldas un Jēkabpils.

Spraigās un aizraujošās cīņās
pirmo vietu turnīrā izcīnīja komanda Mustangs (Sigulda), otrajā
vietā Jēkabpils Sporta Skola un
trešo vietu izcīnīja Rīgas Volejbola
Skola/Jugla komanda.

Mārupes novadu skolu sacensības
“Vieglatlētikas trīscīņa 2017″

Mārupes SC meitenēm un zēniem panākumi 3x3 turnīrā!
2017.g.
18.februārī
mūsu
meitenes piedalījās 3x3 turnīrā
“Mārupes Kauss” 2007.g.dz.
meitenēm! Turnīrā piedalījās 16
komandas no Mārupes novada, Rīgas sporta skolām, Tukuma, Valmieras un Liepājas pilsētām.

Rīga/Jugla).
Arī 2007.g.dz. puišiem 18.
februārī tika aizvadīts 3x3 turnīrs
“Mārupes Kauss”. Turnīrā piedalījās 16 komandas no Mārupes
novada, Rīgas sporta skolām un
Ķekavas.

Mārupes SC meiteņu komanda,
startējot pie gadu vecākām sportistēm, sešās spēlēs izcīnīja 3 uzvaras.

Rezultāti U10 grupā zēniem:
1.vieta – BJBS Rīga/Rīdzene A
(treneris Aigars Brigmanis)
2.vieta – Mārupes Lauvas
(treneris Rolands Rullis)
3.vieta – A.Kraukļa VEF BS A
(treneris Ainārs Tomašs)

Rezultāti U10 grupā meitenēm:
1.vieta – 3.BJSS A (trenere
Anita Mikāle)
2.vieta – BJBS Rīga/Jugla (trenere Līga Jansone)
3.vieta – Tukums (trenere Dace
Aumale)
Metienu konkursa uzvarētāja
meitenēm: Rūta Lanka (BJBS

Metienu konkursa uzvarētājs
zēniem: Edgars Eglītis (BJBS
Rīga/Rīdzene).
Nākamās basketbola aktivitātes
notiks 18.martā – basketbola “Tehnikas Dienas” sacensības četrās

vecuma grupās: 2005., 2006.,
2007. un 2008.g.dz. zēniem un
meitenēm.
Tiek aicinātas meitenes uz
basketbola treniņiem!

Sākot ar 2016.g.septembri,
Mārupes novadā tiek organizēti
basketbola treniņi meitenēm, kuras
dzimušas
20082010.gadā.
Treniņus vada mērķtiecīgs un motivēts treneris Mārcis Pliens
(treniņi Jaunmārupes PSK un
Tīraines SK). Meitenēm paredzēti
treniņi 2-3 reizes nedēļā, vasaras
nometnes, kā arī regulāras sacensības! Mārupes novada meiteņu komandā “Mārupes SC 2008” ir
daudz talantīgas jaunas basketbolistes, un jau pirmajā sezonā komanda piedalās sacensībās pie
gadu vecākām meitenēm, lai iegūtu
spēļu praksi un pieredzi.

Dāvis Zvejnieks Mārupes vidusskolai Ērgļos izcīna 1.vietu
kalnu slēpošanā
3.februārī Jaunatnes ziemas
olimpiskajā festivālā Ērgļos
Mārupes vidusskolas 12.klases
skolēns Dāvis Zvejnieks izcīnīja
1.vietu kalnu slēpošanā.

Sekmīgi startēja arī Madara
Kvāle no 4.c klases, distanču
slēpošanā jaunākajā grupā izcīnot
10. vietu starp 30 dalībniecēm.
Madara ir trešā starp 2006. gadā
dzimušajām slēpotājām.

28. februārī Mārupes sporta
kompleksā notika vieglatlētikas
sacensības starp Mārupes novada
skolām 4.-5. klašu grupā un 6.-7.
klašu grupā. Kopumā sacensībās
piedalījās 50 skolnieki no Mārupes
vidusskolas,
Jaunmārupes
pamatskolas
un
Mārupes
pamatskolas. Sacensības notika trīs
individuālajās disciplīnās – trīssoļu
lēkšana no vietas, 30m skrējiens un
pildbumbas mešana tālumā, kā arī
stafetes skrējienā.
Kopvērtējumā 4.-5. klašu grupā

pirmo vietu izcīnīja Mārupes vidusskola, otrajā vietā Jaunmārupes
pamatskola un trešajā vietā
Mārupes pamatskolas komanda.
6.-7. klašu grupā pirmo vietu
izcīnīja Mārupes vidusskolas komanda un otrajā vietā Jaunmārupes
pamatskolas komanda.
Paldies
skolotājiem
par
audzēkņu
sagatavošanu
sacensībām un paldies Mārupes
sporta centram par atbalstu sacensību organizēšanā.

Aizvadīta galda spēļu diena 2017
Šī gada 18. februārī, Jaunmārupē, dienas centrā Švarcenieki, notika
Mārupes novada galda spēļu diena skolas vecuma bērniem un jauniešiem,
kurā piedalījās 28 dažāda vecuma bērni. Sacensības notika četrās galda
spēļu disciplīnās: galda teniss, galda hokejs, novuss un dambrete.
Kopvērtējumā meitenēm pirmo vietu izcīnīja Sabīne Cemkusa, otro
vietu izcīnīja Aleksandra Slovohatova un trešo vietu izcīnīja Daniela Ditriha.
Kopvērtējumā zēniem pirmo vietu izcīnīja Haralds Ditrihs, otro vietu
izcīnīja Reinis Miemis, trešo vietu izcīnīja Markuss Tālums.
Paldies visiem sacensību dalībniekiem. Paldies dienas centra “Švarcenieki” vadītājam Gatim Vācietim par palīdzību un Mārupes sporta centram par atbalstu sacensību organizēšanā.

Zīmīgi, ka Dāvja vecākais brālis,
mūsu skolas absolvents Kristaps
Zvejnieks nupat izcīnīja zeltu Pa
saules Ziemas universiādē, kas
norisinājās
Kazahstānā. Abu
slēpotāju trenere ir Mārupes vi-

dusskolas absolvente, sporta skolotāja un dēlu māmiņa Jana Zvejniece. Pēc veiksmīgā starta Dāvis
savā Instagram profilā ierakstīja:
“Tas man prasīja 12 gadus un 9
Latvijas Ziemas Olimpiādes, lai

iegūtu šo skaisto Zelta medaļu!”
Apsveicam!
Mārupes vidusskolas direktors
Jānis Lagzdkalns

Mārupietis Kristaps Zvejnieks izcīna zelta medaļu pasaules
Universiādē
Latvijas vadošais kalnu slēpotā
js Kristaps Zvejnieks februārī
izcīnījis Latvijas pirmo zelta
medaļu pasaules Universiādē, uz
varot kalnu slēpošanas Alpu kom
binācijas disciplīnā.

Universiāde Kazahstānas Almati
pilsētā norisinās 28. ziemu un tajā
piedalās arī Latvijas komanda.
Jāmin, ka Zvejnieks arī bija Latvijas komandas karognesējs atklāšanas ceremonijā.
Kā jau Alpu kombinācijā ierasts,
pirmais brauciens tika aizvadīts
supergiganta disciplīnā. Lai arī
Kristapam ātruma disciplīnas nav
stiprā puse, viņš jau pēc pirmā
brauciena spēja izvirzīties līderpozīcijās.

Otrajā braucienā, kas bija K.
Zvejnieka mīļākā disciplīna - slaloms, viņš uzrādīja otro laiku, 0,25
sekundes zaudējot Matejam Falatam no Slovākijas, taču ar pirmajā
braucienā iekrāto pārsvaru pietika,
un Zvejnieks varēja svinēt uzvaru.

Divu braucienu kopsummā Kris
taps savu tuvāko sekotāju Martēnu
Meinersu pārspēja par 0,88
sekundēm. Trešo vietu sacensībās
ieguva Zvejnieka “World Racing
Academy”
komandas
biedrs
Matejs Falats.

Mārupes līnijdejotājas ar panākumiem
startē starptautiskās sacensībās
Līnijdejotājiem
šis
gads
iesācies ar WorldCDF Pasaules
čempionātu
Čehijā,
Liberec
pilsētā, kurā piedalījās dejotāji
no 25 valstīm, tai skaitā no
Mārupes. Čempionātā Mārupes
dejotāja Elita Zariņa izcīnīja 5.vi
etu klasiskajā programmā New
comer Silver un 5.vietu Modern
Platinum Basic.

Janvāra beigās ”Vējiem Līdz”
dejotājas Mārīte Rjabkova, Vera
Stumbure, Zaiga Savicka, Ināra
Kokina un Elita Zariņa piedalījas šī
piektdiena, 10.marts 2017

gada pirmajās Reitinga sacensībās
Lapmežciemā, kur startēja ar labiem panākumiem.
Pagājušajā nedēļas nogalē šīs
pašas dejotājas piedalījās Baltijas
Čempionātā, kas notika Rīgā Hanzas vidusskolā. Social Gold grupā
Zaiga ieguva 1.vietu, Mārīte 2.
vietu, Vera 4. vietu. Ināra startēja
Newcomer Gold grupā un ieguva
3.vietu, savukārt Elita startēja augstākā Novice Silver grupā un
ieguva 10.vietu, kā arī Modern
grupā 4.vietu.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Sibilla Hāzenfūza (26.01.2017.)
Karlīna Brante (26.01. 2017.)
Zlata Gaiduka (30.01. 2017.)
Katrīne Bleidele (05.02. 2017.)
Emma Veikša (06.02. 2017.)
Rojs Jonass Januškevičs (07.02.
2017.)
Emīlija Latkovska (14.02. 2017.)
Ērika Inese Vilciņa (06.02. 2017.)
Raiens Sloskāns (12.02. 2017.)
Artūrs Vasiļjevs (16.02. 2017.)
Emīlija Šķēla (17.02. 2017.)
Enija Priede (16.02. 2017.)
Henrijs Blumers 10.02. 2017.)
Eduards Mozgis (17.02. 2017.)
Danils Banščikovs (22.02. 2017.)
Amelia Līna Freimane (23.02.
2017.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas laulības
09.02.2017.
Mareks Maķējevs un Ilze Budena

Sveicam novada seniorus
Zinaidai Kolbinai
8. februārī palika 90 gadi
Inesei Reišulei
9. februārī palika 95 gadi
Alfonam Gremzem
12. februārī palika 90 gadi
Jurijam Volkovam
13. februārī palika 85 gadi
Valentinai Khodyrevai
13. februārī palika 95 gadi
Vjačeslavam Mamonovam
15. februārī palika 80 gadi
Almai Linē
15. februārī palika 91 gads
Salomejai Skurjatai
19. februārī palika 92 gadi
Ņinai Zariņai
20. februārī palika 80 gadi
Margai Bitei
20. februārī palika 90 gadi
Valentīnai Korabļovai
25. februārī palika 85 gadi
Aijai Kalniņai
26. februārī palika 80 gadi
Skaidrītei Rūtiņai
26. februārī palika 85 gadi
Ainai Anžai
27.februārī palika 80 gadi
Tamārai Melzobai
28. februārī palika 80 gadi

Mūžībā aizgājuši

Traktortehnikas un tās piekabju apskates 2017.gadā
Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra atgādina, lai piedalītos
ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pa
vasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsaga
tavo un jāuzrāda ikgadējai
tehniskajai apskatei.
VTUA arī atgādina, ka no 1.
marta visos VTUA birojos, bet no
3.jūlija arī par ārpus biroja sniegta-

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
2017. gada 12. un 26.
martā plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

12

jiem
pakalpojumiem
varēs
norēķināties tikai ar bezskaidras
naudas maksājumu – bankas karti,
internetbankas maksājumu vai
rēķinu. Neskaidrību gadījumā vai
pirms pakalpojuma saņemšanas
skatīt tīmekļa vietni http://www.
vtua.gov.lv/ vai jautāt tuvākajā
Valsts
tehniskās
uzraudzības
aģentūras birojā.

Andris Maike

06.08.1940 – 01.02.2017.

Marija Lapinska

Uzziņām tālrunis 67613821vai
26439396,29387160,26603850 vai
www.vtua.gov.lv.

20.03.1936 – 07.02.2017.

Valentīna Novaha

24.01.1948 – 10.02.2017.

Aloida Lepnāne

17.02.1940 – 12.02.2017.

Traktortehnikas apskati būs
iespējams iziet Mazcenu alejā
37, Jaunmārupē, 15.maijā un
17.jūlijā plkst. 11.00.

Antoņina Vinokurova
10.12.1931 – 12.02.2017.

Ilga Putniņa

25.09.1939 – 11.02.2017.

Leons Tvardovskis

02.10.1934 – 13.02.2017.

Lilija Ceple

Laikraksts
“Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru.
Bezmaksas.

01.12.1944 – 14.02.2017.
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.

Jevgenijs Jumatovs

30.07.1948 – 13.02.2017.

Genovefa Ivanova

15.03.1936 – 16.02.2017.

Leontina Circene

09.01.1930 – 22.02.2017.

Vanda Loce

13.03.1942 – 28.02.2017.

Viesturs Pinnis

13.01.1942 – 09.02.2017.

piektdiena, 10.marts 2017

