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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Darbīgu un radošu jauno mācību gadu!

MĀRUPES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
UZSĀKUŠAS JAUNO MĀCĪBU GADU

Jauno mācību gadu Mārupes
novada četrās vispārizglītojošajās
iestādēs uzsācis 2381 skolēns, kas
ir par 21,13% vairāk nekā pagājušajā gadā, un 203 skolotāji. Kopumā
13 pirmajās klasēs skolas gaitas
uzsākuši 311 pirmklasnieki. Priecē
arī vēsts, ka aizvien biežāk
mārupieši izvēlas vidējo izglītību
iegūt tieši Mārupes vidusskolā, kur
šogad
vidusskolēnu
skaits
pieaudzis par 25 %. Gatavojoties
mācību gadam, mācību procesa nodrošināšanai un modernizēšanai,
Mārupes novada skolas iegādājušās
jaunu inventāru un mācību līdzek

M

ļus, veikušas remontdarbus, kā arī
ieviesušas jaunas interešu izglītības programmas.

M

ārupes vidusskolā savu
pirmo skolas gadu
uzsākuši 118 pirmklasnieki, kopumā 4 pirmajās klasēs.
Skolā šogad ir 11 jauni pedagogi.
Gatavojoties jaunajam mācību ga
dam, Mārupes vidusskolā veikts
jumta seguma remonts, bruģa
ieklāšana pagalmā, skolas telpu
kosmētiskais remonts un grīdas
seguma atjaunošana.
Jaunmārupes pamatskolā četrās

pirmajās klasēs skolas gaitas
uzsākuši 105 pirmklasnieki un darbu sākuši 12 jauni pedagogi. Arī
Jaunmārupes pamatskolā vasaras
brīvlaikā veikti uzlabošanas darbi –
vecās nojumes demontāža, koridora grīdas segumu nomaiņa, sienas
remonts ar krāsojuma atjaunošanu,
linoleja grīdas līstu atjaunošana, radiatoru nomaiņa un dekoratīvā
fasāžu režģu krāsošana.
Augusta beigās noslēgušies
Jaunmārupes pamatskolas baseina
jumta pārbūves būvdarbi. Darbi
veikti stingrā Būvniecības valsts
kontroles biroja uzraudzībā un peld-

Aicinām pieteikties un līdzdarboties Mārupes novada
konsultatīvajās padomēs

ārupes novadā jau otro
gadu aktīvi darbojas konsultatīvās
padomes,
kurās tiek izskatīti visdažādākie katrai nozarei svarīgie jautājumi, lai
veicinātu novada attīstību un izaugsmi, līdzdarbojoties gan pašvaldībai,
gan uzņēmējiem, gan nevalstisko
organizāciju
pārstāvjiem
un
iedzīvotājiem. Lai padomēs aktīvi diskutētu un līdzsvaroti tiktu pārstāvētas visas interešu grupas, nolikumi
vidēji paredz 12 – 14 cilvēku sastāvu. Dažās padomēs vēl ir vakances brīvprātīga konsultatīvās padomes locekļa statusā.
Aicinām pieteikties un līdzdarboties sekojošās Mārupes novada
konsultatīvajās padomēs:
1. Tūrisma konsultatīvajā padomē
- Mārupes novada tūrisma nozarē
iesaistītu nevalstisku organizāciju
pārstāvjus un vienu Mārupes

piektdiena, 8.septembris 2017

novadā deklarētu iedzīvotāju
pārstāvi;
2. Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvajā padomē – Mārupes
novada komersanta pārstāvjus un
trīs Mārupes novadā deklarētu
iedzīvotāju pārstāvjus;
3. Izglītības konsultatīvajā padomē – Mārupes novadā reģistrētās
nevalstiskās organizācijas pārstāvjus un divus Mārupes novadā
deklarētu iedzīvotāju pārstāvjus;
4. Mārketinga konsultatīvajā padomē – Mārupes novadā reģistrēto
uzņēmumu pārstāvjus un divus
Mārupes
novadā
deklarētu
iedzīvotāju pārstāvjus;
5. Kultūras konsultatīvajā padomē – Mārupes novadā pārstāvētu
nevalstisku organizāciju un piecu
Mārupes
novadā
deklarētu
iedzīvotāju pārstāvjus, kas darbojas
kultūras jomā.

Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Galvenie uzdevumi – uzraudzīt un ie
viest izstrādātās stratēģijas, sa
skaņot plānoto ikgadējo nozares
budžetu atbilstoši stratēģijai,
ierosināt grozījumus apstiprinātajās stratēģijās, izskatīt citus nozarei būtiskus jautājumus atbilstoši
aktualitātēm.
Interesentus lūdzam pieteikties
līdzdalībai līdz 2017.gada 31.oktobrim. Pieteikšanās un papildus informācija pieejama pie Attīstības
nodaļas vadītājas palīdzes Jolantas
Kursišas, tālr. 67149875, vai sūtot
e-pastu: jolanta.kursisa@marupe.lv,
norādot savu kontaktinformāciju
(vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un
e-pasts), vēlamo konsultatīvo padomi un īsu pamatojumu par iespējamo ieguldījumu līdzdarbībai.

baseina darbību plānots atsākt no
oktobra. Tiek turpināts strādāt arī
pie Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūves projekta realizācijas.
Arī Mārupes pamatskolā nokomplektētas četras pirmās klases,
kurās skolas gaitas uzsākuši 78
skolēni, un strādās 6 jauni pedagogi. Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, Mārupes pamatskolā izbūvēti vārti pie sporta halles un
veikts telpu kosmētiskais remonts.
Mārupes novada Skultes sākumskolā 1.klasē mācās 10 bērni,.
Darbu sākumskolā sāk 2 jauni peda

gogi. Arī Skultes sākumskolā
vasaras brīvlaikā veikti remontdarbi – veikta klases sadalīšana divos
kabinetos, grīdas seguma atjaunošana, balkona remonts,
evakuācijas kāpņu remonts, saimniecības ēku siltināšana un sienas
apmetuma remonts.
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolu apmeklēs 480 audzēkņi un
darbu uzsākuši 6 jauni pedagogi.
Veikta mūzikas klases skaņas
izolāciju uzstādīšana, radiatora nomaiņa, sienas krāsojuma un grīdas
segumu atjaunošana.
Lai atvieglotu skolēnu nokļūšanu
pašvaldības skolās, tāpat kā iepriekšējos gadus, Mārupes novada
Dome nodrošina skolēnu autobusus.
Šajā mācību gadā pirmsskolas
izglītības programmu pašvaldības
dibinātās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs apgūs 1152
mazie mārupieši, savukārt 577 bērni apmeklēs privātos bērnudārzus.
Vairāk kā 142 pirmsskolas vecuma
bērni saņems privāto aukļu pakalpojumus.
Arī Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestādes vasaras brīvlaikā
ir aktīvi gatavojušās jaunajam mācību gadam. Mārupes pamatskolas
pirmsskolas izglītības iestādē veikta gājēju vārtiņu nomaiņa, bērnudārza iekštelpu kosmētiskais remonts
un radiatoru nomaiņa. PII “Lienīte”
veikts esošā jumta noteku remonts,
ieeju kāpņu seguma atjaunošana un
apstrāde ar pretslīdes materiālu.
Savukārt jaunākajā Mārupes novada izglītības iestādē, PII “Mārzemīte”,
izbūvēta bruģēta ietve.
Sākoties jaunajam mācību ga
dam, aicinām autovadītājus būt uzmanīgākiem un pievērst uzmanību
papildus ātruma ierobežojumiem,
īpaši izglītības iestāžu tuvumā.

Aicina pieteikties uz pašvaldības sporta
zāļu izmantošanas laikiem

M

ārupes novada Dome aicina iedzīvotājus vai to
apvienības, kā arī juridiskas
personas,
kuras
2017./2018.gada sezonā (no 2017.
gada septembra līdz 2018.gada augustam) vēlas izmantot pašvaldības
sporta zāles vai sporta laukumus,
līdz š.g. 12.septembrim iesniegt
Mārupes novada Domei adresētus
pieteikumus, norādot vēlamo sporta objektu un tā izmantošanas laikus.
Pieteikumi sūtāmi pa pastu (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads), ar drošu elektronisko
parakstu uz e-pastu marupe@
marupe.lv vai personīgi iesniedzami Mārupes novada Domes sekretariātā darba laikā.
Mājaslapas sadaļā Sports/
Mārupes Sporta centrs iespējams
iepazīties ar informāciju par

pašvaldības sporta bāzēm un to nomas maksu.
Aicinām iepazīties arī ar Mārupes
novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā”, kas
nosaka kārtību, kādā tiek sniegts
pašvaldības atbalsts fiziskām un juridiskām personām ar mērķi veicināt
iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, tai skaitā, saņemot
atbalstu pašvaldības sporta zāļu un
sporta laukumu izmantošanai par
samazinātu nomas maksu.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes lēmumi
9.augusta Domes sēdē
Lēma par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un
adrešu piešķiršanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem
Apstiprināja iesniegto saistošo
noteikumu projektu Nr. 23/2017
„Grozījumi Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 11/2010 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”.
Lēma piedalīties Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” līdzfinansētā projektā „Zaļā iepirkuma,
teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā”.
Veica grozījumus Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumā.
Lēma finansiāli atbalstīt vairākus
sportistus.
Lēma slēgt deleģēšanas līgumu,
pilnvarojot veikt likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktā paredzēto no
pašvaldības autonomām funkcijām
izrietošo pārvaldes uzdevumu - veco
ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, ar Sociālās aprūpes centru „Baldone”, Pansionātu „Rauda”,
Biedrību „Dzintarkrasta serviss” Sociālās aprūpes centru pansionātu
„Liepa”, Sociālās aprūpes centru
„Tērvete”.
Lēma atzīt Mārupes novada
domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru par Rīgas plānošanas reģiona
Attīstības padomes locekļa kandidātu un piešķirt Mārupes novada
domes priekšsēdētāja vietniecei
Līgai Kadiģei tiesības piedalīties Rīgas plānošanas reģiona Attīstības
padomes sēdēs ar locekļa tiesībām
un pilnvarām Mārupes novada
domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra prombūtnes laikā.
Noteica Mārupes novada Vēlēšanu komisijas locekļu skaitu un lēma
par Vēlēšanas komisijas locekļu

kandidātu pieteikšanās termiņiem.
Lēma iestāties biedrībā „Pierīgas
partnerība”.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības Audita komisiju.

30.augusta Domes sēdē
Lēma par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un
adrešu piešķiršanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
Apstiprināja Lokālplānojuma
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, 2.redakciju kā galīgo.
Lēma pieņemt saistošos noteikumus Nr. 24/2017 „Lokālplānojuma
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un Grafiskā
daļa”.
Lēma organizēt fotokonkursu un
apstiprināja nolikumu, paredzot apbalvojuma „Atzinības raksts otrā pakāpe”, „Atzinības raksts trešā pakāpe” un „Pateicības raksts”
piešķiršanu attiecīgi pirmās, otrās
un trešās vietas ieguvējiem 2018.
gadā ar attiecīgu finansējumu.
Lēma izveidot konkursa “Mārupes
novada uzņēmēju gada balva”
komisiju.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 25/2017 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.
18/2013 „Par līdzfinansējumu
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā””,
Saskaņoja Jaunmārupes pamat
skolas interešu izglītības programmas 2017./2018., 2018./2019. un
2019./2020. mācību gadam.
Saskaņoja Mārupes pamatskolas
Interešu izglītības programmas
2016./2017. – 2018./2019. mācību
gadam apakšprogrammas.
Saskaņoja Mārupes Mūzikas un

mākslas skolas interešu izglītības
programmas
Lēma piedalīties SIA „Ziņas TV”
īstenotajā projektā „Lai dzīvo bērni!”
ar pašvaldības līdzfinansējumu
300,00 euro apmērā.
Lēma piešķirt biedrībai „Radīts
Mārupē” finansiālo atbalstu 1500,00
eiro apmērā projekta „Rūķu meistardarbnīcas” īstenošanai:
2017. gada 2. decembrī Mārupes
novada dienas centrā „Tīraine”,
3. decembrī Mārupes novada dienas centrā „Skulte” un
9. decembrī Mārupes novada dienas centrā „Švarcenieki”.
Lēma
piedalīties
Projekta
,,Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
īstenošanā.
Izveidoja Mārupes novada civilās
aizsardzības komisiju un apstiprināja nolikumu.
Noteica privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta
centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem no 1. oktobra līdz 31. maijam.
Apstiprināja grozījumus Mārupes
novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.
11/2010 „Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”.
Lēma izdarīt instrukcijā „Kārtība,
kādā Mārupes novada pašvaldība
sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu,
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kas apstiprināta ar
Mārupes novada Domes 2016. gada
28. septembra sēdes Nr. 11 lēmumu
Nr. 30, grozījumus.
Mārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Jaunmārupē atvērts jauns smago automašīnu MAN klientu un
servisa centrs

Mārupes pašvaldība turpina līgumiskās attiecības
ar SIA “Eco Baltia Vide” līdz līguma noslēgšanai ar
jaunu atkritumu apsaimniekotāju
Atklātā
konkursā
par
tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā Iepirkuma komisija no četriem iesniegtajiem piedāvājumiem atzinusi par
saimnieciski izdevīgāko PS “RagnSells Baltic” iesniegto piedāvājumu.
Divi no pretendentiem iepirkuma rezultātu ir apstrīdējuši Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) un līdz
brīdim, kad IUB tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu
uzvarētājam,
pašvaldībai nav tiesības slēgt jaunu līgumu ar izvēlēto pretendentu.
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obrīd Mārupes pašvaldība
turpina līgumiskās attiecības ar SIA “Eco Baltia Vide”
līdz tiks noslēgts līgums ar jaunu atkritumu apsaimniekotāju. Jāņem
vērā, ka arī pēc līguma noslēgšanas
ir paredzēts vairāku mēnešu pārejas periods, kura laikā plānots
pārslēgt līgumus ar iedzīvotājiem,
veikt konteineru nomaiņu un īstenot
citas nepieciešamās formalitātes.
2012.gada
13.aprīlī
starp
Mārupes novada Domi un SIA “Eco
Baltia Vide” tika noslēgts līgums Nr.
5-21/83-2012 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā (turpmāk tekstā – Līgums),
ar darbības termiņu 5 gadi no tā
spēkā stāšanās dienas, t.i. līdz
2017.gada 12.aprīlim.
2017.gada 6.janvārī Mārupes
novada Dome noslēdza ar SIA “Eco
Baltia Vide” vienošanos, ar kuru noteica Pārejas periodu līdz 2017.gada
1.jūnijam, paredzot, ka līdz šim
brīdim Mārupes novada Dome
pabeigs 2016.gadā uzsākto iepirkuma procedūru “Par tiesībām veikt
atkritumu
apsaimniekošanu
Mārupes novadā”, identifikācijas Nr.
MND 2016/68 un noslēgs līgumu
ar jauno apsaimniekotāju, kurš
pārņems sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pienākumu
Mārupes novadā.
Vienošanās 5.punktā, citastarp,
tika paredzēts, ka, ja līdz 2017.gada

Augusta beigās Jaunmārupē atvērts vācu koncerna “MAN Truck
and Bus AG” oficiālā pārstāvja Latvijā SIA “Avar Auto” izveidotais
smago automašīnu servisa centrs,
kura izveidē investēti vairāk nekā
četri miljoni eiro.

25

.augustā svinīgā gaisotnē notikusi jaunā
MAN klientu un servisa centra atklāšanas ceremonija
“Effective Black & White”, kurā SIA
“Avar Auto” dāvājis Mārupes novadam kokaugus parka veidošanai,
tādējādi simbolizējot izaugsmi un
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attīstību.
Jaunatklātās ēkas kopējā platība
ir 3100 kvadrātmetru, no kurām servisa telpas aizņem 1510 kvadrātmetru. Centrā ir izveidotas septiņas
darba līnijas, kuru skaitā ir pa vienai
diagnostikas un mazgāšanas līnijai.
Kompleksa materiālu un komunikāciju izvēlē uzmanība vērsta, lai
ēka būtu ar augstu energoefektivitāti. Kompleksā ir izbūvēts plašs
stāvlaukums, pilnībā aprīkots dzī
voklis, kurā pārnakšņot šoferiem ilgāka automašīnas remonta gadījumā, kā arī pieejama ekspozīciju
halle demo automašīnām.

Palielinoties servisa jaudai, tiek
plānots palielināt cilvēkresursus
servisa apkalpošanā, radot papildu
darbavietas.
MAN zīmols Latvijā ienāca pirms
14 gadiem, kad “Avar Auto” kļuva par
joprojām vienīgo oficiālo importētāju Latvijā, kas nodarbojas ar jaunu
un lietotu MAN kravas automašīnu
un autobusu, kā arī speciālās un
piekabju tehnikas tirdzniecību un remontu. Kopš 2015.gada “Avar Auto”
ir arī MAN un “Neoplan” autobusu
oficiālais dīleris Latvijā.

Ilze Žunde

Saimnieciskie darbi augustā
Izsludinātie iepirkumi
Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais
ceļš)
pārbūve,
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 01.08.2017.,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.

No kreisās SIA “Avar Auto” valdes locekle Ilvija Veite, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, MAN Truck & Bus AG
Eiropas reģiona viceprezidents Roman Sitte

1.jūlijam Mārupes novada Dome
nenoslēdz jaunu līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju un līdz ar
to jaunais apsaimniekotājs neuzsāk
pakalpojuma sniegšanu novadā,
Līguma termiņš tiek pagarināts līdz
jauna līguma noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā un attiecīgā pakalpojuma
sniegšanas uzsākšanas brīdim.
Ievērojot minēto, un pie apstākļiem, ka iepirkuma procedūra “Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā”, identifikācijas Nr. MND
2016/68, nav noslēgusies līdz 2017.
gada 1.jūlijam sakarā ar vairāku
sūdzību iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā, kas savukārt lie
dza Domei līdz augstāk norādītā
Pārejas perioda beigām noslēgt jaunu līgumu ar jauno sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, Dome informē,
ka līgumiskās attiecības starp
Mārupes novada Domi un SIA “Eco
Baltia Vide” turpinās arī šobrīd.
Ņemot vērā, ka nav nosakāms
konkrēts termiņš šo attiecību izbeigšanai, jo to ietekmē vairāki šobrīd neparedzami apstākļi, sākot ar
2017.gada 1.jūliju SIA “Eco Baltia
Vide” saviem klientiem vairs nepiestāda rēķinus avansa maksājumiem par vēl nesaņemtajiem pakalpojumiem. Visi norēķini starp SIA “Eco
Baltia Vide” un klientiem tiek veikti
par faktiski saņemtajiem pakalpojumiem.
Mārupes novada Dome vērš uzmanību, ka atbilstoši Mārupes novada Domes 2017.gada 18.janvāra lēmuma Nr.18 (sēdes prot.Nr.1) 1.
punktam ar 2017.gada 1.jūliju ir
mainījusies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa un tā ir 6,23
eiro par vienu kubikmetru bez PVN.
Minētā maksa būs spēkā līdz brīdim,
kad Mārupes novada Dome noslēgs
jaunu līgumu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju.

Mārupes vidusskolas stadiona
būvuzraudzība,
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 24.08.2017.,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
25.05.2017. tika izsludināts iepirkums stadiona būvniecības darbu
veikšanai un 04.09.2017. pieņemts
lēmums piešķirt līguma slēgšanas
tiesības SIA “Lemminkainen Latvija” par summu 1 281 655, 89 eiro
bez PVN. 2017.gada pašvaldības
budžetā stadiona būvniecībai
plānots ņemt aizņēmumu Valsts
kasē.
Mūzikas instrumenti Mūzikas un
mākslas skolai, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 30.08.2017.,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Karogu un vimpeļu izgatavošana
un
piegāde,
piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 31.08.2017.,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Ainavu
dīķa
“Ūdensrozes”
Mārupes novadā atjaunošana un
pieguļošās teritorijas labiekārtošana, piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.08.2017., notiek piedāvājumu izvērtēšana.

Mazlietotu automašīnu iegāde
Pašvaldības īpašumu pārvaldei,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
30.08.2017., notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais
ceļš) pārbūves būvuzraudzība,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
29.08.2017., notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Noslēgtie līgumi
SIA “Dreimanis un partneri” par
sadzīves tehnikas piegādi pašvaldības iestādēm, līguma summa līdz
41 999,99 eiro bez PVN, līguma darbības termiņš 29.08.2019.
V.Bļinkovas individuālais uzņēmums “MĀKSLA” par tērpu izgatavošanu un piegādi Mārupes novada pašvaldības iestādēm.
Līguma summa pirmajā daļā par
tērpu izgatavošanu un piegādi Jaunmārupes pamatskolai un Mārupes
pamatskolai 11885,20 eiro bez PVN.
Otrajā daļā par tērpu piegādi
Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 2059,20 eiro bez PVN.
Līguma
izpildes
termiņš
11.12.2017.
Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors
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Paziņojums par nekustamā īpašuma Mārupītes
gatve 82, Mārupē, detālplānojuma izstrādes
atcelšanu

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mazbebri”,
Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10
“Par 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr.11 (protokols Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 82, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr. 80760070082), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota un īpašuma teritorijā paliek spēkā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā
izmantošana un apbūves noteikumi. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes
novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”,
Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes
atcelšanu
Mārupes novada Dome 2017.gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11
“Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 7 (protokols
Nr. 7) „Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760060035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar
to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota un īpašuma teritorijā paliek
spēkā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un
apbūves noteikumi. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Mārupes novada Dome 2017.
gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.3) “Par nekustamā
īpašuma “Mazbebri”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760071334), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Mazbebri” teritorija 1,0267 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gad-

am nekustamais īpašums atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijas
apakšzonā Savrupmāju apbūve
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-

strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2017.gada 9.oktobrim
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami, iesūtot
tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā vērsties
Mārupes novada Būvvaldē pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures –
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no 9.0018.00.

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma “Pilari”
detālplānojumu
Paziņojums par nekustamā īpašuma Bebru iela 46,
Mārupē, detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.3
(protokola Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Bebru iela 46, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 007 2730), detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojumu gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv. un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā
īpašuma “Saulesciems” detālplānojumu
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4
(prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 006 0095), detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriedes rezultātiem”. Ar pieņemto lēmumu un darba
sanāksmes, kurā tika izskatīti publiskā apspriešanas laikā (no 10.07.2017.
līdz 7.08.2017.) saņemtie iebildumi un priekšlikumi, protokolu var iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana / detalplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazāvas”
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.5
(prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0001), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu un aktualizāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2017.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / detalplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielās Āvas”
1.z.v. un 2.z.v. detālplānojuma izstrādes darba
uzdevuma termiņa pagarinājumu
Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6
(prot. Nr.4) ”Par nekustamā īpašuma „Lielās Āvas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 005 0003), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076
005 003) un 2. zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 0026) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktuali
zāciju”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2017.gada 30.augustam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana / detalplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
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Mārupes novada Dome 2017.
gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) ”Par nekustamā
īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 003
0049), detālplānojuma projekta pilnveidošanu atbilstoši publiskās ap-

spriedes rezultātiem”.
Ar pieņemto lēmumu un darba
sanāksmes, kurā tika izskatīti publiskā apspriešanas laikā (no
12.06.2017. līdz 7.07.2017.) saņemtie iebildumi un priekšlikumi, protokolu var iepazīties Mārupes nova-

da pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība
/ Attīstība un plānošana / detalplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 108, Mārupē, detālplānojuma
izstrādes darba uzdevuma grozījumiem
Mārupes novada Dome 2017.
gada 9.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3) ”Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 2016/15 detālplānojuma izstrādei nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 108,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 80760030605)”.
Detālplānojuma izstrādes darba
uzdevums apstiprināts 21.12.2016.,
paredzot detālplānojuma ietvaros
izstrādāt biroja ēkas būvprojektu
minimālā sastāvā. Ar 9.08.2017. detālplānojuma darba uzdevuma
grozījumiem tiek precizēts detālplānojuma izstrādes mērķis,
paredzot būvprojektu minimālajā
sastāvā izstrādāt nevis biroju ēkai,
bet savrupmājai ar garāžu. Būvpro-

jekta minimālā sastāvā izstrāde detālplānojuma ietvaros pamatota ar
plānoto garāžas būves apjomu
(paredzēta vairākām, tai skaitā lielgabarīta tehnikas vienībām), tādejādi paredzot būvniecības ieceres
publisko apspriešanu detālplānojuma izstrādes stadijā.
Ar lēmumu var iepazīties Mārupes
novada Domes mājas lapā sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana.
Rakstiskus
priekšlikumus
saistībā ar grozīto detālplānojuma
izstrādes mērķi var iesniegt līdz
2017.gada 9.oktobrim Mārupes

novada Domē Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@
marupe.lv. Iesniegumā noteikti
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures –
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862, vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā
zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistoši noteikumu izdošanu
Mārupes novada Dome 2017.
gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot.Nr.4) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu
ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā
zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistošo noteikumu
„Lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību
funkcionālā zonējuma grozīšanai,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
apstiprināšanu”. Ar minēto lēmumu
pieņemti saistošie noteikumi Nr.
24/2017.
Atgādinām, ka Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi veicināt piekļuves
nodrošinājumu īpašumiem Mārupes
un Tīraines ciemos, papildinot vienoto ielu tīklu un ar to saistītās sarkanās līnijas, kā arī juridiski nosti-

prināt
teritorijas
plānojumā
paredzētās ielu sarkanās līnijas. Apstiprinātais Lokālplānojums ietver
arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas stājas spēkā
lokālplānojuma teritorijā, un turpmāk tiks integrēti novada teritorijas
plānojumā. Tomēr jāņem vērā, ka šī
lokālplānojuma apbūves noteikumi
attiecas tikai uz jautājumiem, kas
saistīti ar ielu un tai piegulošās apbūves projektēšanu. Apbūves noteikumi nosaka ielu kategorijas un tām
atbilstošo sarkano līniju koridora
platumu, nosacījumus ceļu pieslēgumu veidošanai, būvlaides, precizē
prasības ielu labiekārtojumam un
žogu izvietojumam, kā arī nosaka citas prasības. Lokālplānojuma teritorijā tiek noteiktas arī teritorijas ar
īpašiem noteikumiem - “vietējas
nozīmes infrastruktūras attīstības
teritorijas”, kuras paredzētas ielu,
krustojumu vai laukumu izbūvei, bet
to konkrēts novietojums vēl precizē-

jams citos plānošanas dokumentos. Šajās teritorijās atļauta likumīgi uzsāktā izmantošana, taču nav
atļauta jaunu būvju projektēšana un
izbūve, līdz pabeigts plānotās ielas
vai
krustojuma
detalizētas
plānošanas projekts. Lokālplānojuma grafiskajā daļā attēlotas gan precizētās sarkanās līnijas, gan teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kā arī
precizētas aizsargjoslas, kur tas bijis nepieciešams.
Ar apstiprināto lokālplānojumu
netiek grozīts teritorijas funkcionālais zonējums, bet par
Lokālplānojuma pielikumā ietvertajiem priekšlikumiem atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai - to noraidīšanu vai
iekļaušanu Mārupes novada funkcionālajā zonējumā, būs nepieciešams lemt Mārupes novada
teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam grozījumu izstrādes ietvaros.
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Pašvaldība vērš uzmanību, ka ar
saistošiem noteikumiem tiek atcelts Mārupes pagasta saimniecības „Rūtiņas” detālplānojums, kā arī
tiek grozītas noteiktās ielu sarkanās
līnijas 59 detālplānojumos. Informācija par sarkano līniju iz-

maiņām detālplānojumu teritorijā
ietverta lokālplānojuma Paskaidrojuma rakstā, kā arī tie uzskaitīti saistošajos noteikumos Nr. 24/2017.
Aicinām detālplānojumu īstenotājus pievērst uzmanību izmaiņām un
ņemt
vērā
Lokālplānojuma

īstenošanas kārtībā ietvertos nosacījumus detālplānojumu īstenošanai.
Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Lat-

vijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu īstenošana uzsākama pēc tam,
kad tiks saņemts par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas attiecīgs paziņojums.
Ar lokālplānojumu varēs iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.

marupe.lv, ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā
29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst.
9.00 līdz 18.00.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
24/2017
Mārupē

iem:
a. Mārupes pagasta saimniecības
„Aigas” detālplānojums, 27.08.2003.
saistošie noteikumi Nr.15 (protokols
Nr. 9, p.13);
b. Mārupes pagasta saimniecības
„Bajāri” detālplānojums, 22.12.2004
saistošie noteikumi Nr.52 (protokols
Nr. 17, p.9).
c. Mārupes pagasta saimniecības
„Bašēni-2” detālplānojums, 18.02.
2004. saistošie noteikumi Nr. 8 (protokols Nr. 2, p.20);
d. „Par nekustamā īpašuma Bebru
iela
23
(kadastra
Nr.
80760070321), Mārupē, Mārupes
novadā, detālplānojuma projekta
apstiprināšanu”, 30.09.2015. lēmums Nr. 11(protokols Nr.16, p.11);
e. Mārupes pagasta saimniecības
„Bebru iela 26” detālplānojums,
15.10.2008. saistošie noteikumi Nr.
46 (protokols Nr.16, p.8.4.);
f. Mārupes pagasta saimniecības
„Bērzkalni” un „Bērzkalni - 1” detālplānojums, 26.09.2007. saistošie
noteikumi Nr. 34 (protokols Nr.14,
p.9.5);
g. Mārupes pagasta saimniecības
„Bulduri-1” detālplānojums, 26.06.
2008. saistošie noteikumi Nr. 31
(protokols Nr.12, p.6.1);
h. Mārupes pagasta saimniecību
„Cinīši” detālplānojums, 07.07.2004.
saistošie noteikumi Nr. 31 (protokols Nr. 9, p.8)
i. Mārupes pagasta saimniecības
„Daibēni” un Zeltiņu iela 11 detālplānojums, 30.08.2005. saistošie
noteikumi Nr.15 (protokols Nr.7,
p.1§4)
j. Mārupes pagasta saimniecības
„Dravnieki” detālplānojums, 26.09.
2007. saistošie noteikumi Nr. 32
(protokols Nr.14, p.9.3);
4.11. Mārupes pagasta saimniecību „Emīlijas” un „Bērzkalni-2” detālplānojums, 23.01.2002. saistošie
noteikumi Nr. 2 (protokols Nr.1, p.7);
4.12. Mārupes pagasta saimniecības „Gaiļpieši” detālplānojums,
09.08.2007. saistošie noteikumi Nr.
28 (protokols Nr.13, p.9.1).
4.13. Mārupes pagasta saimniecības „Gornovi” detālplānojums, 26.
04.2006. saistošie noteikumi Nr. 14
(protokols Nr.5, p.6§1)
4.14. Mārupes pagasta saimniecības „Granduļi” un „Cepļi” detālplānojums, 31.10.2007. saistošie noteikumi Nr. 39 (protokols Nr. 16, p.9.2);
4.15. Mārupes pagasta saimniecības „Grantiņi-1” detālplānojums,
30.08.2005. saistošie noteikumi Nr.
13 (protokols Nr.7, p.1§2);
4.16. Mārupes pagasta saimniecības „Grāvkalni-1” detālplānojums,
20.04.2005. saistošie noteikumi

Nr.3 (protokols Nr.3, p.10);
4.17. Mārupes pagasta saimniecību „Ingas”, „Takas”, „Silkalni” un „Silkalni B” detālplānojums, 29.04.2004.
saistošie noteikumi Nr. 13;
4.18. Mārupes pagasta saimniecības „Jaunaudzes” detālplānojums,
19.05.2004. saistošie noteikumi Nr.
23 (protokols Nr.7, p.12);
4.19. Par Mārupes pagasta saimniecību „Kurpnieki”, „Stibes” un
„Jaunlauri-1” detālplānojuma apstiprināšanu, 15.05.2003. saistošie noteikumi Nr.7 (protokols Nr.6, p.9);
4.20. Mārupes pagasta saimniecības „Jelgavas ceļš 44” detālplānojums, 26.04.2006. saistošie noteikumi Nr.16 (protokols Nr.5, p.6§3);
4.21. Mārupes pagasta saimniecības „Kalēji” detālplānojums, 02.
06.2003. saistošie noteikumi Nr. 8
(protokols Nr.8, p.10);
4.22. Mārupes pagasta saimniecības „Kroņkalns” detālplānojums,
19.05.2004. saistošie noteikumi Nr.
25 (protokols Nr.7, p.14);
4.23. Mārupes pagasta saimniecības „Lapenieki” detālplānojums,
29.03.2006. saistošie noteikumi Nr.
9 (protokols Nr. 4, p.10§4);
4.24. Mārupes pagasta saimniecības „Laukkalniņi” detālplānojums,
27.08.2008. saistošie noteikumi Nr.
38 (protokols Nr.14, p.7.4);
4.25. Mārupes pagasta saimniecības „Ledaiņi” detāls plānojums,
19.05.2004. saistošie noteikumi Nr.
24 (protokols Nr.7, p.13);
4.26. Mārupes pagasta saimniecības „Ledaiņu iela 2” detālplānojums,
25.10.2006. saistošie noteikumi
Nr.34 (protokols Nr.11, p.9§4);
4.27. Mārupes pagasta saimniecības „Lejaszeltiņu iela 1”, „Lejaszeltiņu iela 2”, „Lejaszeltiņu iela
3”, „Lejaszeltiņu iela 4”, „Lejaszeltiņu
iela 5”, „Lejaszeltiņu iela 6”, „Lejaszeltiņu iela 7”, „Lejaszeltiņu iela
9” detālplānojums, 26.09.2007.
saistošie noteikumi Nr. 30 (protokols Nr. 14, p. 9.1);
4.28. Mārupes pagasta saimniecības „Maldavas”, „Goldiņi” detālplānojums,
07.07.2004. saistošie noteikumi Nr.30 (protokols
Nr.9, p.7);
4.29. Mārupes pagasta saimniecības „Mazirbes” detālplānojums,
16.06.2004. saistošie noteikumi Nr.
28 (protokols Nr. 8, p.10);
4.30. Mārupes pagasta saimniecības „Mazsaulītes” un „Lūki” 2. zemes vienības detālplānojums, 24.
01.2007. saistošie noteikumi Nr. 4
(protokols Nr. 1, p.7§4);
4.31. Mārupes pagasta saimniecības „Melezeri” 1. zemes gabals detālplānojums, 22.12.2004. saistošie

noteikumi Nr.53 (protokols Nr.17,
p.10);
4.32. Mārupes pagasta saimniecības „Meņģeļi” detālplānojums,
30.11.2005. saistošie noteikumi Nr.
29 (protokols Nr.10, p.10§2);
4.33. Mārupes pagasta saimniecības „Mežciems” detālplānojums,
28.09.2005. saistošie noteikumi Nr.
20 (protokols Nr. 8, p.11§1);
4.34. Mārupes pagasta saimniecības „Mežkalni” detālplānojums,
22.12.2004. saistošie noteikumi Nr.
55 (protokols Nr.17, p.12);
4.35. Mārupes pagasta saimniecības „Miķelīši”, „Maldari”, „Sniegi” un
„Alberti” detālplānojums, 23.07.
2008. saistošie noteikumi Nr.34
(protokols Nr.13, p.7)
4.36. Mārupes pagasta saimniecības „Paegļi” detālplānojums, 26.09
.2007. saistošie noteikumi Nr.36
(prot.Nr.14, p.9.7);
4.37. Mārupes pagasta saimniecības „Palejas” 2.z.g. (Zeltiņu iela 20)”
detālplānojums, 29.09.2004. saistošie noteikumi Nr. 40;
4.38. Mārupes pagasta saimniecības „Pārupji” detālplānojums, 28.
04.2004. saistošie noteikumi Nr.14
(protokols Nr.6, p.14);
4.39. Mārupes pagasta saimniecības „Purmaļi-1” detālplānojums,
27.08.2004. saistošie noteikumi Nr.
36;
4.40. Mārupes pagasta saimniecības „Rudzrogas” detālplānojums,
19.12.2007. saistošie noteikumi Nr.
46 (protokols Nr.20, p.9.2);
4.41. Par nekustamo īpašumu
„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”,
Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”,
„Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2, Mārupe,
Mārupes novads, detālplānojuma
apstiprināšanu, 25.02.2015. lēmums Nr.13 (protokols Nr.2, p.13);
4.42. Mārupes pagasta saimniecības „Saulgrieži” detālplānojums,
28.04.2004. saistošie noteikumi Nr.
17 (protokols Nr.6, p.17);
4.43. Mārupes pagasta saimniecības „Sēļi-1” detālplānojums, 28.04.
2004. saistošie noteikumi Nr. 19;
4.44. Mārupes pagasta saimniecības „Silaputniņi”, „Stilmaņi” detālplānojums, 20.04.2005. saistošie
noteikumi Nr. 5 (protokols Nr. 3, p.
12);
4.45. Mārupes pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums, 28.03.2007. saistošie
noteikumi Nr. 10 (p protokols Nr. 4,
p.8§2);
4.46. Mārupes pagasta saimniecības „Spilvas” detālplānojums, 27.
06.2007. saistošie noteikumi Nr. 26
(protokols Nr. 10, p.7.5);

4.47. Mārupes pagasta saimniecības „Šnores” detālplānojums, 30.
08.2006. saistošie noteikumi Nr.28
(protokols Nr.9, p.8§2);
4.48. Mārupes pagasta saimniecības „Teteri-1” detālplānojums, 28.
04.2004. saistošie noteikumi Nr. 12
(protokols Nr. 6, p.12);
4.49. Mārupes pagasta saimniecības „Tīraines dārzi-3” detālplānojums, 27.06.2007. saistošie noteikumi Nr.23 (protokols Nr. 10, p. 7.2);
4.50. Mārupes pagasta saimniecības „Unguri-B” detālplānojums,
27.02.2008. saistošie noteikumi
Nr.6 (protokols Nr. 4, p.10.1);
4.51. Mārupes pagasta saimniecības „Vaivariņu iela 2” detālplānojums, 25.02.2009. saistošie noteikumi Nr. 11 (protokols Nr.4, p.6);
4.52. Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122,
Bieriņu purva pievadceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes
robeža starp saimniecību „Purveglītes” un SIA „Mārupe”, meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža
starp saimniecībām „Vīnkalni”, „Bērni” un saimniecību „Kalmes”, valsts
autoceļš P-132, 29.09.2004. saistošie noteikumi Nr.41 (protokols
Nr.13, p.11);
4.53. Mārupes pagasta saimniecības „Vanagi” detālplānojums, 28.11.
2007. saistošie noteikumi Nr. 13
(protokols Nr.18, p.7.2);
4.54. Mārupes novada saimniecības „Zaigas” detālplānojums, 28.10.
2009. saistošie noteikumi Nr.14
(protokols Nr.8, p.7.3);
4.55. Mārupes pagasta saimniecības „Zeltiņu iela 127” detāls plānojums, 29.04.2004. saistošie noteikumi Nr.11 (protokols Nr.6, p.11);
4.56. Mārupes pagasta saimniecības „Zeltrīti-1” detālplānojums, 29.
03.2006. saistošie noteikumi Nr.8
(protokols Nr.4, p.10§3);
4.57. Par nekustamo īpašumu
Ziedleju iela 13 (kadastra Nr.
80760031691) un Ziedleju iela 15
(kadastra Nr. 80760030492), Mā
rupe, Mārupes novads detālplānojuma apstiprināšanu”, 20.06.2014.
lēmums Nr.14 (protokols Nr.9, p.14);
4.58. Mārupes pagasta saimniecības „Zīraki-3” detāls plānojums,
28.01.2004. saistošie noteikumi Nr.
2;
4.59. Mārupes pagasta saimniecības „Zvirbuļi” detālais plānojums,
27.12.2005. saistošie noteikumi Nr.
33 (protokols Nr.11, p.16§2).

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 30. augusta
sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 8
„Lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību
funkcionālā zonējuma grozīšanai,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25
panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi parpašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 91.
punktu
1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu
tīkla un sarkano līniju precizēšanai,
ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, saistošās daļas:
1.1. Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi;
1.2. Grafiskā daļa – ielu sarkanās
līnijas un citas aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām
un objektiem, kā arī teritorijas ar
īpašiem noteikumiem.
2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanos Mārupes novada
Mārupes un Tīraines ciemu teritorijā ir spēka lokālplānojumā noteiktās
teritorijas ar īpašiem noteikumiem,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un sarkanās līnijas, tai skaitā precizētās sarkanās
līnijas Lokālplānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 84. punktā uzskaitītajos spēkā
esošajos detālplānojumos.
3. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti 2007. gada 24. janvāra Mārupes pagasta padomes
saistošie noteikumi Nr. 2 „Mārupes
pagasta saimniecības „Rūtiņas” detālplānojums”, ar kuriem apstiprinātais detālplānojums nekustamajam īpašumam „Rūtiņas” (kadastra Nr. 80760070279), Mārupē,
Mārupes novadā.
4. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek grozītas noteiktās ielu
sarkanās līnijas detālplānojumos,
kas apstiprināti ar sekojošiem saistošajiem noteikumiem vai lēmum

Mārupes novada iedzīvotājiem ir iespēja nodot
šķirotos atkritumus

B

iedrības “EKO LINE” šķiroto
atkritumu laukumā, Jūrmalas apvedceļa, 23. km., joprojām, Mārupes novada iedzīvotājiem ir iespēja nodot šķirotos atkritumus, - PET pudeles, kartons/
makulatūra, metāla atkritumi, stikla
taras atkritumi, kā arī dārzu, parku
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atkritumi (zāle, lapas) līdz 1 m3 (kubikmetram) dienā, bez maksas.
Biedrības “EKO LINE” otrreizējo
lietu “Namiņā” iespējams nodot
mājsaimniecības lietas, kas vēl nav
nokalpojušas un ir darba kārtībā, kā,
piemēram, sadzīves tehnika, raks
tāmgaldi, kumodes, velosipēdi, trauki, grāmatas, apģērbi, gultas veļa un
citas lietas , kas tālāk tiek nodotas
labdarības projektu ietvaros, cilvēkiem, kam šobrīd ir nepieciešams
atbalsts.
Tālrunis informācijai 27177997

Domes priekšsēdētājs                                     
Mārtiņš Bojārs

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Jaunmārupē ir pabeigti

A

/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības, Mārupes
novada Domes un A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros ir pabeigti ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves

darbi Mārupes novada Jaunmārupes ciemā. Objekts ir nodots
ekspluatācijā 20.06.2017.
Eiropas Savienības līdzfinansētā
projekta līguma ietvaros tika izbūvēti gan jauni sadzīves kanalizācijas
tīkli, gan veikta veco sadzīves
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ar
kopējo tīklu garumu 14,2 km, kā arī
izbūvēti jauni un rekonstruēti vecie

centralizētās ūdensapgādes tīkli 8,2
km garumā. Minētie darbi ir veikti
ielu sarkano līniju robežās.
Kopējās būvniecības izmaksas
sastāda 3 034 303,89 EUR, no kurām
1 385 047,81 EUR ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes saistošie
noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 24. maija sēdes
Nr. 7 lēmumu Nr. 29
Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes
Nr. 2 lēmumu Nr. 4
Par maksimālo maksu (tarifiem) par
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
ar vieglajiem taksometriem un par
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par
pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu
un Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo dalu un 39. panta piekto
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru
un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo
taksometru Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī šo pārvadājumu licencēšanas kārtību.
2. Mārupes novada pašvaldība
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) personai, kas saskaņā ar Autopārvadājumu
likumu ir atzīstama par pārvadātāju
(turpmāk tekstā – Pārvadātājs), saskaņā ar šajos saistošajos noteikumos
izvirzītajām prasībām izsniedz :
2.1. licenci, kas piešķir tiesības Pārvadātājam veikt vieglo taksometru
pārvadājumus Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt
pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus
šīs teritorijas saskaņā ar pielikumu
Nr.1;
2.2. licences kartīti, kas piešķir tiesības Pārvadātājam pārvadāt pasažierus 2.1 apakšpunktā norādītajā
apjomā ar konkrētu vieglo taksometri
saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
3. Licences kartīti izsniedz uz licences pamata attiecībā uz katru Pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā esošo transportlīdzekli, kas tiek
izmantots pasažieru pārvadāšanai.
4. Licenci un licences kartītes
izsniedz vai lēmumu par atteikumu
izsniegt licenci vai licences kartīti vai
par izsniegtās licences vai licences
kartītes anulēšanu pieņem Pašvaldības izpilddirektors. Izpilddirektora lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā. Mārupes novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. Maksimālā maksa (tarifs) par
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem
ar vieglo taksometru ir:
5.1. taksometra nolīgšanas tarifs –
EUR 2,13 (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
5.2. attāluma tarifs – EUR 0,71 par
kilometru (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli);
5.3. laika tarifs – EUR 0,14 par minūti (iekļaujot pievienotās vērtības nodokli).”
II. Prasības, lai saņemtu licenci, un
tās izsniegšanas kārtība
6. Lai saņemtu licenci, Pārvadātājs nodrošina, ka:
6.1. viņa saimnieciskā darbība ir
reģistrēta Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.2. viņam nav nodokļu parādu;
6.3. viņš sniedz pakalpojumus, nodrošinot pasažieru pārvadājumus par
maksu, kas nepārsniedz
5. punktā norādīto.
7. Lai pierādītu Saistošo noteikumu
6. punktā minēto prasību izpildi, Pārvadātājs iesniedz Pašvaldībā:
7.1. vienota parauga aizpildītu un
parakstītu iesniegumu (pielikums
Nr.3), kurā norāda:
7.1.1. Pārvadātāja rekvizītus (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds) un saziņā
ar Pašvaldību izmantojamu kontaktinformāciju (elektroniskais pasts un tālruņa numurs);
7.1.5. apliecinājumu par nodokļu
parādu neesamību;;
7.1.6. informāciju par Pārvadātāja
noteikto maksu (tarifu) par pārvadājumiem.
8. Licenci izsniedz, ja ir izpildītas vi-
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sas 6. punkta prasības, ko apliecina
iesniegumā norādītā informācija, kas
ir pārbaudīta šī punkta kārtībā.
Pašvaldība pārbauda Pārvadātāja
norādītās informācijas pareizību un
patiesumu, iepazīstoties ar iesniegumam pievienotajiem dokumentiem, ja
tādi tika pieprasīti 7. punktā, un nepieciešamības gadījumā ieskatoties
attiecīgos valsts reģistros un datu
bāzēs, kas ir šīs informācijas pirmavots.
9. Pēc iesniegumā norādītās informācijas pārbaudes, bet ne vēlāk kā
10 (desmit) darba dienu laikā no 7.
punktā
minētā
iesnieguma
saņemšanas, Pašvaldība nosūta uz
iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi rēķinu par licences izsniegšanu apmaksai.
10. Licence tiek izsniegta Pārvadātājam 10 (desmit) darba dienu
laikā pēc maksas par licences
izsniegšanu samaksas saskaņā ar 9.
punktu.
11. Pašvaldība atsaka izsniegt licenci, pieņemot par to lēmumu, ja:
11.1. nav izpildīta kaut viena 6.
punkta prasība;
11.2. nav iesniegts kaut viens 7.
punktā norādītais dokuments, nav
sniegta attiecīga informācija vai
sniegtā informācija pārbaudes laikā
tiek atzīta par nepatiesu vai neatbilstošu saistošo noteikumu prasībām;
11.3. nav apmaksāts 9. punktā
minētais rēķins 30 (trīsdesmit) dienu
laikā no tā nosūtīšanas dienas.
III. Prasības, lai saņemtu licences
kartīti, un tās izsniegšanas kārtība
12. Lai saņemtu licences kartīti, Pārvadātājs nodrošina, ka:
12.1. viņam ir spēkā esošā Mārupes
novada pašvaldības licence;
12.2. viņa īpašumā, lietošanā vai
turējumā ir Latvijas Republikā reģistrētais transportlīdzeklis – vieglais
taksometrs, kurš:
12.2.1. ir atbilstošā tehniskajā
stāvoklī, ko apliecina transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates rezultāti;
12.2.2. ir aprīkots ar spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto
speciālo aprīkojumu.
12.3. par katru licences kartītes pieteikumā norādīto vieglo taksometru
veikts valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu avansa maksājums
atbilstoši pieteikumā licences kartītēs
izsniegšanai norādītajam kalendāra
mēnesim.
13. Lai saņemtu licences kartīti, Pārvadātājs:
13.1. iesniedz Pašvaldībā noteiktā
parauga aizpildītu un parakstītu
iesniegumu (pielikums Nr. 4), kurā
norāda informāciju par:
13.1.1. katru vieglo taksometru –
automašīnas marka, valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības
numurs, īpašnieks;
13.1.2. lietošanas tiesisku pamatojumu, ja transportlīdzeklim – vieglajam taksometram ir lietotājs vai turētājs, (līguma veids, noslēgšanas datums
un darbības termiņš).
13.2. pievieno nomas līguma kopiju 13.1.2 punkta gadījumā;
13.3. pievieno katra transportlīdzekļa – vieglā taksometra skaitītāja verificēšanas sertifikāta kopiju kopā ar
kontroles čeku;
13.4. maksājuma uzdevumu par
12.3 punktā paredzētā maksājuma
veikšanu. Maksājuma uzdevumu
drīkst iesniegt atsevišķi, bet ne vēlāk
kā pašvaldība nosūta rēķinu saskaņā
ar 14.2 apakšpunktu.
14. Licences kartīti izsniedz, ja ir izpildītas visas 12. punkta prasības, pēc
tam, kad iesniegti visi
13. punktā minētie dokumenti, šādā
kārtībā:
14.1. Pašvaldība 10 (desmit) darba
dienu laikā pārbauda iesniegumā un
dokumentos norādītās informācijas
pareizību un patiesumu, nepieciešamības gadījumā ieskatoties attiecīgos
valsts reģistros un datu bāzēs, kas ir
šīs informācijas pirmavots;
14.2. pēc informācijas pārbaudes,
bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas
dienas pašvaldība nosūta uz
iesniegumā norādīto elektronisko pasta adresi rēķinu maksas par licences
kartītes izsniegšanu apmaksai. Pārvadātājs ir atbildīgs par visas
iesniegumā norādītās kontaktinformācijas pareizību un par savlaicīgu
sasniedzamību. Pašvaldība nenosūta

rēķinu, kamēr Pārvadātājs nav iesniedzis 13.4 apakšpunktā minēto dokumentu;
14.3. Pašvaldība izsniedz licences
kartītes 10 (desmit) darba dienu laikā
pēc maksas par licences kartītes
izsniegšanu samaksas saskaņā ar
14.2 apakšpunktu.
15. Pašvaldība atsaka izsniegt licences kartīte, pieņemot par to lēmumu, ja:
15.1. nav izpildīta kaut viena 12.
punkta prasība;
15.2. nav saņemts kaut viens 13.
punktā
norādītais
dokuments,
norādītajos dokumentos nav norādīta
pieprasītā informācija vai norādītā informācija pēc pārbaudes veikšanas
tiek atzīta par nepatiesu vai saistošo
noteikumu prasībām neatbilstošu;
15.2. nav apmaksāts 14.2 apakšpunktā minētais rēķins 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā nosūtīšanas dienas.
16. Licences kartīti izsniedz Pārvadātājam, par to sastādot aktu, kuru
paraksta gan Pārvadātājs, gan
Pašvaldības pārstāvis, kas nodrošina
kartītes izsniegšanu.
IV. Licences un licences kartītes
spēka esamība
17. Licenci izsniedz uz vienu gadu.
18. Licences kartīti izsniedz uz
pieprasītu laiku, ievērojot, ka licences
kartītes termiņš nevar būt garāks par:
18.1. licences darbības termiņu;
18.2. transportlīdzekļu valsts tehniskā apskates derīguma termiņu;
18.3. par laiku, par kuru veikts valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums par attiecīgu taksometru saskaņā ar 12.3
apakšpunktu.
19. Licences un licences kartītes
darbības termiņš sākas ar tās sagatavošanas un parakstīšanas dienu.
20. Licences un licences kartīte
zaudē spēku:
20.1. nākamajā dienā pēc tās termiņa beigām;
20.2. ar licences vai licences
kartītes anulēšanas brīdi.
21. Licenci anulē, ja:
21.1. Pārvadātājs to ir lūdzis;
21.2. ir mainījusies informācija, kas
bija par pamatu licences izsniegšanai
saskaņā ar 6. punktu;
21.3. licence vai licences kartīte tiek
nodota lietošanā citai personai;
21.4. Pārvadātājs ir sniedzis
nepatiesu vai maldinošu informāciju
saskaņā ar 6. punktu;
21.5. Pārvadātājs viena mēneša
laikā nav izņēmis sagatavoto licenci,
viena gada laikā nav pieprasījis licences kartīti, vai nav izņēmis licences
kartīti tās darbības laikā;
21.6. Pārvadātāja Mārupes novada
administratīvajā teritorijā sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi;
21.7. Pārvadātājs ir ticis saukts pie
atbildības par šo noteikumu vai citu ar
pasažieru pārvadāšanu saistīto Latvijas Republikas normatīvo aktu prasību pārkāpšanu;
21.8. transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts
no uzskaites vai speciālās valsts
reģistrācijas numura zīmes nodotas
Ceļu satiksmes drošības direkcijā.
22. Anulējot licenci, attiecīgi tiek
anulētas visas uz tās pamata izsniegtas licences kartītes. Licences anulēšanas gadījumā samaksātā naudas summa par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences kartītēm
netiek atmaksāta.
V. Noslēguma jautājumi
23. Licences un licences kartītes
pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Mārupes novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas
līdz tajās norādītā derīguma termiņa
beigām.
24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanas brīdi spēku zaudē Mārupes
novada domes 2009. gada 29. jūlija
saistošie noteikumi Nr. 4/2009 „Par
maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā teritorijā”.
Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2017
Mārupē

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2017
Mārupē

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 24. maija sēdes Nr. 7
lēmumu Nr. 25

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 9. augusta sēdes
Nr. 3 lēmumu Nr. 8

Grozījums Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 28/2016 „Par kārtību,
kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības
pakalpojumi
Mārupes novadā”

Grozījums Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 11/2010 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturto un piekto daļu

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 4. punktu, 5. punktu, 6. punktu, 13.punktu, Meliorācijas likuma
222.panta otro daļu

Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 31. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 28/2016 „Par kārtību,
kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības
pakalpojumi
Mārupes novadā” (turpmāk tekstā –
Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Papildināt Saistošos noteikumus ar
511. punktu šādā redakcijā:
„511.
Ja
komercuzskaites
mēraparāts nav uzstādīts, Pakalpojuma saņēmējam maksa par Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumiem tiek
aprēķināta pēc nekustamajā īpašumā
– dzīvojamā mājā – deklarēto
iedzīvotāju skaita, pieņemot, ka uz vienu personu tiek patērēti 6 kubikmetri ūdens mēnesī.”

Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos „Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā” Nr. 11/2010 (turpmāk– Saistošie noteikumi) šādu
grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 11.
punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„11.
Nekustamā
īpašuma
īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam sava īpašuma robežās
jānodrošina teritorijas sakopšana,
savlaicīgi nopļaujot zāli un izcērtot
krūmus (celma diametrs mazāks par
20 cm).”

Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Aicinām Jaunmārupes esošos klientus
pieteikt sava īpašuma pārslēgšanu no vecās
ūdenssaimniecības sistēmas pie jaunizbūvētās
sistēmas

L

ai nodrošinātu Jaunmārupes
iedzīvotajiem iespēju saņemt
kvalitatīvu dzeramo ūdeni,
papildus Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta līguma realizācijai
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veica maģistrālo ūdensvadu
izbūvi ielu sarkano līniju robežās vietās, kur projekta ietvaros to nebija
plānots darīt, bet, ņemot vērā veco
tīklu tehnisko stāvokli un vēsturisko novietojumu, kopējās sistēmas
kvalitatīvai darbībai tas bija nepieciešams.
Īpašumi, kuru pieslēguma vietas
vecajiem vadiem atradās sarkano
līniju robežās, projekta ietvaros tika
pārslēgti pie jaunizbūvētās ūdenssaimniecības infrastruktūras, tomēr
lielu daļu esošo klientu nebija iespējams pārslēgt pie jaunizbūvētajiem
tīkliem, tā kā esošās pieslēguma vietas vecajiem tīkliem atrodas aiz
sarkano līniju robežām, pagalmos.
Lai risinātu situāciju, A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
aicina esošos klientus, kuru īpašumi ir pieslēgti pie vecajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
tīkliem, sazināties ar A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi”, zvanot pa
tālruni 67915279, vai rakstot pieteikumu uz e-pastu info@mkp.lv, vai
ierodoties personīgi birojā Viršu ielā
6, Tīrainē, katru darba dienu no
plkst. 9:00 – 17:00, lai vienotos par
īpašuma pārslēgšanas pie jaunizbūvētajiem tīkliem izbūves darbu
laiku.
Informējam, ka saskaņā ar
“Ūdenssaimniecības pakalpojuma
likums” 10. panta (1) daļas 1. punktu Pakalpojuma lietotāja pienākums

ir nodrošināt komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvi komerc
uzskaites mēraparāta uzstādīšanai
vai nomaiņai. Komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšana un nomaiņa, atbilstoši minētā likuma 9.
panta (1) daļas 5. punktam, ir Pakalpojuma sniedzēja pienākums. Likumā paredzēto pārejas noteikumu
4. punkts nosaka, ka:
“Ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts
komercuzskaites
mēraparāta
mezgls, pakalpojuma lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk,
kā četru gadu laikā pēc šā likuma
spēkā stāšanās dienas (2016. gada
1. janvāris). Pakalpojuma sniedzējs
nodrošina jauna komercuzskaites
mēraparāta uzstādīšanu, tiklīdz
beidzies iepriekš uzstādītās komerc
uzskaites mērierīces verificēšanas
periods.”
Lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma uzskaiti atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, lūdzam esošos pakalpojuma saņēmējus, kuru īpašumi pašreiz ir pieslēgti vecajiem
ūdenssaimniecības tīkliem, veicot
sava īpašuma pārslēgšanu pie jaun
izbūvētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem, izvērtēt iespēju nodrošināt
uzskaites mezgla izbūvi par saviem
līdzekļiem kopā ar būvdarbiem, kas
tiks veikti, lai pārslēgtu īpašumu pie
jaunizbūvētās sistēmas. Gadījumā,
ja uzskaites mezgls netiks izbūvēts,
veicot īpašuma pārslēgšanu pie jaunizbūvētajiem tīkliem, tā izbūve
īpašniekam, saskaņā ar likumu ir
jānodrošina līdz 2020. gada 1. janvārim.
Informējam, ka veco ūdenssaimniecības (gan sadzīves kanalizācijas, gan ūdensapgādes) tīklu slēgšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veiks pakāpeniski un pilnībā plāno to pabeigt līdz 2018.
gada 30. novembrim.

Ar saistošajiem noteikumiem un
to pielikumiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv
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Izglītība

Mārupes vēstis

Pirmā Mārupes Jauniešu diena M’SUMMER 2017

Šī gada 19. augustā pirmo reizi
Viskalnu un Kungu ielas pļavā notika pirmā Mārupes Jauniešu diena
M’SUMMER. Pasākuma dienā apmeklētājus sagaidīja karsta svelme,
no kuras varēja patverties kokos
iesietajos šūpuļtīklos. Iestājoties
tumsai, ainavu izdaiļoja kokos

sakārtās lampiņu virtenes kopā ar
abstraktajiem foto rāmjiem.

“P

irmo reizi glezna bēg no
manis!” - citējot mākslinieci Ievu Caruku.
Viņas vadībā mierīgajā, relaksējošā
atmosfērā tapa vēja gleznas, kas

mudināja arī citus jauniešus zīmēt
uz audekliem. Izejot cauri mierīgajai atmosfērai, chill zonā ikviens
pasākuma apmeklētājs varēja uzdot
sev interesējošus jautājumus sarunu teltī, kur norisinājās saturīgas
sarunas gan par modi, gan par
blogošanu internetā, izvēlēm turpmākajā dzīvē un sportu. Vakarpusē
pirms putu balles pasākuma apmeklētājus priecēja jaunais, talantīgais
dziedātājs Miks Galvanovskis, grupa “Es.Tu.Mēs” un “Ad libitum”un dj
visas dienas garumā, kuru dziesmas
atsvaidzināja jauniešu pasākumu.
Mārupes Jauniešu dienas M’
SUMMER ietvaros notika arī orien
tēšanās pasākums ”TīMāVē” pa
Mārupes novada ciemiem Tīraini,
Mārupi un Vētrām, kurās piedalījās
septiņas komandas, kuras pēc aptuveni sešu stundu orientēšanās
atzina, ka tās esot bijušas interesantas un izaicinošas vienlaicīgi.
Mārupes pamatskolas sporta laukumā pasākuma ietvaros notika arī
BK Mārupe organizētais “Bērnu 3X3

PII ”Mārzemīte” nosvinējusi savu pirmo gadiņu

strītbola turnīrs Mārupē”, kurš pulcēja lielu gan apmeklētāju, gan komandu skaitu. Veselas sešpadsmit
komandas! Strītbola turnīra pārtraukumos pasākuma apmeklētājus
priecēja BK Ventspils karsējmeitenes un grupa no Andžeja
Grauda Bungu skolas. Bija arī individuālie pārbaudījumi – skill challenge.
M’SUMMER pasākuma radošā
komanda vēlas pateikt lielu paldies
orientēšanās “TīMāVē” atbalstītājiem - “Mārupes ledus hallei”, “Tenisa klubam ACB”, “JIP Mārupīte”,
“BMX Mārupe”, restorānam “Hercogs”, “Rimi”, “Kreiss”, “Blīdene”,
“Silja”, “Airsoft Riga”, sporta klubam
“Motivācija”, bez kuriem pasākums
nebūtu iespējams! Teikt lielu paldies uzņēmumiem, kas atbalstīja gan
materiāli, gan finansiāli pasākuma
norisi: “Optio Optika”, “Beweship”,
“Meliorators - J”, izdevniecībai “Jumava”, “Karameļu darbnīca”,
“Bonaselect”, “ SIA Livonia”, restorānam “32 augusts”, “SIA Colortex”, “
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aut arī mākoņu gubas 21.augusta pirmdienas rīta
agrumā drūzmējās pie debesjuma, “Mārzemīte” skanīgām
dziesmām, priecīgām dejām, jautriem burbuļiem, krāsainiem balo-

niem, sveču dzirkstīm, kliņģeri un
kūku Ziedu ballītē svinēja savu pirmo dzimšanas dienu. Šajā dienā
mēs visi priecājāmies par sirsnīgo
un jautro draugu kopā būšanu ar Pepiju Garzeķi (skolotāju Indru Pedeci). Visskaistākās un gaidītākās
dzimšanas dienas svinības ir
bērnībā. To pauda un apliecināja
bērnu dzirkstošās acis un visu
klātesošo prieks.
Pirmais gads PII “Mārzemīte” ir
bijis gan jauniem bērniem, vecākiem
un darbiniekiem bagāts, gan notikumiem un svētkiem bagāts, ar darbīgām ikdienām un jautriem atpūtas mirkļiem – veiksmīgs un palie-

košs jaunās izglītības iestādes sākums Mārupes novadā.
Bērnudārza kolektīvs saka pal
dies visiem par siltajiem un sirsnīgajiem vārdiem un sveicieniem pirmsskolas izglītības iestādes “Mār
zemīte” dzimšanas dienā, par labu
sadarbību mūsu pirmajā darbības
gadā. Novēlam, lai mūsu bērnudārzs
ir vienmēr piepildīts ar bērniem, lai
arī mūsu audzēkņiem bērnudārzs ir
kā otrās mājas, kur pavadītais laiks
ir bagātināts jaunām zināšanām un
paliek labās bērnības atmiņās.
Ilze Celma,
PII” Mārzemīte” vadītāja

Ja tev ir idejas nākamā gada
Mārupes Jauniešu dienai M^Summer, raksti uz e-pastu marupes.jauniesu.dome@gmail.com.

110 jaunieši vasarā strādāja pašvaldības
iestādēs
Šogad Mārupes pašvaldībā
vasaras nodarbinātības projekta
ietvaros iespēja strādāt un apgūt
pirmās darba prasmes tika nodrošinātas 110 jauniešiem vecumā
no 13 līdz 19 gadiem.

Kad
dārzos
krāšņi
zied
saulespuķes, gladiolas un flokši,
kad augusta dzestrie rīti un vakari
arvien vairāk atgādina par vasaras
izskaņu un rudens tuvošanos, kad
gaiss mums visiem vēsta par 1.septembra un skolas tuvošanos, 20.augustā Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestādei „Mārzemīte” bija
dzimšanas diena.

Viči”, “Company NA stage & lights”,
izdevniecībai “Dienas grāmata”,
“Lays”, “Koro būve”, “Bowlero”, “Fantasy Park”, “Bite Latvia”, “RNNZ”,
golfa klubam “Viesturi”, Līvu akvaparkam, “Teltis pasākumiem”,
Uldim Ceplim, Mārupes novada domei, JA – YE Līderu programmai !
Liels paldies BK Mārupe, Ievai Carukai, Anetei no Parādi Modi, Bushbaby, Jānim Miezeram, Ievai Kozindai,
Andrejam Šemeļevam, Paulai
Birzniecei, Valdim Zuteram, Gintam
Baudam, Olgai Jasjuļaņecai, Mikam
Galvanovskim, Mārupes Jauniešu
domes locekļiem par pasākuma programmas veidošanu, īstenošanu un
piedalīšanos! Paldies pasākuma apmeklētājiem par labām atsauksmēm
un pozitīviem vārdiem!
Uz tradicionālu turpinājumu,
tiekamies nākamgad!

jaunieši veica teritorijas labiekārtošanas un
uzkopšanas darbu
strādnieka palīga pienākumus
pašvaldības iestādēs - PII “Lienīte”,
PII “Zeltrīti”, PII “Mārzemīte”,
Mārupes pamatskolā, Mārupes
novada Skultes sākumskolā, Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes vidusskolā, Mārupes mūzikas un
mākslas skolā, Mārupes kultūras
namā, Dienas centrā “Tīraine”, Dienas centrā “Švarcenieki”, Mārupes
novada domē, Mārupes novada
pašvaldības īpašumu pārvaldē.
Savukārt 55 jaunieši strādāja par
audzinātāju palīgiem pirmsskolas
izglītības iestādēs PII “Lienīte”, PII
“Zeltrīti”, PII “Mārzemīte”, Mārupes

pamatskolā, Mārupes novada
Skultes sākumskolā.
Šogad pieteikties jauniešu
vasaras nodarbinātībai varēja
29.aprīlī darba biržas “Dzīvo Mārupē,
strādā Mārupē” ietvaros, kā arī sūtot pieteikumus elektroniski. Jaunieši ļoti atzinīgi novērtē pašvaldības doto iespēju vasarā strādāt,
strādātgribētāju bija vairāk nekā
piedāvāto vietu skaits, kopā tika
saņemti 233 pieteikumi, no tiem 157
uz teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieka palīga
un 76 uz audzinātāju palīga vietām.
Jaunieši atzina, ka vasaras darbā
gūtā pieredze ir nozīmīga, tā ne tikai rada lielāku izpratni par naudas
vērtību, bet iemāca saprast, ko
nozīmē būt atbildīgam. Daudzi jaunieši, kas strādāja teritorijas uzkopšanas darbos, atzina, ka tas nepavisam nav viegli, un šī darba
pieredze varētu būt par motivāciju
cītīgāk mācīties un pēc skolas
pievērsties studijām.

Madara un Elīna vasarā strādāja Domes administrācijā un atzina, ka tā bijusi vērtīga
pieredze

Sākot ar jauno mācību gadu, Mārupes Sporta centra nodarbībām būs vecāku līdzmaksājums
Pēdējos gados strauji pieaudzis
Mārupes Sporta centra audzēkņu
skaits, pagājušajā mācību gadā tam
sasniedzot jau nepilnu tūkstoti. Lai
spētu arī turpmāk nodrošināt kvali
tatīvu treniņu procesu, pieņemts lēmums par ikmēneša vecāku līdzmaksājumu sporta nodarbībām.

I

erosinājums noteikt vecāku
līdzfinansējumu Mārupes sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem sākotnēji tika izteikts Sporta konsultatīvās padomes sēdē,
savukārt Mārupes novada Dome par
to lēmusi 30.augusta domes sēdē.
Saskaņā ar Domes lēmumu no
2017.gada 1.oktobra līdz 2017.gada
31.maijam par Mārupes Sporta cen-

6

tra nodarbībām tiek noteikta maksa
EUR 12,40 +PVN apmērā vienam
audzēknim mēnesī.
Domes lēmums paredz arī pilnīgu
vai daļēju atbrīvojumu no līdzmaksājuma vairākām audzēkņu
grupām.
No līdzmaksājuma atbrīvoti:
• Trūcīgas un maznodrošinātas
personas;
• Bērni bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni;
• Mārupes novada sporta centra
audzēkņi, kuri apmeklē sporta
meistarības pilnveidošanas un
augstākās sporta meistarības
grupas, sākot ar MT 7grupu;
• Mārupes novada sporta centra

audzēkņi, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas jauniešu
izlases komandas (sākot no U14)
kandidāti;
• Bērni invalīdi.
Līdzfinansējums samazināts:
• 50% – audzēknim, kura brālis
vai māsa apgūst vienu interešu
izglītības
apakšprogrammu,
maksājot par pakalpojumu līdzfinansējumu pilnā apmērā;
• 100 % audzēknim no ģimenes,
kurā ir trīs vai vairāki bērni, kā
trešajam vai nākamajam bērnam
ģimenē.
Ja ģimenē ir divi vai vairāk bērni,
kuri apmeklē sporta nodarbības, par
pirmo bērnu jāmaksā līdzfinansē-

jums pilnā apmērā, par otro bērnu
būs 50% līdzmaksājuma samazinājums, savukārt, trešajam un
nākamajiem bērniem sporta nodarbības būs bez maksas.
Lai saņemtu atbrīvojumu no līdzmaksājuma vai atvieglojumus,
audzēknim vai viņa likumiskajam
pārstāvim ir jāiesniedz Mārupes
novada Sporta centrā rakstisks
iesniegums, pievienojot iesniegumā
norādītā atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas fakta
apliecināšana ir Mārupes novada
Sporta centra kompetencē vai šo
faktu apliecinošā dokumenta
izdevējiestāde ir kāda cita Mārupes

novada domes dibinātā iestāde vai
tās struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir norādāms šis apstāklis, un
pats dokuments nav pievienojams.
Līdzmaksājumu vecāki varēs
veikt uz atsevišķa līguma pamata,
kuru slēgs Mārupes novada Sporta
centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis
Ja persona attaisnoti – veselības
stāvokļa dēļ, iesniedzot ģimenes
ārsta izziņu, nebūs apmeklējusi
nodarbības un kavējuma periods
būs ilgāks par divām kalendārajām
nedēļām, par kavēto laika periodu
tiks veikts līdzfinansējuma pārrēķins.

piektdiena, 8.septembris 2017

Izglītība

Mārupes vēstis

Pašvaldības apstiprinātās interešu izglītības programmas 2017./2018.mācību gadam
Mārupes pamatskola
Klases

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

Peldēšana

1.-2.klases

nav

√

nav

Darbs materiālā

1.-2.klases

√

√

nav

Mazais pētnieks

1.-4.klases

√

√

nav

Asini prātu

1.-4.klases

√

√

nav

Jautrā otiņa

1.-9.klases

√

√

nav

Zīda apgleznošana

1.-9.klases

√

√

nav

Mazais teātris

1.-4.klases

√

√

nav

Mazais ansamblis

1.-4.klases

√

√

nav

Tautas dejas

1.-9.klases

√

√

nav

Tautas bumba

1.-9.klases

√

√

nav

Sporta spēles

1.-9.klases

√

√

nav

Ritmika

Rokdarbu pasaule

3.-9.klases

√

√

nav

Čaklās rokas

3.-9.klases

√

√

nav

Tautas dejas

4.klases

√

√

nav

Interešu izglītības programma

Slidošana (no 01.01.2018.)

Klases

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

Kokapstrāde un tehnoloģijas

5.-9.klases

√

√

nav

Korejiešu valoda un kultūra
Koris

5.-9.klases
5.-9.klasēm

√
√

√
√

nav
nav

Klases

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

Interešu izglītības programma

Mārupes novada Skultes sākumskola
Interešu izglītības programma
Peldēšana
Dejas pulciņš

Solisti – vokālisti

5.-9. klašu koris

5.-9.klases

√

√

nav

Vizuālās mākslas pulciņš

Improvizācijas teātris “Prieks”

5.-9.klases

√

√

nav

Programmēšanas pamati

5.-9.klases

√

√

nav

Skolas teātris

Pētāmais objekts

5.-9.klases

√

√

nav

Āmuriņš

5.-9.klases

√

√

nav

Datorapmācība

Matemātiķu klubs

5.-9.klases

√

√

nav

Angļu valoda

Rokdarbi

1.-2.klases

nav

√

nav

Pirmsskolas grupas

nav

√

nav

1.-4.klases

nav

√

nav

Pirmsskolas grupas,
1.-4.klases

nav

√

nav

1.-4.klases

nav

√

nav

Pirmsskolas grupas,
1.-4.klases

nav

√

nav

1.-4.klases

nav

√

nav

Pirmsskolas grupas,
1.-4.klases

nav

√

nav

1.-4.klases

nav

√

nav

Pirmsskolas grupas

√

√

nav

4.klases

√

√

nav

Pirmsskolas grupas,
1.-4.klases

nav

√

nav

Slidošana (no 01.01.2018.)

Mārupes vidusskola

Datorapmācība

Klases

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

Ansamblis

1.klases

√

√

nav

Peldēšana

1.-2.klases

nav

√

nav

Tautas dejas

1.-3.klases

√

√

nav

Mūsdienu dejas un aerobika

1.-4.klases

√

√

nav

Teātra pulciņš

1.-4.klases

√

√

nav

Šaha pulciņš

1.-4.klases

√

√

nav

Tekstilmākslas pulc.

1.-9.klases

√

√

nav

Čaklo roku pulc.

1.-2.klases

√

√

nav

2.klases

√

√

nav

Dabas zinību skoliņa

2.-3.klases

√

√

nav

pakalpojumiem”

2.- 4.klašu koris

2.-4..klases

√

√

nav

2.-5.klašu ansamblis

2.-5.klases

√

√

nav

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Zēnu koris

2.-6.klases

√

√

nav

Kokapstrādes pulc. „Āmuriņš”

2.-9.klases

√

√

nav

Vizuālās mākslas pulc.

2.-9.klases

√

√

nav

Interešu izglītības programma

Matemātikas pulciņš “Prātnieks”

Slidošana (no 01.01.2018.)

Mārupes sporta centrs
Vecuma grupa

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums*

Vieglatlētika un vispusīgā fiziskā
sagatavotība

no 6 gadu vecuma

nav

√

15 eiro/mēnesī

Basketbols

no 7 gadu vecuma

nav

√

15 eiro/mēnesī

Futbols

no 5 gadu vecuma

nav

√

15 eiro/mēnesī

Taekvondo

no 5 gadu vecuma

nav

√

15 eiro/mēnesī

Volejbols

no 7 gadu vecuma

nav

√

15 eiro/mēnesī

Interešu izglītības programma

*saskaņā ar 30.08.2017. Domes lēmumu “Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes Sporta centra sniegtajiem

Profesionālās ievirzes izglītības
programma

Valsts finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku līdzfinansējums*

Dziedāšana

√

√

10 eiro/mēnesī

Mākslas studija

√

√

10 eiro/mēnesī

4.klases

√

√

nav

Dabaszinību un pētniecības mācību
darbnīca

Klavierspēle

√

√

10 eiro/mēnesī

5.-6.klases

√

√

nav

Akordeona spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Čaklo roku pulciņš 2

5.-9.klases

√

√

nav

5.-9.klašu koris

5.-9.klases

√

√

nav

Ansamblis

5.-9.klases

√

√

nav

Novadpētniecības pulciņš

6.-12.klases

√

√

nav

Mediju pulciņš

6.-12.klases

√

√

nav

Mācību darbnīca par veselības
veicināšanu un izplatīšanu skolā

8.-10.klases

√

√

nav

Obojas spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Klarnetes spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Jauktais koris

9.-12.klases

√

√

nav

Aerobika (fitness)

10.-12.klases

√

√

nav

Jaunmārupes pamatskola
Interešu izglītības programma
Rokdarbi

Klases

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

1.klases

√

√

nav

1.-3.klases

√

√

nav

Peldēšana

1.-3.klases

nav

√

nav

Matemātikas pulciņš

1.-3.klasēm

√

√

nav

Šahs

1.-9.klases

√

√

nav

Tautas dejas

1.-7.klases

√

√

nav

Teātris

1.-7.klases

√

√

nav

2.klases

√

√

nav

Ansamblis

Rokdarbi
Folklora

Vijoļspēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Alta spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Čella spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Kokles spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Ģitārspēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Flautas spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Saksofona spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Trompetes spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Trombona spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Eifonija spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

Sitaminstrumentu spēle

√

√

10 eiro/mēnesī

*ir iespējams saņemt atlaides saskaņā ar saistošajiem noteikumiem “Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai”
Valsts finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku līdzfinansējums

Dziedāšana

nav

√

15 eiro/mēnesī

Mākslas studija

nav

√

15 eiro/mēnesī

Klavierspēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Akordeona spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Vijoļspēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Alta spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Čella spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Kokles spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Ģitārspēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Flautas spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Obojas spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Interešu izglītības programma

2.klases

√

√

nav

2.-4.klases

√

√

nav

Rokdarbi

3.klases

√

√

nav

Floristika

3.-4.klases

√

√

nav

Video montāžas un audio ieraksta
apstrādes pulciņš

3.-6.klases

√

√

nav

Rokdarbi

4.klases

√

√

nav

Klarnetes spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Slidošana (no 04.09.2017.)

4.klases

√

√

nav

Saksofona spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Ansamblis

4.-6.klases

√

√

nav

Trompetes spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Militārais pulciņš

4.-9.klasēm

√

√

nav

Trombona spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Tekstildarbu pulciņš

4.-9.klases

√

√

nav

Eifonija spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Žurnālistika un literārā jaunrade

5.-7.klases

√

√

nav

Sitaminstrumentu spēle

nav

√

15 eiro/mēnesī

Koris

Mārupes novada Domes slēgtie līdzdarbības līgumi par interešu
izglītības programmu realizāciju
Ņemot vērā, ka Mārupes novada Dome ir noslēgusi līdzdarbības un deleģēšanas līgumus par sporta interešu
izglītības programmu īstenošanu, ir iespējams apmeklēt arī šādas interešu izglītības programmas

Interešu izglītības programma
Ledus hokejs
„BMX riteņbraukšanas apakšprogramma”
Sporta interešu izglītības programma tenisā

piektdiena, 8.septembris 2017

Realizētājs
biedrība „Mārupes Hokeja
savienība”
biedrība “Mārupes BMX klubs”
SIA “Mārupes tenisa skola”

Valsts
finansējums

Pašvaldības
finansējums

Vecāku
līdzfinansējums

nav

√

√

nav
nav

√
√

√
√

Informācijai
Visas pašvaldības apstiprinātās interešu izglītības programmas ir
licencētas, tāpēc atgādinām, ka sākot ar 2017. gadu, iesniedzot Gada
ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātāji var atgūt daļu pārmaksātā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas būs samaksāta par bērnu interešu izglītību.
Mārupes novadā bērniem interešu izglītības programmas piedāvā
arī dažādas biedrības un nodibinājumi. Šobrīd septembrī vēl aktīvi tiek
slēgti telpu nomas līgumi, tāpēc apkopota informācija par piedāvātajām iespējām tiks publicēta septembra beigās pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Klāt Mārupes novada uzņēmēju dienas
Mārupes novada Dome kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” aicina novada uzņēmējus piedalīties “Mārupes novada uzņēmēju dienas” pasākumos.

19

. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 13.00 notiks Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes vidusskolas
vecāko klašu audzēkņu mācību ekskursijas uz uzņēmumiem
ar mērķi iepazīt “neredzamās” profesijas un vairāk uzzināt par nepiecieša
majām zināšanām un prasmēm dažādos amatos dažādās nozarēs.
27. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 11.00 interesenti aicināti uz semināru “Sociālā uzņēmējdarbība. Iespējas un izaicinājumi”. Būs iespēja tikties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāju Madaru Ūlandi un sociālā uzņēmuma “NEW DOOR” pārstāvi. Tikšanās laikā varēs uzzināt vairāk
par to, ko dara sociālie uzņēmumi Latvijā, kādas ir sociālās uzņēmējdarbības atbalsta iespējas, un ko darīt, ja ir konkrēta ideja, kuru ir vēlme un ener
ģija pārvērst reālā uzņēmumā. Seminārs notiks pašvaldības sabiedriskajā ēkā /Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē.
27. oktobrī no plkst. 18.00 līdz 22.00 notiks Mārupes novada
uzņēmēju dienas vakara pasākums ar svinīgo “Mārupes novada uzņēmēju gada balvas” pasniegšanu. Pasākuma laikā būs iespēja dzirdēt Mārupes
SIA “X-INFOTECH” uzņēmēja Aleksandra Popova biznesa veiksmes stāstu.
Notiks Mārupes novada jaunā video pirmizrāde, kurā varēs redzēt, kā pēdējo gadu laikā ir attīstījies Mārupes novads: jauni fiziskie aktīvi, infrastruktūra, palielinājušās kultūras, sporta, brīvā laika pavadīšanas iespējas,
pieaudzis iedzīvotāju skaits t.sk. jauno ģimeņu īpatsvars ar bērniem, nosti
prinot vērtīborientētu izglītību novadā, kā arī vērojama uzņēmējdarbības
ar pievienoto vērtību izaugsme. Vakara pasākumā gaidāmi muzikāli
priekšnesumi un būs iespēja uzņēmējiem veidot savstarpējus kontaktus.
Domes vestibilā varēs skatīt foto izstādi “Es mīlu Mārupi”.
Pieteikšanās semināram un Uzņēmēju dienas vakara pasākumam līdz
20. oktobrim saitē http://ej.uz/uznemejudiena2017.

Aicinām iedzīvotājus izvirzīt uzņēmējus
nominācijām

A

P

rojektu pieņemšana noslēgsies 2. oktobrī. Iesniegtos
projektus vērtēs žūrijas

komisija, kuras sastāvā ir gan
uzņēmējdarbības profesionāļi, gan
pašvaldību pārstāvji. Rezultātu
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks novembra sākumā.
Iesniegt savus pieteikumus
aicināti Jūrmalas pilsētā, Mārupes
vai Olaines novados reģistrētie
uzņēmumi, kuri dibināti pirms ne
vairāk kā diviem gadiem, kā arī šajās pašvaldībās dzīvojošie iedzīvotāji, kuri vēlas īstenot savas biznesa
idejas.
Granta maksimālais apmērs noteikts 10 tūkstošu eiro apjomā, un

kopējais gada laikā programmā
pieejamo līdzekļu apmērs ir 40 tūkstoši eiro. Šo finansējumu vienādās
daļās nodrošina visi četri grantu
programmas partneri.
Saņemtie pieteikumi tiks atlasīti
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā
arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Plašāka informācija par grantu
programmu un tās nosacījumiem
pieejama www.seb.lv/iedvesma.

40 000 EUR
Pieejamais grantu apjoms
2017. gadā

10 000 EUR

Programmas mērķis veicināt jaunu uzņēmumu
rašanos un esošu uzņēmumu attīstību
programmas darbības teritorijā.

Maksimālais granta apjoms
vienam granta saņēmējam

juridiskas personas, kas reģistrētas un faktiski
veic saimniecisko darbību programmas
darbības teritorijā ne ilgāk kā 2 gadus.

fiziskas personas no 18 gadu
vecuma (deklarētas programmu
darbības teritorijā) vai

Konkursa ietvaros atbalstāmās izmaksas:
specifiskas tehnikas un/vai
iekārtas iegāde

preču zīmes reģistrācija

mārketinga materiālu izveide

datorprogrammas iegāde vai
izstrāde

patentu reģistrācija
LR Patentu valdē

izejvielu iegāde

licenču iegāde

prototipu izveidošana

citām pamatotām vajadzībām

Iesniedzamie dokumenti:

Uzsaukums uzņēmējiem

M

ārupes novada uzņēmēji ir aicināti 19. oktobrī uzņemt savos
uzņēmumos Mārupes vecāko klašu audzēkņus, pastāstīt par
dažādajām profesijām un dalīties ar personīgo pieredzi, lai paplašinātu jauniešu redzesloku par darbu dažādās nozarēs un darba iespējām. Lūdzam pieteikties uzņēmējus līdz 2.oktobrim, rakstot uz e-pastu liena.adamsone@marupe.lv.

Pašvaldība izsludina pieteikšanos Mārupes novada
Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem

M

1. septembrī ir sākusies jauno
uzņēmēju projektu pieņemšana
grantu programmā (ie)dvesma, ko
īsteno SEB banka kopā ar Jūrmalas
pilsētu un Mārupes un Olaines
novadiem. Jaunās grantu programmas mērķis ir atbalstīt gan šo
pašvaldību teritorijā jau strādājošus
jaunuzņēmumus, gan vēl neīstenotas biznesa idejas, piešķirot līdz 40
tūkstošiem eiro to attīstīšanai.

Konkursā var piedalīties*:

icinām sabiedrību līdz 2. oktobrim izvirzīt uzņēmējus šādām 6
nominācijām:
1.novada visstraujāk augošākais uzņēmums (uzņēmums, kura
apgrozījuma pieaugums trīs gadus pēc kārtas ir lielāks par 20%);
2.novada meistars (popularizē novadu ar savu aktivitāti vai radīto produktu);
3. novada mecenāts (uzņēmums, kas iepriekšējos gados sniedzis svarīgu
atbalstu Mārupes novada organizētajās aktivitātēs);
4. novada eksportētājs un inovācija (uzņēmums, kas 2016.gadā palieli
nājis eksporta apjomus un radījis jaunu produktu/pakalpojumu).
5. novada sadarbības partneris (uzņēmums, kurš ir veicis būtisku ieguldījumu (finansiālu/nefinansiālu, brīvprātīgā darba veidā) novada attīstībā).
6. novada lielākais nodokļu maksātājs (lielākais nodokļu maksātājs
Mārupes novadā 2015. un 2016.gadā).
Uzņēmēji izvirzāmi nominācijām domes mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā Aktuāli, aizpildot anketu.

ārupes novada pašvaldība aicina pieteikties kandidātus darbam Mārupes
novada Vēlēšanu komisijā.
Mārupes novada Vēlēšanu
komisijā darbojas 7 komisijas locekļi.
Pieteikumus lūgums iesniegt per-

Ar 1.septembri uzsāk jauno uzņēmēju projektu pieņemšanu grantu
programmā (ie)dvesma

sonīgi Mārupes novada Domes sekretariātā (Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV 2167) vai nosūtot pa pastu līdz 15.septembrim.
Pieteikuma forma atrodama
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Aktuāli.

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta iesniedzēja/-u CV

Uzskaites veidlapa par
sniedzamo informāciju de
minimis atbalsta piešķiršanai

Citi dokumenti (fotogrāfijas,
shēmas, rasējumi u.c.)

01.09.

02.10.
Projektu iesniegšanas
gala termiņš

Projektu pieņemšanas
uzsākšana

Pieteikumu grantam jāiesniedz
Jūrmalas domē, Mārupes vai Olaines
novada domē, vai arī elektroniski
www.seb.lv/iedvesma

20.12.2018.
Projekta aktivitāšu
izpildes termiņš

*Neattiecināmās nozares: vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība, finanšu un apdrošināšanas
darbības, operācijas ar nekustamo īpašumu, valsts
pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā
apdrošināšana, azartspēles un derības, tabakas
izstrādājumu ražošana, alkohola ražošana.

Uzzini vairāk www.seb.lv/iedvesma

Izvēlēts Mārupes novada raksts
Mārupes pašvaldības projektu
konkursa „Mārupe – mūsu mājas”
ietvaros mārupiete un audēja Edīte
Začeste iniciēja īpašu aktivitāti, kuras ietvaros tika radīts un izvēlēts
Mārupes novadam pašam savs tautisks brunču raksts un josta.

L

īdz šī gada maijam noritēja
sagatavošanas darbi projekta īstenošanai, meklējot atbildi uz jautājumu par to, kādam
būtu jābūt rakstam, ko piedāvāt
iedzīvotājiem apskatei un vērtēšanai. Tika organizēta ekspertu
komisija, kuras sastāvā savu viedokli pauda Latvijas Nacionālā
kultūras centra Tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena,

8

vairākkārtēja Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja
un deju kolektīva “Mārupieši”
vadītāja Gunta Skuja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja speciāliste,
māksliniece, mārupiete Diāna Dimza – Dimme, audēja Edīte Začeste
un Mārupes Kultūras nama direk-

tore Ira Dūduma. Komisijas pārstāvji iezīmēja galvenos elementus,
kuriem būtu jāparādās rakstā un kas
raksturotu tieši mūsu novadu. Ņemot vērā, ka Mārupe ir Pierīgas
novads, tika noteikts, ka brunču rakstā būtu jāatspoguļojas Rīgas simboliskām strīpām, papildus ietverot

arī Mārupes novada iezīmes, simbolus, krāsas, vēsturiski izveidojušās vērtības.
Iedzīvotāju vērtēšanai tika izvirzīti pieci brunču audumi un trīs jostas.
Ar ievērojamu iedzīvotāju balsu
pārsvaru tika izvēlēta josta, kurā attēlota Māras zīme un Mārupes ģerbonī esošais četrlapu āboliņš. Jostas malās izvietotas stilizētas
Mārupes novada grafiskās zīmes
četrlapu āboliņa krāsas, kur sarkanā
krāsa simbolizē ģimeniskumu, zaļā
krāsa simbolizē aktīvu un videi
draudzīgu dzīvesveidu, dzeltenā krāsa simbolizē dzīvesprieku un zilā
krāsa – izaugsmi.
Savukārt brunču raksta izvēlē

iedzīvotāju balsis dalījās. Lai noteiktu īsto, tika piesaistīta ekspertu
komisija, kura vienbalsīgi lēma
izšķirties par brunču rakstu, kuru
veido Pierīgai raksturīgas pelēkas
krāsas biezas strīpas un smalkas
strīpas novada krāsās - sarkanā,
zaļā dzeltenā un zilā.
Nākošajā projekta posmā plānotas aušanas meistarklases Jaunmārupē, dienas centrā „Švarcenieki”, kuras vadīs mūsu audēja Edīte
Začeste. Meistarklasēs ikviens interesents varēs izmēģināt roku
aušanas mākslā, veidojot Mārupes
simboliku.
Nadīna Millere,
biedrības “ Pierīgas partnerība”
valdes priekšsēdētāja
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Kultūra

Mārupes vēstis

Jauktais koris Sonante pārstāv Latviju festivālā Melnkalnē

Kultūras nama kolektīvi uzsāk sezonu
un uzņem jaunus dalībniekus
JAUKTAIS KORIS “MĀRUPE”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas 29, Mārupē
Sezonu atsāk 12.septembrī, plkst. 18:00
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00
Kolektīva vadītājs Kalvis Ozoliņš, tālr. + 371 2 9490928
JAUKTAIS KORIS “UNIVERSUM”
Jaunmārupes sākumskolas aktu zālē, Mazcenu aleja 3,
Jaunmārupe
Sezonu atsāk 7.septembrī, plkst. 19:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:30
Kolektīva vadītājs Rihards Rudzītis, Tālr. + 371 2 9141636
SIEVIEŠU KORIS “RESONO”
Rīgas 3. vidusskolā (Grēcinieku iela 10, Rīga)
Sezonu atsāk 6.septembrī, plkst. 19:00
Mēģinājumi: trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00
Kolektīva vadītāja Irēna Račevska, Tārl. + 371 2 9619549

Jūlija sākumā jauktais koris “Sonante” devās braucienā uz
Melnkalni, lai 8.jūlijā piedalītos
folkloras festivālā pilsētā Bar.

P

ar festivālā gūtajiem iespaidiem un emocijām stāsta kora dalībnieki.
“Sestdienā saule aust pie
skaidrām debesīm un ik pa brīdim
spēkā pieņemas karstums. Brokastojot saņemam festivāla organizatoru ziņu - papīra vēstulīti, kā seno
laiku sms, kurā ziņo, ka gājiens un
koncerts pārcelts uz šo vakaru, līdz
ar to mūsu plāni mainās. Dienas pirmo pusi katrs pavadām pēc saviem
ieskatiem – peldamies netālu eso
šajā Adrijas jūrā, sauļojamies,
staigājam pa pilsētu, bet jau ap
četriem pie viesnīcas recepcijas noris kora mēğinājums. Garāmgājēji
piestāj, lai paklausītos mūsu dziedājumu, kā arī tiekam iemūžināti fotogrāfijās un video ierakstos. Pēc
mēģinājuma ieturam vakariņas un
tad pošamies nozīmīgajam koncertam.
Ap plkst. 19.00 stājamies gājienam. Paredzēts, ka tas ies gar mūsu
viesnīcu, un mēs tam pievienosimies. Līdz tam iesildām balsis ar
tautas dziesmām un jautrām
melodijām. Gājienu atklāj dejotāji
no Krievijas un Polijas, kā arī Sveiks,
lai dzīvo uzdziedam latviešiem no
Rēzeknes - deju kopai un kapelai
Dziga, ko vada Ilmārs Dreļs un
Gunārs Igaunis. Festivāla dalībnieku
vidū arī dejotāji no kaimiņzemes Igaunijas, koris no Bulgārijas, kā arī vietējais deju kolektīvs.
Ceļš līdz estrādei ir visai tāls, taču
dziesmotajā gājienā grūtības nejūt.
To varētu saukt par koncertu

kustībā, jo kora izpildījumā izskanēja liela daļa latviešu tautas dziesmu,
ko enerģiski pavadīja flautiste Edīte
un altiste Aija, kā arī basa bungu
spēlējs Jevgēņijs. Gājiena laikā
tiekam filmēti, fotografēti, kā arī
klausītāji izsaka komplimentus gan
par dziedājumu, gan etnogrāfiskajiem lībiešu tērpiem. Tā mēs raitā
solī iesoļojam estrādē, kas atrodas
blakus pilsētas kultūras namam.
Sākas festivāla koncerts. Pirmie
savas tautas dejas rāda vietējais
bērnu deju kolektīvs, kam seko poļu
priekšnesums. Tālāk uzstājas koris
no Bulgārijas, kuri priekšnesumā
iekļāvuši ne tikai a cappella dziesmas, bet arī ğitāras spēli.
Pienākusi mūsu kārta. Tiekam
sagaidīti ar siltiem aplausiem. Iekārtojamies uz skatuves, kora priekšā
stājas diriğente Aija Bogdane, tiek
uzdoti toņi, un te pēkšņi nodziest
visi prožektori un estrāde paliek pilnīgā tumsā. Organizatori un tehniskie darbinieki steidz to labot, bet
nekas nemainās.
Ko nu darīt? Stāvam uz skatuves
pustumsā. Palēnām iededzas telefonu gaismiņas, un visi kopā nolemjam – dziedam!
Sākam ar Ērika Eglīša latviešu
tautas dziesmas apdari Maģa, maģa
ābelēna, kas izskan ļoti enerğiski un
aizrautīgi. Turpinām ar Madaras
Kalniņas tautas dziesmu apdaru cikla Danču dziesmas pirmo un trešo
daļu. Pavadījumu šīm dziesmām
spēlē pavadošā grupa, kuras sa
stāvā Edīte Upmale (flauta), Aija
Linde (alts), Inga Graumane (akordeons), Aija Bogdane (kociņi) un
Madara Kalniņa (basa bunga).
Instrumentālisti arī tiek apgaismoti, un skatuve telefonu gaismiņu

ielenkumā izskatās mağiski. Kā
zināms pustumsā cilvēkam maņas
kļūst daudz jūtīgākas, kā rezultātā
kora priekšnesumā vairāk sajūtam
un klausāmies viens otru. Abas
daļas izskan uz Bis! Klausītāji mūs
pavada ar bravo saucieniem un
milzīgām ovācijām. Skatītāji sauc
Latvija, Latvija! Sajūta neaprakstāma!
Elektrība nav atgriezusies un organizatori ziņo, ka visā piekrastē tās
neesot. Bet latviešiem tas netraucē,
un koncerta stafeti pārņem deju
kopa un kapela Dziga no Rēzeknes,
kas lustīgi iekustina publiku,
pamīšus izpildot gan dejas, gan dziesmas. Arī viņi tiek pavadīti ar grandiozām ovācijām.
Laikam jau koncerts beidzies, jo
pārējiem
dalībniekiem
nepieciešamas fonogrammas, kuras
diemžēl nav iespējams atskaņot,
bet, šķiet, latvieši ir uz viena viļņa.
Turpat sēdvietās sastājamies un
dziedam latviešu tautas dziesmu
Madaras Kalniņas apdarē Div’
pļaviņas es nopļāvu. Kā komponiste
nespēju šo sajūtu pat aprakstīt.
Dziesma skan tā, kā tā nekad nav
skanējusi. Jūtama spēcīga enerğija
un vienotības sajūta. Domāju, ka
ikviens man piekritīs, ja teikšu, ka
šis ir neaizmirstams vakars kora Sonante muzikālajā dzīvē!”
Kora dalībnieki saka sirsnīgu
paldies Ingai un Andrim Graumaņiem par koncertceļojuma organizēšanu, biedrībai Sonante 2 un
Mārupes novada domei par finansiālu atbalstu, autobusa šoferīšiem
no SIA Multiline, kuri savu darbu vei
ca lieliski, kā arī ikvienam, kas atbalstīja un juta līdzi korim Sonante.

KULTŪRAS AFIŠA

16.septembrī plkst. 14:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Politiski represēto biedrības sapulce
24.septembrī plkst.11.00, Mārupes novada Domes iekšpagalmā
Aktīvās tūrisma sezonas noslēgums un Rudens ražas gadatirgus

30.septembrī plkst. 11:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais mārupietis”
6.oktobrī plkst. 19:30, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Skolotāju diena

7.oktobrī plkst. 15:00, Mārupes Kultūras namā

Valmieras kino studijas izrāde bērniem “Rotaļlietu stāsts”
Biļetes iepriekš pārdošanā 4 EUR un izrādes dienā 5 EUR

12.oktobrī plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā
Pannas teātra “stand up” komēdija “Mačo”
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs un pasākuma norises vietā
14.oktobrī plkst. 13:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Senioru balle
20.oktobrī plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā
Jāņa Stībeļa koncerts “Sajūti”
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs
Mārupes Kultūras nams

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv
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SIEVIEŠU (SENIORU) KORIS “NOKTIRNE”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē
Sezonu atsāk 10.oktobrī, plkst. 12:00
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:00
Kolektīva vadītāja Ilga Bērziņa, Tālr. + 371 2 6131501
SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “DZELDE”
Mārupes pamatskolā (Visklanu iela 7, Tīraine)
Sezonu atsāk 30.augustā, plkst. 18:00
Mēģinājumi: trešdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 20:30
Kolektīva vadītāja Sandra Gaide, Tālr. + 371 2 6438127
SENIORU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “PĪLĀDZIS”
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu aleja 37,
Jaunmārupe
Sezonu atsāk 7.septembrī, plkst. 12:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00
Kolektīva vadītāja Inga Graumane, Tālr. + 371 2 9623427
BĒRNU vokālais ansamblis “MAZĀ SIRDS”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 14.septembrī, plkst. 17:30
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:00 un
ceturtdienās no plkst. 17:30 līdz plkst. 19:45
Kolektīva vadītāja Diāna Kravale, Tālr. + 371 2 8249874
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS “MĀRUPIEŠI” (I un II)
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk: 6.septembrī, plkst. 20:30, Mārupes Kultūras namā
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no plkst. 20:30 līdz plkst.
23:30
Kolektīvs šogad neuzņem jaunus dejotājus!
JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS “MĀRUPE”
Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97, Mārupē
Sezonu atsāk 11.septembrī, plkst. 19:00,
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst.
21:00
Kolektīva vadītājs Rolands Levics, Tālr. + 371 2 6350809
BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS “PĒRLĪTES”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 6.septembrī 18:10
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās
no plkst. 18:10 līdz plkst. 18:40 Mazajai grupa no 3 līdz 4 gadiem
no plkst. 18:50 līdz plkst. 19:30 Vidējai grupai no 5 līdz 7 gadiem
no plkst. 19:35 līdz plkst. 20:20 Lielajai grupai 1. līdz 4. klasei
Kolektīva vadītāja Sarmīte Eņģele, Tālr. + 371 2 0201234
VĒDERDEJU STUDIJA “MISTĒRIJAS”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 12.septembrī, plkst. 19:30
Mēģinājumi: otrdienās no plkst. 19:30 līdz plkst. 21:30 un
ceturtdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00
Kolektīva vadītāja Sigita Vēvere, Tālr. + 371 2 9440021
SENIORU LĪNIJDEJU GRUPA “VĒJIEM LĪDZI”
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 14.septembrī, plkst. 17:15
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 17:15 līdz plkst. 18:30
Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte, Tālr. + 371 2 9299585
SPORTA LĪNIJDEJU IESĀCĒJU GRUPA (bērniem un
pieaugušajiem)
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 14.septembrī, plkst. 16:00
Mēģinājumi: ceturtdienās no plkst. 16:00 līdz plkst. 17:00
Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte, Tālr. + 371 2 9299585
VESELĪBAS VINGROŠANA SENIORIEM
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupe
Sezonu atsāk 18.septembrī, plkst. 11:00
Nodarbības: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz
plkst. 12:00
Kolektīva vadītāja Ilga Gļauda, Tālr. + 371 2 9658809
DEJU STUDIJA “CHILL OUT”
Vadītājas Madaras Antes prombūtnes laikā turpinās nodarbības
pasniedzējas Kristīnes Tumakovas vadībā otrdienās un
ceturtdienās no plkst.15.00 – 16.00, tālr. +371 2 9619609.
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Novadā

Mārupes vēstis

Pārgājienā iepazīta Mārupes ciema apkārtne
13.augustā, svētdienā, mārupieši
un viesi devās ceturtajā no šogad
organizētajiem pārgājieniem pa
Mārupes novadu ar gidu Miķeli
Jakunovu. Šis pārgājiens bija veltīts
Mārupes ciemam un tā apkārtnei, tā
kopējais garums bija 18km.

D

Mārupes ceļabiedri.
Otrā saruna – Georgs Geidmanis

Kārtējā mācību gada sākums
sakrīt ar šoruden jau 90. gadskārtu mārupieša Georga Geidmaņa dzī
vē. Izmantojot šo sakritību, nolēmu
tikties ar mārupieti deviņdesmitgadnieku neilgi pirms viņa lielās jubilejas. Mēs runājām vairākas stundas.
Ar cara Nikolaja II svētību
roši vien reti kurš Latvijā
varētu lepoties ar Krievijas
cara Nikolaja II izdotu
dekrētu par kādu savas ģimenes locekli. Georga Geidmaņa ģimenē
tāds dokuments ir, tā oriģināls tagad
glabājas P. Stradiņa Latvijas
Medicīnas vēstures muzejā.
Savā 1903. gada 13. marta
dekrētā cars Nikolajs II paziņo, ka
Vilhelms Vilhelma dēls Geidmanis
ir parādījis pārbaudījumos pietiekamas teorētiskās un praktiskās
zināšanas, tāpēc Imperatora Jurjevas (tagadējā pilsēta Tartu - aut.)
Universitātes Medicīnas Fakultāte
viņu ir atzinusi par ārstētāja pakāpes cienīgu, piešķirot viņam visas
tiesības un priekšrocības, kas ar likumu šai pakāpei pienākas.
Saņēmis tādu apliecinājumu, Vilhelms Geidmanis atgriezās Latvijā
un sāka strādāt par lauku ārstu
tagadējā Liepājas rajona Bārtas pagastā. Šeit vācietis Vilhelms iepazi
nās tuvāk ar savu palīdzi latvieti
Annu, un 1927. gada 2. septembrī
piedzima dēls Georgs Eižens Geidmanis.
Sešu gadu vecumā mazais

D
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Georgs Eižens zaudēja tēvu, kurš
mira ar sirdstrieku. Toties viņa māte
nodzīvoja 92 gadus. Ar sev raksturīgo smiekliņu Georgs Geidmanis saka, ka viņam tagad ir mērķis
“noķert un apdzīt” māti.
Skološanās un dienesta laiks
Georga Geidmaņa jaunības un
pieaugušo dzīves pirmie gadi ir
pārmetošs pierādījums tam, cik
cieši okupācijas režīma laikā bija
savijušies konkrēta cilvēka vēlme
iegūt izglītību, izvēlēto arodu, dzīvot
savu dzīvi pēc sava prāta, no vienas
puses, un varas patvaļa un brutali
tāte, no otras puses. Bet labāk par
visu pēc kārtas.
1942. gadā pabeidzis Draudzīgā
Aicinājuma pamatskolu Liepājā,
Georgs nākamos divus gadus
nodzīvoja Penkules pagastā pie krustmātes. Vienu gadu nomācījās Apguldes lauksaimniecības skolā un
tad - 1944. gadā - nokļuva frontē sarkanās armijas pusē. Bez jebkādas
apmācīšanas bija jākļūst par atmīnētāju. Veselu gadu Georgs atradās pusmilitārajā veidojumā Osoviahim. Šajā laikā viņš piedalījās
Lielupes tilta, Ložmetējkalna apkaimes un citu ceļu atmīnēšanā.
Pienāca 1945.gads un pilngadību
sasniegušajam jauneklim bija jādodas “krievos”. Uz manu naivo jautājumu – vai toreiz arī vajadzēja die
nēt trīs gadus? - Georga kungs tikai
skaļi atsmej: tajā laikā nekādu termiņu nebija, padomju armijā viņš
pavadīja 11 gadus – no 1945. līdz
1955. gadam. Dienestu sāka kā ie
rindnieks un pabeidza kā vecākais
leitnants.
Dienesta laikā viņš centās izmantot katru iespēju iegūt izglītību.
Būdams jau armijas virsnieks, viņš
nesamulsdams sēdās Rīgas kara
apgabala virsnieku nama 22. vakara vidusskolas solā un trīs gadu
laikā apguva 8., 9. un 10. klases kursu.
Valdis Čeičs
Visu interviju lasiet pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv.

alībnieku tikšanās vieta un
noslēgums bija Daugavas
ielā 29 pie āra interaktīvā tūrisma stenda. Pasākuma laikā bija
iespējams iepazīt ciema apbūvi un
vēsturisko attīstību, apmeklēt 1829.
gadā celtās un 2012.gadā nodegušās
Katrīnmuižas,
vēlāk
Lapiņmuižas, teritoriju, kur joprojām
saglabājušās vēstures liecības, viesoties atpūtas vietā “JIP Mārupīte”
un iepazīt disku golfa spēli, kā arī pa
Mārupītes gatvi doties nogaršot
Mārupē ražoto mājas saldējumu
Zeltiņu ielas saldējuma kafejnīcā
“Biki”.
Otra pārgājiena daļa tematiski
bija saistīta ar Bieriņu apkārtni un
šeit esošajām muižiņām. Tika apskatīta Mārupes vidusskolas ēkas
daļa Kantora ielā 97, kuras apbūvē
joprojām redzama vecās Bieriņu
muižas (Lindenruh) medību pils. Ēka
reiz bijusi ilggadējas un plašas
dižciltīgu muižnieku Bērenu-Rautenfeldu dzimtas vasaras rezidence.
Pārgājiena dalībnieki izmērīja cik
cilvēku var apķert vienu no skolas
stadionā augošajiem dižkokiem,
kuru atrašanās šeit liecina par vietas senatnīgumu.
Turpinot sekot Mārupītes tecējumam jau pa Rīgas teritorijā esošo
Mārupītes veloceliņu, tika apskatīts
arī šogad aizsaulē aizgājušā tēlnie-

ka Induļa Rankas akmens skulptūru parks. Šeit pārgājiena dalībnieki
turpināja iepazīt stāstu par Bieriņu
muižām. Kā zināms, Bieriņu (Lindenruh) muižu centri bija divi. Ēkas
daļa Mārupes novada teritorijā, Kantora ielā 97, bija vecā muiža, kas celta ap 1800.gadu un kurai visapkārt
pletās bieži priežu meži un kūdras
purvi. Vēlāk, kad mežus izcirta un izcirtumus iznomāja, medību centra
vajadzībām šī vieta vairs nederēja.
Jaunais muižas centrs ap 1870.
gadu pārvietots daudz tuvāk Rīgai,
Mārupītes un tās attekas ielokā, kur
mūsdienās joprojām skatāma, visai
sliktā stāvoklī esošā, Bieriņu muižas
“Jaunā muiža”. Ēka celta pēc tam,
kad Mārupītes un Kantora ielas
pretējā pusē tika uzcelts muižas
pārvaldes kantoris (Kantora iela
11/13) — no tā iela ieguvusi Kantora ielas nosaukumu. Pārgājiena
noslēgumā bija unikāla iespēja apmeklēt arī trešo – Budas, agrāk

Heinrihsona, muižas un parka teritoriju Pampāļu ielā 1, par kuru
pastāstīja pats tās saimnieks, arhitekts Ints Pujāts. Ēka savulaik celta uz mākslīgas salas, kuru no vienas puses norobežo Mārupītē ietekošs strauts, bet no otras – mākslīgs grāvis. 1766.gadā arī tā
piederēja Bieriņu muižas īpašniekam
Eberhardam Berensam fon Rautenfeldam. Nosaukums “Būdas muiža”
pirmo reizi parādījās pēc Pirmā pasaules kara Rīgas kartēs. Ēka atjaunota ap 2008.gadu un papildināta ar mūsdienīgu piebūvi.      
Paldies visiem dalībniekiem, kas
piedalījās Mārupes ciema un tās apkārtnes vēstures stāsta un mūsdie
nu objektu iepazīšanā! Pēdējais
pārgājiens šajā pasākumu ciklā notiks 16.septembrī, sestdien, un būs
veltīts lidostai “Rīga” un tās apkārtnei!
Elīna Brigmane,
tūrisma koordinatore

Pozitīvā gaisotnē noticis jau trešais novada pārgājiens
“Iepazīsti Vētras ciemu”
22.jūlijā aizvadīts jau trešais no
šogad plānotajiem aktīvās atpūtas
un novada izziņas pasākumiem –
pārgājieniem pa Mārupes novadu ar
gidu Miķeli Jakunovu. Šis pārgājiens bija veltīts novada visjaunākajam un apskates objektu skaita ziņā
vismazāk bagātajam Vētras ciemam
un tā apkārtnei. Tā garums bija
19km, ilgums 7h.

T

ikšanās vieta, tāpat kā iepriekšējos pārgājienos, bija
Jaunmārupē pie Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas.
Maršruts veda cauri Jaunmārupei,
garām ūdenskrātuvēm “Ūdensrozes” un “Pavasari”, novada vietējās
nozīmes arhitektūras piemineklim
Švarcenieku muižai, Cenas tīreļa tuvumā esošajiem kukurūzas laukiem,
uz Vētrām caur A5 šosejas apakšā
esošo tuneli. Ceļā tika apskatīta
daļa Medema purvam piederošā
meža masīva, kā arī bijušais PSRS
laika militārais sakaru bunkurs uz
Vētras un Mārupes ciema robežas.
Pusdienu pauzes laikā tika izman-

Tika apskatīts arī bijušais PSRS laika militārais sakaru bunkurs uz Vētras un Mārupes
ciema robežas

tota iespēja atpūsties un nopeldēties
atpūtas vietā un zirgu stallī Zirgzandales, par ko pateicamies saimniecei Sandrai Zaicevai. Noslēgumā
viesojāmies bijušajā kažokzvēru
audzētavā autoceļa P132 otrā pusē
– netālu no lidostas “Rīga” skrejceļa.

Paldies visiem dalībniekiem! Informācija par nākamo pārgājienu
tiks izziņota jau tuvākajā laikā un
tas būs veltīts lidostas “Rīga” apkārtnei!
Elīna Brigmane,
tūrisma koordinatore

Pārgājiens

Iepazīsti lidostu “Rīga” un tās apkārtni

16.septembrī PLKST. 10.00
Pārgājiena garums aptuveni 17km
PĀRGĀJIENA ILGUMS: APTUVENI 7H
Vada topošais novada gids, ģeogrāfs un maršruta autors
miķelis jakunovs
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv
vai zvanot pa tālruni 28347211

piektdiena, 8.septembris 2017
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Noslēdzies 4.posms mini-motokrosā

Ar sajūtām, ka tuvojas skolēnu
brīvlaika beigas, 23. augustā tika
aizvadīts ceturtais mini-motokrosa
posms Mārupes Kausa izcīņā motokrosā.

Š

īs sajūtas varēja sajust
sportistu sarunās, ka
vasaras motokross ar septembri beidzas un iestājas
noslēdzošais rudens posms, un
vecāku pārrunās par nepieciešamo
lietu iegādi skolai.
Sacensībās piedalījās 85 pieci
sportisti no piecām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas
un Krievijas, tai skaitā mārupietis,
Eiropas 2016. gada čempions Edvards Bidzāns, kurš bija ieradies uz
Jaunmārupi pēc Pasaules Junioru
Čempionāta sacensībām, kuras
šogad notika Igaunijas pilsētā Tartu, un kur Edvards no 76 dalībniekiem ierindojās 32. vietā. Edvards arī
šajās sacensībās priecēja visus
dalībniekus ar savu skaisto
braukšanas meistarību.

Šis bija posms bez dubļiem un ar
vislabāko trases segumu priekš
braukšanas, ko arī apliecināja sportistu rezultāti. Komandas bija ierindojušās pilnos sastāvos, kas cīņai
deva lielāku intrigu un IK “ AUSEKĻA
“ kausa komandu cīņā pirmo vietu
ieguva Mārupes Auto Moto Kluba “
BIERIŅI” junioru komanda, aiz sevis
atstājot CAMK “ Latgale” un X99Sliterāni komandas.
30. septembrī “ VILCIŅOS “ notiks
lielais Mārupes motokross, 5.
noslēguma posms Mārupes Kausa
Izcīņai Mini-motokrosa un Retro motokrosā.
Sacensību organizators ar sacensību dalībniekiem pateicas
Mārupes novada domei, LaMSF un
trases īpašniekam Modrim Kļaviņam
par sniegto atbalstu.
Rezultātus var apskatīt www.mylaps.com

Mārupes novada Skultes ciemā notikusi Veselības diena

Šī gada 2.septembrī Skultes
ciemā notika Veselības diena. Pasākuma mērķis bija popularizēt aktīvu
un veselīgu dzīvesveidu, pasākuma
dalībniekiem bija iespēja sacensties
dažādos individuālajos pārbaudījumos, kā arī mēroties spēkiem futbola un basketbola laukumos.
Pasākumā piedalījās dalībnieki no
Mārupes novada un viesi no Vecumniekiem.

pirmo vietu, otrajā vietā atstājot
Mārupes “Freestyle” komandu un
trešajā vietā ierindojās viesi no
Vecumniekiem, Vecumnieku “ABB”
komanda.
Basketbola turnīrā, atbilstoši komandas nosaukumam, pirmo vietu
izcīnīja komanda “Uzvarētāji” , otro

vietu izcīnīja “Freestyle” komanda
un trešajā vietā ierindojās “Freestyle
2” komanda.
Paldies visiem dalībniekiem, līdzjutējiem un tiesnešiem par izturību
sacensībās, jo laika apstākļi bija
maigi izsakoties nelutināja.

F

utbola turnīrā veiksmīgākie
izrādījās mājinieki FK
“Skulte” futbolisti, izcīnot

Spītējot lietum, veiksmīgi aizvadītas velo sacensības
“Lībera kauss 2017”

Aivars Ābols,
sacensību vadītājs

SPORTA NOTIKUMI

9.septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā

Mārupes novada sacensības 3x3 basketbolā "Mārupes Kauss” U11

10.septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā

Mārupes novada sacensības 3x3 basketbolā "Mārupes Kauss” U10

10.septembrī plkst.10.00 Kantora iela 97, pie Mārupes
vidusskolas
Veloorientēšanās Mārupe 2017
12.septembrī plkst.18.00 Pie ūdenstilpnes “Pavasari”,
Jaunmārupē
Mārupes novada sacensības "Rudens kross Jaunmārupē" 1.posms
14.septembrī 18.00 Skultes stadionā

Mārupes novada sacensības "Rudens kross Skultē" 1.posms

16. septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā

Pierīgas novadu sacensības basketbolā, pusfināls

19.septembrī plkst.18.00 Pie ūdenstilpnes “Pavasari”,
Jaunmārupē
Mārupes novada sacensības "Rudens kross Jaunmārupē" 2.posms
21.septembrī plkst.18.00 Skultes stadionā
Mārupes novada sacensības "Rudens kross Skultē" 2.posms
22.septembrī plkst.09.00 Izglītības iestādēs

LOK pasākums "Olimpiskā diena 2017"

23. septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā
Pierīgas novadu sacensības basketbolā, fināls
23.septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā
LJBL čempionāts U12-U13 grupā, 1.kārta
23. un 24.septembrī

Eiropas sporta nedēļas (ESN) pasākumi. Sekot līdzi informācijai
mājaslapā www.marupe.lv

24.septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā
LJBL čempionāts U12-U13 grupā, 1.kārta
26.septembrī plkst.18.00 Pie ūdenstilpnes “Pavasari”,
Jaunmārupē
Mārupes novada sacensības "Rudens kross Jaunmārupē" 3.posms
28.septembrī plkst.18.00 Skultes stadionā

Mārupes novada sacensības "Rudens kross Slultē" 3.posms

30.septembrī plkst.10.00 Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes Kausa izcīņa "Mini motokrosā 2017" 5.posms
3.oktobrī plkst.18.00 Pie ūdenstilpnes “Pavasari”, Jaunmārupē
Rudens kross Jaunmārupē 4.posms

7.oktobrī plkst.10.00 Jaunmārupē

SEB MTB maratona 8.posms Mārupē, noslēgums

piektdiena, 8.septembris 2017

Sestdien, 2. septembrī, Mārupes
novada velobraucēji un viesi atkal
varēja pulcēties, lai piedalītos
Voldemāra Lībera piemiņas kausa
izcīņā. Sacensību pastāvēšanas
laikā, kopš 2004. gada, tās pirmo
reizi notika tik izaicinošos laika apstākļos. Neskatoties uz nelabvēlī
giem laika apstākļiem un ilgstošo
lietu, velobraucienam pulcējās
vairāk nekā 50 jauni un arī pieredzējuši velobraucēji.

sportistiem Latvijā.
Velo sacensības atbalstīja Mār
upes novada Dome. Tās organizēja
Dienas centri „Švarcenieki” un
„Tīraine” sadarbībā ar Mārupes
Sporta centru un Mārupes Jauniešu
Domi.

Apsveicam sacensību dalībnie
kus un uzvarētājus.
Dienas centra “Švarcenieki”
vadītājs Gatis Vācietis

S

acensībās piedalījās ne tikai dalībnieki no Mārupes,
bet arī dalībnieki no Rīgas,
Babītes, Kuldīgas un Ogres.
Pārstāvētas bija arī ļoti dažādas
vecuma grupas un jaunākajai dalībniecei bija tikai 2 gadi. Paldies par
šīm sacensībām jāsaka to idejas autoram, Andrim Līberam, kura
īpašumā notika sacensības. Iecere
par šādām sacensībām radusies, jo
viņa tēvs Voldemārs Lībers savulaik
bijis viens no veiksmīgākajiem velo-
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PROJEKTU IESNIEGŠANA 5. kārtā

ĪSTENO SAVU IDEJU

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina 5. kārtu Lauku attīstības
programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

NĀC UZ KONSULTĀCIJĀM PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU JAU TAGAD!
www.pierigaspartneriba.lv / Realizē savu ideju

MĒRĶI UN RĪCĪBAS | KĀRTĀ PIEEJAMAIS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS
ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE | € 330 000

www.lad.gov.lv — LEADER programma
www.pierigaspartneriba.lv | facebook.com/pierigaspartneriba
administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva
28644888, info@pierigaspartneriba.lv

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | € 150 000
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un
amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | € 70 000
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | € 110 000

PROJEKTUS VAR IESNIEGT:
klātienē: Jaunmārupes sabiedriskā ēka,
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe / Zemgales 31, 3. stāvs, Olaine;
ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu: lad@lad.gov.lv;
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).

VIENAM PROJEKTAM — kopējās izmaksas € 20 000; ja būvniecības
izmaksas pārsniedz 70% — € 50 000
ATBALSTA INTENSITĀTE — 70 %
SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | € 49 000

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
būvniecības un teritorijas labiekārtošanas gadījumā — divi gadi.

3.2. Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu, sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai | € 49 000
VIENAM PROJEKTAM — kopējās izmaksas € 15 000
kultūrvēstures objekta labiekārtošanai — € 50 000
ATBALSTA INTENSITĀTE — 90 %

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Heidija Belkovska (30.06.17.)
Hanna Luīze Bernāte (27.06.17.)
Emīlija Tinkuna (01.07.17.)
Bruno Dirvēns (29.06.17.)
Ralfs Otto Šneiders (29.06.17.)
Ieva Jasmīna Unda (03.07.17.)
Rauls Lange (04.07.17.)
Marsels Vajevskis (03.07.17.)
Darja Staneviča (11.07.17.)
Reinis Unda (04.07.17.)
Ernests Faltiņš (04.07.17.)
Agata Orlovska (11.07.17.)
Matīss Bruzinskis (13.07.17.)
Laima Stanke (17.07.17.)
Markuss Krūmiņš (17.07.17.)
Melānija Grāvīte (16.07.17.)
Kristaps Strogonovs (15.07.17.)
Frīda Martinsone (22.07.17.)
Emma Šulca (20.07.17.)
Franss Vilhelms Lūkins (27.07.17.)
Hovards Circenis (28.07.17.)
Dāvis Romāns (27.07.17.)
Matiss Teo Plaucs (26.07.17.)
Paula Punka (29.07.17.)
Laura Elizabete Leskauska (29.07.17.)
Miks Meikšans (04.08.17.)
Armands Ļahs (06.08.17.)
Hugo Hāze (04.08.17.)
Kārlis Ošenieks (08.08.17.)
Mikus Junus Inans (08.07.17.)
Artūrs Jakušs (11.08.17.)
Keitija Miķelsone (07.08.17.)
Sandijs Bergs (10.08.17.)
Katrīna Tīna Ļebedeva (06.08.17.)
Matvejs Suharevs (09.08.17.)
Lukas Rožkalns (12.08.17.)
Sofija Andersone (15.08.17.)
Daniels Kavacs (14.08.17.)
Olivers Anšmits (15.08.17.)
Līva Millere (17.08.17.)
Gustavs Zvejnieks (14.08.17.)
Adrians Eriņš (17.08.17.)
Eduards Šedlers (18.08.17.)
Letīcija Šedlere (18.08.17.)
Daniels Jankovskis (19.08.17.)
Darina Ņikitina (20.08.17.)
Karolīna Silava (25.08.17.)
Marko Jansons (19.08.17.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas laulības
01.07.2017
Djačenko Artjoms un Vaņkova
Katerina;
Bistrovs Jevgeņijs un Davidenko
Viktorija;
Bergholcs Dāvis un Bergholca Annija;
Strādnieks Dainis un Freija Daiga;
Kudins Ruslans un Libere Evita
15.07.2017
Arpits Tomass Deivids un Cakula Anda
21.07.2017
Zuteris Mārtiņš un Artemova Jeļena
26.07. 2017
Alferovs Armands un Šterna Evita
28.07.2017
Bebrišs Vladislavs un Zarubina Jeļena;
Brokāns Oskars un Purmale Lauma;
Golubovičs Jurijs un Alekse Natālija
29.07.2017
Miļutins Vladimirs un Buličeva Tatjana

Meklējam Mārupes Zelta pārus
Lai godinātu novada stiprās ģimenes un ģimenes kā vērtības saglabāšanu, Mārupes novada Dome aicina pieteikties Mārupes Zelta pārus, kas
laulībā nodzīvojuši 50 gadu - pārus, kas 2017. gadā (līdz 2017. gada 1.novembrim) atzīmē Zelta kāzu jubileju.
Pieteikties iespējams, zvanot uz Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļu
pa tālruni 67149878, vai sūtot elektroniski uz e-pastu- dzintra.klintsone@
marupe.lv
Zelta pāru godināšanas pasākums plānots 2.decembrī

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks

Laikraksts “Mārupes Vēstis”

10. un 24.septembrī
plkst.11:00

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Visi laipni aicināti!

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.
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Politiski represēto biedrības
sapulce 16.septembrī plkst. 14.00,
Mārupes Kultūras namā.
Parunāsim: 1. Par veselību; 2. Par
mūsu represēto nodaļas darbu 3.
Ievēlēsim nodaļas valdi; 4. Noskatīsimies filmu “Melānijas hronika” (ap
plkst. 15.30)
Represēto biedrības valde

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”

04.08.2017
Edmunds Roze un Anita Kalniņa;
Viktors Aleksejevs un Jeļena
Kureņinova;
Aigars Melngailis un Aija Bērzleja;
Arvils Feldmanis un Maija Kokare;
Aigars Štefenhāgens un Iluta Kromane
Rihards Godmanis un Irina Ņikitina;
Uldis Pauzers un Maija Matīsa
08.08.2017
Kaspars Zaviļeiskis un Elīna Gilnere;
Fjodors Fedotovs-Beļajevs un
Antoņina Trifonova;
Mārtiņš Priekulis un Linda Grasberga

11.08.2017
Artūrs Saveļjevs un Jeļena Tjumina;
Māris Kleščevskis un Sanita Krūka
12.08.2017
Kaspars Poļakovs un Andra Pučko;
Romans Vaciks un Marina Petkuna;
Artūrs Luzans un Raimonda; ZaļmežaGrīnvalde
15.08.2017
Staņislavs Petrovskis un Zane Oše
18.08.2017
Viktors Ričiks un Ludmila Pankova;
Edmunds Matusēvičs un Kristina
Višņevska
25.08.2017
Raitis Zābers un Sintija Ķule;
Anatolijs Cvetkovs un Nadežda
Bondarenko;
Gatis Meikulis un Elīna Knospiņa;
Jānis Silkāns un Gundega Bucena;
Aleksejs Ģubijevs un Regīna
Parhomenko;
Jurijs Ļebedevs un Žanna Kovaļova
26.08.2017
Aigars Luns un Jana Romanova;
Igors Silnieks un Marija Pavlova;
Emīls Eglītis un Elīna Strode
29.07.2017
Ivars Bauls un Ghrieta Jankava;
Aigars Reiters un Linda Ūdre

Sveicam novada seniorus
Marijai Gribovskai
1.jūlijā palika 85 gadi;
Eleonorai Aleksandrovai
3.jūlijā palika 90 gadi;
Marijai Jesavkinai
8.jūlijā palika 93 gadi;
Maigai Adienei
10.jūlijā palika 85 gadi;
Fjodoram Safronovam
10.jūlijā palika 80 gadi;
Zinaidai Zujevai
16.jūlijā palika 80 gadi;
Pavelam Matvejevam
17.jūlijā palika 85 gadi;
Monikai Trambickai
20.jūlijā palika 97 gadi;
Almai Valdai Liepai
25.jūlijā palika 93 gadi;
Igoram Mikryukovam
31.jūlijā palika 80 gadi;
Apolonārijai Stepanovai
31.jūlijā palika gadi
Vandai Lubņevskai
2.augustā palika 85 gadi;
Ritai Kuikei
5.augustā palika 92 gadi;
Rozalijai Pīpei
5.augustā palika 94 gadi;
Zenaidai Borovkovai
10.augustā palika 80 gadi;
Marijai Kovaļai
10.augustā palika 80 gadi;
Lidijai Tervitei
14.augustā palika 80 gadi;
Ārijai Novickai
14.augustā palika 90 gadi;
Aasmund Winje
15.augustā palika 80 gadi;
Terezijai Rubenei
17.augustā palika 85 gadi;
Staņislavam Selickim
17.augustā palika 93 gadi;
Zintai Tauriņai
18.augustā palika 80 gadi;
Neli Aleksejevai
20.augustā palika 80 gadi;
Jānim Krastiņam
20.augustā palika 80 gadi;
Alexey Dmitriev
23.augustā palika 90 gadi;
Dzintrai Zilbertei
24.augustā palika 80 gadi;
Ausmai Eimanei
28.augustā palika 80 gadi;
Hemenegildei Mizonei
31.augustā palika 90 gadi

Mūžībā aizgājuši
Ināra Svoka
07.06.44 - 02.07.2017
Arnolds Grosbergs
07.10.34 - 09.07.2017
Aleksejs Svičkaņs
19.12.29 - 12.07.2017
Rita Rena Pauzere
28.02.63 - 13.07.2017
Gunārs Ziediņš
10.03.37 - 14.07.2017
Sergejs Jegorovs
01.07.50 - 14.07.2017
Rita Brūvere
12.10.48 - 27.07.2017

Juris Kumpens
16.08.35 - 02.08.17
Anfisa Seļiverstova
07.04.36 - 13.08.17
Marijanna Grigāne
02.11.19 - 14.08.17
Jānis Staris
21.03.38 - 19-08.17
Pēteris Laganovskis
08.07.30 - 29.08.17
Inese Reišule
09.02.22 - 30.08.17
Nikolajs Pavlovs
05.12.34 - 31.08.17

piektdiena, 8.septembris 2017

