2011. gada jūnijs

Mārupes novada Domes informatīvais izdevums

Vasara sākas ar bērnu
un jauniešu svētkiem

Mārupes novada
Dome informē
Laika posmā no 2011. gada 4. jūlija
līdz 25. jūlijam pašvaldības speciālisti
apmeklētājus nepieņems. Nepieciešamības
gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni
67934695 darba laikā.

Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestāžu darba laiks
vasaras mēnešos
• 1. 07. 2011.–15. 08. 2011. slēgtas pirmsskolas
grupas Skultes sākumskolā;
• 1. 07. 2011.–1. 08. 2011. slēgtas pirmsskolas
grupas Jaunmārupes sākumskolā;
Foto: Jolanta Grosberga-Gernere

• 1. 07. 2011.–31. 08. 2011. slēgtas pirmsskolas
grupas Mārupes pamatskolā un pirmsskolas
izglītības iestādē “Lienīte”.
Periodā no 4. jūlija līdz 31. augustam, pēc vecāku rakstiska iesnieguma, pirmsskolas izglītības
iestāde “Zeltrīti” nodrošinās iepriekš minēto iestāžu
pirmsskolas grupu audzēkņu uzņemšanu.
Kā jau ierasts, maija pēdējā svētdienā, Jaunmārupē
pie ūdenstorņa norisinājās tradicionālie Mārupes novada
bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”, šogad tie jau
notika ceturto reizi. Viss sākās ar bērnu laukumiņa atklāšanu Mazcenu alejā, kur mazos priecēja dinozauriņš Dino
un viņa draudzenes Puķes. Visi kopā dejoja, rotaļājās un
priecājās par košajiem baloniem, kas tika palaisti augstu
gaisā, virs māju jumtiem un koku galotnēm. Turpinājumā ar jestrām orķestra melodijām kārtības sargu vadībā
mārupieši devās svētku gājienā uz galveno norises vietu.
Pļaviņā pie ūdenstorņa jau rīta agrumā bija sākusies rosība – tika uzstādīti karuseļi un piepūšamās atrakcijas, notika gatavošanās stafetēm un citām spēlēm, kurās svētku laikā
gan mazi, gan lieli varētu izklaidēties un jautri pavadīt laiku.
Ziniet, tas arī izdevās! Mazie varēja izmēģināt roku
bērnu golfa laukumiņā, lidojošā šķīvīša mešanā, radošajās darbnīcās un vēl citās interesantās atrakcijās. Lielākās
rindas bija pie mākslinieces, kura mazo ķiparu sejiņas
izdaiļoja ar skaistiem zīmējumiem, pie izjādes ar poniju
un, protams, pie cukurvates stenda. Vecākiem cieņā volejbols. Katrs atrada sev piemērotu izklaidi.
Lai gan laiks nelutināja, rīts bija diezgan dzestrs, brīžiem uzpilināja arī kāda lietus lāse, bet visiem kopā ar
skanīgām dziesmām un jautriem deju soļiem izdevās
sasaukt arī saulīti. Tas viss, pateicoties Mārupes novada
bērnu un ciemiņu priekšnesumiem. Dziesmas skandēja
Brūveru ģimene, “Namiņa bērni”, “Mārupes cālis 2011” –
Agrita Eva Kristapsone, Jaunmārupes sākumskolas anRīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

samblis un koris, Skultes sākumskolas bērni, PII “Lienīte” un “Zeltrīti” bērni, konkursa “Nāc sadziedāt” laureāts
Pauls Pakalniņš, mūzikas skolas jaunie talanti – pianisti
Oskars Kalniņš-Buks un Elīna Martinsone un saksofoniste Agita Švetere, “Mazā sirds”, “Aprīļa pilienu” studijas
“Stariņi”, Mārupes vidusskolas 3.–4. klašu ansamblis, Mārupes pamatskolas bērni, Arta Bērziņa, Anete un Reinis
Madžus, un konkursa “Gaujas atbalss” 1. vietas ieguvējas
Rūta un Lauma.
Jaukus priekšnesumus un dejas bija sagatavojuši Mārupes vidusskolas kolektīvs “Smaidiņi” un aerobikas dalībnieces, Mārupes kultūras nama “Pērlītes” vecākās un
vidējās grupas dalībnieki, PII “Lienīte” lielās un mazās
grupas “Māriņas” bērni.
Turpat netālu no lielās skatuves norisinājās Jaunmārupes kausa izcīņa skeitbordā. Uzvarētāju vārdus paziņoja Latvijas skeitborda federācijas pārstāvis Gustavs Gailītis. 1. vietu izcīnīja Tomass Bebrins, II vietu Emīls Ieviņš
un III vietu – Roberts Kindzulis.
Svētku noslēgumā visus priecēja Lietuvas cirka “Arino”
paraugdemonstrējumi, kā arī dziedātājs Lauris Reiniks.
Prieks, ka katru gadu bērnu un jauniešu svētki “Ar
vasaru saujā” kopā sasauc aizvien vairāk un vairāk interesentu. Gaidīsim arī nākamgad!
Zane Briška
Plašāku ieskatu par bērnu un jauniešu svētkiem “Ar
vasaru saujā” varat gūt, aplūkojot fotogrāfijas interneta
vietnē www.marupe.lv sadaļā “Fotogalerijas”.

5

novadā
Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr. 15/2011
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 25. maija
sēdes Nr. 7, lēmumu Nr. 19

Grozījumi Mārupes novada Domes 2011. gada
12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” šādus
grozījumus:
1 Izteikt saistošo noteikumu 15. punkta 15.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“15.4. lauku viensētas un neapbūvētie zemesgabali –
pēc atsevišķas vienošanās.”
2. Izteikt saistošo noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:
“Ar pašvaldību noslēgtā līguma darbības laikā ieviest
otrreiz izmantojamo sadzīves atkritumu (stikls, koks, papīrs, plastmasa, metāls, būvgruži, kompostējamās vielas)
savākšanu, šķirošanu un apstrādi, tādējādi samazinot LR

normatīvajos aktos noteiktajās vietās nogādājamo atkritumu daudzumu.”
3. Izteikt saistošo noteikumu 35. punktu šādā redakcijā:
“35. Iesaistīties valsts, reģionālo un pašvaldības izstrādāto atkritumu apsaimniekošanas plānu realizācijā
apsaimniekojamajā teritorijā, dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešanā.”
4. Izslēgt saistošo noteikumu 68. punkta 68.2. apakšpunktu.
5. Izslēgt saistošo noteikumu 74. punktu.
6. Izslēgt saistošo noteikumu 75. punktu.
L.Kadiģe,
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece

Mārupes uzņēmēju
kārtējā tikšanās
16. jūnijā plkst. 17.00 Mārupes kultūras
nama hallē tikšanās un saruna ar
Mārupes novada attīstības komitejas
priekšēdētāju Pēteri Pikši un
būvvaldes vadītāju Aidu Lismani.
Dienas kārtībā:
1) ziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu 2014.–
2026. gadam;
2) infrastruktūras nodrošinājums Mārupes
novadā (2011. gada un turpmākie plāni,
realizācija, problēmas, risinājumi);
3) diskusijas par Mārupes attīstību no
Mārupes uzņēmēju viedokļa.
Ja ir vēlme saņemt informāciju vai
piedalīties biedrības “Mārupes uzņēmēji”
darbā, esat laipni gaidīti!
Saziņai e-pasta adrese
marupesuznemeji@inbox.lv vai
peteris.pikse@marupe.lv.

Tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu
notiks 23. jūlijā
2011. gada 30. maijā Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada
28. maija rīkojumu Nr. 2 “Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu”, izsludināja tautas nobalsošanu par 10. Saeimas
atlaišanu. Tautas nobalsošana šajā jautājumā notiks sestdien, 2011. gada 23. jūlijā.
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz jautājumu “Vai jūs esat par 10. Saeimas atlaišanu?”. Iespējamie atbilžu varianti tautas nobalsošanas zīmē būs “par” vai “pret”.
Šāds jautājuma formulējums izriet no likuma “Par tautas
nobalsošanu un likuma ierosināšanu”, kura 14. pants nosaka, ka balsošanas zīmē ierakstāms tautas nobalsošanai
nodotais priekšlikums, kā arī vārdi “par” un “pret”.
Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu un likumu

ierosināšanu” tautas nobalsošana par Valsts prezidenta
ierosinājumu atlaist Saeimu ir jāsarīko ne agrāk kā vienu
mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ierosinājuma
paziņošanas CVK.
Tautas nobalsošanas dienā, 23. jūlijā, balsošanas iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs, vēlētāju reģistrs netiks lietots. Lai nodrošinātu,
ka katram vēlētājam ir tikai viena balss, vēlētāja pasē izdarīs atzīmi par dalību tautas nobalsošanā.
Atbilstoši Satversmei 10. Saeima būs atlaista, ja tautas
nobalsošanā par Saeimas atlaišanu nobalsos vairāk nekā
puse no tiem vēlētājiem, kuri piedalīsies tautas nobalsošanā. Šajā gadījumā būs jāizsludina jaunas Saeimas vē-

lēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc
Saeimas atlaišanas.
Mārupes novadā tautas nobalsošanas dienās būs atvērti 5 vēlēšanu iecirkņi:
•
Nr. 790 Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29;
•
Nr. 791 Jaunmārupes sākumskolā,
Mazcenu alejā 4A;
•
Nr. 955 Mārupes pamatskola, Viskalnu ielā 7;
•
Nr. 956 Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97;
•
Nr. 957 Skultes sākumskolā, Skultes
ielā 25.

Mārupes novada vēlēšanu komisija izsludina
Mārupes novada vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanu 5 Mārupes novada vēlēšanu iecirkņiem
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa
vēlēšanu komisijā ir:
•
reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
•
ne mazāk kā desmit vēlētājiem (vēlētāju grupa);
•
attiecīgās pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība,
vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis
katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt
ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
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3) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās
republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
4) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas
iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto parauga formu un iesniedzams attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai:
1) ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams
arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot
lēmuma pieņemšanas vietu, un datumu. Ja attiecīgajā
republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to
apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā
lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi

izvirzītie kandidāti;
2) ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums
jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Pieteikumi iesniedzami Mārupes novada Domes
sekretariātā
(pieteikuma veidlapas (pieejamas www.cvk.lv) iesniedzamas katram personīgi)
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
no 2011. gada 6. jūnija līdz 2011. gada 30. jūnijam.
• Pirmdienās no 9.00 līdz 18.00
• Otrdienās no 9.00 līdz 17.00
• Trešdienās no 9.00 līdz 17.00
• Ceturtdienās no 9.00 līdz 18.00
• Piektdienās no 9.00 līdz 13.00
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

pašvaldībā

Foto: Jolanta Grosberga-Gernere

Cienījamie Mārupes iedzīvotāji!

Palielinoties Nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN),
daudzi mārupieši uzskata, ka vainīga ir Mārupes novada
Dome. Diemžēl NĪN tiek aprēķināti no Valsts zemes dienesta kadastrālajām vērtībām un likumā noteiktajām NĪN
likmēm (1,5 % zemei un attiecīgi 0,2 %, 0,4 %, 0,6 % ēkām
no kadastrālās vērtības). Daži mārupieši saskaņā ar novada
saistošajiem noteikumiem lūdz NĪN atlaides, bet daži vienkārši nespēj tos nomaksāt. Pie obligāto iemaksu aprēķina
Pašvaldību izlīdzināšanas fondā netiek ņemta vērā mūsu
piešķirto atlaižu un neiekasēto nodokļu summa, kas Mārupes novada gadījumā ir ļoti liela. Šī gada martā vērsos pie
jums ar aicinājumu atbalstīt iniciatīvu izvērtēt un samazināt NĪN likmju noteikšanas principus un apmērus, veicot
pārrunas ar Valsts zemes dienestu, citām valsts institūcijām, Latvijas pašvaldību savienību, Jūrmalas pilsētu un citām Pierīgas pašvaldībām. Esmu ļoti pateicīgs ikvienam,
kas mūsu kopīgo problēmu saprata un manus centienus
atbalstīja ar savu parakstu. Jo tā ir nepieņemama situācija, ka novada Domei būtu jāsāk namīpašumu atsavināšana
tikai tamdēļ, ka iedzīvotāji nevar nomaksāt NĪN.
Saņemot apmēram 1/3 Mārupes mājsaimniecību parakstu, es guvu papildu iedvesmu un mandātu turpināt
pārrunas ar Valsts zemes dienestu. Šajās sarunās man
piebiedrojās novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, juriste Gaļina Nicberga un arī citi Domes darbinieki.
Valsts zemes dienestā mēs uzzinājām, ka 2012. gadā Mārupes individuālo dzīvojamo māju apbūve būs sadalīta
17 zonās, nevis piecās, kā tas bija līdz šim. Neraugoties

Pļausim zāli!

Mārupes novada labiekārtošanas dienests atgādina,
ka saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kartību Mārupes novadā” zemes
īpašniekam (īpašniekiem), tiesiskajam valdītajam (valdītajiem) vai lietotajam (lietotajiem) jānodrošina zemes
īpašuma sakopšana, laikus nopļaujot zāli un izcērtot
krūmus (celma diametrs mazāks par 12 cm).
Savrupmāju, mazstāvu dzīvojamo, daudzstāvu dzīvojamo, sabiedrisko objektu, darījumu, jauktu dzīvojamo un darījumu, ražošanas, vasarnīcu teritorijas zāles
garums apstādījumos nedrīkst pārsniegt 20 cm.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

uz NĪ darījumu skaita samazinājumu un darījumu cenu
krišanos, mums par lielu izbrīnu, 2012. gadā bija ieplānots zemes kadastrālās bāzes vērtības palielinājums blīvi
apbūvētajos vecajos apbūves rajonos (Mārupes ciematā),
kur visvairāk ciestu tie mārupieši, kuri te dzīvo jau ļoti
ilgus gadus. Medema purvā un Cenu tīrelī, kur tāpat nenotiek un tuvākajā laikā nenotiks apbūve, bija izrādīta
ironiska pretimnākšana un pazemināta individuālo dzīvojamo māju kadastrālā bāzes vērtība.
Pārrunas nav vieglas, jo mūsu valdība, neraugoties uz
ekonomisko stāvokli valstī, ir apsolījusi Starptautiskajam
Valūtas fondam nekustamā īpašuma nodokļa reformu,
kur, sākot ar 2012. gadu, paredzamā papildu fiskālā ietekme būtu aptuveni 7 miljoni latu gadā. Tāpēc mēs esam
arī apsvēruši variantus vērsties Satversmes tiesā, konsultējāmies ar vairākiem juristiem un advokātiem. Pēdējā
mūsu tikšanās reizē ar Romualdu Ražuku nolēmām, ka
tas jādara visām ieinteresētajām Pierīgas pašvaldībām
kopā, bet pirms tam labi jāizvērtē, lai šī prasība (tiesvedība) būtu sekmīga. Esam ņēmuši aktīvu dalību pārrunās
Latvijas Pašvaldību savienībā gan par zemes kadastrālajām vērtībām, gan par NĪN, piedalījāmies Jūrmalā Pierīgas pašvaldību sanāksmē par NĪN likuma grozījumiem,
Mārtiņš Bojārs piedalījās visās darba grupu apspriedēs
Finanšu un Tieslietu ministrijā, kā arī Pašvaldību savienībā. Dažas no šīm aktivitātēm tika atspoguļotas arī
plašsaziņas līdzekļos: “Panorāmā", “Kas notiek Latvijā?”,
“900 sekundēs” u. c.

Mazsaimniecību teritorijas un lauksaimniecība izmantojamas zemes zālieni pļaujami ne retāk kā divas
reizes sezona ne vēlāk kā līdz 1. septembrim.
Par šajā punkta minēto darbību neveikšanu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 100, juridiskām personām – līdz
Ls 200.
Par tādam pašam darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti
gada laika pēc administratīva soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 150, juridiskām
personām – līdz Ls 500.
Lūgums visiem laikus nopļaut zāli un sakopt īpašumus!

Vēl aktivitātes nav beigušās, sarakste ar Valsts zemes
dienestu un ministrijām turpinās (paldies finanšu ekonomistei Laimai Levanovičai un juristei Gaļinai Nicbergai),
bet daži secinājumi un priekšlikumi jau ir izveidojušies.
1. Iedziļinoties Rīgas un Pierīgas pašvaldību apbūves zemes kadastrālajās bāzes vērtībās, šī situācija ir salīdzināma un samērojama. Salīdzinot NĪN likmes Tēriņu
ielā un Kantora ielā (Rīgas pilsētas daļā), tās ir ievērojami
augstākas nekā tepat blakus Mārupes daļā. Arī nākotnē
mums būs jāsamierinās ar augstām kadastrālajām vērtībām un no tā izrietošajiem nodokļiem.
2. Zemes kadastrālās bāzes vērtības visā pierīgā nesamazināsies, kamēr vien tās tiks aprēķinātas, pamatojoties tikai uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi. Mūsu
aktīvās darbības, diskusiju un pierādījumu rezultātā tās
esam nedaudz ierobežojuši (vismaz tāds ir apsolījums no
valsts Zemes dienesta puses).
3. Mūsu lielākā sāpe faktiski ir straujais NĪN pieaugums tieši tagad, kad mūsu ekonomiskā situācija ir ievērojami pasliktinājusies.
4. Nākotnē NĪN slogs no NĪN zemes sastāvdaļas
varētu tikt pārnests vairāk uz NĪN ēku sastāvdaļu, bet,
ņemot vērā Ministru kabineta solījumu Starptautiskajam Valūtas fondam palielināt ikgadējos ieņēmumus par
7 milj. no NĪN, uz kopīgo NĪN samazinājumu nākotnē
faktiski mēs cerēt nevaram.
5. Finanšu ministrija izskata jautājumu par tukšo,
neapdzīvoto māju aplikšanu ar papildu 1,5 % nodokli juridiskām personām, kas varētu veicināt atsavināto
ēku ātrāku pārdošanu vai iznomāšanu, līdz ar to netiktu
mākslīgi uzturētas neadekvāti lielas nekustamo īpašuma
darījumu cenas, kas savukārt mākslīgi paaugstina kadastrālās bāzes vērtības.
6. Jūrmalas darba grupas priekšlikums – ievērojami
samazināt kadastrālās vērtības ietekmi un NĪN – negūst
pietiekamu atsaucību ne no Pašvaldību savienības, ne no
Finanšu ministrijas.
7. NĪN izslēgšana no pašvaldību izlīdzināšanas fonda gūst nelielu atsaucību no Pašvaldību savienības puses,
bet Finanšu ministrija tam vēl nepiekrīt. Līdz šim novadu
Domēm ir tikai pienākums iekasēt no augšas piestādītos
NĪN, bet nākotnē varētu tikt piešķirtas zināmas tiesības
par to lemt pašām pašvaldībām (tiesības pašvaldībām noteikt NĪN likmi noteiktos % koridora ietvaros).
8. Redzot, ka NĪN veido tik lielu daļu no mājsaimniecību izdevumiem, tagad kļūst saprotama vecās Eiropas
pieticīgā attieksme pret piegulošās apbūves zemes platībām un ēku izmēriem. Kaut arī Latvijā ir pavisam cita
situācija (plašas neapgūtās zemes platības ar zemu iedzīvotāju blīvumu) un mums vajadzētu stimulēt retinātāku
apbūvi, pagaidām nāksies rēķināties ar augstajiem NĪN,
kamēr šī attieksme netiks mainīta visas valsts līmenī.
9. Tā kā 2012. gadā ar NĪN tiks apliktas arī saimniecības ēkas un garāžas, aicinu visiem izvērtēt to nepieciešamību, tehnisko stāvokli un novecojuma pakāpi, lai
nebūtu jāmaksā lieki nodokļi par vecām un nevajadzīgām
palīgēkām.
10. Ja kādam detālplānojuma attīstītājam nav vēl izveidots pievadceļš vai nav realizēts elektrības pieslēgums,
tad iesaku vērsties novada Domē ar iesniegumu par zemes
lietošana mērķa maiņu (saskaņā ar 24. 02. 2011. MK grozījumiem par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību) uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi, kas ļautu samazināt NĪN par 50 %.
Paldies par atbalstu!
Pēteris Pikše,
Mārupes novada Domes
Attīstības komitejas priekšsēdētājs
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jauniešiem

Mārupes policijas iecirkņa vārdā sveicu visus Mārupes
novadā dzīvojošos bērnus un jauniešus ar 2010./2011. mācību gada nobeigumu! Novēlam visiem, lai šī vasara nestu
prieku un patīkamu atpūtu.
Mēs no savas puses rūpēsimies par jūsu drošību, kā
arī centīsimies atturēt no neapdomātas rīcības, kas var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus jums un jūsu vecākiem.
Vēlos atgādināt vecākiem, ka, mācību gadam beidzoties, brīvā un nepiepildītā laika bērniem un jauniešiem
ir vairāk, tādēļ lūgums domāt un risināt šo jautājumu tā,
lai bērni visas dienas garumā netiek atstāti bez pieaugušo
uzraudzības uz ielas un pagalmos. Vecāku pienākums ir
ar bērniem runāt un skaidrot par visiem iespējamajiem
apdraudējumiem, kas var sagaidīt uz ielas, ko drīkst darīt,
bet kas nav ieteicams.
Atgādināšu elementārās prasības, kas jāievēro ikdienā bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem un kam vasarā
tiks pastiprināti pievērsta policijas uzmanība.
Mūsu novadā ir vairākas ūdenskrātuves, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem atpūtas laikā pie ūdens.
Neatstāt bez pieskatīšanas mazus bērnus. Pusaudžiem un jauniešiem nelēkt ūdenī no augstuma nepārbaudītās vietās, kā arī nepārvērtēt savus spēkus ūdenskrātuvju pārpeldēšanā.
Visā novada teritorijā ir ļoti daudz nepabeigtu jaunbūvju, kuras pusaudži vasarā bieži izmanto kā izklaides
vietas, tādēļ lūgums vecākiem – paskaidrojiet saviem bērniem, ka tas ir ļoti bīstami.
Nenostiprinātas konstrukcijas un būvmateriāli, kā
arī iespēja piekļūt elektrosadales skapjiem – tas var
beigties ar nopietnām traumām.
Nereti vecāki saviem bērniem iegādājās dārgus velosipēdus, motorolerus un citas vērtīgas lietas, bet diemžēl
aizmirst pamācīt, ka šīs vērtības ir jāsargā.
Velosipēdus un motorollerus neatstāt bez uzraudzības kāpņu telpās un arī uz ielas. Saslēdziet tos vai
palūdziet kādam pieskatīt.
Pastiprināta uzmanība tiks pievērsta bērniem un pusaudžiem vēlās vakara un nakts stundās (22.00–6.00).
Policijas iestādē nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis

16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts
laiku šā panta izpratnē uzskatāms laiks no pulksten
22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo
laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus.
Vecāku pienākums ir veikt visus iespējamos audzināšanas pasākumus, lai nepieļautu bērnu, pusaudžu un jauniešu, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, smēķēšanu un
alkoholisko dzērienu lietošanu.
Vēl daži atgādinājumi velobraucējiem
1. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts
personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem, ar mopēdu –
personām, kas nav jaunākas par 14 gadiem. Šādā gadījumā velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda
vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai (mopēda vadītājam – mopēda vai jebkura mehāniskā
transportlīdzekļa vadītāja apliecībai).
2. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto
aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi.
3. Braukt ar mopēdu bez aizsargķiveres vai ar neaizsprādzētu galvā uzliktās aizsargķiveres siksnu, kā arī vest
ar mopēdu pasažierus, kas nav uzlikuši galvā aizsargķiveri vai nav aizsprādzējuši galvā uzliktās aizsargķiveres
siksnu, nav atļauts. Bērnus vecumā līdz septiņiem gadiem
atļauts pārvadāt tikai pilngadīgām personām.
Mūsu kopējais mērķis ir atturēt pusaudžus un jauniešus no nepareizas un neapdomātas rīcības. Ja nepieciešama mūsu palīdzība, droši vērsieties policijas
iecirknī vai pa tālr. 67933453 (priekšnieks) un 67913710
(inspektori).
Novēlu visiem izbaudīt jauku vasaru kopā ar savu
ģimeni!
Juris Jēkabsons,
Mārupes policijas iecirkņa priekšnieks

Noslēgusies Mārupes novada
basketbola līgas otrā sezona

2011. gada 13. maijā noslēdzās Mārupes novada basketbola līgas otrā sezona, kurā čempiona titulu izcīnīja Biznesa
augstskolas “Turība” BK “BA Turība-3”, kas finālā divās spēlēs
pieveica komandu “Sport 2000”. Trešo vietu ieguva komanda
“MIG”, kas divās spēlēs pārspēja komandu “A7/Kaija”.
Turnīrā piedalījās 12 komandas (162 spēlētāji un
4 treneri), kas nepilnos 8 mēnešos izspēlēja 150 spēles.
Salīdzinājumā ar pirmo sezonu kopējais sportiskais līme-
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nis bija nedaudz audzis un spēku samēri starp komandām
izlīdzinājušies. Spēles bija aizraujošas un liela daļa no tām
beidzās tikai ar dažu punktu starpību, kas uzturēja intrigu
visas sezonas garumā.
Par turnīra norisi liels paldies visiem dalībniekiem,
tiesnešiem (biedrībai “Sporta un izglītības programma
DSCI” un Mārim Skultem), līdzjutējiem un protams
mūsu atbalstītājiem – Mārupes novada Domei, interneta veikalam “FF Veikals”, sporta preču veikalam “Sport
2000” un kalendāru tirgotājiem SIA “Timer Latvija”.
Biedrība “Mārupes novada basketbola līga” nedomā apstāties pie sasniegtā un plāno sadarbībā ar Mārupes novada
Domi un citiem atbalstītājiem veiksmīgi turpināt iesākto, lai
pēc pāris mēnešiem uzsāktu nu jau trešo sezonu. Mārupieši,
esiet aktīvi un iesaistieties novada basketbola aktivitātēs!
Plašāka informācija par Mārupes novada basketbola līgu,
2010./2011. gada sezonu un citām aktualitātēm pieejama vietnē (www.mnbl.lv) un Twitter (www.twitter.com/MNBL_LV).
Biedrības “Mārupes novada basketbola līga” valdes
priekšsēdētājs Ints Pīrāgs un valdes locekļi
Mārtiņš Spriņģis un Gatis Pūcītis

Atrodi savu iespēju
vasarai dienas centrā

“Švarcenieki”

Foto: Jolanta Grosberga-Gernere

Kā droši pavadīt vasaru –
policijas ieteikumi

Sveiciens visiem Mārupes novada bērniem un jauniešiem vasaras brīvdienās! Dažiem jau ir gatavs plāns, kā
vasaru pavadīt, daži vēl ir neziņā, bet, visticamāk, gandrīz
visiem ir kāds sapnis, ko gribētos darīt.
Piedāvājam Jaunmārupes bērniem un jauniešiem
savos vasaras plānos ietvert dienas centru “Švarcenieki”
un atrast sev piemērotu nodarbi denas centrā! Daudziem
dienas centrs jau ir labi pazīstams, taču ne visas iespējas
ir izmēģinātas.
Dienas centrs vasaras brīvlaikā būs atvērts darba
dienās no plkst. 10.00 līdz 19.00. Katru dienu dienas
centrā var spēlēt novusu, galda tenisu, galda futbolu u. c.
galda spēles, var arī mēroties spēkiem pašu organizētos
turnīros. Vasaras periodā tiek plānotas radošās darbnīcas – zīmēšana, veidošana, filcēšana u. tml. Dienas centrā
var arī uzspēlēt volejbolu, izmantojot pašu uzstādītu saliekamu volejbola laukumu. Jūnijā joprojām turpinās brīvās
sporta aktivitātes Jaunmārupes sākumskolā. Jaunieši, kuri
aktīvi piedalījās dienas centra organizētājās sporta aktivitātēs, piedalīsies vasaras florbola līgā. Tāpat jūnijā dienas
centrā ar Mārupes novada Domes atbalstu tiek organizēta
brīvprātīga sabiedriskā darba praktizēšana jauniešiem no
13 gadu vecuma.
Īpašs vasaras laiks ir ar to, ka tiek organizēti daudzdienu velobraucieni, kas vienmēr ir ļoti gaidīti. Jaunieši no
12 gadu vecuma, kuriem ir velotiesības un atbilstoša fiziskā sagatavotība, ir aicināti ne vien piedalīties velobraucienos, bet arī iesaistīties maršrutu plānošanā, braucienu
organizēšanā un sagatavošanā. Tiks organizēti vairāki
velobraucieni – gan sarežģītāki, gan vieglāki, lai dotu iespēju kā iesācējiem, tā pieredzējušākiem velobraucējiem.
Tāpat tiek plānots arī laivu brauciens pa Salacas upi.
Dienas centrs ir vienmēr atvērts jaunām idejām un
piedāvājumiem, lai kopā vasara mums izdotos skaista, iespējām un piedzīvojumiem bagāta!
Tālrunis uzziņām – 29594004.
Gatis Vācietis,
dienas centra “Švarcenieki” vadītājs
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

kultūra

Mārupiešu
dejas Gruzijā

No 8. līdz 29. jūnijam Mārupes novada Domes vestibilā
apskatāma mārupiešu izstāde “Miera dzidrums”. Zīmējumi,
grafikas, pasteli no Ivaises Pļavnieces, Anetes Mežaraupas,
Lāsmas Podzes, Diānas Margenes, Ērikas Namiķes,
Gundegas Adītājas, Dzintras Adītājas un Aigas Bērziņas.

Mārupes novada kultūras nama pašdarbības kolektīvu

sezonas noslēguma pasākums
ar Jāņu ielīgošanu

notiks 21. jūnijā pulksten 18.00 kultūras nama un Domes ēkas iekšpagalmā Daugavas iela 29.

Mākslas dienas
Mārupē
Mākslas dienas Latvijā kļuvušas par valsts mēroga svētkiem cilvēkiem, kurus interesē kultūras attīstība, māksliniekiem un skatītājiem. Šogad Mākslas dienu
tēma – “Art voyage” (mākslas ceļojums Latvijā), attīstīt
kultūrtūrismu ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas novados.
6. maijā Mārupes novada kultūras namā mēs atklājām
Mākslas dienas Mārupē ar projekta “Mārupes radošā darbnīca” prezentāciju. Prieks bija liels, jo uz šiem svētkiem
sanāca aptuveni simts cilvēku – mārupieši, mākslinieki,
viņu ģimenes, cilvēki, kurus interesē viss radošais.
Tā kultūras nams piepildījās ar molbertiem, gleznām,
skaistiem cilvēkiem un mūziku, radot neaizmirstamu un
materiālās vērtībās neizmērojamu gaisotni.... Radoši un
spēcīgi – ar dziesmu projekta izstādi atklāja Ira Dūduma.
Vakara gaitā mākslinieki stāstīja par savu radošo pieredzi, par savām ģimenēm, savukārt Latvijā zināmi mūziķi
dāvāja muzikālus pārsteigumus – Evija Sloka, Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas mūziķi, Mārupes senioru ansamblis “Pīlādzis”, koris “Sonante” Ingas Graumanes vadībā. Notika Ievas Markēvičas-Carukas interneta vietnes
www.imc-art.com atklāšana. Bērniem foajē bija iespēja
gleznot, vecāki varēja baudīt mākslu...
Mārupes radošā darbnīca dzima 2007. gadā, Mārupes
mūzikas un mākslas skolā (MMMS), kur mācu bērnus
gleznot. Liels paldies MMMS direktorei Dacei Štrodahai
par atbalstu un iedvesmu darboties ar talantīgiem mārupiešiem.
Darbnīcā piedalās pieaugušie, kuri vēlas gleznot, realizēt oriģinālas idejas, tā dāvājot prieku savām ģimenēm
un apkārtējiem.
Projekts tapa, pateicoties Mārupes novada Domes atbalstam, un tas ir tik svarīgi, jo kultūra, māksla šajā laikā
ir ļoti trausla... bet spēj uzplaukt tādā vietā kā Mārupe.
Ieva Markēviča-Caruka,
Mārupes radošās darbnīcas vadītāja
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

Mārupes novada kultūras nama vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Mārupieši” pārstāvēja Latviju festivālā “Zelta
Delfīns 2011”, kas notika Gruzijas kūrortpilsētā Batumi
pie Melnās jūras no 5. līdz 10. maijam.
Festivālā piedalījās kolektīvi no 14 dažādām Eiropas,
Āzijas un Āfrikas valstīm. Mūsu dejotāju sniegumu uzņēma ar lielu interesi, un tā bija savdabīga eksotika pārējiem dalībniekiem. Īpaši citu valstu delegācijas pārsteidza
fakts, ka Latvijā dejošanas tradīcijas izkopj ne tikai jaunieši, bet arī vidējās un vecākās paaudzes dejotāji.
Paši dejotāji atzīst, ka tas bija liels gandarījums aizkustināt tik enerģiskas nācijas pārstāvjus, kādi ir gruzīni. Viņu
tehniskā un vienlaikus ugunīgā deja ir izcils baudījums
skatītājiem. Tādēļ par mūsu trumpjiem izvēlējāmies raksturdejas. Tās lieliski papildināja koncertu programmas.
Diemžēl izbaudīt īpaši vairāk par dejas prieku traucēja

laika apstākļi. Nedēļas lielāko daļu Melnās jūras piekrastē
valdīja migla un nepārtraukts sīks lietus un tam sekojošs
mitrums. Šī iemesla dēļ festivāla organizatori bija spiesti
atcelt svinīgo gājienu pilsētas centrā un koncertus pārcelt
uz slēgtām telpām plānoto brīvdabas izrāžu vietā.
Brauciena laikā deju kolektīva vadītājai Guntai Skujai
bija dzimšanas diena. Tās dienas rītā visi dejotāji apsveica
vadītāju ar īsti latvisku sveicienu “Daudz baltu dieniņu”
un ceriņu pušķiem, stāvot zem viņas istabiņas balkona.
Vienā no pēdējām dienām, laika apstākļi tomēr bija
dejotājiem labvēlīgi un izdevās pat apskatīt nedaudz no
iecerētajiem objektiem.
Dejotāji pateicas Mārupes novada Domei un kultūras
namam, īpaši Irai Dūdumai-Kraujai par atbalstu brauciena organizēšanā.
Ilona Platonova

Maija mistērijas
Mārupes kultūras namā
Laikā, kad ceriņi, kastaņas, ābeles, ķirši un plūmes
sacentās ziedu krāšņumā un smaržu pārbagātībā, laikā,
kad pavasaris sniedza roku vasarai, Mārupes eksotisko
deju studija “Mistērijas” aicināja draugus, radus, mīļus
atbalstītājus un citus interesentus uz savu atskaites
koncertu “Maija Mistērijas...”.
Tajā saulainajā 21. maija vakarā Mārupes kultūras
namā valdīja austrumu maģija, šķindēja monētas pie
dejotāju lakatiem, skanēja spāniski ritmi un mūzika no
indiešu kinofilmām, plīvoja čigānmeiteņu košie svārki,

bija jūtams tuksneša vējš, liesmoja vēdekļi, uzzibsnīja
zobeni, plīvoja cerību buras... Uz skatuves tika izdejotas
gan sāpes, gan prieks, gan laimes izjūtas, mīlestība, ilgas,
cerības... visa dzīve.
“Mistērijas” saka sirsnīgu paldies koncerta apmeklētājiem un arī kultūras nama vadītājai Irai KraujaiDūdumai par sniegto atbalstu koncerta sarīkošanā!
Uz tikšanos nākamajā “Mistēriju” koncertā!
Sigita Vēvere,
eksotisko deju studijas “Mārupes mistērijas” vadītāja
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novadā
Biedrības “Pierīgas
Biedrības
partnerība” paziņojums “Pierīgas partnerība”

paziņojums

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas II kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.–2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2011. gada
8. jūlija līdz 8. augustam.
II kārtā pieejamais publiskais finansējums ir Ls 219
168,51 (divi simti deviņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi lati 51 santīms).
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā, Daugavas
ielā 29, 2. stāvā, 2-12. kabinetā (tālr. 26440279, 67149874), vai
Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr. 67146030).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
2007.–2013. gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes “Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcība:
1. rīcība. “Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums
Ls 202 214,04.
Mērķis: sakopjot apkārtējo vidi, vecināt kultūras un tūrisma attīstību ciematos, izmantojot dažādus pasākumus
Iespējamie risinājumi (plānotās darbības):
•
labiekārtot dzīves vidi mājokļa tuvākajā apkārtnē;
•
mūžizglītības, kultūras un sporta infrastruktūras attīstības veicināšana, nodrošināt kultūras un sporta infrastruktūras
objektu pieejamību visiem partnerības teritorijas iedzīvotājiem.
Aktivitātes “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās
maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”
ietvaros rīcība:
2. rīcība. Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība, pieejamais finansējums Ls 16 954,47.
Mērķis – radīt brīvā laika pavadīšanas, kultūras, sporta pasākumu un aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tos, un nodrošināt
pieeju visām sociālajām iedzīvotāju grupām un vecumiem.
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību sasniedzamību un pieejamība, to apkārtējas vides
labiekārtošana, saglabājot un sakopjot dabas un kultūras mantojumu.
Iespējamie risinājumi:
•
izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai domātas
publiski pieejamas vietas pie ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu
piekrastes pieejamību;
•
celt iedzīvotāju apziņu par dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību;
•
vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
•
veloceliņu, gājēju celiņus izbūve;
•
tūrisma potenciāla popularizēšana un attīstības
veicināšana.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties
biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā
Mārupes novadā, Daugavas iela 29, atbildīgā Nadīna Millere,
tālr. 67149872, 26440279, nadina.millere@marupe.lv un Olaines
novadā, Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030,
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta vietnē
www.lad.gov.lv un vietnēs www.marupe.lv (sadaļā “Eiropas
Savienība”) un www.olaine.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama vietnē
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.pierigaspartneriba.lv.
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Biedrība “Pierīgas partnerībai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu Lauku
attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma
“Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2011. gada 1. augusta līdz 1. septembrim.
3. kārtā pieejamais publiskais finansējums kopā ir
Ls 107 175,77.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Mārupes novadā,
Daugavas ielā 29, 2. stāvā 2-12. kabinetā (tālr. 26440279,
67149874), vai Olaines novadā, Zemgales ielā 33 (tālr.
67146030)
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam 4. ass 413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
1. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.
1. rīcība: Atbalsts pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – Ls 64 305,46.
2. aktivitātē: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde
un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko
aktivitāšu (tostaro apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas
aktivitāšu) dažādošanai.
2. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem
Pieejamais finansējums – Ls 42 870,31.
Mērķis – dažādot sabiedrisko aktivitāšu iespējas un
kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.
Iespējamie risinājumi:
•
atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības saglabāšanai un popularizēšanai vietējo
iedzīvotāju vidū;
•
atbalsts kultūrvēsturisko objektu uzturēšanai
un teritorijas labiekārtošanai;
•
atbalsts radošo darbnīcu attīstībai;
•
bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu, atpūtas vietu, parku/dārzu izveide un labiekārtošana;
•
u. c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un
minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes novadā, Daugavas iela 29,
atbildīgā Nadīna Millere, tālr. 67149872, 26440279,
nadina.millere@marupe.lv
un
Olaines
novadā,
Zemgales ielā 31, atbildīgā Ilze Mazure, tālr. 67146030,
ilze.mazure@olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta
vietnē www.lad.gov.lv un vietnēs www.marupe.lv (sadaļā
“Eiropas Savienība”) un www.olaine.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama vietnē
www.lad.gov.lv, www.marupe.lv, www.pierigaspartneriba.lv.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Programma

“Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Noslēdzot Eiropas Sociāla fonda projekta “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanas 4. posmu,
Mārupes novadā ir šādi rezultāti:
•
3. aktivitātē 4. kvalifikācijas pakāpi ieguvuši
9 pedagogi: Vineta Rozīte, Skaidrīte Katiša, Gunta Potaša, Ingrida Petrovska, Māra Zilaisgaile, Ilze Vilde, Inga
Cirse (visas pedagoģes no Mārupes vidusskolas), Sigita
Sakoviča (Mārupes pamatskola) un Līga Taube (privātā
pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”);
•
3. aktivitātē 3. kvalitātes pakāpi ieguvuši pedagogi: Baiba Niedriņa, Dace Akmentiņa, Dace Štrodaha, Dace Bula, Mārtiņš Bergs, Evita Valaine, Sandra Gaide (visi no Mārupes mūzikas un mākslas skolas), Liene
Baltmane, Liena Lazda, Violeta Rītiņa, Ritma Veļķere,
Linda Meiersone, Jānis Vilkaušs, Gatis Maķevics, Sandra Kuļikovska, Inese Freimane, Zanda Romanovska (visi
no Mārupes vidusskolas), Rita Gazina un Evita Beča (PII
“Lienīte”), Zeltīte Šneidere, Zigna Staņko, Aiva Zviedre
Liesma Jansone, Gints Gaiķens, Ilze Kupča (no Jaunmārupes sākumskolas), Iveta Jirgensone un Gita Miķelsone
(no PII “Zeltrīti”);
•
3. aktivitātē 2. kvalitātes pakāpi ieguvušas PII
“Lienīte” pedagoģes Ineta Gedra un Baiba Heisele (PII
“Lienīte”).

Taupīsim
dzeramo ūdeni
A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē,
ka karstajā vasaras periodā laika posmā no plkst.
18.00 līdz 23.00 dārzu un zālāju laistīšana ar dzeramo ūdeni ir aizliegta, jo notiek pārslodze dziļurbumu
darbībā un nav iespējams nodrošināt ūdens spiedienu. Dārzu un apstādījumu laistīšanai iesakām ierīkot
ūdens akas, spices.

Informē Mārupes
novada sociālais dienests
Mārupes novada sociālais dienests izsaka lielu pateicību Mārupes novada iedzīvotājiem par saziedotajām drēbēm un citām noderīgām lietām.
Aicinām vērsties dienas centrā “Švarcenieki” darba
dienās no plkst. 11.00 līdz 19.00, lai saņemtu Mārupes iedzīvotāju saziedotās lietiņas – bērnu drēbītes, mantiņas
bērniem, apavus un pieaugušo drēbes.
Sociālais dienests būs pateicīgs par ziedojumiem, kurus nodos Mārupes trūcīgajiem iedzīvotājiem arī Skultē
un Tīrainē.
Sazināsimies pa tālruni 67149869.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

novadā
MĀRUPES NOVADĀ TIKS UZSĀKTA CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES UN
KANALIZĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE
Lai veicinātu novada attīstību un iedzīvotāju labklājību, tuvākajā laikā tiks uzsākti būvdarbi centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras izbūvei.
Esošās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas ir
gan fiziski, gan morāli novecojušas. Lielai daļai Mārupes
novada iedzīvotāju ir pieejama centralizētā ūdensapgāde,
bet nav pieejama centralizēta kanalizācijas ūdeņu savākšana un novadīšana uz attīrīšanas ietaisēm. Novadā ir
vairākas lokāla mēroga attīrīšanas iekārtas, kurās nonāk
notekūdeņi no kāda konkrēta rajona. Kaut arī to darbība
nodrošina savākto notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvos noteiktajiem standartiem un izvirzītajām kvalitātes prasībām.
Lai risinātu Mārupes novada ūdenssaimniecības
problēmas un nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, Mārupes novada Dome un a/s “Mārupes
komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar LR Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas speciālistiem
jau 2004. gadā uzsāka darbu pie investīciju projekta sagatavošanas ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Sākotnēji (2004) sagatavotais investīciju projekts paredzēja investīcijas ūdenssaimniecības attīstībai Mārupē,
Jaunmārupē, Tīrainē un Skultē – aptverot visu pašreizējo
novada teritoriju. Mainoties normatīvajam regulējumam,
valsts prioritātēm un valsts līdzfinansējuma samazinājumam, izstrādātais projekta investīciju plāns tika mainīts
un pielāgots situācijai, normatīvajam regulējumam un finanšu resursu pieejamībai, lai maksimāli efektīvi izmantotu iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
2010. gada nogalē Mārupes novadam tika piešķirts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums, lai nodrošinātu ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu savākšanas
infrastruktūras izveidi un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu un pieejamības paplašināšanu.
Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
1. kārtas ietvaros ir paredzēta infrastruktūras attīstība
Mārupes un Tīraines ciemos. Paredzētais projekta investīciju apjoms ir Ls 5 698 491,21, no kā Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir Ls 3 983 641,99.
Ūdenssaimniecības infrastruktūras 1. kārtas ietvaros
realizēs izvirzīto prioritāro investīciju programmu, kā rezultātā novadā tiks samazināts vides piesārņojums, tuvējo
atklāto ūdenstilpju piesārņojums, veicināta ūdens resursu
un energoresursu racionāla izmantošana, tā uzlabojot iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.
Projekta ietvaros jaunos ūdens tīklus paredzēts savienot ar Mārupes un Tīraines ūdensapgādes sistēmas.

IEPIRKUMA REZULTĀTI
A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” paziņo,
ka izsludinātajā iepirkumā
“Projekta dokumentācijas izstrāde projekta
“Mārupes novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” realizācijai”,
ID Nr. 30-03-2011,
iepirkuma līgums ir noslēgts ar

SIA “Firma L4”, reģ. nr. 40003236001.
Pakalpojumu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa: Ls 37 250 (trīsdesmit septiņi tūkstoši
divi simti piecdesmit latu).

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 14. jūnijs, 2011

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes dzeramo ūdeni patērētājiem, tiks izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija
un jaunas ūdens ieguves vietas (papildus 6 dziļurbumi).
Jaunā, apvienotā ūdensapgādes sistēmas infrastruktūra
tiks veidota tā, lai Mārupes un Tīraines ciemi tiktu nodrošināti ar nepieciešamo tīrā ūdens rezervi un atbilstošu
spiedienu ūdensapgādes sistēmā. Projekta ietvaros tiks
paplašināta iespēja izmantot kvalitatīvus centralizētās
ūdensapgādes pakalpojumus – tiks izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli, tā paplašinot pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem.
Jaunizbūvējamie maģistrālie kanalizācijas tīkli nodrošinās kanalizācijas ūdeņu savākšanu no esošām centralizētām kanalizācijas sistēmām un to novadīšanu uz
Rīgas pilsētas notekūdeņu sistēmu un Rīgas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām. Esošās centralizētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mārupes ciemā un Tīraines ciemā vairs
netiks izmantotas.
Projekta sagatavošanas stadijā tika izvērtētas vairākas
alternatīvas kanalizācijas sistēmas izveidei Mārupes un
Tīraines ciemos, un par ekonomiski pamatotu tika atzīta centralizētas kanalizācijas savākšanas sistēmas izveide
novada teritorijā un savākto notekūdeņu novadīšana Rīgas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
A/s "Mārupes komunālie pakalpojumi" veica iepirkumu un izvēlējās atbilstoši kvalificētu būvdarbu izpildītāju
dzeramā ūdens ieguves un apstrādes sistēmas izbūvei un
inženiera būvuzrauga pakalpojumu nodrošināšanai. Maģistrālo tīklu izbūvei pašreiz tiek veikta iepirkumu procedūra. A/s "Mārupes komunālie pakalpojumi" veic līguma
pārrunas, kuras noslēgsies ar līgumu parakstīšanu un to
izpildes uzsākšanu jau līdz Jāņiem.
Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
1. kārtas ietvaros piešķirtais finansējums nodrošinās tikai prioritārās investīciju programmas realizāciju, kas
tikai daļēji risina sasāpējušo jautājumu par centralizētas
notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidi un pakalpojuma
pieejamību iedzīvotājiem.
Lai nodrošinātu Mārupes un Tīraines ciematu iedzīvotājiem centralizētās kanalizācijas pakalpojuma pieejamību visām teritorijā esošajām mājsaimniecībām, a/s
"Mārupes komunālie pakalpojumi" sadarbībā ar novada
Domi izstrādāja nepieciešamo dokumentāciju Mārupes
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības 2. kārtas realizācijai, kur plānotās izmaksas ir 9,7 miljoni latu. Maija beigās LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai tika iesniegts pieprasījums nepieciešamajām

investīcijām.
Skultes ciemats tika izslēgts no sākotnēji (2004) sagatavotā investīciju projekta. Lēmuma pamatā bija neskaidrības ar Rīgas lidostas attīstības perspektīvu un plāniem,
bet Jaunmārupes ciemats tika izslēgts, jo pastāvēja administratīvas un juridiskas nepilnības un neatbilstības, lai
nepieciešamo aktivitāšu realizācijai tiktu piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums.
Paralēli aktivitātēm un investīcijām, kuru ieviešana
tiks uzsākta Mārupes un Tīraines ciematos pavisam tuvā
nākotnē, a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi" ir uzsākts
intensīvs darbs, lai sagatavotu dokumentāciju investīciju
piesaistei no Eiropas Savienības fondiem Skultes ciemata
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai.
Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības
1. kārtas realizāciju ir plānots pabeigt 2014. gada oktobrī.
Šajā periodā Mārupes novada Mārupes un Tīraines ciemu teritorijās notiks vērienīgi būvdarbi, kas ietekmēs gan
transporta kustību, gan ierobežos iedzīvotāju pārvietošanās iespējas būvdarbu teritorijās. Projekta sekmīgai ieviešanai ir nepieciešama iesaistīto pušu – Mārupes novada
Domes, būvvaldes, a/s "Mārupes komunālie pakalpojumi", iedzīvotāju un līgumu izpildītāju – savstarpēja sadarbība, kuru veicina vienota izpratne par kopīgi definēto un
sasniedzamo mērķi, kā arī ieguvumiem, kas ilgākā periodā nodrošinās Mārupes novada sekmīgu attīstību un tās
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Juris Ivanovs,
a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis
Projektu "ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē” LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠI PROJEKTA IETVAROS:
a/s “mĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN
TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums tavā nākotnē!

IEPIRKUMA REZULTĀTI
IEPIRKUMA REZULTĀTI
A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” paziņo, ka
izsludinātajā iepirkumā “ŪDENS IEGUVES, ATTĪRĪŠANAS UN UZGLABĀŠANAS IETAIŠU PROJEKTĒŠANA
UN BŪVDARBI MĀRUPĒ”, Nr. MKP 2010 – KF 1,
projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”, Nr.:3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/005”,
ieviešanai
par uzvarētāju ir atzīts un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam

SIA “MERKS”, reģ. nr. 40003304295.
Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa: Ls 758 316,04 (septiņi simti piecdesmit astoņi
tūkstoši trīs simti sešpadsmit latu un 04 santīmi).

A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” paziņo,
ka izsludinātajā iepirkumā
“Inženiertehniskā būvuzraudzība ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem un ūdens
ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas ietaišu
būvniecībai Mārupē”, Nr. MKP 2010 – KF 2,
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Mārupē”, Nr.:3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/
VIDM/005, ieviešanai iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam
“Personu apvienība “AB/L4””
(SIA “Aqua-Brambis”, reģ. nr. 5003038591,
SIA “Firma L4”, reģ. nr. 40003236001).
Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa: Ls 61 750 (sešdesmit viens tūkstotis
septiņi simti piecdesmit latu un 00 santīmu).
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novadā

Aktuāli

Maijā Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie jaundzimušie
Everts Spilbergs (dzimis 3. 05. 2011.),
Markuss Dimitrijevs (dzimis 3. 05. 2011.),
Jeļizaveta Carjova (dzimusi 4. 05. 2011.),
Ralfs Lukaševics (dzimis 5. 05. 2011.),
Harijs Sprukulis (dzimis 9. 05. 2011.),
Grēta Štamere (dzimusi 9. 05. 2011.),
Alberts Sproģis (dzimis 10. 05. 2011.),
Marianna Ščurikova (dzimusi 11. 05. 2011.),
Karlīna Krone (dzimusi 12. 05. 2011.),
Edgars Žēpers (dzimis 17. 05. 2011.),
Lote Lūse (dzimusi 19. 05. 2011.),
Jēkabs Rinkevics (dzimis 22. 05. 2011.).

Sveic a m

jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

Maijā Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtās laulības
19. 05. 2011.

Audrone Šabanoviene un
Juris Spārītis-Jansons

Sveic a m !

maijā
Mūžībā aizgājuši
Ņina Budkina (1921),
Normunds Tūcis (1973),
Aleksejs Krauss (1948),
Albertīna Krēsliņa (1924),
Ernests Liekniņš (1931),
Jānis Rubulis (1929),
Aleksandrs Kučinskis (1913).

Kapu svētki Mārupes novadā –
31. jūlijā
•
Mazcenu kapsētā pulksten 14.00
•
Mārupes kapsētā pulksten 16.00
Dievkalpojumus vadīs Rīgas Lutera evaņģēliski
luteriskās draudzes virsmācītājs Kaspars Simanovičs.

KAPUSVĒTKI RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ
3. jūlijā
• Mārupes kapos Sv. Mise plkst. 14.00 (līdz 15.30),
• Jaunmārupes Mazcenu kapos plkst. 16.00
(līdz 17.30)
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“Līgo kauss” golfā
Svētdien, 12. jūnijā, golfa klubs “Viesturi” aicināja un
tradicionālo golfa turnīru “Līgo kauss”, kas tiek rīkots sadarbībā ar “DnB Nord” banku. Īpašs šis pasākums ir tādēļ, ka tas ir labdarības turnīrs un katru gadu tā dalībnieki ziedo naudu kāda mazā mārupieša ārstēšanai. Šogad
spēles laikā golferi saziedoja Ls 5130 sešus mēnešus vecās
Līgas Pārslas Frīdemanes ārstēšanai. Savukārt pasākuma
noslēgumā vēl Ls 1000 mazulītes ārstēšanai ziedoja golfa
kluba “Viesturi” īpašnieks Igors Mališkovs.

Viens klikšķis līdz studijām
Visi interesenti, kuri šogad ir nolēmuši uzsākt studijas Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē,
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā
(RISEBA), Banku augstskolā, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Ventspils augstskolā, Daugavpils
universitātē, Liepājas universitātē un Rēzeknes augstskolā
varēs pieteikties pamatstudiju programmām elektroniski
ar vienu pieteikumu, izvēloties no 10 augstskolu vairāk
nekā 250 studiju programmām!
Vienotā sistēma un e-pakalpojums “Elektroniska
pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” topošajiem studentiem dod iespēju pieteikumu studijām iesniegt jebkurā no šīm desmit augstskolām un pieteikties
uz vairākām šo augstskolu piedāvātajām pamatstudiju
programmām. Pieteikties var gan elektroniski, izmantojot
e-pakalpojumu Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, gan
arī klātienē jebkurā no augstskolu uzņemšanas punktiem
no 12. līdz 19. jūlijam.
Vienotās pieteikšanās priekšrocības:
• iespēja pieteikties jebkurā no 10 augstskolu vairāk
nekā 250 studiju programmām;
• var norādīt līdz 10 studiju programmām, ko, savirknējot vēlamajā prioritāšu secībā, konkursa rezultātā reflektants tiek uz augstāko prioritāti, kurai kvalificējies;
• ir iespēja tiešsaistē mainīt izvēlēto studiju program-

mu prioritāšu secību;
• vienota pieteikšanās maksa – Ls 20 neatkarīgi no
augstskolu un izvēlēto studiju programmu skaita.
Plašāka informācija: www.latvija.lv/studijas un
augstskolu interneta vietnēs.
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