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Atzinību guvis
PII “Lienīte” jaunās
ēkas Pērses ielā
labiekārtojums.
Lepojamies!

lasiet 6.lpp.

Izskanējis mazo mārupiešu vokālais konkurss
“Mārupes Cālis 2016”

Zaļajā ceturtdienā, 24.martā,
Mārupes Kultūras namā norisinājās Mārupes novada mazo vokālistu konkurss “Mārupes Cālis
2016”. Konkursā galvenās nominācijas “Mārupes novada Cālis
2016” šogad ieguva pirmsskolas
izglītības iestādes “Zeltrīti” cālēns Elza Danga (skolotāja Diāna
Kravale) un privātās pirmskolas
izglītības iestādes “Mazulītis Rū”
cālēns Dāvis Nuķis (skolotāja

Eva Mollere).
Jau visu marta mēnesi novada
pirmsskolas izglītības iestādēs norisinājās mazo vokālistu atlases pusfināli. Pēc žūrijas atlases labākie no
labākajiem tika izvirzīti uz finālu,
kas tradicionāli, sagaidot Lieldienas - zaļajā ceturtdienā notika
Mārupes Kultūras namā. Koncerta
dienā valdīja liela rosība- 29 konkursa dalībnieki atrādīja savu sniegumu īpaši atlasītai žūrijai, kuras

sastāvā bija komponists, mūziklu
autors, grupas “Framest” mākslinieciskais vadītājs un “Rīgas zelta
kora” diriģents, mūziķis- Jānis Ķirsis, Jauniešu kora “Kamēr” galvenais diriģents un mākslinieciskais
vadītājs, “Lielās Mūzikas balvas
2013 ” ieguvējs Jānis Liepiņš, deju
studijas “Chill Out” vadītāja un horeogrāfe Madara Ante, “Čučumuižas” rūķu krustmāmiņa, mārupiete,
dzejniece un aktrise Dina Kristīne

Bitēna. Par “Mārupes novada Cāli
2016 ” tika atzīti divi mārupieši Elza Danga un Dāvis Nuķis, kuri
saņēma ne tikai godpilno “Mārupes
novada Cālis 2016” titulu un ceļazīmi uz Bērnu un jauniešu svētku
“Ar vasaru saujā” atklāšanu uz lielās skatuves, bet arī “Mārupes Cālis 2016” atbalstītāju bērnu zīmola
“Paade Mode” sarūpēto īpašo un
stilīgo vasaras kolekcijas apģērbu,
kā arī iespēju katram dalībniekam
apmeklēt “Riga Fashion Week” ietvaros “Paade Mode” modes skati.
Sirsnīgs paldies – “Paade Mode”
par atbalstu!
Paldies skolotājām Martai Bērziņai, Guntrai Kalniņai, Līgai Taubei,
Diānai Kravalei, Kaivai Mollerei,
Dacei Niedrai, Santai Stalidzānei,
Sindijai Tropai, Santai GintereiDeksnei, Evai Mollerei, kuras saņēma Mārupes Novada Domes pateicības rakstus par ieguldījumu mazo
mārupiešu muzikālajā izglītībā un
pilnveidē, kā arī paldies pirmskolas
izglītības iestādēm - PII “Lienīte”,
PII “Zeltrīti”, Skultes sākumskolai,
Jaunmārupes pamatskolas pirmskolai, Mārupes pamatskolai, bērnu
un jaunatnes radošo spēju attīstības
centram “Namiņš”, PPII “Mazulītis
Rū”.
Līna Gobiņa, kultūras
pasākumu organizatore

Gaidāmas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar tās padomes 2016.gada 1.aprīļa lēmumu
Nr.41 ir apstiprinājusi sadzīves
atkritumu apglabāšanas maksas
izmaiņas poligonā SIA “Getliņi
EKO”, kas ar 5.maiju paredz izmaksu pieaugumu par 19% un
ietekmēs arī sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
tarifu Mārupes novadā.
5.aprīlī SIA “Eco Baltia vide”,

kas, pamatojoties uz savstarpēji
noslēgto līgumu, nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus Mārupes novada
administratīvajā teritorijā, vērsusies Mārupes novada Domē ar lūgumu apstiprināt jaunu tarifu.
SIA “Eco Baltia vide” informēja, ka sākot ar 2016.gada
1.jūniju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Mārupes
novada administratīvajā teritorijā

būtu nosakāms 5.53 EUR par 1m3
apmērā (esošais tarifs EUR 4.76).
Jaunās cenas aprēķins:
• 1m3 sadzīves atkritumu svars
atbilstoši publiskā iepirkuma
piedāvājumam – 150 kg jeb 0.15
tonnas;
• 1 tonnas sadzīves atkritumu deponēšanas izmaksas pieaugums
- EUR 5.10 neieskaitot PVN;
• 1m3 sadzīves atkritumu deponēšanas izmaksu pieaugums -

(0.15 tonnas x EUR 5.10) - EUR
0.77 neieskaitot PVN.
Ņemot vērā augstāk minēto būtisko faktoru, kas ietekmēs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas, Mārupes novada Dome
vērtēs SIA “Eco Baltia vide” iesniegto informāciju un lems par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa apmēra
izmaiņām novadā.

Jauniešu
vasaras darbs
Mārupes
novada
pašvaldībā

lasiet 2.lpp.

Aicinām pieslēgt
īpašumus
centralizētajiem
sadzīves
kanalizācijas
tīkliem pakalpojuma
saņemšanai!
ieguldījums tavā nākotnē

Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas
tīkliem, kas izbūvēti, pateicoties
Mārupes novada Domes un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālam atbalstam, Mārupes novada Mārupes, Tīraines un Vētras
un Jaunmārupes ciemos projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Mārupē 1., 2. un 3. kārta”
ietvaros, aicinām īpašniekus, gar
kuru īpašumiem vai to robežās tika
veikti centralizētas sadzīves kanalizācijas būvdarbi laika periodā
no 2011. gada līdz 2015. gadam,
ierasties A/S “Mārupes komunālie
pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6,
Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz
17:00, līdzi ņemot: zemesgrāmatas apliecību, zemes robežu plānu,
kur norādīts esošās kanalizācijas
sistēmas novietojums, un pieprasīt
tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem.
Tehnisko noteikumu izstrādi un
izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem
pilnā apmērā sedz īpašnieks par
saviem līdzekļiem.
Papildus informācijai par A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni
67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi info@mkp.lv .
Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa
sadarbību, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis
Juris Ivanovs.

2.maijā sāksies 2015.gadā dzimušo bērnu reģistrācija
pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Šā gada 2.maijā no plkst. 9.00
tiks uzsākta 2015.gadā dzimušo
bērnu reģistrācija pirmsskolas
izglītības iestāžu rindā. Rindā
tiek uzņemti bērni, kuri kopā
ar vismaz vienu no vecākiem
deklarēti Mārupes pašvaldības
teritorijā.
Pieteikumus var iesniegt gan
elektroniski, gan personīgi, ierodoties Mārupes novada Domē,
otrdiena, 12.aprīlis, 2016

Daugavas ielā 29.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, ir jāaizpilda pieteikuma
forma (atrodama interneta vietnē
www.marupe.lv, sadaļā Izglītība
/Uzņemšana izglītības iestādēs.
Turpat var iepazīties ar saistošajiem noteikumiem “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas
īstenošanas kārtība”) un aizpildītā

veidlapa ir jānosūta uz e-pastu
bernudarzs@marupe.lv .
Pirms 2.maija plkst. 9.00 elektroniskais sūtījums par 2015.
gadā dzimušo bērnu pieteikšanu
PII netiks reģistrēts. Pieteikumā
tiek atzīmēts tā iesniegšanas laiks
elektroniski, brīdī, kad e-pasts
tiek saņemts.
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pašvaldībā

Saimnieciskie darbi martā

Apstiprināta jauna atbalsta programma
ēku atjaunošanai!

Izsludināti iepirkumi
• SIA
«BM-projekts»,
par
• Daudzdzīvokļu namu pagalmu
būvprojektu
izstrādi
un
atjaunošana Jaunmārupē un
autoruzraudzību ielu pārbūvei
Atbalstu
Skultē, piedāvājumu iesniegšaar asfalta segumu. 1. daļā –
daudzdzīna līdz 15.04.2016.
būvprojekta izstrāde ceļa C-16
vokļu
māju
• Ielu un ceļu pārbūve Mārupes
(Noras – Dumpji – Rutki)
energoefeknovadā, piedāvājumu iesniegpārbūvei, līguma summa par
tivitātes
pašana līdz 25.04.2016.
projektēšanu - 7475,00 eiro, par
augstināšanas
autoruzraudzību - 950,00 eiro;
pasākumiem
Notiek piedāvājumu izvērtēšana
izpildes termiņš - 21.08.2016.;
sniegs AS “At• Vieglā
izolatora
iegāde
2. daļā – būvprojekta izstrātīstības finanšu
Mārupes novada pašvaldības
de Dzirnieku ielas pārbūvei,
institūcija Alpolicijai ar ieskaitu.
līguma summa par projektētum” (Altum).
• Poligrāfijas drukas pakalpojumi
šanu
3250,00
eiro;
par
auProjektu pieMārupes novada pašvaldībai.
toruzraudzību
800,00
eiro,
Ministru
kabinets
šī
gada
ņemšanu
programmā
plānots uzNoslēgti līgumi ar
izpildes
termiņš
21.07.2016.;
15.
marta
sēdē
apstiprināja
jausākt
2016.
gada
jūlijā,
taču jau no
• SIA “DG BALTIC”, par bū3. daļā – būvprojekta izstrāde nu atbalsta programmu ener- šā gada 18. aprīļa Altum uzsāks
vekspertīzes veikšanu būvproapvienotā gājēju un velosipēdu goefektivitātes paaugstināša- bezmaksas konsultāciju sniegšajektiem “Mārupes vidusskolas
ceļa izbūvei gar ceļu C-15 (Alpi nai daudzdzīvokļu dzīvojamās nu par programmas nosacījumiem
rekonstrukcija” un “Mārupes
– Dumpji), līguma summa par ēkās. Programmas mērķis ir un atbalsta saņemšanas iespējām.
vidusskolas stadiona rekonsAtbalsts
energoefektivitātes
projektēšanu - 3520,00 eiro; par daudzdzīvokļu dzīvojamās mātrukcija”, līguma summa 5
jās veicināt energoefektivitātes pasākumu īstenošanai būs pieejautoruzraudzību
700,00
eiro,
400,00 eiro, līguma izpildes
paaugstināšanu, viedu energo- ams vairākos veidos – kā grants
izpildes termiņš 21.07.2016.
termiņš 22.04.2016.
vadību un atjaunojamo energo- (neatmaksājamais finansiālais at• SIA “MELIORATORS-J”, par • I.Tiesneses individuālais uzņē- resursu izmantošanu.
balsts); aizdevuma garantijas; Almums, par vasaras puķu stādu
bioloģiski noārdāmo atkritumu
Atbalstam
daudzdzīvokļu
ēku
tum aizdevums; kā arī tehniskās
iegādi Mārupes novada pašvalpieņemšanu pārstrādei, līguma
renovācijai
laika
periodā
no
konsultācijas projektu sagatavodībai, līguma summa 8 000,00
summa 41 999,99, līguma
2016. līdz 2023. gadam būs pie- šanai un īstenošanai.
eiro, līguma izpildes termiņš
izpildes termiņš 30.03.2021.
ejami 166 470 588 eiro. Jaunās
Atbalstu varēs saņemt, ja atbal30.06.2016.
• IK “Firma MELIORS”, par
programmas ietvaros līdz 2023. sta pieteikuma iesniegšanas brīdi
meliorācijas sistēmu inventariIepirkumu līgumu summas no- gadam plānots atbalstīt aptuve- izpildās visi sekojošie nosacījuzāciju, līguma summa 5 090,00 rādītas bez PVN.
ni 1 700 ēku atjaunošanu.
mi:
eiro, līguma izpildes termiņš
I.Punculis, Domes izpilddirektors
01.12.2016.

Domes sēdē 30.martā
• Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu.
• Lēma izveidot Mārupes novada
Tūrisma konsultatīvo padomi,
Mārupes novada Izglītības konsultatīvo padomi un Mārupes
novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi.
• Grozīja Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas nolikumu.
• Lērma par finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem un mūziķei.
• Lēma par finansiālu atbalstu
deju kolektīva “Mārupieši” dalībai Starptautiskajā folkloras festivālā Brazīlijā šī gada vasarā.
• Lēma organizēt konkursu par
tiesībām saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai Mārupes novada
administratīvajā teritorijā 2016.
gadā dažādu vecumu grupām.
• Lēma izveidot darba grupu Latvijas valsts simtgades ietvaros
paredzēto pasākumu plānošanai
un īstenošanai Mārupes novadā.
• Lēma slēgt deleģēšanas līgu-

mu ar biedrību “Mārupes BMX
klubs”.
• Lēma organizēt konkursu par
tiesībām saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu Mārupes kausa
izcīņas sacensību mini-motokrosā organizēšanai Mārupes
novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā.
• Apstiprināja pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles rezultātus.
• Lēma palielināt AS „Mārupes
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par 307 252 EUR.
• Lēma organizēt iepirkumus „Mārupes novada pašvaldības
ēkas Bebru ielā 10, Mārupē,
būvprojekta izstrāde”, „Mārupes novada administrācijas un
domes pakļautības iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 5/2016 „Grozījumi
Mārupes novada domes 2015.
gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes
novadā”.
M. Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Paziņojums par nekustamā īpašuma
Stīpnieku ceļš 9, Mārupē, detālplānojuma
publiskās apspriešanas laikā saņemto
priekšlikumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka 2016. gada 22.aprīlī plkst.14.00 notiks sanāksme,
kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stīpnieku
ceļš 9 Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 003 0189) projekta publiskās apspriešanas laikā
saņemtos priekšlikumus un insti-
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tūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu
gadījumā griezties pie Mārupes
novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

• Vienam dzīvokļa īpašniekam
pieder ne vairāk kā 20% no
kopējā dzīvokļu īpašumu skaita (sadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā) vai 20% domājamo daļu no kopīpašuma
(nesadalītā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā)*;
• Daudzdzīvokļu mājas nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz
25% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības (izņemot neapkurināmas bēniņu
un pagrabu telpu platības);
• Daudzdzīvokļu mājai plānotais siltumenerģijas patēriņš
apkurei pēc energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu īstenošanas nepārsniedz 90 kWh/
m2 gadā.
Programmas īstenošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta
noteikumi.
Aicinām dzīvokļu īpašniekus
lemt par savas mājas atjauošanu.
Lai saņemtu papildu informāciju par mājas siltināšanas procesu
un iespējām, aicinām Jūs uzdot
jautājumus, rakstot uz e-pasta adresi: marupesvestis@marupe.lv

Jauniešiem tiks piedāvāta iespēja vasarā
strādāt pašvaldības iestādēs

Tuvojoties garajam vasaras
brīvlaikam, aktuāls kļūst jautājums par jauniešu nodarbinātību. Arī šogad Mārupes
pašvaldība piedāvās vasaras
darbu jauniešiem pašvaldības
iestādēs. Sākot no 25.aprīļa,
jaunieši
varēs
pieteikties
darbam.
Mārupes pašvaldība nodrošinās ar darba vietām 90 jauniešus.
Darba vietas paredzētas labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz
18 gadiem) un Mārupes pašvaldības bērnudārzos, strādājot par
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāju palīgiem (vecumā
no 15 līdz 19 gadiem). Jaunieši
palīdzēs audzinātājām sagatavot
nodarbību materiālus, apģērbt un
pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus ikdienas
darbiņus.

Iesniegumu veidlapas vasaras darbiem iespējams izdrukāt
pašvaldības jauniešu mājaslapā
www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Darbs un uzņēmējdarbība / Vasaras darbs / Mārupes pašvaldības
aktuālā informācija vai saņemt
Mārupes novada Domē pie jaunatnes lietu speciālistes Jolantas
Grosbergas - Gerneres (Daugavas ielā 29a, 2.stāvā). Darba vietu
grafiks ik dienas tiek papildināts
un pilnībā tiks nokomplektēts līdz
20.aprīlim.
Darba laiks jauniešiem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem ir četras
stundas dienā, kopumā nostrādājot 20 dienas mēnesī.
Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums (aizpildīta mājas
lapā pieejamā veidlapa);
• Apliecinājums no vecākiem
vai likumīgajiem aizbildņiem, ja

jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem
(aizpildīta mājas lapā pieejamā
veidlapa);
• Algas nodokļu grāmatiņa jānokārto elektroniski;
• Ārsta izziņa par veselības
stāvokli
vai
Medicīniskā
grāmatiņa (pirmsskolas izglītības
iestādes audzinātājas palīgam)
pirms darba uzsākšanas.
Iesniegums un Apliecinājums
iesniedzami, nosūtot uz e-pastu:
jauniesu.darbs@marupe.lv, sākot no 25.aprīļa plkst.9:00. Pirms
darba uzsākšanas darba devējs ar
jaunieti slēgs darba līgumu.
Papildus informācija:
Mārupes novada Domes jaunatnes lietu speciāliste Jolanta Grosberga-Gernere, e-pasts: jolanta.
grosberga@marupe.lv, jauniesu.
darbs@marupe.lv

Sākta Daugavas ielas rekonstrukcijas
projekta izstrāde
Lai atbilstoši satiksmes intensitātei labiekārtotu vienu no centrālajām Mārupes novada ielām
– Daugavas ielu, VAS “Latvijas
valsts ceļi” uzsākusi rekonstrukcijas projekta izstrādi posmā no
Sīpeles ielas līdz Lielajai ielai,
kas ietver gan gājēju celiņa izbūvi, gan krustojumu pārbūvi.
Šobrīd ir notikušas jau vairākas

sanāksmes pašvaldībā ar projektētājiem un VAS “Latvijas valsts
ceļi” pārstāvjiem, lai saskaņotu
iespējamos risinājumus, kā arī
publiskā apspriešana par koku nociršanu.
Minētajā posmā plānots izbūvēt
apļveida kustību Mārupītes gatves
krustojumā un papildus uzstādīt
3 luksoforus – Pededzes, Liliju

un Lielās ielas krustojumā, ļaujot
transportlīdzekļu vadītājiem un
kājāmgājējiem droši šķērsot Daugavas ielu. Papildus tam, posmā
no Sīpeles ielas līdz pieturai “Purmaļi” paredzēts izbūvēt gājēju celiņu.
Plānots, ka ielas rekonstrukcijas
darbus VAS “Latvijas valsts ceļi”
varētu uzsākt 2017.gadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupē,
detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka 2016. gada 21.aprīlī plkst.17.00 notiks sanāksme,
kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam Paleju
iela 88, Mārupē, Mārupes novadā

(kadastra Nr. 8076 003 0208) projekta publiskās apspriešanas laikā
saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Dauga-

vas ielā 29, Mārupē. Jautājumu
gadījumā griezties pie Mārupes
novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

otrdiena, 12.aprīlis, 2016

Mārupes Vēstis

pašvaldībā

Mārupes pašvaldības pārstāvji tiekas ar biedrības Kūlas dedzināšana apdraud vidi
Katru gadu pavasara iestā- ki regulāri apseko novada teritori“Mārupes uzņēmēji” jauno valdi
šanās aktualizē jautājumu par ju un īpašumos, kuros nav veikta

29. martā Mārupes Domē
notika pašvaldības pārstāvju
tikšanās ar biedrības “Mārupes
uzņēmēji” valdi, kuras laikā
klātesošie iepazinās ar jaunajiem
valdes locekļiem, kā arī
pārrunāja aktuālus jautājumus
turpmākajā sadarbībā.
2016. gada 11. martā biedrībā
“Mārupes uzņēmēji” tika ievēlēts
jauns valdes sastāvs. Turpmāk
biedrības valdes priekšsēdētājas
pienākumus pildīs Evita Sondore,
valdes locekļi – Rūta Skujeniece,

Svetlana Avene-Aveniņa, Ēriks
Kundziņš un Jurijs Baibakovs.
Jaunā valde ir apņēmības pilna
turpināt biedrības jau iesāktās aktivitātes – skolēnu mācību uzņēmumu atbalstīšanā, iesaistoties konsultatīvajās padomēs, organizējot
seminārus.
“Man ir liels prieks, ka Mārupē ir sava uzņēmēju biedrība, ar
kuru pašvaldībai ir izveidojusies
veiksmīga sadarbība. Ikdienā,
risinot dažādus saimnieciskus
jautājumus, lieti noder uzņēmēju

kūlas dedzināšanu. Tā ir aizliegta, jo var apdraudēt īpašumus,
veselību un dzīvību, kā arī rada
būtisku kaitējumu dabai. Tomēr
katru gadu Latvijā konstatē vairākus tūkstošus kūlas ugunsgrēku.
Lai mazinātu kūlas ugunsgrēku
iespējamību, Mārupes novada Pašvaldības policijas darbinieki katru
gadu izsūta paziņojumus tiem
zemju īpašniekiem, kuru īpašumā
zāles garums pārsniedz saistošajos
noteikumos noteikto, ar atgādinājumiem veikt īpašumu sakopšanas
darbus, savlaicīgi nopļaujot zāli.
Šādi atgādinājumi ir iedarbīgi,
tomēr atsevišķu zemju īpašnieki,
neskatoties uz saņemtajiem brīdinājumiem, novada saistošo noteikumu prasības ignorē arī pēc
administratīvā soda uzlikšanas, tādējādi radot pavasarī reālus draudus apkārtējiem iedzīvotājiem.
“Pašvaldības policijas darbinie-

pieredze. Prieks, ka tieši Mārupes
uzņēmēji ir bijuši aizsācēji Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresam, kas pirmo gadu
norisinājās Mārupē, bet tagad jau
citos Latvijas novados. Manuprāt,
veiksmīga ir arī uzsāktā sadarbība
iedzīvotāju informēšanas jomā,
katru mēnesi kopā ar Mārupes
Čaklākie iedzīvotāji pavasarī
Vēstīm izplatot Uzņēmēju Vēstis.
Ceram veiksmīgi uzsākto sadar- jau steidz sakopt savas sētas un
bību arī turpināt”, uzsvēra Domes piemājas dārziņus, tāpēc aktuāls
kļūst jautājums, kur likt pērnās
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
lapas un citus dārza organiskos
atkritumus.
Pašvaldība atgādina, ka saskaņā
ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010
Lūdzam izvērtēt Jūsu saimnie- „Par nekustamo īpašumu uzturēšaciskajai darbībai prioritāros ceļus, nu un sabiedrisko kārtību Mārupes
kurus nepieciešams pārbūvēt, vai novadā” sausos zarus, lapas un ciarī atbalstīt pašvaldības izvirzīto tus organiskos atkritumus Mārupes
novadā savrupmāju, mazstāvu dzīprioritāro ceļu C-10.
Priekšlikumus līdz 29.aprīlim vojamās, daudzstāvu dzīvojamās,
lūdzam sūtīt uz zane.zvejniece@ sabiedrisko objektu, ražošanas un
marupe.lv, norādot sekojošu in- vasarnīcu teritorijās aizliegts dedziformāciju: iesūtītāja vārds, uz- nāt no 15.maija līdz 15.septembrim,
vārds, saimnieciskās darbības izņemot 23. un 24.jūniju.
Līdz 15.maijam to vēl var darīt,
veids (lauksaimnieciskās produktomēr
izvērtējot situāciju (dzīvocijas ražotājs, lauksaimnieciskās
jamo māju tuvumu) un ievērojot
produkcijas pārstrādātājs, saimugunsdrošības noteikumus, kā arī
niecība, uzņēmums), faktiskā
saimnieciskās darbības veikšanas
vieta, kontakti (tālrunis, e-pasts).
2016.gada 5.maijā plkst.17:00
Mārupes pašvaldība aicina piedalīties pašvaldības organizētā
Mārupes novada amatniek,
diskusijā par priekšlikumiem mājražotāj vai māksliniek - esi
pārbūvējamo grants ceļu izvēlē. aicināts un ļoti gaidīts 19.aprīlī,
Tikšanās vieta - Mārupes nova- otrdienā, plkst.10.30 Jaunmāruda Domes ēka, Daugavas ielā pē, Mazcenu alejā 33/3 (sabied29, Mārupē, 2.stāva sanāksmju riskajā ēkā 3.stāva zālē) uz kozālē. Dalību lūdzam pieteikt līdz pīgu tikšanos ar pašvaldības un
3.maijam, sūtot e-pastu uz zane. biedrības “Pierīgas Partnerība”
zvejniece@marupe.lv,
norādot pārstāvjiem.
Tikšanās mērķis - kopīgi diskuvārdu, uzvārdu, saimnieciskās
darbības veidu un kontaktinfor- tēt par savstarpējo sadarbību, atbalstu un produkcijas realizācijas
māciju (tālruni, e-pastu).

Kur likt pērnās lapas

Aptauja un diskusija par grants ceļa pārbūvi
Mārupes pašvaldība aicina
izvērtēt un ieteikt grants ceļu,
kuru Mārupes novadā prioritāri nepieciešams pārbūvēt. Ceļam jābūt pašvaldības īpašumā
un tam jāatrodas ārpus ciemu
teritorijām.
Mārupes pašvaldībai ir piešķirta kvota 0,26 miljoni eiro apmērā.
Tas ir valsts un Eiropas Savienības atbalsts pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis
ir atbalstīt investīcijas publiskās
ceļu infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritorijās, lai
veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Saskaņā ar
Kritērijs
Ceļš ir pašvaldības īpašumā:*
Ir
Nav
Ceļš atrodas ārpus ciemu
teritorijām:*
Jā
Nē
Ceļš ir caurbraucams:*
Ir
Nav
Pa ceļu ikdienā nepārvietojas
transportlīdzekļi, kuru pilna
masa pārsniedz 15 t:*
Jā
Nē

Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 475 pasākumā tiek atbalstīta
pašvaldības grants ceļu bez cietā
seguma būvniecība vai pārbūve.
Pieteiktais
pārbūvējamais
grants ceļš tiks izvērtēts saskaņā
ar Mārupes novada Domes 2016.
gada 30.marta sēdes protokolā Nr.
3, lēmumā Nr. 17 apstiprinātiem
atlases kritērijiem. Pārbūvēts tiks
ceļš, kas vērtēšanā iegūs vislielāko punktu skaitu. Katrs pieteiktais
ceļš tiks vērtēts atsevišķi. Gadījumā, ja vairāki ceļi saņems vienādu punktu skaitu, pārbūvējamais
ceļš tiks noteikts darba grupas
balsojumā.

Vērtēšanas sistēma – punktu skala
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts.
1
0
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts.
1
0
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts.
1
0
Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts.
1
0

* Ceļš tiek vērtēts tikai tādā gadījumā, ja šajā kritērijā saņemts ne
mazāk kā 1 punkts. Ja saņemti 0 punkti, ceļš turpmāk vērtēts netiek.

nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.
Organisko atkritumu daudzumus
iespējams arī vest uz šķiroto atkritumu laukumu Jaunmārupē (uz
apvedceļa, 4km Ķekavas novada
virzienā), tel. uzziņām: 286 88 000,
2646 7365. Vairāk informācijas
www.melioratorsj.lv/ Eko line.
Sadzīves atkritumiemm, kā
arī
„zaļajiem”
atkritumiem
var izmantot SIA “Eco Baltia
vide”priekšapmaksas maisus, kurus
var iegādāties veikalos: „Grava”Mārupītes gatve 4/1, Mārupe (pie
bērnudārza”Lienīte); „Klements
un Pēteris”, - Mazcenu alejā 5/1,
Jaunmārupe; „Klements un Pēteris” - „Dzimtenes”, Stīpnieku ceļš
(pie Mārupes kapiem), kā arī SIA
„Eco Baltia Vide” birojā Gertliņu
iela 5, Rumbula, Stopiņu novads,
darbdienās no 9:00 – 17:00.

Uz tikšanos aicina
mājražotājus un amatniekus
veicināšanas iespējām mūsu novadā. Tikšanās piedalīsies arī Valsts
Lauku tīkla sekretariāta lauku
attīstības speciāliste, uzņēmējdarbības konsultante Videga Vītola,
kas pastāstīs par tirdziņiem un tirgošanās praktiskiem aspektiem, kā
arī pārtikas amatnieku labo praksi
Jelgavas novadā.
Esi aktīvs un iesaisties, lai mēs
kopīgi popularizētu mūsu novada
vietējos un unikālos ražojumus!

Apskati Mārupes novada mājaslapas
jauno sadaļu par tūrismu

Tuvojoties pavasarim un aktīvajai tūrisma sezonai, Mārupes
Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas lauksaimniecības produkcijas
novada Dome izveidojusi jauražošanas un/vai pārstrādes objekts:*
nu sadaļu par tūrisma iespējām
Nē
0
Mārupes novadā. Sadaļa pieejaJā
4
ma interesentiem kopš marta
Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas uzņēmums:*
mēneša un tajā iestrādāta ērti
Nē
0
lietojama interaktīvā karte, kas
Jā
2
palīdzēs orientēties novada pieCeļu pieteikušo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un/vai
dāvātajā tūrisma un atpūtas piepārstrādātāju, uzņēmēju un iedzīvotāju skaits:*
dāvājumā.
1 -2
1
3-4
2
Mājaslapā atjaunota un papildi5+
3
nāta informācija par nozīmīgāka* Vērtēšanā tiek ņemti vērā objekti, piekļūšana pie kuriem iespējama, jiem apskates objektiem – aviācijas
izmantojot pārbūvējamo ceļu.
tūrismu, kultūrvides un arhitektūotrdiena, 12.aprīlis, 2016

pērnā gada zāles pļaušana un ir
izveidojusies kūla, un pret zemes
īpašniekiem uzsāk administratīvo
lietvedību. Kūlas dedzināšana apdraud ne tikai īpašumus, bet arī cilvēku veselību un dzīvību, līdz ar to
likums paredz bargas sankcijas,”
uzsver J.Jēkabsons.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.pantu par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt
eiro.
Pašvaldības policija vēlas pateikties visiem tiem zemju īpašniekiem, kas savlaicīgi sakopj savus
īpašumus un ar sapratni izturas
pret policijas atgādinājumiem.

ras mantojumu, dabas objektiem un
piemiņas vietām.
Aktīvās atpūtas cienītājiem pieejama informācija par novada plašo
piedāvājumu klāstu. Varam lepoties
ar savu golfa laukumu, zirgu staļļiem, veikparkiem, BMX trasi un
tenisa kortiem. Mārupē pieejama
arī viena no lielākajām un modernāk aprīkotajām šautuvēm Baltijā.
Velobraucējus priecēs arī izveidotās
velomaršrutu kartes, kas pieejamas
plašās variācijās un palīdzēs orientēties novada līkločos.
Mājaslapas jaunums ir informā-

cija par Mārupes novada mājražotājiem, amatniekiem un māksliniekiem, kas piedāvā ne tikai
iegādāties savus darinājumus, bet
organizē viesošanos savās darbnīcās.
Mārupes pašvaldība aicina atsaukties arī citus novada tūrisma
pakalpojumu sniedzējus un mājražotājus, amatniekus, māksliniekus,
lai informācija arī par Jums tiktu
ievietota mājaslapā un būtu pieejama iedzīvotājiem un interesentiem.
Informāciju sūtīt uz e-pasta adresi
turisms@marupe.lv.
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Mārupes Vēstis
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
1/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada
Domes
2016.gada 27.janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 29

Kārtība, kādā Mārupes
novada pašvaldība piešķir
un izmaksā atbalstu par
bērnu, ja bērns saņem
pakalpojumu pie privātā
bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja
vai privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4.punktu un 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma
21. pantu
I Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.
kārtību, kādā tiek piešķirts
un izmaksāts Mārupes novada
pašvaldības atbalsts (turpmāk –
pašvaldības atbalsts) privātai izglītības
iestādei par bērnu no pusotra gada
vecuma līdz pamatizglītības ieguves
uzsākšanai, gadījumā, ja bērns apgūst
pirmsskolas izglītības programmu
privātā izglītības iestādē (turpmāk –
PII pakalpojums);
1.2.
kārtību, kādā tiek piešķirts
un izmaksāts pašvaldības atbalsts
bērna vecākam vai bērna likumiskajam
pārstāvim par bērnu no pusotra gada
vecuma līdz obligātās izglītības
ieguves uzsākšanai, ja bērnam tiek
sniegts privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja (turpmāk
– Aukles pakalpojums) atbalsts
pirmsskolas izglītības programmas
apgūšanai bērna ģimenē;
1.3.
kārtību, kādā tiek atteikta
pašvaldības atbalsta piešķiršana vai
pārtraukta tā izmaksa.
2.
Pašvaldības atbalsts par PII
pakalpojumu tiek piešķirts, ja bērna
vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis
izmanto Latvijas Republikas Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētas privātās
izglītības iestādes, kas īsteno licencētu
pirmsskolas izglītības programmu,
sniegtos pakalpojumus.
3.
Pašvaldības atbalsts par
Aukles pakalpojumu tiek piešķirts, ja
bērna vecāks vai bērna likumiskais
pārstāvis izmanto:
3.1.
Latvijas Republikas Bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
reģistrā reģistrētas aukles sniegtos
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2015
Apstiprināti
ar Mārupes novada Domes
2015.gada 29.aprīļa
sēdes Nr.6 lēmumu Nr. 16

„Grozījumi Mārupes
novada Domes 2014.gada
28.maija saistošajos
noteikumos Nr.15
„Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas
kārtība””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo
daļu un
Vispārējās izglītības likuma 21.
Pantu, 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes
2014.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.15 „Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas
kārtība”” šādus grozījumu:
1.
Izteikt saistošo noteikumu
1.1.punktu šādā redakcijā:
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pašvaldībā
pakalpojumus vai
3.2.
Mārupes novada datu bāzē
„Mārupes novada privātie bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēji”
(turpmāk – Aukļu datu bāze)
reģistrētas aukles pakalpojumus.
4.
Bērna vecāks vai bērna
likumiskais pārstāvis par vienu bērnu
drīkst saņemt tikai vienu pašvaldības
atbalsta veidu – atbalstu par PII
pakalpojumu vai atbalstu par Aukles
pakalpojumu.
5.
Lēmumu par pašvaldības
atbalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt atbalstu pieņem Mārupes
novada domes izpilddirektors.
II Pašvaldības atbalsta apmērs
6.
Pašvaldības atbalsts tiek
piešķirts ar mērķi veikt norēķinus par:
6.1.
PII pakalpojuma sniegšanu,
nodrošinot pirmsskolas izglītības
programmas apguvi darbdienās (ne
mazāk kā 12 stundas dienā);
6.2.
pilna laika (ne mazāk kā 40
stundas nedēļā) Aukles pakalpojuma
sniegšanu.
7.
Pašvaldības atbalsts nav
paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu
segšanai.
8.
Pašvaldības atbalsta apmērs
tiek noteikts ar Mārupes novada
Domes lēmumu.
9.
Pašvaldības atbalsts netiek
piešķirts par dienām, kad bērns bez
attaisnojoša iemesla nesaņem PII
pakalpojumu vai Aukles pakalpojumu.
Šādā gadījumā pašvaldības atbalsts
tiek aprēķināts proporcionāli dienu
skaitam, kad bērns ir saņēmis PII
pakalpojumu vai Aukles pakalpojumu.
Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāma
bērna prombūtne veselības stāvokļa
dēļ, ko apliecina ārsta izziņa. PII
pakalpojumu
nesaņemšanai
par
attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīti arī
gadījumi, par kuriem bērna vecāks vai
bērna likumiskais pārstāvis izglītības
iestādi ir rakstiski informējuši pirms
plānotās prombūtnes, kas kopumā nav
ilgāka par 60 dienām kalendārā gada
laikā.
III Pašvaldības atbalsta
pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtība
10.
Tiesības
pieprasīt
pašvaldības atbalstu ir bērna vecākam
vai bērna likumiskajam pārstāvim,
ja atbilst visi turpmāk uzskaitītie
nosacījumi:
10.1. bērna un viena no bērna
vecākiem vai bērna likumiskā
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā;
10.2. bērns ir reģistrēts Mārupes
novada pašvaldības vienotajā rindā
uzņemšanai pašvaldības dibinātā
pirmsskolas izglītības iestādē, bet

pakalpojumu pašvaldības dibinātā
pirmsskolas
izglītības
iestādē
nesaņem;
10.3. bērns nav reģistrēts citas
pašvaldības izglītības iestādē un par
šo bērnu Mārupes novada pašvaldība
neveic attiecīgās pašvaldības padotībā
esošās izglītības iestādes uzturēšanas
izdevumu finansēšanu.
11.
Privātā izglītības iestāde
pašvaldības atbalsta saņemšanai
Mārupes novada Izglītības dienestā
iesniedz:
11.1. izziņu par bērna uzņemšanu
minētajā izglītības iestādē, norādot
datumu, ar kuru bērns uzņemts un
izglītības programmu vai līguma par
bērna izglītošanu privātajā izglītības
iestādē kopiju;
11.2. izmaksu tāmi atbilstoši
privātās
izglītības
iestādes
apstiprinātiem
iepriekšējā
gada
pēc naudas plūsmas uzskaitītiem
izdevumiem vai gadījumā, ja tiek
dibināta jauna izglītības iestāde,
atbilstoši
apstiprinātai
plānoto
izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē
(sk.1.pielikumu);
11.3. apliecinājumu,
ka
pašvaldības
atbalsta
saņēmējs
līguma slēgšanas laikā nav nodokļu
parādnieks Publisko iepirkumu likuma
izpratnē (sk.2.pielikumu);
11.4. gadījumā, ja kalendārā gada
laikā viena un tā pati privātā izglītības
iestāde vēlas saņemt pašvaldības
atbalstu par vairākiem bērniem,
11.2.punktā
minētie
dokumenti
atkārtoti nav jāiesniedz.
12.
Pašvaldības
atbalsta
saņemšanai par Aukļu pakalpojumu
bērna vecāks vai bērna likumiskais
pārstāvis Mārupes novada Izglītības
dienestā iesniedz iesniegumu par
atbalsta piešķiršanu. Gadījumā, ja
iesniegumu iesniedz bērna likumiskais
pārstāvis, tam pievieno bāriņtiesas
lēmumu, kas apliecina aizbildnības
nodibināšanas faktu.
13.
Pēc šo noteikumu 11.
un 12.punktā minēto dokumentu
saņemšanas
Mārupes
novada
Izglītības dienesta speciālists pārbauda
šo noteikumu 10.punktā norādītos
nosacījumus, minētos dokumentus
un informāciju Valsts Izglītības
informācijas sistēmā vai Latvijas
Republikas
Bērnu
uzraudzības
pakalpojuma sniedzēju reģistrā (pēc
2016.gada 31.maija – Aukļu datu
bāzē). Pēc iesnieguma reģistrēšanas
viena mēneša laikā tiek pieņemts
lēmums par Pašvaldības atbalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
atbalstu.
14.
Pēc lēmuma pieņemšanas
par pašvaldības atbalsta piešķiršanu,
Mārupes novada Dome slēdz līgumu

par pašvaldības atbalsta izmaksas
kartību.
15.
Pašvaldības atbalstu piešķir
ar lēmumā par atbalsta piešķiršanu
norādīto datumu un saskaņā ar pušu
starpā noslēgto līgumu.
16.
Mārupes novada pašvaldība
pašvaldības atbalstu izmaksā vienu
reizi mēnesī, atbalsta aprēķinam par
pamatu ņemot:
16.1. par PII pakalpojumu - PII
pakalpojuma sniedzēja izrakstīto
rēķinu un tam pievienoto atskaiti par
bērna apmeklējumu (sk.3pielikumu)
un bērnu apmeklējuma uzskaites lapu
(sk.4.pielikumu),
16.2. par Aukles pakalpojumu
- bērna vecāka vai bērna likumiskā
pārstāvja izrakstīto rēķinu un tam
pievienoto darba pieņemšanas nodošanas aktu (sk.5.pielikumu)
17.
Mārupes novada Izglītības
dienesta vadītājs kontrolē pašvaldības
atbalstam paredzēto līdzekļu racionālu
un efektīvu izlietošanu.
18.
Gadījumā,
ja
bērnam
rakstveidā tiek piedāvāta vieta
pašvaldības dibinātā izglītības iestādē,
kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet
šā bērna vecāks vai bērna likumiskais
pārstāvis rakstiski no piedāvātās vietas
ir atteicies un bērns turpina apgūt
pirmsskolas izglītības programmu
privātajā izglītības iestādē, pašvaldība
turpina sniegt pašvaldības atbalstu
privātajai izglītības iestādei.
IV Lēmums par pašvaldības
atbalsta pieprasījuma noraidīšanu
un pašvaldības atbalsta izmaksas
pārtraukšanas kārtību
19.
Pašvaldības
atbalsta
pieprasījums var tikt noraidīts
gadījumos, ja:
19.1. faktiskie apstākļi attiecībā
uz pašvaldības atbalsta pieprasītāju
neatbilst šo noteikumu 10.punktā
noteiktajām prasībām;
19.2. iesniegumā
sniegtas
nepatiesas ziņas;
19.3. nav iesniegti visi šo
noteikumu 11. un 12.punktā minētie
dokumenti.
20.
Ja tiek pieņemts lēmums
par atteikumu piešķirt pašvaldības
atbalstu, privātās izglītības iestādes,
bērna vecāki vai bērna likumiskais
pārstāvis ir tiesīgi atkārtoti iesniegt
iesniegumu par pašvaldības atbalsta
piešķiršanu pēc visu lēmumā norādīto
trūkumu novēršanas.
21.
Pašvaldības
atbalsta
izmaksas tiek pārtrauktas:
21.1. ja pēc lēmuma par
pašvaldības atbalsta piešķiršanu
konstatēts, ka iesniegumā par atbalsta
pieprasīšanu ir sniegtas nepatiesas
ziņas;
21.2. ja
tiek
konstatēts

aizbildniecības izbeigšanās fakts;
21.3. ja bērna vecākam, kuram
piešķirts pašvaldības atbalsts, ar
bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas bērna
aprūpes tiesības;
21.4. ja iestājies kaut viens no
šo noteikumu 10.punktā minētajiem
nosacījumiem, kas liedz personai
tiesības saņemt pašvaldības atbalstu.
22.
Pašvaldības
atbalsta
izmaksa tiek pārtraukta sekojošos
termiņos:
22.1. šo noteikumu 21.2. un
21.3.punktos paredzētajā gadījumā –
ar aizbildniecības izbeigšanās dienu
vai aprūpes tiesību atņemšanas dienu;
22.2.
šo noteikumu 21.4.punktā
paredzētajā gadījumā – ar nosacījuma
iestāšanās dienu.
23.
Nepamatoti
saņemtu
pašvaldības atbalstu,
atbalsta
saņēmējam ir pienākums viena gada
laikā atmaksāt Mārupes novada
pašvaldības budžetā pilnā apmērā.
24.
Mārupes novada pašvaldība
bez
Mārupes
novada
domes
izpilddirektora
lēmuma
atbalsta
izmaksas pārtrauc šādos gadījumos:
24.1. pēc personas, kurai piešķirts
atbalsts, iesnieguma ar atbilstošu
lūgumu saņemšanas. Atbalsta izmaksa
tiek pārtraukta ar iesniegumā norādīto
datumu vai gadījumā, ja datums nav
norādīts – ar iesnieguma saņemšanas/
reģistrēšanas datumu;
24.2. ja bērna vecāks vai bērna
likumiskais pārstāvis izbeidz līgumu
ar privāto izglītības iestādi vai Aukles
pakalpojumu sniedzēju. Atbalsta
izmaksa tiek pārtraukta ar līguma
izbeigšanas dienu;
24.3. ja bērns tiek nodrošināts
ar vietu Mārupes novada pašvaldības
dibinātā izglītības iestādē. Atbalsta
izmaksa tiek pārtraukta sākot ar dienu,
kad bērns Valsts izglītības informācijas
sistēmā tiek reģistrēts kā attiecīgās
izglītības iestādes izglītojamais;
24.4. Ja dzīvesvieta bērnam, par
kuru tiek saņemts pašvaldības atbalsts,
tiek deklarēta citā pašvaldībā un bērns
turpina izglītības ieguvi privātajā
izglītības iestādē.
V Noslēguma jautājumi
25.
Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē 2014.
gada 30.aprīļa saistošie noteikumi
Nr. 15 „Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība” daļā
par kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu
par bērnu, ja bērns saņem pakalpojumu
pie privātā bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē.

1.1.
Pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk - bērni) reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās pirmsskolas
izglītības programmu (turpmāk – pašvaldības izglītības iestādes);
2.
Izteikt saistošo noteikumu
2.punktu šādā redakcijā:
2.
Bērniem tiek nodrošināta
iespēja apgūt pirmsskolas izglītības
programmu:
3.
Izteikt saistošo noteikumu
13.punktu šādā redakcijā:
13. Pašvaldības izglītības iestādē
grupas komplektē no vienotajā rindā
reģistrētajiem bērniem atbilstoši licencētajām programmām, nepārsniedzot
normatīvajos aktos paredzēto maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu grupā,
bet ne vairāk kā 18 (astoņpadsmit)
bērni grupā no 1,5 (pusotra) gada
vecuma līdz 3 (trīs) gadu vecumam,
un ne vairāk kā 24 (divdesmit četri)
bērni grupā vecumā no 3 (trīs) gadu
vecuma līdz pamatizglītības apguves
uzsākšanai.
4.
Izteikt saistošo noteikumu
15.2. punktu šādā redakcijā:
15.2. bērns, kura brālis vai māsa jau
apmeklē attiecīgās pašvaldības izglītības iestādes vispārējās pirmsskolas

izglītības programmu;
5.Izteikt saistošo noteikumu 17.
punktu šādā redakcijā:
17. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas Izglītības dienests desmit darba
dienu laikā informē vecākus (aizbildņus) par bērna uzņemšanu pašvaldības
izglītības iestādē, nosūtot uz pieteikumā norādīto adresi (elektronisko
pastu) paziņojumu (turpmāk –Paziņojums) (Pielikums Nr.2).
6.Izteikt saistošo noteikumu 18.1.
punktu šādā redakcijā:
18.1. jāiesniedz pašvaldības izglītības iestādē.
7.Izteikt saistošo noteikumu 19.
punktu šādā redakcijā, vienlaicīgi labojot numerācijas kļūdu.
19. Saistošo noteikumu 20.punktā
minēto prasību daļējas vai pilnīgas
neizpildes gadījumā un/vai norādītā
termiņa nokavēšanas gadījumā Komisijai ir tiesības anulēt lēmumu par Bērna uzņemšanu pašvaldības izglītības
iestādē, vienlaicīgi reģistrējot bērnu
rindā ar pēdējo kārtas numuru.
8.Izteikt saistošo noteikumu 20.
punktu šādā redakcijā:
20. Atskaitīšana no pašvaldības izglītības iestādes tiek veikta šādā gadījumā:
9.Izteikt saistošo noteikumu 20.6.
punktu šādā redakcijā:

20.6. bērns izglītības iestādi bez
attaisnojoša iemesla nav apmeklējis
mēnesi pēc kārtas vai divu mēnešu
periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām, un
vecāki (aizbildņi) nereaģē uz pašvaldības izglītības iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to, ka bērns var
tikt atskaitīts. Par attaisnojošu iemeslu
uzskatāms bērna veselības stāvoklis,
ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta
izziņa, vecāku atvaļinājums, par kuru
vecāki iepriekš rakstiski informē iestādes administrāciju vai citi neparedzēti
gadījumi, kurus izvērtē Komisija.
10.Izteikt saistošo noteikumu 21.
punktu šādā redakcijā:
21. Lēmumu par bērna atskaitīšanu
no pašvaldības izglītības iestādes pieņem iestādes vadītājs.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

noteikumos Nr.16/2015
„Par valsts nodevu
atvieglojumiem bāriņtiesas
pakalpojumiem Mārupes
novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2016
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 24.februāra
sēdes Nr. 2 lēmumu Nr.28

Grozījumi Mārupes
novada Domes 2015.gada
30.septembra saistošajos

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
13.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”3.panta 3.daļu,
Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes
2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 šādus
grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 2.9.
punktu šādā redakcijā:
Personām, kurām saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu tiek atsavināts nekustamais īpašums ievērojot
Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas
likumā noteikto kārtību - par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par
paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma un citiem bāriņtiesas
sniegtajiem pakalpojumiem - 100%
apmērā.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

otrdiena, 12.aprīlis, 2016

Mārupes Vēstis

novadā

AS “Sadales tīkls” Mārupes novadā rekonstruēs un uzlabos elektrotīklu
Lai Mārupes, Tīraines un
Jaunmārupes
iedzīvotājiem
nodrošinātu kvalitatīvu, nepārtrauktu un drošu elektroenerģijas piegādi, šogad AS „Sadales
tīkls” Mārupes novadā realizēs 3
investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 2,7 miljonus
eiro.
Kopumā Mārupes novadā AS
„Sadales tīkls” plāno veikt vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīniju
pārbūvi par kabeļu līnijām 19 km
garumā, zemsprieguma gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu
līnijām 12 km garumā, izbūvēt 31
jaunu transformatoru apakšstaciju,
un, turpinot elektrotīkla automatizāciju, vidējā sprieguma elektrotīklā paredzēts izbūvēt 29 attālināti
vadāmus slēdžus. Pēc elektrotīkla
rekonstrukcijas
elektroapgādes
drošums un kvalitāte uzlabosies
1 600 uzņēmuma klientiem, savukārt AS “Sadales tīkls” darbinieki
spēs operatīvi piekļūt pie elektrolīnijām un veikt elektrotīkla uzturēšanas un remontu darbus, kad tas ir
nepieciešams.
Turpinot mērķtiecīgu darbu, lai
klientiem uzlabotu elektroapgādes
drošumu un kvalitāti, šogad Mārupes novadā AS “Sadales tīkls” realizēs apjomīgus elektrotīkla pārbūves projektus. Kopumā novada
teritorijā zemsprieguma 0,4kV
(kilovoltu) un vidējā sprieguma
20kV elektrotīkls tiks rekonstruēts
31 km garumā. Rekonstrukcijas
darbu laikā paredzēts izbūvēt 31

jaunu transformatoru apakšstaciju,
bet vidējā sprieguma elektrotīklā uzstādīt 29 attālināti vadāmus
slēdžus, kuru izbūve ļauj AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt
elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu
par aktuālo situāciju elektrotīklā
un veikt pārslēgumus, maksimāli
samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla
bojājumu gadījumos.
Elektrotīkls Mārupes novadā
šķērso blīvi apdzīvotas vietas, kā
arī privātīpašumus, kuri ir norobežoti un iežogoti, tādēļ elektrotīkla
uzturēšanas un remontu darbs avārijas situācijās AS “Sadales tīkls”
sagādā neērtības, bet uzņēmuma
klientiem elektrotīkla bojājumu
gadījumos palielinās elektroapgādes atjaunošanas laiks. Privātīpašumos un pagalmos elektrolīniju
uzturēšana ir apgrūtināta, jo ne
visām vietām var piekļūt ar specializēto tehniku, tādēļ gaisvadu
elektrolīniju pārbūve par kabeļu
līnijām ne vien samazinās nelabvēlīgu laika apstākļu un ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību, bet ļaus uzņēmuma
darbiniekiem operatīvi piekļūt pie
elektrolīnijām, kad nepieciešams
veikt elektrotīkla uzturēšanas vai
remontu darbus.
Vienu no lielākajiem šā gada
projektiem Mārupes novadā AS
“Sadales tīkls” uzsāks šā gada
vasarā un rekonstrukcijas dar-

bi norisināsies gan Mārupē, gan
Rīgas pilsētas teritorijā – Ūdru,
Dzelzceļa, Abulas, Asteru, Avotu,
Bebru, Bērzu, Braslas, Cidoniju,
Daugavas, Dravnieku, Dzelceļa,
Dzintaru, Efeju, Gaiziņa, Gaujas,
Gerberu, Grantiņu, Jaunbebru,
Kabiles, Kalēju, Krones, Kurmales, Ledaiņu, Lielajā, Liepkalnu,
Liliju, Meistaru, Miķeļa, Mūsas, Narcišu, Neļķu, Rītausmas,
Rožkalnu, Rožu, Rudzrogu, Skaņā
kalna, Svētes, Šteinertu, Tīraines,
Trenču, Ūdru, Vaidavas, Ventas,
Ziedoņu, Mārupītes ielā un Vienības gatvē. Šī projekta ietvaros
tiks veikta vidējā sprieguma 20kV
gaisvadu elektrolīniju pārbūve par
kabeļu līnijām 8,4 km garumā,
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu
elektrolīnijas tiks pārbūvētas par
kabeļu līnijām 3,2 km garumā un
darbu laikā plānots izbūvēt 17 jaunas transformatoru apakšstacijas.
Šobrīd izbūves darbi jau
uzsākušies
Jaunmārupē,
kur
zemsprieguma
gaisvadu
elektrolīniju
pārbūvi
kabeļu
līnijās AS “Sadales tīkls” veic
2,4 km garumā, un elektrotīklā,
kas stiepjas no Rīgas apvedceļa
līdz Tīrainei, gar Jelgavas ceļu,
kur maģistrālā 20kV gaisvadu
elektrolīnija tiks pārbūvēta par
kabeļu līniju 11 km garumā.
Projekta ietvaros zemsprieguma
gaisvadu elektrolīnijas plānots
pārbūvēt par kabeļu līnijām 6,2
km garumā un izbūvēt 14 jaunas
transformatoru
apakšstacijas.

Šis elektrotīkls šķērso mežainas
teritorijas, apdzīvotas vietas un
privātīpašumus, tādēļ tā pārbūve
uzlabos ne vien elektroapgādes
drošumu, bet ļaus AS “Sadales
tīkls” darbiniekiem operatīvi
un efektīvi veikt savu darbu
elektrotīkla uzturēšanas darbu
laikā vai, novēršot elektrotīkla bojājumus.
Darbu saskaņošana ar iedzīvotājiem šogad tiks uzsākta arī par projektiem, kurus AS “Sadales tīkls”
Mārupes novadā plāno realizēt
2017.gadā. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un sniegto pakalpojumu kvalitāti arī nākošajā gadā
novadā tiks veikti zemsprieguma
un vidējā elektrotīkla rekonstrukcijas darbi un vidējā sprieguma
elektrotīklā izbūvēti attālināti
vadāmi slēdži. 2017.gadā vidējā
sprieguma gaisvadu elektrolīniju
plānots pārbūvēt no Daibes ielas,
Mārupes novada teritorijā, līdz
apakšstacijai “Mārupe”, kas atrodas Ventspils ielā, Rīgā. Šīs vidējā
sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju
paredzēts veikt 2,4 km garumā,
paaugstinot gan elektroapgādes,
gan sabiedrības drošību, jo gaisvadu elektrolīnija šķērso Ulmaņa
gatvi, privātīpašumus un apbūvētas teritorijas. Tikpat nozīmīgs
iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes uzlabošanas projekts tiks
veikts Mārupē, Daugavas ielā, un
no Daugavas ielas virzienā uz lidostu “Rīga”, kur kopumā plānots

izbūvēt 19 jaunas transformatoru
apakšstacijas, vidējā sprieguma
gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt
par kabeļu līnijām 15,5 km garumā, bet zemsprieguma elektrotīklu
rekonstruēt 9,6 km garumā. Elektrotīklā tiks uzstādīti attālināti vadāmi slēdži, kas ļaus AS “Sadales
tīkls” attālināti vadīt elektrotīklu
un veikt pārslēgumus, elektrotīkla
bojājumu gadījumos. Lai uzlabotu
elektroapgādi Jaunmārupes iedzīvotājiem, 2017.gadā Jaunmārupē
plānots veikt gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīniju rekonstrukciju un kopumā
Jaunmārupē paredzēts 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par
kabeļu līnijām 9,6 km garumā,
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu
elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5 km garumā, izbūvēt
jaunas 14 transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēt attālināti vadāmus
slēdžus. 2017. gadā zemsprieguma
elektrotīkla rekonstrukcijas darbus
plānots veikt Tīrainē – Grantiņu
un Vecozolu ielā, kā arī Mārupē
– Mārupītes gatvē, kopumā veicot 0,4kV gaisvadu elektrolīniju
pārbūvi par kabeļu līnijām 2,7 km
garumā.
AS „Sadales tīkls” atvainojas
iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina iedzīvotājus būt
saprotošiem un atsaucīgiem projektēšanas un celtniecības darbu
laikā.
Tatjana Smirnova, AS „Sadales
tīkls” komunikācijas speciāliste

Publiskajai apspriešanai nodots priekšlikums sociālo pakalpojumu un multifunkcionālā kultūras un
izglītības centra attīstībai pie Tīraines zirgu staļļiem - detālplānojums nekustamajiem īpašumiem
“Tīraines dārzi–1” un „Tīraines dārzi-2”

Teritorijas izmantošanas priekšlikums
Turpinot pašvaldības funkciju nodrošināšanai paredzētās
publiskās teritorijas attīstības
ieceres izstrādi, Mārupes novada Dome 2015.gada 30.martā ir
pieņēmusi lēmumu Nr.14 (protokola Nr.3) ”Par Mārupes novada Tīraines ciema nekustamo
īpašumu „Tīraines dārzi–1” un
„Tīraines dārzi-2” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt pašvaldības īpašumā esošās teritorijas atļauto
izmantošanu un apbūves parametrus atbilstoši nepieciešamajām sabiedriskajām funkcijām, izstrādāt
satiksmes infrastruktūras risinājumus teritorijas sasaistei ar piegulošajām teritorijām, kā arī izstrādāt
otrdiena, 12.aprīlis, 2016

teritorijas apbūves un publiskās
ārtelpas vienota vizuālā risinājuma
koncepciju.
Sagatavotais
detālplānojuma
projekts ietver kultūras un izglītības centra izveidi teritorijas ziemeļu daļā, to veidojot kā trīsstāvu
ēku ar vertikālu piecstāvu akcentu un laukumu āra publiskajiem
pasākumiem, savukārt teritorijas
dienvidu daļā, piekļaujoties autobusa galapunktam, veidojama
trīsstāvu sociālo pakalpojumu
ēka (kā doktorāts u.c. pakalpojumi). Šo ēku apkalpei paredzēta
plaša autostāvvieta, kas sadalīta
ar apstādījumu zonām. Piekļuves
nodrošināšanai teritoriju šķērsos
samazinātas intensitātes iela – esošās Tīraines ielas pagarinājums,
kas veidojama kā dzīvojamā zona,

dodot priekšroku gājēju un velo satiksmei.
Pārējā teritorija paredzēta ar bagātīgu apzaļumojumu, ietverot gan
dažāda rakstura aktīvās
atpūtas laukumus, gan
mierīgo pastaigu zonu.
Projekta
risinājumā
iespēju robežās ņemti
vērā līdz šim saņemtie
sabiedrības
priekšlikumi un iebildumi, tai
skaitā sociālo pakalpojumu centrs novirzīts
tuvāk sabiedriskajam
transportam Vecozolu ielas tuvumā, kā arī
netiek paredzēts veidot
teritorijas tiešu satiksmes savienojumu ar Veczariņu ielu. Projekta
paskaidrojuma rakstā ietverts arī
vērtējums par satiksmes organizāciju detālplānojumam piegulošajā teritorijā, tai skaitā ietverti
priekšlikumi
nepieciešamajām
izmaiņām un ierobežojumiem, lai
izvairītos no negatīvām ietekmēm
uz apkārtējo dzīvojamo teritoriju
ielu tīklu.
Teritorijas
izmantošanas
konceptuālais
priekšlikums
parādīts 1.attēlā. Pilna informācija
par plānoto izmantošanu, tai skaitā teritorijas vizualizācija, ietverta
detālplānojuma projektā, ar ko
publiskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā. Elektro-

niskajā vidē sākot no 13.04.2016
ar detālplānojuma projektu varēs
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://
www.marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/detalplanojumi/. Informācija tiks publicēta arī
Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portālā Geolatvija.lv.
Detālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2016.
gada 13.aprīlim līdz 11.maijam,
kuras laikā visi novada iedzīvotāji tiek aicināti izteikt viedokli par
sagatavoto risinājumu. Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes novada
Attīstības nodaļā Daugavas iela
29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00
teritorijas plānotajai Dacei Žīgurei. Elektroniski priekšlikumi

iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv līdz 11.05.2016. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī
reģistrējoties Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) (https://geolatvija.lv/geo/
tapis3).
Viedokli par publiskās apbūves
teritorijas attīstību aicinām izteikt
arī klātienē detālplānojuma sabiedriskās apspriedes sanāksmē,
kas notiks 2016.gada 28.aprīlī
plkst.17.00 Mārupes novada Domes 2.stāva zālē, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Jautājumu gadījumā, lūdzam
griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.

Aktīvās atpūtas zona, vizualizācija
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pašvaldībā

Atzinību ieguvis bērnudārza “Lienīte” otrās
mājas Pērses ielā teritorijas labiekārtojums
Noslēgusies Latvijas Būvnieku asociācijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas
Būvuzņēmēju partnerības un
13 būvniecības nozares profesionālo nevalstisko organizāciju
organizētā valsts mēroga skate „Gada labākā būve Latvijā
2015”. Prominenta žūrija pēc
skates trīs kārtām – iesniegto
dokumentu skrupulozas izpētes, objektu novērtēšanas dabā
un finālistu prezentācijām noskaidroja 2015. gada labākās
būves Latvijā.
Šai skatē bērnudārza “Lienīte”
otrā māja Pērses ielā 16a, Mārupē, ieguvusi atzinību nominācijā
“Ainava”. Ekspertu vērtēšanai
tika nodota teritorijas labiekārtojuma sadaļa projektam „Ģimenes
mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības
iestādi”, Pērses iela 16a, Mārupe,
Mārupes novads.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” otrā māja
svinīgi tika atklāta 2015.gada
5.septembrī. Gaišajās un mūsdienīgajās telpās mācās bērni vecumā no pusotra līdz trim gadiem.

Par datu bāzes „Mārupes
novada privātie bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji” izveidošanas un
uzturēšanas kārtību

Jaunā divstāvu ēka atrodas skaistā vietā – pašā Mārupītes krastā,
simtgadīga ozola pakājē. Tā celta
no ekoloģiskiem materiāliem, izmantojot modernas tehnoloģijas
un interesantus arhitektoniskus
risinājumus. Bērnudārza iekšpagalms labiekārtots, izmantojot oriģinālu, Latvijā neredzētu

reljefa segumu, radot mazajiem
interesantu vidi, kur attīstīties un
pilnveidoties, apvienojot atpūtu
ar bērnu vecumam atbilstošām
aktivitātēm svaigā gaisā.
Vairāk par skates „Gada labākā
būve Latvijā 2015” rezultātiem
skatīt: www.gadabuve.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Dignitas” Mārupē

Mārupes novada Dome 2016.
gada 30.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (protokols Nr.3)
“Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas” (kadastra
Nr.80760060009)”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Dignitas” teritorija apmēram 31,33 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Jauktas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.22/2015
Apstiprināti
ar Mārupes novada Domes
2015.gada 25.novembra
sēdes Nr. 19, lēmumu Nr.17
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2016.gada 27.janvāra
sēdes Nr.1 lēmumu Nr. 21

centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva
teritorijā (JC1).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu un detalizēt teritorijas atļauto
izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un
inženiertehnisko komunikāciju
tīklus detālplānojuma teritorijā
un tai piegulošajās teritorijās, lai
veidotu savrupmāju dzīvojamo
apbūvi un publisko apbūvi ciema
teritorijā jauktas centra apbūves

teritorijā, kā arī veidotu publisku labiekārtotu ārtelpu sporta un
atpūtas būves publiskās labiekārtotās ārtelpas teritorijā. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 9.maijam
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167, nosūtot tos
pa pastu vai iesniedzot klātienē
apmeklētāju pieņemšanas laikā
– pirmdienās un ceturtdienās no
9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām“ 41.panta
pirmās daļas 1.punktu,
43. panta trešo daļu
I Vispārējie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada Dome
(turpmāk – Pašvaldība) izveido un
uztur datu bāzi (turpmāk – Datu bāze)
privātpersonu reģistrēšanai, kuras ir
tiesīgas sniegt privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu (turpmāk – aukles)
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
2.
Datu bāzi izveido, uztur un
administrē Mārupes novada Izglītības
dienests, nodrošinot datu bāzes publisko pieeju Pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv.
3.
Datu bāzē nevar tikt reģistrētas šādas personas:
3.1.
kurai pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3.2.
kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);
3.3.
kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
3.4.
kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess ir
izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu,
apžēlošanu vai amnestiju;
3.5.
kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
3.6.
kura pārkāpusi bērna tiesību
aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;
3.7.
kura atrodas aizgādnībā;
4.
Datu bāzē var reģistrēt privātpersonu, ievērojot šādus nosacījumus:
4.1.
personai ir apliecība par
prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja
vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas
vai profesionālās pilnveides izglītības
programmas ietvaros;
4.2.
Persona ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību pirmsskolas
izglītības pakāpē;
4.3.
Persona ir ieguvusi citu izglītību, kas pielīdzināma augstākai
pedagoģiskai izglītībai pirmsskolas
izglītības pakāpē;
4.4.
Personai ir iegūta aukles
profesionālā kvalifikācija;
4.5.
Persona ir apguvusi pro-

fesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpē (ne mazāk kā 40
stundas klātienē, ietverot, piemēram,
mācības par bērna attīstības vecumposmiem, rīcību situācijās, kas apdraud bērna drošību, mediāciju);
4.6.
Persona, kura, atbilstoši spēkā esošo Latvijas Republikas
normatīvo tiesību aktu prasībām, ir
reģistrējusies Uzņēmumu reģistrā vai
Valsts ieņēmumu dienestā.
II Personu reģistrēšanas kārtība
datu bāzē
5.
Privātpersonas reģistrēšanai
Datu bāzē Pašvaldībā jāiesniedz šādi
dokumenti:
5.1.pieteikums reģistrēšanai Datu
bāzē, kurā jānorāda pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds, personas kods,
deklarētā dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs, faksa numurs, e-pasta adrese;
5.2.dokumenta kopija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst šo
saistošo noteikumu 4.punktā noteiktajiem kritērijiem;
5.3.pieteikuma iesniedzēja medicīniskās grāmatiņas kopija.
6.
Pašvaldība Datu bāzē par fizisko personu (aukli) reģistrē un publisko šādus datus:
6.1.aukles vārds;
6.2.aukles dzimums;
6.3.aukles dzimšanas gads;
6.4.aukles dzimtā valoda;
6.5.aukles izglītība, kas nepieciešama aukles pakalpojuma sniegšanai;
6.6.aukles papildus izglītība, kursi,
aukles pakalpojuma sniegšanai;
6.7.aukles pakalpojumu sniegšanas
vieta;
6.8.aukles pieredze darbā ar bērniem;
6.9.aukles kontaktinformācija (tālrunis/fakss/e-pasts).
III Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
7.
Mārupes novada Domes izpilddirektors pieņem lēmumu par:
7.1. personas reģistrēšanu Datu
bāzē;
7.2. atteikumu reģistrēt personu
Datu bāzē.
8.Mārupes novada Izglītības dienests, pamatojoties uz izpilddirektora
lēmumu, reģistrē privātpersonu Datu
bāzē un publisko informāciju Pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv.
9.Mārupes novada Domes izpilddirektoram ir tiesības pieņemt lēmumu
par privātpersonas izslēgšanas no Datu
bāzes, ja:
9.1.
privātpersonas sniegto aukles pakalpojumu īstenošanā konstatēti
pārkāpumi;
9.2.
persona nevar būt reģistrēta
datu bāzē, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 3.punktu.
9.3.privātpersona, iesniedzot pieteikumu privātpersonas reģistrēšanai
Datu bāzē, ir sniegusi nepatiesas ziņas.
10.Izpilddirektora lēmumus var
apstrīdēt Mārupes novadā Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
IV Noslēguma jautājums
11.Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas “Mazcenas dārzi” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2016.
gada 30.marta sēdē pieņēma
lēmumu Nr.15 (protokola Nr.3)
“Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas “Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”. Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 25.04.2016
līdz 23.05.2016. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.
gada 16.maijā plkst.17.00 Mazcenas bibliotēkas telpās, Mazcenu
alejā 33/3, Jaunmārupē.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir ilgtermiņā sekmēt Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” attīstību, uzlabojot
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teritorijas sasniedzamību un vides
un tehniskās infrastruktūras kvalitāti. Lokālplānojuma izstrādes
ietvaros līdz šim jau ir veikta iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana,
2015. gada februārī veicot teritorijas īpašnieku anketēšanu, kā arī
2015. gada 26. februārī organizējot
sākotnējo apspriedi par teritorijas
attīstības priekšlikumiem. Atbilstoši pašreizējās situācijas un attīstības priekšnoteikumu izvērtējumam, kā arī sabiedrības viedoklim,
lokālplānojuma risinājums paredz
teritoriju arī turpmāk izmantot kā
mazdārziņu teritoriju, neplānojot
to pārveidot par pastāvīgas dzīvojamās apbūves teritoriju, bet at-

ļaujot tikai sezonāla rakstura dārza
māju apbūvi. Ar lokālplānojumu
tiek grozīts Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam noteiktais zonējums atbilstoši
2013. gada 30. aprīļa noteikumu
Nr. 240 „Vispārīgajos teritorijas
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumos” nosacījumiem,
kā arī daļā teritorijas paredzot iespēju veidot vieglās vai lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu
vai noliktavu apbūvi.
Ar lokālplānojuma projektu
publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā. Elektronis-

kajā vidē ar lokālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē
http://www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/lokalplanojumi/ sākot no 25.04.2016. Informācija tiks publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portālā Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus
lūdzam iesniegt rakstiski Mārupes
novada Attīstības nodaļā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu
vai iesniedzot klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami

iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe@marupe.lv līdz
23.05.2016. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus
būs iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS)
(https://geolatvija.lv/geo/tapis3).
Jautājumu gadījumā, lūdzam
griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures:
tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas laikā.
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Mārupes Vēstis

jauniešiem

Mārupes Jauniešu Vēstis
2016.gada aprīlis

Radošās darbnīcas Lieldienu jampadracī

Mārupes novada Jauniešu Domes informatīvs izdevums
“Mārupes Jauniešu Vēstis”. Pilnu šī izdevuma versiju un šeit
redzamo rakstu turpinājumus meklējiet www.jaunatnemarupe.lv sadaļā Mārupes novada Jauniešu Dome, Mārupes
Jauniešu Vēstis.

Aprīļa numurā lasiet:
• Jaunie Domes
dalībnieki
• Intervija ar grupu
MUSIQQ
• Bērzu, kļavu sulas
• Burtu juceklis
• Sadraudzības vakars
• Vitamīni
• 10 aprīļa uzdevumi
• Sudoku, Koordināts
• Anekdotes
• Špikeri matemātikā
• Radošās darbnīcas
Lieldienās

• Atbalsts Jūrmalas
Jauniešu domei
• Atvērto durvju dienas
• Talantu konkurss “Zelta
Āboliņš”
• Etiķete
• Top20 dziesmas
• Filmēšanās masu skatos
MJD
• Slenga vārdnīca
• Recepte
• Sieviešu diena
• Jauniešu ekskursija

Mēs - brīvprātīgie!

Pirmajās
Lieldienās
mēs
veiksmīgi
iešūpojām pavasari. “Lieldienu jampadracī”
gan lielie, gan mazie varēja piedalīties Mārupes
Jauniešu Domes rīkotajās radošajās un aktīvajās
darbnīcās. Pasākuma laikā varēja taisīt zaķu ausis, nobildēties mūsu simpātiskajā foto rāmī, izlekt īpaši veidotajās Lieldienu klasītes, izkustināt
kājas Lieldienu stafetē, atrast visas paslēptas
zaķa olas orientēšanās aktivitātēun visbeidzot
atpūtināt kājas, pildot Lieldienu zaķa uzdevu-

Mārupes Jauniešu Domes locekļi – Jēkabs Tutiņš, Elīna
Šteinberga, Ilze Švalkovska, Elīza Kalniņa un Patrīcija Šteinberga
– bija brīvprātīgie darbinieki kino “Citadele” jaunās zāles “Scape”
atklāšanā 23. martā. Šādu iespēju piedāvāja Jūrmalas Jauniešu
dome, kas februārī ciemojās pie Mārupes Jauniešu Domes.
Tā bija arī iespēja apskatīt jauno zāli, iesēsties tās sēdekļos,
pārēsties popkornu, dzirdēt kora “Maska” mēģinājumu un, promus!
tams, iegūt jaunus draugus. Bija iespēja satikt arī Latvijā zināmus
Kopā ar mums vadīt darbnīcas mums palīdzēja cilvēkus, piemēram, Gundegu Skudriņu un Renāru Zeltiņu.
brīvprātīgie jaunieši: Amanda Bugakova, Reveka
Žeigure, Viktorija Korņuha, Austra Salmiņa, Marta
Līga Ratniece, Marta Lubiņa, Amanda Žagariņa milzīgs jums PALDIES!!!
Katrs brīvprātīgais jaunietis pēc pasākuma saņēma
Mārupes pašvaldības Apliecinājumu par brīvprātīgā
darba veikšanu, laiku un gūtajām iemaņām, kas ir
lielisks papildinājums jaunieša CV.

Jaunieti!

Ja arī tu vēlies kļūt
par brīvprātīgo

Intervija ar grupu MUSIQQ
“MUSIQQ” ar “Bermundu divstūri” nejaucam – tie ir divi atšķirīgi projekti! “Mārupes Jauniešu
Vēstīm” interviju piekrita sniegt viena no Latvijā zināmākajām grupām, kas vairākkārt uzstājusies arī
Jaunmārupe - “MUSIQQ”!
MJV: Kur jūs smeļaties iedvesmu savām dziesmām?
Marats: Smeļamies ikdienā, bet vispār pārsvarā vienkārši mērķtiecīgi strādājam pie tā. Nav tā, ka
kaut kāda iedvesma mums atnāk. Vienkārši pie tā strādājam cītīgi, un tad jau arī gala produkts sanāk.
Nu jā, nav tā, ka ir bijusi laba diena vai kaut kas tāds un kaut kāda iedvesma atnāk. Tā nenotiek, vienkārši
sēdi un strādā.
Emīls: Man ir tā, ka, piemēram, kaut kāda frāze ienāk no kaut kāda teksta. To visu pēc tam līmē un
apaug viss tālāk un arī tīri pašu melodiju izveidot; tas ir tikai darbs.
interviju lasiet www.jaunatnemarupe.lv/marupes-jauniesu-vestis

kādā pasākumā vai
pievienoties mums,
uzraksti un gaidi zvanu!

jauniesu.dome@marupe.lv
Sveicam mūsu Domes Nikolu!
25.martā Nikolas Kristas
Ivanovas un Ričarda kalniņa
uzņēmums “Billowa” biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement Latvija”
rīkotajā Skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) Pavasara
gadatirgū ieguva nomināciju
«Innovatīva biznesa pieeja».
Sveicam!

Mārupes Jauniešu Domē par 2 jauniešiem vairāk
Marta sākumā Mārupes Jauniešu Domei pievienojās Elīza
Kalniņa – 8. klases skolniece no Mārupes pamatskolas. Marta beigās pievienojās arī Artūrs Bērziņš, 8. klases skolnieks no
Mārupes vidusskolas.
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Pasaku kastes atvēršanas svētki Jaunmārupes pamatskolā

16. martā Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas pedagogu
kolektīvs aicināja Pierīgas izglītības pedagogus uz semināru „Pasaku kastes atvēršanas svētki”.
Semināra sākumā tā dalībnieki
tika aicināti uz Pasaku kastes atvēršanu grupā „Mārītes”, kurā skolotāja Dace Tomsone demonstrēja darbu ar pašgatavoto mācību līdzekli

ar šūtām lellītēm no filca auduma
darbam ar pasakām. Nodarbībā
bērni devās “ceļojumā”, iepazīstot
latviešu tautas pasaku „Kukulītis”,
pēc tam sarunājoties par redzēto.
Ar saviem pieredzes stāstiem
darbā ar „Pasaku kastes” izmantošanu nodarbību organizēšanā
dalījās pirmsskolas skolotājas.
Pēc nodarbības viesi tika iepa-

Lielās dienas aplis

Mārupes novada Skultes sākumskolā Lielās dienas aplis
šogad tika rīkots jau trešo reizi. Pirmsskolas un sākumskolas
pedagogi visus aicināja uz pašu
izdomātām radošajām darbnīcām, kuras tad nu čakli cita
pēc citas apstaigāja skolēnu un
pirmsskolas audzēkņu grupas.
Radošā darbnīca „Lielās dienas
dziesmas un rotaļas” atradās skolas koppasākumu zālē. Tepat bija
sameistarotas īstas Lieldienu šūpotnes, kurās bērni varēja izšūpoties. Darbnīcas saimniece, mūzikas skolotāja Dace Niedra rosināja
visus iesaistīties dziesmotā rotaļā
„Ripo oliņ’!”, kas ļāva ikvienam
iznākt apļa centrā un radoši izkustēties, turot virs galvas augsti paceltu olu.
Tikai dažus soļus tālāk apmeklētājus aicināja radošā darbnīca
„Audz apaļš kā pūpols, vesels kā
rutks” (skolotāji Ilona Rupeika un
Ņikita Andrianovs). Te varēja piedalīties dažādās sportiski tautiskās
aktivitātēs, piemēram, pēc Lieldienu parašām nomazgāt muti bļodā
ar ūdeni, „dopingam” apēst kādu
dzērveni un pēc tam piedalīties olu
skrējienā.
Pēc divkārtējas izkustēšanās
Lielās dienas darbnīcu apstaigātāji
varēja uzkāpt otrajā stāvā, lai padarbotos skolotāju Irinas Troņenkovas un Annas Čeičas sagatavotajā pirmsskolnieku darbnīcā
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zīstināti ar pirmsskolas kolektīva
izveidotajiem materiāliem „Pasaku kaste”. Pirmsskolas skolotāja
Dace Tomsone stāstīja par pasaku
nepieciešamību bērnu attīstībā, kā
arī demonstrēja savu šūto pasaku
kolekciju. Aiga Bērziņa un Kristīne Gonta dalījās savā pieredzē,
stāstot par Pasaku kasti, kas veidota
no grupā atrodamām rotaļlietām,

kuras ieliktas kastē, stāstot pasaku
„Lapsa un zaķis”. Gunta Segliņa iepazīstināja ar savu Pasaku kasti, kas
palīdz iepazīt un apgūt V.Plūdoņa
dzejoli „Zaķīšu pirtiņa”; materiāls
sastāv no zaķīšiem, kas darināti no
zeķēm. Ludmila Solosteja demonstrēja apgleznoto akmeņu Pasaku
kasti A. Sakses pasakas stāstīšanai
„Ķirsis”. Baiba Strēle un Mārīte
Velikāne iepazīstināja ar savu Pasaku kasti latviešu tautas pasakas
stāstīšanai „Lapsa un stārķis”, materiāls gatavots no papīra (origami,
papīra plastikas un papīra pīšanas
tehnikās). Zigna Staņko demonstrēja Vizmas Belševicas „No zilās
debesu bļodas” pasakas stāstīšanai
sagatavoto materiālu Pasaku kastei,
tajā lielā tamborētā debesu bļoda
papildināta ar no veidošanas materiāliem gatavotiem tēliem. Papildinot pasaku stāstīšanas materiālus,
ar savu pieredzi Kadrēšanas metodē dalījās pirmsskolas skolotāja
Indra Ģērķe; šī metode palīdz stāstīt prasmes apguvē. Ar savu izveidoto pasaku „Trīs sivēntiņi”, kas izveidota Active Inspire programmā
un paredz iespēju darboties interaktīvi, dalījās Elza Šmitiņa, interesanto pasaku papildināja izsmeļoši
interaktīvi uzdevumi. Skolotājas ne

tikai demonstrēja savus izveidotos
materiālus un dalījās pieredzē, bet
rādīja arī nelielus video sižetus, kā
bērni darbojas ar Pasaku kastēm un
kādu prieku tās viņiem rada.
Materiāls „Pasaku kaste” paredz,
ka pasaka tiek stāstīta, izmatojot
īpašus sagatavotus elementus. Bērniem šāds mācību materiāls palīdz noturēt uzmanību, klausoties
pasaku un ir kā noslēpums “Kas
tad tiks no kastes celts ārā?”. Šādi
sagatavots materiāls palīdz uztvert
pasaku daudz vieglāk, kā arī ļauj
bērniem darboties ar pasaku atkārtoti. Kaste atrodas grupā mērķim
– pasakas stāstīšana, un materiāls
netiek izmantots kā savādāk. Vienlaikus ieguvums, ka iestādē skolotājām ir bagātinājusies metodisko
materiālu pieejamība un dažādība.
Materiāls palīdz izmantot pasaku
integrētai pirmsskolas programmas
apguvei.
Pēc semināra viesi tika iepazīstināti ar pirmsskolas grupām, dalījās
savā pieredzē darbā ar pasakām, kā
arī atzinīgi novērtēja seminārā gūto
pieredzi. Domāju, ka šīs dienas kopīgo ideju izteica kāda no dalībniecēm “Pasakas ir garīgā maize !”.
Dace Tomsone, Jaunmārupes
pamatskolas pirmsskolas
skolotāja

Mārupes novada gudrie prāti
Katru gadu Mārupes novada
skolas organizē sākumskolas
zinību olimpiādi, kur ir iespēja
mēroties gudrībā un apķērībā.
Šogad 6.aprīlī šāda olimpiāde
notika Mārupes vidusskolā. Šeit
1.-4.klašu skolniekiem bija iespēja
mēroties spēkiem matemātikā. Tas
bija liels gods pulcēt 3 sākumskolu
80 labākos rēķinātājus. Visi skolēni godam tika galā ar daudz āķīgiem uzdevumiem un cīnījās par
godalgotām vietām. Olimpiādes
organizētāji šo dienu rīkoja kā
svētkus skolēniem un, gaidot savu
darbu rezultātus, skolēni piedalījās
pasākumā “Garais starpbrīdis”. Tai
pat laikā skolotāju komanda no
visām trim skolām rūpīgi laboja
darbus un skaitīja punktus. 1.,2. un
3.vietas laureāti tika izvirzīti katrā
klašu grupa. Šajā gadā tie bija:
1.vietas ieguvēji– Marks Parfjonovs, Alise Alisha Pudane, Anna
3.vietas ieguvēji – Kristians tavošanai olimpiādei!
Sila, Lilija Ose
Krieviņš, Kristians Viljams HanMēs esam pārliecināti, ka Māru2.vietas ieguvēji – Ralfs Pa- sens, Emma Galiņa, Anete Kļava pē ir daudz gudru bērnu, kas palībērzs, Anna Birzniece, Artūrs
Liels paldies visiem skolotājiem dzēs veidot novada nākotni.
Munkevics, Rūdolfs Gūtmanis
par ieguldīto darbu skolēnu sagaSanita Zveja

„Radošās rociņas”. No tās ikviens
aizgāja ar pašgatavotu jauku olu
groziņu rokās.
Pavisam praktiskas lietas notika
skolas direktores Gaļinas Grizānes
vadītajā „Olu darbnīcā”. Visi varēja pārliecināties, ka patiešām ļoti
skaisti nokrāsot olas var ne tikai
visiem zināmajās sīpolmizās, bet
arī, piemēram, riekstu čaumalu
novārījumā.
Pēdējā darbnīca saucās noslēpumaini - „Olu brīnumi” (skolotājs
Valdis Čeičs). Sasēdušies pusaplī
Mārupes vidusskolas 2.-4.klašu koris iegūst
skolas bibliotēkā, bērni uzzināja
1.klašu deju kolektīvu skatē
par tādiem līdz tam nedzirdētiem
1.pakāpes
diplomu konkursā “Tauriņu balsis”
iegūst 1.pakāpes diplomu
un neredzētiem brīnumiem kā olas
Mārupes vidusskolas 1.klašu deju koMārupes vidusskolas 2.-4.klašu koris ieguva 1.pazobs, bumbierveidīgas olas, pūdēlektīvs
ieguva
1.pakāpes
diplomu
Piekāpes
diplomu Pierīgas 2.-4.klašu koru konkursā
tas olas kā delikatese, olu vārīšana
rīgas
tautas
deju
kolektīvu
skatē.
Ap“Tauriņu
balsis”. Koris ir izvirzīts dalībai konkursa
bez čaumalas, vārītas olas ieslidisveicam dejotājus un izsakām pateicību otrajā kārtā, kas norisināsies Jelgavā. Apsveicam
nāšana pudelē… Tomēr vislielākā
skolotājai Līnai Daugulei par skolēnu dziedātājus un izsakām pateicību skolotājai Evijai
jautrība sākās tad, kad vajadzēja
„glābt no ligzdas izkritušās putnu
sagatavošanu konkursam!
Milzarājai par skolēnu sagatavošanu konkursam!
oliņas”. Izgatavot šādu izklaidi nemaz nav grūti – vajag pie virtuvē
paņemtā caurdura ar diegu piesiet
no kāda viegla materiāla (ne cietu,
ne vārītu) olu, un tad censties to
svinīgais pasākums (aktu zālē) rastāvoklis.
Tā mēs atgriežamies,
veiklā uzmetienā iedabūt atpakaļ
Informācija skolas kancelejā
•
17.00-19.00 absolventu reģisTā
mēs
pārnākam,
„ligzdā”.
vai
pa tālruni 67934372, vai elektrācija
(dalības
maksa-ziedoKā
stārķi
nāk
mājās,
Šāds Lielās dienas aplis vientroniski
marupesvskola@parks.lv
jums
10,-EUR,
pensionāriem
Atpakaļ
to
pašu
ceļu,
mēr palīdz gan bērniem un skoVēlama iepriekšēja pieteikša5,-EUR)
Pa kuru projām gājām.
lēniem, gan pedagoģiskajiem
/L.Līvena/ • 19.30 absolventu pulcēšanās nās līdz 25.aprīlim.
darbiniekiem arī pašas Lieldienas
•
13.00-14.00
reģistrēšanās
skoMīļi aicināti arī pirmsvidusskoiekšpagalmā (pie ēdamzāles),
sagaidīt jautri, aktīvi un radoši.
las
bijušajiem,
esošajiem
darbilas
laika Mārupes pamatskolas
muzikāls
ievads,
kopīgas
atmiLielās dienas darbnīcās ielūniekiem un viesiem
absolventi.
ņas, deju mūzika trīs zālēs
kojās latviešu valodas skolotājs
Līdzi jāņem groziņš un labs gaValdis Čeičs • 14.00-16.00 skolas jubilejas

2016.gada 30.aprīlī Mārupes skolas 105 gadu, Mārupes
vidusskolas 45 gadu jubileja un absolventu salidojums
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Mācīties - rakstīt - iesniegt - attīstīt

Ko projekti dod
vietējai teritorijai un
iedzīvotājiem? Kā iesniegt un īstenot projektus? Savu ideju
īstenošanai var piesaistīt Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai finansējumu. Tuvojoties
1. projektu iesniegšanas kārtai,
visā Latvijā notiek LEADER
pieejas projektu apmācības. Arī
biedrība „Pierīgas partnerība”
29., 30. un 31. martā organizēja
apmācības potenciālajiem projektu iesniedzējiem Mārupes,
Babītes un Olaines novados.
Pašreizējās situācijas izvērtējums
un nepieciešamie uzlabojumi —
tas viss atbilstoši LEADER pieejai
pirms tam apkopots un iekļauts
vietējās sabiedrībā virzītā attīstības
stratēģijā. Mārupes, Olaines un Babītes novadu iedzīvotāji sadarbībā
ar vietējo rīcības grupu izvirzījuši
trīs galvenos mērķus (attīstīta un
konkurētspējīga uzņēmējdarbības
vide; uzlabotas sociālās un sabiedriskās aktivitātes; sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide) un tiem
atbilstošas rīcības. Ja arī tev ir ideja,
kā uzlabot vidi sev apkārt vai attīstīt
uzņēmējdarbību, no 15. aprīļa līdz
16. maijam iesniedz projektu!
Aicinot iesniedzējus pievērst uz-

manību, pašiem saprast un arī projektā pamatot — kāpēc šis projekts
ir nepieciešams teritorijas attīstībai,
kāds būs projekta rezultāts, kas
varētu būst iespējamie sadarbības
partneri. Biedrības pārstāvji informēja arī par praktiskajiem apsvērumiem: nepieciešamību pirms
iesniegšanas kļūt par LAD klientu,
iesniedzamiem dokumentiem, atbalstāmām darbībām, par projektu
vērtēšanu un īstenošanu. Visa informācija, prezentācijas, nepieciešamās veidlapas ir pieejamas biedrības (www.pierigaspartneriba.lv)
un Lauku atbalsta dienesta (www.
lad.gov.lv) mājaslapās.
LEADER mērķis ir uzlabot

dzīves kvalitāti cilvēkam laukos,
domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides
saglabāšanas iespējām. Vietējā rīcības grupa (šeit biedrība „Pierīgas
partnerība”) ir gatava palīdzēt un
rosina, pašiem iedzīvotājiem uzņemties iniciatīvu , tādejādi attīstot
šo teritoriju!
Ja arī nav sanācis apmeklēt apmācības, nekas vēl nav zaudēts!
Gatavojies projektu iesniegšanai
un sazinies ar biedrību — ieskaties
mājaslapā www.pierigaspartneriba.
lv, seko sociālajos portālos, raksti
uz e-pastu info@pierigaspartneriba.lv, zvani vai nāc ciemos uz Mazcenu aleju 33/3 Jaunmārupē!

137 uzņēmumu konkurencē
Nikola Krista Ivanova un
Ričards Kalniņš iegūst nomināciju
“Inovatīva biznesa ideja”
25. martā tirdzniecības centrā “Domina Shopping” norisinājās biznesa izglītības
biedrības “Junior Achievement Latvija” rīkotais Skolēnu
mācību uzņēmumu (SMU)
Pavasara gadatirgus, kurā
piedalījās 137 uzņēmumi no
visas Latvijas. Nomināciju
“Inovatīva biznesa pieeja” ieguva Mārupes vidusskolēnu uzņēmums, kas ražo īpašus grāmatu
vākus.
Gadatirgus ietvaros notika jauno uzņēmumu izvērtēšana un apbalvošana 7 nominācijās: Sociāli
atbildīgs uzņēmums, Inovatīva
biznesa ideja, Labākais stends,
Labākā pārdošanas komanda, Videi draudzīgs produkts, Komerciālākais produkts un Uz zināšanām
balstīts produkts.
Mārupes vidusskolu gadatirgū
pārstāvēja pieci uzņēmumi: “Bil-

lows”, “ChargeUs”, “SYZYGY”,
“BBraceletsLV”,
“Aris&Co”.
Vislabāk veicās SMU “Billows”
(uzņēmumu pārstāvēja Nikola
Ivanova un Ričards Kalniņš, abi
no 11.a klases), kuri sīvā konkurencē ieguva nomināciju “Inovatīva biznesa ideja”. Jaunieši ražo
auduma grāmatu vākus, kuriem
piemīt arī spilvena funkcija.
Piedalīšanās pasākumā deva
arī nenovērtējamu pieredzi un
iespēju salīdzināt savu veikumu
ar vienaudžu idejām, radošumu,
attieksmi un aktivitāti. Jāatzīmē,
ka šāda paša mēroga gadatirgū
Ziemassvētkos
nomināciju
Komerciālākais produkts ieguva
uzņēmums “SYZYGY” (Annija
Hanzovska un Daniela Pallo no
11.b klases), piedāvājot vannas
bumbas – ekoloģiskas un ar īpašiem efektiem – krāsām un spīdumiem.

Akcijā „Uzņemies šefību pār konteineru 2!” Mārupes pamatskolas 3.b
klase sašķirojusi 820 kg stikla
SIA „Eco Baltia vide” un AS
“Latvijas Zaļais punkts” organizētā stikla šķirošanas veicināšanas akcija „Uzņemies šefību
pār konteineru 2!” ir veiksmīgi
noslēgusies un ir zināmi balvu
ieguvēji.
Akcijas laikā ir sasniegti labi
rezultāti, jo šefībai pieteikti 68
konteineri stikla šķirošanai un
kopā šajos konteineros skolēni
savākuši 11 tonnas stikla pudeļu
un burku.
Savācot visvairāk stikla, savos
šefībai pieteiktajos stikla šķirošanas konteineros, apmaksātu
ekskursiju uz plastmasas pudeļu
pārstrādes rūpnīcu “PET Baltija”
Jelgavā un ceļamaizei Rimi dāvanu karti 50 eiro vērtībā saņems
aktīvākā stikla šķirotāju klase no
Ādažiem, Mārupes un Salaspils:
Ādažu vidusskolas 1.g klase ar
audzinātāju Baibu Mezuli. Pie-

teiktajos piecos konteineros, 1.g
klase sašķiroja 1310 kg stikla.
Mārupes pamatskolas 3.b klase
ar audzinātāju Ingu Biti. Pieteiktajos divos konteineros, 3.b klase
sašķiroja 820 kg stikla.
Salaspils 1. vidusskolas 5.c klase ar audzinātāju Guntu Lazdiņu.
Pieteiktajā vienā konteinerā, 5.c
klase sašķiroja 380 kg stikla.
Par balvu saņemšanu SIA „Eco
Baltia vide” ar uzvarētājiem sazināsies individuāli.
Akcijā „Uzņemies šefību pār
konteineru 2!” gandrīz trīs mēnešus Pierīgas reģiona skolu skolēniem bija iespēja sacensties stikla
šķirošanas sacensībās un piedalīties atraktīvās lekcijās par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu
dzīvesveidu. Akcija norisinājās
Ādažu, Salaspils un Mārupes novados.

Ceļā uz konkursu Parīzē

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 4.klases klavierspēles audzēkne Katrīna Altenburga ir izvirzīta uz konkursa Musical de France finālu Parīzē. Pēc pirmās konkursa kārtas, kura notika šeit pat Rīgā,
Katrīna saņēma konkursa pirmās kārtas diplomu. Katrīnas skolotāja
- Baiba Dzeguze.
otrdiena, 12.aprīlis, 2016
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Izstāde “Mājas sajūtas”

Laikā no 8.marta pilnmēness
dzeltenajām gaismām līdz Lieldienām tapa interesanta izstāde
“‘Mājas sajūtas”, kuru 19.martā atklāja Mārupes novada Domes vestibilā studijas” Mārupes
radošā darbnīca” dalībnieces.
“Latvija gatavojas valsts simtgadei, katram latvietim mājas ir svarīgas. Tādēļ, gleznojot kopā darbnīcā,
nolēmām, ka veltīsim gleznu ciklu ļoti personīgām pārdomām par
šo tēmu,” stāsta izstādes kuratore,
māksliniece Ieva Caruka, (“Mārupes radošā darbnīca” / biedrība “‘Ievas radošā darbnīca”).
Vienotā audekla formātā 30x30cm
katra māksliniece radījusi savu mājas sajūtu glezniņās: gulošu kaķi,
rīta kafijas krūzi, saburzītus gultas
palagus, skapi, emociju ornamentus
vai skatu pa logu. Dažādas noskaņas
vienotā sajūtu mozaīkā.
“Mārupietes, kuras glezno, rada
mazus brīnumus katru dienu. Paspēj
strādāt savās profesijās, izvadāt bērnus uz sporta un mūzikas skolām,

16.aprīlī plkst. 13:00
Mārupes novada Senioru balle “Pavasara ziedos”,
Mārupes Kultūras namā
Pasākumā: koncerts un dejas dzīvās mūzikas pavadījumā.
Līdzi ņemot labi garastāvokli un “groziņu”. Ieeja brīva!

23.aprīlī plkst. 15:00
hip hop deju studijas “Chill Out” 5 gadu jubilejas koncerts
“High five”, Mārupes Kultūras namā
Visi laipni aicināti pievienoties svinībām skatītāju rindās!
Ieeja brīva!
radīt mājas un miera sajūtu. Par
šīm sajūtām stāstām mūsu izstādē.
Paldies Mārupes novada Kultūras
nama vadītājai Irai Kraujai par
atbalstu un iedvesmu gleznot
stāstus par mājām,” teic Ieva Caruka.
Atklāšanā jaunās modes dizaineres Anna Marija Keomegi un Anna
Marija Caruka vadīja modes dizaina darbnīcu, kur bērni un māmiņas
varēja darboties modes jomā. Dāmas bija sagatavojušas savus audu-

mu krājumus pavasara kleitām un
kopā ar māksliniecēm veidoja unikālu kleitu skices tieši sev, tieši šim
pavasarim.
Izstādē piedalās:
Anna Marija Keomegi, Linda
Zēģele, Simona Ģērmane, Arnita
Holsta, Gerda.Muceniece, Baiba
Ozolinkēvica, Gita Kotāne, Ance
Pīgozne, Jelena Zarecka Dagnija
Grietēna, Natālija.Meldzere, Ilze
Zviedrīte, Vineta Bruže.

Izskanējis jau ceturtais Andra
Grīnberga jauno ģitāristu konkurss

2. aprīlī Mārupē notika jau
ceturtais Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad
tu nu biji? 2016”, kas veltīts latviešu antropologam, ģitāristam,
dziesminiekam,
dzejniekam,
lugu autoram, komponistam
Andrim Kārkliņam.
Konkursa pamatu veido Andra
Grīnberga latviešu tautasdziesmu
apdares. Pateicoties izdevniecībai
„Musica Baltica”, tās ir iespējams
arī iegādāties. Katru gadu paplašinās dalībnieku ģeogrāfija. Ja
līdz šim sevi uzskatījām par Latvijas konkursu, šogad mums bija
pirmā dalībniece no citas valsts,
Kaļiņingradas apgabala Krievijā,
Olga Zdanovskaja, kura konkursā ieguva 1. vietu. Tas vienmēr ir
saviļņojošs mirklis, kad saskaras
dažādu tautu kultūras! Nolikums
paredz, ka dalībnieks no ārzemēm
atskaņo savas valsts tautasdziesmas apdari klasiskajai ģitārai. 1.
vietu ieguva arī Mārupes mūzikas
un mākslas skolas audzēkne Kristīne Jermakova.
Ļoti liels prieks, ka konkursā
piedalās arvien jaunas un jaunas
mūzikas skolas, to skaits sasniedzis jau 20. Konkurss ir liels izaicinājums, un ne katrs mūzikas
skolas pedagogs var sagatavot
konkursantu. Šeit ir jābūt arī vēlmei un izpratnei no skolas vadī-
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bas puses, vecākiem tās ir papildu
pūles, taču dalība konkursā sagādā tādas emocijas un informācijas
apmaiņu, ko nevar iegūt nevienā
citā veidā! Jaunie ģitāristi sacenšas ne tikai solo kategorijā, bet arī
ansambļu grupās, ar dziedātāju,
duetos ar otru ģitāristu, taču pats
aizraujošākais ir trio, kur uz skatuves kopā ar audzēkņiem jākāpj
arī pedagogam. Jau ceturto gadu
konkursa noslēguma daļu vada
Ēriks Loks, kurš pa šiem gadiem
pats ir apguvis ģitārspēli. Konkursa noslēguma daļas gaisotne atgādināja mūzikas festivālu, jo visus
vairāk vienoja mūzikas burvīgais
spēks, nevis vēlme uzvarēt. Zinot
mācību programmu noslogotību
un intensīvos nodarbību laikus,
varam būt lepni, ka dalībnieku
skaits ir pietiekams, lai nodrošinātu konkursa dzīvotspēju arī nākotnē. Latviešu tautasdziesmas ir
ļoti piemērotas bērnu muzikālajai
attīstībai.
Šogad ar lielu prieku redzējām
dalībnieku rindās Miku Akotu,
kurš ir pazīstams Latvijas Televīzijas skatītājiem. Žūriju kuplināja
ģitārists Kaspars Zemītis, kuram
pirms dažām dienām bija bagātīgi
apmeklēts koncerts Rīgas Doma
koncertzālē. Jau vairākus gadus
mūs atbalsta mūzikas instrumentu
veikals TAVA SKAŅA, kas dāvi-

23.aprīlī plkst. 10:00
Mārupītes krastu sakopšanas talka
Vislatvijas Lielās Talkas 2016 ietvaros
23.aprīlī plkst. 10:00
Jauniešu talantu konkursa “Zelta Āboliņš” atlases kārta,
Mārupes Kultūras namā
30.aprīlī plkst. 17:00
Konkurss/koncerts/sadancošana/ kopā sanākšana
ar humoristisku piesitienu “Mārupes Gurķis”
Mārupes Kultūras namā
Koncertā piedalās: Mārupes novada VPDK “Mārupieši”, Valles
saieta nama VPDK “Valle”, Priekuļu kultūras novada centra VPDK
“Jumis”, LLU VPDK “Kalve Zelta smiltis”, Preiļu novada kultūras
centra VPDK “Talderi”. Ieeja brīva!

4.MAIJS
LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS
DIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI
plkst. 13:00 dokumentālā filma “Īvāns”,
Mārupes Kultūras namā. Scenārija autore Nora Ikstena, režisors
na ģitāras galvenajai balvai. IeAndrejs
Verhoustinskis, komponists Jēkabs Nīmanis. Ieeja brīva!
priekšējos gadus klasiskās ģitāras
rotāja Renāra Kaupera paraksts,
Mārupes novada aktīvā tūrisma sezonas atklāšana
šogad pēc vairāku pedagogu ieteikuma nolēmām izlozē kādam
Piedzīvojumu ekspedīcija “Atklāj Medema purvu!”
no dalībniekiem dāvināt elektrisEkspedīciju vada vides gids un dabas tūrisma eksperts
ko ģitāru, jo par to ir liela inteJuris Smaļinskis
rese arī tiem, kas mācās klasisko
ģitāru mūzikas skolā. Pēc balvu Plkst. 09:00 Tikšanās pie zirgu staļļa un
pasniegšanas sekoja koncerts ar atpūtas vietas “Zirgzandales”.
žūrijas dalībnieku Iras Dūdumas, Plkst. 09:15 Ekspedīcijas sākums (aptuvenais ilgums 2h);
Armanda Alkšņa, Kaspara Zemīša un Andra Grīnberga piedalīša- Plkst. 11:30 Zupa un tēja ekspedīcijas dalībniekiem
pie Mārupes kultūras nama.
nos.
Ekspedīcijai lūdzu pieteikt dalību līdz 2016.gada 29.aprīlim
Šoreiz konkursa ieskaņai izveiuz e-pastu turisms@marupe.lv.
dojām zibakciju „Mārupes ģitāru
Dalībnieku skaits ierobežots.
nedēļa”. Šis brīdis bija ļoti piemērots tam, lai mēs dotos pie klau- Plkst. 12:00 Mārupes novada pavasara gadatirgus,
sītājiem tik steidzīgajā laikā, kad pie Mārupes Kultūras nama
Gadatirgū piedalās novada amatnieki, mājražotāji un mākslinieki.
informācija zib mūsu acu priekšā
Tirdziņš ar radošam aktivitātēm gan lieliem, gan maziem.
un nespējam sekot kultūras notikumiem sev apkārt. Izvēlējāmies
5.maijā plkst. 19:00
Mārupes vidusskolu, kurā mācās
Normunda
Rutuļa koncerts “Vēstule meitenei”,
daudz Mārupes mūzikas un māksMārupes Kultūras namā
las skolas audzēkņu, bērnudārzu
Biļetes
iespējams
iegādāties
“Biļešu paradīzes” kasēs (8 – 12 EUR)
,,Lienīte”, kur sagādājām muzikālu pārsteigumu pašiem mazāka8.maijā, plkst. 12:00
jiem mārupiešiem. Tur redzējām,
Noras
Bumbieres
“Jauno
vokālistu konkurss” (konkursa 1.kārta),
ka bērni ir lieli tautasdziesmu ziMārupes
Kultūras namā
nātāji. Iegriezāmies dienas centrā
Konkurss
šogad
tiek
veltīts
Maestro- Raimondam Paulam.
“Švarcenieki”, apciemojām Mārupes domi, zibakciju noslēdzām
11.maijā, plkst. 13:00
svētdien Mārupes restorānā „32.
Mārupes novada senioru, kam 80, 85, 90 un vairāk!
augusts”. Cerēsim, ka tikpat aizSumināšana, Mārupes Kultūras namā
raujošs pasākumu klāsts mūs gaida arī nākamgad!
21.maijā, plkst. 11:00
Jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais mārupietis”
Mārupes Kultūras namā
Sumināti tiks mazie mārupieši, kas dzimuši 2015 gada decembrī,
2016. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī.
29.maijā
Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”,
Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Andris Grīnbergs, konkursa
organizators, ģitārists
otrdiena, 12.aprīlis, 2016
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sportā

Aizritējis otrais zolītes
čempionāts

3.aprīlī Mārupes sporta un
atpūtas centrā “Motivācija”
notika hokeja sabiedrības
zolītes turnīrs, kurš nu jau
kļuvis par ikgadēju tradīciju,
apvienojot populārākās sporta
spēles – hokeja - un vienīgās
latviešu nacionālās prāta spēles – zolītes – speciālistus. 9
komandas visas dienas garumā
sacentās par čempiona tituliem.
Zolītes čempionātā kolorītākie dalībnieki bija hokeja kluba

“Saeima” pārstāvji Augusts Brigmanis, Imants Parādnieks, kā arī
hokeja kluba “Dinamo” vadība
Aigars Kalvītis un Jānis Stepītis. Aktīvos hokejistus pārstāvēja Andris Džeriņš, Gints Meija,
Krišjānis Rēdlihs u.c.
Pēc spraigas spēles visas dienas
garumā uzvarētāja kauss jau otro
gadu pēc kārtas tika hokeja kluba
“Mārupe” komandai.
Pasākuma norise atspoguļota
interneta vietnē sportacentrs.com.

Futbolistiem sīvas cīņas
marta sacensībās

No 12.- 14.martam Mārupes
SC 2003.g.dz.komanda startēja
Viļņā Žalgirieša kausā, sacenšoties ar 5 Žalgirieša spēlētājiem.
Pirmajā dienā ar Daugavpils
Daugava nospēlēts 0:5, nākamajā
dienā uzvara pār Žaibas Vilnius
ar 4:0 un zaudējums Jagalonija
Belastok ar 0:5. Sacensību pēdējā
dienā notika spēles par 7.-9.vietu.
Mārupes SC 2003.g.dz.zēni spēlēs par 7.vietu ieguva neizšķirts
ar FK Liepāja 2004 2:2 un uzvaru
pār FC Tauras 5:1. Līdz ar to kopvērtējumā tika izcīnīta 7. vieta no
12 komandām.
No 17.- 20. martam Mārupes
SC jaunie futbolisti piedalījās
FK Dinamo rīkotajā Kurt Koenig futbola festivālā trīs vecuma
grupās: 2005.g.dz., 2006.g.dz. un
2007.g.dz.zēnu grupās.

Jaunie basketbolisti Minskā izcīna 2.vietu

Spēļu rezultāti 2007.g.dz.grupā: ar Jēkabpils SC 0:1, ar SK Babīte 1:1, ar FK Dinamo (Pelevin)
3:4 un ar FK Dinamo (Putrans)
2:0.
Mārupes SC 2006.g.dz.zēnu
komanda piedalījās Kurt Koenig Cup 2016 un ieguva 4.vietu. Rezultāti: spēlē ar ŠFS 2:1,
ar Jūrmalas SC 0:1, ar FK Dinamo (Petrov) 0:1, ar FK Dinamo
(Putrans) 2:0 un ar FK Dinamo
(Pelevin) 2:2.
2005.g.dz.grupā mārupieši izcīnīja 3.vietu! 2.vietā FS Metta
un 1.vieta FC Šaulai. Mārupes SC
rezultāti: uzvara pār FK Saldus
2:0, uzvara pār FK Dinamo 7:0,
uzvara pār JDFS Alberts 5:0. Pusfinālā zaudējums pret FC Šaulai
(Lietuva) ar 0:1 un spēlē par
3.vietu gūta uzvara pār FK Dinamo 2:0.

Taekvondo sportisti uzrāda
labus rezultātus starptautiskās
sacensībās

Mārupes SC basketbolisti U11
(2005.g.dz.zēni) no 1. - 4.aprīlim
piedalījās starptautiskajā basketbola turnīrā “Nadzeja”, kurš
notika Baltkrievijas galvaspilsētā
Minskā.
Mārupes SC jaunie basketbolisti
izcīnīja četras uzvaras piecās spēlēs, tikai finālā piekāpjoties Minskas “Tsmoki” komandai ar rezultātu 32-34, izcīnot 2.vietu.
“Šādi starptautiskie turnīri ir ļoti
vērtīgi no dažādiem aspektiem, tāpēc izsakām pateicību Mārupes
novada Domei, Mārupes sporta
centra vadītājai Silvijai Bartuševičai un audzēkņu vecākiem par
finansiālo atbalstu brauciena organizēšanā, kā arī trenerim Rolandam Rullim par veiksmīgi aizva-

dīto turnīru. Protams, ka finālspēlē
vēlēšanās uzvarēt bija liela, tomēr
spēles beigās svaru kauss nosvērās
par labu mājiniekiem. Turnīrs bija
organizēts augstā līmenī un tajā ie-

gūtā spēļu un sociālo prasmju pieredze palīdzēs turpmākajā treniņu
darbā ar bērniem”, stāsta Mārupes
SC sporta darba organizators un
treneris Matīss Vārna.

16.un 17.aprīlī
Plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās līgas sacensības volejbolā sievietēm, Mārupes sporta kompleksā
19.aprīlī
Plkst. 18.30 Pavasara KROSS 2.posms, Jaunmārupē, pie stadiona
23.aprīlī
Plkst. 10.00 Mārupes volejbola Tautas klases noslēguma turnīrs, Mārupes un Tīraines sporta kompleksā
26.aprīlī
Plkst. 18.30 Pavasara KROSS 3.posms, Jaunmārupē, pie stadiona
27.un 28.aprīlī
Plkst. 10.00 Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības stafetēs 2-4.kl.grupā, Skultes
sākumskolā
30.aprīlī
Plkst. 10.00 Mārupes sporta centra Testu diena, Mārupes sporta kompleksā
3.maijā
Plkst. 18.30 Pavasara KROSS 4.posms, Jaunmārupē, pie stadiona
7.maijā
Plkst. 10.00 SMScredit.lv BMX čempionāts 2.posms, Mārupes BMX trasē
Plkst. 10.00 Mārupes novada “Ģimeņu diena Skultē”, Skultes sākumskolā
8.maijā
Plkst. 10.00 Mārupes BMX kauss, Mārupes BMX trasē
10.maijā
Plkst. 18.30 Pavasara KROSS 5.posms, Jaunmārupē, pie stadiona

Mārupes sporta centra Taekvondo nodaļas audzēkņi martā
piedalījās divos starptautiskos
turnīros: 25. -27. martā Grodņā
(Baltkrievija), savukārt, 1.- 2. apotrdiena, 12.aprīlis, 2016

rīlī Viļņā, Lietuvas atklātajā čempionātā, kur labākos rezultātus
uzrādīja: Agate Žīgure (1.vieta ),
Roberts DAUKŠTA un Reinhards
Dikmanis (3. vieta).

Vairāk par MNBL sacensībām lasiet www.mnbl.lv.
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Mārupes ceļabiedri

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojumi notiks
2016. gada 24.aprīlī plkst. 11:00
Ceļu ir bezgala daudz. Katrs mēs ejam pa savu, un laiku pa laikam esam ceļabiedri. Ir taču pašsaprotami, ka ceļabiedriem gribas parunāties,
pastāstīt cits citam par sevi, par savām dzīves gaitām, par Latviju uz tās simtgades sliekšņa. Mārupe nav izņēmums. Pirmā saruna ar ceļabiedru Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
Laimoni Šmitu notika Skultē. Tās atstāstījumu piedāvāju avīzes lasītājiem.

Ar deju pietiek visai dzīvei

Laimoni Šmitu es ievēroju jau
pirms gadiem septiņiem. Iemesls
bija neparasts, jo šis ārkārtīgi dzīvespriecīgais, kustīgais kungs Latvijas Republikas Saeimas un Mārupes pašvaldības vēlēšanās vienmēr
centās būt un arī bija pirmais vēlētājs. Skolas kolēģes zināja pastāstīt,
ka viņš ir bijis Latvijas Nacionālās
operas baletdejotājs, solists. Tagad

jau cienījamais pensionārs reizēm
sagādā skultēniešiem iespēju apmeklēt kāda jauna baleta vai kādas
jaunas operas iestudējuma pirmizrādi vai ģenerālmēģinājumu.
Taču ir vēl kas īpašs Laimoņa
Šmita dzīvē, kas šoreiz piesaistīja arī manu uzmanību. Katru dienu tieši pulksten 15 un 11 minūtēs
viņš iekāpj 43. maršruta autobusā
un dodas uz mūsu Balto namu. Ne
jau lai dejotu, bet dejas dēļ. Viņa
pienākumi ir pavisam vienkārši:
sagaidīt izrādes skatītājus, samainīt
virsdrēbes ar numuriņu un kādam
arī parādīt īstās durvis uz operas
lielo zāli. Kurš gan labāk par viņu
zinās, kuras tās ir?
Desmit gadus veco puiku, spītējot vācu karaspēka okupācijas,
krievu otrās okupācijas ierobežojumiem un pat briesmām, uz operas
un baleta namu veda viņa vecākā
māsa Ilga, kurai tolaik bija jau divdesmit. Viņa bija jūsmīga operu un
baletu klausītāja un skatītāja. Pat
vairāk – dejot uz šīs skatuves bija
viņas sapnis. Iespējams, ka šie kopīgie gājieni bija māsas vēlme
savu nepiepildīto sapni īstenot brāļa dzīvē.

Visi laipni aicināti!
Mārupes novada
Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas
laulības

18.03.2016.
Pēteris Paegle un
Loreta Krūmiņa
18.03.2016.
Edgars Štāls un
Linda Golosejeva
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Henrijs Saveļjevs (28.02.2016.)
Laimoņa ģimene tolaik bija pārcēlusies no Daugavpils (tēva militārā dienesta vietas) uz dzīvi Torņakalnā. Mācoties vietējā, toreiz
septiņgadīgajā pamatskolā, vinš
līdz pat skolas beigšanai divus gadus ik dienas pēc mācību stundām
devās uz baleta nodarbībām Rīgas
Horeogrāfijas skolā vecpilsētā,
Smilšu ielā.
Bija 1949. gads, kad Laimonis
kļuva par šīs baleta deju skolas
audzēkni. Viņš tagad atceras, ka

toreiz iestāties šādā skolā nebija
grūti, labprāt uzņēma visus, kam
patika dejot. Tam bija vienkāršs
izskaidrojums – trūka dejotāju, jo
daudzi bija palikuši Krievijā vai devušies bēgļu gaitās uz Rietumiem.
Šī pēckara laika situācija izpaudās
arī skolas dzīvē.
Ar Laimoni Šmitu sarunājās
Mārupes ceļabiedrs Valdis Čeičs
Pilnu rakstu lasiet www.marupe.lv
sadaļā Kultūra.

Valters Pinka (02.03.2016.)
Eduards Gedrovičs
29.02.2016.)
Jurģis Bombiza (03.03.2016.)
Odrija Belte (05.03.2016.)
Agnija Straupmane
(06.03.2016.)
Levans Tandašvili (13.02.2016.)
Angelīna Haņejeva
(04.03.2016.)
Megija Vilciņa (08.03.2016.)
Eduards Klušs (08.03.2016.)

Sveicam
novada
seniorus
Lilijai Celmiņai
1.martā palika 96 gadi
Georgy Sinitsyn
1.martā palika 80 gadi
Margaritai Rostokinai
3.martā palika 80 gadi
Cildai Krūmiņai
8.martā palika 80 gadi
Soņai Lēmanei
10.martā palika 93 gadi

Paula Marija Lagzdkalne
(09.03.2016.)
Ralfs Slava (15.03.2016.)
Laura Trofimova (07.03.2016.)
Evelīna Neibauere
(08.03.2016.)
Nikola Tenisone (22.02.2016.)
Gustavs Gintauts (12.03.2016.)
Ričards Fabriks (16.03.2016.)
Gustavs Enģelis (16.03.2016.)
Monta Ditriha (23.03.2016.)
Benjamins Griņuks
(23.03.2016.)
Elza Gelze-Veisa (24.03.2016.)
Adrians Budkins (22.03.2016.)
Elizabete Sileniece
(25.03.2016.)
Heidijs Leikums (26. 03.2016.)

Jaņinai Gurkovskai
11.martā palika 85 gadi
Alisei Skadmanei
14.martā palika 91 gads
Ludvigam Eņģelim
14.martā palika 80 gadi
Anastasijai Aleksejevai
16.martā palika 85 gadi
Nadeždai Desjatovai
18.martā palika 90 gadi
Marijai Lapinskai
20.martā palika 80 gadi
Ratmiram Bardiševam
22.martā palika 80 gadi
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Mūžībā aizgājuši

Jevgeņijs Ostrovskis
09.07.1959. - 14.03.2016.
Alīda Runce
12.12.1922. - 19.03.2016.
Indriķis Liepiņš
05.11.1932. - 20.03.2016.
Franciska Pizāne
08.08.1930. - 28.03.2016.
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