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2014.GADA decembris

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Jaunmārupē
atklāts
piemineklis
latviešu
karavīriem

Lasiet 3.lpp.

Sakām paldies novadniekiem
Jau tradicionāli pašvaldība ik gadu
rīko valsts svētku sarīkojumu - koncertu Mārupes Kultūras namā, kura laikā
tiek teikts paldies cilvēkiem, kas ikdienā
rod laiku tam, lai piedalītos Mārupes
novada dzīves pilnveidošanā, kā arī
palīdzētu nelaimē nonākušajiem.
Šogad paldies vārdi tika teikti divpadsmit mārupiešiem – ugunsdzēsējam
Jānim Zariņam par pašaizliedzīgu Maximas traģēdijā cietušo dzīvību glābšanu;
Nacionālo bruņoto spēku dižkareivim
Kasparam Garsilam un Ainaram Bormeisteram par pašaizliedzīgu Mārupes
jauniešu dzīvību glābšanu; Ilmāram
Pārumam par ieguldījumu Mārupes
tradīciju kopšanā, ik vasaru iededzot novada Līgo svētku ugunskuru; režisorei
Antai Krūmiņai – par ieguldījumu novada
kultūras dzīves pilnveidošanā, iestudējot
biedrības “Mārupes dāmu klubiņš”
izrādes; Jevgeņijam Bistrovam, Valērijam
Grizānam un Elīnai Kildiševai par
ieguldījumu novada sabiedriskās dzīves

pilnveidošanā, 2014.gadā rīkojot vasaras
sporta spēles iedzīvotājiem Skultes ciemā;
Mārupes senioru kora “Noktirne” vadītājai
Ilgai Bērziņai par kora panākumiem
Pasaules koru olimpiādē; Jaunmārupes
pamatskolas direktorei Ivetai Timulei par
Jaunmārupes pamatskolas izveidi; bijušajai
Mārupes vidusskolas skolotājai Skaidrītei
Katišai par mūža ieguldījumu Mārupes
novada izglītības attīstībā; uzņēmējam
Vitālijam Aišpuram par novada vizītkartes
veidošanu, uzturot izgaismotu uzņēmuma
“Arcus Elektronika” teritoriju Tīraines
ciemā.
Sarīkojumā augstvērtīgu muzikālo
baudījumu visiem klātesošajiem sniedza
pasākuma īpašais viesis – operdziedātāja
Evita Zālīte, izdziedot koncertprogrammu “Sapņu zeme”. Ar dejām, dzeju un
kora dziesmām skatītājus priecēja vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši”,
jauktais koris “Mārupe”, sieviešu senioru
koris “Noktirne” un Mārupes jaunieši.
Kate Nītiņa

2015.gada aprīlī mainīsies sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa
Pamatojoties uz SIA „Eco Baltia vide”
iesniegumu ar lūgumu paaugstināt
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksu no 4,18 eiro līdz 4,76 eiro par
vienu kubikmetru, Mārupes novada
Dome 2014.gada 10.decembra ārkārtas
sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt
Mārupes novadā jaunu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 4,76
eiro/m3.

Izvērtējot
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas tarifa aprēķina pozīcijas,
Mārupes novada Dome ņēma vērā dabas
resursu nodokļa paaugstināšanos no 9,96
eiro uz 12,00 eiro par tonnu un Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2014.
gada 27.novembrī pieņemto SIA „Getliņi
EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu, kas ar 2015.gada
1.janvāri paaugstināts no 13,73 eiro uz
15,54 eiro par tonnu.

Līdz 2015.gada
Sākot no 2015.
1.aprīlim
gada 1.aprīļa
Tarifs par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 2,94 LVL (4,18 EUR)
4,76 EUR
kopā
tai skaitā:
1.Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izdevumi
0,25 LVL (0,36 EUR)
0,36 EUR
par degvielu par 1 m3 sadzīves atkritumu daudzuma
savākšanu
2.Dabas resursu nodoklis par 1 m3 savākto sadzīves at- 1,05 LVL (1,49 EUR)
1,80 EUR
kritumu daudzumu
3.Sadzīves atkritumu apglabāšanas izdevumi CSA 1,45 LVL (2,06 EUR)
2,33 EUR
„Getliņi” poligonā par 1 m3 savākto nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzumu
4.Pārējie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izde0,19 LVL (0,27 EUR)
0,27 EUR
vumi un peļņa par 1 m3 savākto sadzīves atkritumu
daudzumu

Saskaņā ar Mārupes novada Domes
2012.gada 27.jūnija saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanas
kārtību Mārupes novadā” 16.punktu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami
atkritumu radītājiem neatkarīgi no tā, vai ir
noslēgti attiecīgi līgumu grozījumi, sākot
ar ceturtā mēneša pirmo datumu pēc dienas, kad Mārupes novada Domes lēmums
piektdiena, 12.decembris, 2014

Pierīgas novadu
sporta spēļu
kopvērtējumā
Mārupei 1.vieta!

Sniegavīru
saiets
Mārupes
vidusskolā

Lasiet 6.lpp.

Lasiet 7.lpp.

Ticību saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticību Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.

Sirdī baltu Ziemassvētku laiku un
laimīgu Jauno 2015.gadu!
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Janvārī pašvaldības skolās sāksies
bērnu uzņemšana 1.klasē
2015.gada 15.janvārī pulksten 8.30
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs
sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai
1.klasē.
Gatavojoties nākamajam mācību gadam,
ir izstrādāta un apstiprināta jauna kārtība
bērnu uzņemšanai 1.klasē pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs, būtiskākās
izmaiņas tajā skar uzņemšanu Mārupes
vidusskolā. Ņemot vērā to, ka 2015./2016.
mācību gadā Mārupes vidusskolā
1.klašu audzēkņiem mācību process pēc
nepieciešamības var tikt organizēts divās
maiņās, vidusskolai izstrādāta atsevišķa
pieteikuma forma. Papildus tam ir precizēta
teritorija, kurā dzīvojošajiem bērniem
noteikta priekšrocība tikt uzņemtiem
vidusskolā.

Tāpat, kā līdz šim, piesakot bērnu
izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē,
iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai
personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms
uz izvēlētās skolas e-pasta adresi: Mārupes
vidusskolai
1klase.mvsk@marupe.lv;
Mārupes pamatskolai 1klase.tiraine@
marupe.lv; Jaunmārupes pamatskolai
1klase.jmsk@marupe.lv; Mārupes novada Skultes sākumskolai 1klase.skulte@
marupe.lv.
Bērnu uzņemšana 1.klasē 2015./2016.
mācību gadā notiks līdz 2015.gada
31.martam. Plašāka informācija par bērna
pieteikšanu skolā un prioritāro secību
uzņemšanai vietnē www.marupe.lv/izglitiba.

Noraidīts A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi” ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projekts

22.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
regulēšanas komisija rīkoja uzklausīšanas uzdevis uzņēmumam sniegt pašvaldībai
sanāksmi par A/S „Mārupes komunālie papildus informāciju par paaugstināto taripakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības fu izmaksu pozīcijām un to aprēķināšanas
pakalpojumu tarifu projektu Skultes, metodiku.
Tīraines, Mārupes un Jaunmārupes
Līdz ar to sākotnējais ūdenssaimniecības
ciemos.
pakalpojumu tarifu projekts (publicēts
Sanāksmes laikā MKP pilnvaro- izdevumā “Mārupes Vēstis” 2014.gada
tais pārstāvis iepazīstināja ar plānotā 7.novembrī) ir noraidīts. MKP paredzēts
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa turpināt darbu pie tā saskaņošanas ar Mārupes
par jaunas maksas apstiprināšanu publicēts projekta būtību un ekonomisko pamatoju- novada Domi, iesniedzot nepieciešamo
mu. Ņemot vērā klātesošo iedzīvotāju iebil- papildu informāciju izskatīšanai Domes
vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.
Ievērojot minēto, paskaidrojam, ka ar dumus un radušos jautājumus, Mārupes no- deputātiem.
Mārupes novada Domes 2014.gada 10.decembra lēmumu Nr.1 (ārkārtas sēdes prot. Deputāti lems par pašvaldības attīstības dokumentu grozījumiem
Saskaņā ar Mārupes novada Domes
Par aktualizētajiem dokumentiem Mārupes
nr.18) apstiprinātā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa stājas spēkā no 2014.gada 29.oktobra lēmumu pašvaldības novada Domes deputāti lems 2014.gada
speciālistu darba grupa ir precizējusi 17.decembra Domes sēdē.
2015.gada 1.aprīli.
Pēc Domes sēdes ar dokumentiem būs
Ar Domes lēmumu var iepazīties vietnē: Mārupes novada attīstības programmas
2013.-2019.gadam
rīcības
plānu
un
iespējams
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv/iedzivotajiem/atkritumuaktualizējusi
investīciju
plānu
2015.-2017.
www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība
apsaimniekosana/
gadam.
un plānošana
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Saimnieciskie darbi novembrī un decembrī
Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Teritorijas uzkopšanas inventāra iegāde
Mārupes novada pašvaldības iestādēm –
piedāvājumu iesniegšana 22.12.2014.
• Pašvaldības ēkas Pērses ielā 16A,
Mārupē, rekonstrukcijas par pirmsskolas izglītības iestādi darbu veikšana
– piedāvājumu iesniegšana 29.12.2014.
• Liftu tehniskās apkopes, remonta un
avārijas izsaukumu pakalpojumi – notiek piedāvājumu izvērtēšana.
• Sporta tērpu iegāde izglītības iestādēm –
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
• Mērniecības pakalpojumi Mārupes novada pašvaldības vajadzībām – notiek
piedāvājumu izvērtēšana.
• Skaņu iekārtu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm – notiek
piedāvājumu izvērtēšana.
• Mīkstā inventāra iegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm – pieņemts lēmums
slēgt vispārīgo vienošanos ar SIA „Maggi” un SIA „AKUTE”; vispārīgās
vienošanās summa 50 819,99 eiro,
termiņš 36 mēneši no noslēgšanas brīža.
• Mēbeļu iegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm – pieņemts
lēmums slēgt vispārīgo vienošanos
ar SIA „BDF” un SIA „VOLKEN
BERG”; vispārīgās vienošanās summa
50 819,99 eiro, termiņš 12 mēneši no
vispārīgās vienošanās noslēgšanas brīža.
Iepirkumu procedūru rezultātā
noslēgti līgumi
• SIA „Rantzows Sport” par sporta preču

26.novembra Domes
sēdē lēma
• Par zemes ierīcības projektu izstrādi, par
adrešu piešķiršanu un apgrūtinājumu
noteikšanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu.
• Apstiprināt Mārupes novada būvvaldes
nolikumu.
• Slēgt sadarbības līgumu ar Kilis pilsētu
Turcijā.
• Par finansiālu atbalstu sportistiem.
• Atbalstīt ar līdzfinansējumu 86,00 eiro
apmērā mēnesī bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu
ģimenē bērna dzīvesvietā no 01.01.2015.
– 31.12.2015.
• Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu
projektu Nr.29 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2009.gada 22.decembra
gada saistošajos noteikumos Nr.22/2009
„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida
profilakses pasākumu veikšanai””.
• Apstiprināt instrukciju „Kārtība bērnu
uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs”.
• Saskaņot Mārupes mūzikas un mākslas
skolas interešu izglītības programmas
• Apstiprināt Mārupes mūzikas un mākslas
skolas nolikumu.
• Izveidot iepirkumu komisiju un
organizēt iepirkumus „Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai”un „Degvielas iegāde”.
• Palielināt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par 76 120,00
eiro.
• Apstiprināt nekustamo īpašumu izsoles
rezultātus par garāžu pārdošanu.
• Apstiprināt projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē, 3.
kārta” prioritāro investīciju programmu realizācijai līdz 2015.gada beigām,
ja tiek piešķirts ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējums.

•
•

•

•

•

•

iegādi; līguma summa 12 432,77 eiro,
piegādes termiņš 06.12.2014.
SIA „V Service” par Šteinertu ielas un
ielas apgaismojuma izbūvi; līguma summa 52 099,82 eiro; termiņš 12.01.2015.
SIA „Effort Sport” par sporta apģērbu
šūšanu un piegādi Mārupes sporta centram; līguma summa 50 819,99 eiro,
termiņš līdz paredzamās līguma summas
apguvei vai arī līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 13.11.2019.
Ārvalstu komersanta filiāli „Aktsiaselts Adam BD filiāle „Adam Decolight Latvia” par Ziemassvētku
dekoratīvā
apgaismojuma
iegādi
Mārupes novada pašvaldībai; līguma
summa 19 721,14 eiro, piegādes termiņš
09.12.2014.
SIA „VENDEN” par dzeramā ūdens
iegādi Mārupes novada pašvaldības
iestādēm; līguma summa 50 819,99 eiro,
termiņš 08.12.2019. vai līdz līguma
summas apguvei, atkarībā no tā, kurš
nosacījums iestājas pirmais.
„ECO BALTIA VIDE” iepirkuma
I daļā par Mārupes novada ielu un ceļu
uzturēšanas darbiem 2014.-2016. gada
ziemas sezonā (Tīraines un Mārupes
ciemā); līguma kopējā summa 181
500,00 eiro, termiņš 29.04.2016.
Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas
darbi 2014.-2016. gada ziemas sezonā –
iepirkuma II daļā ar SIA „HATHOR”;
līguma kopējā summa 96 800,00 eiro;
termiņš 29.04.2016.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
2014.gada 29.oktobra
Sēdes Nr. 27 lēmumu Nr. 36

Grozījumi Mārupes novada Domes
2010.gada 24.novembra saistošajos
noteikumos Nr.31/2010 „Par
kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu
Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.
gada 24.novembra saistošajos noteikumos
Nr.31/2010 šādus grozījumus:
1. Papildināt Saistošos noteikumu 2.punktu ar 2.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
„2.4. Fiziskām personām, kuras
neatkarīgi no izglītības, profesijas vai
pamatnodarbes savus individuālos kultūras
un/vai kultūrizglītības projektus, un/vai
radošās darbības īsteno Mārupes novadā
un/vai Mārupes novada vārdā, vai tiem ir
tieša saistība ar Mārupes novadu, ja šīs personas deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā
gadu ir Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, vai ja tā apgūst izglītību kādā
no Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēm.”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 22.punktu
šādā redakcijā:
„22. Visus lēmumus par atbalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu,
izņemot 221.punktā paredzēto gadījumu,
pieņem Mārupes novada Dome.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus ar
221.punktu šādā redakcijā:
„221. Lēmumu par tiesību piešķiršanu
izmantot pašvaldības īpašumā/tiesiskajā
valdījumā esošās ēku vai zemes īpašumus
par samazinātu nomas maksu pieņem
Mārupes novada Domes izpilddirektors.”
Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
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pašvaldībā
Mainīsies kārtība nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanai
No 2015.gada 1.janvāra spēkā stāsies
jauni saistošie noteikumi – Nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē, kas
aizstās līdz šim spēkā esošos saistošos
noteikumus.
Saistošie noteikumi pieņemti jaunā
redakcijā ar mērķi vienkāršot nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, paredzot, ka no 2015.gada 1.janvāra, daļai NĪN
maksātāju vairs nebūs ik gadu atkārtoti
jāvēršas pašvaldībā ar lūgumu piešķirt
nodokļa atvieglojumu. NĪN atvieglojums tiks piemērots automātiski, ja vienreiz iesniegums būs jau iesniegts un
nebūs mainījies nodokļa atvieglojuma
piešķiršanas pamats un atbilstība atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem. Izmaiņas
attieksies uz sekojošām NĪN maksātāju
kategorijām: Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
Afganistānas kara dalībnieki un nacionālo
pretošanās kustības dalībnieki; fiziskām
personām, kurām ir kopīga deklarētā
dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu ar
pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir
šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns,

brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem
vai vecvecākiem; personām ar pirmās
vai otrās vai trešās grupas invaliditāti;
vientuļajiem pensionāriem; daudzbērnu
ģimenēm; personām, kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu
ierīkošanai; personām par nekustamo
īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma „Par zemes privatizāciju
lauku apvidos” noteiktajā kārtībā un viņu
mantiniekiem; personām, uz kuru zemes
atrodas pašvaldībai piederošas izglītības
iestādes.
Jāņem vērā, ka attiecībā uz visām
pašvaldības noteiktajām NĪN maksātāju
kategorijām, kas tiesīgas saņemt nodokļa
atvieglojumu (kopumā divdesmit viena),
jaunajos noteikumos ietverts būtisks
nosacījums – atvieglojums netiks piešķirts,
ja personai ir NĪN parāds par iepriekšējiem
taksācijas gadiem attiecībā uz īpašumu,
par kuru NĪN atvieglojums tiek prasīts.
Ievērojot minēto, aicinām iedzīvotājus
NĪN maksājumus veikt savlaicīgi.
Sarmīte Maščinska, Mārupes
novada Domes juriste

Turpinās darbs pie divu
jaunu bērnudārzu izveides

Pašvaldība līdzfinansēs
bērnu aukļu pakalpojumu
arī 2015.gadā

Izglītības dienests informē, ka patlaban ir izsludināts iepirkums būvniecības
darbiem pašvaldības ēkas Pērses ielā
16a rekonstrukcijai par pirmsskolas
izglītības iestādi (PII). Iepirkumu
bērnudārza celtniecībai Rožu ielā 35
plānots izsludināt vēl šī gada decembrī.
Paredzēts, ka Pērses ielā topošais
bērnudārzs darbosies kā PII „Lienīte”
filiāle, kurā tiks uzņemti bērni vecumā no
1,5 līdz 3 gadiem. Bērnudārzu ar kopējo
vietu skaitu 90 bērniem plānots atvērt līdz
2015.gada 1.septembrim.
Pašvaldības PII būvniecībai Rožu ielā par
pamatu tiks ņemts pielāgotais bērnudārza
„Zeltrīti” projekts, kuru pašvaldība savulaik saņēmusi dāvinājumā no tā autora.
Bērnudārza celtniecību plānots pabeigt
2016.gada vasarā, paredzot tajā nodrošināt
pirmsskolas
izglītības
pakalpojuma
pieejamību 280 novada bērniem vecumā
no 3 gadiem.

Novembrī Mārupes novada Domes
deputāti lēmuši turpināt piešķirt
pašvaldības
līdzfinansējumu
bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.
Auklēm, kas nodrošina profesionālu bērnu
uzraudzības pakalpojumu ģimenē bērna
dzīvesvietā, līdzfinansējumu līdzšinējā 86,00
eiro apmērā mēnesī lemts turpināt piešķirt
līdz 2015.gada 31.decembrim. Tāpat, kā
iepriekš, līdzfinansējumam var pieteikties
sertificētas aukles. Savukārt ģimenei
jāņem vērā, ka, lai saņemtu līdzfinansēto
pakalpojumu, bērnam un vismaz vienam
vecākam jābūt deklarētam Mārupes novadā
un bērnam jābūt reģistrētam uzņemšanai
kādā no Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.
Plašāka informācija par prasībām atbalsta
saņemšanai pašvaldības Izglītības dienestā,
tālr. 67149871, e-pasts alda.berzina@
marupe.lv un vietnē www.marupe.lv/izglitiba.

Mārupes pašvaldība iegādājusies
divus elektromobiļus

Pašvaldības policijas priekšnieks Juris
Jēkabsons pie jaunā elektromobiļa
Izmantojot iespēju iegūt Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
līdzfinansējumu, Mārupes novada Dome
īstenojusi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanas projektu un iegādājusies
divus jaunus elektromobiļus.
Pašvaldības organizētajā iepirkumā
tiesības piegādāt automašīnas ieguva kompānija „Moller Auto Latvia”,

piedāvājot Volkswagen e-Up!
modeļa
automašīnas.
Viens
elektromobilis ikdienā tiks izmantots Mārupes pašvaldības
policijas darbā, savukārt otrs tiks
izmantots Domes administrācijas
vajadzībām.
Iegādājoties
šādus
divus
automobiļus,
Mārupes
novada Dome vēlas sekmēt
transportlīdzekļu radīto CO2
izmešu samazināšanu, kā arī
popularizēt
sabiedrībai
videi draudzīgo elektromobiļu

izmantošanas pozitīvos ieguvumus.
Projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties divus
jaunus, rūpnieciski ražotus M1 klases
elektromobiļus”
(Nr.
KPFI-16/47)
kopējās izmaksas – 54 000.00 EUR. KPFI
finansējums 37 000.00 EUR, Mārupes novada Domes līdzfinansējums 17 000 EUR.
Uva Bērziņa
piektdiena, 12.decembris, 2014
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pašvaldībā
Detālplānojumu sabiedriskās
apspriešanas
Mārupes novada dome 2014.gada
26. novembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.8 (sēdes protokols Nr.18), „Par
detālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai nekustamajam īpašumam
Stīpnieku ceļš 30 B (kadastra Nr.
80760030531), Mārupes novads”.
Publiskā
apspriešana
notiks
no
11.12.2014.
līdz
08.01.2015.
Ar
detālplānojuma redakciju var iepazīties līdz
08.01.2015. Mārupes novada Būvvaldē
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes
darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015. gada 8.janvārī plkst.17.00 Mārupes
novada Būvvaldē Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami,
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.
kremere@marupe.lv sākot no 11.12.2014.
līdz 08.01.2015.

Mārupes novada Dome 2014.gada
26.novembra domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma
„Zemieši” (kadastra Nr. 8076 012 0229),
Mārupes novads, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā
apspriešana
notiks
no
15.12.2014
līdz
12.01.2015.
Ar
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz
12.01.2015 Mārupes novada Būvvaldē
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes
darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 12. janvārī plkst. 17.00
Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ilze.
kremere@marupe.lv sākot no 15.12.2014
līdz 12.01.2015.

Mārupes novada dome 2014.gada
26.novembra domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr.9 (sēdes protokols Nr.18)
„Par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajam
īpašumam Dīķu iela 1 (kadastra Nr.
80760070035), Mārupes novads”.
Publiskā
apspriešana
notiks
no
15.12.2014
līdz
15.01.2015.
Ar
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz
15.01.2015 Mārupes novada Būvvaldē
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes
darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015.gada 5.janvārī plkst.17.00 Mārupes
novada Būvvaldē Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami,
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.
kremere@marupe.lv sākot no 15.12.2014.
līdz 15.01.2015.

Mārupes novada Dome 2014.gada
26.novembra domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr. 10 „Par nekustamā īpašuma
„Oši” (kadastra Nr. 8076 011 0236),
Mārupes novads, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”.
Publiskā
apspriešana
notiks
no
18.12.2014
līdz
15.01.2015.
Ar
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz
15.01.2015 Mārupes novada Būvvaldē
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes
darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 15. janvārī plkst. 17.00
Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: ilze.kremere@marupe.lv sākot no
18.12.2014 līdz 15.01.2015.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26
Mārupes novada Domes 2014.gada 29.oktobra
Sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 35

Grozījumi Mārupes novada Domes
2014.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2014
„Par atbalsta sniegšanu juridiskām
un fiziskām personām sporta un
veselīga dzīvesveida veicināšanai
Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2014.gada
30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2014
šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 4.punktu
šādā redakcijā:
„4. Katra 3.punktā minētā persona viena
budžeta gada ietvaros ir tiesīga saņemt tikai vienu viena veida atbalstu šīs personas
pieprasītajā un šai personai saistošajos noteikumos paredzētajā apmērā. Saistošajos
noteikumos paredzētajos gadījumos ir
pieļaujams saņemt vairākus dažāda veida
atbalstus ( piemēram, finansiālu atbalstu un
tiesības lietot pašvaldības sporta objektu par
samazinātu nomas maksu vienlaicīgi un citus).”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 5.punktu
šādā redakcijā:
„5. Ja viena persona viena budžeta
gada laikā tiek minēta vairāk nekā vienā
pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu
(piemēram, kā individuālais sportists, kā
komandas dalībnieks un/vai kā nevalstiskās
organizācijas biedrs (dalībnieks) u.tml.), tad
tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens pieteikums, kurš ir saņemts pirmais, bet pārējie
pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu
tiek noraidīti, izņemot gadījumus, kad persona izmanto 4.punktā atrunātās tiesības
pieprasīt dažāda veida atbalstus.”
3. Papildināt Saistošos noteikumus ar
51.punktu šādā redakcijā”
„5.1 Ikvienai personai ir tiesības saņemt tai
pienākošos atbalstu pa daļām viena budžeta
gada ietvaros.”

4. Izteikt Saistošo noteikumu 6.punktu
šādā redakcijā:
„6. Finansiālais atbalsts personai, kura ir
jaunāka par 14 gadu vecumu, tiek rēķināts
50% apmērā no tai pienākošās summas,
izņemot Saistošajos noteikumos speciāli
atrunātus gadījumus.”
5. Papildināt Saistošo noteikumu 12.punktu ar 2.teikumu šādā redakcijā:
„Šajā gadījumā nav piemērojamas 6.punkta prasības.”
6. Papildināt Saistošo noteikumu 18.punktu
aiz vārda „gadā” ar vārdiem „starptautiskajā
līmenī”.
7. Izteikt Saistošo noteikumu 26.punkta
pirmo teikumu šādā redakcijā:
„26. Lai noslēgtu līgumu un saņemtu caurlaides, komandas pārstāvis ne vēlāk kā 7
darba dienas pirms pirmās sporta objekta
izmantošanas reizes iesniedz Mārupes novada pašvaldības administrācijā sarakstu ar
katra komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu,
personas kodu, pievienojot katra dalībnieka
fotogrāfiju 3 x 4 (var digitālā veidā) ar sportista uzvārdu.”
8. Aizstāt Saistošo noteikumu 31.3.1.punktā
skaitli „13” ar skaitli „14”.
9.
Papildināt
Saistošo
noteikumu
32.1.4.punktu aiz vārda „bāze” ar vārdiem
„Mārupes novadā”.
10. Papildināt Saistošo noteikumu 37.punktu aiz vārda „saņemt” ar vārdu „tikai”.
11. Izteikt Saistošo noteikumu 51.punkta
1.teikumu šādā redakcijā:
„Visus lēmumus par atbalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt atbalstu, izņemot 511.
punktā paredzēto gadījumu, pieņem Mārupes
novada Dome uz Treneru padomes atzinuma
pamata.”
12. Papildināt Saistošos noteikumus ar 511.
punktu šādā redakcijā:
„511. Lēmumu par atbalsta, kas ir saistīts
ar tiesību piešķiršanu lietot pašvaldības
sporta objektu par samazinātu nomas maksu,
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt šo atbalstu
pieņem Mārupes novada Domes izpilddirektors uz Treneru padomes atzinuma pamata.”
13. Papildināt Saistošo noteikumu 52.punkta pirmo teikumu aiz vārda „lēmums” ar
vārdiem „kas pieņemts saskaņā ar Saistošo
noteikumu 51.punktu”.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Elektroniskajā vidē ar detālplānojumu projektu var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/
detālplānojumi. Iesniegumā noteikti jānorāda arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet
Par nekustamā īpašuma
juridiskajām personām- nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
nodokļu parādu dzēšanu
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela
29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem
SIA „Lange un Kompānija”, reģ.Nr.
apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.
un nodevām” 25.panta 4.daļu, Mārupes no40003660755, nekustamā īpašuma
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes no- vada Dome informē:
nodokļa parāds 2914,18 eiro apmērā,
vada Domes Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni
kā arī ar to saistītā nokavējuma naudu.
1.
Ar
Mārupes
novada
Domes
2014.gada
67149875.
24.septembra lēmumu Nr. 19.1. un 3. Ar Mārupes novada Domes 2014.
gada 29.oktobra lēmumu Nr. 39.2.. ir
lēmumu Nr.19.2. ir dzēsti mirušo perdzēsts SIA „Administration of Invinsonu nodokļu parādi par kopējo summu
cible Order and Peace in Latvia”, reģ.
3747,51 eiro apmērā , kā arī ar to saistītā
Nr. 40003816918, nekustamā īpašuma
kapiem, lai noliktu
nokavējuma nauda.
nodokļa parāds 2296,22 eiro apmērā,
svecītes un ziedus 2. Ar Mārupes novada Domes 2014.gada
kā arī ar to saistītā nokavējuma nauda.
kritušo karavīru at29.oktobra lēmumu Nr. 39.1. ir dzēsts
dusas vietās. Gājiena
no LR uzņēmuma reģistra izslēgtās
galamērķī pasākuma
dalībniekiem
piepulcējās
arī
30
Mārupes
vidusskolas jaunieši ar
saviem skolotājiem,
kas piedalījās lāpu
Godinot latviešu cīnītājus un tau- tautas vēsturi, jo tikai tā mēs varam būt
skrējienā cauri Rīgai tas aizstāvjus, valsts svētku nedēļā stipri tagadnē un nākotnē,” pieminekļa
uz Mārupi no Latvi- Jaunmārupē atklāts jau otrais pie- atklāšanas pasākumā teica Mārupes noPatriotiskās
nedēļas
ietvaros jas Brīvības cīņu piemiņai veltītā piemiņas mineklis latviešu karavīru piemiņai. vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Mārupē, svinot Latvijas Republikas akmens.
Tas uzstādīts vienā no I pasaules kara
Piemiņas vietu autors Visvaldis Dumproklamēšanas 96.gadadienu,
visas
„Mēs vienmēr ar lepnumu sirdīs kauju vietām mežā pie Dzilnupītes, uz pis stāsta, ka šeit Dzilnupītes krastā,
nedēļas garumā norisinājās dažādi at- pieminēsim tos jaunos puišus, kas tālajā Mārupes un Babītes robežas.
seno dzirnavu kalniņā, I pasaules kara
ceres, godināšanas un svētku pasākumi. 1919.gadā demonstrēja ārkārtīgi lielu
Abu pieminekļu idejas autors un un atbrīvošanas cīņu laikā no 1917. –
Šogad lielu cilvēku skaitu pulcēja vīrišķību un lielu patriotismu, aizstāvot finansētājs ir patlaban Jūrmalā dzīvojošais 1919.gadam atradās armiju karaspēku
11.novembrī novadā notikušais lāpu savu valsti. Viņi bija tie, kas parādīja, kā ir Visvaldis Dumpis, kurš uz savas mantotās un strēlnieku uzturēšanās un atpūtas viegājiens. Tas aizsākās pie Mārupes vidus- jāmīl sava dzimtene. Mēs varam būt lepni zemes (kas kādreiz bijusi saimniecība tas, par ko liecina lielais blindāžu skaits.
skolas ar dziesmotu atceres brīdi, kurā ar to, ka esam tauta, kurai ir sava valsts un „Adieņi”) vēlējies izveidot piemiņas vie- „Esmu izveidojis piemiņas vietas, tādējādi
Nacionālās apvienības jaunieši aicināja sava zeme, un tā ir izcīnīta grūtās cīņās. tas, kur pulcēties, lai atcerētos mūsu tautas atgādinot par latviešu karavīru kaujas
pieminēt kritušos neatkarīgās Latvijas Citu māju mums nebūs. Dievs svētī Lat- pagātni un tās varoņus.
ceļiem. Nu novadnieki šeit var nākt un
armijas karavīrus. Pēc nelielā koncerta un viju!” tā pasākuma dalībniekus uzrunāja
„Paldies cilvēkiem, kas rada iespēju pieminēt Latvijas atceres dienas.”
svinīgajām uzrunām tika aizdegtas lāpas Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
izveidot vēl vienu piemiņas vietu, kur
Pieminekli izgatavojis tēlnieksIvars
un gājiena dalībnieki devās uz Mārupes
pulcēties, atceroties un godinot savas Feldbergs.

Atceramies un godinām brīvības cīnītājus

Jaunmārupē atklāts otrais
piemineklis latviešu karavīriem

piektdiena, 12.decembris, 2014
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014.gada 7.novembra
ārkārtas sēdes Nr.17 lēmumu Nr.1

Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Mārupē
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4) daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi) atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām par Mārupes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo
īpašumu – zemi un ēkām.
2.Fiziskai personai atvieglojums var tikt
piešķirts par nekustamo īpašumu, kas atbilstoši
likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”
apliekas ar nodokli, un kurš netiek izmantots
saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti
cita veida ienākumi, ja šī fiziskā persona ir
deklarējusi savu pamata dzīvesvietu ne mazāk
kā vienu gadu Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts
citādi.
Fiziskai personai atvieglojums var tikt
piešķirts tikai par to nekustamo īpašumu, kurā tā
ir deklarējusi savu dzīvesvietu.
3.Juridiskai personai atvieglojums var tikt
piešķirts par nekustamo īpašumu, kas atbilstoši
likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli”
apliekas ar nodokli, ja juridiskās personas
juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada
administratīvajā teritorijā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.
4.Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem
izvērtē un pieņem lēmumu par administratīvā
akta izdošanu Mārupes novada Domes izpilddirektors.
5.Mārupes
novada
Domes
izdoto
administratīvo aktu atvieglojumu piešķiršanas
jautājumos privātpersona var apstrīdēt, vēršoties
pie Mārupes novada Domes priekšsēdētāja.
Domes priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams
Administratīvajā rajona tiesā.
II Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi
6.Atvieglojumus no taksācijas gadam
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu
maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:
6.1.politiski represētām personām - 90 %
apmērā;
6.2.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas
kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās
kustības dalībniekiem - 90 % apmērā;
6.3.maznodrošinātām personām (ģimenēm)
- 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs
atbilst maznodrošinātas personas statusam
saskaņā ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi
tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā;
6.4.trūcīgām personām (ģimenēm) - 90 %
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas
par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst
trūcīgas personas statusam saskaņā ar Mārupes
novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu,
neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta
ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
6.5. fiziskām personām, kurām ir kopīga
deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, personu
ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir
šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns,
brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai
vecvecākiem - 90 % apmērā;
6.6. personām ar pirmās vai otrās vai trešās
grupas invaliditāti - 90 % apmērā;
6.7.vientuļajiem pensionāriem (personām,
kurām nav laulātā un bērnu) - 90 % apmērā;
6.8.personai, kurai pašai (vai kopā ar laulāto)
vai tās laulātajam ir 3 (trīs) vai vairāk bērnu
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši
vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības
sasniegšanai), vai trīs vai vairāk bērnu pēc
pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās
izglītības iegūšanu dienas nodaļās (pilna laika
klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai (turpmāk tekstā – bērns) 90 % apmērā;
Ja katram vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk
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bērnu vecākam (aizbildnim) , saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta 1.daļu ir īpašumā, tiesiskā valdījumā vai
lietošanā nekustamais īpašums kopīpašumā, tad
katram vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu
vecākam (aizbildnim) ir tiesības saņemt nodokļu
atvieglojumu par savu kopīpašuma daļu.
Pārējos gadījumos nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojums tiek piešķirts tikai vienam
no vienu un to pašu 3 (trīs) vai vairāk bērnu
vecākam (aizbildnim).
6.9. personām, kas no Mārupes novada
pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai,
tām nav nomas maksas parāda – 90% apmērā;
6.10. personām par nekustamo īpašumu, uz
kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 2.nodaļā
noteiktajā kārtībā - 70% apmērā;
6.11. personām par nekustamo īpašumu, uz
kuru īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā
no personām, kas minētās šo noteikumu 6.10.
punktā – 70 % apmērā;
6.12.juridiskām personām, kuru saimnieciskā
darbība Mārupes novada administratīvajā
teritorijā ne mazāk kā 90% apmērā ir saistīta ar
Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņu komplekso ēdināšanu - 50% apmērā
no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā
īpašuma nodokļa summas par nomā esošajām
pašvaldības izglītības iestāžu telpām. Šajā
gadījumā ir pieļaujama juridiskās personas
reģistrēta juridiskā adrese citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
6.13.personām uz kuru zemes atrodas
pašvaldībai piederošas izglītības iestādes – 90%
apmērā;
6.14.fiziskām un juridiskām personām par
zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne
mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības
vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā
citām juridiskām vai fiziskām personām - 90%
apmērā;
6.15.pašvaldības
dibinātām
komercsabiedrībām, kur pašvaldība ir 100%
pamatkapitāla turētāja, par nekustamo īpašumu,
kas tieši tiek izmantoti komunālo pakalpojumu
sniegšanai – 90% apmērā.
III Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi
7. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un
šo saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku
6.punktā paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojums tiek piešķirts atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.
8. 3Ja nekustamais īpašums (zeme vai ēka)
par kuru personai ir tiesības saņemt atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo saistošo noteikumu
prasībām, tad atvieglojumus piešķir tikai par
atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.
9.Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu
saņemšanu saskaņā ar šo saistošo noteikumu
6.punktu, atvieglojumus nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
par iepriekšējiem taksācijas gadiem attiecībā
uz nekustamo īpašumu par kuru tiek lūgts
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums.
10.Atvieglojumus nepiešķir par būvi, kas
klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša.
IV Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas periods
11.Atvieglojumus piešķir par to taksācijas
gadu par kuru iesniegts personas pieteikums
par atvieglojumu piešķiršanu, ja pieteikuma
iesniegšana paredzēta šajos saistošajos noteikumos, vai ievērojot saistošo noteikumu 18.punktā
noteikto kārtību.
12.Personas tiesības uz atvieglojumiem, kas
piešķirami saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem (izņemot 6.3.punktu un 6.4.punktu) rodas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc
tam, kad radies atvieglojumu piešķiršanas
pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem, ja pieteikums Mārupes novada
pašvaldībā iesniegts līdz taksācijas gada 15.decembrim.
13.Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 6.3.punktā un 6.4.punktā, atvieglojumus
piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir
piešķirts attiecīgajā apakšpunktā noteiktais statuss, un pastāv, vai ir pastāvējusi, atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
14.Personas tiesības uz atvieglojumiem, kas
piešķirti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi
pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas
pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem. Gadījumā, ja nodokļa atvieglojuma piešķiršanas pamats ir personas invaliditāte,

pašvaldībā
atkārtotas invaliditātes noteikšanas gadījumā
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma periods tekošā taksācijas gada ietvaros netiek
pārtraukts, ja invaliditāte atkārtoti noteikta ne
vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā.
15.Juridiskās personas pasludināšana par
maksātnespējīgu šo saistošo noteikumu izpratnē
uzskatāma par atvieglojumu piešķiršanas pamata
zaudēšanu.
16. Šo saistošo noteikumu 10.punkts tiek
piemērots sākot ar nākamo kalendāro mēnesi
no dienas, kad administratīvais akts par būves
klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākas
iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru
atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai,
un tas nav pārsūdzēts.
V Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība
17.Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu, fiziskai vai juridiskai personai
Mārupes novada pašvaldībā līdz taksācijas gada
15.decembrim jāiesniedz rakstveida iesniegums,
tam pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina atvieglojuma piešķiršanas pamatu, ja vien
šajos noteikumos nav noteikts citādi:
17.1.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.1.punktu - apliecība
par politiski represētās personas statusu kopija;
17.2.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.2.punktu Černobiļas avārijas likvidētāja, Afganistānas
kara dalībnieka vai nacionālo pretošanās
kustības dalībnieka personas statusa apliecinoša
dokumenta kopija;
17.3.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.5.punktu un
6.6.punktu - invalīda apliecības kopija;
17.4.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.8.punktu - izglītības
iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka
pilngadību sasniegušais bērns turpina izglītības
ieguvi dienas nodaļā;
17.5.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.10.punktu un 6.11.
punktu - lēmuma par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu kopija;
17.6.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.12.punktu - dokumentu, kas apliecina, ka nomātajās telpās veicamā
saimnieciskā darbība ne mazāk kā 90% ir saistīta
ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņu komplekso ēdināšanu;
17.7.nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas
gadījumā, pamatojoties uz 6.15.punktu informācija par tiem nekustamiem īpašumiem,
kas tieši tiek izmantoti komunālo pakalpojumu
sniegšanai.
18.Ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu
piešķiršanas pamats, vai atbilstība atvieglojumu
piešķiršanas nosacījumiem, tad personām, kuras ir iesniegušas pašvaldībā pieteikumu par atvieglojuma piešķiršanu, pamatojoties uz saistošo
noteikumu 6.1.punktu, 6.2.punktu, 6.5.punktu,
6.6.punktu, 6.7.punktu, 6.8.punktu, 6.9.punktu, 6.10.punktu, 6.11.punktu, 6.13.punktu,
nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz
pašvaldībā atkārtots iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu.
19.Personām, kuras minētas šo saistošo noteikumu 6.3. un 6.4. apakšpunktā, nodokļu atvieglojumu piešķir pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa
administrēšanas sistēmas datiem par personas
atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.
20.Nodokļa atvieglojumi, saskaņā ar šo noteikumu 6.13.punktu, var tikt piešķirti pēc
pašvaldības iniciatīvas, nesaņemot nodokļu
maksātāja iesniegumu, ja izpildās visi saistošajos
noteikumos paredzētie nodokļu atvieglojuma
piešķiršanas nosacījumi.
21.Personai ir pienākums paziņot pašvaldībai
par
atvieglojumu
piešķiršanas
pamata
vai atbilstības atvieglojumu piešķiršanas
nosacījumiem zaudēšanu mēneša laikā no
minēto apstākļu iestāšanās brīža.
22.Pieteikumā par atvieglojumu piešķiršanu
persona norāda atvieglojumu piešķiršanas pamatu, apliecina, ka ir sniegusi precīzas un patiesas
pieprasītās ziņas par sevi un citām personām,
kā arī persona apliecina, ka dod pašvaldībai
tiesības iepazīties ar minēto personu (šajos
saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos
– arī minēto personu bērnu) personas datiem,
kas nepieciešami lēmuma par atvieglojumu
piešķiršanu pieņemšanai.
VI Piešķirtā atvieglojuma anulēšanas kārtība
23.Administratīvo
aktu
atvieglojuma
piešķiršanas jautājumā, ar motivētu lēmumu var
atcelt Mārupes novada Domes izpilddirektors

tekoša gada ietvaros, ja:
23.1.ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir
sniedzis nepatiesu informāciju, un tā ir bijusi par
pamatu atvieglojuma piešķiršanai;
23.2.ir zudis tiesisks pamats atvieglojuma
piešķiršanai;
23.3.fiziska persona ir deklarējusi dzīvesvietu
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā,
juridiska persona – reģistrējusi uzņēmuma juridisko adresi citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
23.4. fiziskai personai piederošajā īpašumā ir
uzsākta saimnieciskā darbība, no kuras fiziskā
persona gūst ienākumus.
24.Ja atvieglojums ir anulēts, pamatojoties
uz 23.1.punktu, nekustamā īpašuma nodoklis
tiek aprēķināts pilnā apmērā par visu taksācijas
gadu, par to nosūtot nodokļu maksātājam jaunu
nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu.
25.Ja atvieglojums ir anulēts, pamatojoties
uz 23.2., 23.3., 23.4.,punktu, tad nekustamā
īpašuma nodoklis tiek aprēķināts pilnā apmērā,
sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam,
kad ir iestājies attiecīgs nosacījums piešķirtā
atvieglojuma anulēšanai, par to nosūtot
nodokļu maksātājam jaunu nekustamā īpašuma
maksāšanas paziņojumu.
26.Nodokļu maksātājam ir pienākums
nomaksāt no jauna aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokli pilnā apmērā, pilnībā dzēšot
izveidojušos starpību pēc piešķirtā atvieglojuma
anulēšanas.
VII Noslēguma jautājumi
27.Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.
gada 1.janvāri.
28.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Mārupes novada Domes 2010.
gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10/2010
„Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Mārupes pagastā”.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014.gada 26.novembra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.16

Grozījumi Mārupes novada
Domes 2009.gada 22.decembra
gada saistošajos noteikumos
Nr.22/2009 „Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses
pasākumu veikšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”

15.panta pirmās daļas 6.punktu,
43.panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.gada
22.decembra gada saistošajos noteikumos
Nr.22/2009 šādus grozījumus:
Papildināt Saistošo noteikumu 2.punktu ar
otro teikumu šādā redakcijā:
„Saistošo noteikumu 4.9., 4.10. un 4.11.punktā
minētajām personu kategorijām ir tiesības
saņemt attiecīgos punktos paredzēto pabalstu,
ja personas deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novadā neatkarīgi no ilguma”.
Papildināt Saistošo noteikumu 4.punktu ar
4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.9.
pabalsts
veselības
aprūpes
nodrošināšanai/uzlabošanai 75,00 euro mēnesī
hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem
nepieciešama hemodialīze, saskaņā ar ārstējošā
ārsta izsniegtu izziņu par šāda pakalpojuma
nepieciešamību;”
Papildināt Saistošo noteikumu 4.punktu ar
4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.10. pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai
ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem 75,00 euro mēnesī, saskaņā ar ārstējošā
ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību,
ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu;”
Papildināt Saistošo noteikumu 4.punktu ar
4.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.11.pabalsts vasaras nometnei līdz 200,00
euro gadā personām ar invaliditāti līdz 18
gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem,
aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi
nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes
novada bāriņtiesa, maksu par dalību vasaras
nometnē pārskaitot nometnes rīkotājam.
Lai saņemtu pabalstu, jāuzrāda invaliditāti
apliecinošs dokuments vai ārsta izsniegta izziņa,
kurā ir norādīta diagnoze – celiakija, Mārupes
novada bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes
aprūpes nodrošināšanu audžuģimenē vai
aizbildnību.”
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

piektdiena, 12.decembris, 2014

MarupesVESTIS

IZGLĪTĪBA
Comenius projekts „THE
WONDERS OF SOLCTICE”
turpinās Grieķijā
No 6. līdz 10.novembrim Jaunmārupes
pamatskolas skolotāji - Comenius projekta
dalībnieki, devās vizītē uz Grieķiju. Projekta vizītes laikā viesojāmies Xanthi skolā
Nr.20, kura atrodas Drosero apgabalā - īpašā
geto zonā, kurā dzīvo aptuveni 5000 romu
tautības cilvēku. Šajā skolā mācās tikai romu
bērni. Mācību process ir ļoti sarežģīts un no
pedagogiem prasa lielu atdevi. Ierodoties
Drosero apgabalā, sajutām īpašo atmosfēru
un gaisotni. Iepazīšanās ar skolēniem notiek ļoti organizēti, pa nelielām grupām. Šie
bērni ir ļoti aktīvi un izrāda lielu interesi par
projekta dalībniekiem. Skolā mūs sagaidīja
skolēnu grupa ar dziesmām un dejām. Bijām
sagatavojuši skolēniem suvenīrus no Latvijas. Apmeklējām dažas klases, tās izkārtotas
konteineros skolas iekšpagalmā, visapkārt
teritorijai 4 m žogs. Skolas iekšpagalmā
tiek organizēti dažādi pasākumi, uz kuriem pulcējās visi skolotāji un skolēni. Visi
skolas skolēni pulcējās šajā iekšpagalmā
un prezentēja projekta aktivitātes un sagatavotos priekšnesumus, arī Grieķijas
nacionālo deju priekšnesumus. Romu bērni
savstarpēji sazinās romu un turku valodās,
bet mācības viņiem notiek tikai grieķu
valodā. Šis ir vēl viens aspekts, kas mācības
šajā skolā padara vēl sarežģītākas. Redzot
savām acīm, spējām iejusties šo pedagogu
vietā, kuri neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un sociālo situāciju, māca bērniem
par Eiropu, par citām tautām un valodām,
par citām kultūrām un tradīcijām.
Apskatījām Xanthi vecpilsētu un
apmeklējām folkloras muzeju, kurā tikām
iepazīstināti ar Xanthi apgabala tradīcijām,
izveidošanās un attīstības vēsturi, kultūru
slāņu veidošanos. Apmeklējām “Ēnu
muzeju” ar mākslas darbiem, kuros tiek
aizskartas ekoloģijas, cilvēku attiecību un
sabiedrības tēmas. Devāmies uz īpašu vides
mācību centru – darbnīcu. Šajā centrā strādā
pedagogi, kuri ir norīkoti uz noteiktu laiku.
Viņi stāsta skolēniem par Xanthi apgabala dzīvniekiem, vidi, ģeogrāfiju, vēsturi.
Tur notiek dažādas lekcijas, praktiskās
nodarbības un arī dabas vērošanas praktikumi. Arī mēs piedalījāmies dabas vērošanas
praktikumā, kura laikā mums bija iespēja
redzēt lielāko šī apgabala ezeru ar tajā
mītošajiem putniem. Šajā ezerā mitinās
tūkstošiem dažādu putnu – flamingo,

pelikāni, gārņi, jūras kraukļi u.c. Pēc putnu vērošanas devāmies apskatīt lielākās
upes Nestos ieleju, kas ir atstājusi ļoti
būtisku ietekmi uz šī apgabala ekonomiku,
tautsaimniecību un vidi. Apmeklējām seno
grieķu Filipi pilsētu, kura veidojusies jau 4
gadsimtus pirms mūsu ēras un līdz šodienai
saglabājušās tikai pilsētas drupas. Tieši šī
vieta vēsturiski ir bijusi Xanthi apgabala
vēsturiskais centrs, caur kuru ienāca šajā
vietā dažādas kultūras un kristietība, notika
vērienīga tirdzniecība, kas ietekmēja šī apgabala attīstību.
Pēc senās pilsētas apmeklējuma devāmies
uz netālo pilētu Kavalu, kas šobrīd ir izveidojusies par vadošu ostas un tirdzniecības
pilsētu. Šajā pilsētā apmeklējām Tabakas
muzeju, kurā guvām pilnīgāku priekšstatu
par tabakas ražošanas milzīgo ietekmi un
Xanthi apgabala izveidošanos un attīstību,
jo pateicoties šai industrijai, izveidojušās
ostas un rūpnīcas, tabakas ražotāji un darbinieki ienākot, izveidojuši dzīves vietas,
skolas, sadzīves uzņēmumus, kā rezultātā
ir izveidojušās šī apgabala pilsētas. Vizītes
laikā mums bija iespēja iepazīties tuvāk ar
Grieķijas vēsturi, kultūru un nacionālo virtuvi.
Projekta “The Wonders of Solstice”
partnervalstis Polija, Turcija, Grieķija,
Itālija, Ziemeļīrija bija sagatavojušas mājas
darbus par redzēto Polijā. Spānija šajā
vizītē nepiedalījās, bet sūtīja siltus sveicienus. Konferencē bija interesanti vērot,
kā citu zemju skolēni bija sagatavojuši un
prezentēja poļu gadskārtu dziesmas, rotaļas.
Mūsu skolas skolēni bija iestudējuši poļu
deju, veidojuši izstādi par Poliju un Krakovu, gatavojuši poļu tautas nacionālos
ēdienus. Angļu valodas stundās bērni
stāstīja teiku par Krakovas pūķi.
Projekta īstenošanas gaitā skolēniem tiek
dota iespēja paplašināt savu redzesloku par
Eiropas valstu kultūru, kultūrvēsturisko
mantojumu un tradīcijām. Nākošā vizīte
ir ieplānota februārī Turcijā, kurā katra
dalībvalsts prezentēs materiālu par Grieķijas
nacionālo kultūru un tradīcijām. Comenius projekta “Brīnumainie saulgrieži”
noslēgums paredzēts aprīlī Ziemeļīrijā.
Laura Buravcova un Anita Līdaka,
Jaunmārupes pamatskolas direktores
vietnieces

Jaunie mārupieši ielūkojas karavīru ikdienā

14.novembrī Patriotu nedēļas ietvaros
Mārupes vidusskolas 5.c klase viesojās
Ādažu bāzē, lai iepazītos ar Sauszemes
spēku kājnieku brigādes karavīru ikdienu.
Skolēni varēja aplūkot kājnieku ekipējumu,
bruņojumu un autotransportu, uzzināt
par nesprāgušās munīcijas neitralizētāja
darbu, ielūkoties gan sporta zālē, gan
ēdnīcā, kurā vienlaicīgi var paēdināt 1500
karavīru.
Bija iespēja iepazīties ar
karavīru sadzīves apstākļiem kazarmās,
uzzināt par Medicīnas centra darbu.
Vislielākā interese skolēniem bija par
Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas
skolu, jo tika izrādīti gan dažādi mehānismi
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- roboti, gan arī sprāgstošu lādiņu paraugi.
Tika iemēģināts arī armijas transports - gan
medicīnas, gan bruņumašīnas, tika rasta
vienreizēja iespēja ne tikai apskatīt, bet arī
apsēsties pie stūres un novērtēt radušās izjūtas.
Rūdolfs un Bruno noskaidroja, ka karavīra
darbs ir īsta profesija, un bija pārsteigti, ka
karavīrs savu ģimeni var satikt biežāk nekā
reizi nedēļā, jo bija pārliecināti, ka karavīri
Ādažu bāzi nepamet. Savukārt Patriks izjuta,
ko nozīmē uzvilkt pilnu karavīra ekipējumu,
kura svars bez munīcijas ir “ nieka” 35 kg.
Skolēni par apmeklējumu bija ļoti apmierināti
un atzina, ka uzzinājuši daudz jauna, bijis interesanti.
Inita Stāmure, 5c klases audzinātāja

Mana Latvija
Kur ir mana Latvija?
Tur, kur zaļie kalni
Kā drošie brāļi.
Tur, kur brašie koki
Kā latvju tauta.
Tur, kur plūstošās upes
Kā sidraba stīgas.
Tur, kur raibās puķes
Kā rozes un samtenes.
Tur, kur dziedošie putni
Kā skanīgi kori.
Tur, kur baltā jūra,
Kur saule noriet.
Šeit ir mana Latvija!
(Mārupes vidusskolas 8.b klases
skolniece Anna Zāģere)

Par šo dzejoli Anna Rīgas Latviešu
biedrības rīkotajā radošo darbu konkursā,
kura devīze bija „Es un mana dzimtene”
ieguva 3. vietu un naudas balvu. Konkursā
piedalījās apmēram 100 bērnu no visas
Latvijas: Bauskas, Sventes, Preiļiem,

Mazsalacas, īsāk - sākot ar Daugavpili un
beidzot ar Ventspili.
Atzinības rakstus un vērtīgas grāmatas
balvā saņēma arī Mārupes vidusskolas 7.a
klases skolēni Paula Niedinga, Artūrs Danga un Alise Liene Meisīte, kā arī Kaspars
Molls no 8.b klases.
Oktobrī Garlība Merķeļa piemiņai
veltītajā literāro darbu konkursā atzinību
par eseju “Iekarošana ir pārkāpums pret
cilvēci, tā ir tautu laimes slepkavošana”
(G. Merķelis.) saņēma arī vidusskolniece
Līva Lielkāja no 11.b klases.
Latviešu valodas skolotāja Līga Lisnere
šos skolniekus dēvē par „radošajiem” un
stāsta, ka Mārupes vidusskolā mācās ļoti
daudz “radošo”, kuri dzied, dejo, zīmē un
raksta interesantus, saistošus darbus. „Galu
galā laikam jau visi dižie un lielie rakstnieki un mākslinieki bērnībā ir bijuši tikai
“radošie””, teic skolotāja.

Svētku nedēļa pirmsskolas izglītības
iestādē „Lienīte”

Aiz loga ir rudens, tumšs un nemīlīgs
laiks. Taču tas netraucē bērniem un
pedagogiem būt darbīgiem un enerģijas
pārpilniem. Svinēt svētkus vienmēr ir
prieks, īpaši ja vienā nedēļā tie ir vairāki.
Svētku nedēļa iesākās ar Mārtiņdienu.
Pārģērbšanās, ķekatās iešana – tas bērniem
sagādā lielu prieku. Šogad lielie bērni devās
ķekatu gājienā ciemos pie trīsgadīgajiem
un
četrgadīgajiem
mūsu
iestādes
audzēkņiem. Vēlāk visi ķekatnieki satikās
mūzikas zālē, kur viņus sagaidīja saimniece un Mārtiņš. Viņi pastāstīja, kādas ir
Mārtiņdienas tradīcijas, kādas maskas noteikti Mārtiņdienā ir jāvelk ķekatniekiem.
Tad sekoja rotaļas un jautrība. Protams,
neizpalika arī Mārtiņu sumināšana un
Mārtiņdienas cienasts.
Jau nākošajā dienā, 11.novembrī,
skolotājas bija sagatavojušas izzinošas
nodarbības par Lāčplēša dienu, par Latvijas varoņiem. Vēlāk vakarā visu grupu logos atmirdzēja svecīšu liesmiņas, Latvijas

varoņus pieminot.
Svētku nedēļa izskanēja ar koncertu, kas
tika veltīts Latvijas 96. dzimšanas dienai.
Koncertu visiem iestādes audzēkņiem bija
iestudējuši „Bitīšu” grupas bērni – nākošie
pirmklasnieki. Koncerta dalībnieki bija
tērpušies nesen uzšūtajos, jaunajos tautas
tērpos. Tie izskatījās krāšņi un piedeva
koncertam īpašu noskaņu. Arī pārējo grupu bērni bija sagatavojuši sveicienu Latvijai tās dzimšanas dienā. Katras grupas
bērni veltīja Latvijai tautas dziesmu un
skaisti veidotu burtu no dabas materiāliem.
No burtiem uz Latvijas kartes kontūras
veidojās vārds - Latvija.
Pēcpusdienas cēlienā pie mūsu iestādes
tika dedzinātas svētku uguntiņas. Katrs
iestādes audzēknis varēja nolikt sarkanas
un baltas svecītes pie Latvijas kontūras. Tā
mēs sakām paldies Latvijai, mūsu dzimtenei, ka varam tajā dzīvot, mācīties un
svinēt šādus jaukus svētkus.
Sarmīte Egle, PII „Lienīte” metodiķe

Mārupes skolēnu mācību uzņēmumi
ar panākumiem piedalās
gadatirgū “Riga Plaza”

Uzņēmums “Weaskets” , no kreisās:
Līva Lielkāja, Ieva Daukste
un Emīls Lejnieks
6.decembrī modes un izklaides centrā
“Rīga Plaza” notika ikgadējais Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu
Ziemassvētku gadatirgus, kurā piedalījās
125 mācību uzņēmumi, tai skaitā seši no

Mārupes vidusskolas. Pasākuma laikā
skolēni ne tikai pārdeva preces, bet arī
prezentēja savus uzņēmumus žūrijai –
augstskolu mācībspēkiem, uzņēmējiem
un organizāciju pārstāvjiem, lai cīnītos
par tituliem sešās nominācijās un žūrijas
simpātiju balvām.
Videi draudzīga produkta ražotāju
titulu un iespēju pavasarī piedalīties
starptautiskajā
mācību
uzņēmumu
gadatirgū ieguva mūsu skolas uzņēmums
“Weaskets”, kuri izgatavo no klūdziņām
pītus galda organizatorus un velosipēdu
grozus; Tirdzniecības un rūpniecības kameras simpātiju balvu kā inovatīva, sociāli
atbildīga un eksportspējīga produkta
ražotājs tika atzīts SMU “Ausec”(Elizabete
Dikmane, Ernests Dzelme, Kate Bula, Otto
Millers, Andris Bērzkalns), kuru produkts
ir aproces ar trauksmes signāla funkciju
ārkārtas situācijās.
Nominēts titulam “Labākā dāvana” tika
uzņēmums “Lialdi” (Linda Vilde, Alise
Lukina, Diāna Krūmiņa), kuri pārdeva
dvieļus ar izšūtiem tekstiem. Vēl gadatirgū
piedalījās SMU “Trainbrain” – attīstošas
tāfeles bērniem, “Shi - light” – lietussargu
“mētelīši” un “Laitly” – dekorētas sveces
stikla burciņās.
Līga Lagzdkalne, ekonomikas skolotāja
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Zināms Mārupes novada daiļdārzs 2014
15.novembrī valsts svētku koncertāpateicības sarīkojumā tika sveikti
Mārupes daiļdārzu konkursa dalībnieki
un atklāts galvenās nominācijas ieguvējs.
Šovasar aizsāktajā konkursā nominācija
„Mārupes novada daiļdārzs 2014”, naudas
balva un simboliskā uzvarētāja lāpstiņa
piešķirta privātmājas dārza Mežgravu
ielā saimniecei Gundegai Tutiņai. Žūrijas
skatījumā G.Tutiņai izdevies izveidot
īstu paraugdārzu ar estētisku un reizē
funkcionālu iekārtojumu, kas ikdienā tiek
uzturēts nevainojamā kārtībā.
Vēloties atzīmēt arī pārējo konkursa
dalībnieku ieguldījumu skaistas un sakoptas Mārupes veidošanā, iekopjot gan
savu, gan publisko teritoriju, atzinības tika
pasniegtas visiem daiļdārzu īpašniekiem.
Tāpat katrs dalībnieks saņēma kādu no

konkursa atbalstītāju
– SIA „Rīgas Meži”,
SIA
„Paganels
Būve”, z/s „Purkalni”
un ainavu arhitektes
Mariannas
Smonas – sarūpētajām
veicināšanas balvām.
Lai mudinātu novada
iedzīvotājus
savas dzīves un
darba vietas ne tikai labiekārtot, bet,
daloties ar paveikto,
iedvesmot arī citus, mārupieši tiks
aicināti
konkursā
piedalīties arī 2015.
gadā.

“Mārupes novada Daiļdārzs 2014”
(iekšpagalms - ar skatu uz pirtiņu)

Līnijdeju kolektīvam „Vējiem līdz” jau 10
Mārupes senioru līnijdeju kolektīvs
„Vējiem līdz” nosvinējis desmit gadu jubileju, kas tika sagaidīta ar krāšņu un
interesantu koncertu.
Kolektīvu
jau
no
pašiem
tā
pirmsākumiem pacietīgi māca un pilnveido tā vadītāja Dzintra Rozīte (arī Latvijas
Līnijdeju un katrī vesterna deju asociācijas
prezidente). Desmit pastāvēšanas gadu
laikā līnijdeju māksla noslīpēta gandrīz nevainojami, ar panākumiem pārstāvot savu
novadu dažādos čempionātos: 2012.gadā
Latvijas Nacionālajā līnijdeju čempionātā
iegūta 3.vieta, 2013.gadā senioru pavasara kausā – 1.vieta, Latvijas Nacionālajā
līnjdeju čempionātā – 2.vieta. Arī šogad

Mārupietei Agitai Pāvulei mūža balva
par ieguldījumu lauksaimniecībā
Latvijas zemes auglības
kāpināšanai, un viņas padomos vēl šodien ieklausās
simtiem jaunāku un pat
vecāku agronomu.
Darba
gadi
aizvadīti
Lauksaimniecības ministrijā,
arī
žurnālā
„Ražība”,
strādājot gan par redaktori,
gan daudzu rakstu autori,
bijusi vairāku grāmatu autore un sastādītāja. Līdz
pat šodienai, neskatoties
uz veselības problēmām,
Agita savu pieredzi neliedz
žurnālam
„Saimnieks”,
aktīvi darbojas Latvijas
Agronomu biedrībā, kā konsultante piedalās dažādu
A.Pāvulei balvu pasniedza
konkursu žūrijās.
Valsts prezidents Andris Bērziņš
Agitas Pāvules zinātniskā
Mārupietes Agitas Pāvules mūžs nu un sabiedriskā darbība vienmēr augstu
jau iesniedzies devītajā gadu desmitā, novērtēta: viņa saņēmusi Latvijas Repubaizvadīti raženi un auglīgi agronomes likas valsts prēmiju, daudzus desmitus
darba gadi, kaldinot ne tikai Mārupes dažāda kaluma goda rakstus, diplomus
slavu vien, bet bagātinot arī visas un medaļas. Un tomēr sirdī visdziļāko
mūsu mazās valsts saimniecību. Ar aizkustinājumu atstājis šī gada 17.sepsavu profesionālo darbu Agita Pāvule tembris, kad saņemta balva par mūža
sekmējusi augšņu auglības uzlabošanu ieguldījumu lauksaimniecībā.
un visu savu mūžu veltījusi LatviLiels ir arī Agitas Pāvules ieguldījums
jas lauksaimniecības attīstībai, par Mārupes vēstures saglabāšanā, turpito šogad saņemot Zemkopības minis- not savu vecāku iesākto, krājot vērtīgus
trijas balvu „Par mūža ieguldījumu dzimtas dokumentus. Dzimtas mājas
lauksaimniecībā”.
„Bērzkalni” ir arī vienīgās novadā, kurās
Agitas senči jau 19.gadsimtā sākuši kopt izveidots dzimtas muzejs – iekārtota zemlieso Mārupes zemi „Bērzkalnos”. No nieku istaba, kāda saimei kalpojusi senāk,
bērnu dienām Agita mīlējusi zemi un bi- savākti dzimtas iedzīves priekšmeti.
jusi pārliecināta par to, ka visu mūžu veltīs
Aldis Ceriņš, Uva Bērziņa
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„Vējiem līdz” ieguvis augsto 2.vietu Latvijas Nacionālajā līnijdeju čempionātā. Katru gadu kolektīva dejotājas ar panākumiem
startē arī dažādās individuālās sacensībās.
„Mūsu vērtība ir mūsu cilvēki, kas
aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē.
Senioru līnijdeju kolektīvā „Vējiem līdz”
ir apvienojušās brīnišķīgas dāmas, kuras neapstājas pie ikdienas rūpēm, bet
veiksmīgi raksta savu lappusi lielajā novada kultūras grāmatā. Novēlu nepagurt un
arī nākamos desmit gadus tikpat aizrautīgi
turpināt sasniegt savas virsotnes,”
kolektīvam jubilejā novēl Ira Dūduma,
Mārupes Kultūras nama direktore.
Uva Bērziņa

Mārupes vidusskola īsteno projektu
„Vietējo dabas vērtību apzināšanas
pasākumi Mārupes novadā”

Laikā no 01.09.2014. – 31.12.2014. tiek
īstenots projekts „Vietējo dabas vērtību
apzināšanas pasākumi Mārupes novadā”.
Projekta budžets ir 2947 EUR, no kuriem
85% finansē Latvijas vides aizsardzības
fonds, bet 15% Mārupes novada Dome.
Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības
vides izglītību un audzināšanu Mārupes
novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzi-

Mārupes jauniešu tautas
deju kolektīvs

not vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot
viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām
dabas vērtībām, to saglabāšanas un
aizsargāšanas iespējām.
Projekta ietvaros esam apzinājuši novadā
sastopamās dabas vērtības, noorganizējuši
velo orientēšanās sacensības Jaunmārupes
ciemā, izstrādājuši dabas vērtību velo
maršrutu. Līdz gada beigām tiks izdota
krāsaina velo maršruta karte ar dabas
vērtību aprakstiem un fotogrāfijām. Tā
būs pieejama drukātā un elektroniskā
formātā. Pie dabas vērtībām tiks uzstādīti
informatīvi stendi.
Vairāk informācijas par projektu un dabas vērtībām Mārupes novadā skatīt www.
marupe.edu.lv un www.marupe.lv.

Sniegavīru saiets
Mārupes vidusskolā

ielūdz uz koncertu “Ziemas virpulī”
13.decembrī plkst.18.00
Mārupes Kultūras namā

Koncertēs jauniešu un vidējās paaudzes
deju kolektīvi no Mārupes, Rīgas, Siguldas
un citiem Latvijas novadiem.
“Jaunajā 2015.gadā kolektīva sastāvu
No malu malām sanākuši visos stūros
papildināt jo īpaši aicināti puiši! Tiekamies
nodarbībās katru pirmdienu un trešdienu skolas gaiteņos satupuši sniegavīri. Tie ir
īsteni ziemas un sniega vēstneši, ko kopā
plkst.19.00 Mārupes vidusskolā!”
ar vecākiem, pateicoties sākumskolas
Kolektīva vadītājs Rolands Levics
skolotāju iniciatīvai, darinājuši bērni.
Tālr.26 350 809
Ziemassvētku brīnums ir klāt!
piektdiena, 12.decembris, 2014
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Pierīgas novadu sporta spēļu
kopvērtējumā Mārupei 1.vieta!

5.decembrī svinīgajā Pierīgas novadu
sporta spēļu noslēgumā ar uzvaras kausu
tika sveikts Mārupes novads, kā arī otro
līdz sesto vietu ieguvušie Babītes, Ropažu,
Baldones, Stopiņu un Salaspils novadi.
Kopš gada sākuma Pierīgas sporta spēļu
ietvaros notika sacensības 17 sporta veidos
un disciplīnās, kā arī Pierīgas pašvaldību
darbinieku sporta spēles. Atbilstoši
Pierīgas novadu sporta spēļu nolikumam,
kopvērtējumā katrai novada komandai tika
ņemti vērā 11 labākie no 18 rezultātiem. Pēc
šī rādītāja pirmo vietu ieguvis Mārupes novads, kopsummā savācot 202 punktus.
Mārupes Sporta centrs saka paldies
visiem sportistiem, kas pārstāvēju novadu
Pierīgas sporta spēlēs, un jo īpaši tiem, kas
palīdzēja kaldināt uzvaru, savās disciplīnās
izcīnot no 1.līdz 5.vietai:
Individuālajos sporta veidos par iegūto
1.vietu orientēšanās sacensībās – Mārtiņam
Skujeniekam, Ilzei Birzniecei, Ingūnai Folbergai, Jānim Ozoliņam, Ivaram Valtasam,

Ģirtam Zīlišķim, Jānim Lagzdkalnam,
Andrim Kosmačevam, Valdim Sirsniņam,
Guntai Lebedokai, Kārlim Magonam,
Jānim Bulam; vieglatlētikas krosā – Jeļenai
Ābelei, Dmitrijam Serjoginam, Kristīnei
Jansonei, Ingai Cirsei, Sandrai-Hānai Valtasai, Jānim Ozoliņam, Līgai Lagzdkalnei,
Jānim Lagzdkalnam, Valdim Sirsniņam.
Par 2.vietu peldēšanā – Elīnai Zaķei,
Anitai Millerei, Jānim Šaltānam, Pāvelam
Gribovskim, Ģirtam Feldbergam, Valtam
Feldbergam, Pēterim Laipniekam, Olgai
Abduļinai, Vladimiram Ivļevam, Vizmai
Feldbergai, Jūlijai Pankratovai, Jānim
Ozoliņam, Gaļinai Brokai, Viktoram Rucevam, Laimonim Lācim; MTB riteņbraukšanā
– Zanei Ankravai, Rihardam Bartuševičam,
Edijam Strēlim, Kristīnei Jansonei, Jānim
Ankravam, Tomam Pikšēnam, Valdim
Sirsniņam, Sergejam Pormarņevskim,
Mečislavam Bartuševičam.
Par 5.vietu zolītē – Normundam Kārklim,
Mārim Skuškam, Lindai Upmalei, Iva-

ram Igovenam; zemledus makšķerēšanā
– Marekam Tūcim, Andrim Zakorskim,
Valteram Liepam, Rinaldam Zondakam;
šautriņu mešanā – Jāņiem, tēvam un dēlam,
Lībiešiem, Gintam Gaiķenam, Gundegai
Adītājai.
Komandu sporta veidos paldies par 1.vietu
Mārupes basketbola komandai, pludmales
volejbolistiem un volejbola vīriešu komandai. Par 3.vietu – florbola komandai un
volejbola sieviešu komandai. Jāatzīmē, ka
basketbolā un volejbolā Mārupes vīru komandas savu pārspēku spējušas demonstrēt
četrus gadus pēc kārtas, izcīnot Pierīgas
sporta spēlēs tikai 1.vietas jau kopš 2011.
gada.
Pierīgas sporta spēļu kopvērtējumā godalgoto otro vietu ar 189 punktiem atkārtoti
ieguvis Mārupes kaimiņos esošais Babītes
novads, bet trešajā vietā ar 176 punktiem
ierindojies Ropažu novads.
Kate Nītiņa

Patriotiskās basketbola spēles “Gods kalpot Latvijai!”
Aizsākot jaunu tradīciju, 15.novembrī
pirmo reizi Mārupē notika patriotiskās
basketbola spēles par godu Latvijas
neatkarības cīnītājiem “Gods kalpot
Latvijai!”.
Basketbola turnīrā par ceļojošo kausu
sacentās 2004.gadā dzimušo zēnu komandas no Mārupes, citiem Pierīgas novadiem, Rīgas un Tukuma. Turnīrs tika apvienots ar izglītojošu kultūras programmu.
Jauniešiem bija iespēja redzēt vīru kopas
“Vilki” uzstāšanos Ložmetējkalnā. “Vilki”
mazajiem cīnītājiem stāstīja par latviešu
karavīru drosmi, kas tiem atnesa pa-

saules slavu un deva iespēju Latvijai iegūt
savu neatkarību. Tika dziedātas latviešu
karavīru dziesmas un atbildēts uz jauniešu
jautājumiem. Tam sekoja dažādu uzdevumu izpilde kara muzeja Mangaļu mājās,
kuras ļoti aizrāva jaunos basketbolistus.
Pēc šīs kopā būšanas spēlētāji
atgriezās Mārupē, lai turpinātu sporta
spēles. To laikā bija vērojamas spilgtas
emocijas gan no spēlētājiem, gan viņu
vecākiem. Jauno basketbolistu apņēmība
ir apbrīnojama – par kausu notika cīņa,
kurā piekāpties negribēja neviens.
Basketbola turnīra noslēgumā ceļojošo

kausu izcīnīja Mārupes SC komanda, kuras sastāvā spēlēja Jēkabs Vārna, Rūdolfs
Krūtkrāmelis, Martins Miks Laiviņš,
Adriāns Silkāns un Kristaps Bēliņš.
2.vietu izcīnīja Ķeizarmeža komanda, bet
3.vieta puišiem no A.Kraukļa VEF basketbola skolas. Spēlētāji saņēma organizatoru
īpaši gatavotas balvas, kuras rotāja latviešu
strēlnieku simbolika un Latvijas karoga
krāsas.
Spēļu idejas autors ir Mārupes sporta
centra treneris Andris Kļaviņš.
Matīss Vārna, MSC treneris, un
Raivis Zeltītis, deputāts

Hip-hop dejotājiem spara netrūkst
Novembrī Mārupes Kultūras nama
hip-hop deju grupas “Chill Out”
audzēkņi piedalījās deju sacensībās
“Dancessimus 2014” un XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Mūsdienu deju lielkoncerta atlasē.
Hip-hop deju sacensībās bērnu iesācēju
grupa, kuri dejo tikai trīs mēnešus, ieguva 1.vietu kategorijā “Hip-hop formations”. Skolēnu Dziesmu svētku atlasē,
kas norisinājās VEF kultūras pilī, vecākie
dejotāji ieguvuši 17,75 punktus no 25.
Decembra vidū, kad žūrija būs apkopojusi visu novadu skates rezultātus,
uzzināsim, vai tiksim atzīti par svētku
dalībniekiem. Prieks, ka dejotājiem sezona ir iesākusies ar lieliem mērķiem un
cītīgu darbu, lai tos sasniegtu. Paldies par
ar dejotāju atdevi un viņu vecāku atbalstu
ikdienas darbā!
Madara Ante,
deju grupas “Chill Out” vadītāja

Lai laba veselība!
Mārupes pašvaldība jau gadiem ilgi
eiro). Dzemdes kakla vēzis ir vienīgā
rūpējas, lai novadā deklarēti bērni,
onkoloģiskā saslimšana, kuras vīrusu
jaunieši un seniori neslimotu, dzīvotu
izcelsme ir zinātniski pierādīta un no kuveselīgi un pēc iespējas ilgāk! Tāpēc
ras iespējams izsargāties ar vakcinācijas
pašvaldība no budžeta līdzekļiem pilnā
palīdzību;
apjomā atmaksā sekojošus izdevu- 3. Par vakcīnas saņemšanu pret pneimomus vismaz gadu novadā deklarētām
koku infekciju personām virs 65 gadiem
personām, ja tiek uzrādīts kases čeks:
(vakcinācijas cena par 1 poti 30-70 eiro).
1. Par mazuļa potēšanu pret Rota vīrusa
Pneimokoku izraisītās saslimšanas ir
infekciju (vakcinācijas cena 30-40 eiro);
biežākais nāves cēlonis personām virs
2. Par 13-21 gadus vecu meiteņu potēšanu
65 gadiem.
pret cilvēka papilomas vīrusu, kurš
Daudziem pret vakcināciju ir aizsprieduvar izsaukt dzemdes kakla vēzi mi, jo pēc vakcinācijas mēdz būt vietējas
(vakcinācijas cena par 3 potēm 200-300 reakcijas- sāpes, apsārtums, sacietējums,
piektdiena, 12.decembris, 2014

kā arī paaugstināta temperatūra, izsitumi,
drudzis. Taču zinātnieki ir izskaitļojuši,
ka vakcinācijas blaknes ir 20-1000 reizes
retākas par tām komplikācijām, kuras izraisa saslimšana ar pašu infekcijas slimību.
Tāpēc būsim gudri un rezultātā ilgtermiņā
droši!
Lūdzu izgrieziet šo informatīvo rakstiņu,
dodiet to tālāk vai vēl oriģinālāk- dāviniet
to Svētkos draugiem un kaimiņiem un izmantojiet pašvaldības piedāvāto iespēju!
Lai veselīgs turpmākais laiks!
Arvīds Mūrnieks, ārsts, Mārupes
novada veselīga dzīvesveida koordinators

Uzvarētāju komanda
ar Mārupes vārdu –
„Mārupes Rally Team”
Mārupes rallija komandas nosaukums komentārus neprasa nevienam, kas ir kaut vai mazliet saistīts
ar autosportu, konkrētāk – standarta
automobiļu
sacensību
disciplīnām
Latvijā.
„Mārupes Rally Team” radusies, apvienojoties Mārupē dzīvojošiem domubiedriem un draugiem, kurus vieno interese par automašīnām un autosportu, un
laika gaitā ir izveidojusies par spēcīgu komandu ar trīs ekipāžām.
Komandas pirmsākumi meklējami 2008.
gadā, kad 1.jūlijā Ivars Velme kopā ar Raivi Garozu debitēja rallijsprintā „Ķekava”.
Kopš tā laika komanda ir paplašinājusies,
un šogad Latvijas 2014.gada kausa izcīņā
minirallijā „Mārupe Rally Team” komandu
vērtējumā neatstāja cerības uz uzvaru nevienam no konkurentiem.
Mārupieši
izcīnīja uzvaras gandrīz
visās minirallija ieskaites klasēs. Par 4WD
klases kopvērtējuma uzvarētāju kļuva
Valts Zvaigzne, kurš šosezon minirallijos
piedalījies ar stūrmaņiem Arti Baumani un
Mārtiņu Ozoliņu (Subaru Impreza).
Raivis Garoza ar Uldi Fjodorovu,
startējot ar BMV automašīnu, spraigā cīņā
visas sezonas garumā finišēja kā šīs sezonas ātrākie 2WD ieskaitē.
Veiksmīga sezona šogad arī Ivaram
Velmem un Mārim Dundam (Audi S2D),
viņiem otrā vieta minirallija kopvērtējumā
4WD+ klasē.
2014.gadā Mārupes rallija komandai
ir arī savs čempions – Valts Zvaigzne
pagājušās nedēļas nogalē ir izcīnījis Latvijas čempiona titulu rallija supersprintā.
Nevar nepieminēt, ka mārupiešiem ir ne
tikai ātri braucēji, bet arī lieliski līdzjutēji
– viņi atbalsta savējos visās sacensībās, un
ir pilnīgi vienalga, vai tās norisinās Madonas un Alūksnes mežos, vai Biķernieku
trasē Rīgā.
Pārdomām par plāniem jaunajai autosporta sezonai vēl atlicis mazliet laika, bet
ir pavisam skaidrs, ka Mārupes rallija komanda liks par sevi dzirdēt arī nākamgad!

Mārupes sportistiem
vairākas uzvaras
Latvijas olimpiskajā
taekvondo čempionātā
15.
un
16.novembrī
Ventspilī
norisinājās Latvijas olimpiskais taekvondo čempionāts, kurā godalgotās vietas
guvuši vairāki Mārupes Sporta centra
trenera Vitālija Lepina-Žagara audzēkņi.
Bērnu
grupā
2006.-2008.g.
2.vietaKristai
Cimoškai.
Bērnu grupā 2003.-2005.g. 2.vieta – Lilijai
Osei un Agatei Žīgurei. 3.vieta – Katei Zarumbai un Kārlim Kaģim.
Kadetu
grupā
2000.-2002.g.
1.vieta - Aleksam Ribčenko 2.vieta
Georgam
Jakubovskim.
Pieaugušo grupā 1999.g. un vecāki 1.vieta – Dāvidam Bērziņam svarā līdz 58 kg
un Kārlim Orleānam svarā līdz 80 kg
vīriešiem. 2.vieta – Magdalēnai Vilciņai
svarā līdz 57 kg. sievietēm. Pieaugušo komandu kopvērtējumā Mārupes sportisti
ieguvuši 2.vietu.
Panākumi gūti arī specialajā tehnikā sitienos uz ātrumu, 1.vietu starp 2003.-2005.g.
zēniem izcīnot Kārlim Kaģim, un 3.vietu
starp 1999.-1997.g. zēniem Dāvidam
Bērziņam.
Turnīrā piedalījās kopumā 151 sportists
no Rīgas, Ventspils, Liepājas, Daugavpils,
Rēzeknes un Mārupes.
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NOVADĀ
PAZIŅOJUMS
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības valde

aicina uz atkārtotu biedru sapulci,
kura notiks

2014.gada 16.decembrī plkst.18:00
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3
(Sabiedriskajā ēkā 3.stāvā).

Sapulces laikā tiks izskatīti un apstiprināti
biedrības statūti jaunā redakcijā. Lūgums
ierasties uz sapulci visiem biedrības
biedriem un goda biedriem.
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības valdes priekšsēdētājs
Jānis Ozols

Kad laika vārtos atkal Jaunais gads
cilvēks cilvēkam vēl laimi.
Bet laime - tā ir ieceru drosme,
raženi paveikti darbi,
Sejā - gaišums un prieks,
rokās čaklums un darba spars,
sirdī - mīlestība.
(K.Apškrūma)
Sirsnīgi sveicam Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā visus Mārupes novada
iedzīvotājus! Lai svētku prieks un veselība
visām ģimenēm!
1991.gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrības priekšsēdētājs
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Jānis Ozols un valde
Šai klusā naktī
Šai svētā naktī, sirds Dievu lūdz:
Par visiem dzīvajiem,
Par likteņiem un mūžiem.
Mierīgus, saticīgus Ziemassvētkus!
Veselīgu, radoši darbīgu 2015.gadu!
Politiski represēto nodaļas valdes vārdā –
A.Ozoliņa

Notikumi

Mārupes Romas Katoļu draudze “AVE MARIA” informē
dievkalpojumi notiks

2014. gada 14.decembrī plkst. 11.00, kuru svinēs priesteris Imants Medveckis
2014.gada 28.decembrī plkst. 14.00, kuru svinēs priesteris Andris Kravalis
Dievkalpojumi notiek Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!
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7.decembris - 6.janvāris
Izstāde „Ziemassvētku baltums”
Mārupes Kultūras namā
20.decembris
LBL2 spēle: Mārupe/Jugla plkst.15.00
Mārupes sporta kompleksā
20. – 23.decembris
Mārupes novada sacensības basketbolā
2004.g.dz.zēniem (LJBL) plkst.10.00
Mārupes sporta kompleksā
24.decembris
LBL spēle: Barons kvartāls/Jūrmala
plkst.18.30 Mārupes sporta kompleksā
25.decembris
Mārupes novada “Master Cup” sacensības
prāta spēlēs plkst.10.00 sporta klubā “Servus Plus”, Daugavas ielā 29/1
26.decembris
Rēzija Kalniņa un Uldis Marhilēvičs
Ziemassvētku koncertā “Mana roka
tavējā” plkst. 19.00 Mārupes Kultūras
namā
3. – 4.janvāris
Mārupes novada sacensības basketbolā
2002. – 2003.g.dz.zēniem plkst.10.00
Mārupes sporta kompleksā
16.janvārī
Barikāžu atceres brīdis plkst.12.00
Mārupes kapos
23.janvārī
Igo koncerts un dzejas grāmatas “Debesis
karstas” prezentācija plkst.19.00 Mārupes
Kultūras namā
24.janvārī
Jaunais Liepājas teātris piedāvā izrādi
bērniem “Svētkus meklējot” plkst.12.00
Mārupes Kultūras namā

PAZIŅOJUMS

2015.gada 17.janvārī plkst.16:00
Mārupes Kultūras namā,
Daugavas ielā 29
aicinām būt kopā

1991.gada barikāžu atceres vakarā
un Mārupes barikāžu biedrības
10 gadu jubilejā!
Ieeja ar ielūgumiem.
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības priekšsēdētājs
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
Jānis Ozols
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

04.11.2014.
Armands Žukovskis un Evita Vīksne
10.11.2014.
Roberts Rode un Kitija Baranovska
14.11.2014.
Artūrs Sloskāns un Anna Maļcina
28.11.2014.
Normunds Dambergs un Larisa Kupča
Mārtiņš Kugrēns un Madara Kozule
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Jānis Ozoliņš (dzimis 31.10.2014.)
Elza Motivāne (dzimusi 24.10.2014.)
Gabriela Lisovska (dzimusi 27.10.2014.)
Jānis Vīnbergs (dzimis 31.10. 2014.)
Beāte Bērziņa (dzimusi 30.10.2014.)
Alberts Egle (dzimis 28.10.2014.)
Gustavs Kļavinskis (dzimis 31.10.2014.)
Markuss Jankevics (dzimis 03.11.2014.)
Jānis Savickis (dzimis 02.11.2014.)
Kate Kanone (dzimusi 02.11.2014.)
Henrijs Riekstiņš (dzimis 05.11.2014.)
Rainers Zaļkalns (dzimis 08.11.2014.0
Meldra Kļaviņa (dzimusi 13.11.2014.0
Kimberlija Šarmanova
(dzimusi 11.11.2014.)
Edvards Zīmels (dzimis 12.11.2014.)
Amanda Raugule (dzimusi 17.11.2014.)
Ralfs Gustavs Gailītis
(dzimis 13.11.2014.)
Aidens Zamovskis (dzimis 17.11.2014.)
Gustavs Kiops (dzimis 15.11.2014.)
Kolīna Gabora Pušpure
(dzimusi 21.11. 2014.)
Mūžībā aizgājuši

Zeltīte Kovaļenoka
(17.02.1932 - 30.10.2014.)
Raisa Rogačikova
(05.10.1959. - 12.11.2014.)
Irina Dunkele (11.10.1938. - 19.11.2014.)
Juris Kudulis (28.12.1935. - 26.11.2014.)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.
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