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M ĀRU P ES N O V A D A D O M ES BE Z M A K S A S I N F O R M A T Ī V A IS I Z D E V U M S
Švarcekmuižu iekļauj
valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu
sarakstā
Lasiet 11.lpp.

Mārupes vidusskolēniem
izcili sasniegumi Pierīgas
novadu olimpiādēs
Lasiet 9.lpp.

Lielākie budžeta izdevumi 2016.gadā plānoti izglītībai un
iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā

Mārupes
novada
Dome
27.janvāra sēdē apstiprinājusi
2016.gada budžetu, kurā lielākās investīcijas plānotas izglītības nozarei, satiksmes drošības
un ceļu kvalitātes uzlabošanai,
vides labiekārtošanai, kā arī
ievērojama budžeta daļa tiks
maksāta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
Mārupes pašvaldības budžeta
lielākos ieņēmumus 2016.gadā
veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis 18 miljonu eiro apmērā jeb
76% no visiem ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro apmērā jeb 13% no visiem
ieņēmumiem un valsts budžeta
transferti 2,1 miljona apmērā eiro
jeb 9% no visiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta izdevumi 2016.
gadā paredzēti 34,4 miljonu eiro
apmērā, kas tiks nodrošināti no

plānotajiem 23,9 miljonu eiro
ieņēmumiem, 7 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikuma uz gada
sākumu un kredītlīdzekļu piesaistes no Valsts kases 3,5 miljonu
eiro apmērā. Speciālā budžeta ieņēmumos plānoti 271 tūkst. eiro,
savukārt izdevumos, ņemot vērā
190 tūkst. eiro finanšu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, kopumā
461 tūkst. eiro.
Lielākie līdzekļi, kas ir 15,4
miljoni eiro jeb 46% no kopējiem
2016.gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem, paredzēti izglītības nozarei. Nozīmīgas investīcijas, izmantojot arī Valsts kases
aizņēmumu, atvēlētas izglītības
iestāžu pilnveidošanai – 2016.
gadā plānots uzsākt Mārupes vidusskolas rekonstrukciju, kā arī
turpināt pagājušajā gadā uzsākto pirmskolas izglītības iestādes

būvniecību, nodrošinot vietas 280
novada bērniem. 1,4 miljonus
pašvaldība paredzējusi novirzīt
privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs iepirkto un līdzfinansēto
bērnudārza vietu izdevumu segšanai, maksājot 206,85 eiro par
vienu bērnu.
Otru lielāko Mārupes pašvaldības budžeta izdevumu pozīciju
veido iemaksa pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā citu Latvijas
pašvaldību atbalstam – šogad iemaksas apmērs ir būtiski pieaudzis, sasniedzot jau 4,7 miljonus
eiro, kas ir 14 % no visa pašvaldības budžeta.
3,9 miljonus eiro jeb 11% no
plānotajiem kopējiem 2016.gada
pamatbudžeta izdevumiem plānots izlietot satiksmes drošības
un ceļu kvalitātes uzlabošanai –
pašvaldības autoceļu uzturēšanai,

ielu būvniecībai un ielu apgaismojuma tīkla attīstībai.
Vides kvalitātes uzlabošanas
pasākumiem atvēlētie pamatbudžeta un speciālā budžeta līdzekļi
kopā ar Valsts kases aizdevumu ir
2,5 miljoni eiro. Plānotās izmaksas ietver 1,1 miljonu eiro ūdenssaimniecības projektu īstenošanai, kā arī izmaksas teritorijas
plānojuma grozījumu un lokālplānojumu izstrādei un energoefektivitātes paaugstināšanai ēku
siltināšanas veicināšanai.
2016.gada 1.janvārī Mārupes
novadā deklarēto iedzīvotāju
skaits sasniedzis 18 752, saglabājot pozitīvu iedzīvotāju pieauguma tendenci, salīdzinot ar 2015.
gada 1.janvāri, kad Mārupes novadā bija deklarēts 17 771 iedzīvotājs.
Mārtiņš Bojārs,
Domes priekšsēdētājs

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada
labiekārtošanas plāna izstrādē
Mārupes novada Dome 2016.
gada 25.janvārī ir noslēgusi līgumu ar SIA “Reģionālie projekti” par Mārupes novada labiekārtošanas plāna izstrādi.
Labiekārtošanas plāna izstrādes
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ar
teritorijas labiekārtošanu saistītu
piedāvājuma plānu un izstrādāt
vienotas vadlīnijas ar teritorijas

labiekārtošanu noteiktām jomām
(ceļu un ielu tīkls un kvalitāte, ielu apgaismojums, publisko
saimniecisko teritoriju kvalitātes
analīze, apstādījumu teritorijas,
mazās arhitektūras formas, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.) Mārupes novada teritorijā.
Mārupes novada Dome aicina
novada iedzīvotājus, nevalstiskās

piektdiena, 12.februāris, 2016

organizācijas un citus interesentus aktīvi iesaistīties Labiekārtošanas plāna izstrādē un pieteikties
līdzdarbībai:
• piedaloties darba grupās;
• piedaloties plāna izstrādes semināros;
• sniedzot priekšlikumus Labiekārtošanas plāna izstrādē;
Lūdzam pieteikties līdzdalībai

līdz 2016.gada 19.februārim, sūtot informāciju uz e-pastu ilze.
kremere@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada
Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167,
norādot savu kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni
un e-pastu) un vēlamo līdzdalības
veidu.

2016.gada februārī iznāk
jauns izdevums “Mārupes
jauniešu Vēstis”
Lasiet 8.lpp.

Mārupes
pašvaldības
līdzfinansējums
bērnam privātajā
bērnudārzā būs
206,85 eiro mēnesī
27. janvārī Mārupes novada
Dome apstiprinājusi pašvaldības maksājumu par bērniem
pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Saskaņā ar
jauno aprēķina metodiku Mārupes pašvaldības izmaksas
pirmsskolas izglītības iestādē ir
206,85 eiro mēnesī.
Mārupes novada pašvaldība
ir aprēķinājusi vidējās izmaksas
viena bērna uzturēšanai pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā
ar jauno metodiku, kura apstiprināta ar MK noteikumiem Nr.709
„Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei” un stājās spēkā šī gada
1.janvārī.
Pērn uz iepriekšējā gada budžeta bāzes aprēķinātās viena bērna
uzturēšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē bija 188 eiro
mēnesī. Savukārt, jaunā aprēķina
metodika, atšķirībā no iepriekšējās, ietver vairākas papildus
pozīcijas, kas palielina kopējās
izmaksas par 10%. Piemēram,
viena no metodikā iekļautajām
jaunajām izmaksu pozīcijām ir
pamatlīdzekļu nolietojums. Ieviešot jaunas pozīcijas aprēķinā, tika
veikta papildus datu pārbaude un
precizēti visi uzskaites parametri.
Saskaņā ar jauno aprēķina
metodiku Mārupes pašvaldības
viena bērna uzturēšanas izmaksas pirmsskolas izglītības iestādē
2016.gadā būs 206,85 eiro mēnesī,
kas sekos līdzi bērnam uz privāto
pirmsskolas izglītības iestādi kā
pašvaldības līdzfinansējums.
Mārupes novada pašvaldībā
deklarēti 679 bērni, kas saņem
pašvaldības un valsts līdzfinansējumu privāto bērnudārzu pakalpojumam.
Attiecībā uz pašvaldības līdzfinansējumu aukļu pakalpojumu
saņemšanai, pašreizējā kārtība
un pašvaldības atbalsts 86 eiro
apmērā ir spēkā līdz 2016.gada
31.maijam.
Ilze Žunde
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Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!
Atskatoties uz 2015.gadu, varu
teikt, ka gads aizvadīts raženi
un izdarīts tiešām daudz. Ņemot
vērā straujo iedzīvotāju skaita
pieaugumu un jaundzimušo skaitu Mārupes novadā, kā galvenā
prioritāte gan pērn, gan arī šogad
izvirzīta izglītības un izglītības
infrastruktūras nodrošināšana, jo
izglītība ir mūsu attīstības pamats.
Ieguldot lielas investīcijas, pērn
paplašināta Mārupes pamatskola,
uzbūvēta jauna ēka Pērses ielā
bērnudārzam „Lienīte”, nodro-

pašvaldībā
šinot 104 bērniem vecumā no
pusotra gada vecuma pirmsskolas izglītību. Likti pamati arī jaunam bērnudārzam Rožu ielā, kur,
savukārt, tiks nodrošinātas 280
vietas. Lai arī ar šķēršļiem, tomēr tuvojamies arī Jaunmārupes
pamatskolas jaunās ēkas izbūves
noslēguma posmam.
Konceptuāli šobrīd strādājam
tā, lai pēc iespējas efektīvāk tiktu izlietoti resursi. Sākotnēji tiek
veikts rūpīgs plānošanas darbs,
novada labiekārtošanā ievērojot
darbu secīgumu. Proti, pievēršoties ceļu labiekārtošanai, sākotnēji tiek sakārtota pazemes
infrastruktūra un tikai tad veikta
ceļu labiekārtošana vai izbūve. Tā
kā pagājušajā gadā tika noslēgta
ūdenssaimniecības 3.kārta, varējām veikt ievērojamus ielu un
ceļu labiekārtošanas darbus.
Domājot par vides labiekārtošanu, pagājušā gada decembrī
Mārupē, Gerberu ielā, svinīgi
atklājām vienu no modernāk aprīkotajiem sporta laukumiem
Latvijā ar daudzpusīgu āra aprīkojumu aktīvās atpūtas un sporta

cienītājiem.
Ņemot vērā iedzīvotāju izteikto
vēlmi, esam panākuši arī sen gaidīto 25.autobusa maršruta pagarinājumu līdz Tīrainei. Apkopojot
statistiku, tika secināts, ka autobusu tomēr izmanto nepietiekams
skaits iedzīvotāju, kas nozīmē, ka
rentabilitātes trūkuma dēļ, maršrutu varētu slēgt.
Pagājušais gads ir zīmīgs ar to,
ka visa gada garumā tika svinēta
Mārupes 90 gadu jubileja. Jubilejas gada ietvaros izdota jauna
grāmata „Mārupes novads Māras
zīmē”, notikuši lieli svētku pasākumi, sumināti Mārupes novada
iedzīvotāji un iedibinātas jaunas
tradīcijas, piemēram, jaundzimušo sveikšanas pasākumi „Esmu
mazais mārupietis” un labāko
pedagogu godināšana, ko plānots
turpināt arī šajā gadā.
Neatsverams atbalsts pašvaldībai bijusi arī iedzīvotāju lielā aktivitāte dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūves jautājumā. Notikušas
vairākas sabiedriskās apspriedes
ar ievērojamu iedzīvotāju skaita
iesaisti, skatot būtiskus jautāju-

mus par dzelzceļa līnijas labāko
novietojumu, šķērsojot Mārupes novadu. Noraidot sākotnējo
trases novietojumu cauri Vētras
ciemam, Mārupes novada Dome
lēma par 3 papildus alternatīvu
izvirzīšanu, no kurām vienu - gar
autoceļu A5 - Satiksmes ministrija virzīja uz tālāko sabiedrisko
apspriešanu. Būtisku iebildumu
pret jauno alternatīvo trases novietojumu iedzīvotājiem nebija.
Arī uzņēmēju iniciatīva pērn
devusi ievērojamu ieguldījumu
novada attīstībā. Gada nogalē
privātie uzņēmēji likuši pamatus
Mārupes Ledus hallei Sniķeru
ielā. Darbu uzsākusi iepakojumu
ražotne SIA „Polipaks NT”, kas
radījusi vairākus desmitus jaunu
darbvietu kvalificētiem speciālistiem. Durvis vērusi arī jauna
aptieka Jaunmārupē. Šogad plānots turpināt līdz šim veiksmīgo
sadarbību ar Mārupes Uzņēmēju
biedrību.
Arī 2016.gadu plānojam projektiem un notikumiem bagātu.
Plānots pabeigt jauno bērnudārzu, veikt Mārupes vidusskolas un

skolai pieguļošā stadiona rekonstrukciju, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, kā arī uzsākt Jaunmārupes sporta laukuma
(stadiona) izbūvi. Plānots uzsākt
Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta 4.kārtu un turpināt
darbus pie ielu un ceļu rekonstrukcijas. Šogad plānots noslēgt
Mārupītes labā krasta labiekārtošanas darbus. Šis gads ir zīmīgs ar to, ka beidzot arī Pierīgas
pašvaldības, tajā skaitā Mārupes
novads, nozīmīgu projektu īstenošanai varēs piesaistīt Eiropas
Savienības līdzfinansējumu, ko
plānojam arī darīt.
Esam tiešām lepni un gandarīti par mūsu pašu iedzīvotājiem
un aktīvajiem uzņēmējiem, kas
sniedz savu ieguldījumu un dara
aizvien pievilcīgāku Mārupes novadu. Vēlētos pateikties gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem par
veiksmīgo sadarbību 2015.gadā
un novēlam raženu un ģimenisku
arī šo gadu!
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Plānotās investīcijas 2016.gadā
Izglītība, kultūra un sports
• Pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecības pabeigšana Rožu
ielā.
• Uzsākta Mārupes vidusskolas un
stadiona rekonstrukcija.
• Pēc zemes gabala iegādes, uzsākta tehniskā projekta izstrāde
Mārupes pamatskolas sporta laukuma pārbūvei.
• Uzsākta tehniskā projekta izstrāde
Skultes sākumskolas energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai.
• Uzsākta Jaunmārupes sporta laukuma rekonstrukcija.
• Veikts pētījums par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības
vīziju.
• Pabeigta sporta koncepcijas izstrāde, uzsākta tās īstenošana.
• Dienas centra “Švarcenieki” un
Tīraines dienas centra remonts.
• Zemes iegāde pie ūdenstorņa
Jaunmārupē, paplašinot pašvaldības īpašumu publisku pasākumu
rīkošanai.
Vides kvalitātes uzlabošanā
• Uzsākta ūdenssaimniecības attīstības projekta 4.kārtas realizācija, izbūvējot kanalizācijas tīklus
Jaunmārupē, un ūdensvadus Vētras ciemā un Jaunmārupē. Projekta ietvaros uzsākta tehniskās projekta izstrāde kanalizācijas tīklu
izbūvei arī Tīraines un Mārupes
ciemos.
• Sarkano līniju lokālplānojuma
pabeigšana Mārupes un Tīraines
ciemos un Mazcenas dārzu lokālplānojuma pabeigšana.
• Meliorācijas sistēmu inventarizācija.
• Ēkas nojaukšana Stīpnieku
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ceļā 26.
Labiekārtošana
Novada labiekārtošanas plāna izstrāde.
Vienota stila mazo arhitektūras
formu risinājuma izstrāde.
Tehniskā projekta izstrāde āra informācijas stendiem un norādēm.
Tehniskā projekta izstrāde administratīvā centra ārtelpas uzlabošanai.
Projektu konkursa «Mārupe mūsu mājas» īstenošana.
Tehniskā projekta izstrāde Medemu purva teritorijai, saskaņā ar
2015.gadā izstrādāto pētījumu.
Mārupītes krastu labiekārtošanas
darbu turpināšana.
Skultes lidmašīnas laukuma labiekārtošana.
Ziemciešu dobju - vides objektu
ierīkošana dažādās novada vietās.
«Ūdensrožu» dīķa tīrīšana un
krastu labiekārtošana Jaunmārupē.
Rekonstrukcijas projekta izstrāde
dienas centra “Švarcenieki” parkam Jaunmārupē.
Tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupes skeitparka aprīkojuma
atjaunošanai un aktīvās atpūtas
laukuma pilnveidošanai.
Aktīvās atpūtas parka izveide
Skultes ielā 31, Skultē, mežā aiz
dienas centra.
Skatu laukuma izveide pie starptautiskās lidostas “Rīga” lidlauka.
Metu un tehnisko projektu izstrāde Jaunmārupes, Tīraines un
Skultes daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.
Pašvaldības īpašumā esošo bērnu
rotaļu laukumu drošības paaugstināšana saskaņā ar drošības auditu.

• Tūrisma norāžu izvietošana novadā.
• Vides objektu ar novada simboliku izvietošana maģistrālo ceļu
tuvumā.
• Gaismas dekoru iegāde un uzstādīšana novadā.
• Kapsētu digitalizācija.
• Mazcenu kapsētas iekšējo ceļu
izbūve.
• Mārupes kapsētas celiņu un kāpņu rekonstrukcija.
Ielu un ceļu projektēšana un
izbūve
• Dzirnieku ielas, ceļa C16 līdz C15
posma pārbūve, piesaistot ERAF
līdzfinansējumu.
• Rožu ielas un Mārupītes gatves
krustojuma rekonstrukcija.
• Lielās ielas un Asteru ielas krustojuma izbūve.
• Sniķeru ielas pieslēguma Kantora
ielai izveidošana.
• Laimdotas ielas rekonstrukcija
(no Sīpeles līdz Pērses ielai un no
Mēmeles līdz Sīpeles ielai, bez
ietves un ar apgaismojumu).
• Lielās ielas rekonstrukcija (posmā no Ulmaņa gatves līdz Daibes
ielai, posmā no Daibes ielas līdz
Kantora ielai, posmā no Kantora
ielas līdz Daugavas ielai.
• Vītiņu ielas rekonstrukcija ar ietvi
un apgaismojumu (no Kantora ielas līdz Vārpu ielai).
• Tīraines ielas (no Grantiņu ielas
līdz Cidoniju ielai) rekonstrukcija
bez gājēju celiņa.
• Ūdru ielas (no Jelgavas ceļa līdz
Tīraines ielai) un Cidoniju ielas
(no Grantiņu ielas līdz Tīraines
ielai) rekonstrukcija.
• Penkules ielas (no Upesgrīvas ielas līdz Liliju ielai) bez gājēju iet-

ves rekonstrukcija.
• Vārpu ielas (no Lielās līdz Upesgrīvas) ar ietvi un apgaismojumu
rekonstrukcija un Sauliešu ielas
rekonstrukcijas pabeigšana (no
Pakalniņu ielas līdz Zeltrītu ielai).
• Lapiņu dambja (posmā no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu iela) rekonstrukcija.
• Izstrādāts projekts grants ceļu
sakārtošanai uzņēmējdarbības teritorijās, piesaistot ES līdzfinansējumu.
• Izstrādāts rekonstrukcijas projekts
šādām ielām: Spulgu ielai (posmā
no Atvaru ielas līdz Mārupītei),
Riekstu ielai (posmā no Rožkalnu
ielas līdz Zemturu ielai), Atvaru
ielai (posmā no Rožkalnu ielas
līdz nekustamajam īpaš. Atvaru
iela 11), Zemturu ielai (posmā no
Gaujas ielas līdz Mārupītes gatvei), Paleju ielai (no Upesgrīvas
ielas līdz Meldriņu ielai), Druvas
ielai (no Upesgrīvas ielas līdz
Lielai ielai), Dikļu ielai (no Upesgrīvas ielas līdz Dārznieku ielai),
Jaunzemu ielai (no Vārpu ielas
līdz Daibes ielai), Mazcenu alejai
(posmā no A5 līdz Mārupes mūzikas un mākslas skolai), t.sk. ietves
rekonstrukcija (no Meža ielas līdz
Neriņai).
Gājēju un veloceliņi
• Veikts pētījums par iespējām izveidot veloceliņu no Mārupes uz
Jaunmārupi un uzsākta tehniskā
projekta izstrāde veloceliņam no
Rožu ielas 35, Mārupē, līdz Mazcenu alejai 4A, Jaunmārupē.
• Gājēju un veloceliņa izbūves pabeigšana Sauliešu ielas turpinājumā.
• Gājēju celiņa gar “Pavasaru” dīķi

no Mazcenu alejas līdz Apšu ielai
izbūve, un gājēju tiltiņa pār Neriņu, Kastaņu ielas galā, izbūve.
• Tehnisko risinājumu izpēte un
projekta izstrāde Rožleju, Paleju
un Upesgrīvas ielas gājēju ietves
izveidošanai (no Pededzes ielai
līdz Kantoru ielai).
• Zemes iegāde un projekta izstrāde
gājēju celiņa gar Neriņu (Neriņu
promenāde - no Apšu ielas līdz
Mazcenu alejas iekškvartālam)
izbūvei.
• Projekta izstrāde Mārupītes gatves gājēju celiņa izbūvei (no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai).
Ielu un ceļu apgaismojums
Izbūve:
• Svētes un Abulas ielā, Mārupē;
• Kokles ielā (no Kokles 11 līdz
Avotu ielai, no Avotu ielas līdz
Krones ielai), Mārupē
• Rožleju ielā (no Pededzes ielas
līdz Zeltiņu ielai), Mārupē
• Mazcenu alejā (no Čiekuru ielas
līdz Jaunmārupes ūdenstornim),
Jaunmārupē
• Rožu ielā (no Liliju līdz Mārupītes gatvei), Mārupē
Tehnisko projektu izstrāde:
• Viskalnu ielā (no Aplociņa ielas
līdz Pakalniņa ielai), Tīrainē
• Dzelzceļa ielā (no Ventas ielas
līdz Bebru ielai un no Bebru ielas
līdz Sīpeles ielai), Mārupē
• Narcišu ielā (no Neļķu ielas līdz
strupceļam), Mārupē
• Mazcenu alejā (no Neriņas ielas
līdz Ozolu ielai), Jaunmārupē
• Gaiziņa un Kalna ielā, Mārupē
• Ozolu ielā (no Alkšņu ielas līdz
Mazcenu alejai), Jaunmārupē
Ilze Krēmere,
Attīstības nodaļas vadītāja

Plāno organizēt ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu pašvaldības izglītības iestādēs
Mārupes novada Domes 2016.
gada 27.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums par iepirkuma
organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu ēdināšanas
pakalpojumu
nodrošināšanai
Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Piedāvājumus atklātam konkursam varēs iesniegt ēdināšanas uzņēmumi, kuri ir reģistrēti Pārtikas
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un veterinārajā dienestā (PVD) un
darbojas saskaņā ar normatīvajiem
aktiem. Līgumus par ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanu plānots slēgt uz vairākiem gadiem.
Iepirkums tiks organizēts saskaņā ar likumdošanas prasībām. Iestādēs bērnu ēdināšana notiks saskaņā
ar Veselības ministrijas izstrādātajām veselīga uztura normām un tiks
ņemti vērā visi Ministru Kabineta

2012.gada 13.marta noteikumos
Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem”
iestrādātie grozījumi, kas stājušies
spēkā ar 2016.gada 1.janvāri un nosaka stingrākas prasības uzturam,
kas tiek pasniegts bērnam izglītības
iestādē. Grozījumos uzskaitīti pār-

tikas produkti, kuri ēdienkartē jāiekļauj katru dienu, kā arī norādīti tie,
kurus aizliegts iekļaut bērnu uzturā,
aprakstītas uzturvielu normas un
enerģētiskā vērtība attiecīgās vecuma grupas bērniem.
Ēdināšanas
pakalpojuma
iepirkumā tiks piemērots vērtēšanas kritērijs, “saimnieciski izdevīgākais piedāvājums”, kurā
noteicošais kritērijs būs piedāvāto

produktu kvalitāte.
Tā kā iepirkuma dokumentācijas
sagatavošana ir sarežģīts process,
kas prasa specifiskas zināšanas bērnu ēdināšanas organizēšanas jomā,
izstrādājot tehnisko specifikāciju
plānots piesaistīt nozares ekspertu,
kā arī tiks uzrunātas un iesaistītas
izglītības iestādes.
Līga Kadiģe, Domes
priekšsēdētāja vietniece

piektdiena, 12.februāris, 2016

Mārupes Vēstis

pašvaldībā
22.decembra Domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projektu izstrādi, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem.
• Apstiprināja Mārupes novada
tūrisma stratēģiju 2016.-2020.
gadam.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.23 „Kārtība, kādā
pašvaldība piešķir finansējumu
valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanai”.
• Apstiprināja ielu un ceļu izbūves
un
rekonstrukcijas
programmu „Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā
2015.-2019.gadam”.
• Lēma organizēt metu konkursu
„Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē un
Skultē”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 24 „Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”.

• Apstiprināja Mārupes novada
attīstības programmas 2013.2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna
2015.– 2017.gadam grozījumus.
• Lēma izveidot iepirkumu komisiju iepirkumam „Ēdināšanas
pakalpojumu
nodrošināšana
Mārupes novada pašvaldības
rīkotajos pasākumos”.
• Apstiprināja Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas 2015.gada
10.decembra atzinumu Nr.1 par
telpu nomu Mārupes novada
Domes struktūrvienību darba
nodrošināšanai
iznomāšanas
pretendentu piedāvājumu atlases rezultātus.
• Apstiprināja Mārupes novada
Domes saistošos noteikumu
Nr.25 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu””.

27.janvāra Domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projektu izstrādi, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu, detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem.
• Noraidīja SIA “Ledus halle”
iesniegumu par zemes nomas
līguma izmaiņām Kantora ielā
97.
• Izveidoja iepirkumu komisiju iepirkumiem „Ēdināšanas
pakalpojumu
nodrošināšana
Mārupes novada izglītības
iestādēs”, „Mārupes novada
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras
un ziemas sezonā”, iepirkumiem, kuru priekšmets ir pašvaldības ielu un ceļu būvdarbu
veikšana 2016.gadā.
• Precizēja saistošos noteikumus
Nr.22 „Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību”.
• Lēma Mārupes novada pašvaldības komandai piedalīties Latvijas IV Olimpiādē.
• Noteica
Mārupes
novada
Domes izdotajai grāmatai „Mārupes novads Māras zīmē”
cenu 9,91 EUR bez PVN.
• Nepiekrītot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2015.gada 1.oktobra vēstulē
Nr.18-6/8092 minētajiem argumentiem un aicinājumam
pārskatīt Domes 2015.gada
26.augustā pieņemtos saistošos
noteikumus „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā»,
lēma publicēt 2015.gada 26.augustā pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 14 „Par rakšanas
darbu veikšanu Mārupes novadā», pašvaldības bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis”.
• Lēma finansiāli atbalstīt vairākus sportistus.
• Apstiprināja iesniegto saistošo
noteikumu projektu Nr. 1 „Kār-

•

•

•

•

•

•

•

tība, 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”.
Pieņēma Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr. 2
„Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu”.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības iestāžu amatu
vienību,
klasifikācijas
un
atlīdzības sarakstus.
Apstiprināja
Mārupes
pašvaldības izglītības iestāžu
karjeras izglītības plānu 2015.
– 2019.gadam.
Apstiprināja izdevumu tāmes
norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm, lemjot, ka vidējās pašvaldības pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanas izmaksas ir 206,85 EUR.
Apstiprināja izdevumu tāmes
norēķiniem ar pašvaldībām par
viena izglītojamā izmaksām
Mārupes pašvaldības izglītības
iestādēs.
Noteica, ka no 2016.gada 1.februāra līdz 2017.gada 31.janvārim privātajām pamata un
vidējās izglītības iestādēm ir
piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī par vienu audzēkni,
kura deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Lēma atbalstīt ar līdzfinansējumu EUR 86,00 apmērā mēnesī
bērna vecāku vai aizbildni, kurš
saņem privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, par bērnu vecumā no pusotra gada vecuma
līdz brīdim, kad tiek uzsākta
obligātā bērna sagatavošana
pamatizglītības apguvei. Līdzfinansējums ir piemērojams no
2016.gada 1.janvāra līdz 2016.
gada 31.maijam.
Mārtiņš Bojārs,
Domes priekšsēdētājs

piektdiena, 12.februāris, 2016

Saimnieciskie darbi

Mārupes novada
Dome apstiprinājusi
Tūrisma attīstības
stratēģiju
2016.-2020.gadam

Noslēgti līgumi
• Par topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uz• SIA “Mārupes ceļinieks”,
mērīšanas un zemes ierīcīpar Lielās ielas rekonstrukcibas pakalpojumiem Mārupes
ju posmā no Daibes ielas līdz
novada pašvaldībai I daļā – ar
K.Ulmaņa gatvei, līguma sumAS “Mērniecības centrs MC”,
ma 295 825,04 eiro, līguma izSIA “Apriņķa mērnieks”, SIA
pildes termiņš 25.06.2016.
Tūrisms arvien biežāk tiek
“GEO PRO”, II daļā – ar AS
• SIA “BM-projekts, par būvminēts
kā viens no teritorijas at“Mērniecības centrs MC”, SIA
projektu izstrādi un autoruztīstības
veicinātājiem. Tūrisma
“A2 Grupa”, SIA “Apriņķa
raudzību Mārupes novada
ziņā
mazāk
attīstītām vietām,
mērnieks”. Līguma summa 50
administratīvā centra publiskās
kā
Mārupes
novads, tūrisms
819,99 eiro, līguma izpildes
ārtelpas atjaunošanai, līguma
ir skatāms plašākā kontekstā
termiņš 12 mēneši no līguma
summa 18 742,90 eiro, līguma
– nevis kā ražojoša ekonomisabpusējas parakstīšanas dienas.
izpildes termiņš 01.02.2016.
ka nozare, bet gan kā līdzeklis
Izsludināti iepirkumi
vietas izaugsmei un pievilcības
• SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI”, noslēgts līgums par Mā- • Ēdināšanas pakalpojumu no- veicināšanai.
Lai gan tūrisms nav nozare, ar
drošināšana Mārupes novada
rupes novada labiekārtošanas
ko
tipiski asociējas Mārupes nopašvaldības rīkotajos pasākuplāna izstrādi, līguma summa
vads,
šajā jomā darbojas pietiekomos, piedāvājumu iesniegšana
29 040,00 eiro, līguma izpildes
ši
liels
skaits dažādu pakalpojumu
12.01.2016.
termiņš 26.02.2018.
sniedzēju. Stratēģijas izstrādes
Pieņemts lēmums slēgt līgumu • Mārupes novada kultūrvides laikā Mārupes novadā identificēti
attīstības un tradīciju plāna iz- 112 objekti un pakalpojumi, kas ir
• Par ielu apgaismojuma izbūstrāde, piedāvājumu iesniegša- saistīti ar tūrisma nozari.
vi Mārupes novadā ar SIA
na 15.01.2016.
Mārupes novada tūrisma attīs«EDS», plānotā līguma summa
Ivars
Punculis,
tības
stratēģija apstiprināta 2015.
56 071,69 eiro, līguma izpildes
gada
decembrī un ir pamats MāDomes
izpilddirektors
termiņš 20.06.2016.
rupes novada Domes rīcību un
investīciju mērķtiecīgai plānošanai tūrisma nozares attīstībai un
popularizēšanai. Tā izstrādāta 5
gadu periodam no 2016.-2020.gadam. Dokuments tapis sadarbībā
ar novada tūrisma uzņēmējiem,
kā arī ņemti vērā novada iedzīvoLai gan 2016.gada janvārī standarta prasībām.
tāju ieteikumi un vēlmes attiecībā
tika plānots Jaunmārupes paPašreiz Mārupes novada Būv- uz nozares tālāko attīstību, kas
matskolas jaunajā ēkā uzsākt valde pieprasījusi objekta būv- apzinātas 2014.gada nogalē veikmācības, tomēr būvnieka ie- darbu veicējam PS „ELX grupa” tajā iedzīvotāju aptaujā par tūrissniegto dokumentu izvērtēšanas veikt pilnu ekspertīzi objektam ma attīstības iespējām Mārupes
procesa laikā saņemta informā- piegādātajām un iebūvētajām novadā.
cija par iebūvētām iespējami SIA „ARMETS-A” tērauda kons2016.gadā, saskaņā ar izstrādāneatbilstošām metāla konstruk- trukcijām, ar mērķi noskaidrot to to dokumentu, paredzēts:
cijām. Pēc Būvniecības valsts ekspluatācijas drošību. Mārupes • turpināt jau 2014.gadā uzsākkontroles biroja (BVKB) ietei- novada Būvvalde ir iesniegusi
to sadarbību ar novada tūriskuma, Mārupes novada Dome izvērtēšanai visu tās rīcībā esošo
ma uzņēmējiem, pašvaldībai
lūgusi projekta īstenotājam pie- informāciju gan Patērētāju tiesīpārstāvot arī novada tūrisma
teikt ekspertīzi, lai pārliecinā- bu aizsardzības centram (PTAC),
attīstības intereses reģionālās
tos par konstrukciju atbilstību gan BVKB.
un valsts mēroga tūrisma aktibūtiskajām prasībām.
BVKB direktors Pēteris Druvitātēs;
Mārupes novada Domes priekš- ķis norāda: „Pēc dokumentu sa- • nodrošināt informācijas par
sēdētājs Mārtiņš Bojārs uzsver: ņemšanas Būvniecības valsts
novada tūrisma piedāvājumu
„Mūsu prioritāte šajā gadījumā ir kontroles birojs ir izteicis aicināpieejamību (jauna sadaļa “Tūbērnu drošība. Ja pastāv aizdomas jumu Mārupes novada būvvaldei
risms” pašvaldības mājaslapā
par konstrukciju neatbilstību, ne- nepieņemt objektu ekspluatācijā
www.marupe.lv, u.c.);
varam pieņemt ēku ekspluatācijā. līdz PTAC pārbaudes rezultātu un • iestāties pašvaldībai reģionāli
Pašreiz pamatskolas vajadzībām ekspertīzes atzinuma saņemšanai
atbilstošajā tūrisma asociācijā
mācību procesa nodrošināšanai par SIA „ARMETS-A” objektam
(Vidzemes tūrisma asociācija);
īrējam telpas, kuras izmantosim piegādāto nozīmīgo metāla kons- • veikt novada tūrisma mārkelīdz brīdim, kad bažas par ēkas trukciju atbilstību.”
tinga aktivitātes (novada tūrismetāla iespējamo konstrukciju
Ņemot vērā izteiktās aizdoma ceļvedis un citi tematiski
neatbilstību būs kliedētas un bū- mas par būvobjektā iestrādāto
materiāli, reklāmas klips par
sim droši, ka ēka ir atbilstoša lie- būvkonstrukciju neatbilstību, arī
Mārupes novada atpūtas piedātošanai.”
PTAC sadarbībā ar inspicēšanas
vājumu);
Ēkas pieņemšana ekspluatācijā institūciju, kas sertificējusi ražo- • turpināt uzsākto darbu pie
tika atlikta, jo 2016.gada 8.janvārī tāju, uzsācis veikt ārpus kārtas
novada dabas teritoriju labietika saņemts SIA „ARMETS-A” padziļinātu pārbaudi. „Tā kā nekārtošanas plānošanas atpūtas
paziņojums par to, ka tā atsauc esam saņēmuši no SIA “Armets –
vajadzībām (virziena norādes
objekta
izpilddokumentācijai A” pieprasīto informāciju, PTAC
uz novada tūrisma objektiem,
pievienoto nozīmīgo konstrukci- ir uzsācis lietu par administratīvo
tūrisma informācijas stendu
ju atbilstības deklarācijas, visus pārkāpumu saistībā ar Latvijas
informācijas atjaunošana, velonozīmīgos aktus un iepriekš ie- Administratīvo pārkāpumu komaršrutu marķēšana, u.c.);
sniegto izpilddokumentāciju. Arī deksa 175.9 pantu par informā- • pieejamā ES fondu finansējuma
iepriekš, 2015.gada 20.novembrī cijas nesniegšanu uzraudzības
piesaiste rekreācijas objektu
un 16.decembrī ,, Mārupes nova- iestādei pēc tās pieprasījuma”,
labiekārtošanai novada iedzīda Dome saņēmusi informāciju informē PTAC Tehniskās un metvotājiem un viesiem;
no SIA „Armets-A” par problē- roloģiskās daļas vadītāja Svetlana • novada iedzīvotāju iesaiste tūmām ar ekspluatācijas īpašību Mjakuškina.
risma attīstības veicināšanā un
deklarācijām, kuras konstatējis
Lēmums par būves Mazcenu
aktīvās atpūtas pasākumos (akPatērētāju tiesību aizsardzības alejā 3, Jaunmārupē pieņemšanu
tīvā tūrisma sezonas atklāšana
centrs. Tomēr, papildus vēstulēs ekspluatācijā atlikts uz laiku līdz
un noslēgums, fotokonkurss,
SIA „Armets-A” norādījis, ka 2016.gada 16.februārim, līdz eksu.c.).
ekspluatācijas īpašību deklarā- pertīzes atzinuma saņemšanai.
Elīna Brigmane,
cijās veiktas nepieciešamās kotūrisma
organizatore
Ilze Žunde
rekcijas, kas apliecina atbilstību

Drošības apsvērumu dēļ ieilgusi
Jaunmārupes pamatskolas jaunās
ēkas pieņemšana ekspluatācijā
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Mārupes Vēstis

pašvaldībā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Cieceri”

Mārupes novada Dome 2016.
gada 27.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (protokols Nr.1) “Par
nekustamā īpašuma „Cieceri”,

Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma
„Cieceri”
(kadastra
Nr.80760120096)
2.
zemes
vienības ar kadastra apzīmējuma
Nr.80760120097 teritorija apmēram 7,06 ha kopplatībā. Saskaņā
ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu
2014. -2026. gadam, nekustamais
īpašums atrodas funkcionālās zonas savrupmāju apbūves teritorijas
apakšzonā Mazsaimniecību apbūve
kadastra Nr.80760120096, Mā- ārpus ciemiem (DzSM).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
rupes novadā, 2.zemes vienības
detālplānojuma izstrādes uzsāk- ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu mazsaimniecību dzīvojašanu”.

mo apbūvi ārpus ciema teritorijā,
detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot
vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajās
teritorijās, noteikt ceļu nodalījuma
joslas, kā arī veidot atbilstošas kategorijas pieslēgumu valsts autoceļam V-15. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 11.martam
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes no-

vads, 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.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dzērvju pļavas”
Mārupes novada Dome 2016.
gada 27.janvārī ir pieņēmusi
lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1)
“Par 2014.gada 29.janvāra Domes lēmuma Nr.5.3 (prot. Nr.2)
„Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamam īpašumam „Dzērvju pļavas” (kadastra Nr. 80760020062)” atcelšanu un detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprinot jaunu
darba uzdevumu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Dzērvju pļavas” teritorija apmēram 5,8 ha kopplatībā.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstipri-

nāto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014. -2026. gadam,
nekustamais īpašums atrodas
funkcionālās zonas savrupmā-

ķis ir precizēt tajā noteiktās teritorijas atļauto izmantošanu,
veikt zemes gabala sadalīšanu un
veidot kopīgu ielu/ceļa tīklu un
inženiertehnisko komunikāciju
tīklus detālplānojuma teritorijā un
piegulošajās teritorijās. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir
fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 11.martam
ju apbūves teritorijas apakšzonā Mārupes novada Būvvaldē DauMazsaimniecību apbūve ārpus gavas iela 29, Mārupe, Mārupes
ciemiem (DzSM).
novads, LV-2167, nosūtot tos
Detālplānojuma izstrādes mēr- 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.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pasakainās pļavas”
strādes uzsākšanu nekustamam
īpašumam „Pasakainās pļavas”
(kadastra Nr. 80760110999)”
atcelšanu un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot
jaunu darba uzdevumu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma „Pasakainās pļavas” teritorija apmēram 24,48 ha kopplatībā.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funkcionālās
Mārupes novada Dome 2016. “Par 2013.gada 27.novembra zonas savrupmāju apbūves teritorigada 27.janvārī ir pieņēmusi Domes lēmuma Nr.8.5 (prot. jas apakšzonā Mazsaimniecību aplēmumu Nr.7 (protokols Nr.1) Nr.9) „Par detālplānojuma iz- būve ārpus ciemiem (DzSM).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas atļauto
izmantošanu un apbūves parametrus, veikt zemesgabala sadalīšanu,
veidot vienotu ceļu tīklu un inženiertehnisko komunikāciju tīklus
detālplānojuma teritorijā un tai
piegulošajās teritorijās. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā īpašuma
īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2016.gada 11.martam
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.

Attieksme un atbildība - ne tikai vārdos vai uz papīra
2016.gada 27.janvārī Mārupes novada Domes deputātu
vairākums nobalsoja par gada
budžetu. Jau otro gadu tas apzināti ir veidots ar deficītu.
Veidojas paradoksāla situācija
- gada laikā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā ir pieaudzis
par tūkstoti, kopējie ieņēmumi
par miljonu, bet jāveido deficīta
budžets.
Uzreiz ir jāuzsver, ka visur parādās kopējo ieņēmumu cipars
- 23,9 miljoni. Tikai šis skaitlis
ir uz papīra, jo valsts izveidotais
oficiālais “rekets” - pašvaldību izlīdzināšanas fonds uzreiz “aprij”
gandrīz 4,7 miljonus eiro. Tas ļauj
secināt, ka pašvaldība var reāli
plānot savu darbību tikai ar 19,2
miljoniem.
Novada attīstība - ielu un ceļu
remonts, uzturēšana, apgaismojuma ierīkošana, kā arī investīcijas
ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu ierīkošanā un rekonstrukcijā var notikt tikai, pateicoties ie-
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priekš veidotajiem uzkrājumiem,
kā arī aizņemoties naudu no Valsts
kases. Veidojas nonsenss - valsts
novadam atņem 4,7 miljonus eiro,
izdāļā tos pārējām valsts pašvaldībām, bet Mārupei bērnudārza pabeigšanai un vidusskolas rekonstrukcijai ir jāņem vairāku miljonu
aizdevums Valsts kasē.
Vēlos vērst uzmanību tam, ka
2016.gadā pašvaldība palielinās
darba samaksu visam tam pašvaldības iestāžu personālam, kuram tā novadā bija viszemākā.
Tas varēja notikt divu apstākļu
dēļ - valsts beidzot grozīja tieši šo
darbinieku samaksas noteikumus,
pēc desmit gadu pārtraukuma to
beidzot atļāva, kā arī lielākās daļas novada deputātu izpratnes dēļ.
Pēdējās domes sēdes laikā tika
arī spriests par iespējamajām izmaiņām deputātu atalgojumā, jo
ir mainījusies samaksas kārtība
visā valstī. Tika izteikti dažādi
viedokļi. Pašvaldības deputātam
(izņemot priekšsēdētāju un komi-

teju vadītājus, kuriem ir atšķirīgs
regulējums) saskaņā ar normatīvajiem aktiem un domes nolikumu ir tiesības saņemt samaksu par
56 darba stundām katru mēnesi.
Šajā laikā ietilpst gan gatavošanās
domes un komiteju sēdēm, gan
dalība darba grupās, iepirkumu
komisijās. Katram deputātam ir
jāiesniedz aizpildīta atskaite par
ikmēneša padarīto, tam nepieciešamo stundu skaitu. Atskaites sagatavošana ir katra deputāta godaprāts - to nav iespējams detalizēti
pārbaudīt.
Manuprāt, būtiski ir saprast, ka
pēc pašvaldību vēlēšanām sākas
ievēlēto deputātu darba periods
četru gadu laikā. Piekrītot balotēties, ikvienai personai būtu
jāsaprot, ka vārdu salikums “pašvaldības deputāts” nav goda nosaukums, tiesības saņemt kādas
privilēģijas. Tas ir nopietns un atbildīgs darbs, ja vien ievēlētais deputāts nav kā marionete, kurš reizi
vai divas reizes mēnesī ierodas uz

komitejas vai domes sēdēm pacelt
roku - par, pret, atturos...
Nekad neesmu centies skaitīt
naudu otra makā vai kabatā, bet
šāda deputātu atskaišu sabiedriska
caurskatīšana, manuprāt, būtu interesanta, jo pēdējos divus gadus
ir samērā grūti mēģināt uzrunāt
vai “pierunāt” virkni deputātus
iesaistīties (un arī reāli strādāt,
nevis skaitīties sarakstā) gan iepirkumu komisijās, gan darba grupās. Dīvaina sajūta - vieni un tie
paši kolēģi kaut kā spēj atrast laiku, plānot savu darbu tā, lai būtu,
piedalītos, diskutētu, lemtu, bet
dažam labam varbūt ir laiks pagodināt ar savu klātbūtni tikai domes
sēdēs - labi ja 1,5 līdz 2 stundas
mēnesī. Tas gan tā neparādās atskaitēs... Populārākā atruna - man
nav laika, jo ir jāstrādā. Tieši šādi
vārdi pavisam bieži atskan pirms
komiteju vai domes sēžu sākuma
- tas un tas deputāts ziņoja, ka nebūs, jo ir jāstrādā, jāpilda kāds no
sabiedriskajiem pienākumiem, vai

arī - nav, bet neko nav ziņojis...
Arī pēc šī jautājuma izskatīšanas 27.janvāra domes sēdē (darba kārtības otrais jautājums) kāds
piecēlās, apģērbās un aizgāja.
Laikam tikties ar vēlētājiem, iedzīvotājiem, potenciālajiem iedzīvotājiem vai uzņēmējiem... Mans
priekšlikums maksāt deputātiem
pēc konkrētas formulas - x% par
komiteju un domes sēžu apmeklēšanu, y% par darbu iepirkumu
komisijās, darba grupās, bet z%
par darbu ar iedzīvotājiem, utt.
pagaidām lielākās daļas deputātu
piekrišanu vēl nesaņēma. Tāpat
nesadzirdēts laikam vēl palika
pragmatiskais aicinājums - nolikt
deputāta mandātu un savā vietā
laist strādāt gribošus, novada attīstības un labklājības veicināšanā
patiešām ieinteresētus cilvēkus.
Dr.iur. Jānis Rušenieks,
Mārupes novada domes deputāts,
Vides un komunālo jautājumu
komitejas priekšsēdētājs
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Mārupes Vēstis

pašvaldībā
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2015, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 30.septembra
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.16
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2015.gada .25.novembra
sēdes Nr. 19 lēmumu Nr.22

Grozījumi Mārupes novada Domes 2014.gada 7.novembra saistošajos noteikumos Nr.28/2014 „nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtībA Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11daļu, (2) daļu, (3)
daļu, (4) daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2014.gada 7.novembra saistošajos noteikumos N.28/2014 šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
2. Fiziskai personai atvieglojums var tikt piešķirts par nekustamo īpašumu,
kas atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli,
un kurš netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un no kura netiek gūti cita
veida ienākumi, ja šī fiziskā persona ir deklarējusi savu pamata dzīvesvietu
ne mazāk kā vienu gadu Mārupes novada administratīvajā teritorijā, izņemot
saistošo noteikumu 6.17 un 6.18 punktu. Fiziskai personai atvieglojums var
tikt piešķirts tikai par to nekustamo īpašumu, kurā tā ir deklarējusi savu dzīvesvietu, izņemot saistošo noteikumu 6.17 un 6.18 punktu.
Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
3. Juridiskai personai un fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību,
atvieglojums var tikt piešķirts par nekustamo īpašumu, kas atbilstoši likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” apliekas ar nodokli, ja juridiskās personas
juridiskā adrese ir reģistrēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā vai
fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Papildināt saistošos noteikumus ar 21.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
21.Pašvaldība var piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu,
tām nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, ievērojot Eiropas Savienības Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas
Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam () nosacījumus.
Atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nevar piemērot, ja
nodokļu maksātājam ar tiesas spriedumu ir pasludināts uzsākts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process,
vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process,
tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā
saimnieciskā darbība ir izbeigta;
De minimis atbalstu nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojuma veidā nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Eiropas
Savienības Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā;
Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt de minimis atbalstu,
saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas
Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta
piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem, iesniedz uzskaites veidlapu
par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai (1. pielikums).
Papildināt saistošos noteikumus ar 6.16 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
Fiziskai personai par īpašumu, kas ir pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai, gadījumā, ja īpašums nepiekļaujas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti
centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli - 90% apmērā Nodokļu atvieglojums piešķirams ar nākamo taksācijas gadu pēc pakalpojuma līguma
par sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu noslēgšanas – uz 1 (vienu)
gadu. Gadījumā, ja nodokļu atvieglojums nav pieprasīts saskaņā ar šo saistošos noteikumu 17.8 punktu, nodokļa atvieglojuma piešķiršanas periods netiek
pagarināts.
Papildināt saistošos noteikumus ar 6.17 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
Mārupes novada administratīvajā teritorijā reģistrētai juridiskai personai
un Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarētai fiziskai personai, kas
veic saimniecisko darbību, par tās īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas
ēkām, kurās notiek pamatdarbība - ražošana, kas saskaņā ar NACE klasifikatoru ir „Apstrādes rūpniecībā” (C sadaļa) un kuri atbilst mazo un vidējo uzņēmumu kategorijai - 25 % apmērā no attiecīgajā periodā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja uzņēmumā ir nodarbināti ne mazāk kā 5
(pieci) darbinieki ar vidējo mēnešalgu nozarē, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Papildināt saistošos noteikumus ar 6.18 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
6.18. Mārupes novada administratīvajā teritorijā deklarētām fiziskām personām un Mārupes novada administratīvajā teritorijā reģistrētiem maziem
un vidējiem uzņēmumiem, kuri iepriekšējā taksācijas periodā ir ieguldījuši
nefinanšu investīcijas novada infrastruktūras attīstībā: ielu, ceļu būvniecībā
un pārbūvē (nevis seguma atjaunošanā) ar melno segumu, ielas apgaismojuma
izbūvē, trokšņu slāpēšanas sienu izbūvē, auto satiksmes pārvadu, ūdens un
kanalizācijas izbūvē (izņemot ražošanas notekūdeņu priekš attīrīšanu), ja infrastruktūra nodota ekspluatācijā iepriekšējā taksācijas periodā un ieguldījumi veikti publiskajā īpašumā esošā infrastruktūrā ārpus īpašniekam piederošā
īpašuma robežām un bez pašvaldības līdzfinansējuma, šādā apmērā:
Ieguldījums
NĪN atvieglo- Atvieglojuma periods
(EUR)
jumu (%)
Ne mazāk kā 25%
1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
1500
Ne mazāk kā 50%
1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
7000
25%
2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
Ne mazāk kā 70%
1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
14000
50%
2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
25%
3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
Ne mazāk kā 90%
1.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
35000
70%
2.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
50%
3.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
25%
4.gadā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
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Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots konkrētajam nekustamajam īpašumam, kam par labu tiek veikti nefinanšu ieguldījumi infrastruktūrā.
Izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:
Personai, kurai ir tiesības uz atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar šo saistošo
noteikumu 6.punktu, atvieglojumu nepiešķir:
ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par iepriekšējiem taksācijas gadiem attiecībā uz nekustamo īpašumu par kuru tiek lūgts nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojums.
ja persona iepriekšējā taksācijas gadā vismaz divas reizes ir pārkāpusi
Mārupes novada Domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.
11/2010 „Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā” noteikto kārtību.
Papildināt saistošos noteikumus ar 17.9 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
17.9. nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas gadījumā, pamatojoties uz 6.17.
punktu – apliecinājums, ka taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 ir nodarbināti
vismaz 5 (pieci) darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada
administratīvajā teritorijā un apliecinājums par darbinieku vidējo mēnešalgu.
Papildināt saistošos noteikumus ar 17.10 punktu, izsakot to šādā redakcijā:
17.10. nodokļa atvieglojuma pieprasīšanas gadījumā, pamatojoties uz 6.18.
punktu – akta par objekta nodošanu ekspluatācija kopija.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
Konsolidētie saistošie noteikumi publicēti pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
24/2015, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
Domes
2015.gada 22.decembra
sēdes Nr. 21 lēmumu Nr.21

Par Mārupes novada
Domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
45.panta piekto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
2. Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir
laikraksts „Mārupes Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Mārupītes gatves gājēju celiņa plānotais risinājums
posmā no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai
mākslīgais bruģis

mākslīgais bruģis

Iepriekšējā gada nogalē, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu,
Mārupes novada Domes pārstāvji organizēja iedzīvotāju sanāksmi, kurā uzklausīja Mārupītes
gatvei pieguļošo teritoriju nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli
par gājēju celiņa izbūvi no Vecozolu ielas līdz Forstu ielai.
Tā kā vairums iedzīvotāju sapulcē izteica konceptuālu atbalstu

ietve plānota attālināti no braucamās daļas
projekta ietvaros tiek nodrošināta piekļuve privātajiem īpašumiem
ietves mala izcelta virs braucamās daļas par 15cm

režģa konstrukcija balstīta uz metāla stabiem
metāla režģis, kā tiltu konstrukcijām, lai saglabātu upes tecējumu

gājēju celiņa izbūvei, pašvaldība
ir turpinājusi darbu pie šīs ieceres
īstenošanas, un Mārupes novada
Domes ainavu arhitekte Žanete
Salzirne ir izstrādājusi gājēju celiņa vizualizāciju un tehnisko risinājumu.
Šajā sakarā š.g. 3.martā plkst.
17:00 pašvaldība aicina uz tikšanos
iedzīvotājus, lai detalizēti iepazīstinātu un pārrunātu plānoto ieceri.

Īpaši aicināti Mārupītes gatvei pieguļošo teritoriju īpašnieki. Īpašniekiem, kuru nekustamos īpašumus
skars plānotais projekts, tiks izsūtīts uzaicinājums piedalīties sanāksmē.
Ar izstrādātā gājēju celiņa vizualizāciju pirms tikšanās iespējams
iepazīties Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29 vai www.marupe.
lv.

Uzņēmējus konsultē pašvaldības
uzņēmējdarbības konsultants
Lai veicinātu un atbalstītu
saimniecisko darbību novadā,
Mārupes novada Domē jau
četrus gadus darbojas uzņēmējdarbības attīstības konsultants,
kura pienākumos ir sniegt atbalstu un informāciju novada
uzņēmējiem. Divus gadus šai
amatā strādā Liena Ādamsone,
ikdienā sadarbojoties gan ar
biedrības “Mārupes uzņēmēji”
biedriem, gan citiem uzņēmējiem, palīdzot veidot ciešāku sadarbību arī ar pašvaldību.
Pirms izdarīt izvēli – kuru uzņēmējdarbības formu izvēlēties
un veikt uzņēmuma reģistrēšanu
Uzņēmuma reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā, ieteicams izpētīt tirgu un veikt ekonomiskos
aprēķinus. Vajadzības gadījumā
uzņēmējdarbības
konsultants
sniedz atbalstu uzņēmējiem par
finansējuma piesaistes iespējām
(valsts atbalsta programmu uzņēmējiem uzņēmējdarbības veikšanai ALTUM, par Eiropas Savienības (ES) fondu jauno apgūšanas
periodu atsevišķām programmām,
Crowdfunding jeb pūļa finansēšanas iespējām u.c.) un tuvāko
reģionālo biznesa inkubatoru piedāvājumu un radošo industriju in-

kubatoru Rīgā, konsultē topošos
uzņēmējus par uzņēmējdarbības
uzsākšanu, dokumentu sagatavošanu uzņēmuma reģistrēšanai un
biznesa plāna izstrādi.
Uzņēmēji var iegūt informāciju
par iespējām apgūt ārējos tirgus,
izmantojot Latvijas investīciju
un attīstības aģentūras organizētās uzņēmēju vizītes ārvalstīs vai
ārvalsts biznesa pārstāvniecības
institūcijas, piemēram, Latvijas
uzņēmēji var izmantot biznesa
parku Lielbritānijā, sadarbojoties
ar Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameru.
“Palīdzu risināt uzņēmējiem
dažādus ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus, sniedzu atbalstu un informāciju
par uzņēmēju un
pašvaldības sadarbību un iespējām.
Esmu izstrādājusi
uzņēmējdarbības
veicināšanas plānu
2016. gadam, kur
prioritārie uzdevumi ir uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamās
infrastruktūras
izveide un piln-

veidošana, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu ieviešana,
komunikācijas un informācijas
nodrošināšana par iespējamo dalību izstādēs, tirdzniecības misijās ārvalstīs, par Domes organizētiem semināriem uzņēmējiem,
konkrēto mārketinga pasākumu
realizāciju, īstenojot Mārupes novada pilsētvides mārketinga un
komunikāciju stratēģiju,” stāsta
Liena Ādamsone, aicinot uzņēmējus saņemt konsultācijas visdažādākajās ar uzņēmējdarbību
saistītās jomās.
Kontakti:
Dr. oec. Liena Ādamsone,
t:29330721, e-pasts: liena.adamsone@marupe.lv
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Mārupes Vēstis
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
14/2015, Mārupē
Apstiprināti
ar Mārupes novada Domes
2015.gada 26.augusta
sēdes Nr.14 lēmumu Nr.26

Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā
Izdoti pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu
Terminu skaidrojums
Atbērtne - īslaicīga būvniecībai nepieciešamo derīgā materiāla vai nederīgā materiāla, kas radies būvniecības
procesa rezultātā ārpustelpu uzglabāšanas vieta - zeme, būve vai tās daļa, kas
plānota, izmantota vai nodomāta preču vai produkcijas uzglabāšanai brīvā
dabā vai būvju vaļējās platībās, kas
nav iekļautas būves apjomā un nav klasificējama kā būve.
Avārija - iepriekš neplānoti inženierkomunikāciju bojājumi, kuru rezultātā nav iespējams ekspluatēt inženierkomunikācijas atbilstoši paredzētajam
mērķim vai tiek apdraudēta inženierkomunikāciju ekspluatācijas drošība, kas
var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus
vai materiālus zaudējumus.
Avārijas darbi – darbi, kas tiek
veikti, lai novērstu avāriju.
Darbu veikšanas projekts - uz būvprojekta pamata izstrādāts detalizēts
projekts atsevišķiem būvdarbu cikliem
vai speciālam darbu veidam.
Defektu akts - dokuments, ko sastāda par avārijas vai ekspluatācijas laikā
konstatētiem būves vai inženierkomunikāciju bojājumiem un ko paraksta
attiecīgo dienestu atbildīgās personas.
Izpildītājs - fiziska vai juridiska persona, kura veic rakšanas darbus.
Materiālu pagaidu novietne un
krautuve - laukums, vieta dažādu materiālu (būvmateriālu, u.c.) novietnei
un īslaicīgai uzglabāšanai.
Pasūtītājs - nekustamā īpašuma vai
komunikāciju īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarotā persona, kuru
uzdevumā, saskaņā ar līgumu, izpildītājs veic būvdarbus.
Rakšanas darbi - darbi, kas saistīti
ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami
dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā.
Rakšanas darbu atļauja – šajos
noteikumos noteiktā kārtībā izsniegts
dokuments, kas apliecina tiesības veikt
rakšanas darbus konkrētā vietā un laikā, pēc pašvaldībā akceptēta būvprojekta (darba zīmējuma).
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir veicami rakšanas darbi un
atbērtņu ierīkošana Mārupes novadā
administratīvajā teritorijā sekojošās
vietās:
1.1.1.ielu un ceļu sarkano līniju robežās;
1.1.2. uz ielu un ceļu brauktuvēm,
gājēju un velosipēdu celiņiem, kuriem
nav noteiktas sarkanās līnijas;
1.1.3. jebkurā teritorijā inženierkomunikāciju un citās ekspluatācijas
joslās;
1.1.4. jebkurā teritorijā, kas saistīta
ar inženierkomunikāciju un citu attīstības priekšlikumu realizāciju un avāriju
likvidāciju;
1.1.5. iepriekšminētajās teritorijās,
kas saistītas ar pagaidu žogu, atbērtņu,
sastatņu un citu konstrukciju vai materiālu pagaidu novietošanu.
1.2.
Šie noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām,
kas projektē, būvē, remontē un ekspluatē inženierkomunikācijas, un šajā
sakarā veic rakšanas darbus Mārupes
novada administratīvajās robežās.
1.3.
Avārijas darbus, kas saistīti
ar grunts rakšanu vai ielu seguma uzlaušanu drīkst sākt saskaņā ar šo noteikumu 5.nodaļas nosacījumiem – “Avārijas darbi”.
1.4.
Asfaltbetona seguma uzlaušana pēc ielu, ceļu vai ietvju labiekārtošanas darbu veikšanas nav atļauta:
1.4.1.
uz ietvēm un uz veloceli-
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ņiem - trīs gadus pēc tā uzklāšanas;
1.4.2.
ielas braucamajā daļā un
ceļa braucamajai daļai – piecus gadus
pēc tā uzklāšanas;
1.5.
Par pazemes inženierkomunikāciju izbūvi zem jauna asfaltbetona
seguma ar caurduršanas metodi bez
seguma uzlaušanas izlemj Mārupes novada Domes Būvvalde.
1.6.
Satiksmi uz novada ielām
vai uz tā ceļiem var slēgt darbu veikšanas zonā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem pēc rakšanas darbu atļaujas
saņemšanas (izņemot avārijas darbus),
saskaņojot ar uzņēmumu, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus.
1.7.
Rakšanas darbi veicami saskaņā ar tehniskajiem projektiem, kas
izstrādāti un saskaņoti atbilstoši normatīvajiem aktiem.
1.8.
Rakšanas darbus veic laika
posmā no 15.marta līdz 1.novembrim,
izņemot avārijas novēršanas darbus.
Pārējā laikā rakšanas darbus var veikt,
ja to ilgums nepārsniedz 5 (piecas) dienas, ja to pieļauj klimatiskie apstākļi
un ir izdarīts attiecīgs ieraksts rakšanas
atļaujā.
1.9.
Rakšanas darbu atļauju izsniedz tikai gadījumos, ja rakšanas
darbu pieprasītājam ir licence vai sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai un/vai
tam ir spēkā esošs līgums par rakšanas
darbu veikšanu ar atbilstoši licencētu
juridisku personu vai atbilstoši sertificētu fizisku personu. Par rakšanas
darbu veikšanu atbildīgs ir Rakšanas
darbu veicējs.
1.10. Veicot rakšanas darbus,
pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par
saviem līdzekļiem, pēc izpildītāja pieprasījuma, jāatvieno inženierkomunikāciju pārbūvējamie iecirkņi.
2. Rakšanas darbu atļaujas izsniegšanas un saņemšanas kārtība
2.1.
Atļauja ir jāsaņem rakšanas
darbu veikšanai šo noteikumu 1.punktā
minētajās teritorijās. Atļauju pieprasa
Rakšanas darbu veicējs saskaņā ar pušu
vienošanos. (Pielikums Nr.1)
2.2.
Atļaujas saņemšanai Mārupes novada Būvvaldē jāiesniedz šādi
dokumenti:
2.2.1. pieteikums;
2.2.2. līgums starp Pasūtītāju vai
Izpildītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;
2.2.3. akts, kas sastādīts starp teritorijas īpašnieku vai tā pilnvarotu personu un izpildītāju un kurā atspoguļots
rakšanas darbu vietas stāvoklis pirms
būvdarbu veikšanas un atjaunojamās
vietas darbu veidi un darbu apjomi;
2.2.4. darba zīmējums vai tehniskais
projekts uz aktualizēta topogrāfiskā
plāna, kas saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un
apstiprināts Mārupes novada būvvaldē;
2.2.5. pēc būvvaldes ieskata, ja nepieciešams - darbu veikšanas projekts,
transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā; līgums par atjaunošanas darbu veikšanu,
2.2.6. precīzs darbu veikšanas grafiks - kalendārais plāns.
2.3.
Mārupes novada Būvvalde
izskata pieteikumu nākamajā sēdē pēc
2.2.punktā dokumentu saņemšanas un
pieņem lēmumu:
2.3.1. izsniegt rakšanas darbu atļauju;
2.3.2. atteikt izsniegt rakšanas darbu atļauju.
2.4.
Lēmumā par rakšanas darbu
atļaujas izsniegšanu norāda rakšanas
darbu atļaujas saņēmēju, pasūtītāju,
izpildītāju, rakšanas darbu vietu un tās
īpašnieku, norādot arī saskaņojuma
esamību un apgrūtinājumus, rakšanas
darbu nepieciešamību, ilgumu, rakšanas darbu termiņu. Izsniedzot rakšanas
darbu atļauju, būvvalde vienlaikus apstiprina darbu veikšanas projektu un
transporta kustības shēmu, kas kļūst
par rakšanas darbu atļaujas neatņemamām sastāvdaļām. Ja rakšanas darbu
atļauja tiek izsniegta ārpus atļautā laika
(1.8.punkts), būvvalde, sniedzot attiecīgu izvērtējumu lēmumā, norāda darbu veikšanas laiku.
2.5.
Lēmumu par atteikumu iz-

sniegt rakšanas darbu atļauju būvvalde
pieņem, ja:
2.5.1. ja nav iesniegti visi 2.2.punktā minētie dokumenti;
2.5.2. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu un šo Saistošo noteikumu prasībām;
2.5.3. ja izpildītājs nav izpildījis ar
citu rakšanas darbu atļauju uzliktos pienākumus ar nokavējumu vairāk kā 10
darba dienas. un nav novērsis trūkumus
2.6.
Rakšanas darbu atļauju izsniedz uz būvvaldes lēmuma par atļaujas izsniegšanu pamata.
2.7.
Ja izpildītājs neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības,
Būvvaldei ir tiesības rakšanas darbus
pārtraukt vai anulēt rakšanas darbu atļauju.
3. Atbērtnes ierīkošanas atļaujas
saņemšanas kārtība
3.1. Fiziskām un juridiskām personām uz rakšanas darbu laiku ir tiesības izveidot atbērtni - vietu, kurā tiek
uzkrātas beramas lietas, tajā skaitā
būvizstrādājumi, tikai lai nodrošinātu
būvniecības tehnoloģisko procesu tiem
darbiem, kuri tiek veikti saistībā ar
ceļu ierīkošanu, uzturēšanu, teritorijas
labiekārtošanu vai inženierkomunikāciju izbūves darbiem Mārupes novada
administratīvajā teritorijā, par kuru
veikšanu Mārupes novada Būvvaldes
ir izsniegusi būvatļauju.
3.2. Lai izveidotu atbērtni, Mārupes
novada būvvaldē ir jāsaņem atļauja tās
izveidei. Atļaujas saņemšanai ir jāiesniedz šādi dokumenti:
3.2.1. pieteikums;
3.2.2. līguma kopija ar pasūtītāju par
darbu veikšanu;
3.2.3. informācija par izsniegto būvatļauju objektam, kura būvniecībai nepieciešams ierīkot atbērtni;
3.2.4. līgums ar zemes īpašnieku, ja
paredzētā atbērtnes teritorija nepieder
atbērtnes ierīkotājam vai īpašumtiesību apstiprinājums, ja teritorija pieder
atbērtnes ierīkotājam;
3.2.5. precīzs darbu veikšanas un atbērtnes slēgšanas grafiks.
3.3. Atļauja tiek izsniegta būvvaldes
lēmuma veidā. Būvvalde pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, izvērtējot iesniegtos dokumentus un ņemot vērā, ka:
3.3.1. Atbērtne tiek veidota kā būvniecības procesa atsevišķa sastāvdaļa grunts vai būvgružu atbērtne, kurai tiek
noteikts pagaidu atbērtnes statuss.
3.3.2. Nosakot atbērtnes ekspluatācijas termiņu un apjomu, ierīkotājam
ir jāņem vērā likumā „Par piesārņojumu”, kā arī likumā „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu”, likumā „Par piesārņojumu” un citos normatīvajos aktos
noteiktās prasības.
3.3.3. Atbērtnes teritorija kā ārpustelpu uzglabāšanas vieta ir jānožogo
ar nepārtrauktu žogu, izveidojot vārus
iebraukšanai atbērtnē.
3.3.4. Pie atbērtnes ir jānovieto informatīvs plakāts (būvtāfele), kurā ir
jānorāda teritorijas īpašnieks, atbērtnes
izveidotājs, tās darbības laiks, aizliegums nepiederošām personām atrasties
tās teritorijā, kā arī kontaktinformācija
- atbildīgās personas telefona numurs
un e-pasta adrese.
3.3.5. Atbērtni aizliegts izveidot blīvi apdzīvotās vietās ainaviski vērtīgās
vai
kultūrvēsturiskās teritorijās.
3.4. Atļaujā norāda atļaujas pieprasītāju, pasūtītāju, izpildītāju, spēkā esošo
būvatļauju.
atbērtnes ierīkošanas pamatojumu, kā arī 3.3.punkta
apakšpunktos norādīto apstākļu
izvērtējumu.
3.5. Par atbērtnes savlaicīgu likvidēšanu atbild teritorijas īpašnieks.
4. Rakšanas darbu veikšanas kārtība un vietas aprīkošana
4.1.
Rakšanas darbu vietā ir jānovieto būvtāfele, kurā norāda izpildītāju,
tā telefona numuru, darbu vadītāja telefona numuru, sertifikāta numuru un epasta adresi. Izpildītājs ir atbildīgs par
darba vietas aprīkojumu.
4.2.
Pēc rakšanas darbu atļaujas
saņemšanas rakšanas darbu veicējam
ir divu nedēļu laikā, bet ne vēlāk kā
piecas dienas pirms paredzēto darbu

uzsākšanas, rakstiski ir jāinformē visi
to nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru
īpašumos ielu un ceļu sarkano līniju
robežās tiks veikti rakšanas darbi, norādot konkrētu darbu veikšanas grafiku,
iespējamos pārvietošanās ierobežojumus, izņemot gadījumus, ja tiek veikti
avāriju novēršanas un to seku likvidēšanas darbi.
4.3.
Ja rakšanas darbi saistīti ar
transporta kustības izmaiņām (satiksme tiek pārtraukta, novirzīta pa citu
maršrutu), tad rakšanas darbu atļaujas
saņēmējam pirms darbu uzsākšanas par
transporta kustības izmaiņām jāpublicē
informācija pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Mārupes Vēstis” un ne mazāk kā 5 (piecas) dienas pirms darbu
uzsākšanas jāpublicē informācija pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv.
4.4.
Par transporta kustības slēgšanu rakšanas darbu atļaujas saņēmējs
rakstiski informē ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu, ceļu policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un institūcijas, kuru darbība var
tikt traucēta.
4.5.
Pagaidu apvedceļus būvē,
aprīko ar nepieciešamām ceļa zīmēm,
uztur un slēdz rakšanas darbu atļaujas
saņēmējs, iepriekš saskaņojot ierobežojumus ar atbildīgajām institūcijām.
4.6.
Veicot rakšanas darbus,
rakšanas darbu atļaujas saņēmējam ir
jānodrošina droša gājēju un transporta pārvietošanās un transportlīdzekļu
iebraukšana nekustamajā īpašumā vai
piekļūšana tam.
4.7.
Atbildīgajam darbu vadītājam darbu izpildes laikā ir jāuzturas
objektā.
4.8.
Rakšanas darbu atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes
un virszemes komunikāciju saglabāšanu.
4.9.
Veicot rakšanas darbus, jāievēro šādi noteikumi:
4.9.1. tranšejas platumam jābūt
minimālam atkarībā no komunikāciju
izmēra, tranšejas dziļuma un grunts
apstākļiem. Asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, sagriežot to tranšejas
virsplatuma joslā ar asfalta griezējiem,
bet bruģa - atbrīvojot nepieciešamo
būvniecības vietu no bruģa seguma, to
izņemot;
4.9.2. tranšejas un būvbedres, kuras ir dziļākas par gruntsūdens līmeni,
jārok ar iepriekšēju gruntsūdens līmeņa
pazemināšanu;
4.9.3. tranšejas un būvbedres ielas vai ceļa braucamajā daļā, ietvēs un
laukumos jāaizber ar drenējošu smilti
slāņos līdz 0,2 m biezumā, tos rūpīgi
noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne
mazākam par 0,95 no dabīgā blīvuma;
4.9.4. ūdeni no būvbedrēm, tranšejām un inženierkomunikāciju akām
var ievadīt gūlijās ar noteikumu, ja izpildītājs ierīko nostādinātāju smilts un
citu piemaisījumu atdalīšanai. Aizliegts
ūdeni novadīt uz brauktuves;
4.9.5. aizbērtā tranšeja līdz ielas
seguma un ietvju atjaunošanai jāuztur
stāvoklī, kas nodrošina transporta un
gājēju kustības drošību;
4.9.6. aizbērtā tranšeja nododama
ar aktu tā uzņēmuma pārstāvim, kas
veiks seguma atjaunošanu, aktā jānorāda aizbērtās grunts veids, tās blīvums,
seguma pamatnes konstruktīvo kārtu
materiāls un biezums. Pēc aizbērtās
tranšejas nodošanas par tās stāvokli un
kustības drošību atbild izpildītājs;
4.9.7. otrreiz izmantojamos materiālus (bruģis, frēzētais asfalts, apmales
u.c.) ar aktu nodod īpašniekam vai tā
pilnvarotai personai, ja darbu izpildes
līgumā tas nav paredzēts savādāk;
4.9.8. pēc tranšejas un būvbedru aizbēršanas liekā grunts, radušies
būvgruži un atkritumi - akmeņi, koku
saknes, utt., jāizved no būvlaukuma 24
stundu laikā;
4.9.9. aizliegts sagatavot betonu
vai javu tieši uz brauktuves, ietves vai
zālāja.
4.10. Ja rakšanas darbi tiek veikti
garākā posmā par 50 metriem, tad rakšanas darbus ir jāveic pa posmiem, neatstājot atvērtas tranšejas ilgāk par trīs

diennaktīm.
4.11. Ja rakšanas darbu laikā tiek
šķērsota iela vai ceļš (smilts, grants,
šķembas, asfalts), tad rakšanas vieta ir
jāaizber uzreiz pēc rakšanas darbu pabeigšanas, tādejādi netraucējot gājēju
un autotransporta kustību;
4.12. Ja rakšanas darbi tika veikti
uz asfaltēta ceļa vai ielas ar bruģakmens segumu, tad ielas segums ir jāatjauno ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā
pēc šo rakšanas darbu pabeigšanas un
nepieciešamo tehnoloģisko testu veikšanas konkrētajā vietā;
4.13. Ja Būvvalde vai Pašvaldības
policija pārtrauc rakšanas darbus, rakšanas darbu atļaujas saņēmējs netiek atbrīvots no atbildības par rakšanas darba
vietas aprīkošanu un drošības nodrošināšanu līdz rakšanas darbu atļaujas
atjaunošanai.
4.14. Ja Būvvalde anulē rakšanas
darbu atļauju, tad rakšanas darbu atļaujas saņēmējs netiek atbrīvots no atbildības par rakšanas darba vietas aprīkošanu un atjaunošanu.
4.15. Šajos noteikumos noteiktās
garantijas laikā atjaunotās rakšanas vietas iesēduma gadījumā rakšanas darbu
atļaujas saņēmējam 48 stundu laikā ir
jānovērš defekti pēc paziņojuma saņemšanas par defekta konstatēšanas.
4.16. Veicot rakšanas darbus ir
aizliegts apbērt ar zemi virszemes komunikācijas, to atrašanās zīmes, ģeodēziskos punktus, aku vākus, gūlijas,
sadales skapjus, kokus, krūmus, apstādījumus u.c.
4.17.
Rakšanas darbu laikā, ja
izpildītājs objektā atrod sprādzienbīstamus priekšmetus, plānā neatzīmētas
pazemes komunikācijas, apbedījumus,
arheoloģiskos atradumus, darbi nekavējoties ir jāpārtrauc un ir jāizsauc
attiecīgo institūciju pārstāvji un jāinformē Mārupes novada Pašvaldības policija.
4.18. Aizliegts transportlīdzekļiem u.c. tehnikai piegružot novada
ielas, ceļus, ietves un veloceliņus izbraucot no rakšanas darbu vietas vai
atbērtnes teritorijas.
4.19. Rakšanas darbu laikā rakšanas vietā, kā arī pie ierīkotās atbērtnes
vai materiālu krautuves izpildītājam ir
jāveic operatīva ielu, ceļu, gājēju ceļu
un veloceliņu kopšana, tajā skaitā - izbirušo materiālu savākšana, jāveic to
slaucīšana, kā arī piegružoto vietu mazgāšana un laistīšana.
5. Avārijas darbi
5.1.
Avārijas darbus organizē
personas, kuru īpašumā vai pārziņā ir
inženierkomunikācijas. Rakšanas darbu atļaujas avārijas darbu veikšanai
izsniedz līdz 10 kalendārām dienām.
5.2.
Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanas darbi jāsāk
nekavējoties, un jāveic maksimāli īsākā
laikā, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumus. Par
avāriju nekavējoties jāpaziņo Mārupes
novada Domei. Tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā līdz plkst. 1000 ir
jāiesniedz rakšanas darbu pieteikums
un darbu izpildes vietas plāns Mārupes
novada Būvvaldei avārijas darbu veikšanai, ja darbu izpildes laiks pārsniedz
24 stundas.
5.3.
Avārija jālikvidē, tranšejas
un būvbedres jāaizber, ielas, ceļa, trotuāra vai veloceliņa segums jāatjauno
nekavējoties pēc avārijas darbu pabeigšanas, ievērojot šo noteikumu prasības.
Šos darbus finansē un veic avārijas darbu veicējs.
5.4.
Avārijas darbu vietas jāaprīko atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5.5.
Aizliegts veikt jaunu inženierkomunikāciju būvniecību vai plānoto remontu, uzdodot šos darbus kā
avārijas likvidēšanu.
6. Rakšanas vietas atjaunošanas
kārtība
6.1.
Ja rakšanas darbi veikti būvju, transportbūvju, inženierkomunikāciju, hidrotehnisko būvju, ģeodēzisko
punktu, labiekārtošanas elementu u.c.
zonās, visi bojātie elementi izpildītājam jāatjauno atbilstoši būvniecības
normu, bojātā elementa īpašnieka (apsaimniekotāja) un šo noteikumu prasī-
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darbu atļaujā.
6.6.
Ja
inženierkomunikāciju
izbūvi, rekonstrukciju vai remontu
nepieciešams veikt ielas seguma atjaunošanai nepiemērotos klimatiskos apstākļos, pēc darbu pabeigšanas jāveic
ielas seguma pagaidu atjaunošana. Ielas segums atkārtoti jāatjauno ne vēlāk
kā līdz 15.maijam, bet teritorijas labiekārtošanas darbi ir jāveic saskaņā ar to
veikšanai paredzētiem klimatiskajiem
apstākļiem par Izpildītāja līdzekļiem.
6.7.
Atjaunošanas darbi jāveic
līdz izsniegtās rakšanas darbu atļaujas
noteiktajam termiņam.
6.8.
Atjaunotos jebkura veida
segumus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, rakšanas darbu atļaujas
saņēmējam pēc darbu pabeigšanas jānodod ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu
laikā.
7. Ielas, ceļa, trotuāra un veloceliņa seguma atjaunošanas darbu
garantijas
7.1.
Ja 3 gadu laikā pēc rakšanas
vietas nodošanas ekspluatācijā tā deformējusies, Mārupes novada Dome
sastāda defektu aktu un atkārtotu rakšanas vietas atjaunošanu rakšanas darbu atļaujas saņēmējs veic par saviem
līdzekļiem ievērojot noteiktās tehnolo-

ģijas.
7.2.
Ja pēc ielas seguma atjaunošanas 3 gadu laikā tas deformējas
(maksimālā atstarpe starp 3 m latu un
atjaunoto segumu pārsniedz 5 mm), ielas segums nekavējoties atkārtoti jāatjauno par tās organizācijas līdzekļiem,
kura veikusi inženierkomunikāciju izbūvi, pārbūvi vai remontu.
7.3.
Mārupes novada Būvvaldei
un Mārupes novada Domei ir tiesības
veikt aizbērto tranšeju un atjaunotā
ielas, ceļa, ietves vai veloceliņa seguma laboratoriskās pārbaudes. Ja laboratorijas pārbaužu atzinumā ir atklāta
neatbilstība noteiktajām prasībām seguma konstrukcijai vai materiāliem, kā
arī spēkā esošiem normatīviem, darbs
netiek uzskatīts par pabeigtu. Visas
izmaksas, kas saistītas ar laboratorijas
atzinuma pārbaužu izpildi un defektu
labošanu konkrētā rakšanas vietā, sedz
izpildītājs.
7.4.
Ar ielas, ceļa, ietves vai
veloceliņa seguma uzlaušanu saistītā
inženierkomunikāciju izbūve, pārbūve
vai remonts nedrīkst pasliktināt tās ekspluatācijas prasības un satiksmes drošību.
8. Atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu

8.1.
Darbu veikšana bez rakšanas
atļaujas vai pēc ar rakšanas darbu veikšanu izsniegtajā atļaujā norādītā termiņa beigām tiek uzskatīta par patvaļīgu,
tā tiek saukta pie administratīvās atbildības likumā noteiktā kārtībā.
8.2.
Par saistošo noteikumu :Par
rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” neievērošanu vainīgās fiziskās
un juridiskās personas soda administratīvi. Administratīvo protokolu ir tiesīgas sastādīt sekojošas amatpersonas un
institūcijas:
8.2.1. Mārupes novada Domes deputāti;
8.2.2. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks;
8.2.3. Mārupes novada būvinspektors;
8.2.4. Mārupes novada Pašvaldības policija.
8.3.
Administratīvā pārkāpuma
protokolu izskata un lēmumu pieņem
Mārupes novada Domes Administratīvā komisija.
8.4. Par šajos saistošajos noteikumos paredzētās kārtības neievērošanu
uzliek naudas sodu fiziskām personām
līdz EUR 280,00, juridiskām personām līdz EUR 500,00.
8.5. Par šajos saistošajos noteiku-

mos paredzētās kārtības neievērošanu,
ja tā notiek
atkārtoti, uzliek
naudas sodu fiziskām personām līdz
EUR 500,00, juridiskām
personām līdz EUR 1400,00.
8.6. Ieņēmumi no naudas soda par
saistošo noteikumu „Par rakšanas darbu veikšanu
Mārupes novadā”
pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.
8.7. Administratīvais sods vainīgās
personas neatbrīvo no nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
9. Pārejas noteikumi
9.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē Mārupes novada
Domes 2010.gada 18.augusta saistošie
noteikumi Nr.23/2010 „Par rakšanas
darbu veikšanu Mārupes novadā”.
9.2. Rakšanas darbu atļaujas, kuras
izsniegtas pirms šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās ir spēkā līdz tajās norādītā termiņa beigām.
9.3. Rakšanas darbu atļaujas pagarināšana notiek saskaņā ar šo saistošo
noteikumu prasībām.

II Konkurss par līdzdarbības līguMārupes novada Dome
ma slēgšanu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
8.Lai noteiktu, kura privātpersona
23/2015, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes valsts pārvaldes uzdevumu var veikt
2015.gada 22. decembra efektīvāk, Pašvaldība organizē konsēdes Nr. 21 lēmumu Nr.11 kursu par Līguma slēgšanu (turpmāk
– Konkurss), izņemot Noteikumu
Kārtība, kādā pašvaldība
15.punktā minētos gadījumus.
piešķir finansējumu valsts
9.Konkurss tiek rīkots vienu reizi
pārvaldes uzdevumu
gadā, bet gadījumā, ja Konkursa rezultātā netiek iztērēti Noteikumu 5.punveikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval- ktā šim mērķim paredzētie līdzekļi – to
dībām” 12.pantu, un Valsts pārvaldes var rīkot atkārtoti. Pašvaldība var rīkot
iekārtas likuma 40.panta otro daļu, atkārtotu Konkursu arī gadījumā, ja
49.panta pirmo daļu, 50 panta sesto daļu izsludinātajā Konkursā nepiesakās neviena privātpersona vai arī to iesniegtie
I Vispārīgie jautājumi
piedāvājumi neatbilst Konkursa noliku1.Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā mā izvirzītajām prasībām.
pašvaldība piešķir finansējumu valsts
10.Konkursam par Līguma slēgšanu
pārvaldes uzdevumu veikšanai” (turp- Pašvaldība izveido Konkursa komisiju
māk – Noteikumi) nosaka:
ne mazāk kā trīs locekļu sastāvā, kas
1.1. kārtību, kādā Mārupes nova- darbojas uz Domes apstiprināta nolikuda pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ma pamata.
slēdz līdzdarbības līgumus ar privātper11.Konkurss tiek organizēts atbilstosonām (turpmāk – privātpersona);
ši Konkursa nolikumam, kuru apstipri1.2. kārtību, kādā privātpersonām na Dome. Konkursa nolikums tiek pubtiek piešķirts finansējums valsts pār- licēts Pašvaldības mājas lapā internetā
valdes uzdevumu veikšanai un kādā www.marupe.lv (turpmāk – Pašvaldītiek uzraudzīts piešķirtā finansējuma bas mājas lapa). Konkursa nolikumā
izlietojums.
ietver šādu informāciju:
2.Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas
11.1. valsts pārvaldes uzdevums,
likumam un Noteikumiem Pašvaldī- kuru paredzēts deleģēt, tā apraksts,
ba var pilnvarot privātpersonas veikt veikšanas laiks un vieta (ja attiecivalsts pārvaldes uzdevumu, noslēdzot nāms);
līdzdarbības līgumu (turpmāk – Lī11.2. konsultāciju par pieteikumu
gums).
Konkursam sagatavošanu sniegšanas
3.Deleģētā valsts pārvaldes uzdevu- laiks un kārtība;
ma izpildes ietvaros privātpersona ne11.3. pieteikumu vērtēšanas kritēriji,
drīkst gūt peļņu, kā arī deleģētā valsts tajā skaitā – privātpersonas resursi un
pārvaldes uzdevuma ietvaros piešķirto kompetence, kas apliecina spēju veikt
finansējumu nevar izlietot privātperso- valsts pārvaldes uzdevumu;
nas uzturēšanas izdevumiem (t.sk. ad11.4. viena pieteikuma maksimālais
ministrācijas izmaksām).
finansējuma apjoms;
4.Valsts pārvaldes uzdevumi netiek
11.5. Līguma projekts;
deleģēti privātpersonai, ja tai ir neno11.6. Līguma izpildes uzraudzības
kārtotas finanšu saistības ar Pašvaldību kārtība;
vai valsti, kurām iestājies izpildes ter11.7. Līguma noslēgšanas termiņš;
miņš vai arī, ja tās iepriekšējos gados
11.8. finansējuma piešķiršanas, izlienav pildījušas Noteikumu vai Līguma tošanas un atmaksāšanas kārtība;
nosacījumus.
11.9. Pašvaldības amatpersona vai
5.Apstiprinot budžetu, tiek noteikti struktūrvienība, kas nodrošinās Līguma
tie valsts pārvaldes uzdevumi, kuri var izpildes saturisko un finanšu uzraudzītikt deleģēti kārtējā gada ietvaros. Fi- bu, kā arī atbilstību Noteikumiem.
nansējums privātpersonām deleģējamo
12.Lai privātpersonas varētu pievalsts pārvaldes uzdevumu veikšanai teikties dalībai Konkursā, Pašvaldība
tiek piešķirts pašvaldības budžetā šim publicē Pašvaldības mājas lapā un bezmērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.
maksas informatīvajā izdevumā pazi6.Finansējums vienai privātperso- ņojumu par Konkursa rīkošanu.
nai viena deleģētā valsts pārvaldes
Paziņojumā norāda:
uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt
12.1. deleģējamo valsts pārvaldes
2000,00 euro (divi tūkstoši euro).
uzdevumu;
7.Kalendārā gada laikā Pašvaldība
12.2. Konkursa nolikuma saņemšavar deleģēt vienai privātpersonai divus nas vietu un laiku;
valsts pārvaldes uzdevumus, no tiem
12.3. termiņu, kādā iesniedzams pievienu Noteikumu 15.punktā minēto prasījums par papildu informāciju;
valsts pārvaldes uzdevumu, izņemot sa12.4. Konkursa pieteikuma iesniegbiedriskā labuma organizācijas, kurām šanas vietu un termiņu;
var deleģēt trīs valsts pārvaldes uzdevu12.5. Konkursa pieteikumu atvēršamus, no tiem vienu Noteikumu 15.pun- nas datumu un laiku.
ktā minēto valsts pārvaldes uzdevumu.
III Lēmuma par līdzdarbības līgu-

ma slēgšanu pieņemšana
13.Noteikumu 10.punktā minētā komisija izvērtē privātpersonu iesniegtos
pieteikumus un izvēlas atbilstošāko
pretendentu/pretendentus Līgumu slēgšanai saskaņā ar Noteikumiem un Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem.
14.Lēmumu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai un
Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pēc Komisijas lēmuma saņemšanas
pieņem Dome.
IV Pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršana gadījumos, kad valsts
pārvaldes uzdevuma izpildes ietvaros tiek īstenots
Eiropas Savienības fondu vai cita
ārējā finansējuma projekts
15.Pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura
ietvaros tiek īstenots Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma
projekts, ja attiecīgais projekts atbilst
pašvaldības autonomajām funkcijām,
un privātpersona attiecīgo pārvaldes
uzdevumu var veikt efektīvāk.
16.Konkursu par valsts pārvaldes
uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu Noteikumu 15.
punktā minētajā gadījumā nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas
kārtībā. Privātpersona iesniedz Pašvaldībai pieteikumu, kurā norādīta šāda
informācija:
16.1.informācija par Eiropas Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma
projektu;
16.2.valsts pārvaldes uzdevums, kas
īstenojams projekta ietvaros;
16.3.plānoto aktivitāšu apraksts, īstenošanas vieta (tas, vai plānotās aktivitātes īstenojamas pašvaldībai piederošā
īpašumā (telpās u.c.);
16.4. Eiropas Savienības fondu vai
cita ārējā finansējuma apjoms;
16.5. nepieciešamie finansiālie līdzekļi un valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai projekta ietvaros;
16.6. informācija par privātpersonu,
tās resursiem un kompetence, kas apliecina spēju veikt valsts pārvaldes uzdevumu (personāla kvalifikācija, pieredze
u.c.).
17. Pieteikuma atbilstību Noteikumiem izvērtē Noteikumu 10.punktā minētā komisija.
18. Lēmums par valsts pārvaldes
uzdevuma deleģēšanu privātpersonai
un Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tiek pieņemts Noteikumu 14.punktā noteiktā kārtībā.
V Līdzdarbības līguma slēgšana
19. Pašvaldība ar atbilstoši šo Noteikumu prasībām izvēlēto privātpersonu
slēdz Līgumu.
20. Papildus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantā noteiktajam Līgumā iekļauj šādu informāciju:
20.1. deleģētā valsts pārvaldes uz-

devuma mērķis, kam piešķirts finansējums, tā ietvaros veicamie pasākumi un
to rezultatīvie rādītāji;
20.2. piešķirto finansiālo vai materiālo līdzekļu apjoms;
20.3. prasības attiecībā uz sniedzamā
pārskata saturu par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi un piešķirtā finansējuma izlietojumu;
20.4. citi ar piešķirtā finansējuma izlietojumu un izlietojuma kontroli saistītie jautājumi pēc Pašvaldības ieskatiem.
21. Gadījumā, ja Līgums netiek
noslēgts Domes noteiktajā termiņā,
privātpersona zaudē līguma slēgšanas
tiesības, un Līgums var tikt slēgts ar
nākamo atbilstošāko pretendentu Konkursā.
VI Informācijas publiskošana
22. Informācija par finansējuma
apjomu, kas kārtējā budžeta gadā paredzēta privātpersonām deleģējamo
valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai,
tiek publicēta Pašvaldības mājas lapā.
23. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek publicēta Pašvaldības mājas
lapā un bezmaksas informatīvajā izdevumā. Ar privātpersonu saskaņotais
Līguma projekts tiek ievietots Pašvaldības mājas lapā vismaz 10 (desmit)
dienas pirms parakstīšanas.
24. Līgums ir publiski pieejams. Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā
noslēgšanas Pašvaldība publicē Pašvaldības mājas lapā.
25. Reizi pusgadā – līdz 31.jūnijam
un 31.decembrim Pašvaldība sagatavo un Pašvaldības mājas lapā publicē
kopsavilkumu par attiecīgajā periodā
deleģēto valsts pārvaldes uzdevuma
izpildi. Kopsavilkumā iekļauj šādu informāciju:
25.1. īstenotais uzdevums un tā veicējs;
25.2. plānotais un faktiski izlietotais
pašvaldības līdzfinansējums;
25.3. neatbilstoši veiktie izdevumi,
ja tādi ir;
25.4. neatgūto līdzekļu apmērs no
neatbilstoši veiktajiem izdevumiem, kā
arī atgūto līdzekļu apjoms, ja tādi ir;
25.5. Pašvaldības sniegtais apraksts
un vērtējums par valsts pārvaldes uzdevuma izpildes rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem, izlietotā līdzfinansējuma atbilstība līdzdarbības līgumā
paredzētajiem mērķiem;
25.6. citi būtiski apstākļi pēc Pašvaldības ieskatiem.
26. Kopsavilkuma sagatavošanas
procesā Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt
papildu informāciju un skaidrojumus
no valsts pārvaldes uzdevuma veicēja.
VII Atbildība, uzraudzība un kontrole par finansējuma izlietojumu
27. Privātpersona ir atbildīga par
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu,
noslēgtā Līguma ievērošanu, valsts
pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā
finansējuma izlietošanu atbilstoši pare-

dzētajiem mērķiem un normatīvajiem
aktiem.
28. Pašvaldība ir atbildīga par norēķinu veikšanu, piešķirtā finansējuma
izlietojuma uzraudzību un kontroli
atbilstoši Līgumā paredzētajiem mērķiem. Katra kalendārā gada noslēgumā
par Līguma izpildi atbildīgās pašvaldības amatpersonas vai struktūrvienības
iesniedz ziņojumu Domei par gada laikā noslēgtajiem Līgumiem, to izpildes
gaitu, rezultātiem un neatbilstībām.
29. 1 (viena) mēneša laikā pēc valsts
pārvaldes uzdevuma izpildes privātpersona iesniedz Pašvaldībai detalizētu
pārskatu par valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Ja deleģētais valsts pārvaldes
uzdevums īstenots Eiropas Savienības
fondu vai cita ārējā finansējuma projekta ietvaros, privātpersona papildus
iesniedz tās institūcijas, kas piešķīrusi
Eiropas Savienības vai citu ārējo finansējumu, atzinumu par projekta ieviešanas pabeigšanu un gala norēķinu.
30. Pēc noteikumu 29.punktā minētā
pārskata saņemšanas Pašvaldība izvērtē piešķirtā finansējuma izlietojuma un
deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma
izpildes atbilstību Līgumā izvirzītajiem
mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem.
31. Pašvaldība, veicot valsts pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirtā pašvaldības budžeta finansējuma izlietojuma
pārbaudi, var pieņemt lēmumu par:
31.1. maksājumu apturēšanu līdz
pārkāpumu novēršanai vai Līguma
izbeigšanu, vai finansējuma samazināšanu proporcionāli neveikto aktivitāšu
apjomam, ja ir konstatēti valsts pārvaldes uzdevuma veicēja rupji Līguma
nosacījumu pārkāpumi, tai skaitā veikti
izdevumi, kas neatbilst Līgumā paredzētajiem mērķiem;
31.2. finansējuma samazinājumu
līdz apmēram, kas ir proporcionāls neveikto aktivitāšu daļai, ja ir konstatētas
novirzes no plānotajiem rezultātiem un
rezultatīvajiem rādītājiem;
31.3. Līguma izbeigšanu un neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu, tajā
skaitā, ieturot no nākamā maksājuma
vai atlikušās maksājuma daļas, ja valsts
pārvaldes uzdevuma izpildes procesā ir
konstatēta finansējuma izlietojuma neatbilstība Noteikumiem vai Līgumam;
31.4. finanšu līdzekļu atgūšanu vai
Līguma laušanu, ja tiek konstatētas
neatbilstības projekta ieviešanā vai finansējuma apguvē Noteikumu 15.punktā minētajos gadījumos.
VIII Noslēguma jautājumi
32. Noteikumi nav piemērojami aktivitātēm, kuras tiek finansiāli atbalstītas, pamatojoties uz citiem Pašvaldības
normatīvajiem aktiem.
33. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas bezmaksas
informatīvajā izdevumā.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

bām un ne sliktākā stāvoklī kādā tas ir
bijis pirms tam.
6.2.
Ielas segums un transportbūvju elementi, neatkarīgi no esošo
transportbūvju elementu stāvokļa, jāatjauno atbilstoši projektam, tehniskajiem noteikumiem un atbilstoši atļaujā
norādītajām prasībām. Ielu, ceļu, ietvju
vai veloceliņu segums pēc rakšanas
darbu pabeigšanas nedrīkst būt sliktāks
kā tas ir bijis pirms rakšanas darbu uzsākšanas.
6.3.
Stādījumi, zālieni, aizsargstabiņi, norobežojumi u.c. jāatjauno
visā darba joslas platumā, kurā tie ir
iznīcināti vai bojāti.
6.4.
Atjaunotie ielas, ceļa, ietves
vai veloceliņa segumi, to aprīkojums
un labiekārtošanas elementi ir jāuzrāda
atbildīgām būvvaldes amatpersonām,
kas par darbu pieņemšanu izdara atzīmi
rakšanas darbu atļaujā.
6.5.
Ja rakšanas darbi tiek veikti
laika periodā, kas pārsniedz 10 dienas,
tad rakšanas darbu veikšana ir sadalāma
pa posmiem, kur katrs atjaunotā ielas,
ceļa, trotuāra vai veloceliņa seguma, to
aprīkojuma un labiekārtošanas elementu posms ir atsevišķi ir uzrādāms būvvaldes atbildīgajām amatpersonām, kas
par darbu izpildi izdara atzīmi rakšanas
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Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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jauniešiem

Mārupes Vēstis

Mārupes Jauniešu Vēstis
2016.gada februāris

Sveiciens jaunajā 2016. gadā!

Hei, mārupieti! Mārupes novada Jauniešu Dome tev novēl
piedzīvojumiem bagātu un radošu

2016. gadu! Jauns gads, jaunas apņemšanās
un jaunas, pavisam svaigas idejas - ar to
sākas Mārupes novada Jauniešu Domes
trešais pastāvēšanas gads. Viena no tām ir
šīs virtuālās avīzes veidošana, lai Mārupes
jaunieši varētu sekot līdzi aktuālajiem
pasākumiem un mūsu darbībai. Šī avīze
iznāks reizi mēnesī, tāpēc tev katru mēnesi
būs iespēja uzzināt par gaidāmajiem
pasākumiem, jaunumiem un citām tev
interesējošām lietām Mārupes novadā.

Ar 2016.gada februāri Mārupes novada Jauniešu
Domes jaunieši gatavo informatīvu izdevumu “Mārupes
Jauniešu Vēstis”.
“Mārupes Vēstīs” ir publicēts tikai ieskats. Pilnu šī
izdevuma versiju un šeit redzamo rakstu turpinājumus
meklējiet www.jaunatnemarupe.lv sadaļā Mārupes novada Jauniešu Dome, Mārupes Jauniešu Vēstis.

Jaunais gads sākas ar vēlēšanām
Jau gada pirmajā sēdē Mārupes novada Jauniešu Domē notika vēlēšanas.
Ievēlēja priekšsēdētāju, priekšsēdētāja
vietnieci, protokolistu un protokolista
vietnieci. Vēlēšanu rezultāti ir šādi: par
priekšēdētāju ievēlēja Jēkabu Tutiņu, par
priekšsēdētāja vietnieci kļuva Nikola
Krista Ivanova, par protokolistu ievēlēja
Rūdolfu Kārli Kraukli, bet par protokolista

Jēkabs Tutiņš

vietnieci Ilzi Švalkovsku. Tā kā Ilze no
sava amata atteicās, par protokolista vietnieci kļuva Patrīcija Šteinberga.
“Mārupes
novada
iedzīvotājiem,
sevišķi jauniešiem, jābūt aktīviem, pozitīvi
domājošiem, saliedētiem un tādiem, kuri
attīsta savus talantus un nebaidās tos rādīt
citiem. Mārupes novadam ir jāizceļas citu

Nikola Krista Ivanova

novadu vidū un ir jābūt kā iedvesmas avotam daudziem jauniešiem
visā Latvijā. Būsim sava novada patrioti, jo tikai mēs radām vidi, kura ir
mums apkart, un tikai mēs to varam
mainīt uz labu, tāpēc, Mārupe, mēs to
varam un pierādām to arī citem!” no
jaunievēlātā priekšsēdētāja runas.

Rūdolfs Kārlis Krauklis

Patrīcija Šteinberga

Mārupes Jauniešu Domes adventes kalendārs un
aktīvāko sekotāju konkursa rezultāti

1. decembrī Mārupes novada Jauniešu Dome savā facebook lapā aizsāka jaunu tradīciju - filmēja oriģinālu adventes
kalendāru. Kalendārs sastāvēja no svētku video novēlējumiem ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Video klipus var apskatīt
arī www.jaunatnemarupe.lv sadaļā Video.

Intervija ar jaunatnes lietu speciālisti Jolantu Grosbergu - Gerneri
MJD: Vai jauniešu atsaucība Mārupes novadā ir liela?
JGG: Lielākā daļa no jauniešiem jau kaut kur darbojas. Pārsvarā dažādās sporta un kultūras aktivitātēs,
un tiem, kas ir nodarbināti tur, nepietiek laika, lai darbotos vēl kaut kur. Tā kā, ja viņus aicina uz kādiem
konkrētiem pasākumiem, piemēram, uz Mārupes novada Jauniešu Domi (turpmāk - MJD), viņi nav īpaši
aktīvi,bet citur - ir.
MJD: Kā jūs vērtējat MJD darbību?
JGG: Pēdējā laikā es esmu ļoti lepna un priecīga par MJD. Sākumā jums bija liels entuziasms, tad vienu
brīdi bija tāds kluss periods, kad man jau likās, ka šis pasākums var izmirt. Pēdējā laikā esmu lepna kā mamma
par jums (pasmejas)!
MJD: Kādas jauniešiem ir iespējas attīstīties Mārupes novadā?
JGG: Ir ļoti daudz dažādas mentoru programmas. Arī sportā un kultūrā ir daudz piedāvājumu ar aktivitātēm. Mārupes novads ir
bagāts ar visādiem pasākumiem, kuros var iesaistīties ikviens. Un pašvaldība cenšas pēc iespējas visas aktivitātes, pasākumus nodrošināt
iedzīvotājiem bez maksas vai ar samazinātu maksājumu. Iesaku sekot līdzi informācijai mājaslapā un sociālajos un iesaistīties.
MJD: Kāds būtu Jūsu ieteikums jauniešiem?
JGG: Izmantot laiku, kad viņiem dzīvē ir šis aktīvais periods, kad viņi ļoti daudz var izdarīt, izdomāt un iedvesmot citus!
turpinājums sekos...

Pievienojies
mums!

Mēs atrodamies: Mārupē, Daugavas ielā 29a, 2. stāvā
www.jaunatnemarupe.lv
Facebook
Draugiem.lv
marupes.jauniesu.dome@gmail.com
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Nāc un piesakiem Mārupes
novada Jauniešu Domei! Mēs
gaidām radošus, idejām bagātus
un aktīvus jauniešus, kas vēlas
pievienoties mums. Ja tevi
interesē pasākumu plānošana,
organizēšana, vadīšana, kā arī citu
notikumu esamība savā dzīvē, tad
raksti uz e-pastu marupes.jauniesu.
dome@gmail.com.
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Mārupes Vēstis

Divas galvas — labi, trīsdesmit —
vēl labāk

Ar viedā latviešu sakāmvārda
variāciju var raksturot Babītes,
Olaines un Mārupes novadu
jauniešu tikšanos vēsā 16. janvāra dienā, lai sildītos ar kopīgām idejām savu novadu attīstībai un starpnovadu sadarbībai.
Biedrība „Pierīgas partnerība” aicināja satikties pa desmit
aktīvajiem jauniešiem no katra
novada, lai izkustinātu ne tikai
ķermeņus, bet arī prātus kopīgam
mērķim un idejām.
Jaunieši no dažādām organizācijām un interešu grupām tikās
biedrības „Piedzīvojuma gars”
lauku mājās „Rites”, kur starp
kupenām un taciņām viņus gaidīja dažādi saliedēšanās uzdevumi,
kopīgu problēmu un iespēju apspriešana, iepazīšanās, dalīšanās
idejās un darbs pie Pierīgas reģiona attīstības. Ar LEADER jaunā
projektu iesniegšanas termiņa
elpu pakausī kopīgais jautājums
bija viens — ko mēs, jaunieši,
varam darīt katrs savā novadā un
visi kopā šī reģiona attīstībai? Kādas idejas gribam īstenot?
Galarezultāts izpaudās ne tikai
lieliski pavadītā dienā, jaunos
kontaktos un sadarbības iespējās,
bet arī konkrētās pasākumu idejās, piemēram, velobrauciens caur
visiem šiem novadiem un labās

pieredzes apmaiņa. Paši jaunieši
par vienu no nākotnes mērķiem
uzstādīja „kaimiņu būšanu” —
būt informētam un izmantot blakus novadu sniegtās iespējas.
Ar pozitīvu skatu nākotnē jaunieši turpinās sadarboties jau
tuvākajā laikā, piemēram, viesojoties Olaines novada jauniešu
centrā, turpinot ģenerēt idejas un
vēršoties biedrībā „Pierīgas partnerība” pēc atbalsta to īstenošanā.
Kopā ir iespējams sasniegt vairāk!
Biedrība „Pierīgas partnerība”
ir vietējā rīcības grupa, kuras
mērķis ir ar savu darbību veicināt
Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku
attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās
vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Par
vienu no turpmākajiem mērķiem
biedrība izvirza arī jauniešu iesaisti un sadarbību.
Biedrība saka paldies visiem iesaistītajiem dalībniekiem, novadu
pašvaldībām biedrībai „Piedzīvojuma gars”, kas arī šo dienu palīdzēja padarīt par piedzīvojumu.
Brigita Medne

Pasaules Sniega diena kopā ar Minjoniem
PII “Zeltrītos”
Šogad PII “Zeltrīti” trešo gadu pēc kārtas piedalījās
Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) “Pasaules Sniega dienā 2016” - šoreiz bērnus
priecēja populārie multiplikāciju filmu varoņi Minjoni. Šajos
tēlos iejutās PII “Zeltrīti” sporta skolotāja Evita Vītoliņa, mūzikas skolotājas - Kaiva Mollere
un Diāna Kravale.
Minjoni bija ieradušies, lai kopā
ar bērniem baudītu ziemas priekus
un kopā orientētos iestādes apkārtnē. Viņi bija čakli strādājuši un
bērniem sagatavojuši īpašās Minjonu kartes ar dažādu objektu foto
attēliem, kuri bija jāatrod. Atrodot
foto attēlā redzamo vietu, multiplikāciju varoņi bija parūpējušies
par interesantiem, sportiskiem
un atjautīgiem uzdevumiem. Īpašu prieku sagādāja hokeja spēle
ar dzelzs vāciņiem, īsta jautrība
valdīja ragaviņu vilkšanā, smaidu sejā radīja eņģelīšu veidošana
sniegā. Pašus mazākos uzjautrināja īpašā Minjonu pasaku eglīte, kas bija izrotāta ar banāniem,
starp kuriem slēpās ģeometriskas
figūras. Tika noskaidrotas bērnu
zināšanas par ziemas sporta veidiem un aktivitātēm ziemā. Viens
no grūtākajiem un precīzākajiem
uzdevumiem bija bumbiņas mešana mērķī. Visus kopā vienoja
dziesma par Minjonu garšīgāko
ēdienu - banāniem. Pēc aizrautīgās orientēšanās, bērni saņēma
Vispasaules Sniega dienas 2016
apliecinājumu, dažādus Sniega
dienas suvenīrus un Minjonu gardumiņus - cepumus un banānus.
Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem ar baltā sniega burvību,

Minjoniem izdevās sasniegt mērķi – veselīgi izspēlēties pa sniegu,
atcerēties ziemas sporta veidus,
piepildīt bērnu sirsniņas ar prieku
un radīt pozitīvas emocijas. Vēlamies pateikt paldies PII “Zeltrīti”
kolēģiem par atbalstu “Pasaules
sniega dienas 2016” īstenošanā.
Minjoni priecāsies, ja Pasaules
Sniega dienas 2016 moto “Vediet bērnus uz sniega!” būs katras
ģimenes brīvā laika pavadīšana
kopā ar bērniem.
Jau piekto reizi janvāra trešajā
svētdienā gan visā pasaulē, gan
arī daudzās vietās Latvijā ar dažādiem pasākumiem tika svinēta
“Pasaules Sniega diena”, dodot
bērniem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes
uz sniega. Izglītības iestādes šajā
aktivitātē iesaistījās visas nedēļas
garumā.
Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas federācijas
(FIS) ikgadējs sniega festivāls,
kas dod bērniem un viņu vecākiem iespēju iepazīt un arī izmēģināt visdažādākās
aktivitātes uz sniega, radīt patīkamas
atmiņas, kā arī
iedvesmu
turpināt nodarboties ar
ziemas aktivitātēm
arī nākotnē. Pasaules sniega diena ir kļuvusi jau
par tradīciju, un

tā noritēja daudzās vietās Latvijā 17.janvārī, kā arī iepriekšējā
piektdienā un sestdienā. Sniega
diena paliek arvien populārāka,
tāpēc aug gan organizatoru, gan
arī dalībnieku skaits. Šogad uz
Sniega dienas pasākumiem savus
pieteikumus bija atsūtījuši vairāk
nekā 140 pasākumu organizatori
(pērn 130), bet ziemas aktivitātes
plānoja piedalīties aptuveni 25
000 dalībnieku, kas ir par diviem
tūkstošiem vairāk nekā 2015.
gadā. Šogad “Pasaules Sniega
diena 2016” pasākumi norisinājās
vairāk nekā pusē Latvijas pašvaldību – sešdesmit astoņās.
Pirms diviem gadiem Latvija
parūpējās par lielisku sasniegumu, jo ieņēma otro vietu no ļoti
daudzām valstīm. Starptautiskā
Slēpošanas Federācija novērtēja
mūsu valstī notikušās plašās un
interesantās aktivitātes un pateicībā dāvāja vairākas ar ziemas sportu saistītas lietas (speciālas teltis,
kalnu slēpošanas vārtus, dalībnieku starta numurus, finiša vārtus
u.c.), kas tika nogādātas aktīvākajām skolām (to skaitā bija arī PII
“Zeltrīti”) un pašvaldībām.
Sekojiet līdzi savas pašvaldības
sporta notikumiem, kā arī apmeklējiet www.infoski.lv, lai redzētu
kā noritēja “Pasaules Sniega dienas 2016” pasākumi !
Evita Vītoliņa, Kaiva Mollere
un Diāna Kravale

Mārupes vidusskolas skolēniem izcili rezultāti Pierīgas novadu olimpiādēs
19
godalgotās
vietas, no tām deviņas 1.vietas, un
divi atzinības raksti. Ar tādu bilanci
Mārupes vidusskolas skolēni noslēdza
dalību Pierīgas novadu olimpiādēs. Jāpiebilst, ka vēl
tiks apkopoti rezultāti matemātikas olimpiādei 5.-8.klasēm, kur
Mārupes vidusskolu pārstāvēs
paprāvs pulks jauno matemātiķu.
Gada sākums olimpiāžu dalībniekiem allaž ir saspringts laiks, un
tas ir atmaksājies. Piemēram, Agnesei Reveliņai ir labākais rezultāts
11.klašu grupā un godam nopelnīta
1.vieta Pierīgas novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē. 10.a
klases skolniece Ilze Barone izcīnīja
1.vietu matemātikas olimpiādē ar
augstāko punktu skaitu (42 no 50)
9.-12.klašu grupā un 10.martā pārstāvēs Mārupes vidusskolu Latvijas
66.matemātikas olimpiādē.
Uz valsts olimpiādi Ilze nedosies
viena. Kompāniju viņai veidos vēl
divi mārupieši: Kristiāna Felicita

Dankerte no 9.b klases ar otru aug- Mācību priekšmets
stāko punktu skaitu vidusskolas Fizika
grupā (37) un iegūto 1.vietu un 11.a
klases skolēns Gints Ernests Bauda,
kuram arī 1.vieta Pierīgā.
Gints Ernests Bauda pārstāvēs
Mārupes vidusskolu arī Latvijas
66.fizikas olimpiādē, jo izcīnīja 1.vietu Pierīgas novadu fizikas Matemātika
olimpiādē. Augstākā ir viņam ieras- 9.-12.klasēm
ta vieta: lai uz kādu olimpiādi Gints
Ernests aizbrauktu, no tās atgriežas
ar 1.vietu. Ekonomikas olimpiāde, protams, nebija izņēmums. Uz
valsts olimpiādi fizikā aicināts arī
9.a klases skolēns Atis Tauriņš.
Vēsture
Gan fizikas, gan ekonomikas, gan
latviešu valodas olimpiādēs Mārupes vidusskolas skolēni aizņēma
Latviešu valoda un
visu goda pjedestālu. Pieci Mārupes literatūra
vidusskolas skolēni ir uzaicināti uz
valsts olimpiādēm. Pērn valsts līmenī Mārupes novadu pārstāvēja trīs
Ekonomika
skolēni.
Vēlam veiksmi skolēniem valsts
olimpiādēs un atklātajās olimpiādēs
* Izceltie skolēni,
un atceramies pateikties skolotājiem
olimpiādi.
par sagatavošanu olimpiādēm!

piektdiena, 12.februāris, 2016

Skolēns
Atis Tauriņš
Ilze Barone
Gints Ernests Bauda
Normunds Zariņš
Anna Raita
Ernests Dzelme
Kristiāna Felicita
Dankerte
Ilze Barone
Gints Ernests Bauda
Anna Raita
Lauma Eglīte
Dāvis Krievāns
Kaspars Molls
Rihards Petruņins
Elizabete Dikmane
Agnese Reveliņa
Eva Jūlija Tirāne
Anna Raita
Līva Lielkāja
Gints Ernests Bauda
Elizabete Dikmane
Andris Bērzkalns

Klase
9.a
10.a
11.a
12.b
11.a
12.a
9.b

Rezultāts
1.vieta
1.vieta
1.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
1.vieta

Skolotājs
Modris Šāvējs
Modris Šāvējs
Modris Šāvējs
Modris Šāvējs
Modris Šāvējs
Modris Šāvējs
Zanda Romanovska

10.a
11.a
11.a
9.b
10.a
9.b
9.a
12.a
11.b
8.d
11.a
12.b
11.a
12.a
12.a

1.vieta
1.vieta
2.vieta
Atzinība
Atzinība
2.vieta
3.vieta
3.vieta
1.vieta
2.vieta
3.vieta
Atzinība
1.vieta
2.vieta
3.vieta

Aleksandrs Vorobjovs
Zanda Romanovska
Zanda Romanovska
Zanda Romanovska
Aleksandrs Vorobjovs
Ritma Veļķere
Anita Kalniete
Ritma Veļķere
Diāna Skudra
Līga Lisnere
Sarmīte Kukle
Sarmīte Kukle
Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne
Līga Lagzdkalne

balstoties uz iegūto punktu skaitu Pierīgas novadu olimpiādē, ir uzaicināti uz valsts
Aleksandrs Vorobjovs, Mārupes vidusskolas matemātikas skolotājs.
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novadā

Par dzīves stundām – liegi svētlaimīgām
Paldies tev – daiļā Dieva mūzika…

Barikādēm – 25

Senioru ansamblis “Pīlādzis”
uzsācis 9.sezonu

1991.gada barikāžu rekonstrukcija Doma laukumā

Ļoti svinīgi un reizē sirsnīgi
skanēja Latvijas Valsts himna
un citas dziedātās dziesmas
mūsu 18.novembra koncertā
sanatorijā “Jaunķemeri” ansambļa vadītājas Ingas Graumanes vadībā.
Ļoti atbildīgi gatavojāmies
un piedalījāmies 13. Pastendes
kultūras centra organizētajā
senioru vokālo ansambļu festivālā
Talsu rajonā 28.novembrī.
Nenodarbojoties ar pašslavināšanos, bet, vērtējot mums pašām
sevi 14 ansambļu vidū, varu teikt
- visu pateica klausītāju aplausi,
un tas ļoti iepriecināja, jo vietas
un balvas netika pasniegtas.
Kad nesen klausījos Latvijas
šlāgeraptaujas koncertu, izpildītāju sniegumu vērtēja un savu
viedokli par to izteica Mārupes
novada domes Mārupes Kultūras nama direktore un deputāte
Ira Dūduma. Vērtējot izpildītāju snieguma kvalitāti, viņa katrā
priekšnesumā atrada ko labu, slavējamu, bet visvairāk man patika
tas, ka viņa aicināja atbildīgos par
kultūras darbu valstī rūpēties par
pašdarbniekiem, viņu ietērpu, noformējumu.
Taču vislielāko cieņu mūsu Dūdumas kundze pelnījusi tāpēc, ka
viņas vārdi saskan ar darbiem.
Visu cieņu par to, kā ietērpti Mārupes pašdarbības kolektīvi. Mēs
labi izskatāmies citu kolektīvu

vidū.
Kā lielu dāvanu, kura jāturpina
pelnīt ar jauniem koncertiem, tika
saņemta ziņa, ka tūlīt, jau decembrī, tiks ņemti mēri un šūti jauni tērpi arī ansambļa “Pīlādzis”
dziedātājām.
Vislielākais paldies novada domei un it īpaši Dūdumas kundzei!
Šo gadu laikā esam bijušas
dažādos koncertos un tas ļāvis
salīdzināt
organizatoriskās,
emocionālās,
mākslinieciskās
u.c. nianses Mārupes pasākumos
un viesos. Secinājums ir viens
– Mārupē ir vislabāk! Par to
priecājamies.
Kad jautāju: “Kāpēc dziedi
ansamblī?”, atbildes atkārtojas –
“Dziedu jau no agras bērnības”,
“dziedu visu mūžu”, “dzīvot nozīmē dziedāt”, “bez dziesmas nevaru”, “dziesma dara dzīvi skanīgu”!
Patīk kolektīvs, repertuārs, diriģente, patīk mūsu tradīcijas – vasaras ekskursijas ar foreļu makšķerēšanu, ar peldēm Ventspils
baseinā zem klajas debess, patīk,
ja klausītājiem prieks…
Klāt jauns gads ar koncertiem,
skati, konkursu… Strādāsim,
dziedāsim – lai skan! Tiksimies
koncertos. Ansambļa “Pīlādzis”
dziedātājas un diriģente Inga
Graumene novēl veselīgu, bagātu
un laimīgu jauno gadu.
Ilze Sīkle

Mārupes novadā tradicionāli ik gadu janvārī notiek 1991.
gada barikāžu atceres vakars.
Šogad tas notika 23.janvārī
Kultūras namā un kuplā skaitā
pulcēja barikāžu dalībniekus ar
ģimenēm un viesus.
Pasākums bija nozīmīgs ar to,
ka kopš barikādēm pagājis ceturtdaļgadsimts, 25 gadi kopš tiem
vēsturiskajiem notikumiem, kad
Latvijas iedzīvotājiem vajadzēja
parādīt un pierādīt, ka viņi spēj
nosargāt savas valsts neatkarību.
Tas bija smags pārbaudījums jaunajai Latvijas valstij un visai tautai. Mēs izturējām un nosargājam
savas valsts neatkarību. Tāpēc
gan barikāžu dalībnieku, gan viņu
atbalstītāju, gan vēsturnieku, vēl
jo vairāk – Latvijas valdības pienākums ir šo vēsturisko notikumu
neaizmiršana un barikāžu dalībnieku godināšana un atbalstīšana.
Pasākuma gaitā par šiem jautājumiem runāja gan Saeimas
deputāts Romualds Ražuks, gan
1991.gada barikāžu muzeja direktors un 1991.gada barikāžu
dalībnieku atbalsta fonda prezi-

dents Renārs Zaļais, gan Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs, gan Nacionālās
Apvienības jauniešu organizācijas vadītājs Raivis Zeltīts, tāpat
arī 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valdes
priekšsēdētājs Jānis Ozols. Īpaši
tika uzsvērts darbs pie likumprojekta “Par 1991.gada barikāžu
dalībnieka statusu”, ko pēc 1991.
gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības ieteikuma ir izstrādājusi Saeimas Sociālo un darba
lietu komisijas darba grupa, kurā
piedalījās barikāžu dalībnieki no
dažādiem Latvijas reģioniem.
Atzīmējot 1991.gada barikāžu
25. gadadienu, Mārupes novada
Domes vadība par aktīvu un ilggadēju 1991. gada barikāžu notikumu atspoguļošanu un vēstures
mantojuma saglabāšanu pasniedza pateicības rakstus 1991. gada
barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības valdei – valdes priekšsēdētājam Jānim Ozolam, valdes
locekļiem Laimai Zandreiterei,
Astrīdai Bērziņai, Mečislavam
Bartuševičam.

Savukārt, 1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības
valde par nopelniem, personīgajiem ieguldījumiem un atbalstu
biedrībai vēstures saglabāšanā pasniedza 23 pateicības rakstus un
2 Goda zīmes, bet 6 Goda zīmes
tika pasniegtas Lietuvas barikāžu
aizstāvjiem Viļņā 12.janvārī.
Vakara gaitā pasākuma dalībniekus un viesus priecēja sieviešu vokālā ansambļa ”Dzelde”,
vidējās paaudzes deju kolektīva
”Mārupieši”, Mārupes mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu, Kultūras nama direktores dziedātājas Iras Dūdumas un deju grupas
„Mistērija” mākslinieciskie sniegumi, kā arī Intas un Andra Gailīšu deju mūzika.
Pasākumu bagātināja Lauras
Liepkalnes veidotais iespaidīgais
vizuālais materiāls.
1991. gada barikāžu dalībnieku
Mārupes biedrība sirsnīgi pateicas Mārupes novada Domei, Domes priekšsēdētājam Mārtiņam
Bojāram, Domes priekšsēdētāja
vietniecei Līgai Kadiģei un Kultūras nama direktorei Irai Dūdumai par atbalstu šī atceres pasākuma organizēšanā.
Ingrīda Medne, 1991.gada
barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības Goda biedrs

PAZIŅOJUMS
Lūdzam visus Mārupes novada
iedzīvotājus, kuri bija 1991.
gada janvārī un augustā Rīgā uz
barikādēm un līdz šim laikam nav
piereģistrēti barikāžu dalībnieku
sarakstā, pieteikties pie 1991.gada
barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības sekretāres Laimas
Zandreiteres pa tālr. 67933750.

Esmu mazais mārupietis

Lepni par mūsu mājražotājiem!
Pagājušajā gadā Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) rīkoja konkursu “Laukiem būt!” Nominācijā “Produkcijas pievienotās
vērtības radīšana” uzvarēja
mūsu novada iedzīvotāja un
mājražotāja Ieva Spriža, kura
piedāvā dabas gardumus ar
“odziņu” – našķus no svaigām
ogām ar samazinātu cukura
daudzumu.
Tikai gada nogalē tika paziņoti uzvarētāji, tāpēc steidzamies 2016.gada pirmajā mēnesī
paziņoti šo priecīgu vēsti Jums
godātie lasītāji. Ieva pastāstīja,
ka lieli palīgi idejas realizēšanā
ir dzīvesbiedrs Jānis un viņa vecāki. Mārupes novadā esošajā
zemnieku saimniecībā “Liepsalas
S” augļi un ogas ir tikai papildnodarbošanās, jo galvenā nodarbe
ir gaļas liellopu audzēšana. Ievas
biznesa ideja radusies pagājušā
gada sākumā, tā paredz ogu un
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augļu salmiņu ražošanu no “visa,
kas izaug dārzā”. Taču jūnijā viņa
sākusi darboties kā mājražotāja.
Nākamgad Ieva plāno dubultot
aveņu platības un patlaban tiek
domāts par pārstrādes izveidi.
Ieva atzinīgi vērtē to, ka projekta
laikā bija iespēja piesaistīt mentorus no Latvijas Valsts augļkopības institūta un šajā kopdarbībā
izveidots jauns produkts – augļu
un ogu trifeles bez cukura, kura
ražošana ir tuvākās nākotnes jautājums. Konkurss “Laukiem būt!”
bijis īpaši vērtīgs, jo iegūtas jaunas zināšanas un kontakti. Ieva
priecīga arī par iegūtām naudas
balvām konkursa gaitā, ko varēs
ieguldīt ražošanas attīstībā.
Biedrības „Pierīgas partnerība”, kura veicina un ir ieinteresēta mājražošanas, mazā un vidējā
biznesa attīstība Pierīgas teritorijā, valde - Nadīna Millere un Alīna Lukjanceva, ir lepnas par Ievu,
daloties priekā par uzvaru.

Pasākumā tika sumināta kuplā Beņislavsku ģimene. No kreisās: domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,
vecāki Arvis un Elīna un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga Laupere. Priekšā Beņislavsku ģimenes bērni
- Luīze, Andželīna, Valters, lielā māsa –Evelīna un mammai rokās mazā māsiņa -Džūlija. Lielais brālis
Ričards pasākuma laikā spēlēja hokeju.
Decembra nogalē Mārupes tradīcija tā tiks turpināta, lai ik vārds meitenēm bijis Laura, bet
novada jaundzimušie ar vecā- gadu Mārupes ģimenēm īpašās zēniem – Jānis.
kiem tika aicināti uz pagājušā svētku reizēs teiktu paldies par
Pēc dzimstības rādītājiem Māgada pēdējo jaundzimušo sveik- Latvijas jaunās paaudzes veidoša- rupes novads jau vairākus gadus
šanas pasākumu “Esmu mazais nu. Vēlot ģimenēm augt stiprām Pierīgā ir starp līderiem - 2015.
mārupietis”. Ar piemiņas mo- un saticīgām, piemiņas monētas gadā dzimuši 334 mazie mārunētām tika sumināti 76 mazuļi, jaundzimušajiem un viņu vecā- pieši.
kas dzimuši 2015.gada septem- kiem pasniedza Mārupes novada
Ielūgtās ģimenes, kuras pabrī, oktobrī un novembrī.
Domes mērs Mārtiņš Bojārs.
sākumu neapmeklēja, par mazā
Mārupes 90 gadu jubilejas ie2015.gadā Mārupes novadā no mārupieša monētas saņemšanu
tvaros pašvaldība pagājušā gadā septembra līdz novembrim pie- aicinātas sazināties ar pašvaldību,
uzsākusi novada jaundzimušo dzimusi 41 meitene un 35 puikas, zvanot pa tālruni 67149868 vai
sveikšanu. Tā kā šis pasākums starp kuriem ir arī divi pāri dvī- rakstot uz e-pastu maruguvis lielu vecāku atsaucību, kā nīšu. Šajos mēnešos populārākais pesvestis@marupe.lv.
piektdiena, 12.februāris, 2016
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kultūra

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauj
Švarcenieku muižu (Švarcekmuižu)

Švarcekmuiža pēc Otrā pasaules kara

Mārupes pašvaldība sāk darbu
pie kultūrvides attīstības un
tradīciju plāna
Ņemot vērā Mārupes novada
iedzīvotāju skaita pieaugumu
un šī brīža novada attīstības
tendences, redzams, ka vitāli
nepieciešama ne tikai izglītības
infrastruktūras attīstīšana un
vides labiekārtošana, bet arī
kultūrvides plānveida attīstīšana. Šogad Mārupes pašvaldība
uzsākusi nopietnu darbu pie
kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādes, jo kultūrvides attīstība ir arī pamats ekonomikas virzībai un turpmākai
attīstībai, kā arī iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai.
Plāna izstrādes mērķis ir noteikt Mārupes novada kultūrvides
attīstības prioritātes un darbības
virzienus, lai sekmētu mērķtiecī-

gu un loģiski saistītu kultūrvides
attīstību un tradīciju īstenošanu
novadā.
Dokumenta izstrādes gaitā plānots apzināt pašreizējo situāciju
un pakalpojumu jomas, pamatojoties uz kurām noteikt attīstības
tendences un iespējamās nākotnes
vajadzības.
Procesā tiks iesaistīti gan novada iedzīvotāji, gan uzņēmēji, gan
citas ieinteresētās personas novada attīstībā, tādējādi nodrošinot
sabiedrības pārstāvju līdzdalību.
Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrādei tiks pieskaitīti
ārēji eksperti un 2016.gada februārī tika izsludināts publiskais
iepirkums plāna izstrādei.

2016.gada 15.janvārī valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksts papildināts ar
pieciem jauniem objektiem,
tajā skaitā pēc Mārupes pašvaldības lūguma iekļauta arī
Švarcenieku muiža - vēsturiski
saukta par Švarcekmuižu.
Vecā
Mazcenas
muižiņa
(Švarcekmuiža) ir viena no retajām senajām ēkām, kas novadā saglabājusies un joprojām ir
apskatāma Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4. Ēka celta 1826.
gadā kā muižnieka Švarca
Pierīgas vasaras mītne un tikusi
izmantota medību un atpūtas

mērķiem. Pārdodot ēku, to novēlēts izmantot izglītības mērķiem.
1910.-1971.gadam muižā atradās
Mazcenas pamatskola, bet vēlāk
iekārtota bibliotēka. Otrā Pasaules kara laikā muiža kalpojusi kā
hospitālis. Saimniecības ēkas no
muižas apbūves nav vairs saglabājušās, tikai varenas egles un
dīķītis liecina par agrāko muižas
dārzu. No sākotnējā interjera ir
saglabājušās kāpnes uz otro stāvu. Šobrīd ēkā darbojas Mārupes pašvaldības dienas centrs
„Švarcenieki”.
Šis objekts ir vietas zīme un
vērtīgs identitātes apliecinājums

konkrētai
kultūrvēsturiskai
situācijai.
Ēka
ir
daļēji
pārveidota, taču kopumā glabā
vēl pietiekošu informāciju par
ēkas būvvēsturi, fasāžu arhitektonisko risinājumu, vēsturiskajiem būvgaldniecības izstrādājumiem, detaļām un tuvējo
apkārtējo vidi. Tā saglabājamās
vērtības ir apjoma telpiskais risinājums ainavā, vēsturiskais fasāžu arhitektoniskais risinājums,
vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, vistuvākā dabas un
cilvēka veidotā vide.
Ilze Žunde

PASĀKUMI MĀRUPES KULTŪRAS NAMĀ
19. februārī, plkst. 19:00
Liepājas Leļļu teātra izrāde bērniem “Krāsainais brauciens”
Liepājas Leļļu teātra izrāde “Krāsainais brauciens” stāsta par
mazo vardulēnu, kurš neko vairāk par dīķa malu un tuvējo mežiņu
nav redzējis. Taču tagad ir pienācis laiks doties ceļojumā pa plašo
pasauli.
Ieejas biļetes cena 3 EUR! Ieejas biļetes būs iespējams iegādāties
30 min. pirms pasākuma Informācija: www.liepajaslelles.lv.
5.martā, plkst. 19:00
Detektīvizrāde pie galdiņiem ar muzikālu intrigu
“Bīstamais plāns”
Kādā nomaļā Francijas viesnīcā pie Deševrē ezera, kuru iecienījuši angļu atpūtnieki, ierodas turīgais vecpuisis Garets Bensons.
Kādu dienu Garets tiek ierauts kādā ļoti bīstamā plānā. Slepkavība,
nelaimes gadījums? Kurš gan var to labāk zināt kā detektīvs Ērkils.
Lomās: Anita Kvāla, Leisija Deivisa- Marija Linarte, Jānis Skanis,
Antra Jakovļeva, Edgars Lipors un citi.
Biļešu cena pie galdiņiem 17 EUR, sēdvietas no 7 līdz 10 EUR.
Ieejas biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs.
12. martā, plkst. 21:00
Sieviešu dienas balle “Tik dēļ jums daiļās dāmas!” Spēlē grupa “Karakums”.
Ieejas biļete 5 EUR! Biļešu skaits ierobežots! Lūdzam rezervēt ieejas biļetes pa e-pastu
kulturas.nams@marupe.lv. Rezervētās biļetes iespējams izņemt līdz 9. martam.
13. martā, plkst. 16:00
Koncerts “Mīlestība divreiz neatnāk”
Mārupes Kultūras nama jauktais koris “Mārupe” aicina uz Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa dziesmu pēcpusdienu (koncertu). Koncertā piedalās: Mārupes Kultūras nama jauktais koris “Mārupe”, Privātskolas “Gaismas tilts 97” runas pulciņš “Ķocis”. Ieeja brīva!
18. martā, plkst. 18:00
Bērnu izrāde “Lielais noslēpums”
Jauns superdetektīvs bērniem. Lomās: Jānis Reinis / Gatis Cīrulis, Gerda Dinsberga / Helēna Vasiļevska, Enriko Avots / Inta Bankoviča, Armands Ekštets / Edgars Varaņickis
Biļetes iepriekšpārdošanā 3 EUR, pasākuma dienā 4 EUR.
19. martā, plkst. 15:00
Radošais projekts “Mājas sajūtas”
Biedrības “Ievas radošā darbnīca ”radošās darbnīcas un izstāde - svētku pasākums dažāda vecuma
mārupiešiem un Mārupes viesiem, jaunajām ģimenēm un profesionāliem māksliniekiem, sagaidot Latvijas valsts simtgadi. Ieeja brīva!
19.martā plkst. 19.00
Ata Auzāna akustiskā programma „Sirds dziesmas“
Divdaļīgajā programmā iekļautas gan Ata Auzāna oriģināldziesmas, gan pazīstamas pasaules klasiķu
un arī latviešu dziesmas („Pieklauvē“, „Senā dziesma“, „Vijolnieks“, „Rūžeņa“, „Vecais zābaciņš“,
„Hallelujah“ u.c.).
Sirsnīgi, smeldzīgi un romantiski. Par dzīvi un mīlestību, „dzīvajā“ skanējumā. Koncertā akordeonu
spēlēs un dziedās Atis Auzāns, pie klavierēm – Jānis Lemežis, perkusijas – Nelli Bubujanca.
Ieejas biļetes: sēdvieta bez galdiņa – 5 EUR, vieta pie galdiņa ar šampanieti – 12 EUR, vieta pie VIP
galdiņa (šampanietis un uzkodas) – 18 EUR. Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs.
24.martā, plkst. 17:00
Mārupes Cālis 2016
Vieta, kur satiekas labākie no labākajiem - konkursa Mārupes Cālis 2016 fināls!
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Mārupes Vēstis
Sveicam novada seniorus
Novembris 2015
Ksenijai Bugakovai 2. novembrī palika 96 gadi
Olgai Utkinai 3. novembrī palika 91 gads
Intai Ziediņai 4. novembrī palika 80 gadi
Annai Kovalei 4. novembrī palika 80 gadi
Nadeždai Ormanei 6. novembrī palika 93 gadi
Vladislavai Tumuļkānei 7. novembrī palika 92 gadi
Vladimiram Krjukovam 8. novembrī palika 80 gadi
Karmenai Zvejniecei 15. novembrī palika 85 gadi
Ņinai Arhipovai 17. novembrī palika 85 gadi
Albinai Užegovai 22. novembrī palika 85 gadi
Valentīnam Jakobsonam 26.novembrī palika 80 gadi
Jakupam Cibuļskim 28.novembrī palika 80 gadi
Decembris 2015
Alīdai Runcei 12. decembrī palika 93 gadi
Viktorijai Tabūnai 19. decembrī palika 91 gads
Andrejam Černovam 30.decembrī palika 80 gadi
Jānim Ciršam 30. decembrī palika 85 gadi
Laimdotai Kumerovai 30. decembrī palika 85 gadi
Janvāris 2016
Konstancei Rapšai 1. janvārī palika 80 gadi
Zigrīdai Ansbergai 6.janvārī palika 85 gadi
Boļeslavam Gudonim 9. janvārī palika 90 gadi
Zigmundam Treijam 11. janvārī palika 80 gadi
Irai Goldmanei 12. janvārī palika 85 gadi
Jurim Pučuram 12.janvārī palika 80 gadi
Tatjanai Nikolajevai 18. janvārī palika 85 gadi
Annai Straukmanei 20. janvārī palika 80 gadi
Elvīrai Pīlātei 22. janvārī palika 94 gadi
Ilgai Mārtinsonei 27. janvārī palika 91gads
Monikai Revizorei 31. janvārī palika 85 gadi

novadā
Seminārs “Uzņēmēj,
sakārto papīrus!”
2016. gada 17. februārī plkst.
10.00 Mārupes novada Kultūras
nama zālē (Daugavas iela 29)
notiks seminārs uzņēmējiem par
šādām tēmām:
• dalībnieku reģistra vešana saskaņā ar Komerclikuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2013.
gada 1. jūlijā, lai ierobežotu
reiderismu un aizstāvētu uzņēmēju tiesības,
• pamatkapitāla denominācija un
pirmā dalībnieku reģistra nodalījuma sagatavošana,
• semināra beigās būs iespēja
uzdot jautājumus lektorei,
sertificētai nodokļu konsultantei
Jadvigai Neilandei.
Sadarbības un uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumu ietvaros,
semināru kopīgi organizē Mārupes novada Dome un biedrība
“Mārupes uzņēmēji” un Uzņēmuma Reģistrs.
Dalība seminārā ir bezmaksas.
Semināra ilgums: no plkst.
10.00 līdz 13:00
Pieteikšanās termiņš: Lūdzam
pieteikt dalību seminārā līdz
15.februārim pie Mārupes novada
domes uzņēmējdarbības attīstības
konsultantes Lienas Ādamsones
elektroniski uz e-pastu: liena.
adamsone@marupe.lv

13.februārī
Plkst. 10.00 Marupe Cup ‘ 2016 U10 grupā, Mārupes sporta kompleksā
Plkst. 17.00 LBL2 basketbola spēle Mārupes sc/ Vidzemes augstskola, Mārupes sporta
kompleksā
14.februārī
Plkst. 10.00 Futbola turnīrs “Uzlēcošā zvaigzne” U7 grupā, Tīraines sporta kompleksā
Plkst. 10.00 Marupe Cup ‘ 2016 U10 grupā, Mārupes sporta kompleksā
21.februārī
Plkst. 10.00 Mārupes novada atklātais čempionāts volejbolā 2.posms, Mārupes sporta
kompleksā
22.februārī
Plkst. 21.15 DAL čempionāts Kursa MRU/Mārupe +35 - VCG ekspertu grupa, Tīraines sporta kompleksā
23.februārī
Plkst. 10.00 Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības florbolā 6-8.kl.grupā, Jaunmārupes sporta kompleksā
27.februārī
Plkst. 10.00 Takvondo sacensības “Pirmais solis”, Mārupes sporta kompleksā
Plkst. 10.00 Mārupes novada atklātais čempionāts bridžā, Mārupes Mūzikas un mākslas skola
Plkst. 10.00 Šautriņu mešanas turnīrs “Mārupes Darts”, Mārupes sporta kompleksā
Plkst. 17.00 LBL2 spēle Saldus/ Mārupes SC, Mārupes sporta kompleksā
5.martā
Plkst. 10.00 Mārupes SC organizētais 3:3 turnīrs U10 vecuma grupā, Mārupes sporta
kompleksā
Plkst. 17.00 LBL2 spēle Mārupes SC/Turība, Mārupes sporta kompleksā
7.martā
Plkst. 21.15 DAL čempionāts Kursa MRU/Mārupe +35 – exNexum, Tīraines sporta
kompleksā
9.martā
Plkst. 17.00 LBL2 spēle Mārupes SC/Līvāni, Mārupes sporta kompleksā
12.martā
Plkst. 9.30 Mārupes novada atklātais čempionāts volejbolā Fināls, Mārupes sporta
kompleksā
Plkst. 11.00 spēļu diena Tīraines sporta kompleksā
19. un 20.martā
Plkst. 9.30 Mārupes SC volejbola turnīrs “Lieldienu Kauss”, Tīraines sporta kompleksā
MNBL spēļu grafiku lasiet www.mnbl.lv vai www.marupe.lv
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Tel. informācijai:
27851877

Mārupes novada
Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas
laulības

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Anna Rūta Tāluma
(26.11.2015.)
Anna Kauša (27.10.2015.)
Haralds Salenieks (21.11.2015.)
Roberts Karūss (03.12.2015.)
Gustavs Kutka (01.12.2015.)
Lizete Miķelsone (29.11.2015.)
Nords Dzintars Cīrulis
(03.12.2015.)
Valeria Vavilova (02.12.2015.)
Austris Troņenkovs
(27.11.2015.)
Sofija Brikune (02.12.2015.)
Miks Kāpa (06.12.2015.)
Eleonora Vītola (11.12.2015.)
Alise Biķerniece (10.12.2015.)
Ernests Pārups (14.12.2015.)
Estere Cimoška (18.12.2015.)
Polina Čaikovska (11.12.2015.)
Melānija Parfjonova
(15.12.2015.)
Kristofers Krūmiņš
(16.12.2015.)
Markuss Gipters (21.12.2015.)
Rauls Baņģis (27.12.2015.)
Leonards Ratkevičs
(28.12.2015.)
Amaija Elizabete Jēkabsone
(22.12.2015.)
Heidija Veinšteine
(29.12.2015.)
Artūrs Ločmelis-Galvanovskis
(24.12.2015.)
Artūrs Reppo (29.12.2015.)
Roberts Bulatovs (04.01.2016.)
Kristers Buličovs (07.01.2016.)
Keisija Kima Dedze
(07.01.2016.)
Leonards Tomsons
(13.01.2016.)
Jegors Nikolas Zabolotskis
(17.01.2016.)
Valts Bikše (20.01.2016.)
Dominiks Čebanovs
(22.01.2016.)
Rodions Liepiņš (21.01.2016.)
Deivids Ščogols (19.01.2016.)
Laura Bukeika (20.01.2016.)
Jēkabs Andersons (25.01.2016.)

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojumi notiks

Mārupes novada Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)
2016. gada 14.un 28.februārī
plkst. 11:00,
kurus svinēs priesteris Imants
Medveckis
Visi laipni aicināti!

04.12.2015.
Matīss Pauls un Evita Pugovka
11.12.2015.
Donāts Grikevičs un
Līga Ameļko
Māris Brikmanis un
Marianne Ozoliņa
Kārlis Tervits un Velga Griķe
Kaspars Gāršnieks un Ilze Lūse
17.12.2015.
Aivars Kalva un Ilze Rozenfelde
18.12.2015.
Juris Sils un Silvija Būmane
Ainārs Bondars un Arita Bērziņa
19.12.2015.
Jānis Driķis un Māra Baltmane
25.12.2015.
Pēteris Galoburda un
Līva Buķevica

Mūžībā aizgājuši

Igors Jekševics
(25.09.1965. - 05.12.2015.)
Vilma Lasmane
(12.06.1927. - 11.12.2015.)
Boriss Zbenovičs
(20.10.1941. - 14.12.2015.)
Gustavs Krūmiņš
(27.03.1929. - 21.12.2015.)
Egils Vonda
(17.10.1964. - 23.12.2015.)
Viesturs Dzelzgalvis
(02.09.1938. - 25.12.2015.)
Irēna Čipa
(02.03.1940. - 04.01.2016.)
Anna Lavriņenko
(09.02.1937. - 06.01.2016.)
Marta Trušinska
(13.02.1924. - 08.01.2016.)
Staņislavs Savickis
(01.06.1925. - 13.01.2016.)
Vladislavs Bankovskis
(29.11.1932. - 20.01.2016.)
Anatolijs Frolovs
(25.08.1949. - 28.01.2016.)
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 Ilze Žunde
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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