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Esi aktīvs un iesaisties!
Tas skar tava novada nākotni!

“Rail Baltica” dzelzceļa trases izbūve
Jā – ievadam uz lidostu no Ziemeļu puses

Atzars caur
Mārupes novadu:
• Pretrunā ar
novada
teritorijas
plānojumu
• Netiek sniegts
projekta
ekonomiskais
pamatojums
• Apdraudēta
Mārupes
novada attīstības
vīzija

Nē – atzaram
caur Mārupes
novadu

• Pārkāpts tiesiskās
paļāvības
princips

Sabiedriskā apspriede par projekta “Rail Baltica”
būvniecības ietekmes uz vidi novērtējumu notiks
7.martā plkst.11.00, Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29

Skaties tiešraidē www.marupe.lv
pirmdiena, 2.marts, 2015
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Mārupes pašvaldības nostāju pret
„Rail Baltica” dzelzceļa līnijas atzaru Mārupes
novada teritorijā skaidro Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Publiski un dažādās darba sanāksmēs
jau vairākkārt esam uzsvēruši, ka Mārupes
pašvaldība pilnībā atbalsta dzelzceļa
transporta projekta „Rail Baltica” pamattrases izbūvi Latvijā, taču kategoriski noraida piedāvāto dzelzceļa atzara izbūvi no
lidostas “Rīga” caur Mārupes novada teritoriju virzienā uz apvedceļu A5 un Olaines
novadu.
Jautājums: Kāpēc par šī „Rail Baltica”
dzelzceļa posmu caur Mārupi runājam tikai
tagad, ja citu Latvijas pašvaldību no Igaunijas
līdz Lietuvas robežai - Salacgrīvas, Limbažu,
Saulkrastu, Carnikavas, Ādažu, Inčukalna,
Garkalnes, Ropažu, Stopiņu, Salaspils,
Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas, Olaines
novadu teritoriju plānošanas dokumentos
dzelzceļa trase jau ir bijusi līdz šim rezervēta
valsts vai reģionālas nozīmes infrastruktūras
objektu izbūvei?
Atbilde: Tādēļ, ka Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014 – 2026. gadam ir iezīmēts
plānotais “Rail Baltica” dzelzceļa atzars
lidostā „Rīga” no Ziemeļu puses, ko pamatoja
arī pētījums „Tehniski ekonomiskais pamatojums par Eiropas standarta platuma dzelzceļa
līniju Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (RailBaltica koridors)” AECOM, 2011, kura izpētes
rezultātā savienojums ar starptautisko lidostu
„Rīga” paredzēts pa 1520 mm sliežu platuma
dzelzceļu, kas detalizētāk pētīts citas izpētes
ietvaros - „Daugavas kreisā krasta dzelzceļa
maršrutu uz ostas teritorijām un Starptautisko
lidostu „Rīga” izpēte”- 2011.gadā. Pētījums
pieejams pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Rail Baltica projekts pie
projekta materiāliem.
Satiksmes ministrija norādījusi tehniskajā
specifikācijā „Rail Baltica” projekta
izstrādātājiem, ka iepriekš minētais pētījums
jāizmanto, veicot „Rail Baltica” dzelzceļa
pamattrases savienojumu ar lidostu “Rīga”.
Minētajā pētījumā ir analizēta iespēja
esošās dzelzceļa līnijas Rīga- Tukums ievads
lidostā “Rīga” starp stacijām Imanta- Babīte,
dzelzceļa noslogotība, iespējamais pasažieru
pārvadājumu apjoms līdz 2040.gadam.
Minētais pētījums ņemts vērā lidostai “Rīga”
veicot savu attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi līdz 2040.gadam.
Līdz šim pašvaldībai nav sniegti skaidrojumi, kādēļ Satiksmes ministrija š.g.
janvārī ir pieņēmusi lēmumu virzīt uz
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru
līdz šim neizpētīto un nepamatoto
risinājumu, veidojot ievērojamu loku no
pamattrases, lai visi tranzīta pasažieri,
šķērsojot arī Ķekavas, Olaines un Mārupes
novadus nonāktu lidostā „Rīga”, lai gan
projekta izstrādātāji - pilnsabiedrība “RB
Latvija” vēl tikai 2014.gada novembrī kā
visizdevīgāko risinājumu pašvaldībām
prezentēja tieši atzara veidošanu lidostai
„Rīga” tikai no Ziemelu puses. (karti Nr.1
un karti Nr. 2 skatīt 4.lpp.)
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Tādējādi Mārupes pašvaldība netiek
uzklausīta un netiek vērtētas piedāvātās
alternatīvas:
• dzelzceļa
ievada
lidostā
“Rīga”
izveidošana no esošā dzelzceļa Rīga- Tukums (saskaņā ar augstāk minētajiem
pētījumiem),
• ātrgaitas tramvaja izbūve no lidostas
„Rīga” uz Rīgas pilsētas centru.
Mēs joprojām esam atvērti diskusijai ar
Satiksmes ministriju.
Mārupes novada pašvaldība, izstrādājot
Mārupes novada Teritorijas plānojumu 2014.2026.gadam, ir vadījusies no attiecīgu valsts
institūciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un augstāk stāvošiem plānošanas
dokumentiem. 2013.gada 17.septembrī
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs atļāva uzsākt Mārupes novada
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam
piemērošanu, tādējādi atzīstot, ka šis teritorijas plānojums atbilst gan procesuālo, gan
materiālo tiesību normām.
Paredzētās darbības „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība”
ir ieplānota Mārupes novada teritorijās, kuras
pēc funkcionālā zonējuma nav paredzētas
šīs darbības īstenošanai. Paredzētā darbība
nav ieplānota tai atbilstošajā funkcionālajā
zonā (dzelzceļa infrastruktūras teritorijā).
Paredzētās darbības norises vieta ir ieplānota
citā vietā, nekā tā ir paredzēta Mārupes
novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam vispārīgā transporta attīstības plānā
un Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2026.gadam vispārīgā transporta attīstības plānā. Nacionālais attīstības
plāns 2014.-2020.gadam nesniedz pietiekošu
detalizāciju paredzētās darbības norises
vietai Mārupes novada robežās. Tematiskais
plānojums attiecībā uz detalizēta transporta
attīstības plāna izstrādi Mārupes novada teritorijai nav ticis izstrādāts nedz valsts, nedz
reģionālā, nedz pašvaldības līmenī.
Ievērojot minēto, secināms, ka paredzētā
darbība ne tikai neatbilst plānošanas dokumentiem visos līmeņos, bet arī rupji
pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus,
kas noteic, ka teritoriju izmantošana ir
pieļaujama tikai atbilstoši attiecīgajos
plānošanas dokumentos paredzētajam
funkcionālajam zonējumam.
Vēlos vērst uzmanību uz to, ka, virzot dzelzceļa atzaru piedāvātajā variantā,
ignorēti tiek pašu projekta attīstītāju noteiktie daudzkritēriju analīzes principi
(DKA) - ievērot lietotāju, infrastruktūras
pārvaldītāja, vides un sabiedrības, kā arī
valsts un pašvaldību intereses. Publiski
pieejamā izsludinātajā paredzētās darbības
ietekmes uz vidi dokumentā “Iesniegums
ietekmes uz vidi novērtējuma programmas
saņemšanai paredzētajai darbībai - Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica
būvniecībai” ir norādīts, ka optimālo “Rail
Baltica” dzelzceļa līniju variantu un iezīmētā
atzara atlasē esot izmantota DKA, kuras ietvaros tikušas izmantotas dažādas kritēriju kopas, kas sadalītas četrās kategorijās: lietotāju
intereses (pēc iespējas īsāks ceļojuma laiks,
zemākas pārvadājumu izmaksas un lielākas
ērtības); infrastruktūras pārvaldītāju intereses (pēc iespējas zemākas būvniecības un
uzturēšanas izmaksas); vides un sabiedrības
intereses (pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi,
nepieciešamība atpirkt īpašumus un minimāls
traucējums trases koridorā dzīvojošajiem);
valsts un pašvaldības intereses (nodrošināt,
ka projekts palīdz īstenot nacionāla un vietēja
līmeņa mērķus, pēc iespējas lielāka netiešā
ekonomiskā ietekme). Analizējot minētos

kritērijus pēc pieejamajiem materiāliem, esam
secinājuši, ka Mārupes gadījumā nav ticis
ņemts vērā neviens no aspektiem.
Jākonstatē, ka nav ievērotas Mārupes novada iedzīvotāju intereses, jo savos attīstības
plānos pašvaldība šādu dzelzceļa trases atzaru
nav iekļāvusi. Turklāt 2013.gadā, kad tika
izstrādāts un apstiprināts Mārupes novada teritorijas plānojums 2014. – 2026.gadam, neviena valsts pārvaldes iestāde pretenzijas par
tā redakciju neizteica un likumā noteiktajā
kārtībā un termiņā neviena persona to netika
apstrīdējusi.
Pēc DKA bažas rada arī tas, ka izvirzītais
risinājums par ES līdzekļiem izbūvēt atzaru
cauri Mārupes novadam uz lidostu “Rīga”,
iespējams, ir ar mērķi maksimāli pietuvoties
Krievu salas ostai, uz kuru tiek prognozēts
kravu apgrozījums ap 20 miljonu tonnu
gadā, lobējot atsevišķu uzņēmēju intereses.
Šobrīd piedāvātais atzars uz lidostu “Rīga”
sadārdzina “Rail Baltica” projektu par aptuveni 500 miljoniem eiro, tai pat laikā ātrgaitas
tramvaja izbūve izmaksātu tikai aptuveni 20
miljoni eiro.
Kā redzams no DKA, minētā analīze
tika veikta, pamatojoties uz kartogrāfisko
materiālu, kurš bija aktualizēts 2012.gadā.
Ņemot vērā, ka Mārupes novada pašvaldībā
notiek nepārtraukta attīstība atbilstoši spēkā
esošajiem plānošanas dokumentiem, tad
pilnsabiedrības „RB Latvija” veiktās analīzes
rezultātā iegūtie dati jau šobrīd neatbilst faktiskajai situācijai – izveidojoties jaunajam
ciemam “Vētras” un turpinoties intensīvai
apbūvei visā paredzētās darbības norises vietā,
ir būtiski palielinājies gan jaunu nekustamo
īpašumu, gan iedzīvotāju skaits. Tādējādi
pilnsabiedrības „RB Latvija” veiktā analīze ir
atzīstama par paviršu un neatbilstošu faktiskajai situācijai, jo tajā izmantotie dati nav aktuāli
un sniedz maldinošu un nepatiesu priekšstatu
par realitāti.
Lai novērstu līdzīgu situāciju ar veicamo
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ir
nepieciešams nodrošināt, ka šīs procedūras
laikā iegūtie dati atbildīs faktiskajai situācijai
un sniegs patiesu priekšstatu par turpmāku
rīcību.
Tādējādi ir nepieciešams pārtraukt uzsākto
procedūru un uzsākt detalizēta transporta
attīstības plāna kā tematiskā plānojuma
izstrādāšanu vismaz Mārupes novada
pašvaldības plānošanas dokumentu līmenī,
kurā tiek izvērtētas visas iespējamās jaunas
dzelzceļa trases atrašanās vietas Mārupes
novadā, vienlaikus izstrādājot Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumus, ar
kuru palīdzību tiks rezervētas teritorijas
jaunās dzelzceļa trases būvniecībai, aizliedzot tajās apbūvi un citādu zemju izmantošanu
ar ilgtermiņa sekām līdz gala lēmuma
pieņemšanai.
Piedāvātais dzelzceļa savienojums ar lidostu “Rīga” ir ne tikai pretrunā ar pašvaldības
attīstības dokumentiem, bet būtiski aizskar
Mārupes novada iedzīvotāju un uzņēmēju
intereses, pasliktinot dzīves apstākļus un
uzņēmējdarbības vidi, jo līdz ar kravu
pārvadājumiem vilcienu kustība dzīvojamās
apbūves un darījumu teritorijās radīs vides
piesārņojumu un paaugstinātu trokšņu līmeni.
Tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, jo
novada zemes īpašnieku un uzņēmēju veiktie ieguldījumi īstenoti, paļaujoties uz spēkā
esošajiem Mārupes novada attīstības dokumentiem.
Projekta sabiedriskās apspriešanas laikā
aicinu mārupiešus nebūt vienaldzīgiem,
iepazīties ar publiski pieejamajiem
materiāliem un aktīvi izteikt savu viedokli
gan rakstiski, gan piedaloties publiskajās
sanāksmēs.

Kādi būs ieguvumi
un kā interesēs
tiek virzīts „Rail
Baltica” plānotais
trasējums?
Lai analizētu „Rail Baltica” plānojuma
pamatojumu, jāņem vērā arī valsts
stratēģiskais dokuments - Nacionālais
attīstības plāns 2014 – 2020.gadam
(NAP), kas ir galvenais vidēja termiņa
plānošanas dokuments valstī.
„Rail Baltica” projektā ir noteikts,
ka dzelzceļa līnijai noteikti jāsavieno 2
loģistikas centri. Ir zināms, ka viens centrs ir
Rīgas centrālā pasažieru stacija un saskaņā
ar NAP, kurā uzsvars balstīts uz līdzsvarotu
reģionu attīstību - otram loģistikas centram
būtu jābūt ārpus Rīgas. Tas ir tautsaimnieciski svarīgi, lai otra pietura pasažieriem
būtu citā pilsētā, kura nākotnē ievērojami
attīstītos (multiplikatīvais efekts). Pilnīgi
pretēji tam „Rail Baltica” tiek plānotas
divas pieturas vietas – Rīgas centrālajā
dzelzceļa stacijā un lidostā “Rīga”, kura
viena no otras atrodas aptuveni 10 km
attālumā. Tas liek secināt, ka izvēlētā varianta ievads radīs negatīvas ekonomiskās
sekas valsts ekonomikai reģionālā līmenī,
jo NAP prioritātes netiek ņemtas vērā.
„Rail Baltica” plašsaziņas līdzekļos tiek
uzsvērti tādi ievērojami ieguvumi šāda
starptautiska transporta tīkla izbūvei kā
jaunas darba vietas un ekonomiskā izaugsme (IKP pieaugums prognozēts par 3
% gadā), tai pat laikā nekur netiek pieminēti
un izvērtēti zaudējumi, kas Mārupes novada pašvaldībai, tās uzņēmējiem un
iedzīvotājiem būtu mērāmi daudzos desmitos miljonu eiro.
turpinājums 4.lpp.

„Rail Baltica”
negatīvi ietekmēs
ūdenssaimniecības
infrastruktūru un tās
attīstību Mārupē
Lai izvērtētu dzelzceļa trases „Rail
Baltica” plānotā atzara ietekmi uz
Mārupes novada ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstību, savu atzinumu
ir sniegusi A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Piesaistot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu
A/S
“Mārupes
komunālie pakalpojumi” kopš 2010.
gada īsteno centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu paplašināšanas
un sistēmas darbības nodrošināšanai
nepieciešamo tehnisko elementu izbūves
projektus Mārupes, Tīraines, Vētras,
Jaunmārupes un Skultes ciemos, kur
centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi iedzīvotājiem līdz šim bijuši pieejami
daļēji.
Savā vēstulē Mārupes novada Domei A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” vadītājs
Juris Ivanovs norāda, ka ir vairāki būtiski aspekti, kāpēc iezīmētais „Rail Baltica” atzara
risinājums Mārupes novada teritorijā nav
atbalstāms. Attiecībā uz atzara plānošanas
procesu, J.Ivanovs īpaši uzsvēris to, ka “izvirzot šādu dzelzceļa klātnes novietojuma
vietu, pie A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” nav vērsusies ne LR Satiksmes
ministrija, ne tās algotie konsultanti, lai apspriestu tehniskos, funkcionālos un ekonomiskos jautājumus, kas ir saistīti ar dzelzceļa
klātnes izbūvi kontekstā ar Vētras un
Jaunmārupes ciemu esošo ūdenssaimniecības
infrastruktūru un tās turpmāko attīstību”.
turpinājums 4.lpp.
pirmdiena, 2.marts, 2015
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Kā iesaistīties
“Rail Baltica” sabiedriskās
apspriedes procesā
• 7.martā plkst.11.00 Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29,
apmeklējiet projekta “Rail Baltica” būvniecības ietekmes uz vidi
novērtējuma sabiedrisko apspriedi.
• Gadījumā, ja 7.martā sabiedrisko apspriedi nevarat apmeklēt
klātienē, sekojiet tai līdzi tiešraidē, kas tiks translēta pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv.
• Līdz 7.martam paudiet viedokli aptaujas anketā, kas pieejama
vietnē www.marupe.lv/aktuali/rail-baltica-projekts/. Aizpildītu anketu nogādājiet Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29. Viedokļi
apkopotā veidā 7.martā sabiedriskās apspriedes laikā tiks iesniegti
projekta izstrādātājiem.
• Līdz 15.martam izsakiet savu viedokli par paredzēto darbību, iesniedzot to rakstiski Mārupes novada Domē vai sūtot elektroniski uz
e-pastu marupe@marupe.lv (jābūt ar elektronisko parakstu) vai
iesniedzot Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23,
Rīga, LV – 1045.
• Ja Jūsu nekustamais īpašums atrodas plānotās dzelzceļa trases
teritorijā, līdz 15.martam nepieciešams sniegt atbildi uz Jums
adresēto Vides pārraudzības valsts biroja vēstuli, norādot, kādi tiešie
un netiešie zaudējumi līdz ar trases būvniecību attieksies uz Jūsu
īpašumu. Aicinām atbildes vēstules kopiju iesniegt arī Mārupes novada Domē, tādejādi palīdzot pašvaldībai precīzāk apzināt kopējos
zaudējumus. Tālrunis papildu informācijai 67149875.

Mārupieši vāc parakstus pret dzelzceļa
“Rail Baltica” atzaru caur Mārupes novadu
Mārupes novada iedzīvotāji pauž
satraukumu par dzelzceļa „Rail Baltica” trases iezīmēto atzaru, kas šķērsos
Mārupes novadu, un uzskata, ka tas
būtiski ietekmēs novada iedzīvotāju intereses. Vislielāko sašutumu izteikuši tieši
Vētras ciema iedzīvotāji, kuru īpašumus
vistiešākā veidā skar paredzētā dzelzceļa
trase. Nākotnē tā nozīmētu visus ar
dzelzceļa infrastruktūras izbūvi saistītos
draudus – ēku nojaukšanu, īpašumu
apgrūtinājumus dzelzceļa aizsargjoslā,
sadzīvošanu ikdienā ar paaugstinātu
troksni, vibrāciju, ierobežotu piekļūšanu
saviem īpašumiem. Lai paustu savu attieksmi pret dzelzceļa „Rail Baltica” atzara izbūvi Mārupes novadā, iedzīvotāji
uzsākuši parakstu vākšanu.
Būmaņu ģimene, kas jau vairākās
paaudzēs dzīvo Vētras ciemā, ir vieni no
aktīvajiem mārupiešiem, kas uzsākuši vākt
parakstus. „Mums līdz šim nekas nebija
zināms par šādas novada apdzīvotu teritoriju šķērsojošas dzelzceļa līnijas izbūves
plāniem. Lielākā daļa no mums, iegādājoties
īpašumu Mārupes novadā, veicot tā apbūvi
vai jau ilgāku laiku dzīvojot novadā
(iepriekš – Mārupes pagastā), ir iepazinusies ar Mārupes novadā apstiprinātajiem
attīstības un teritorijas plānojuma dokumentiem un sekojusi līdzi izmaiņām tajos un/vai
aktīvi piedalījušies jaunu novada attīstības
dokumentu izstrādē. Tieši precīzi izstrādāti,
skaidri saprotami novada attīstības
ilgtermiņa plāni ir bijis viens no iemesliem
izvēlēties par savu dzīvesvietu Mārupes
novada centrālo daļu, kurā netālu no Rīgas
iespējams atrasties videi draudzīgā, zaļā,
klusā, bet ar labu infrastruktūru organizētā
vidē, kura arvien tiek pilnveidota,” stāsta
Andris Būmanis.
Aktīvi pret plānoto dzelzceļa atzaru
iestājas arī Gunārs Ivulāns, kurš viens no

pirmajiem uzsāka parakstu vākšanu. Arī
viņš ir neizpratnē, kāpēc kartē iezīmētajā
trases teritorijā ir atzīmēti tik maz īpašumu.
„Mani pārsteidz, ka projekta izstrādātāji,
zīmējot savas kartes, ir vadījušies pēc
novecojušas informācijas, tāpēc daudzas
mājas viņu kartēs nemaz neparādās. Ieejot
Valsts zemes dienesta portālā kadastri.lv,
pāris minūtēs jau saskaitījām krietni vairāk
īpašumu, nekā varam ieraudzīt Rail Baltica
izstrādātajos dokumentos.” G.Ivulāns pauda bažas arī par vilcienu satiksmes ietekmi
no vides piesārņojuma un trokšņu viedokļa.
Guntars Šterns, Vētras ciema iedzīvotājs,
saka, ka viņš kā projektētājs un būvuzraugs,
kurš strādājis pie daudziem nozīmīgiem un
sarežģītiem projektiem, apstrīd projekta
izstrādātāju kompetenci un atbildības sajūtu:
„Mēs kopā ar kaimiņiem šeit Vētras ciemā
esam ieguldījuši aptuveni 1,5 miljonus, un
ir absurdi runāt par to, ka projektētāji šeit
neredz mājas. Mana māja tur ir, ir uzcelta
arī saimniecības ēka, kura tūlīt tiks nodota
ekspluatācijā. Te nav nekādas Mēness vai
Sapņu pļavas. Es personiski neesmu pret
ievadu lidostā, jautājums ir par to, kāpēc
tiek piedāvāts tieši šis atzars caur Mārupes
novadu. Dokumentos, kas ir mums pieejami, tiek izteikti tikai apgalvojumi, bet netiek
sniegts pamatojums, kāpēc šis atzars būtu
izdevīgs. Aptaujājot divu nedēļu laikā šīs
nozares ekspertus, speciālisti, zinot projekta
izstrādes sarežģītību, īpaši Mārupes novadā,
viennozīmīgi pārstāv viedokli, ka darbs ir
sasteigts un neprofesionāls.”
Iedzīvotāji, kas vēlas izteikt savu viedokli
par dzelzceļa „Rail Baltica” plānoto atzaru
Mārupes novada teritorijā, var aizpildīt anketu, kas pieejama pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv/Aktuāli/Rail Baltica projekts vai arī sazināties ar Andri Būmani pa
tel. 29184872.
Uva Bērziņa

Uzņēmēji: vai “Rail Baltica” atzars Mārupes novadā
ir ekonomiski pamatots?

24.februārī pēc Mārupes uzņēmēju
iniciatīvas uzņēmuma „Doka” telpās notika tikšanās ar dzelzceļa projekta Rail
Baltica izstrādātājiem – pilnsabiedrības
„RB Latvija” pārstāvjiem. Uzņēmēji,
kuri uz tikšanos bija ieradušies kuplā
pirmdiena, 2.marts, 2015

skaitā, bija gatavi uzklausīt projekta
izstrādātāju argumentus ekonomiskajam pamatojumam par trases atzara
izbūvi Mārupes novada teritorijā.
Mārupes uzņēmējus pārstāvēja gan
zemnieku saimniecības, gan loģistikas,

gan ražošanas uzņēmumi, tajā skaitā vieni no lielākajiem komersantiem – SIA
„Sabiedrība Mārupe” un SIA „Polipaks
NT”. Sarunas laikā projekta attīstītāji Nila
Balgaiļa personā atzina, ka, salīdzinot ar
citiem, iepriekš piedāvātajiem variantiem,
izvēlētais dzelzceļa “Rail Baltica” atzars,
kas savieno Rīgas centrālo dzelzceļa staciju ar lidostu “Rīga” un šķērso Mārupes novadu, nebūt nav ekonomiski izdevīgākais.
Lielu neizpratni par iezīmēto atzaru
uzņēmēju vidū raisīja N.Balgaiļa nespēja
pamatot, kāpēc šāda alternatīva ir skatāma
kā būtisks pienesums Latvijas valsts
tautsaimniecībai un ekonomikai. Ņemot
vērā lielos ieguldījumus, kādus prasa tieši
dzelzceļa atzara caur Mārupi izbūve – un
tie ir 700 milj. eiro, uzņēmēji ierosināja
apsvērt variantu par ātrgaitas tramvaju, kas
izmaksu ziņā būtu aptuveni desmit reizes
lētāks.
Klātesošo vidū valdīja nostāja, ka šī projekta realizācija pārkāpj tiesiskās paļāvības
principus, jo ir pretrunā ar pašvaldības
Teritoriālo plānojumu. Pirms savas darbības
uzsākšanas Mārupes novadā, uzņēmēji
veikuši nopietnu uzņēmējdarbības vides
izpēti, jo īpaši, ja darbība saistīta ar
ražošanu. Piemēram, uzņēmums „Polipaks
NT”, kas patlaban nodrošina ap 400 darba
vietu un sava uzņēmuma attīstībai Mārupes
novada teritorijā ir ieguldījuši vairāk
nekā 24 milj. eiro, atrodas iezīmētajā

dzelzceļa izpētes koridorā. Savā ražošanas
procesā „Polipaks NT” izmanto augstākās
tehnoloģijas, kur procesa jūtīgums un
produkcijas kvalitāte lielā mērā ir atkarīga
no zemes vibrācijām. Izbūvējot „Rail Baltica” plānotajā trasējumā, šī uzņēmuma
darbība tiktu paralizēta, jo Mārupes novada
teritorijā, kā zināms, ir vieglas smilts gruntis, kurās vibrācijas ir jūtamas vairāku kilometru attālumā. „Mēs nevaram apstādināt
ražošanu uz trim minūtēm ikreiz, kad
garām ies vilciens. Dzelzceļa trases atzara
izbūve Mārupes novadā faktiski nozīmē
mūsu biznesa sagraušanu,” sašutumu pauž
uzņēmuma pārstāvji.
Uzņēmēji projekta attīstītājiem izteica
vēlmi gaidāmajā sabiedriskajā apspriešanā
7.martā saņemt detalizētu, uz precīziem
aprēķiniem balstītu, atzara caur Mārupi uz
lidostu “Rīga” ekonomisko pamatojumu.
Mārupes novada Domes aicina jebkuru
uzņēmēju novērtēt savus ieguvumus vai
zaudējumus, kas varētu rasties plānotā
„Rail Baltica” trases izbūves rezultātā
un nosūtīt apkopošanai uzņēmējdarbības
speciālistei Lienai Ādamsonei uz e-pastu liena.adamsone@marupe.lv līdz š.g.
11.martam. Pašvaldībā tie tiks apkopoti un
tiks informēta gan Satiksmes ministrija,
gan Vides pārraudzības valsts birojs.
Uva Bērziņa
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Karte Nr.1, R7 izvirzītais risinājums ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūrai

Rail Baltica

Karte Nr.2, R1 izvirzītais risinājums (atbilstoši AECOM 2011.gadā
izvirzītajam risinājumam)

Kādi būs ieguvumi un kā interesēs tiek virzīts „Rail Baltica” plānotais trasējums?
turpinājums no 2.lpp.
Kā
zināms,
būtisks
nosacījums
uzņēmējdarbības vides attīstībai ir atbilstoša
infrastruktūra (ceļi, gāze, ūdenssaimniecība,
elektrība), kuras izbūve pēdējos gados ir
sekmēta arī Vētras ciema un P132 ceļa
apkaimē. Tāpat trases zonā atrodas daudzas
ēkas un būves, bet publicētajos materiālos ir
redzams, ka izpēte ir veikta uz novecojuša
kartogrāfiskā materiāla, tādējādi publiski
tiek pausta sekojoša informācija: „Veidojot
trases maršrutu, kas skar Mārupes novadu,
izdevies sasniegt rezultātu – netiek nojaukta
neviena dzīvojamā māja, savukārt 300 m
platajā trases koridorā ciematā „Vētras” atrodas 3 savrupmājas, bet plašākā dzelzceļa
trases 2 km zonā atrodas 90 savrupmājas”
(Avots: www.railbaltica.info.lv ). Faktiskajā
situācijā esam apzinājuši, ka 300 m plānotajā
aizsargjoslā varētu tikt skartas 76 juridisku
personu ēkas, būves un infrastruktūras objekti, savukārt fiziskām personām tiktu skartas
kopumā 35 ēkas un 46 pilnībā sagatavoti (ar
visu nepieciešamo infrastruktūru) apbūves
gabali.
Teritorijas plānojumā ir noteiktas konkrētas
zonas uzņēmējdarbības vides attīstībai, kas
pēc plānotā trasējuma izbūves nozīmētu

šīs zonas pilnīgu sagraušanu, jo trases
šķērsojuma ietekmes zonā ir koncentrējusies
virkne loģistikas un ražošanas uzņēmumu
(Kreiss, Doka, Polipaks NT, Beweship, Wittraktor, Ramirent u.c.).
Ar teritorijas plānojumu pašvaldība ir
noteikusi atļautās darbības katrā no noteiktajiem funkcionālajiem zonējumiem, t.sk.
uzņēmējdarbības attīstībai. Mārupes novada
teritorijas plānojums 2014. – 2026. gadam neparedz Rail Baltica vai jelkāda cita dzelzceļa
koridoru šobrīd plānotajā trasējumā.
Savukārt ņemot vērā lidostas “Rīga”
plānoto attīstību, tika paredzēta Rail Baltica iespējamās dzelzceļa līnijas savienojums ar lidostu no ziemeļu puses, kā atzars
no dzelzceļa trases Rīga – Tukums. Tas
liek secināt, ka šobrīd izvirzītais trasējums
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
izvērtējumam par šķērsošanu Mārupes
novadā neatbilst normatīviem par teritorijas plānošanu. Tas ir pretrunā ar Teritorijas
attīstības plānošanas likumā ietvertajiem
principiem, it īpaši ilgtspējības, savstarpējas
saskaņotības un integrētas pieejamības principiem. Tiek pārkāpts privātpersonu tiesiskās
paļāvības princips, jo joprojām šobrīd spēkā
esošais plānojums atļauj būvēt, dalīt un veikt
jebkuras citas plānotās darbības.

Esam vairākkārt uzdevuši jautājumu
izpildītājiem pilnsabiedrībai “RB Latvija”
un Satiksmes ministrijai, kādi tad būs ieguvumi Mārupes novadam šādas trases izbūves
rezultātā, protams, ja vien mums visiem jau
nav pašsaprotamas valsts stratēģiskās intereses. Absurdi ir līdz šim sniegtie skaidrojumi un izstrādātāju norādītie ieguvumi:
„Kā būtisks ieguvums jāmin tas, ka tālākā
nākotnē būs iespēja attīstīt vietējo dzelzceļa
satiksmi posmā Bauska – Iecava – Ķekava
– Olaine – Mārupe – Lidosta – Rīgas
Centrālā stacija, ļaujot Jaunmārupes un
Mārupes iedzīvotājiem sasniegt Rīgas centru 15 minūtēs. Trases izbūve dos arī iespēju
sakārtot vietējo novada infrastruktūru.”
(Avots: www.railbaltica.info.lv). Neesam
līdz šim saņēmuši iedzīvotāju sūdzības vai
ierosinājumus tam, ka būtu grūtības pietiekami īsā laikā sasniegt Rīgas pilsētas centru un
tam būtu nepieciešami alternatīvi transporta
risinājumi. Jau šobrīd no lielas daļas novada teritorijas Rīga tiek sasniegta šajās 15
minūtēs, turklāt grūti iedomāties, kāda būtu
potenciālo pasažieru motivācija, lai dotos uz
kādu no reģionālajām dzelzceļa stacijām, lai
caur lidostu mēģinātu nokļūt pilsētas centrā.
To izjūtam jau šobrīd, redzot, ka Tīraines
dzelzceļa stacija, kura atrodas blakus blīvi

apdzīvotai teritorijai, bet ir maz noslogota
un Mārupes iedzīvotāju neapmeklēta.
Līdzīgi par iespējām sakārtot vietējo novada infrastruktūru – tieši pretēji - Vētras
ciemā jau šobrīd izbūvētā un pieejamā visa
nepieciešamā infrastruktūra tiks sagrauta, ja
to šķērsos dzelzceļš.
Līdz ar to neviļus rodas jautājums, kas
iegūs no šī plānotā, tehniski sarežģītā un
neekonomiskā atzara ievadam Rīgā caur
lidostu “Rīga” un Mārupes novada teritoriju? Secinājumi rodas, ka no ievada
izbūves iegūs tikai daži procenti pasažieru,
kas izkāps lidostā, jo nokļūs tur padsmit
minūtes ātrāk nekā tur nonāktu ar kādu citu
alternatīvu transporta līdzekli. Saprotot, ka
šāds secinājums ir neloģisks un absurds,
speciālistu līmenī analizējot izpētes laikā
veikto daudzkritēriju analīzi, izvirzītais
risinājums par Eiropas Savienības līdzekļiem
izbūvētam atzaram tieši caur Mārupes novadu
uz lidostu “Rīga”, ļoti iespējams, ir ar mērķi
maksimāli pietuvoties Krievu salas ostai, uz
kuru tiek prognozēts kravu apgrozījums ap
20 miljonu tonnu gadā, tādējādi šo trasējumu
pamatojot nevis ar sabiedrības interesēm, bet
pavisam citām interesēm.
Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja

„Rail Baltica” negatīvi ietekmēs ūdenssaimniecības infrastruktūru un tās attīstību Mārupē
turpinājums no 2.lpp.
Runājot par projekta graujošo ietekmi
uz ūdenssaimniecības infrastruktūru un
tās turpmāku attīstību Mārupē, J.Ivanovs
skaidro:
Ūdenssaimniecības pakalpojumi un
infrastruktūras izbūve Mārupes novadā tiek
veikta, balstoties uz 2004. gadā veiktajām
izpētēm un tehniski ekonomisko pamatojumu, kas paredz visu Mārupes, Tīraines,
Vētras un Jaunmārupes ciemata notekūdeņu
centralizētu savākšanu un novadīšanu uz
Rīgas bioloģiskajām attrīšanas iekārtām
to attīrīšanai, tādējādi likvidējot Mārupes
novadā esošās lokālās bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas. Nepieciešamās ūdenssaimniecības
infrastruktūras izbūvei A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar
Mārupes novada Domi, piesaistot ES
Kohēzijas fonda finansējumu, jau 2013.
gadā ir nodrošinājusi savienojošā maģistrālā
sadzīves kanalizācijas vada izbūvi un
ūdensvada izbūvi pa Veco Mārupes ceļu
līdz “Lielviļņiem” un līdz 2015. gada
beigām plānots izbūvēt savienojošo spiedvadu, pieslēdzot Jaunmārupes sadzīves
kanalizācijas sistēmu Mārupes sadzīves
kanalizācijas sistēmai, kā arī tiks likvidētas
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esošās tehniski un morāli novecojošās
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Projekta
“Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē, III kārta”
ietvaros līdz 2015. gada beigām plānots
izbūvēt Jaunmārupes ciema pieslēgumu
Mārupes kanalizācijas sistēmai un veikt
daudzdzīvokļu
masīva
kanalizācijas
sistēmas un Mazcenu alejas maģistrāles
rekonstrukciju, novirzot notekūdeņus no
Jaunmārupes NAI uz Mārupes kanalizācijas
sistēmu, kā arī likvidēt Jaunmārupē esošās
tehniski un morāli novecojušās NAI. „Rail
Baltica” atzara izbūves gadījumā savienojuma projekts un ieguldītie resursi zaudē
savu mērķi, jo finanšu līdzekļu ieguldīšana
šajā aktivitātē var izrādīties iracionāla - tiktu zaudēti ieguldītie 1,2 miljoni eiro Eiropas Savienības un Mārupes novada Domes
budžeta līdzekļi.
Analogi centralizētajai kanalizācijas
sistēmai Mārupes novadā, arī ūdensapgādes
sistēma tiktu mākslīgi sadalīta, kā rezultātā
potenciāli tiek pārrauts Jaunmārupes ciemata ūdensapgādes sistēmas sacilpojums ar
Mārupes ūdensapgādes sistēmu uz Mārupes
Vecā ceļa, kā arī plānotais ūdensvads blakus
autoceļam P132 Rīga – Jaunmārupe.
Ņemot vērā pastāvošo risku, ko rada „Rail
Baltica” projekta realizācija Mārupes no-

vada teritorijā un vadoties pēc esošā Mārupes
novada centralizētās kanalizācijas sistēmas
un ūdenssaimniecības attīstības plāna
2016. - 2020.gadam, vienotā centralizētās
kanalizācijas sistēma Mārupes novadā tiktu mākslīgi sadalīta, nodalot Jaunmārupes
ciematu no Mārupes. J. Ivanovs uzsver,
ka vienota tehniski un ekonomiski pamatota Mārupes novada ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība, ir balstīta uz
priekšizpētēm, novērtējuma ziņojumu un
alternatīvu izvērtējumu saskaņā ar izstrādāto
stratēģisko ūdenssaimniecības attīstības
plānu, kura realizācija tika izsākta 2010
gadā, ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstībā ieguldot 7,344 milj. eiro un līdz
2015.gada beigām vēl plānojot ieguldīt
8,507 milj. eiro. Plānojot nepieciešamās
investīcijas nākamajam Eiropas Savienības
fondu plānošanas periodam, A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” ir ņēmusi
vērā 2014.gadā apstiprināto aktualizēto
Aglomerācijas ziņojumu, kurā ir ņemts
vērā Novada attīstības plāns un izstrādātā
stratēģija, kas neparedz „Rail Baltica” projekta realizāciju un attiecīgi tā ietekmi uz
novada attīstību un teritorijas plānojumu,
līdz ar ko projekta „Rail Baltica” realizācija
radikāli ietekmē esošās ūdenssaimniecības
sistēmas darbību un būtiski maina nākotnes

attīstības koncepciju.
Rezumējot minētos apstākļus, A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” vērš
uzmanību uz sekojošo:
Pirmkārt, projekts „Rail Baltica” būtiski
ietekmē
ūdenssaimniecības
attīstības
projekta mērķu sasniegšanu, līdz ar ko
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
līdzfinansējums var tikt atzīts par 100%
neattiecināmu, kas sastāda 11,082 miljonus
eiro un gadījumā, ja izdevumi tiks atzīti par
neattiecināmiem, Mārupes novadam tie būs
jāatmaksā atpakaļ Eiropas Savienībai.
Otrkārt, lai nodrošinātu centralizētās
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas
sistēmas darbību gadījumā, ja tiks realizēta
„Rail Baltica” atzara izbūve, Mārupes novads būs spiests papildus investēt līdz pat
3 miljoniem eiro. Tie būs nepieciešami
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei
Jaunmārupē, Mārupes un Jaunmārupes
trasējuma pārplānošanai, kā arī centralizētā
ūdens ieguves un padeves jaudu
Jaunmārupes tīklos palielināšanai.
Treškārt, ņemot vērā virkni neskaidrību
saistībā ar „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas
būvniecību Mārupes novadā, atsevišķos novada rajonos turpmāku ūdenssaimniecības
attīstību plānot nav iespējams.
Kate Nītiņa
pirmdiena, 2.marts, 2015
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novadā
Saimnieciskie darbi janvārī
un februārī
Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Rožu ielas no C-30 līdz Vējiņu ielai
rekonstrukcija un gājēju celiņa izbūve
Ventas ielā no Gaujas ielas līdz Krones ielai ar ielas seguma atjaunošanu –
piedāvājumu iesniegšana 02.03.2015.
• Laimdotas ielas posmā no Pededzes ielas
līdz zemesgabalam ar kadastra Nr. 8076007-0256 rekonstrukcija – piedāvājumu
iesniegšana 05.03.2015.
• Lielās ielas no Kantora ielas līdz Daugavas ielai rekonstrukcija – piedāvājumu
iesniegšana 25.03.2015.
• Transporta
pakalpojumi
skolēnu
pārvadāšanai – piedāvājumu iesniegšana
15.04.2015.
• Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi
Rožu ielā 35, Mārupē – piedāvājumu
iesniegšana 21.04.2015.
• Kurmales ielas no Ventas ielas līdz
Sīpeles ielai, Mēmeles ielas no Laimdotas ielas līdz Dzelzceļa ielai, Kurmenes
ielas no Mēmeles līdz novadgrāvim
N-11 un Lejnieku ielas no Mēmeles līdz
novadgrāvim N-11 rekonstrukcija – notiek piedāvājumu izvērtēšana.
• Vispārīgā vienošanās par mērniecības
pakalpojumu nodrošināšanu Mārupes novada pašvaldības vajadzībām – pieņemts
lēmums slēgt vispārīgo vienošanos ar
SIA „Metrum”, SIA „Rīgas mērniecības
birojs”, SIA „BaltSurvey”, līguma summa 50 819,99 EUR; termiņš 36 mēneši
no līguma noslēgšanas brīža.
• Vasaras puķu stādu piegāde – pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar Ineses Tiesneses
individuālo uzņēmumu; līguma summa
722,85 EUR, termiņš 30.06.2015.
• Tērpu
šūšana
Mārupes
novada
pašvaldības iestādēm – pieņemts lēmums
slēgt līgumu 1.dalā ar SIA „Marigold
3”; līguma summa 7 260,00 EUR;
2.daļā ar SIA „More Fashion”; līguma

•

•

•

•

•

•

•

•

summa 16 456,00 EUR; 3. un 4.daļā ar
SIA „ANVI AM”; līguma summa 3.daļā
10 524,24 EUR, līguma summa 4.daļā
4 213,83 EUR; 5.daļā SIA „Musturi”;
līguma summa 8 668,68 EUR.
Iepirkumu procedūru rezultātā
noslēgti līgumi ar:
SIA „SilJa” par teritorijas uzkopšanas
inventāra piegādi Mārupes novada
pašvaldības iestādēm, līguma summa
50 819,99 EUR; termiņš 31.12.2015.
SIA „KONE Lifti Latvija” par liftu
tehnisko apkopi, remontu un avārijas
izsaukumu pakalpojumu nodrošināšanu;
līguma summa 50 819,99 EUR, termiņš
07.01.2017.
SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” par
Mārupes novada pašvaldības informatīvā
izdevuma izdošanu, līguma summa
20 825,38 EUR, termiņš 30.01.2018.
SIA „MEGA RP” par automašīnu tehnisko apkopi, remontu un rezerves daļu
piegādi, līguma summa 50 819,99 EUR;
termiņš 12.02.2017.
SIA „BM Projekts” par Mārupītes krastu apstādījumu būvprojekta izstrādi;
līguma summa 5 420,80 EUR, termiņš
20.06.2015.
SIA „ZZ Dats” par vienotās pašvaldību
sistēmas (VPS) uzturēšanas un datu
izmitināšanas pakalpojuma sniegšanu;
līguma summa 31 131,41 EUR; termiņš
20.02.2017.
SIA „Tirdzniecības nams „Kurši””
par remontdarbu materiālu piegādi,
līguma summa 50 819,99 EUR; termiņš
28.01.2017 vai līdz līguma summas
izlietojumam.
AAS „Baltijas apdrošināšanas nams” par
Kasko apdrošināšanu, līguma summa
5 743,82 EUR, apdrošināšanas polišu
termiņš 08.02.2017.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Līdz 2015. gada beigām centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi būs pieejami arī
Mārupītes gatvē, Dāliju, Upleju un Avotu ielā
ieguldījums
tavā
nākotnē

Lai nodrošinātu Eiropas Savienības
Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta
„Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība, 2. kārta” ietvaros pieejamo finanšu
resursu efektīvu apguvi, kā arī ņemot vērā,
faktu, ka pēc visu sākotnēji projektā plānoto
līgumu noslēgšanas bija radies finanšu resursu
ietaupījums, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” saskaņā ar Mārupes novada Domes
lūgumu, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju izteikto
vēlmi saņemt centralizētos ūdenssaimniecības
pakalpojumus, papildināja projekta apjomu.
Šobrīd projektā papildus iekļauta
maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu izbūve
vēl četrās ielās Mārupē – Mārupītes gatvē,
posmā no Daugavas līdz Skaņā kalna ielai,
Dāliju ielā, posmā no Rožu līdz Skaņā kalna
ielai un posmā no Lielās līdz Neļķu ielai,

Mārupē vandāļi izposta apgaismojuma
vadības skapjus
Mārupes novadā pēdējā laikā bieži
nākas saskarties ar ielu apgaismojuma
traucējumiem, kuru iemesls ir vandāļu
radītie apgaismojuma vadības skapju vai
atsevišķu apgaismes stabu bojājumi
Kā stāsta Mārupes novada elektroinženieris
Normunds Kārklis, ar šādiem bojājumiem
nākas biežāk sastapties tieši pēdējā laikā.
„Nav skaidrs, kas to dara un kāpēc,
taču pēdējā laikā ļoti bieži nākas konstatēt
ļaunprātīgus ielu apgaismes vadības skapju
un atsevišķu apgaismes stabu bojājumus.
Šādi bijājumi konstatēti Gaujas ielā,
Mārupītes gatvē, Kurmales, Liliju, Lielajā,
Rožu ielā. Gaujas ielā elektroniku nācās
labot pat vairākas reizes. Vadības skapjiem
tiek atlauzti vāciņi, tiek sabojāti automātiskie
slēdži, pārrauti vadi. Dažreiz vienkārši
vadības pultī sagroza iestatījumus un ielas

Iedzīvotāji iesaistās Jaunmārupes mazdārziņu teritorijas
“Mazcenas dārzi” attīstības plānošanā
Lai
sakārtotu
Jaunmārupes
mazdārziņu teritoriju un noteiktu
skaidrus teritorijas turpmākās attīstības
virzienus, lokālplānojuma izstrādes
ietvaros 2014.gada rudenī uzsākta teritorijas detalizēta situācijas izpēte un
turpmākās izmantošanas priekšlikumu
izstrāde. Lai attīstības plānošanā
iesaistītu arī mazdārziņu un pārējo teritorijas īpašniekus, 2015.gada 26.februārī
Mārupes mūzikas un mākslas skolā notika tikšanās ar iedzīvotājiem.
Tikšanās
laikā
lokālplānojuma
izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti”
pārstāvji norādīja uz būtiskāko jautājumu
šīs teritorijas attīstības plānošanā –
saglabāt teritoriju kā mazdārziņus un
paredzēt nepieciešamo labiekārtojumu
šādam izmantošanas veidam, vai plānot
teritoriju dzīvojamās apbūves vajadzībām.
Šī jautājuma izlemšanā svarīgs ir teritorijas
pašreizējo īpašnieku un izmantotāju viedoklis, tādēļ lokālplānojuma izstrādes ietvaros tiek veikta arī īpašnieku aptauja par
vēlamo teritorijas izmantošanu nākotnē.
Kā liecināja diskusijas tikšanās laikā,
vairums iedzīvotāju atbalsta iespēju
saglabāt teritoriju kā mazdārziņus,
norādot, ka nepieciešams sakārtot ceļus,
kā arī uzlabot piekļuvi teritorijai gājējiem
un velosipēdistiem. Lai teritoriju izmantotu arī pārējo Jaunmārupes iedzīvotāju
pirmdiena, 2.marts, 2015

rekreācijas vajadzībām, būtu nepieciešams
labiekārtot meža teritoriju starp dārziņu
teritorijām.
Teritorijā atsevišķos zemes gabalos ir izbūvētas dzīvojamās mājas un
iedzīvotāji par saviem resursiem risina elektroapgādi šiem īpašumiem.
Tomēr
lokālplānojuma
izstrādātāji
norādīja, ka vienīgā iespēja paredzēt arī
turpmāku dzīvojamās apbūves attīstību
šajā teritorijā ir teritorijas iekļaušana
Jaunmārupes ciemā, kas attiecīgi nosaka
lielus ieguldījumus inženierkomunikāciju
izbūvei un nepieciešamību atsavināt zemi
ielu izveidošanai, vēl vairāk samazinot jau
šobrīd nelielos zemes gabalus.
Plašāka diskusija izvērtās par šobrīd
nesakoptās un piegružotās garāžu teritorijas izmantošanu, kā rezultātā tika ierosināts
rīkot teritorijas sakopšanas talku. Talkas
vajadzībām viens no teritorijas īpašniekiem

Upleju ielā, posmā no Gaujas līdz Liepkalnu
ielai un Avotu ielā, posmā no Kursīšu līdz
Brūkleņu ielai.
Atklāta iepirkuma rezultātā A/S „Mārupes
komunālie pakalpojumi” š.g. 6. februārī
noslēdza līgumu ar SIA „Wesseman” par
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektēšanas būvniecības darbu veikšanu.
Līguma summa ir 679 500 EUR bez PVN.
Būvdarbu inženiertehnisko vadību un
būvuzraudzību veiks SIA „ĢeoConsultants”
š.g. 6. februārī noslēgtā līguma par kopējo
summu 10 500 EUR ietvaros.
Visus darbus ir plānots pabeigt un
ūdenssaimniecības infrastruktūru nodot
ekspluatācijā līdz 2015.gada 30.oktobrim.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam
sazināties ar A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” projekta koordinatoru P. Stafecki,
zvanot pa tālruni 67915279, vai 26454989.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

solīja nodrošināt nepieciešamo tehniku,
savukārt novada domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs piedāvāja no pašvaldības
līdzekļiem segt talkas laikā savākto atkritumu tālāko noglabāšanu.
Jaunmārupes iedzīvotāji kā būtisku
jautājumu akcentēja veloceliņu trūkumu
un tieši iespēju nokļūt ar velosipēdu uz
Mārupi. Šis jautājums tieši neskar Mazcenu dārzu lokālplānojuma izstrādi, taču
pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja
I.Krēmere informēja par tehniskā projekta izstrādi 2015.gadā veloceliņa izbūvei
pa “veco Mārupes ceļu”, kā arī deputāts
J.Rušenieks informēja par izstrādātajiem
velomaršrutiem novada teritorijā.
Ikviens Mārupes novada iedzīvotājs tiek
aicināts iesaistīties teritorijas plānošanā,
izsakot savus priekšlikumus un iebildumus, gan konkrētā plānošanas dokumenta publiskās apspriešanas gaitā, kas
uzsāksies pēc lokālplānojuma 1.redakcijas
izstrādes, gan jebkurā laikā sniedzot savus
ierosinājumus Mārupes novada domē. Ar
lokālplānojuma “Mazcenu dārzi” izstrādi
saistītā sagatavotā dokumentācija būs
pieejama Mārupes novada pašvaldības
interneta vietnē: http://www.marupe.
lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/
lokalplanojumi/, kur šobrīd atrodams
lokālplānojuma darba uzdevums un teritorijas grafiskais attēlojums.

apgaismojums deg dienas laikā, savukārt
nakts laikā izslēdzas, kā tas nesen bija
Mārupītes gatvē.
N.Kārklis informē, ka Mārupes novadā
ielu apgaismojuma līniju apkalpi veic SIA
„EDS”, un viņu speciālistus var atpazīt
pēc atbilstoši marķētajām automašīnām un
speciālā apģērba. „Ja iedzīvotāji pamana,
ka ap elektrības sadales skapjiem rosās
aizdomīgi cilvēki bez speciālā apģērba,
lūdzu, ziņojiet,” aicina N. Kārklis.
Ziņot par ielu apgaismojuma bojājumiem
var zvanot pa tālr. 26556682.
Savukārt nopietnu apgaismojuma sistēmu
avāriju gadījumā, piemēram, ir sarauti elektrovadi, dzirksteļo elektrosadales skapis vai pamanīti tādi bojājumi, kas var būt
bīstami cilvēka veselībai vai pat dzīvībai,
nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestam vai pa tālruni 112.

Iedzīvotāji vaicā:

Vai šovasar Jaunmārupes
ciema daudzdzīvokļu māju
pagalmos ir paredzēti teritorijas
labiekārtošanas darbi?
Atbildi sniedz Mārupes novada Domes
Labiekārtošanas dienesta vadītāja
Ziedīte Lapiņa.

Mārupes
pašvaldības
šī
gada
investīciju plānā ir paredzēts izstrādāt
novada teritorijas labiekārtošanas
plānu, kurā tiks definēti principi, pēc
kādiem turpmāk vienoti visā pašvaldībā
tiks labiekārtotas publiskās teritorijas. Saskaņā ar šo plānu tiks izstrādāti
arī konkrētu daudzdzīvokļu māju
labiekārtošanas
projekti.
Šovasar
paredzēts demontēt arī visas vecās,
drošības normām neatbilstošās rotaļu
ierīces.
Ņemot vērā to, ka līdz 2015. gada
beigām
AS
“Mārupes
komunālie
pakalpojumi”
realizē
sadzīves
kanalizācijas tīklu pārbūves projektu, kura
ietvaros paredzēta tīklu rekonstrukcija arī
Jaunmārupes daudzdzīvokļu namu pagalmos, veikt kapitālieguldījumus pagalmu
labiekārtojumā šogad nebūtu lietderīgi.
Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri
vēlas ar savu darbu iesaistīties pagalmu
pavasara uzkopšanā un, kam ir idejas, kā
pašu spēkiem, sadarbojoties ar pašvaldību,
uzlabot savu dzīves vidi, ir aicināti
savlaicīgi sazināties ar Labiekārtošanas dienesta vadītāju, rakstot uz e-pastu ziedite.
lapina@marupe.lv.
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MarupesVESTIS
Paziņojums par
detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai
nekustamajiem
īpašumiem teritorijā, kura
iekļaujas starp Kantora,
Lambertu, Vārpu un Smiltnieku ielām

Mārupes novada Dome 2015.gada
25.februāra domes sēdē pieņēma lēmumu
Nr.11 “Par nekustamo īpašumu „Kāpu iela
1” (kadastra Nr. 80760031180), „Kāpu iela
2” (kadastra Nr. 80760031182), „Kāpu iela
3” (kadastra Nr. 80760031181), „Kāpu iela
4” (kadastra Nr. 80760031184), „Kāpu iela
5” (kadastra Nr. 80760031183), „Kāpu iela
6” (kadastra Nr. 80760031186), „Kāpu iela
7” (kadastra Nr. 80760031185), „Kāpu iela
8” (kadastra Nr. 80760031188), „Kāpu iela
9” (kadastra Nr. 80760031187), „Kāpu iela
10” (kadastra Nr. 80760031190), „Kāpu
iela 13” (kadastra Nr. 80760031191),
„Smiltnieku iela 9” (kadastra Nr.
80760031210), „Smiltnieku iela 11” (kadastra Nr. 80760031208), „Smiltnieku iela
13” (kadastra Nr. 80760031206), „Smiltnieku iela 15” (kadastra Nr. 80760031204),
„Smiltnieku iela 17” (kadastra Nr.
80760031202), „Smiltnieku iela 18” (kadastra Nr. 80760031211), „Smiltnieku iela
20” (kadastra Nr. 80760031209), „Smiltnieku iela 22” (kadastra Nr. 80760031207),
„Smiltnieku iela 26” (kadastra Nr.
80760031203), „Ziedleju iela 29” (kadastra Nr. 80760031200), „Ziedleju iela 30”
(kadastra Nr. 80760031199), „Ziedleju iela
31” (kadastra Nr. 80760031056), „Ziedle-

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 94
, „Ziemcieši”, Sildegu iela
12, Sildegu iela 14, Sildegu
iela 16, Sildegu iela 18,
„Mežavēji”, detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2015.gada
25.februārī
ir
pieņēmusi
lēmumu
Nr.14 (sēdes protokols Nr.2) „ Par
nekustamo īpašumu Lielā iela 94 (kad.
Nr.80760031623), „Ziemcieši” (kad.
Nr.80760030855), Sildegu iela 12 (kad.
Nr.80760031624), Sildegu iela 14 (kad.
Nr.80760031625), Sildegu iela 16 (kad.
Nr.80760031626), Sildegu iela 18 (kad.
Nr.80760031627),
„Mežavēji”
(kad.
Nr.80760030493)
Mārupe,
Mārupes
novads,
detālplānojuma
projekta
apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
“Oši”, detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2015.gada
25.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1
(sēdes protokols Nr.2) „Par nekustamā
īpašuma „Oši”, kadastra Nr. 8076 011
0236, Mārupes novads, detālplānojuma
projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
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ju iela 32” (kadastra Nr. 80760031201),
„Lambertu iela 35” (kadastra Nr.
80760031148), „Lambertu iela 37” (kadastra Nr. 80760031147), Mārupē, Mārupes
novadā, detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Publiskā apspriešana notiks no 9.03.2015
līdz 6.04.2015. Ar detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 6.04.2015 Mārupes
novada Būvvaldē (Daugavas iela 29,
Mārupe), būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
projektu var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/
detālplānojumi.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015.gada 26.martā plkst. 17.00 Mārupes
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt 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:
dace.zigure@marupe.
lv sākot no 9.03.2015 līdz 6.04.2015.
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē pie
Mārupes novada Domes Teritorijas
plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesakoties pa tālruni 67149862.

pašvaldībā
Lai nerastos vieta kūlas
ugunsgrēkam

Lielākajā daļā Latvijas, kā arī
Mārupes novadā jau ir nokusis sniegs
un iestājies agrs pavasaris. Siltās un
saulainās dienas ātri izžāvē pērnā
gada zāli, kas cilvēku bezatbildīgas
rīcības rezultātā nereti noved pie kūlas
ugunsgrēkiem. Neskatoties uz to, ka ir tikai marta sākums, Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienests ir reģistrējis jau
vairākus desmitus lielākus un mazākus
kūlas ugunsgrēkus visā Latvijā.
Lai ierobežotu kūlas ugunsgrēkus
un izvairītos no kūlas veidošanās,
Mārupes Pašvaldības policijas darbinieki
pagājušajā vasarā un rudenī ieguldīja lielu
darbu, informējot un izsūtot paziņojumus
zemju īpašniekiem ar atgādinājumiem
labprātīgi veikt īpašumu sakopšanas darbus, savlaicīgi nopļaujot zāli. Minētie

pasākumi ir devuši labus rezultātus, bet
tomēr atsevišķu zemju īpašnieki, neskatoties uz saņemtajiem brīdinājumiem, novada saistošo noteikumu prasības ignorēja
arī pēc administratīvā soda uzlikšanas,
tādējādi radot pavasarī reālus draudus
apkārtējiem iedzīvotājiem. Ikdienas darbā
pašvaldības policijas darbinieki apseko
novada teritoriju un īpašumos, kuros nav
veikta pērnā gada zāles pļaušana un ir izveidojusies kūla, pret zemes īpašnieku tiek
uzsākta administratīvā lietvedība. Kūlas
veidošanās apdraud ne tikai īpašumus,
bet arī cilvēku veselība un dzīvību,
līdz ar to likums paredz bargas sankcijas. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 51.pantu par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu
un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no simt četrdesmit līdz
septiņsimt eiro, bet juridiskajām personām
— no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt
eiro.
Atgādinām, ka vēl ir iespēja veikt
pasākumus kūlas smalcināšanai, lai
neapdraudētu apkārtējo drošību un
izvairītos no bargajām sankcijām.
Vēlos pateikties visiem tiem zemju
īpašniekiem kas savlaicīgi sakopj savus
īpašumus un ar sapratni izturas pret policijas atgādinājumiem.
Juris Jēkabsons, Mārupes Pašvaldības
policijas priekšnieks

Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Kantora iela 126, Kantora iela 128 un Sniķeru iela 18, ietverot arī
būvprojektu minimālā sastāvā Mārupes Ledus halles būvniecībai

Paredzamās Mārupes ledus halles vizualizācija
Mārupes novada Dome 2015.gada
25.februāra domes sēdē pieņēma
lēmumu Nr.12 „ Par nekustamo
īpašumu Kantora iela 126 (kadastra Nr.
80760031013), Kantora iela 128 (kadastra Nr. 80760031003) un Sniķeru iela 18
(kadastra Nr. 80760031685), Mārupē,
Mārupes
novadā,
detālplānojuma
projekta
nodošanu
publiskajai
apspriešanai”.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros tiek
izstrādāts arī būvprojekts minimālā sastāvā
Ledus halles celtniecībai, kas plānota
nekustamo īpašumu Kantora iela 128 (kadastra Nr. 80760031003) un Sniķeru iela
18 (kadastra Nr. 80760031685) teritorijā.
Detālplānojuma publiskā apspriešana
notiks no 2.03.2015 līdz 30.03.2015.
Ar detālplānojuma projekta, tai skaitā
projektējamās Ledus halles būvprojektu

minimālā sastāvā un objekta vizualizācijas,
materiāliem var iepazīties līdz 30.03.2015
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela
29, Mārupe), būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
projektu var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/
detālplānojumi.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015.gada 19.martā plkst. 17.00 Mārupes
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt 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:
dace.zigure@marupe.
lv sākot no 2.03.2015 līdz 30.03.2015.
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē pie
Mārupes novada Domes Teritorijas
plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesakoties pa tālruni 67149862.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”,
„Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši” un Lielā iela 2 detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2015.gada
25.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13
(sēdes protokols Nr.2) “Par nekustamo
īpašumu „Salmiņi” (kadastra Nr. 8076
003 0324), „Zaļozoli-1” (kadastra Nr. 8076
003 0047), „Zaļozoli-2” (kadastra Nr. 8076
003 0444), Daibes iela 47 (kadastra Nr.

8076 003 0697), „Ceļtekas” (kadastra Nr.
8076 003 0190), „Eži” (kadastra Nr. 8076
003 0191), „Rēķi” (kadastra Nr. 8076 003
0072), „Granīti” (kadastra Nr. 8076 003
0032), „Lāčudruvas” (kadastra Nr. 8076
003 0421), „Zaļozoli” (kadastra Nr. 8076
003 0320), „Alekši” (kadastra Nr. 8076

003 0626), Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076
003 0028), Mārupe, Mārupes novads,
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
pirmdiena, 2.marts, 2015

MarupesVESTIS

pašvaldībĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2015
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 28.janvāra
sēdes Nr.1, lēmumu Nr. 30

izvērtēt privātpersonas sagatavoto tāmi un
izņemt no tās izmaksas, kuras pašvaldības
neatzīst
par
nepieciešamām
pasākuma
organizēšanai saskaņā ar pašvaldības prasībām.
Šajā gadījumā pašvaldības atbalsts ir aprēķināms
no paredzamo izdevumu koptāmes bez šī punkta
kārtībā izņemtajām izmaksām, attiecīgi palielinot privātpersonas līdzfinansējuma daļu,
ja privātpersona uzskata, ka pašvaldības no
tāmes izņemta pozīcija tomēr ir nepieciešama
pasākuma organizēšanai.
III Atbalstāmie pasākumi
5. Pašvaldība atzīst pasākumu 2.punktā
norādītajās jomās par sabiedriski nozīmīgu un
atbalsta tā rīkošanu, ja pasākums atbilst visām
zemāk minētajām prasībām:
5.1. Pasākums notiek Mārupes novada
administratīvajā teritorijā publiskā vietā Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma izpratnē;
5.2. Pasākums ir iekļauts Latvijas valsts un/vai
starptautisko pasākumu kalendārā;
5.3. Pasākums atbilst Publisku izklaides un
svētku pasākumu drošības likuma prasībām un
tam ir izsniedzama atļauja šā likuma noteiktajā
kārtībā;
5.4. Pasākuma izziņošanai un pārraidīšanai
tiek izmantota plaša mediju kampaņa, kurā
ir iekļauti ne mazāk kā 3 (trīs) dažādi mediju
kampaņas veidi, konkrētus veidus nosakot
atkarībā no pasākuma mērķauditorijas;
5.5. Pasākuma noslēgumā ir paredzēta
bezmaksas izklaides programma pasākuma
apmeklētājiem.
IV Atbalsta piešķiršanas nosacījumi
6. Pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu līdz
50% apmērā no atbalsta saņēmēja piedāvātās
paredzamo izdevumu tāmes, bet ne vairāk kā
70 000,00 EUR. Pašvaldības atbalsts ir paredzēts
kā līdzfinansējums privātpersonas rīkotajam
pasākumam, un tas nekalpo par pasākuma
finansēšanas pirmavotu. Precīzu atbalsta apmēru
katram atbalstāmam pasākumam pašvaldība nosaka attiecīga pasākuma nolikumā (10.1.punkts).
7. Tiesības iesniegt pieteikumus pašvaldības
atbalsta saņemšanai privātpersonai rodas tikai
pēc attiecīga uzaicinājuma publicēšanas (10.
punkts).
8. Pašvaldība, apstiprinot ikgadējo budžetu,
var tajā paredzēt finansiālu atbalstu 3 (trīs) vai
mazāk sabiedriski nozīmīgu pasākumu rīkošanai.
Budžetā paredzētais finansiālais atbalsts neuzliek pašvaldībai par pienākumu izsludināt
pieteikšanos uz tajā paredzētiem pasākumiem.
9. Pašvaldība pēc saviem ieskatiem budžeta
gada ietvaros līdz 3 (trīs) reizēm izsludina
pieteikšanos uz atbalsta saņemšanu kādā no
2.punktā minētajām jomām.
10. Saistošo noteikumu 9.punktā paredzētā
izsludināšana notiek sekojošā kārtībā:
10.1. Pašvaldības Dome pieņem lēmumu, ar
kuru nolemj, kāda pasākuma organizēšana ir
nepieciešama Mārupes novada teritorijā noteiktā
laika periodā, un apstiprina nolikumu, kurā atrunā
vispārīgas prasības pasākuma organizēšanai
un norisei, kā arī specifiskus kritērijus atbalsta
saņēmēja izvēlei;
10.2. Domes lēmumā papildus 10.1.punktā
minētajai informācijai norāda pieteikumu
iesniegšanas sākuma un beigu datumu, kas

nedrīkst būt īsāks par 1 (vienu) mēnesi.
10.3. Paziņojumu par Domes lēmumu publicē
10.3.1. vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”;
10.3.2. pašvaldības tīmekļa vietnē (http://
www.marupe.lv).
V Pieteikumu iesniegšanas kārtība
11. Privātpersona pēc paziņojuma publicēšanas
paziņojumā norādītajā termiņā iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai, ja privātpersonai
ir interese un nepieciešamas spējas, un resursi
organizēt pasākumu pašvaldības noteiktajā
apjomā.
12. Pieteikumam jābūt drukātā veidā, latviešu
valodā (vai ar pievienotu pretendenta apliecinātu
tulkojumu latviešu valodā), visām pieteikuma
lapām jābūt cauršūtām un numurētām. Pieteikums jāparaksta paraksttiesīgai amatpersonai
vai pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu
pilnvaru vai pretendenta apliecinātu pilnvaras
kopiju. Visas pieteikuma lappuses, kurās ir
izdarītas izmaiņas, paraksta persona, kura ir
parakstījusi piedāvājumu.
13. Pieteikumā norāda visu informāciju, kura
ir nepieciešama, lai pašvaldība pārliecinātos par
Saistošo noteikumu 3., 4.un 5.punkta izpildi.
Papildus prasības, kuras ir ievērojamas, iesniedzot pieteikumu, pašvaldība norāda nolikumā
(10.1.punkts), kuras ir saistošas privātpersonai
un obligāti izpildāmas. Pieteikumam obligāti
ir pievienojami dokumenti (oriģināli vai
apliecinātas kopijas), kas pierāda pieteikumā
norādīto informāciju.
14. Pieteikumu kopā ar pielikumiem var
iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ierakstītā
sūtījumā.
15. Ja pieteikums iesniegts personīgi, par iesnieguma iesniegšanas dienu un laiku uzskatāms
pašvaldības spiedogā norādītais saņemšanas datums un laiks.
16. Ja pa pastu sūtītais pieteikums ir nosūtīts
(pasta zīmogs) līdz pieteikumu iesniegšanas
termiņa beigām un saņemts pašvaldībā ne vēlāk
kā 7 (septiņas) dienas pēc iesniegšanas termiņa
beigām, tiek uzskatīts, ka pieteikums ir iesniegts
termiņā.
VI Pieteikumu izskatīšanas un atbalsta
saņēmēja izvēles kārtība
17. Pieteikumus vērtē Mārupes novada Dome
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām.
18. Pieteikumi tiek vērtēti 2 (divos) posmos:
18.1. Pirmajā posmā tiek vērtēta katras pieteikumu iesniegušās privātpersonas atbilstība
obligātām prasībām. Obligātas prasības šo noteikumu izpratnē ir prasības, kuras norādītas
Saistošo noteikumu 3.un 5.punktā, kā arī ar
pašvaldības lēmumu aptipinātajā nolikumā kā
obligātas prasības;
18.2. Otrajā posmā tiek vērtēti tikai tie pieteikumu, kuru iesniedzēji ir izpildījuši obligātās
prasības (18.1.punkts). Pieteikumi tiek vērtēti
pēc specifiskiem atlases kritērijiem, par katra
kritērija izpildi piešķirot noteikto punktu skaitu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu apstiprinātajā
nolikumā atrunāto kārtību.
19.Ja pirmajā vērtēšanas posmā visi iesniegti pieteikumi tiek atzīti par neatbilstošiem
obligātajām prasībām, Mārupes novada Dome
ir tiesīga uzaicināt visas pieteikumus iesniegušās
privātpersonas uz Domes (patstāvīgās komite-

jas) sēdi, kuras laikā katrai privātpersonai tiek
dota iespēja novērst konstatētās nepilnības
pieteikumā, mutiski sniedzot atbildes uz Domes
(patstāvīgās komitejas) jautājumiem. Sniegtās
atbildes tiek protokolētas. Ja no saņemtajām
atbildēm Dome var gūt pārliecību par obligāto
prasību izpildi, tā pielaiž pieteikumu turpmākai
vērtēšanai 2.posmā.
20. Mārupes novada Dome ar lēmumu
piešķir atbalstu pasākuma organizēšanai tai
privātpersonai, kura ieguvusi lielāku punktu
skaitu vērtēšanas rezultātā (18.punkts). Lēmumā
aprakstošajā daļā ietver visu saņemto pieteikumu vērtēšanu pa posmiem, lemjošā daļā norāda
privātpersonu, kurai ir piešķirams pašvaldības
atbalsts, un atbalsta apmēru. Atsevišķi lēmumi
attiecībā uz tām privātpersonām, kuras nav
izturējušas vērtēšanas pirmo vai otro posmu, netiek pieņemti.
VII Atbalsta piešķiršanas un izlietošanas
kārtība
21. Pamatojoties uz Mārupes novada Domes
lēmumu (20.punkts), Mārupes novada Domes
izpilddirektors slēdz ar Domes izvēlēto atbalsta
saņēmēju administratīvo līgumu par piešķirtā
finansiāla atbalsta izlietošanas kārtību.
22.Līgumā obligāti norāda:
22.1. atbalsta piešķiršanas mērķi;
22.2.
atbalsta
pārskaitīšanas
kārtību,
obligāti paredzot, ka atbalstu pārskaita atbalsta
saņēmējam uz attiecīga rēķina pamata:
22.2.1. ne ātrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms
pasākuma, ne vairāk kā 70% apmērā no
piešķirtās summas;
22.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
pasākuma, ne mazāk kā 30% no piešķirtās summas. Šīs atbalsta daļas piešķiršanu pašvaldība
pēc saviem ieskatiem, līguma noslēgšanas brīdī,
var sadalīt vairākās daļās, daļu paredzot izmaksāt
pēc pasākuma beigām norādītajā termiņā un daļas
izmaksu atliekot līdz gala atskaites saņemšanai.
Atliktās daļas apmērs nevar būt mazāks par 10%
no kopējās atbalsta summas;
22.3. atbalsta izlietošanas kārtību, obligāti
paredzot, ka atbalstu drīkst izlietot tikai
līgumā norādītajiem mērķiem, veicot tiešus
pārskaitījumus no konta attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam;
22.4. atbalsta atmaksas kārtību tā nepilnas vai
neatbilstošas izlietošanas gadījumā;
22.5. atskaišu iesniegšanas kārtību.
VIII Atbalsta izlietošanas uzraudzība
23. Atbalsta saņēmējs ne vēlāk kā 1 (vienas)
nedēļas laikā pēc pasākuma iesniedz pašvaldībai
atskaiti par atbalsta izlietojumu, obligāti
piestādot izdruku no konta kredītiestādē, kurā
atbalsts tika ieskaitīts un darbu pieņemšanas –
nodošanas aktus ar attiecīgajiem pakalpojumu
sniedzējiem, kas pierāda darbu izpildi.
24. Ja pašvaldības atbalsts ir izlietots citiem
mērķiem, atbalsta saņēmējs atmaksā pašvaldībai
saņemto atbalstu 100% apmērā.
25. Ja pašvaldības atbalsts ir izlietots daļēji, atbalsta saņēmējs atmaksā pašvaldībai neizlietoto
atbalsta daļu.
IX Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
26. Domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar
Administratīvā procesa likumu.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

pamatlīnijas, kas savieno Tallinu, Rīgu un
Kauņu trasējumu, ja caur Mārupes novadu
• Lēma neatbalstīt piedāvāto risinājumu
no Misa - Starptautiskā lidosta „Rīga” (no
„Par paredzētās darbības „Eiropas stanIecavas novada, caur Ķekavas un Olaines
darta platuma publiskās lietošanas
novadiem) netiek veidots pieslēgums Starpdzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltautiskajai lidostai „Rīga”.
tica” būvniecību” un aicināt Satiksmes • Lēma atbalstīt dzelzceļa ievada trasējumu,
ministriju un citas iesaistītās puses sniegt
kas savieno Rīgas pilsētu un Starptaudaudzkritēriju analīzē veiktos datus, kā arī
tisko lidostu „Rīga” caur Mārupes nouzsākt dialogu par tehniski, ekonomiski un
vadu saskaņā ar Atklāta konkursa, iepirsociāli pamatota risinājuma izvērtēšanu, ja
kuma identifikācijas Nr.SAM 2012/12
tiek skarta Mārupes novada teritorija.
TEN-T pielikuma Tehniskā specifikācija
• Lēma informēt Latvijas Republikas predotajā darba uzdevumā punktā Nr.31.
zidentu, Ministru prezidenti, Latvijas
„Pasūtītāja identificētie varianti dzelzceļa
Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības
līnijas savienojumam ar Rīgas pilsētas cenun reģionālās attīstības ministriju, Finanšu
tru, Starptautiskā lidosta „Rīga” un Rīgas
ministriju, ka šāds projekta risinājums
Brīvostas teritorijām Daugavas kreisajā
apdraud Kohēzijas fonda projekta
un labajā krastā apakšpunktu a)”, kurā ir
„Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes
norādīts, ka savienojums ar Rīgas pilsētas
novadā” izbūvēto trasi un plānotos
centru ir jāveic saskaņā ar darba uzdevuma
pieslēgumu rezultātus, veidojot situāciju,
8.lpp publicēto attēlu.
ka Mārupes novada Domei, sakarā ar • Lēma atbalstīt iespējamo ātrgaitas tramvaja
Satiksmes ministrijas nerēķināšanos ar
līnijas, kura savienotu Starptautisko lidostu
pašvaldības interesēm, draud ieguldīto
„Rīga” ar Rīgas pilsētas centru, izveidošanu
finanšu līdzekļu atmaksāšana Eirosaskaņā ar spēkā esošo Mārupes nopas Komisijai no pašvaldības budžeta
vada Teritorijas plānojumu 2014.-2026.
līdzekļiem.
gadam, Mārupes novada ilgtspējīgas
• Lēma atbalstīt dzelzceļa „Rail Baltica”
attīstības stratēģiju 2013.-2026.gadam, kā

arī Mārupes novada attīstības programmu
2013.-2019.gadam.
Apstiprināja
nekustamo
īpašumu
detālplānojumu un zemes ierīcības projektus.
Lēma par adrešu piešķiršanu un
apgrūtinājumu noteikšanu, zemes gabalu
atdalīšanu un nosaukumu piešķiršanu,
lietošanas mērķu noteikšanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
Izveidoja iepirkumu komisiju ielu
būvprojektu izstrādei un Gerberu ielas
sporta laukuma izbūvei.
Pieņēma zināšanai A/S „Mārupes
komunālie
pakalpojumi”
sniegto
informāciju par attīstības aktivitāšu plānu
un ieplānotajiem saimnieciskajiem darbiem 2015.gadā un par ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifiem Mārupes novada
administratīvajā teritorijā.
Veica grozījumus Sociālā dienesta
nolikumā, iekļaujot Skultes dienas centru, un Mārupes novada Domes 2013.gada
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2013
„Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes
novadā”.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu vairākiem
sportistiem un finansiāli atbalstīt jaukto kori
„Sonante”.

• Saskaņoja Mārupes pamatskolas interešu
izglītības programmu „Šahs”.
• Lēma piešķirt
biedrībai „Pierīgas
partnerība” finansiālu atbalstu 711,44 eiro
apmērā foto konkursa „Mārupe – manas
mājas” rīkošanai.
• Atcēla Domes 2015.gada 28.janvāra
lēmumu Nr.13 „Par iepirkuma „Par
tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu
Mārupes novadā” organizēšanu un komisijas izveidošanu”.
• Apstiprināja un saskaņoja izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu projektam
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Mārupē, 3. kārta”, nosakot finansējumu no
Mārupes novada Domes 406 152,87 eiro apmērā
un lēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases.
• Lēma ņemt aizņēmumu no Valsts kases
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
pamatkapitāla palielināšanai KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Mārupē, 2.kārta” īstenošanai
2 511 970,00 eiro apmērā.
• Apstiprināja
instrukciju
„Kārtība,
kādā
pašvaldības
kapitālsabiedrības
iemaksā pašvaldību budžetā dividendēs
izmaksājamo peļņas daļu”.
Mārtiņš Bojārs

Par kārtību, kādā pašvaldība
atbalsta sabiedriski nozīmīgus
pasākumus Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Saistošie
noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
atbalsta privātpersonu organizēto Mārupes novadam sabiedriski nozīmīgu pasākumu (turpmāk
tekstā – Pasākums) rīkošanu Mārupes novada
administratīvajā teritorijā.
2. Mārupes novada pašvaldība atbalsta
Pasākumu rīkošanu sekojošās jomās:
2.1. sporta jomā - ar mērķi veicināt Mārupes
novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās
aktivitātēs, attīstīt un izkopt to fiziskās un garīgās
spējas, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu
Mārupes novadā;
2.2. kultūras un izglītības jomā - ar mērķi
veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kultūras un
mākslas nozaru profesionālās un amatiermākslas
jaunrades procesu, un radošās darbības, kā arī
profesionālo un interešu izglītošanu.
II Pašvaldības atbalsta saņēmēji
3. Pašvaldības atbalstu ir tiesīgas saņemt
privātpersonas, kuras ar saviem līdzekļiem
un savu finansējumu organizē 5.punkta
prasībām atbilstošu Pasākumu Mārupes novada
administratīvajā teritorijā un kuras atbilst visām
zemāk minētajām prasībām:
3.1. tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona;
3.2. tai nav spēkā esošajos normatīvajos aktos
paredzēto nodokļu un nodevu parādu;
3.3. tā ir noslēgusi starpvalstu sadarbības
līgumu ar vismaz 1 (vienu) līdzīga Pasākuma organizatoru ārpus Latvijas Republikas;
3.4. tā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir organizējusi
vismaz 3 (trīs) plaša mēroga līdzīgus pasākumus
sadarbībā ar citām Latvijas pašvaldībām,
izņemot Mārupes novada pašvaldību;
3.5. tā izmanto Mārupes novadā reģistrētu
uzņēmumu pakalpojumus;
3.6. tā spēj izpildīt visas Publisku izklaides
un svētku pasākumu drošības likumā izvirzītas
prasības attiecībā uz publiskā pasākuma
organizēšanu, tai skaitā, bet ne tikai nodrošinot
pasākuma raksturam un mērķim atbilstošas
kvalifikācijas personāla - par sabiedrisko kārtību
un drošību atbildīgās personas, par tehnisko
drošību atbildīgās personas un kārtības uzturētāju
klātbūtni.
4. Pašvaldības atbalsta saņēmējam ir
jānodrošina pašfinansējums ne mazāk kā 50%
no tā sagatavotās paredzamo izdevumu tāmes.
Paredzamo izdevumu koptāmē ir iekļaujamas
tikai tās izmaksas, kuras ir tieši nepieciešamas
pasākuma organizēšanai. Pašvaldībai ir tiesības
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MarupesVESTIS
„Ekselences balva” Mārupes vidusskolas
skolotājam
2015.gada 25.februārī „Ekselences
balvu” par izcilu darbu inovatīva mācību
procesa īstenošanā fizikā saņēma Mārupes
vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs.
„Ekselences
balva”
tiek
piešķirta
fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas
skolotājiem, kuri savās stundās māca
skolēniem būt uzņēmīgiem, radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, aicina izmantot
informācijas tehnoloģiju priekšrocības. No
pašiem labākajiem pieci skolotāji Āgenskalna
Valsts ģimnāzijā vadīja atklātās stundas un
risināja žūrijas uzdotās nestandarta situācijas.
Radošas konkurences apstākļos augstāko
novērtējumu fizikā saņēma mūsējais – Modris
Šāvējs.
Balvu personiski pasniedza Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile un Latvijas Universitātes
rektors Mārcis Auziņš.
Sveicam skolotāju Modri Šāvēju ar augsto
profesionālo darba kvalitātes novērtējumu!

Raibu raibais februāris
Gada īsākais mēnesis Mārupes novada Skultes sākumskolā pagāja kā
nemanot. Daudz bija dažādu notikumu, pasākumu un ekskursiju: Projektu
nedēļa, braucieni uz maizes ceptuvi
“Lāči” un šokolādes fabriku “Pūre”,
deju paaugstunda un bizīšu pīšanas
meistarklase, Meteņi… Raibāk par
raibu!
Cepu, cepu kukulīti
Šogad skola un pirmsskola gatavoja
projektus par tēmām “Maize. Ceļā uz
mūsu galdu” un “Šokolādes valstībā”. Lai
padziļināti izpētītu tematu, skolēni devās
mācību ekskursijā uz slaveno maizes
ceptuvi “Lāči”, pirmsskolnieki ,savukārt,
pabija šokolādes fabrikā “Pūre”. Protams,
tur varēja ne tikai uzzināt daudz ko jaunu,
bet arī apgūt dažādas prasmes. Piemēram,
piedalīties liela kliņģera veidošanā un

garšīgu konfekšu gatavošanā.
Savu
meistarību darbā parādīja arī skolotāji.
Bērnu atbalstīti, viņi cepa kukulīšus un
rotāja šokolādes gardumus. Viss, ko jaunie
pētnieki bija uzzinājuši un apguvuši,
pārtapa dažādos un interesantos projektu darbos. Vieni paši cepa maizi un
salīdzināja to ar “Lāčos” nobaudīto. Citi
bija vērojuši maizniekus cepējus, tāpēc
pētīja to apģērbus, īpašu uzmanību veltot maizes cepēja galvassegai. Tika pētīta
arī maizes vēsture, tās garais ceļš līdz
mūsu galdam, maizes iesaiņojumi un to
otrreizējā dzīve. Pirmsskolnieki kopā ar
audzinātājām iesaistījās īpaši gardos projektos – viņi patstāvīgi veidoja konfektes
ar dažādu pildījumu un deva tās degustēt
skolēniem, kā arī skolas direktorei G.
Grizānei, skolotājām J. Martjanovai ,
I. Rupeikai , O. Zagdajai, J. Sučkovai, I.
Romaņukai, S. Dumbrovskai.

izglītība
Valstij nepieciešami speciālisti
eksaktajās zinātnēs
Uzņēmēji un valsts vīri norāda,
ka valstī akūti nepieciešami augsti kvalificēti speciālisti eksaktajās
zinātnēs. Jaunmārupes pamatskola jau
vairākus gadus, kā vienu no prioritātēm,
izvirzījusi
dabaszinātņu
mācību
priekšmetu bloka apmācību ar praktisku darbību un eksperimentēšanu.
Sistemātiskais
ikdienas
darbs
atspoguļojas skolēnu vēlmē radoši darboties, pētīt, izzināt un eksperimentēt.
Par ikgadēju pasākumu Jaunmārupes
pamatskolas skolēniem ir kļuvis konkurss
“Skolēns eksperimentē”, kura mērķis
ir sekmēt skolēnu izpratni par vidi un
tās problēmām, izmantojot pētniecisko
darbību.
Eksperimentos burbuļoja sausais ledus,
veidojās vielu maisījumi, pat vulkāni sāka
darboties... un vēl, un vēl... Skolēni rādīja
savas prasmes un iemaņas eksperimentu
sagatavošanā un veikšanā. Darbi tika

prezentēti atraktīvi un pārliecinoši, liekot
lietā gan savas dabaszinību zināšanas,
gan aktiermeistarību. Skolēni pauda lielu
gandarījumu par paveikto darbu un gūto
pieredzi.
17.februārī notika konkursa “Skolēns
eksperimentē” Pierīgas novadu skolu kārta.
Konkursā piedalījās skolas kārtas
uzvarētāji:
• Rūdis Bērziņš, Kārlis Bērziņš –
“ELEKTROMAGNĒTS”
• Rojs Boiko, Rūdolfs Podzis –
“VULKĀNS VIRTUVĒ, BALLĪTĒ,
LABORATORIJĀ”
• Edmunds Plāters, Ričijs Puķītis – Potehins – “ŠĶĪDUMU BLĪVUMS”
Skolēni
pārliecinoši un veiksmīgi
prezentēja savus eksperimentu darbus.
No Jaunmārupes pamatskolas dalībai
jauno vides pētnieku forumā “Skolēni
eksperimentē” (valsts kārta), tika izvirzītas
2 komandas– “Elektromagnēts” un
“Šķīdumu blīvums”.
Ceram, ka eksperimentēšana
un
pasaules
izzināšana
skolēnus ir ieinteresējusi,
un nākotnē viņi kļūst par labiem speciālistiem vai pat
zinātniekiem.
Veiksmīgus eksperimentus
arī turpmāk!
Sarmīte Norenberga ,
Jaunmārupes pamatskolas
Dabaszinību skolotāja,
Tehnoloģiju un zinātņu
metodiskās komisijas vadītāja

Ēno arī Mārupes novada Domē

Ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” darbu iepazīstās
brāļi Jānis un Ernests Vējiņi
Meistarklases skolā
Daudzveidīgajai un garšīgajai projektu
nedēļai sekoja Valentīna diena. Šogad
skolēniem un vecāko grupiņu bērniem
bija sarīkoti īpaši svētki. Bērniem tika
pasniegta līdz šim neredzēta deju paraugstunda, kurā katram bija iespēja pilnveidot
savas kustības, prasmi pārvaldīt ķermeni,
kļūt drošākam un atraisītākam. Ballīte
izdevās, jo dejot gribēja pat kautrīgākie.
Kā gan citādi? Tu taču vari sacensties
ar klasesbiedriem, izpildot visā pasaulē
pupulāro “Just Dance”!
Vēl viena neparasta meistarklase notika
pirmsskolas grupiņā “Bitītes”. Skolotāja
Anna Gorovaja bija ielūgusi arī māmiņas,
lai kopā ar bērniem apgūtu jaunus dažādu
stilu bizīšu pīšanas paņēmienus. Visi
gribētāji varēja izveidot tās arī paši. No
bizītēm tapa skaistas frizūras, un meitenes
staigāja sajūsminātas visu dienu!
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Pretim pavasarim
Aizvadot nebūt ne aukstāko šīgada ziemas
mēnesi, skolā notika ikgadējais gadskārtu
svētku pasākums – Meteņi, kurus kā vienmēr
ar jautrām akordeona melodijām ieskandināja
skolotāja D. Niedra. Ziemu aizvadījām, skaļi
dziedot, dejojot un izspēlējot teatralizētu
priekšnesumu. Viesos pie skolēniem bija ieradies arī Skultes ciemata senioru koris, kas ar
savām dziesmām iesaistīja visus klātesošos
jautrās dejās. Visbeidzot, atvadoties no ziemas, ārā tika tradicionāli sadedzināts kopīgiem
spēkiem veidotais cilvēkotais Metenis.
Svinēšana turpinājās klasēs un pirmsskolas
grupās, baudot pankūkas ar medu un krējumu.
Februāris bija notikumiem bagāts, raibs un
jautrs. Cerams ka tikpat jauks būs pavasaris,
kas jau gandrīz ir klāt!
Anna Čeiča-Sultane, Mārupes novada
Skultes sākumskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja

11. februārī Latvijā 14.reizi norisinājās
karjeras izglītības pasākums Ēnu diena,
kuras ietvaros vairāki skolēni iepazinās
arī ar Mārupes pašvaldības darbu.
Ēnu dienā Mārupes novada Domē
ciemojās četri skolēni, no kuriem trīs
Mārupes vidusskolas 10.klases audzēkņi
bija izvēlējušies ēnot Domes priekšsēdētāju
Mārtiņu Bojāru, savukārt Jaunmārupes
pamatskolas 6.klases skolniece iepazinās
ar pašvaldības lauksaimniecības speciālista
darbu.
Viesojoties Domē, skolēni secinājuši, ka
kopumā pašvaldības ikdienas darbs ir krietni daudzveidīgāks, nekā šķitis iepriekš.
Ēnām bija iespēja piedalīties pašvaldības
tūrisma darba grupas sanāksmē, tikties
ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” vadītāju Juri Ivanovu, apmeklēt
Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas
būvsapulci un sanāksmi par pašvaldības
ceļu infrastruktūras attīstību, kā arī būt klāt

pašvaldības darba intervijā.
Kā atzīst ēnotāji, attiecībā uz Domes
vadītāja darbu bijis vērtīgi redzēt, ka
lielākoties jāstrādā komandā, sadarbojoties ar speciālistiem, kuriem attiecīgi jābūt
pietiekami kompetentiem, lai sniegtu savu
redzējumu dažādu jautājumu risināšanā.
Tomēr saistošākā no Ēnu dienā pieredzētā
jauniešiem bijusi darba intervija, jo ar to
pašiem drīzumā būšot jāsaskaras. “Šī bija
laba iespēja gūt netiešu darba intervijas
pieredzi, piedaloties intervijas procesā no
malas. Tagad ir gūts reālāks priekšstats par
to, kas darba ņēmējam būtu jāzina un kā
jāsagatavojas,” saka viens no ēnotājiem
Gints Bauda.
Kopumā ēnotāju aktivitāte Mārupē
ir augsta – šogad Mārupes novads ir
starp tiem divdesmit novadiem, no
kuru izglītības iestādēm Ēnu dienai
reģistrējušies visvairāk skolēnu.
Kate Nītiņa
pirmdiena, 2.marts, 2015

MarupesVESTIS

izglītība
Ārlietu ministrija izsaka atzinību
skolēniem par iesaisti Āfrikas
ekspedīcijas plānošanā
30. janvārī Ārlietu ministrijas
parlamentārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica kopā ar motociklistiem
Mārtiņu Silu un Andžu Ūbeli apbalvoja konkursa “Atklāj man Āfriku”
uzvarētājus. Tika apbalvoti 34 skolēni
par oriģinālākajiem uzdevumiem, tai
skaitā Mārupes vidusskolas skolēni, kuri
bija iesūtījuši savus priekšlikumus, kas
motociklistiem jāveic savā ekspedīcijā
Āfrikas kontinentā no šā gada februāra
līdz maijam.
Konkurss “Atklāj man Āfriku” ir
biedrības “Moto piedzīvojumu klubs “ap
Pasauli”” un Ārlietu ministrijas iniciatīva
Eiropas gada attīstībai ietvaros. Tā mērķis
ir veicināt Latvijas sabiedrības iesaisti un
interesi par attīstības sadarbību, kā arī par
dažādiem globālās attīstības aspektiem, tai
skaitā daudzveidīgo Āfrikas kontinentu.
Kopumā konkursā piedalījās vairāk nekā
100 skolēnu no 13 Latvijas skolām.
Parlamentārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica uzrunā skolēniem uzsvēra, ka
“2015.gads ir laiks, kad Eiropā tiek īpaši
akcentēta attīstības palīdzības nozīme,
ieguvumi un kopīgie centieni sasniegt
izaugsmi, kā arī mieru pasaulē. Pateicoties jauniešu izveidotajam maršrutam,
cilvēkiem Latvijā būs iespēja mainīt savus
priekšstatus par Āfrikas kontinentu un izprast, cik svarīgi ir sniegt palīdzību mazāk
attīstītām valstīm”.
Apbalvošanas pasākumā ekspedīcijas
dalībnieki iepazīstināja ar ceļojuma
maršrutu, kas izstrādāts saskaņā ar skolēnu
iesniegtajām idejām. Starp piedāvātajiem

Projektu nedēļa Mārupes
vidusskolas 2.a klasē

uzdevumiem bija izmērīt Viktorijas
ūdenskrituma skaļumu, izpētīt, kuras valstis palīdz risināt Lesoto ūdens deficīta
problēmas, apmeklēt ziedu audzētavu
Kenijā, kas eksportē ziedus uz Eiropu, un
iepazīties ar turienes darba apstākļiem u.c.
No Mārupes vidusskolas konkursā
piedalījāmies mēs, 2.a klases skolēni,
un 6.a klases skolēni Elīza Ozola, Signe
Liepiņa, Viesturs Lielkāja ģeogrāfijas
skolotājas Solveigas Igaunes vadībā. 2.a
klases skolēni, kuru domas žūrijai likās
visaizraujošākās, bija: Martinis Banders,
Patriks Sprūds, Kristaps Viļums, Hugo
Melderis, Valts Garoza, Rūdolfs Benefelds, Markuss Maculēvičs, Katrīna Krieva, Anna Sila. Rosinājām ceļotājus apskatīt
Nīlu, skorpionus, lauvas, kā arī Ēģiptes
piramīdas u.c. Jāatzīst, ka mums par šo
konkursu un ceļojumu bija īpaša interese,
jo viens no motobraucējiem ir mūsu Annas
tētis!
Pēc apbalvošanas pasākuma bija lieliska
ekskursija pa Ārlietu ministrijas telpām,
kuras laikā skolēni labprāt iemēģināja
ārlietu ministra un preses sekretāra krēslus,
kā arī pakavējās telpā, kur parasti tiek
ieaicināti viesi no ārzemju delegācijām.
Ļoti liels prieks mums šobrīd ir par
žūrijas galveno balvu mums, otrklasniekiem – lielo puzli ar valstīm un kon- 2.a klases skolēni LU Dabaszinātņu
tinentiem! Par to mīļš paldies konkursa
un matemātikas centrā
organizatoriem, kā arī Ārlietu ministrijas
pārstāvjiem!
Mūsu 2.a klases projektu nedēļas tēma
Maruta Bērziņa, Mārupes vidusskolas bija “Mūsu vecāku profesijas”. Nedēļas
2.a klases audzinātāja garumā piedalījāmies daudz un dažādās
aktivitātēs.
Pirmdien iepazināmies ar ārsta profesiju,
ko mūsu klasē prezentēja Edvarda māmiņa
Inese Eglīte, kā arī ar politiķa profesiju.
Proti, pie mums viesojās Patrika tētis
Andris Sprūds, kurš ir pasniedzējs RSU un
Ārpolitikas institūta direktors.
Otrdien klasē aicinājām arī 2.b klases
skolēnus, jo Martina Bandera māmiņa
mūs iepazīstināja ar Latvijas prezidentūras
pasākumiem Eiropas Savienībā, jo strādā
Labklājības ministrijā par juristi un
arī piedalās to organizēšanā. Savukārt
pēcpusdienā apmeklējām Hugo Mika
māmiņas Mārupes vidusskolas bioloģijas
skolotājas Valentīnas Legzdiņas darba

Apbalvoti Mārupes vidusskolas
čaklākie lasītāji

vietu LU Dabaszinātņu un matemātikas
centrā. Strādājām grupās, mērījām kūstoša
ledus temperatūru, kā arī uz mirkli kļuvām
par inženieriem, jo no koka detaļām bija
jāsaliek mašīna un jāizdomā, kā jāpieliek
spēks, lai tā strauji kustētos uz priekšu.
Un nebūt ne uzreiz visiem viss izdevās!
Mīļš paldies par sapratni, palīdzību
un līdzdarbošanos visiem centra darbiniekiem!
Trešdien mūs atkal gaidīja citi nopietni
darbi – ciemos bija ieradusies Elizabetes
māmiņa profesore un RPIVA pasniedzēja
Ineta Helmane ar savām aizraujošajām
matemātiskajām spēlēm! Veselas divas
stundas pagāja nemanot kā viens mirklis!
Savukārt ceturtdienu varējām nodēvēt
par īstu “ciemiņu dienu”, jo viesu bija ļoti
daudz! No rīta skatījāmies fotogrāfijas no
tālām zemēm un ekvatora šķērsošanas,
jo par kuģa kapteiņa profesiju mums bija
ieradies pastāstīt Rūdolfa Benefelda tētis.
Bet Džesikas Pūces vecāku darbabiedrs
bija ieradies ar printeri, ko skolēni drīkstēja
izjaukt, apskatīt un izpētīt, jo Džesikas
vecāki strādā firmā, kas uzpilda un tirgo
kārtridžus. Savukārt Ralfa tētis Gints
Sniedze mūs iepazīstināja ar neparastu
profesiju – vīnzinis.
Piektiena mums bija pati nozīmīgākā
nedēļas diena – strādājām grupās, veicām
grupu darbus, savu veikumu prezentējām
2.e klasei, kā arī novērtējām viņu padarīto.
Un noslēgumā mūs gaidīja balva – Darena Neimaņa māmiņa bija uzaicinājusi
ciemos 2013.gada Eiropas skeitbordistu
Madaru Apsi, kurš skolēnus iepazīstināja
ar sportista profesiju, rosināja būt fiziski
aktīviem, labāk nodarboties ar sportu,
nevis datorspēlēm, dalīja interesentiem
autogrāfus. Skolēni kāri tvēra katru vārdu!
Jāpiezīmē, ka sportists pie mums bija
ieradies ar savām divām “ēnām” – Jelgavas
skolēniem.
Liels paldies visiem mūsu viesiem!
Projektu nedēļas noslēgumā skolēni teica : “Man šonedēļ patika viss!” un “Mēs
gribētu, lai turpmāk būtu nevis projektu
nedēļa vien, bet projektu mēnesis!”
Maruta Bērziņa, Mārupes vidusskolas
2. a klases audzinātāja

Noteikts Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestāžu un vispārējo izglītības
iestāžu pirmsskolas grupu vasaras režīms

Februārī Mārupes vidusskolas aktu zālē
uz noslēguma pasākumu pulcējās šī gada
„Bērnu un jauniešu žūrijas 2014” lasītāji.
Dalībnieki tika pie atzinības rakstiem un
nelielām veicināšanas balvām. Pie mums
ciemojās arī „Smilšu kino” māksliniece
Guna.
No 2001.gada Latvijas Nacionālā
bibliotēka
ir
izveidojusi
lasīšanas
veicināšanas programmu. Tās mērķis ir
iepazīstināt bērnus, jauniešus un vecākus
ar interesantāko mūsdienu latviešu un
populārāko ārzemju autoru darbiem. Katrs
žūrijas dalībnieks lasa un vērtē grāmatas
pirmdiena, 2.marts, 2015

atbilstoši savai vecuma grupai.
Mārupes vidusskola šajā projektā
iesaistās jau sesto gadu. Pagājušajā
gadā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”
piedalījās 100 lasītāji. Par ieguldīto darbu
saņēmām Latvijas Nacionālās bibliotēkas
atzinības rakstu kā Pierīgas reģiona
radošākā un aktīvākā bibliotēka.
Šogad mēs pārspējām iepriekšējā gada
skaitu. „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”
grāmatas lasīja un vērtēja 105 dalībnieki.
Paldies visiem par piedalīšanos un čaklo
lasīšanu!
Evija Linga, bibliotekāre

Mārupes novada Izglītības dienests atgādina bērnu vecākiem, ka no
1.jūnija Mārupes novada pirmsskolas
izglītības iestādes un vispārējo izglītības
iestāžu pirmsskolas grupas strādās pēc
apstiprinātā vasaras darba režīma.
Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka
pirmsskolu grupu apmeklētāju skaits
vasarā būtiski sarūk.
No 1.jūnija līdz 30.jūnijam būs slēgta
pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte” un
Mārupes pamatskolas pirmsskolas grupas.
No 1.jūlija līdz 31.jūlijam būs slēgta
pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti”,
Jaunmārupes pamatskolas un Skultes
sākumskolas pirmsskolas grupas.
Tāpat kā pagājušajā vasarā, bērniem, kuriem vasarā nepieciešams bērnudārzs, tiks

piedāvāta iespēja izvēlēties Mārupes novada pirmsskolas vai pirmsskolas grupas,
kuras strādās attiecīgajā laika posmā.
Gadījumos, ja bērnu vecākiem rodas
neskaidri jautājumi, var konsultēties arī ar
sava bērnudārza vadītājiem:
• pirmsskolas izglītības iestāde „Zeltrīti” –
Iveta Jirgensone, tel. 67606210
• pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte”
– Biruta Antoneviča, tel. 67934459
• Mārupes pamatskola – Sigita Sakoviča,
tel. 67148306
• Jaunmārupes pamatskola – Iveta Timule,
tel. 67933594
• Skultes sākumskola – Gaļina Grizāne,
tel. 67915276
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Piedalies foto konkursā “Mārupe – manas mājas”!
Mārupes novads šogad svin savu
90.dzimšanas dienu, kuras ietvaros
novadā pirmo reizi tiek rīkots foto
konkurss “Mārupe – manas mājas”.
Foto konkursu rīko biedrība “Pierīgas
partnerība” sadarbībā ar Mārupes novada Domi un VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga”. Konkursā piedalīties aicināti jebkura vecuma mārupieši un novada viesi,
neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un
pieredzes. Dalībnieki konkursam var iesniegt vienu līdz piecas fotogrāfijas kādā
no sekojošām tēmām:
• Mārupes novada ikdienas un sabiedriskā
dzīve (pasākumi)
• Veselīgs dzīvesveids un aktīvā atpūta
Mārupes novadā
• Mārupes novads dažādos gadalaikos
• Lietas un vietas, kas Mārupes novadā
liek justies kā mājās
Pieteikšanās konkursam norisinās no
2015.gada 2.marta - 2015.gada 5.novembrim. Fotogrāfijas ar aizpildītu pieteikuma
anketu, kas atrodama konkursa nolikuma pielikumā, var iesniegt elektroniski,
nosūtot uz e-pastu marupei90@marupe.lv
ar norādi “Foto konkursam”, vai personīgi
Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29.
Konkursa kopējā balvu fonda vērtība
ir 350 eiro, no kuriem 1.vietas ieguvējam
paredzētā godalga ir 200 eiro, 2.vietas
ieguvējam – 100 eiro, 3.vietas ieguvējam –
50 eiro. No labākajiem konkursa darbiem,
kurus noteiks gan konkursa žūrija, gan balsojums internetā, 2015.gada decembrī tiks
izveidota lielformāta fotogrāfiju izstāde
starptautiskajā lidostā “Rīga”. Izstāde būs
apskatāma arī Mārupes novada Domē.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
vietnē www.marupe.lv Aktuāli.

Nodibināta Romas katoļu draudze Mārupē
Atskatoties
netālā
pagātnē,
atcerēsimies, ka 2012.gada 17. jūnijā
Rīgas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs
Stankevičs apmeklēja Mārupes Mūzikas
un mākslas skolu, kur tikās ar Mārupes
novada deputātiem un iedzīvotājiem,
atsaucoties uz iedzīvotāju izteikto
vēlēšanos nodibināt draudzi, pulcēties
uz dievkalpojumiem un veicināt novada
garīgo dzīvi.
Toreiz arhibīskaps Z. Stankevičs
uzrunājot
dievkalpojumā
klātesošās
Mārupes pašvaldības amatpersonas un
iedzīvotājus, aicināja gādāt par to, lai
Mārupē tiek sēta Evaņģēlija sēkla un lai tā
aug. Kristus Vārdam piemīt spēks šķīstīt
mūsu prātus un sirdi, atmaskot melus,
egoismu un mudināt uz dzīvi mīlestībā
un patiesībā. „Vai mēs vēlamies atvērties
uz to? Ja jā, tad tā ir diena, kad Debesu
valstība ir tuvu klāt pietuvojusies. Tad ir
cerība, ka Mārupe sāks atplaukt vēl vairāk.
Es jūs aicinu atvērties uz Debesu valstību,
jo tā nav ilūzija, tā ir realitāte, kurai ir spēks
pārveidot dzīves,” sacīja arhibīskaps.
Pagājuši ir 2,5 gadi un Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā iedzīvotāji regulāri,
sākotnēji vienu reizi, bet no 2014.gada
februāra divas reizes mēnesī (mēneša
otrajā un ceturtajā svētdienā) pulcējas uz
dievkalpojumiem, kurus regulāri apmeklē
40-50 dažāda vecuma un konfesionālās
piederības cilvēki. Kā apliecinājums
arhibīskapa Z. Stankeviča teiktajam, ka
„Mārupē tiek sēta Evaņģēlija sēkla” ir
tas, 2014.gada 9.oktobrī LR Uzņēmumu
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reģistrā ir reģistrēta Mārupes Romas
katoļu draudze „Ave Maria”. Tas ir svarīgs
notikums visam Mārupes novadam un
draudzes cilvēkiem, kuri regulāri gan ar
savu klātbūtni, gan praktisko palīdzību un
darbu ir veicinājuši tā īstenošanu.
2014.gadā tajā brīdī vēl topošās draudzes
locekļi devās divos svētceļojumos. Pirmais bija 13.jūnijā uz Viļānu sv. Erceņģeļa
Miķeļa draudzi, Latgalē, kur klosterī
dzīvo un kalpo Mariāņu kongregācijas
priesteri. Viens no Mariāņu kongregācijas
priesteriem, Imants Medveckis vada dievkalpojumus arī pie mums Mārupē.
Šajā svētceļojumā devās 45 dažāda vecuma Mārupes novada iedzīvotāji. Brauciena dalībniece Inga saka: ”Sirsnīgs
un bagātinošs bija draudzes svētceļojums
uz Viļāniem. Lai gan šī ir ticīgo iemīļota
svētvieta Latvijā, kur izlūgti neskaitāmi
brīnumi, daudziem mārupiešiem šī bija
pirmā iespēja pabūt šajā īpašajā vietā. Mūsu
viesošanās Viļānos sākās ar izglītojošu un
interesantu ekskursiju pa Viļānu baznīcu
un tās apkārtni, kurai sekoja iespēja
piedalīties svētku dievkalpojumā un
ieturēt kopīgu malīti. Mājās atgriezāmies
piepildīti un iedvesmoti, uzticējuši mūsu
un visu mārupiešu vajadzības Dievam”.
Savukārt 28.oktobrī
22 draudzes
pārstāvji devās uz Bauskas novadu, Dāviņu
pagastu kur atrodas Bruknas muiža , kurā
mājvieta ir „Kalna svētību kopienai”, kas
ir garīgās un fiziskās rehabilitācijas vieta
atkarībā nonākušiem cilvēkiem. Ikdienas
dzīvi kopienā bagātina dažādu organizāciju

jauniešu un bērnu kristīgās nometnes
vasarās, mūzikas un deju koncerti Bruknas muižā, Renesanses dārza svētki. Brauciena dalībniece Velta dalījās par redzēto:”
Mūsu brauciena mērķis bija iepazīties
ar biedrības „ Kalna svētības kopiena”
darbību un tās dibinātāju un garīgo tēvu –
priesteri Andreju Mediņu. Bruknas muižas
pagraba velvēs izveidotā lūgšanu kapelā
kopā ar priesteri Andreju Mediņu un kopienas dalībniekiem svinējām Svēto Misi,
kas paliks neizdzēšama mūsu atmiņās.
Ļoti patīkami pārsteidza redzētais: nomaļā
Latvijas muiža ar brīvprātīgo un kopienas cilvēku darbu neticamā kārtā izglābta
no iznīcības , labiekārtota un apdzīvota.
Iepazināmies ar unikālas Svēto Apustuļu
kapelas celtniecības darbu procesu, ko
veic kopienas dalībnieki pašu spēkiem.
Šobrīd jau celtni sedz īsā laika posmā
izveidotais kupols. Bijām liecinieki tam,
kā, ar lūgšanu palīdzību un darba terapiju atkarībā nonākušiem cilvēkiem, tiek
pasniegta vēl viena iespēja atrast katram
pašam savu ceļu šajā pasaulē.”
Par mūsu draudzi atbildīgs ir pr. Andris
Kravalis (Rīgas sv. Marijas Magdalēnas
draudze), bet garīgo vadību veic priesteri
Imants Medveckis un Andžejs Keziks, bet
viesojušies ir arī Renārs Birkovs un Andris
Priede. Pateicamies par viņu darbu un kalpojumu. Liela pateicība Mārupes novada
domei par atbalstu un sadarbību.
Ligita Pladare

“MISTĒRIJAS” deju
varavīksnē

Jauno gadu Mārupes eksotisko deju
studija “Mistērijas” uzsākušas ar
pārbaudījumiem un jaunu pieredzi,
kas iegūta, piedaloties austrumu deju
konkursā. 2015.gada 24. janvārī Rīgā,
kultūras centrā “Imanta” norisinājās
deju konkurss - daudzcīņa “Dejas
varavīksne”, kurā dažādu stilu austrumu deju prasmē sacentās vairāk kā
200 dalībnieku no Latvijas un Lietuvas. Konkursa mērķis ir jauno talantu
atklāšana un veicināšana, austrumu
deju popularizēšana dažādās vecuma
grupās un mākslinieciskās pieredzes
apmaiņa.
Šāda veida konkursā “Mistērijas”
piedalījās pirmo reizi. Startējām trijās
kategorijās: “Seniors Groups Oriental”,
“Seniors Groups Show” un “Seniors
Groups Folk” (dejās seniori skaitās no 30
gadu vecuma). Konkursā tika vērtēta ne
tikai dejotprasme, bet arī tērpi, izvēlētās
mūzikas atbilstība priekšnesumam, dejas horeogrāfija, grupām tika vērtēts
arī to kopējais skatuviskais tēls. Žūriju
pārstāvēja labākie Latvijas austrumu deju
izpildītāji un deju studiju vadītāji.
Kaut arī uztraukums bija liels, konkursa diena gara - trešo deju atrādījām tikai
ap astoņiem vakarā, to visu atsvēra gan
draudzīgā un labvēlīgā gaisotne konkursantu vidū, gan mūsu līdzjutēji skatītāju
zālē, gan gandarījums par labo startu
konkursā!
“Mistērijas”
nopietnā
konkurencē
izcīnīja vairākas godalgas: 3. vietu
kategorijā – Oriental, 3. vietu kategorijā Show, un summējot daudzcīņā iegūto punktu skaitu, iegūta godpilnā 2.vieta kategorijā
“Seniors Groups GRAND PRIX”. Iegūtie
diplomi un balvas nu piepulcēti vairāk kā
septiņu gadu laikā (tik ilgi jau darbojamies
Mārupes kultūras namā) sakrātajai krietnajai kaudzītei ar diplomiem, atzinības
rakstiem un pateicībām par piedalīšanos
dažādos pasākumos gan Mārupes novadā,
gan ārpus tā.
Panākumi konkursā – daudzcīņā “Deju
varavīksne” ir cītīga darba rezultāts un par
to milzīgs paldies mūsu studijas vadītājai
Sigitai Vēverei! Paldies par radošumu,
mīlestību pret deju, iedvesmu, neizsīkstošo
enerģiju un pacietību mēģinājumos, apvienojot deju studijā “Mistērijas” tik dažādas
sievietes! Lielais paldies arī Mārupes
kultūras namam un tā vadītājai Irai
Dūdumai par atbalstu un iespēju mēģināt
kultūras nama mājīgajās telpās!
Ar lepnumu un mīlestību,
Solvita Krūze „Mistēriju” dalībniece
pirmdiena, 2.marts, 2015
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Kā pavasaris uzvarēja ziemu

Notikumi
6.marts

Liepājas Leļļu teātra izrāde “Saldais sapnis” plkst.19.00 Mārupes k/n

7.marts

LR
čempionāts
basketbolā
2.Divīzija Rietumi (LJBL): Mārupes
SC/Roja plkst.11.00 Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

7.marts

Sieviešu dienas balle “Ak, sievietes!”, spēlē grupa “Tequila Band”
plkst.21.00 Mārupes k/n. Galdiņu
rezervācija pa tālr.29211645

8.marts

LR
čempionāts
basketbolā
2.Divīzija Rietumi (LJBL): Mārupes
SC/Pļavnieku pmsk plkst.11.00
Mārupes sporta kompleksā, Kantora
ielā 97

8.marts

LBL2 spēle: Mārupe/Ventspils
plkst.13.30
Mārupes
sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

8.marts

LBL1
spēle:
Barons/Liepāja
plkst.18.30
Mārupes
sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

14.marts

Mārupes
novada
atklātais
čempionāts volejbolā vīriešiem (Tautas klase) fināls plkst.10.00 Tīraines
sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7

15.marts

Mārupes novada kausa un FK “Supernova” kausa izcīņas sacensības
plkst.10.00
Tīraines
sporta
kompleksā, Viskalnu ielā 7

15.marts

LBL1 spēle: Barons/LU plkst.18.30
Mārupes sporta kompleksā, Kantora
ielā 97

20.marts

Sirsnīgs un jautrs koncertšovs “Trīs
mīlas musketieri” (Žoržš Siksna,
Roberto Meloni, Kaspars Antess)
plkst.19.00 Mārupes k/n

21.marts

Mārupes sporta centra Testu diena volejbola sekcijas audzēkņiem
plkst.10.00
Mārupes
sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

22.marts

Mārupes novada kausa un FK „Supernova” kausa izcīņas sacensības
plkst.10.00
Tīraines
sporta
kompleksā, Viskalnu ielā 7

22.marts

Hokeja klubu čempionāts zolītes
spēlē, veltīts Mārupes novada 90
gadu jubilejai plkst.10.00 “Servus Plus” sporta un atpūtas centrā,
Daugavas iela 29a

25.marts

Totalitārā režīma piemiņas dienas
pasākumi plkst.11 Jaunmārupes
pamatskolas
skolēnu
koncerts
“Vēstules Baltijai” Mārupes k/n,
plkst.12.00 piemiņas brīdis Mārupes
kapos

27.marts

Andra Grīnberga III Jauno Ģitāristu
konkurss – koncerts plkst.13.00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
plkst.19.00 Mārupes k/n
pirmdiena, 2.marts, 2015

Sava bērnības valsts ir katrā Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestādē:
„Zelta rasā”, „Zeltrītos”, Jaunmārupes
pamatskolā,
Mārupes pamatskolā,
kā arī Mārupes novada Skultes
sākumskolā. 27. februārī skultenieku
rīkotajā Sporta dienā „Meža olimpiāde”
bija sapulcējušās 6 komandas – pa vienai no vairuma iepriekšminēto izglītības
iestāžu bērnības valstīm, bet no
Jaunmārupes pamatskolas - pat divas.
Skultenieki šajos sporta svētkos bija,
kā saka, uz viļņa. Ciemos atbraukušos
sportistus sagaidīja dažādu pasaku varoņi:
ziņkārīgā Pepija Garzeķe, Nezinītis kopā
ar savu pasaku draudzeni, labi audzināto

Kņopīti, gudrais pētnieks Profesors un
visiem labi zināmā trijotne – krokodīleris
(oi! – krokodils) Genoveva, viņa draudziņš
Čebureks (laikam taču, Čeburaška), kā arī
abu ļaunprātīgā pavadone večiņa Melncepure (Šapokļaka).
Skultes sākumskolas direktore Gaļina
Grizāne
svinīgi pasludināja Meža
olimpiādi par atklātu. Apsveikuma vārdus
sacīja Mārupes novada sporta dzīves
vadītāja Silvija Bartuševiča.
27. februāra rīts bija atnācis negaidīti
miglains un drēgns. Tāpēc visiem Meža
olimpiādes dalībniekiem pēc sagatavo apsveikuma uzrunu izpildīšanas vajadzēja
labi iesildīties krokodīlera (oi! - kro-

kodila) Genovevas izpildītās dziesmas
pavadībā.
Pasaku varoņu, tiesnešu pavadībā mazie
olimpieši sastājās pie dažādu olimpisko
stafešu starta līnijām. Ikvienai komandai
vajadzēja piedalīties visās sagatavotajās
stafetēs: „Makšķernieki”, „Biatlons”, „Hipodroms”, „Hokejs”, „Mīklas”.
Kad visas stafetes bija izietas, mazie
aizrautīgi vēroja kā „Ziema” (Meža
olimpiādes tiesnešu komanda) cīnījās ar
„Pavasari” (visu olimpiešu treneru komanda). Un neko darīt – ziemai bija jāatkāpjas.
Par to liels prieks bija visiem. Pat
vāverītei kuplastītei, kas ieinteresēta bija
noskrējusi lejā pa slaidās priedes stumbru,
lai arī paraudzītos uz skaļo jautrošanos.
Taču, vispārēju gaviļu sabaidīta, atkal
uzskrēja augšā.
Braucot atpakaļ uz savām bērnības
valstīm, visiem noteikti bija par ko dalīties
savās atmiņās. Gan par atraktīvajām
stafetēm, gan par jauniegūtajām zināšanām
(ko simbolizē katrs olimpiskais aplis), gan
par redzēto mazo šiverīgo dabas radību.
Paldies visiem komandu treneriem:
Guntai Babānei, Pāvelam Treskovam,,
Diānai Pētersonei, Evitai Vītolai, Rutai
Ļešņicinai, Ievai Mednei, Andrai Gausai,
Rimai Krūzei un Irinai Romaņukai. Paldies
pasaku varoņu brigādei: Ludmilai Jurģītei,
Ņikitam Andrianovam, Kristīnei Felsbergai, Annai Gorovajai, Dacei Niedrai, Irinai Troņenkovai un Ilonai Rupeikai.
Paldies arī mazajai vāverītei, kas pielika
skaistu punktu Meža olimpiādei.
Meža olimpiādi vadīja un vēroja
Valdis Čeičs

Notikumi
28.marts

LBL1
spēle:
Barons/Jelgava plkst.18.30 Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

29.marts

MSC sacensības basketbolā U-10,
U-11 plkst.10.00 Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

1.aprīlis

III Mazās kamermūzikas festivāls
plkst.12.00 Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā

2.aprīlis

“Mārupes Cālis 2015” plkst.17.00
Mārupes k/n

5.aprīlis

Pasākums “Lieldienu jampadracis”
plkst.11.00 Mārupes k/n iekšpagalmā
Izrāde bērniem “Dusmīgie putni”
plkst.11.00 Mārupes k/n

7.aprīlis

Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas Pedagogu koncerts plkst.18.30
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

8.aprīlis

LBL1
spēle:
Barons/Jūrmala
plkst.18.30
Mārupes
sporta
kompleksā, Kantora ielā 97

11.aprīlis

Noras Bumbieres fonda rīkotais
Latvijas jauno vokālistu 2015
konkurss – koncerts plkst.12.00
Mārupes k/n
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MarupesVESTIS
Sveicam mūsu seniorus
apaļajās jubilejās!
Janvāra jubilāri
• Anatolijam Frolovam 1. janvārī
palika 85 gadi
• Andrejam Freimanim 4. janvārī
palika 85 gadi
• Annai Ļaščukai 7.janvārī palika
80 gadi
• Aijai Blumbergai 10.janvārī
palika 80 gadi
• Marijai Kudulei 17.janvārī palika
80 gadi
• Valentīnai Koreckai 18. janvārī
palika 85 gadi
• Astrai Francei 19.janvārī palika
80 gadi
• Yury Sazonov 19.janvārī palika
80 gadi
• Paulīnai Lāčkājai 19.janvārī
palika 85 gadi
• Gaidai Ķirsonei 22. janvārī
palika 85 gadi
• Jānim Stiram 23.janvārī palika
80 gadi
• Gunāram Blūmam 23. janvārī
palika 85 gadi
• Elvīrai Pilātei 22. janvārī palika
93 gadi
• Ilgai Mārtinsonei 27. janvārī
palika 90 gadi
• Marijai Čikulei 29. janvārī palika
85 gadi

Februāra jubilāri
• Imantam Liepiņam 2. februārī
palika 80 gadi
• Alisai Čeļadinovai 2.februārī
palika 80 gadi
• Inesei Reišulei 9. februārī palika
93 gadi
• Ainai Grahoļskai 9. februārī
palika 85 gadi
• Gaļinai Krasikovai 9. februārī
palika 80 gadi
• Veltai Tunnei 14. februārī palika
80 gadi
• Anzelmam Bulam 14. februārī
palika 85 gadi
• Intai Gertnerei 18. februārī
palika 80 gadi
• Salomejai Skurjatai 19. februārī
palika 90 gadi
• Alvīnei Priedei 24. februārī
palika 80 gadi
• Ksenijai Loburenko 24. februārī
palika 85 gadi
• Anatolijam Miroņukam
24. februārī palika 85 gadi

Sasniegumi Latvijas
Jaunatnes olimpiādē
Februāra sākumā Latvijas Jaunatnes
olimpiādē Ērgļos piedalījās Mārupes vidusskolas komanda - 5 kalnu slēpotāji ar
sporta skolotāju Janu Zvejnieci. Skolas
komandu pārstāvēja Kristaps Projums,
Paula Romanovska, Deivids Bergmanis,
Emīls Sproģis un Dāvis Zvejnieks.
„Pasākums bija grandiozs, pulcējot
vairāk kā 1000 dalībniekus visos ziemas
sporta veidos. Visi Mārupieši nostartēja
atbilstoši savām spējām, bet Dāvis Zvejnieks ļoti sīvajā vidusskolu konkurencē kalnu slēpošanā izcīnīja sudraba medaļu! Pirmo vietu ieguva Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas
pārstāvis, trešo - Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas
audzēknis,” stāsta Mārupes vidusskolas
sporta skolotāja Jana Zvejniece.
Bronzas medaļu distanču slēpošanā šajā
olimpiādē izcīnīja mārupiete Laura Elizabete Kvāle, kura pārstāvēja Rīgas Valsts 1.
ģimnāziju.
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novadā

Noskaidroti 2015.gada “Zelta
āboliņš” talantīgie jaunieši

Mārupes katoļu
draudzes
dievkalpojumi

notiks
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

2015. gada 8.un 22.martā
plkst. 11:00,
kurus svinēs priesteris
Imants Medveckis
Visi laipni aicināti!

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

Mārupes 90.gadu jubilejas ietvaros
Mārupes Juaniešu Dome rīkoja jauniešu
talantu konkursu ’’Zelta āboliņš’’, kura
fināla koncerts norisinājās 21.februārī
Mārupes Kultūras namā.
Konkursam tika pieteikti
26
priekšnesumi, kopumā piedaloties gandrīz
50 dalībniekiem. Pēc atlases kārtas fināla
koncertā skatītājiem tika piedāvāti 11
priekšnesumi, 3.apakšgrupās.
Pirmo vietu laureāti vēlāk tiks izvirzīti
skatītāju balsojumam internetā, kurā jūs,
skatītāji, varēsiet nobalsot par vismīļāko
priekšnesumu. Koncertā uzstājās arī krāšņā
Sabīne Berezina ar ļoti skaistu un košu
priekšnesumu, kas lika publikai smaidīt un
aplaudēt no visas sirds.
Priekšnesumi bija ļoti interesanti un
atšķirīgi, varēja redzēt, ka dalībnieki ir nopietni gatavojušies. Pēc katra priekšnesuma

dalībniekus vērtēja žūrija - Mārupes
Kultūras nama direktore Ira Dūduma, Deju
studijas ‘’Festa” vadītāja - Kristīne Tihanova, riteņbraucējs Rihards Bartuševičs un
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore Dace Štrodaha. Žūrija bija ļoti pozitīva
un neskopojās ar labajām atzīmēm.
Fināla koncerta dalībnieki saņēma
piemiņas medaļas par piedalīšanos. Savukārt
pirmo 3 vietu ieguvēji savās grupās saņēma
diplomus un īpaši konkursam izgatavotas
stikla balvas. Katrs žūrijas loceklis dāvāja
arī savas simpātijas balvas: dāvanu karti 25
eiro vērtībā no transporta grupas “BONA”.
Paldies Mārupes Jauniešu Domes
jauniešiem par uzņēmību un atbalstu.
Uz tikšanos nākamajā “Zelta āboliņa” talantu konkursā!
Nikola Ivanova, Jauniešu Domes
pārstāve

06.02.2015.
Arnis Putniņš un Lāsma Lauka
14.02.2015.
Kaspars Šķipsna un Daina Ivanovska
17.02.2015.
Andris Zariņš un Ieva Hauka

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Rodrigo Velme (dzimis 29.01.2015.)
Renārs Puriņš (dzimis 16.01.2015.)
Paulis Dzudzilo (dzimis 29.01.2015.)
Kitija Kārkle (dzimusi 23.01.2015.)
Martins Eglītis (dzimis 04.02. 2015.)
Anrijs Ādams Jātnieks
(dzimis 04.02.2015.)
Andrejs Skurjats (dzimis 02.02.2015.)
Rūdolfs Lapels (dzimis 08.02.2015.)
Maksimus Volkovs-Gričus
(dzimis 09.02.2015.)
Anna Gorjunova (dzimusi 16.02.2015.)
Kristiāna Ēķe (dzimusi 16.02.2015.)
Bruno Grieķers (dzimis 18.02.2015.)
Estere Misāne (dzimusi 19.02.2015.)
Raivo Virsnītis (dzimis 12.02.2015.)
Linards Lībietis (dzimis 22.02.2015.)
Everts Mucenieks (dzimis 18.02.2015.)
Katrīna Latvere (dzimusi 17.02. 2015.)

Mūžībā aizgājuši

Anna Galasa (31.01.1934. - 15.02 .2015.)
Donāts Laizāns
(01.09.1930. - 23.02.2015.)
Alberts Tože (10.11.1929. - 26.02.2015.)
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.
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