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2015.GADA novembris

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu
Un mūsu šī Baltajā jūra mūždien.
Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta,
Viss, viss pie šīs zemes simts saitēm mūs sien.

Sveicam mārupiešus Latvijas Republikas
proklamēšanas 97.gadadienā!
Mārupes novada Dome

/Vilis Plūdonis/

Sumināti novada seniori

4.novembrī Mārupes Kultūras namā pašvaldība sveica novada seniorus, kas laika posmā no jūlija līdz decembrim
nosvinēja vai svinēs 80, 85, 90 un vairāk gadu jubilejas. Novēlam daudz veselības, mīlestības un dzīvesprieka!

Mārupes bērnudārza
pamatos svinīgi
iemūrēta laika kapsula
9.oktobrī Mārupes novadā tika likti
pamati nu jau ceturtajai Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei
Rožu un Vējiņu ielas krustojumā, kurā
pirmsskolas izglītību apgūs 280 novada
bērni vecumā no trim gadiem. Lai godinātu
šo brīdi, bērnudārza pamatos svinīgi
tika iemūrēta laika kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm.
Bērnudārza pamatos iemūrētajā laika
kapsulā ievietots Mārupes Domes vēstījums
nākamajām paaudzēm, būvatļauja, tās dienas svaigākais avīzes „Mārupes Vēstis” izdevums un piemiņas monēta „Esmu mazais
mārupietis”. Laika kapsulas iebetonēšanā
pamatos piedalījās Mārupes Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe un citi pašvaldības
speciālisti, kas iesaistīti šī projekta tapšanā, kā
arī SIA „RBSSKALS Būvvadība” pārstāvji.
Šī gada 22.jūlijā Mārupes pašvaldība
parakstījusi līgumu par pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecību Rožu ielā 35 ar SIA
“RBSSKALS Būvvadība”. Būvniecībai par
pamatu ņemts pielāgots 2010.gadā tapušā
bērnudārza “Zeltrīti” projekts, kuru veidojis
arhitekts Andris Vītols. Bērnudārza celtniecība
paredz gan ēkas jaunbūvi ar augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem, gan interesantu
labiekārtošanas plānu ar mūsdienīgiem
risinājumiem daudzpusīgai bērnu attīstībai
tiem draudzīgā vidē. Paredzētās būvdarbu
kopējās izmaksas ir 3,491 miljons eiro, plus
PVN. Bērnudārzu ekspluatācijā plānots nodot
2016.gada vasarā.
Ilze Žunde

Pašvaldība izdevusi jaunu grāmatu „Mārupes novads Māras zīmē”
Grāmatas
atvēršanas
svētkos
interesentiem bija
iespēja
saņemt
arī autores Ilzes
Būmanes
vēlējumu
un
autogrāfu

17. oktobrī Mārupes Kultūras namā
notika Ilzes Būmanes sarakstītās
grāmatas „Mārupes novads Māras
zīmē” atvēršanas svētki. Grāmata
tapusi, atzīmējot Mārupes novada 90
gadu jubileju. Uz pasākumu īpaši tika
aicināti grāmatas līdzautori, atbalstītāji
un visi, kas devuši savu ieguldījumu šīs
nozīmīgās vēsturiskās liecības tapšanā.
Grāmata „Mārupes novads Māras zīmē”
ir trešā pašvaldības izdotā grāmata, kas
interesantā un saistošā veidā stāsta par
novadu no tā pirmsākumiem līdz pat
mūsdienām. Par grāmatas autori pašvaldība
aicinājusi novadnieci un žurnālisti, vairāku

Dome meklē telpas nomai
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.
gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191
„Kārtība, kādā publiska persona nomā
nekustamo īpašumu no privātpersonas
vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un
nomāt paredzētajiem nekustamajiem
īpašumiem” Mārupes pašvaldība izsludina konkursu par telpu nomu Domes
piektdiena, 13.novembris, 2015

struktūrvienību darba nodrošināšanai.
Kopējā telpu platība līdz 700 m2.. Nomas
līgumu paredzēts slēgt uz laiku līdz 10
gadiem.
Informāciju par vēlamo īpašuma tehnisko stāvokli un citām, tai skaitā, specifiskām
prasībām var iegūt pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv
sadaļā
Pašvaldība/
sludinājumi.

grāmatu autori un sastādītāju Ilzi Būmani,
kas, būdama īstena mārupiete, ar vislielāko
godaprātu apkopojusi iedzīvotāju stāstus
un faktus par novadu.
„Šīs grāmatas radīšanā, iespējams, esam
noķēruši pēdējo brīdi, jo ļoti daudz kas
būtu aizgājis aizmirstībā. Lai arī Mārupes
novads nevar lepoties ar greznām pilīm,
mēs varam lepoties ar mūsu cilvēkiem,
un tā, manuprāt, ir vislielākā bagātība. Šī
grāmata ir par mums – mārupiešiem,” uzsver Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Turpinājums 3.lpp.

21.novembrī notiks Rail Baltica
sabiedriskā apspriešana
Piedāvājumi iesniedzami līdz 26.novem-

brim.
Piedāvājumi jāiesniedz slēgtā aploksnē
Mārupes novada Domes sekretariātā
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā, uz aploksnes norādot adresātu,
Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un
kontaktinformāciju, atsauci uz Nomas
sludinājumu.

21.novembrī plkst. 10.00 Mārupes Kultūras
namā notiks Eiropas standarta platuma
publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras
līnijas Rail Baltica būvniecības ietekmes uz
vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā
apspriešana. Ar dokumentiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Aktuāli/Rail Baltica projekts.
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pašvaldībā
Šogad paveikti ievērojami ceļu
labiekārtošanas darbi Mārupē

Saimnieciskie darbi oktobrī
Izsludināti iepirkumi
• Bērnu rotaļu laukuma izveidošana
Skultes
sākumskolā,
piedāvājumu
iesniegšana 16.11.2015.
• Skolēnu mācību līdzekļi iegāde Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēm,
piedāvājumu iesniegšana 17.11.2015.
• Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes
kultūras namam un Mārupes vidusskolai, notiek piedāvājumu vērtēšana.
• Lokālplānojuma
izstrāde
Mārupes
un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu
zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, pieņemts slēgt līgumu ar
SIA “METRUM”.
• Nekustamo īpašumu vērtēšana Mārupes
novada
pašvaldības
vajadzībām,
pieņemts lēmums slēgt vispārīgo
vienošanos ar SIA “Eiroeksperts”, SIA
“Interbaltija” un SIA “Grant Thornton
Rimess”
• Biroja tehnikas apkope un remonts,
I daļā (biroja tehnikas SHARP apkope
un remonts) pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA “FORMULA” KanādasLatvijas kopuzņēmums un III daļā (biroja tehnikas Toshiba apkope un remonts) pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA “Tomega”.
• Sniķeru ielas daļas (no Grāvkalnu ielas līdz Kantora ielai) izbūve, pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Ceļu
būvniecības sabiedrība „IGATE””.
• Lielās ielas rekonstrukcija posmā no
Daibes ielas līdz K.Ulmaņa gatvei, notiek piedāvājumu vērtēšana.
•

•

•

•

Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi
SIA “IB SERVISS” par biroja tehnikas
Canon apkopi un remontu (iepirkuma
II daļa); līguma summa 24 200,00 EUR;
termiņš 9.11.2017;
SIA “Gartens” par Mārupītes krastu
apstādījumu un labiekārtojuma izbūvi;
līguma summa 359 346,80 EUR; termiņš
31.08.2016;
SIA “BM Projekts” par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Skultes un
Jaunmārupes stadionu rekonstrukcijai;
līguma summa 33 250,80 EUR, termiņš
09.03.2016;
SIA “NA Kompānija” par gaismas tehnikas piegādi Mārupes kultūras namam;
līguma summa 3 999,97 EUR; termiņš

11.11.2015;
• SIA „Audio AE” par gaismas tehnikas piegādi Mārupes pamatskolai;
līguma summa 5 632,33 EUR; termiņš
26.11.2015;
• PS “Meliorācijas risinājumi” par
meliorācijas sistēmas atjaunošanas
būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību;
līguma summa 4 833,95 EUR; termiņš
17.02.2016;
• SIA “CEMETY” par Mārupes novada kapsētu inventarizāciju, datu
digitalizāciju un informācijas tehnoloģiju
sistēmas nodrošināšanu; līguma summa
18 822,05 EUR; termiņš 08.07.2020;
• SIA CBF “Ļ-KO” par ceļu satiksmes
organizācijas
tehnisko
līdzekļu
uzstādīšanu un uzturēšanu 2015.,
2016. un 2017. gadā; līguma summa
50 819,99 EUR; termiņš 31.12.2017;
• SIA “REĢIONĀLIE PROJEKTI” par
detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Tīraines dārzi-1”un
„Tīraines dārzi-2” Tīrainē; līguma summa 22 796,40 EUR; termiņš 08.11.2016;
• SIA “IKO” par seguma atjaunošanu
Mārupītes gatvē posmā no Vecozolu
ielas līdz Imulas ielai; līguma summa
199 402,37 EUR; termiņš 11.11.2015;
• SIA “Mūsa Motors Rīga” par jaunas
automašīnas iegādi Labiekārtošanas dienestam; līguma summa 11 432,01 EUR;
termiņš 26.10.2015;
• SIA “Rantzows Sport” par sporta inventāra iegādi; līguma summa
14 913,17 EUR; termiņš 09.05.2015;
• ĀKF Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam
Decolight Latvia” par Ziemassvētku
dekoratīvā
apgaismojuma
piegādi
Mārupes novada pašvaldībai, līguma
summa 41 230,01 EUR; termiņš
30.11.2015;
• SIA “A-T Trade Music” par pianīna
iegādi un uzstādīšanu Mārupes novada
pašvaldības PII “Lienīte”; līguma summa
6 763,90 EUR, termiņš 15.11.2015.
• Iepirkuma
rezultātā
noslēgta
vispārīgā vienošanās par mēbeļu
piegādi Mārupes novada pašvaldības
iestādēm ar SIA “BDF” un SIA “VITRUM SISTĒMA”; līguma summa
162 139,99 EUR; termiņš 08.11.2017.
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jektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas”
īstenošanai.
Lēma finansiāli atbalstīt vairākus sportistus.
Palielināja AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par 18 301,00
EUR
Lēma nodot biedrībai „Pierīgas
partnerība”
nedalītā
bezatlīdzības
lietošanā nedzīvojamo telpu ar kopēju
platību 30,3, kas atrodas Mazcenu alejā
33/3, Jaunmārupē.
Apstiprināja
saistošos
noteikumus
„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas”.
Apstiprināja saistošos noteikumus ar
Nr.16/2015 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem
Mārupes novadā”.
M. Bojārs, Domes priekšsēdētājs

kurus plānots pabeigt 2016.gadā.
2015. gadā uzsākta apvienotā gājēju –
velosipēdistu celiņa izbūve Sauliešu ielā
no Zeltrītu ielas līdz Pakalniņu ielai un
Lielās ielas pārbūve posmā no Daugavas
ielas līdz Kantora ielai, kuru būvniecības
darbus plānots pabeigt 2016.gadā.

2015. GADĀ PABEIGTIE BŪVDARBI MĀRUPĒ
Nr. Ceļš
Posma garums
1. Rožleju, Paleju, Upesgrīvas ielu pārbūve
968 m
2. Lielās ielas pārbūve posmā no Kantora ielas līdz
684 m
Daibes ielai
3. Šteinertu ielas pārbūve
114 m
4. Mazcenu alejas pārbūve pie Jaunmārupes pamatskolas 221 m
5. Pērses ielas pārbūve
514 m
6. Ietves izbūve Ventas ielā posmā no Mārupītes gatves 572 m
līdz Gaujas ielai
7.
Laimdotas ielas pārbūve
625 m
8.
Kurmales ielas pārbūve
1 303 m
9.
Mēmeles ielas pārbūve
1 854m
10. Rožu ielas pārbūve, tai skaitā apvienotā gājēju
1009 m
velosipēdistu ceļiņa izbūve
11. Mārupītes gatves seguma atjaunošana posmā no
248 m
Imulas ielas līdz Rožkalnu ielai

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•
•
•

I. Punculis, Domes izpilddirektors •

28.oktobra domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projekta izstrādi, apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķu
noteikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
• Precizēja Mārupes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas statusu.
• Pieņēma saistošos
noteikumus Nr.
15/2015 „Grozījumi Mārupes novada
Domes 2012.gada 27.jūnija saistošajos
noteikumos Nr.16/2012 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību Mārupes novadā””.
• Apstiprināja grozījumus Mārupes vidusskolas
nolikumā,
apstiprināja
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas nolikumu.
• Lēma kļūt par biedrības „Pierīgas
pašvaldību apvienība” biedru.
• Apstiprināja
instrukciju „Kārtība
lokālplānojumu un detālplānojumu
izstrādei Mārupes novada pašvaldībā”.
• Izveidoja darba grupu pašvaldības pro-

2015.gadā
Mārupes
pašvaldība
īstenojusi virkni ceļu labiekārtošanas
darbu. Šogad pabeigti 13 ielu
būvniecības darbi, kur ielu kopējais
garums sasniedz 8112 m. Notikuši ceļu
atjaunošanas un uzturēšanas darbi, kā
arī uzsākti jauni būvniecības projekti,

•

Izmaksas
316 706 EUR
339 633 EUR
44 075 EUR
152 258 EUR
248 345 EUR
193 386 EUR
232 611 EUR
470 624 EUR
680 119 EUR
671 794 EUR
199 401 EUR

CEĻU UN IELU UZTURĒŠANAS DARBI 2015. GADĀ MĀRUPĒ
Ceļš
Posma garums Izmaksas
Atjaunots šķembu segums uz autoceļa C-2
3,4 km
91 647 EUR
Atjaunots asfalta segums Mārupītes gatvē (posmā no 410 m
205 000 EUR
Vecozolu ielas līdz Rožkalnu ielai
Atjaunots asfalta segums Skaņā kalna ielā (posmā no 350 m
114 000 EUR
Mārupītes gatves līdz Irbītes ielai)
Atjaunots asfalta segums Bebru ielā
140 m
26 511 EUR
(posmā no Gaujas ielas līdz Daugavas ielai)
Atjaunots asfalta segums Pededzes ielā
40 m
14 796 EUR
(40 m posmā no Daugavas ielas)
Atjaunots asfalta segums Amatas ielā
110 m
18 631 EUR
(pie bērnu dārza)
Ceļu greiderēšana
157 km
2 526 EUR

2015.gadā uzsākti projektēšanas
darbi
Abavas ielas pārbūve (no Pededzes ielas
līdz zemesgabala robežai ar kadastra Nr.
80760070965);
Avotu ielas pārbūve (no Daugavas ielas
līdz Brūkleņu ielai);
Brūkleņu ielas pārbūve (no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai);
Caurtekas pārbūve (Lielās ielas un Asteru ielas krustojumā);
Cidoniju ielas pārbūve (no Grantiņu ielas līdz Tīraines ielai);
Dzirnieku ielas pārbūve (no īpašuma
Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13
(Stīpnieku ceļš – Dzirnieki);
Krones ielas pārbūve (no Ventas ielas
līdz Trenču ielai);

• Kursīšu ielas pārbūve (no Daugavas ielas līdz Sīpeles ielai);
• Lambertu ielas pārbūve (no Kantora ielas līdz Paleju ielai);
• Laimdotas ielas pārbūve (no Mēmeles
ielas līdz Sīpeles ielai);
• Lapiņu dambja pārbūve (no Jelgavas
ceļa līdz Silaputniņu ielai, Tīraine);
• Penkules ielas pārbūve (no Liliju ielas
līdz Upesgrīvas ielai);
• Tīraines ielas pārbūve (no Grantiņu ielas
līdz Cidoniju ielai);
• Ūdru ielas pārbūve (no Jelgavas ceļa līdz
Tīraines ielai);
• Vārpu ielas pārbūve (no Lielās ielas līdz
Upesgrīvas ielai);
• Vītiņu ielas pārbūve (no Kantora ielas
līdz Vārpu ielai).

Vairākums iedzīvotāju atbalsta Mārupītes
gatves gājēju ceļa izveidi
12.oktobrī Mārupes novada Domē
notika
iedzīvotāju
sapulce
par
Mārupītes gatves gājēju ceļa izveidi
posmā no Vecozolu ielas līdz Forstu
ielai. Šī aktivitāte iekļauta Mārupes
investīciju plānā ar mērķi uzlabot vidi
un gājēju drošību pārvietojoties. Tā kā
konkrētajā Mārupītes gatves posmā
gājēju ceļa turpināšanai var tikt skarta
iedzīvotāju īpašumā esošā zeme, kas
būtu kā apgrūtinājums īpašumam,
nepieciešama iedzīvotāju konceptuāla
piekrišana.
Uz iedzīvotāju sapulci tika aicināts 41
zemes īpašnieks, kuru īpašumi atrodas
rekonstrukcijai pakļautajam Mārupītes
gatves posmam. Sapulcē piedalījās un izteica savu viedokli par gājēju celiņa izveidi
nedaudz vairāk kā puse no aicinātajiem
iedzīvotājiem. Vairākums iedzīvotāju

atbalstīja Mārupes novada Domes izteikto priekšlikumu Mārupītes gatves
infrastruktūras pilnveidei. Tomēr bija arī
daļa Mārupītes gatvē dzīvojošie, kas iebilda pret gājēja ceļa izveidi un viņa zemes
īpašumu skaršanu projekta īstenošanas
gadījumā.
Tā kā vairākums sapulcē pauda
konceptuālu atbalstu gājēju ceļa izveidei,
tika nolemts turpināt rast risinājumu gājēju
ceļa izveidošanai, analizējot katra konkrētā
zemes īpašnieka vēlmi. Viedokļi no zemes
īpašniekiem, kuri nevarēja ierasties uz sapulci tiks gaidīti vēl līdz š.g. 30.oktobrim.
Līdz 2015.gada beigām tiek plānots
izstrādāt vizualizācijas un detalizētus
tehniskos risinājumus, aicinot iedzīvotājus
atkārtoti uz Mārupes novada iedzīvotāju
sapulci apspriest konkrētus risinājumus.
Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja
piektdiena, 13.novembris, 2015
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pašvaldībā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mazāvas”
vada Domes 2015.gada 25.februāra
sēdes lēmuma Nr.9 atcelšanu un
nekustamā īpašuma „Mazāvas”, kadastra Nr. 8076 005 0001, Mārupes novadā,
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
apstiprinot darba uzdevumu jaunā
redakcijā”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā
īpašuma „Mazāvas”, Mārupes novads,
teritorija apmēram 9,96 ha kopplatībā,
kas saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu
Mārupes novada Dome 2015.gada 2014. -2026. gadam, atrodas darījumu un
8.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves
(protokols Nr.15) “Par Mārupes no- teritorijā (RD), kā arī pilnībā iekļaujas
Lidostas
teritorija

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai nepieciešamajā
teritorijā, kur noteikti ierobežojumi teritorijas izmantošanai.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
veikt zemesgabala sadalīšanu, precizēt
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
veidot vienotu ceļu tīklu detālplānojuma
teritorijā un tai piegulošajos īpašumos
un izveidot pieslēgumu valsts autoceļam
V-14 Jaunmārupe-Skulte. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā īpašuma
„Mazāvas” īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz
2015.gada 7.decembrim 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. 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 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma
„Lielās Āvas” 1. un 2.zemes vienībai
Lidostas
teritorija

Mārupes novada Dome 2015.gada
8.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2
(protokols Nr.15) “Par Mārupes novada
Domes 2015.gada 25.februāra sēdes

lēmuma Nr.10 atcelšanu un nekustamā
īpašuma „Lielās Āvas”, kadastra
Nr. 8076 005 0003, Mārupes novadā
1.zemes vienības (kadastra apzīmējums
8076 005 003) un 2.zemes vienības (kadastra apzīmējums 8076 005 0026)
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,
apstiprinot darba uzdevumu jaunā
redakcijā”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā
īpašuma „Lielās Āvas” 1. un 2.zemes
vienības teritorija apmēram 9,86
ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014. -2026. gadam, 1.zemes
vienība atrodas mežu teritorijā (M), bet
2.zemes vienība darījumu un vieglās
rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijā

(RD). Detālplānojuma teritorija pilnībā
iekļaujas VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai
nepieciešamajā teritorijā, kur noteikti
ierobežojumi teritorijas izmantošanai.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu,
veidot
vienotu
ceļu
tīklu detālplānojuma teritorijā un tai
piegulošajos īpašumos, nekustamajam
īpašumam „Lielās Āvas” 2.zemes vienībai
izveidot pieslēgumu valsts autoceļam V-14
Jaunmārupe-Skulte, kā arī veikt zemesgabala „Lielās Āvas” 1.zemes vienības
sadalīšanu. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir nekustamā īpašuma “Lielās
Āvas” īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz

2015.gada 7.decembrim 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. 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 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Ozolu iela 63, Jaunmārupē
īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupe,
Mārupes novads (kadastra Nr. 8076
011 0940), detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā
īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē,
Mārupes novadā teritorija apmēram 2,09
ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas funkcionālās zonas
savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā
Mežaparku apbūves teritorijas (DzS2).
Mārupes novada Dome 2015.gada
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
28.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 veikt zemesgabala sadalīšanu, lai vei(protokols Nr.18) “Par nekustamā dotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā,

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam “Ikri” Mārupes novadā nodošanu
publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2015.gada
28.oktobra sēdē pieņēma lēmumu Nr.10
“Par detālplānojuma nekustamajam
īpašumam „Ikri”, kadastra Nr.8076
011 0181, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma
izstrādes mērķis ir veikt ceļa pievienojumu valsts autoceļam P-132 Mārupe
(Jaunmārupe) – Rīga.
Publiskā
apspriešana
notiks
no
16.11.2015
līdz
14.12.2015.
Ar
detālplānojuma
projektu
publiskās
apspriešanas laikā var iepazīties Mārupes
novada Būvvaldē (Daugavas iela 29,
Mārupe), būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
projektu varēs iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība
un
plānošana/
detālplānojumi, sākot no 16.11.2015.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2015.gada 3.decembrī plkst.17.00
piektdiena, 13.novembris, 2015

Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā
29, Mārupē.
Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam
iesniegt rakstiski 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 16.11.2015
līdz 14.12.2015. Iesniegumā jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskām personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties
pie Mārupes novada teritorijas plānotājas
Daces Žīgures: tālr.67149862, e-pasts:
dace.zigure@marupe.lv
vai
klātienē
pieņemšanas laikā vai iepriekš piesakoties
pa tālruni 67149862.

detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un
apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju
tīklus detālplānojuma teritorijā un tai
piegulošajās teritorijās, ņemot vērā
nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.z.v
un nekustamā īpašuma „Niedras” 2.z.g.
detālplānojumu apstiprinātos risinājumus,
kā arī noteikt jaundibināmo ielu sarkanās
līnijas.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz
2015.gada 7.decembrim 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. 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.

Pašvaldība izdevusi jaunu grāmatu
„Mārupes novads Māras zīmē”
Turpinājums no 1.lpp.
Grāmatas ievadvārdos autore Ilze
Būmane raksta: „Pie grāmatas strādājot,
esmu satikusi desmitiem Mārupes novada
ģimeņu cilvēku. Tie bijuši mūsu kādreizējie
kaimiņi, kas patiesi dāvājuši klusus prieka
brīžus. Tie bijuši Jaunmārupes, Skultes
un Tīraines ļaudis, kurus iepazinu pirmoreiz, un esmu priecīga, ka viņi uzticēja
savus dzīvesstāstus. Gan lietišķās, gan
pārdzīvojumiem bagātās tikšanās ļāva
saprast – grāmatai jātop kā dzimtu stāstiem.
Tālab tās apakšvirsraksts – „Dzimtas laikmetu maltuvē”. Lasot uzzināsiet par skarbiem un smagiem brīžiem, gan priecīgiem
notikumiem. Bet viscaur atziņa – mēs
dzīvojam, esam stipri un strādīgi.”
Grāmatas nosaukums „Mārupes novads
Māras zīmē” izvēlēts, jo, kā saka pati autore, latviešu spēka zīmes, ko pazīstam

no etnogrāfiskajiem rakstiem, vada tautas
dzīvi. Ja pat vēsturiski iznācis tā, ka novada nosaukums cēlies no Māras vārda,
tad mārupiešiem jau senos laikos nolemts
labu, svētīgu darbu liktenis.
Grāmata sastāv no piecām nodaļām:
„Vēsture”, „Latvijas okupācijas zīmogs”,
„Padomju laiks – kolhozu gadi”, „Atmoda: Latvijas Tautas frontes Mārupes
nodaļa, neatkarības atjaunošana” un „Novada pārvērtības”. Pirmajās četrās nodaļās
līdzās ģimeņu dzīvesstāstiem izlasīsiet arī
arhīvos atrasto. Piektā nodaļa vēsta par
dzīvi neatkarīgajā Latvijā – rāda to ainu,
kā mārupieši dzīvo šodien.
Īpašs paldies grāmatas līdzautoriem –
Agitai Pāvulei, Annai Ozoliņai, Silvijai
Veckalnei, Dzintrai Klinsonei, Valdim
Čeičam, Andrim Līberam, Anitai Kalnietei, Inesei Bolgzdai, Zandai Melkinai!
Ilze Žunde
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MarupesVESTIS
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2015
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 8.septembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 5
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 28.oktobra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 14

Grozījumi Mārupes novada Domes
2012.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „PAR SADZĪVES
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS
MAKSAS NOTEIKŠANAS KĀRTĪBU
MĀRUPES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmo daļu.
Izdarīt Mārupes novada Domes 2012.gada
27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2012
šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā
redakcijā:
Maksas grozījumi stājās spēkā un ir
piemērojami atkritumu radītajiem neatkarīgi
no tā vai ir noslēgti attiecīgi līgumu grozījumi
otrā mēneša pirmajā datumā pēc attiecīga
Mārupes novada Domes lēmuma par jaunas
maksas apstiprināšanu publicēšanas vietējā
laikrakstā „Mārupes Vēstis” dienas. Mārupes
novada Domes lēmums par jaunas maksas
apstiprināšanu publicējams kārtējā laikraksta „Mārupes Vēstis” izdevumā, kas iznāk pēc
attiecīgā Domes lēmuma pieņemšanas.
Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2015
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 30.septembra
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 15
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 28.oktobra
sēdes Nr.18 lēmumu Nr. 31

Par valsts nodevu atvieglojumiem
bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes
novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
13.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
3.panta 3.daļu,
Bāriņtiesu likuma 79.panta 2.daļu
Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu
piemērošanas kārtību valsts nodevai par
bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem
Mārupes novadā.
Mārupes novada bāriņtiesas pakalpojumiem
ir piemērojami šādi valsts nodevu atvieglojumi:
Trūcīgām personām - Par pilnvaras
sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par
paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma
lūguma
sagatavošanu,
par
paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 100% apmērā.
Maznodrošinātām personām - Par pilnvaras
sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par
paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma
lūguma
sagatavošanu,
par
paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 100% apmērā.
Personām ar pirmās vai otrās, vai trešās grupas invaliditāti - Par pilnvaras sagatavošanu,
par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta
apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma
sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz
nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
Politiski represētām personām - Par pilnvaras
sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par
paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma
lūguma
sagatavošanu,
par
paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 100% apmērā.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara
dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības
dalībniekiem - Par pilnvaras sagatavošanu,
par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta
apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma
sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz
nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk
bērnu - Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu,
par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu,

4

redakcijā:
3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa ir atkritumu apsaimniekotāja, kuru
Mārupes novada Dome ir izvēlējusies Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18.pantā noteiktajā
kārtībā un ar kuru ir noslēgusi līgumu (turpmāk
tekstā – Atkritumu apsaimniekotājs), piedāvātā
maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
kura ir norādīta starp Mārupes novada Domi un
Atkritumu apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā
un ir apstiprināta šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā.
Izteikt saistošo noteikumu 8. punktu šādā
redakcijā:
8. Atkritumu apsaimniekotājs pirmo reizi
ierosina Maksas grozīšanu ne ātrāk kā pēc 12
(divpadsmit) kalendārajiem mēnešiem pēc
līguma noslēgšanas. Ja Dabas resursu nodoklis mainās ātrāk kā pēc 12 (divpadsmit)
kalendārajiem mēnešiem, pirmās izmaiņas
maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
ir pieļaujams ierosināt ar attiecīgā ārējā
normatīvā akta spēkā stāšanās dienu, bet šajā
gadījumā izmaiņas maksā var skart tikai tās
sastāvdaļas, kuras veido dabas resursa nodoklis.
Izteikt saistošo noteikumu 9.3.1. punktu šādā
redakcijā:
9.3.1. degvielas cena pieaug vairāk kā par
10% no iepriekšējā tarifā iekļautās degvielas
cenas vai ir vērojams degvielas cenu kritums.
Izteikt saistošo noteikumu 9.3.2. punktu šādā
redakcijā:
9.3.2. tiek paaugstināta maksa par atkritumu noglabāšanu Pierīgas atkritumu
apsaimniekošanas reģiona poligonā „Getliņi”.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

pašvaldībā
14.Pabalsts tiek izmaksāts Bērna aizbildnim
Mārupes novada Dome
līdz aizbilstamā pilngadības sasniegšanai vai līdz
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.18/2015
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.
2015.gada 30.septembra
VI Dzīvokļa pabalsts
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.25
15.Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bērns
Precizēti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 28.oktobra Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniedz:
15.1.dzīvojamās telpas īres līguma kopiju,
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.18
uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas vai
Par pašvaldības palīdzību bāreņiem izbeigšanas gadījumā bērns iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā attiecīgus grozījumus vai
un bez vecāku gādības palikušajiem jaunu īres līgumu;
bērniem, kuri ir ārpusģimenes
15.2.reizi trijos mēnešos dokumentu par izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu un
aprūpē, kā arī bāreņiem un bez
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
vecāku gādības palikušajiem
lietošanu, kopijas, uzrādot oriģinālus.
bērniem pēc pilngadības
16. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts,
ņemot vērā 14.2. apakšpunktā minētos dokusasniegšanas
mentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu
Izdoti saskaņā ar likuma pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” saistīto izdevumu segšanas normatīvus.
25.2panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabi17.Dzīvokļa pabalstu katru mēnesi izmaksā
neta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim telpas pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam.
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī Ja tas nav iespējams, pabalstu izmaksā bērnam.
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27.,
30., 31. un 31.1punktu VII Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
18. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un
I Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā
palīdzības apmēru un saņemšanas kārtību noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem Domē.
19. Domes pieņemtie lēmumi ir pārsūdzami
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem Administratīvajā rajona tiesā.
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk
VIII Noslēguma jautājumi
- Bērns).
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
2.Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos
paredzēto pašvaldības palīdzību ir Bērniem, par dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās
kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi
brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta padomes
Mārupes novada bāriņtiesa.
3.Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos 2009.gada 22.decembra saistošie noteikumi
paredzēto pašvaldības palīdzību pēc pilngadības Nr.25/2009 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem
sasniegšanas, Bērns vēršas ar iesniegumu un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
Mārupes novada Sociālajā dienestā, uzrādot kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai.
4.Lai saņemtu šajos saistošajos noteikumos pilngadības sasniegšanas”.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
paredzēto pašvaldības palīdzību pilngadību
nesasniegušajam Bērnam, kurš ir ārpusģimenes
Pielikums
aprūpē, aizbildnis vēršas ar iesniegumu Mārupes
Mārupes novada Domes
novada Sociālajā dienestā, uzrādot Mārupes
Saistošajiem noteikumiem Nr.18
novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdenodibināšanu pār aizbilstamo.
5.Šajos saistošajos noteikumos minēto pabalstu vumu segšanas normatīvi
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi
izmaksas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Bērniem
pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu
segšanas normatīvi:
nodrošināšanai.
1. Par dzīvojamās telpas īri un par apkuri,
II Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu
kas nodrošināta visam namam, ne vairāk kā par
un mīkstā inventāra iegādei.
dzīvojamās telpas kopējās platības 35 m2. Pabals6.Vienreizējā pabalsta sadzīves priekšmetu un
tu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas
mīkstā inventāra iegādei apmērs ir EUR 250,00.
dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.
7.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves
2. Par dzīvojamo telpu īri vai par obligāti
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei Bērnam ir
veicamajām dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības
darbībām saskaņā ar noslēgtā īres vai pārvaldīšanas
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Šīs
līguma nosacījumiem, bet ne vairāk kā 4,27 euro
tiesības saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vepar 1 m2.
cumam.
3. Par apkuri vai siltumenerģijas resursu iegādi
atbilstoši faktiskajām apkures vai siltumenerģijas
III Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves
resursu iegādes izmaksām, bet ne vairāk kā EUR
uzsākšanai
8.Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves 70,00 apkures perioda mēnesī.
4. Mājokļiem, kuri ir apsildāmi ar malkas apuzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālo
kuri - atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk
nodrošinājuma pabalstu apmērā.
9.Tiesības saņemt pabalstu ir pilngadību kā EUR 300 gadā.
5. Elektroenerģija – atbilstoši faktiskām
sasniegušiem bērniem.
izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 15,00 mēnesī.
IV Pabalsts ikmēneša izdevumiem bērniem
6. Gāze – atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne
– mācību iestāžu audzēkņiem
vairāk kā EUR 3,00 mēnesī.
10. Bērns ir tiesīgs saņemt pabalstu ikmēneša
7. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana –
izdevumiem, valsts sociālā nodrošinājuma atbilstoši faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā
pabalsta apmērā, ja viņš, sasniedzot pilngadību, EUR 1,50 mēnesī.
pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas
8. Par ūdeni un kanalizāciju- – atbilstoši
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās faktiskām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 15,00
vai profesionālās izglītības iestādē, vai augstskolā mēnesī.
vai koledžā, un saskaņā ar izglītības jomu
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību
sekmīgi apgūst izglītības programmu.
11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bērniem
- mācību iestāžu audzēkņiem tiek aprēķināts no
tiesību uz pabalstu rašanās dienas.
12.Aprēķinot pabalstu ikmēneša izdevumiem
bērniem - mācību iestāžu audzēkņiem otrajam
mācību pusgadam, pabalsta izmaksas periods ir
Sākot ar 11.novembri Mārupes novadā
līdz 1.jūnijam.

par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma
lūguma - 100% apmērā.
Audžuģimenēm, kurām Mārupes novada
Bāriņtiesa ir piešķīrusi audžuģimenes statusu un
kurās ar Mārupes novada bāriņtiesas lēmumu ir
ievietots bērns - Par pilnvaras sagatavošanu,
par pilnvaras apliecināšanu, par paraksta
apliecināšanu, par nostiprinājuma lūguma
sagatavošanu, par paraksta apliecināšanu uz
nostiprinājuma lūguma - 100% apmērā.
Aizbildņiem, attiecībā uz kuriem Mārupes
novada Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu Par pilnvaras sagatavošanu, par pilnvaras
apliecināšanu, par paraksta apliecināšanu,
par nostiprinājuma lūguma sagatavošanu,
par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma
lūguma - 100% apmērā.
Personām, kurām saskaņā ar Mārupes
novada Domes lēmumu tiek atsavināts
nekustamais īpašums ievērojot Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma
atsavināšanas likumā noteikto kārtību - par
nostiprinājuma lūguma sagatavošanu, par
paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma
lūguma - 100% apmērā.
Personām, kuras saskaņā ar Mārupes novada
Domes lēmumu dāvina nekustamo īpašumu
Mārupes novada Domei - par nostiprinājuma
lūguma
sagatavošanu,
par
paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma 100% apmērā.
Lai saņemtu 2.punktā minētos atvieglojumus,
ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības
rīcībā, personai pirms dokumenta sastādīšanas
ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina personas
tiesības uz atvieglojumu saņemšanu:
Personām ar invaliditāti - invalīda apliecība;
Politiski represētai personai – politiski
represētās personas apliecība.
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, Afganistānas kara
dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustības
dalībniekiem – dalībnieka apliecība;
Personām, kuru aprūpē ir trīs vai vārāk bērnu
– bērnu dzimšanas apliecības;
Šajos saistošajos noteikumos paredzētos
Valsts nodevu atvieglojumus Par pilnvaras
sagatavošanu, par pilnvaras apliecināšanu, par
paraksta apliecināšanu, par nostiprinājuma
lūguma
sagatavošanu,
par
paraksta
apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma
piemēro Mārupes novada bāriņtiesa.
Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Mārupes novada Domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus V Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti ar
bērna izglītošanu
var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
un uzturēšanos izglītības iestādē, segšanai
attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa
13.Pabalsts ikmēneša izdevumu, kas saistīti
likumā noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par ar Bērna izglītošanu un uzturēšanos izglītības
iestādē, segšanai tiek izmaksāts EUR 100,00
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs apmērā katru mēnesī.

Novembrī sākusies
Mārupes novada
kapsētu uzmērīšana

notiek novada kapsētu uzmērīšana, datu
apkopošana un digitalizācija.
Darbus
veic
SIA
“CEMETY”
speciālisti. Iegūtie dati tiks apkopoti vienā
informācijas tehnoloģiju sistēmā, izveidojot vienotu kapavietu apsaimniekotāju
un apbedīto datu bāzi.
piektdiena, 13.novembris, 2015
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Viesi no Norvēģijas Jaunmārupes pamatskolā
Oktobra
sākumā
Jaunmārupes
pamatskolā
viesojās
pirmskolas
izglītības pedagogi no More og Romddal
Mork bērnudārza, kurš atrodas Voldas
pilsētā Norvēģijā.
Mārupiete Agnese Līdaka ir apguvusi
norvēģu valodu un jau gadu strādā Voldā
bērnudārzā par asistenti. Stāstot norvēģu
kolēģēm par prestižo Jaunmārupes
pamatskolu un pirmskolas grupām, Mork
bērnudārza vadītāja Nina Vedela Telseth nolēma apmeklēt Latviju, lai to visu
redzētu savām acīm.
Nina Vedela Telseth mūs iepazīstināja ar
izglītības sistēmu Norvēģijā un pastāstīja
par savu bērnudārzu. Mork bērnudārzu
apmeklē 33 audzēkņi no viena līdz sešu
gadu vecumam, pēc tam sākas skola.
Bērnudārzā strādā 13 darbinieki – vadītāja,
audzinātājas un asistenti. Viesi bija
pārsteigti par mūsu novada pirmskolas
izglītības iestāžu bērnu skaitu grupā un

Bērnudārzs “Zeltrīti” piedalās
Ekoskolu Rīcības dienās

Mārupes
novada
pirmsskolas
izglītības iestāde ”Zeltrīti” (PII) jau
trešo gadu pēc kārtas piedalījās Ekoskolu Rīcības dienās, kuru mērķis ir
pievērst sabiedrības uzmanību ar klimata izmaiņām saistītajiem jautājumiem.
Tā kā šogad ekotēma ir “ūdens”, visas
Rīcības dienu aktivitātes tika veltītas šim
dzīvībai nozīmīgajam dabas resursam.
Projekta ietvaros šī gada 6.novembrī
“Zvirbulīšu” grupa viesojās Mārupes
novada Domē, lai ūdens nozīmīgumam
pievērstu arī pašvaldības deputātu un
darbinieku uzmanību.

„Lai arī mūsu audzēkņi ir mazi, viņi
zina, prot un var ļoti daudz. Mēs sākam no
mazumiņa – izpētām to, kas mums apkārt
un mācāmies taupīt. Mēs jau vairākus gadus
vācam makulatūru un nododam izlietotās
baterijas, mēs zinām, ka aizejot jāizslēdz
elektrība, un sakām nama saimniekiem, ja
mums pil ūdens krāni, lai salabo,” skaidro
Laimīte Seņkāne, PII “Zeltrīti” metodiķe.
PII pārstāve skaidroja, ka šogad tika pētīts
ūdens – pilnveidoti priekšstati par ūdeni, tā
īpašībām un to nozīmi ūdens izmantošanā.
Tika sekmēta arī bērnu izpratnei par ūdens
piesārņojuma rašanos, tā ietekmi uz dzīvo,

nedzīvo dabu. Aplūkots tika ūdens aprites
cikls darbā, ūdens agregātstāvokļi: šķidrs,
ciets, gāzveida. Uzsvērts arī, ka ūdens ir
ne tikai dzīvībai svarīgs, bet arī interesants
resurss.
Rīcības dienās īstenoti gan eksperimenti,
garšas laboratorijas, praktiskās nodarbības
ūdens filtrēšanā, gan mākslas aktivitātes
ar devīzi “Sargāsim ūdeni!”. Projekta ietvaros apzinātas ūdens resursu taupīšanas
iespējas gan bērnudārzā, gan mājās un
radīts izglītojošs buklets.
6. novembrī “Zvirbulīšu” grupa devās
ciemos uz Mārupes novada Domi, lai
ūdens nozīmīgumam pievērstu arī mūsu
deputātu, domes darbinieku un apmeklētāju
uzmanību. Domei tika uzdāvināti arī bērnu
pašu veidoti bukleti par ūdens taupīšanu.
Visu apgūto bērnudārza audzēkņi klāstīja
arī citu grupu draugiem izglītojošā
pasākumā “Kas ir ūdens?”.

to, ka tajās vienlaicīgi strādā tikai viena
audzinātāja un auklīte.
Norvēģus priecēja iestādes estētiskā
vide, skaistie āra bērnu rotaļu laukumiņi
un siltās pusdienas, ko saņem mūsu bērni.
Norvēģijā bērni neguļ pusdienlaiku,
viņiem netiek gatavotas siltas pusdienas,
vecāki dod līdzi maizītes. Bērnudārza
darba laiks ir no astoņiem rītā līdz četriem
pēcpusdienā.
Vizīte notika ļoti pozitīvā gaisotnē. Viesi
nodziedāja savu bērnudārza himnu. Skolas
administrācija tika uzaicināta viesoties
Norvēģijā Voldas pilsētā, lai iepazītos ar
izglītības iestādēm un šīs valsts mācību
procesu. Uzaicinājumu izteica Voldas
pilsētas izglītības pārstāve. Mēs bijām
priecīgi par iespēju uzņemt viesus no
Norvēģijas.
A.Līdaka, Jaunmārupes pamatskolas
direktora vietniece

Mārupes filiāle
„Mazulītis Rū”
sveic novembrī
Re, jau otrais rudens mēnesis
aizritējis, bet mūsu bērni aug
lielāki, kļūst zinošāki, pacietīgāki un
uzmanīgāki. Ieskatoties oktobra mēnesī,
varam atcerēties to, cik jautri un interesanti bērni atzīmēja Putras dienu ar
priekšnesumiem, dziesmām, dejām un
putras vārīšanu.
Pirmo reizi Mazulītis Rū rīkoja sporta spēles saviem un citu pirmsskolas
izglītības iestāžu draugiem, paldies, ka
bijāt kuplā skaitā un aktīvi pavadījāt dienu
kopā ar mums! Paldies arī Mārupes sporta
kompleksa vadītājai Silvijai Bartuševicai
par atbalstu un Tīraines sporta kompleksa komandai par telpām. Kopā ar draugiem sporta spēlēs piedalījās – Tīģeris,
Kristofers Robins, Kenga un Sivēns.
Novembra sākumā pie mūsu bērniem
viesojās ķīmiķi un fiziķi ar eksperimentu
priekšnesumiem. Viņi rādīja un izskaidroja
bērniem dažādus fizikas un ķīmijas likumus.
Visiem zināms, ka novembris ir mēnesis,
kurš īpaši tiek veltīts Latvijai. Arī mēs
neaizmirstam par mūsu valsti:
Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Mums viņa ir visskaistākā
Tik un tā.
Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!
Aļona Traščejeva un Laura Laicena

Mārupes vidusskolas pedagogi pilnveido prasmes spēļu izmantošanai mācībās
„Gaining
from
Gaiming” jeb „Gūstot
spēlējot”,
Erasmus+
Jaunatnes
darbinieku
mobilitātes
projekts,
kura koordinators ir
Mārupes
vidusskola,
norisinājās Latvijā šī
gada jūlijā. Projekts tika finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu.
Šis ir pirmais šāda veida Erasmus+ Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts,
kuru realizēja Mārupes vidusskola. Projekta dalībnieki bija no astoņām valstīm
– Latvijas, Spānijas, Ungārijas, Turcijas,
Čehijas, Vācijas, Itālijas, Polijas.
Projekta mācības vadīja divi pieredzējuši
neformālās izglītības treneri jeb vadītāji ar
piektdiena, 13.novembris, 2015

vairāku gadu pieredzi tieši šajā jomā - Ieva
Grundšteine no Latvijas un Antonio Benaches Bodi no Spānijas.
Daudzi skolotāji gan mācību stundās un
klases stundās, gan ārpus mācību stundām
sāk izmantot spēles. Taču skolotājiem bieži
trūkst zināšanu un iemaņu, kā iegūt vairāk
no spēļu izmantošanas, tāpēc arī projektam
tika veidots nosaukums „Gūstot spēlējot”.
Saprast, kā apzināti veidot neformālo
mācīšanās vidi, noteikt mācīšanās mērķus
un kā sasniegt izvirzītos mācību rezultātus,
un attīstīt jauniešos konkrētas prasmes, izmantojot eksperimentālo mācīšanās ciklu.
Mācību kursu treneris A. B. Bodi,
domājot par spēlēm, citē Konfūciju: „Pasaki man, un es aizmirsīšu. Parādi man, un es
atcerēšos. Iesaisti mani, un es sapratīšu”. A.

B. Bodi skaidro, ka šis īsais un pamācošais
citāts skaidri norāda uz to, ka spēle ir
spēcīgs rīks, kas var kalpot kā līdzeklis
mācību procesā. Ja mēs spējam savienot
zināšanas – prasmes – attieksmi, tad mēs
to varam pielīdzināt spēlei. Mēs varam
izveidot ļoti spēcīgu mācīšanās līdzekli,
lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kas sniegs
augstu efektivitātes līmeni mācīšanas un
mācīšanās procesā. A. B. Bodi uzskata, ka
formālā un neformālā izglītība ir viens otru
papildinoši elementi, kas var lieliski strādāt
kopā, un spēle var būt kā to vienojošais elements – tilts. Mēs varam atrast dažādas
spēles (iekštelpu, ārtelpu, tradicionālas,
galda), tāpēc ir sarežģīti atrast tieši to, kura
atbilst mūsu vajadzībām, taču mēs vienmēr
varam pilnveidot, pielāgot spēli mūsu

izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Mārupes vidusskolas direktora vietniece
Alla Žurko, kura bija projekta koordinatore,
secinājusi, ka dalība šādos projektos motivē
skolēnus un skolotājus, padara skolas
dzīvi un mācību procesu aizraujošāku un
interesantāku. “Nepārtraukti notiek jauno
zināšanu un prasmju apgūšana, dalīšanās
pieredzē, komunikācija ar citu kultūru un
valstu pārstāvjiem, ideju apmaiņa un šo
ideju realizēšana. Vienlaikus uzskatu, ka
dalība projektos arī veido skolas imidžu.
Mēs gribam, lai par mūsu skolu zina ne
tikai Latvijā, bet arī Eiropā, jo mēs lepojamies ar savu skolu,” stāsta A. Žurko.
Rasma Rihtere, projekta dalībniece
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Akcijā „Uzņemies šefību pār konteineru!”
sašķirotas gandrīz 9 tonnas stikla un ir zināmi
čaklākie šķirotāji
Vides apsaimniekošanas uzņēmums
„Eco Baltia vide” visas vasaras garumā
aicināja piedalīties akcijā „Uzņemies
šefību
pār
konteineru!”.
Akcija
norisinājās Talsu un Tukuma novados, kā
arī Pierīgas reģiona novados - Siguldas,
Ādažu, Salaspils, Babītes un Mārupes,
kā arī Piejūras reģionā - Kandavas,
Jaunpils, Mērsraga, Dundagas, Engures
un Rojas novados. Akcija ir noslēgusies
un ir zināmi uzvarētāji. Pierīgas reģionā
čaklākie šķirotāji - no Mārupes.
Akcijas laikā ir sasniegti labi rezultāti,
jo šefībai vairāk nekā 40 pieteiktajos stikla
šķirošanas konteineros savāktā stikla dau-

dzums ir palielinājies par 32%. Savācot
visvairāk stikla, savos šefībai pieteiktajos
stikla šķirošanas konteineros, dāvanu karti
atpūtai „Līvu akvaparkā” 150 eiro vērtībā
Pierīgas reģionā saņēma Ints Pīrāgs no
Mārupes, kurš uzņēmās šefību pār Mazcenu
alejas 10, Jaunmārupē, stikla šķirošanas
konteineru. Akcijas laikā šajā stikla
šķirošanas konteinerā tika savāktas 1,2 tonnas stikla pudeļu un burku;
Savācot stikla šķirošanas konteinera saturu, kā apliecinājums dalībai akcijā, uz katra konteinera tika uzlīmēta uzlīme ar īpašu
skolēnu izstrādātu dizainu.

Uzņemies šefību pār stikla šķirošanas konteineru
un iegūsti savai klasei apmaksātu ekskursiju!
Vides apsaimniekošanas uzņēmums
„Eco Baltia vide” aicina Pierīgas reģiona
skolēnus un skolotājus piedalīties
stikla šķirošanas veicināšanas akcijā
„Uzņemies šefību pār konteineru 2!”.
Akcijas galveno balvu – apmaksātu
ekskursiju uz lielāko plastmasas pudeļu
pārstrādes rūpnīcu Baltijas valstīs – AS
„PET Baltija” Jelgavā un ceļamaizei
RIMI dāvanu karti 50 eiro vērtībā, iegūs
čaklākie akcijas dalībnieki, kuri būs
sašķirojuši visvairāk stikla pudeļu un
burku. Pārsteiguma balva tiks sarūpēta
arī uzvarējušās komandas vai klases
skolotājai/m.
Akcija „Uzņemies šefību pār konteineru

2!” norisināsies no šī gada 1.novembra līdz
pat 2016.gada 29.februārim. Savu klasi akcijai skolotāji pieteikt var jau šobrīd.
Akcija norisināsies Pierīgas reģiona novados – Mārupē, Ādažos, Salaspilī, Babītē
un Siguldā, un katrā novadā tiks noteikta
viena komanda/ klase, kuras gādībā nodotajos stikla šķirošanas konteineros akcijas
laikā būs sašķirots visvairāk stikla pudeļu
un burku.
Pieteikumu akcijai ir jāsūta uz e-pastu:
esskiroju@vide.ecobaltia.lv, norādot viena vai vairāku stikla šķirošanas konteineru
adresi un skolu, klasi, skolotājas vārdu un
uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

NOVADĀ
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības pieredzes apmaiņas
brauciens uz Lietuvu
2015.gada
8.augustā
1991.gada
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrība
devās pieredzes apmaiņas braucienā uz
Lietuvu. Brauciena mērķis bija iepazīties
ar Lietuvas vēsturiskajām vietām – gan
tām, kas saistītas ar 1991.gada barikāžu
laiku, gan padomju okupācijas režīmu,
gan citiem lietuviešu tautai vēsturiski
nozīmīgiem objektiem.
Ierodoties Viļņā, pie Lietuvas Republikas Seima mūs sagaidīja Lietuvas kolēģi
– Lietuvas barikāžu aizstāvji, vairāku
barikāžu dalībnieku biedrību vadītāji un
citu sabiedrisko organizāciju vadītāji.
Pirmā ekskursija notika pa Lietuvas Seimas
namu. Mēs pabijām jaunajā Seimas zālē,
kur notiek Seimas sēdes. Pastaigājamies
pa daudzajiem Seimas nama koridoriem,
apbrīnojot to noformējumu ar vēsturiskajām
fotogrāfijām, kas ataino asiņaino 1991.gada
janvāri. Konstitūcijas zālē noskatījāmies
dokumentālo filmu par 1991.gada janvāra
notikumiem Lietuvā. Bet 11.marta Likuma
zālē, kur tagad notiek tikai svinīgie pasākumi,
burtiski pieskārāmies vēsturei – sēdējām
krēslos, kuros tālajā 1990.gada 11.martā
Lietuvas deputāti, balsojot par savas valsts
neatkarības atjaunošanu. Te arī tika pasniegti apbalvojumi trim Mārupes barikāžu
biedrības
aktīvākajiem
dalībniekiem,
kuri veiksmīgi organizē sadarbību starp
Lietuvas un Latvijas neatkarības aizstāvju
organizācijām – Laurai Liepkalnei, Tatjanai Liepkalnei un Mārupes biedrības valdes
priekšsēdētājam Jānim Ozolam. Piemiņas
zīme tika pasniegta arī 1991.gada barikāžu
dalībnieku Mārupes biedrībai.

Mums tika parādīts plašs un labiekārtots
1991.gada barikāžu muzejs, kurš atrodas
blakus Seimas namam.
Dienas otrajā pusē grupa devās uz
Genocīda upuru muzeju, kas izvietots
bijušajā VDK ēkā, kurā 50 gadu garumā
tika veiktas noziedzīgas padomju režīma
darbības. Te tika iznīcināti vairāk kā 6
tūkstoši cilvēku. Apskatījām iekšējo VDK
cietumu, telpas, kurās tika izpildīti nāves
spriedumi, mūsdienu ekspozīcijas par
neatkarības zaudēšanu, par represijām,
par pašaizliedzīgo cīņu par neatkarības
atjaunošanu.
Pēc tradīcijas, mēs apmeklējam Antakalnio kapsētu, lai, iededzinot svecītes,
godinātu tos 14 barikāžu dalībniekus, kuri
gāja bojā 1991.gada barikāžu notikumu
laikā.
Otrajā ekskursijas dienā atraktīvā Lietuvas gida vadībā izbraucām Dzūkijas
nacionālo parku, apskatījām Druskininkus,
apmeklējām Antana Česnuļa unikālo
skulptūru un atpūtas parku, kuru koktēlnieks
izveidojis 37 gadu laikā. Druskininkos
iepazināmies ar Pretošanās, deportāciju
un izsūtīšanas muzeja eksponātiem,
apmeklējām Grūto parku, kurā ir izvietoti
PSRS laika pieminekļi, skulptūras, atribūti
un propagandas līdzekļi.
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrība izsaka pateicību Mārupes novada
domei un visiem, kuri atbalstīja šo iespaidiem ļoti bagāto pieredzes apmaiņas braucienu.
Ingrīda Medne

Noticis seminārs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem
Uzņēmējdarbības
veicināšanas
pasākumu ietvaros, Mārupes novada Dome
2015. gada 28. oktobrī aicināja interesentus
uz informatīvo semināru uzņēmējiem.
Šajā seminārā piedalījās Eiropas Savienības
(ES) fondu un programmu t.sk. Horizonts
2020 programmas speciālisti, Eiropas biznesa
atbalsta tīkla Latvijā un ALTUM eksperti,

uzņēmēji un vadošās reklāmas aģentūras
MOOZ! radošais direktors, kuri dalījās savās
zināšanās un pieredzē par Latvijas mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU) iespējām
piedalīties ES programmu projektos, kā arī
par Latvijas uzņēmumu biznesa kontaktu
veidošanu, tehnoloģiju un zināšanu pārneses
pakalpojumiem, valsts atbalstu un digitālo

Uzņēmēji diskutē par tūristu
piesaisti novadam
Sadarbības un uzņēmējdarbības
veicināšanas
pasākumu
ietvaros
21.oktobrī Mārupes novada Domē notika mācību seminārs novada tūrisma
uzņēmējiem “Parastu lietu neparastais
pielietojums tūrisma biznesā”.
Ir pagājis nedaudz vairāk kā gads kopš
pašvaldība uzsākusi darbu arī pie tūrisma
nozares piedāvājuma apzināšanas un tā
attīstības veicināšanas. Semināra ietvaros tūrisma organizatore E.Brigmane
uzņēmējus informēja par gada laikā paveikto novada tūrisma attīstības veicināšanā,
kā arī 2016.gadā plānotajām aktivitātēm.
Uzņēmēji tika aicināti grupu darba ietvaros
izstrādāt un vēlāk prezentēt savu redzējumu
par Mārupes novada iespējamo nākotnes
tēlu ne tikai kā pievilcīgai dzīvesvietai,
bet arī atpūtas vietai Pierīgā, kā arī noteikt
pasākumus, kurus pēc uzņēmēju domām
ir nepieciešams veikt novada atpūtas
piedāvājuma pilnveidošanai.
Pierīgas Partnerības pārstāve Alīna
Lukjanceva iepazīstināja uzņēmējus ar
aktualitātēm attiecībā uz Lauku atbalsta
dienesta administrēto finansējumu tūrisma
projektiem jaunajā plānošanas periodā.
Semināra otrajā daļā uzstājās lek-
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tore, biedrības ”Zināšanu un inovācijas
sabiedrība” valdes priekšsēdētāja Vita
Brakovska, kura kopš 2010.gadu vada
praktiskās Radošās NEdarbnīcas visā
Latvijā. Tās pamatā vērstas uz indivīdu un
uzņēmumu iekšējo radošo stiprināšanu un
pielietošanu augstāku mērķu sasniegšanai
bez būtiskiem kapitālieguldījumiem.
V.Brakovska saņēmusi Eiropas Komisijas
atzinību par LIAA inovatīvo biznesa ideju
konkursa „Ideju kauss” ieviešanu 2007.2008.gadā. Seminārā Radošās Nedarbnīcas
ietvaros katram uzņēmējam bija iespēja
paskatīties uz lietām, ko viņš ikdienā
veic no cita skatpunkta, tā gūstot impulsu
radošai sava piedāvājuma pilveidošanai.
Pasākumā piedalījās pārstāvji no
atpūtas vietas „Zirgzandales”, viesu nama
„Jaunmārtiņi”, Mārupes veikborda parka,
viesnīcas „Māra”, atpūtas kompleksa „Bejas”, ģimenes restorāna „Hercogs”, SIA
„Gandrs”, amatniece Ilze Majeniece un
3 topošie tūrisma uzņēmēji, kuru objekti
šobrīd ir attīstības stadijā, bet vēl nav pieejami viesiem.
Paldies visiem par atsaucību!
Elīna Brigmane, tūrisma organizatore

mārketingu.
Semināra saturs tika sadalīts divās sesijās.
Pirmajā semināra daļā lektori iepazīstināja
ar šī laika priekšrocībām attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) fondu jauno apgūšanas
periodu 2014.g. – 2020.g un valsts atbalstu
dažādu finanšu instrumentu veidā. Semināra
otrās daļas laikā pieredzējuši uzņēmēji dalījās

ar savu pieredzi par sadarbību ar attīstības
finanšu institūciju ALTUM un noslēgumā
no aģentūras MOOZ! radošais direktors
Nils Sakss stāstīja par digitālo mārketingu,
papildinot stāstījumu ar veiksmīgiem un ne tik
veiksmīgiem uzņēmumu stāstiem un vadīja
praktisko meistarklasi digitālajā mārketingā
testa “tvītot vai netvītot” veidā.

Mārupē plāno celt baznīcu
19.oktobrī Mārupes pašvaldībā vizītē
bija ieradušies Katoļu baznīcas pārstāvji,
mācītājs Andris Kravalis un Modris Lācis
ar arhitektiem, lai apspriestu jautājumu
par ekumēniskas baznīcas būvniecību
Mārupē.
Pašlaik provizoriski dievnamam izvēlēta
vieta Jaunmārupē, Ozolu ielā 26. Tā kā
blakus zemesgabalam ir darījumu zona,
kurā paredzēts būvēt komerciāla rakstura
būves, baznīcas pārstāvji vēlējās dzirdēt arī
pašvaldības viedokli par to, kur Mārupē varētu
būt labākā vieta baznīcai un kāda stila ēka
iederētos apkārtnes ainavā.
Kā tikšanās laikā stāstīja mācītājs Andris Kravalis, Katoļu baznīca 20 gados ir
uzcēlusi ap 60 dievnamiem visā Latvijā, un
tā kā Mārupē jau kādu laiku darbojas katoļu
baznīcas draudze, kas divas reizes mēnesī
svētdienās sanāk kopā Jaunmārupē, Mārupes
Mūzikas un mākslas telpās, tiek apsvērta
iespēja arī Mārupē būvēt dievnamu. Dievnams
būtu ekumēnisks, tas būtu atvērts cilvēkiem
neatkarīgi no konfesionālās piederības.
Šobrīd skiču stadijā ir tapusi baznīcas
vizualizācija, taču svarīgākais pašlaik būtu
jautājums par baznīcas atrašanās vietu.
Arī pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka
baznīca ir sabiedriski ļoti nozīmīga ēka,
kurai jākalpo ilgtermiņā, tādēļ ļoti būtiski
atrast atbilstošu vietu tās izbūvei. Mārupes
novada Domes deputāti kopā ar Attīstības
nodaļas speciālistiem, uzklausot iedzīvotāju

ieteikumus, izvērtēs iespējamos baznīcas
būvniecības vietas variantus.
Tā kā baznīcas būvniecība nevar tikt veikta par pašvaldības līdzekļiem, tad aktuāls ir
arī jautājums par veidu, kā tiks piesaistīts
nepieciešamais finansējums - ziedojumu vai
dāvinājumu formā.
Aicinām Mārupes iedzīvotājus izteikt
savu viedokli par labāko vietu baznīcas
būvniecībai, savus priekšlikumus sūtot uz epastu marupesvestis@marupe.lv.
Pašvaldība izsaka pateicību Regīnai Grīgai
par ieguldīto darbu baznīcas būvniecības vietas meklēšanā, kā arī piedāvājumu baznīcas
izbūvi veikt uz savā privātīpašumā esošas
zemes.

Mārupietes – Baltijas
čempiones!

Pērnavā noslēgušās Baltijas Kausa izcīņas
sacensības volejbolā. Latvijas U-16 izlasē
starp Rīgas, Daugavpils, Kuldīgas meitenēm
Latvijas izlases sastāvā cīnījās arī divas Andra Vitauta Kļaviņa audzēknes Irbe Andike
Lazda un Lāsma Ozola. Latvietes pārliecinoši
ar 3:0 pieveica gan igauņu, gan lietuviešu vienaudzes, saņemot zelta medaļas.
Irbe Andike mācās Mārupes vidusskolā,
Lāsma Jaunmārupes pamatskolā. Meitenes
treniņus volejbolā uzsāka 2009.gadā.
Paldies trenerim!
Panākumus turpmāk vēlot, Daina Zvirgzde
piektdiena, 13.novembris, 2015
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sports

Rudens kross Mārupē – sezonas noslēguma posms

29.oktobrī pie Jaunmārupes stadiona
notika skriešanas sacensību “Rudens
Kross Mārupē” noslēdzošais 5.posms.
Sacensības organizētas ar mērķi
popularizēt skriešanu kā daudziem
pieejamu aktīvas atpūtas veidu un noskaidrot labākos Mārupes novada sportistus skriešanas krosā.
Skriešanas sacensības “Rudens Kross
Mārupē” tika organizētas piecos posmos
ceturtdienās visu oktobri. Dalībniekiem
bija iespēja startēt 20 dažādās vecuma
grupās, no 3 līdz 80 gadu vecumam,
katram vecumam atbilstošā distancē.
Svaigs gaiss, pozitīvs noskaņojums un
cītīga apņemšanās radīja lielisku gaisotni
sacensību laikā.
„Lai gan rudens kross Mārupē vairāk
orientēts uz veselīga laika pavadīšanu,
redzam dalībniekos arī azarta devu cīņai
par uzvaru. Šobrīd krosā pārsvarā piedalās
bērni, nākotnē ceram, ka tie samobilizēs arī
savus skolas biedrus un vecākus. Zinot, ka
šāda aktivitāte Mārupē notiek pirmo reizi,
sākums jaunas tradīcijas iedibināšanai ir
labs. Nākotnē plānojam organizēt šādu
krosu vairākos posmos arī pavasarī, kad
to būs iespējams rīkot vēlākā pēcpusdienā,
lai norises laiks būtu piemērotāks arī
strādājušajiem un citiem interesentiem,”
stāstīja jaunais Mārupes Sporta centra
treneris un šī pasākuma iniciators Kaspars
Šķepasts.

Rudens krosa dalībniece Inga, mudinot
cilvēkus piedalīties krosā, uzsvēra: „Te
ir iespēja būt svaigā gaisā, iepazīt jaunus
cilvēkus un labi pavadīt laiku. Pozitīvisma
lādiņš garantēts. Kross ir arī neliels
izaicinājums sev, kā rezultātā gūsti patiesu
gandarījumu par sasniegto. Skriešana kopā
ar citiem sniedz arī papildu motivāciju, lai
saņemtos un veselīgi pavadītu savu laiku.”
Pie balvām tika tie dalībnieki, kas
bija piedalījušies vismaz trijos posmos.
Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji katrā
vecuma grupā tika apbalvoti ar diplomiem

un medaļām, kā arī pārsteiguma balvām.
Kopvērtējumā pie kausiem tika:
S5 grupā - Kristīne Niedra; V7 grupā
- 1.vieta Aleksis Vinters, 2.vieta Renārs
Keisters; S9 grupā - Marta Klimavičiusa;
V9 grupā - 1.vieta Markuss Ivulāns,
2.vieta Jēkabs Niedra, 3.vieta Ričards
Jankovskis; S12 grupā - Sindija Jankovska; V12 grupā - 1.vieta Kristaps Cirsis,
2.vieta Ričards Alekss Survillo, 3.vieta
Ralfs Vinters; S35 grupā - Inese Tama; S40
grupā - Inga Cirse.
Ilze Žunde

Skultes dienas centrā notikusi Galda spēļu diena
Šā gada 28.oktobrī Skultes dienas
centrā tika organizēta Galda spēļu diena, kurā ikviens varēja izmēģināt savus
spēkus galda hokejā, dambretē un galda
futbolā, sacenšoties ar pretiniekiem. Trīs
stundu garā Galda spēļu maratonā tika
noskaidroti labākie spēlētāji, kuri tika pie
medaļām un pārsteiguma balvām.
Dāmām godalgotās vietas: 1.vieta Sašai
Slovohotovai, 2.vieta Dašai Ļipatovai
3.vieta Veronikai Koklačai. Puišiem - galda
hokejā: 1.vieta Edvardam Jansonam, 2.vieta
Matīsam Dambergam, 3.vieta Marekam
Aseriņam. Dambretē 1.vieta Matīsam Dambergam, 2.vieta Aleksam Jasaitim, 3.vieta
Robertam Ciganskim. Galda futbolā 1.vieta
Marekam Aseriņam, 2.vieta Edvardam Jansonam, 3.vieta Matīsam Dambergam.
Liels paldies Skultes dienas centra vadītājai
Vladai Larionovai par laipno uzņemšanu.
Kaspars Šķepasts, MSC treneris

Biedrība “Pierīgas
Partnerība” aicina
Biedrība „Pierīgas partnerība” 3.decembrī aicina
uz informēšanas semināru
par 2016.gadā pieejamo
finansējumu un atbalsta
saņemšanas nosacījumiem
LEADER pasākumā.
Semināru laikā biedrība informēs par
novembrī apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz atbalsta
saņemšanas kārtību un apstiprināto teritorijas stratēģiju, kura savukārt paredz
attīstības prioritātes un finansējuma
sadalījumu teritorijā.
3.decembrī plkst.17.00-19.00
Jaunmārupes sabiedriskās ēkas 3 stāva
zālē. (Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe)

Sporta notikumi
15.novembrī
Plkst. 11.00 LJBL U15 spēle Mārupes
SC/Tukums Mārupes sporta kompleksā,
Kantora ielā 97
18.novembrī
Plkst. 10.00 Zolītes čempionāts Master
Cup, Mārupes sporta un atpūtas centrā,
Daugavas ielā 29a
21.novembrī
Plkst. 10.00 Zolītes Pierīgas čempionāts,
Mārupes sporta un atpūtas centrā, Daugavas ielā 29a
Plkst. 17.00 LBL2 basketbola spēle,
Mārupes SC/Jēkabspils, Mārupes sporta
kompleksā, Kantora iela 97

25.novembrī
Plkst. 20.00 LBL2 basketbola spēle,
Mārupes SC/RSU, Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97
26.novembrī
Plkst. 16.00 LJBL U15 basketbola spēle,
Mārupes SC/Rīga/Pārdaugava, Mārupes
sporta kompleksā, Kantora ielā 97
28.novembrī
Plkst. 9.00 Nacionālās līgas volejbola spēle sievietēm, Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97
29.novembrī
Plkst. LJBL U15 basketbola spēle,
Mārupes SC/Talsi, Mārupes sporta
kompleksā, Kantora ielā 97
2.decembrī
Plkst. 18.00 Latvijas kausa izcīņa
volejbolā, Mārupes sporta kompleksā,
Kantora ielā 97
12.decembrī
Plkst. 9.00 Tehnikas diena, Mārupes
sporta kompleksā, Kantora ielā 97

23.novembrī
Plkst. 20.15 Dubultamatieru līgas
Esi aktīvs un realizē savas idejas ar
spēle, KursaMRU/Mārupe +35/DzSK
LEADER finansējumu!
Lokomotīve, Tīraines sporta kompleksā,
Tālrunis uzziņām mob. 28644888 Alīna
MNBL spēļu grafiku skatīt pašvaldības
Viskalnu ielā 7
Lukjanceva, 26440279 Nadīna Millere.
mājaslapā www.marupe.lv.
piektdiena, 13.novembris, 2015

Mārupietis
Baumanis izcīna
Eiropas čempiona
titulu

Latviešu sportists Jānis Baumanis
oktobrī
Frančiakortas
trasē
Itālijā notikušajā Eiropas rallijkrosa
čempionāta pēdējā posmā izcīnīja 6.
vietu, tomēr ar to pietika, lai kļūtu par
kontinenta 2015.gada čempionu S1600
klasē.
Ceturto kvalifikācijas braucienu Jānis
pabeidza ar uzvaru un ieguva otro vietu
kvalifikācijas kopvērtējumā. Pārāks par
viņu bija tikai Itālijas posma uzvarētājs,
dānis Ulriks Linnemans.
“Svētdiena pienāca ar lietu un attiecīgi
krietni citādākiem apstākļiem trasē. Mani
gan tie nebaida, jo lietainā laikā vairāk
nākas cīnīties ar auto un arī pašam jābūt
īpaši precīzam, tāpēc tā pat ir interesantāk.
Tas pierādījās trasē, kur brauciens pēc
laba starta izdevās nevainojams un tajā
uzvarēju. Faktiski jau man vajadzēja tikai iziet uz ceturtās kvalifikācijas startu,
tāpēc uzvara deva papildus emocijas
apziņai, ka ir izcīnīts Eiropas čempiona
tituls. Un, redzot, ka skatītāji stāv kājās un
aplaudē, sajūtas bija vienkārši vārdos grūti
aprakstāmas,” par pirmajiem mirkļiem
Eiropas čempiona statusā stāsta Jānis.
Četru kvalifikācijas braucienu kopsummā
Set Promotion komandā startējošais latvietis atradās otrajā pozīcijā aiz Linnemana
un tas viņam deva tiesības pusfinālā startēt
no “pole position”. Jānis lieliski prata izmantot starta pozīcijas priekšrocības un ar
tikpat lielisku sniegumu, kā līdz tam, savu
braucienu pabeidza kā līderis.
“Pusfinālā sanāca ļoti labs starts, bet
jābrauc bija piesardzīgi, jo trasē jau bija
lielas bedres un nācās uzmanīties, lai
nesabloķētu riteņus vai neizlektu no trajektorijas. Bet tāpat savu pusfinālu vinnēju ar
diezgan lielu pārsvaru, turklāt pēdējā aplī
pat varēju nedaudz samazināt tempu, lai
pietaupītu riepas finālam,” – tā Jānis.
Arī S1600 klases finālā, kurš bija
pēdējais šajā Eiropas čempionātā un vietu
sadalījumu kopvērtējuma galvgalī vairs
nevarēja ietekmēt, Jānis stājās pirmajā
rindā. Tomēr brauciens neizvērtās tik
sekmīgs kā iepriekšējie un jaunais Eiropas
čempions to noslēdza 6.vietā.
Nākamgad Jānis Baumanis plāno startēt
ar Supercar klases auto, tik pagaidām
vēl nav zināms – Eiropas vai pasaules
čempionātā.
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MarupesVESTIS
Suns - pavadonis Neira

Suns pavadonis - palīgs integrēties sabiedrībā

11.novembrī Mārupes vidusskolā
viesojās servisa suņu biedrības „Teodors” pārstāvji, lai bērniem skaidrotu
suņu pavadoņu nozīmīgumu cilvēku ar
īpašām vajadzībām dzīvē.
Biedrības „Teodors” misija ir veicināt
cilvēku ar īpašām vajadzībām pilnvērtīgu

iekļaušanos sabiedrībā ar servisa suņu
palīdzību. Palūkojoties apkārt, mēs uz ielas
varam sastapt ļoti nelielu daļu šo cilvēku,
kas lielākoties uzturas sev zināmā un slēgtā
vidē. Savukārt ar pavadoņa – darba suņa
palīdzību cilvēki ar redzes, dzirdes vai
kustību traucējumiem var paveikt daudz
vairāk.
Ikvienam ir iespēja palīdzēt un
iesaistīties, piemēram, kļūstot par suņa
pavadoņa audžu ģimeni, līdz viņš tiek sagatavots darbam un dzīvei ar cilvēkiem,
kuriem šī palīdzība ir ļoti nepieciešama.
Plašāka informācija par iespējām palīdzēt:
http://www.teodors.org
Mārupes Vēstis viesojās pie mārupietes
un vienas no biedrības „Teodors”
dibinātājām Velgas Zēgneres. Interviju ar
Velgu lasiet mājaslapā www.marupe.lv.

NOVADĀ
Iedzīvotāja raksta

Kultūras notikumi

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2015

Adventes laiks:
6.decembrī, plkst. 13:00 Bērnu Adventes koncerts, Mārupes Kultūras namā
13.decembrī, plkst. 16:00 Labdarības
koncerts, Mārupes Kultūras namā
19.decembrī,
plkst. 11:00
Mārupes novada
jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais
mārupietis”, Mārupes Kultūras namā. Tiks
sveikti jaundzimušie, kas dzimuši 2015.
gada septembra, oktobra vai novembra
mēnešos.
plkst. 14:00 Dokumentālā filma “Prāta
Vētra: starp krastiem”, Mārupes Kultūras
namā. Ieeja 2,- eiro! Filmas režija: Sandijs
Semjonovs, Gundars Rēders un Audinga
Kucinskaite.
20.decembrī, plkst. 13:00, Muzikālās
Adventes Baltais koncerts kopā ar Mārupes
novada koriem un tikšanās ar mācītājiem,
Mārupes Kultūras namā
23.decembrī, plkst. 19:00 Rēzija
Kalniņa un draugu aicina uz Ziemassvētku
koncertu “Meklētāja Roze”, Mārupes
ko piešķir pašvaldība vienai mājsaimniecībai Kultūras namā
Biļetes - Biļešu paradīzes kasēs.
komunālo pakalpojumu maksājumu, tai skaitā,

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes bet ne tikai apsaimniekošanas maksas un īres
2015.gada 30.septembra maksas (ja tāda ir noteikta dzīvojamai telpai)
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.32 izdevumu segšanai laika periodā no 1.oktobra
līdz 30.aprīlim. Pabalsts tiek piešķirts sedzot
Grozījumi Mārupes novada Domes 50% no mājas Pārvaldnieka un/vai attiecīgā
2009.gada 22.decembra saistošajos komunālo pakalpojumu sniedzēja piestādītajā
rēķinā kārtējam mēnesim norādītās summas
noteikumos Nr.18/2009
attiecināmajiem pakalpojumiem, izņemot
„Par sociālajiem pabalstiem
individuālās elektroenerģijas izmaksas.
Ja mājsaimniecība sastāv no individuālās
Mārupes novadā”
dzīvojamās
mājas, kura neizmanto mājas
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas Pārvaldnieka pakalpojumus un neizmanto
7.punktu, 43.panta trešo daļu; centralizētas siltumapgādes pakalpojumus,
Sociālo pakalpojumu un sociālās Dzīvokļa pabalsts var tikt piešķirts kurināmā
palīdzības likuma 9.pantu un 35.pantu iegādei vienai mājsaimniecībai līdz EUR
300,00 gadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pa
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.gada daļām.
22.decembra saistošajos noteikumos N.18/2009
Izteikt saistošo noteikumu 3.2.2. punktu šādā
šādus grozījumus:
redakcijā:
Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2. punktu šādā
3.2.2. pabalsts skolas piederumu iegādei līdz
redakcijā:
EUR 45,00 gadā.
3.1.2. Dzīvokļa pabalsts ir ikmēneša pabalsts,
Domes priekšsēdētāja vietnieceLīga Kadiģe
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pateicība

Publicējam Mārupes Vēstīs ir saņemtu
Mārasciema iedzīvotājas Zigrīdas vēstuli.
Sirsnīgi
pateicamies
Jaunmārupes
Aicinām aizdomāties, kāda ir mūsu katra
pamatskolas
kolektīvam,
2b klases
attieksme ikdienā pret vietu, kur dzīvojam.
audzinātājai Ilzei Undai un klases
Labdien, Mārupes avīzīte!
vecākiem, kā arī visiem pārējiem, kuri
Esmu Mārupē nodzīvojusi 9 gadus, bet atbalstīja Agati Taubi grūtā brīdī.
nebiju bijusi mežā aiz Māras ciema. Šogad
Agate ar ģimeni
man gadījās kompanjone un mēs gājām
sēņot. Ir, ir sēnes: bērzlapes, vilnīši, cūcenes,
Katoļu baznīcas dievkalpojums notiks
pa kādai beciņai – sēņu mērcītei var salasīt.
Bet ne par to es gribu stāstīt, bet par to, ka
2015. gada 22.novembrī plkst. 11:00
mani pārsteidza Cūkmeņa klātbūtne. Tur ir
viss kaut kas – pudeles, maisi, maisiņi, smēķu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
paciņas, pat viena ugunskura vieta. Es nesa(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē),
protu, no kurienes tāda vēlme mēslot, zinot, kuru svinēs priesteris Imants Medveckis
ka te ir visiem privātas mājiņas, zeme, pat
iela esot privāta! Zinot to – kā es varu iet un
Visi laipni aicināti!
mest atkritumus, lai kaimiņš aiz manis iet un
savāc? Nu nenāks jau neviens cits sētnieks
vākt mūsu atkritumus, būs vien pašiem
Mārupes novada
jāsavāc vai jādzīvo pie tādas mēslu krātuves.
Dzimtsarakstu
nodaļā
Mūsu ciems ar to ir īpašs, ka te nav garām
noslēgtas
laulības
ejoša publika, paši vien ceļmalā nosviežam
papīrus un citu drazu.
Pēc svētkiem ilgi vāļājās izšauto raķešu
02.10.2015.
čaulītes. Suņu saimnieki iet uz pļaviņu, pa
Kristaps Caune un Zane Pavlovska
ceļam paliek čupiņas un ziemā uz baltā
Ričards Zaļmežs-Grīnvalds un
sniega – dzeltenas lāmas. Tā ir necieņa pret
Diāna Silmice
pārējiem ciema iedzīvotājiem. Mums taču
Antons Fedjuņins un Zanda Pušpure
ir tik skaista adrese: Mārupē, Mārasciemā,
15.10.2015.
Māras ielā. Vai tad būtu vajadzīga
Anatolijs Suhiņins un Žanna Pimenova
Mārasciema policija, lai būtu tīrība šajā
mazajā Latvijas stūrītī?
23.10.2015.
Drīz būs valsts svētki, gribu sveikt Jūs un
Stiķis Edgars un Krista Skutula
visus mārupiešus svētkos!
Bernds Pelnijs un Vija Nuriazdanova
Ar cieņu, Zigrīda
Igors Zavarins un Sintija Maisjuka

Mūžībā aizgājuši

Jevgenijs Desjatovs
(22.04.1957. - 09.10.2015.)
Solomeja Puķīte
(07.01.1927. - 18.10.2015.)
Jāzeps Molnieks
(21.12.1928. - 19.10.2015.)
Astrīda Grahoļska
(25.11.1931. - 21.10.2015.)
Jānis Vītols (05.11.1930. - 22.10.2015.)
Ņikita Eglīts (12.07.1955. - 25.10.2015.)
Arnolds Sūnākslis
(10.03.1952. - 28.10.2015.)

24.10.2015.
Ūve Sedervals un Karīna Ulpe
Gļebs Šahanjancs un Dana Stacēviča
30.10.2015.
Krišs Zupiņš un Diāna Jēkabsone
Ivo Boruks un Liene Sece

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Jānis Spilve (dzimis 21.09.2015.)
Kristo Zvirgzdiņš (dzimis 25.09.2015.)
Bogdans Banščikovs
(dzimis 02.10.2015.)
Annija Petrovska (dzimusi 21.09.2015.)
Dairis Mikijanskis (dzimis 12.09.2015.)
Terēze Tomševica (dzimusi 25.09.2015.)
Alise Anna Hafizova
(dzimusi 03.10.2015.)
Viktors Vasiļenkovs
(dzimis 07.10.2015.)
Amanda Salmiņa (dzimusi 06.10.2015.)
Sāra Dukse (dzimusi 10.10.2015.)
Jēkabs Ģīlis (dzimis 30.09.2015.)
Rūdolfs Janovskis (dzimis 17.10.2015.)
Elza Katkovska (dzimusi 14.10.2015.)
Laura Bidiņa (dzimusi 17.10.2015.)
Nikita Jarjomenko (dzimis 21.10.2015.)
Armands Rēpiņš (dzimis 21.10.2015.)
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 Ilze Žunde
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild
rakstu autori.

piektdiena, 13.novembris, 2015

