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Ar pirmajām oficiālajām sacensībām
atklāta BMX trase

Pirmo reizi novadā “Mārupes
Uzņēmēju diena 2012”
22.septembrī pirmo reizi Mārupē notika „Mārupes
Uzņēmēju diena 2012”, ko rīkoja biedrība „Mārupes
uzņēmēji” sadarbībā ar novada Domi.
Uzņēmēju dienas laikā Domes telpās bija iespēja
apmeklēt izstādi un iepazīties ar vairāk kā 30 novada
uzņēmumiem, to piedāvātajiem pakalpojumiem un
produkciju. Uzņēmēji, savukārt, savā starpā sacentās par
interesantāko un atraktīvāko stendu.
Kultūras namā notika konference „Uzņēmējdarbība
Mārupē – perspektīva un izaicinājumi”, kurā kopumā ap
pussimts uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju diskutēja
par uzņēmējdarbības prioritātēm un risinājumiem
Mārupē. Konferences laikā tika parakstīta vienošanās
par sadarbību starp biedrību „Mārupes uzņēmēji” un
Mārupes novada Domi.
„Mārupes Uzņēmēju dienas 2012” ietvaros notika arī
pasākums visai ģimenei - tradicionālās auto orientēšanās
sacensības „Iepazīsti novadu!”, kuras dalībnieki jau ceturto gadu pēc kārtas sacentās par labākā novada pazinēja
godu, šoreiz iepazīstot tieši Mārupes uzņēmumus.
Vairāk lasiet 8.lpp.

„Mārupes BMX kluba” valdes priekšsēdētājs Guntis Ruskis, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas viceprezidents Jānis Siliņš, Latvijas Olimpiskās komitejas
prezidents Aldons Vrubļevskis un Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs trases atklāšanā
Mārupes BMX trasē, kuras izbūve aizsākās pagājušajā
gadā ar Mārupes novada Domes, biedrības „Pierīgas
Partnerība” un Lauku atbalsta dienesta atbalstu, kā arī
aktīvi talkās līdzdarbojoties jauno sportistu vecākiem,
22.septembrī notika pirmās oficiālās atklāšanas sacensības
– Mārupes BMX balvas izcīņa un „Open” sacensības.
Dalībnieku skaita ziņā šīs bija vienas no kuplākajām
šīgada sacensībām Latvijā – tajās piedalījās 191 sportists
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Baltkrievijas.
„Manuprāt, viss izdevās lieliski. Īpaši apmierināti
ar trasi bija jaunie braucēji, kuriem speciāli paredzētie
šķēršļi ļāva pilnvērtīgi izpausties, sevišķi lēcienos, bet
arī lielajiem bija jāpacenšas, lai varētu pakāpties uz
pjedestāla. Īpašs paldies vienam no ātrākajiem elites

klases braucējiem pasaulē Tomam Mankusam, par dalību
17+ grupā. Mēs pierādījām, ka BMX kā sporta veidam
jābūt pieejamam ikvienam, tad arī atradīsies tie, kuri
izcīnīs nākamās olimpiskās medaļas,” ir pārliecināts
Mārupes BMX kluba valdes priekšsēdētājs Guntis Ruskis.
Mārupē notiekošās BMX sezonas noslēguma sacensības
ir pirmās, kurās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
licencētajiem braucējiem organizatori nodrošinājuši bezmaksas dalību. Kā norāda G.Ruskis: „Tā ir dāvana Latvijas, Igaunijas un Lietuvas klubiem, un, lai virzītu šādu
praksi citviet, reizē arī izaicinājums BMX sacensību organizatoriem.”
Turpinājums 11.lpp.

Olimpiskie vēstneši vingro Mārupē
veica bērni un skolēni
arī septiņās Mārupes
izglītības
iestādēs
Mārupes
vidusskolā,
Mārupes
pamatskolā,
Jaunmārupes sākumskolā,
Skultes sākumskolā, PII
“Namiņš”, PII “Lienīte”
un PII “Zeltrīti”. Katrā
skolā un bērnudārzā uz rīta
vingrošanu un olimpiskā
karoga pacelšanu pie
bērniem viesojās Mārupes
Domes pārstāvji un vairāki
Latvijas olimpieši.
Mārupes
pirmskolas
Olimpiskie apļi Mārupes pamatskolā
izglītības iestādē “Zeltrīti”
olimpisko karogu mastā
uzvilka Pekinas olimpisko spēļu dalībnieks, BMX braucējs
28. septembrī visā Latvijā norisinājās “Olimpiskā di- Artūrs Matisons.
ena”, kuras ietvaros rīta rosmi un citas sportiskas aktivitātes
Turpinājums 11.lpp.
Mārupes novada Dome
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Konferences vadītājs Silvestrs Savickis,biedrības
“Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre
un Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs sadarbības līguma parakstīšanas brīdī

Pašvaldība sveic Skolotāju dienā
5. oktobrī, aicinot uz svinīgo sarīkojumu Mārupes
Kultūras namā, novada Dome sveica pašvaldības un
privāto izglītības iestāžu pedagogus un darbiniekus
Skolotāju dienā.
Pasākuma laikā svinīgi tika godināti tie 36 pedagogi, kuri, noslēdzoties IZM īstenotajam ESF projektam „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”, ieguvuši apliecības par
4.kvalitātes pakāpes piešķiršanu.
Projekts ildzis trīs gadus, kuru laikā viens no darbības
virzieniem bijis apzināt un aicināt pedagogus dalīties
ar savu labo pieredzi, lai redzētu, ka pozitīvu pārmaiņu
rosinātājs var būt katrs skolotājs. Projekta gaitā apkopoti
labās prakses piemēri, kas, veidojot skolēnu motivāciju
mācīties, iesaistot viņus aktīvā zināšanu, prasmju un
profesionālo iemaņu apguvē, tādējādi veicinot personības
izaugsmi un rosinot atbildību par sasniegto rezultātu,
atspoguļo kvalitatīvu un radošu pedagoga profesionālo
darbību.
Šobrīd Mārupē ir skaidri zināmi dažādu jomu pedagogi
- izglītības metodikas speciālisti, kuri var attīstīt izglītības
jomu novadā, kā arī sniegt atbalstu pārējiem kolēģiem.
4. pakāpes apliecību, kas ir nākamā aiz augstākās – 5.
pakāpes – saņēmis 21 pedagogs no Mārupes vidusskolas,
5 - Jaunmārupes sākumskolas, 4 - Mārupes mūzikas un
mākslas skolas, 2 - Skultes sākumskolas, 2 - Mārupes
pamatskolas, 1 - PII „Lienīte” un 1 no privātās PII
„Namiņš”.
Kate Nītiņa
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PAŠVALDĪBĀ
Daudzi Mārupē
dzīvojošie
un
strādājošie
ikdienā
ir
saskārušies
ar
elektrības
pārtraukumiem,
kas reizēm mēdz
pārsteigt
gluži
nelaikā. Par to,
kāpēc tā notiek un kas tiek
vai ir plānots
darīt lietas labā,
stāsta
Domes

priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Apzinoties problēmas ar elektroapgādi Mārupē, to
risināšanai pēc pašvaldības pasūtījuma, kuru organizēja
deputāts, Attīstības komitejas vadītājs, Dr.sc.ing. Pēteris
Pikše, šajā vasarā esam saņēmuši ekspertu, RTU porf.
Jāņa Rozenkrona un viņa komandas pētījumu-pamatojumu
par jaunas 110/20kV apakšstacijas celtniecību Mārupes
novadā.
No pētījuma varam secināt, ka ar elektroapgādes
traucējumiem nākas saskarties tāpēc, ka novads ar elektrību
tiek apgādāts pa relatīvi mazām 20 kV līnijām no trim Rīgas
pilsētas transformatoru apakšstacijām (TA) „Mārupe”
(atrodas pie tirdzniecības centra „Spice”), „Tīraine”
un „Dzintari”. Līdz ar Mārupes straujo dzīvojamo un
darījumu teritoriju apbūvi, slodze esošajās TA ir intensīvi
palielinājusies.
Tā kā mūsu novada teritorijā nevienas lielās apakšstacijas
nav, Mārupei ir ierobežotas jaunu slodžu pieslēgšanas
iespējas. Situāciju apgrūtina arī tas, ka izmantotās stacijas
jau ir ļoti noslogotas.

Lai nodrošinātu esošos un perspektīvos elektroenerģijas
patērētājus ar nepieciešamo jaudu, pētījuma autori
rekomendē Mārupes novada teritorijā izbūvēt jaunu
apakšstaciju.
Pastāstiet vairāk par to, ko pētījums sevī ietver?
Pētījuma autori veikuši pieslēguma izpēti trim pašlaik
izmantotajām apakšstacijām – kādas tām ir shēmas, režīmi.
Un situācija ir tāda, ka, ja novads aug, tad pašlaik īsti
nepastāv iespējas jaudas pastiprināt.
Ir izanalizēts, ka papildus slodzes varētu iegūt no Mārupes
novadam tuvākajām Rīgas pilsētas apakšstacijām TA
„Mārupe” un TA „Zolitūde”. Taču TA „Zolitūde” rezerves
jauda jau ir paredzēta „Starptautiskās lidostas „Rīga”” un
jaunā rajona „Beberbeķi” perspektīvajai elektroapgādei.
Savukārt TA „Mārupe”, kurai iziet 50 kabeļi, nav vairs
neviena vieta, kur jaunu izejošo kabeli ielikt.
Kāpēc šāds pētījums bija nepieciešams?
Atbildot par nepieciešamību, Mārupē, kā ekonomiski
augošā novadā, ir plānota iedzīvotāju skaita palielināšanās
no 16 līdz 25 tūkstošiem 2026. gadā. Sākot no 2011. gada
vērojama arī pozitīva reģistrēto komercstruktūru pieauguma tendence. Strādājot pie novada attīstības dokumentiem,
kas paredz plānus līdz 2026. gadam, bija nepieciešams
noskaidrot, kāda varētu būt perspektīvā elektroenerģijas
slodze uz šo laiku.
Attiecībā uz esošajiem elektroenerģijas patērētājiem,
gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi mēdz sūdzēties par sprieguma svārstībām. Tiklīdz Mārupi apgādājošajās TA atslēdzas
līnija, tā svārstības pie mums ir jūtamas. Ja būtu TA, kas atrodas tuvāk, novada teritorijā, tad svārstības būtu zemākas,
arī sprieguma zudumi mazinātos.
Līdz šim būvvalde bijusi spiesta atteikt daudzus
būvpieteikumus komercdarbības uzsākšanai, jo nav varēts

Mārupes novada Pašvaldības policija atgādina
Par
drošības
jautājumiem
un
izmaiņām
pašvaldības
saistošajos
noteikumos, kas regulē sabiedrisko kārtību
novadā,
informē
Mārupes
novada
Pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons.
Bērni automašīnās
ir jāpiesprādzē
Uzsākoties
mācību
gadam,
Pašvaldības policija, veicot preventīvos pasākumus pie
mācību iestādēm, īpaši pirmsskolas mācību iestādēm
konstatējusi, ka transportlīdzekļu vadītāji regulāri
neievēro ceļu satiksmes noteikumu prasības par pasažieru
(bērnu) pārvadāšanu (drošības jostu un bērnu sēdeklīšu
nelietošana).
Atgādinām, ka drošības mēneša ietvaros Pašvaldības
policija regulāri kontrolēs šo ceļu satiksmes noteikumu
prasību ievērošanu un vainīgās personas var tikt sauktas
pie administratīvās atbildības. Rūpēsimies par savu bērnu
drošību!
Diennakts tumšajā laikā jālieto atstarotāji
Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu
pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada Pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā
laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja
ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem,
kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jālieto gaismas
atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements
vai jātur rokā iedegts lukturītis. Velosipēda vadītājiem
velosipēds jāaprīko atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu
prasībām.
Lai veicinātu atstarotāju lietošanu un pievērstu
sabiedrības uzmanību drošības jautājumiem, Pašvaldības
policija drošības mēneša ietvaros plāno veikt kampaņu
Mārupes novada izglītības iestādēs.
Atgādinājums par atkritumu apsaimniekošanas
līguma noslēgšanu
Mārupes novada Pašvaldības policija atgādina, ka
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ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā
īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskajai vai juridiskajai personai ir pienākums iekļauties
pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar
komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi
līgumu pašvaldība (līgums noslēgts ar SIA „EKO Rīga”).
Par šo prasību neievērošanu nekustamo īpašumu īpašnieki
(fiziskas vai juridiskas personas) var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības, pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 75.panta otrās daļas.
Pie īpašumiem jābūt uzstādītām māju nosaukumu vai
numura zīmēm
Lai operatīvie dienesti varētu operatīvi reaģēt uz
iedzīvotāju lūgumu pēc palīdzības, atgādinām, ka saskaņā
ar Mārupes novada Domes saistošo noteikumu Nr.11/2010.
13.punkta prasībām – nekustamā īpašuma īpašniekam
(īpašniekiem), tiesiskajam valdītājam (valdītājiem) vai
lietotājam ( lietotājiem) ir jānodrošina uzrakstu un māju
numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana. Par šo
prasību neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība.
Dzīvnieku turētājiem ir savi pienākumi
Mārupes novada Dome ir izdevusi saistošos noteikumus Nr.17/2012 „Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes
novadā”. Pamatojoties uz šiem saistošajiem noteikumiem,
turpmāk dzīvnieku īpašniekam (turētājam) ir pienākums:
•
Vedot dzīvnieku pastaigā ārpus īpašuma, kurā
dzīvnieks tiek uzturēts, jānodrošina dzīvnieka atstāto
ekskrementu savākšana ar līdzpaņemto inventāru.
•
Dzīvnieka īpašnieks (turētājs) nav tiesīgs ievest
dzīvnieku bez pavadas bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
izglītības iestādēs un to teritorijās, izklaides vietās, sporta
laukumos, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās
un publisko pasākumu norises vietās, izņemot vietas, kas
ierīkotas dzīvnieku pastaigām.
Apstādījumos un zaļajā zonā automašīnas novietot
aizliegts
Mārupes novada Dome ir veikusi grozījumus 2012.
gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”. Sakarā ar saistošo noteikumu 17.1.punkta papildinājumu, aizliegts braukt apstādījumos un zaļajā
zonā un novietot tur mehāniskos transportlīdzekļus
stāvēšanai, ja tas nav saistīts ar apstādījumu un zaļās zonas
apsaimniekošanu.

nodrošināt nepieciešamās jaudas. Šāda situācija negatīvi
ietekmē uzņēmējdarbības un ražošanas attīstību novadā,
jo investoriem, kas varētu attīstīt savu biznesu Mārupes
teritorijā, pastāv grūtības nepieciešamās elektriskās slodzes pieslēgšanai. Lai attīstība vispār notiktu un turpinātos, ir
būtiski elektrību nodrošināt pietiekamā apjomā.
Kā pētījums tiks izmantots, lai virzītu elektroapgādes
problēmu risināšanu?
Balstoties uz pētījuma rezultātiem, jau notiek sarunas
ar „Latvenergo” speciālistiem un vadību un šie jautājumi
tiek diskutēti. Sākam domāt, kur iegūt finansējumu, jo
zināms, ka nepieciešamās apakšstacijas celtniecības izmaksas ir aptuveni tikpat lielas, cik Mārupes novada gada
budžets. Domājam vērsties pie Ekonomikas ministrijas un
potenciālajiem investoriem, kam interesē šīs elektrības jaudas izmantot. Par kopīgas apakšstacijas izvietošanu esam
runājuši ar lidostu „Rīga”, jo lidostai, tāpat kā Mārupei,
elektrības jaudas tuvākajā laikā varētu nepietikt.
Apakšstacijas būvniecība noteikti nav īslaicīgs process. Detalizēta projekta izstrādāšanai, saskaņošanai un
būvniecībai ir nepieciešami aptuveni 4 gadi. Šo jautājumu
risināt nav pašvaldības pamatfunkcija, taču no nesakārtotas
infrastruktūras cieš iedzīvotāji, ir pretenzijas pret
pašvaldību. Katrā ziņā tas, kā novadā sakārtot elektrības
jaudas nodrošinājumu, lai uzņēmējdarbība varētu attīstīties,
būtu ne tikai Mārupes, bet valstiska līmeņa pasākums.
Patlaban apakšstacijas būvniecībai esam piedāvājuši
„Latvenergo” nomāt pašvaldības zemi, kura šādam
mērķim 2500m2 platībā rezervēta Zeltiņu ielā 2006.
gadā. Topošajā Mārupes novada teritorijas plānojumā
jāparedz inženierkomunikāciju koridors elektrības kabeļu
izvietošanai no Zeltiņu ielas zemesgabala virzienā uz
lidostu „Rīga” un darījumu teritorijām Jaunmārupē, t.i. ceļi
V132 un V5.

Dome lēma
24.septembra sēdē
Piedalīties projektā „Klimata pārmaiņu un ar tām
saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas
reģionā”, izstrādājot tehnisko projektu plūdu risku
mazināšanai līdz ūdens ietecei ūdens baseinā;
Nodot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”
jaunizbūvēto būvju – ūdens ieguves un attīrīšanas
ietaišu uzturēšanai nepieciešamo zemesgabala ar kad.
Nr.8076 003 0456 daļu 0.4771 ha platībā bezatlīdzības
lietošanā uz būvju ekspluatācijas laiku;
Apstiprināt un saskaņot SIA “Firma L4” 2012.
gadā izstrādāto tehniski ekonomiskā pamatojuma
aktualizāciju projektam „Mārupes novada Skultes
ciemata ūdenssaimniecības attīstības II.kārta”;
Palielināt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālu par LVL 245 867,Apstiprināt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
pamatkapitālu LVL 2 447 767,- apmērā, un noteikt,
ka tas sadalīts 2 447 767 kapitāla daļās, vienas daļas
vērtība ir LVL 1,00;
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 25 „Par
nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim”;
Organizēt iepirkumu - „Mārupes pamatskolas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”;
Organizēt iepirkumu - „Pašvaldības ēkas Mazcenu
aleja 3, Jaunmārupē, rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde”;
Organizēt iepirkumu - „Skultes ciema dienas centra
jaunbūves tehniskā projekta izstrāde un būvniecība”;
Organizēt iepirkumu - „Mārupes novada pašvaldības
ielu renovācijas un rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde”;
Nodot saimniecības ēkas vienkāršotās rekonstrukcijas par veikalu un frizētavu ar palīgtelpām Dāliju
ielā 2, Mārupē, ieceri publiskajai apspriešanai
uz laiku - četras nedēļas, skaitot no publiskās
apspriešanas uzsākšanas dienas atbilstoši MK
22.05.2007.g.noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves
publiskās apspriešanas kārtība” 17.punktam;
Mārupes novada Dome
TREŠDIENA, 10.OKTOBRIS, 2012

NOVADĀ
Par nodokļa atbalsta pasākuma (NAP) piemērošanu
nekustamā īpašuma nodoklim Mārupes novadā

Mārupes novada Dome 26.09.2012. ir izdevusi
saistošos noteikumus Nr. 25 „Par nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”.
Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāji, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par Mārupes novada administratīvajā teritorijā
esošajiem nekustamajiem īpašumiem pēc stāvokļa
01.09.2011., un tas nav samaksāts līdz 01.10.2012., var
pieteikties Nodokļu atbalsta pasākumam ( NAP) laikā no
01.10.2012. līdz 31.12.2012, iesniedzot iesniegumu par
dalību NAP Mārupes novada Domē vai caur portālu epakalpojumi.
Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams
pasākums nokavējuma naudas un 90% soda naudas
dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma
pamatparāda summu un ar to saistīto soda naudu
10% apmērā, kas noteikta pēc stāvokļa uz 2011. gada
1. septembri.
Mārupes novada Dome nodokļu maksātājiem, kas ir
tiesīgi pretendēt uz NAP, uz deklarēto dzīvesvietas adresi
izsūtīs informatīvu vēstuli par pieteikšanos nekustamā
īpašuma nodokļa atbalsta pasākumam un iesnieguma par
piedalīšanos NAP veidlapu, kas sagatavota saskaņā ar
MK 28.08.2012.noteikumiem Nr. 600 „Nodokļu atbalsta

pasākuma īstenošanas kārtība” un saturēs nepieciešamo
informāciju, lai pieteiktos NAP.
Informāciju par NAP var saņemt arī pie Mārupes novada Domes nodokļu inspektoriem, Daugavas ielā 29, 2-9
kabinetā. Tālrunis informācijai 67149870.
Pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas Mārupes novada
pašvaldība izvērtēs iesnieguma atbilstību normatīvo aktu
prasībām un pieņems lēmumu par NAP piemērošanu vai
atteikumu.
Nosacījumi NAP maksājumam:
• Nodokļa atbalsta pasākuma maksājums sadalāms
vienādās daļās un attiecīgā summa obligāti jāmaksā
reizi mēnesī;
• Parāda maksājumam jābūt vismaz 50 latu mēnesī;
• Maksimālais termiņa pagarinājums var būt līdz 60
mēnešiem.
Uz NAP nevar pretendēt:
• Nodokļu maksātāji, attiecībā uz kuriem tiesa ir
pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa
pasludināšanu;
• Nodokļu maksātāji, attiecībā uz kuriem ir uzsākts
piedziņas process, izņemot tie, kuriem piedziņas process uzsākts, saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” noteiktajā kārtībā un nodokļu maksātājs
ir sedzis lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu izpildes izdevumus.
Atcerieties - Nodokļu atbalsta pasākumam
var pieteikties līdz 31.12.2012.
Ja nodokļu maksātājs neveic trīs maksājumus lēmumā
par NAP piemērošanu noteiktajos termiņos vai neveic kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos
noteiktajos termiņos, pašvaldībai ir tiesības pēc trešā
kavētā maksājuma atcelt lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu un uzsākt piedziņas darbības
vispārējā kārtībā, kas noteikta likumā „Par nodokļiem un
nodevām”.
Mārupes novada Domes juriste
Sarmīte Maščinska

Iesniedz ideju par kopīga publiskā pasākuma
rīkošanu Mārupē!

Turpinot Mārupes dalību „Manabalss.lv” autoru
projektā „Stakeholde.rs”, ikviens līdz 29. oktobrim
aicināts iesniegt savu ideju vai balsot par citām, tādejādi
nosakot, kur un kādus kopīgus publiskos pasākumus
novadā rīkot!
Ik gadu Mārupes novada iedzīvotāji tiek aicināti
uz dažādu kopīgu svētku svinēšanu. Par tradīciju ir
izveidojušies Kultūra nama organizētie Bērnu svētki
vasaras sākumā, Mākslas dienas, jau vairākus gadus
pašvaldība atbalsta auto orientēšanos rudenī „Iepazīsti
novadu!”, šovasar notika Mārupes koplīgošana, kas
turpmāk arī varētu veidoties par novada tradīciju.
Šādi pasākumi ir reize, kad iedzīvotājiem tikties
neformālā gaisotnē, atpūsties un iepazīt arī citus novadMārupes novada Dome
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niekus. Ira Dūduma, Mārupes Kultūras nama vadītāja
saka: „Esmu pārliecināta, ka, neskatoties uz moderno
tehnoloģiju iespējām, cilvēciskais kontakts joprojām
nozīmē ļoti daudz. Turklāt, kā teicis kultūrpolitikas
speciālists Džons Hoks - „kultūra plaukst visvairāk, pateicoties cilvēku saskarsmes rezultātam”.”
Rīkojot pasākumus, tiek domāts, lai tie būtu
daudzveidīgi un atbilstu dažādām interesēm – ģimenēm
ar bērniem, jauniešiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem,
aktīvā dzīves veida entuziastiem u.c. Lai novada
pasākumi mārupiešiem būtu saistoši, pašvaldība vēlas
apzināt pašu iedzīvotāju domas un idejas.
Kā vēstīts iepriekš, projekta „Stakeholders.rs” ietvaros ar interaktīva līdzdalības rīka starpniecību www.
marupe.lv lapā mārupiešiem ir iespēja izteikt savas
idejas un viedokļus par dažādiem ar Mārupes novada
attīstību un ikdienu saistītiem jautājumiem. Par iesniegtajiem priekšlikumiem varēs balsot, tādejādi veidojot
labāko īstenojamo ideju topu. Vienlaicīgi, nepiekrītot
jau izteiktiem ierosinājumiem, tos varēs papildināt vai
izteikt jaunus.
Iedzīvotāju piedalīšanās ideju izteikšanā tiek īstenota
caur katras personas e-pastu vai profilu sociālajā vietnē
Facebook. Piedaloties jautājumu apspriešanā caur
sociālo profilu, aptauju var „ieteikt” citiem saviem draugiem, sekotājiem.
Iedzīvotāju sniegtās idejas uz iepriekš izvirzīto
jautājumu, kā apdzīvot pašvaldības īpašumu Jaunmārupē,
Mazcenu alejā 3, ir apkopotas un izvērtēšanai iesniegtas
Būvvaldē, kura vēl šajā gadā organizēs tehniskā projekta izstrādi ēkas rekonstrukcijai.
Kate Nītiņa

Taksometru pakalpojumus

jāizvēlas apdomīgi
Pēdējā
mēneša
laikā Rīgā un tās
tuvākajā apkārtnē, t.sk.
Mārupes novadā, ir
aktualizējies jautājums
par taksometru firmu
darbību – cik tā ir
godprātīga
attiecībā
Ilustratīva fotogrāfija
pret klientiem, kas
izmanto taksometru sniegtos pasažieru pārvadāšanas
pakalpojumus. Lai izvairītos no iespējamiem klientu
krāpšanas gadījumiem, kā arī palīdzētu tādus novērst,
Mārupes novada Dome un Pašvaldības policija aicina
iedzīvotājus pievērst uzmanību vairāk lietām.
Izvēloties izmantot taksometra pakalpojumus, pirmkārt,
kā norāda Mārupes novada Pašvaldības policijas
priekšnieks Juris Jēkabsons, ir jānovērtē, vai izsauktā
vai apturētā automašīna vizuāli atbilst taksometra
noformējumam: valsts reģistrācijas numura zīmei jābūt
dzeltenā krāsā un jāsākas ar TX 0000, uz jumta jābūt plafonam, uz durvīm – norādītam kompānijas nosaukumam
un pakalpojuma maksimālajai cenai.
Iekāpjot taksometrā, jāievēro, vai tajā, uzsākot auto
kustību, tiek ieslēgts skaitītājs. Uz priekšējā paneļa ir
jābūt taksometra vadītāja vizītkartei ar fotogrāfiju, vārdu
un uzvārdu, automašīnas reģistrācijas numura zīmi. „Rodoties šaubām par vadītāja godīgumu, noteikti pierakstiet
šos datus. Pēc brauciena, veicot norēķinu, pieprasiet čeku,
kas ir galvenais apliecinājums par pakalpojumu konflikta
situācijā, ” uzsver J.Jēkabsons.
Saņemot čeku par brauciena apmaksu, jāskatās, vai tajā
norādītais uzņēmuma nosaukums atbilst vizītkartē un uz
durvīm rakstītajam. Ja vadītājs čeku atsakās izsniegt vai
pieprasītā summa atšķiras no norādītās čekā, klientam
tā nav jāapmaksā. Tāpat čeka vietā nav jāpieņem kvīts,
kas ir nederīgs norēķināšanās dokuments. Ja taksometra
vadītājs izvirza nepārliecinošus nosacījumus, klientam ir
tiesības prasīt iespēju iepazīties ar taksometra lietošanas
noteikumiem, kuru eksemplāram jāatrodas katrā
automašīnā. Konflikta situācijā, esot Mārupes novada
teritorijā, pasažieris var izsaukt arī Pašvaldības policiju,
zvanot pa tālruni 67933470.
Aizdomu gadījumā par iespējamu krāpšanu Mārupes
novada teritorijā iedzīvotāji ir aicināti čeku kopā ar iesniegumu iesniegt Mārupes novada Domē, kas pārbaudīs,
vai pieprasītā maksa par braucienu ir atbilstoša attiecīgā
taksometru uzņēmuma deklarētajam tarifam. Ar iesniegumu var vērsties arī Pašvaldības policijā, kura izskatīs
vai pēc piekritības nosūtīs iesniegumu izskatīšanai
kompetentajām iestādēm.
„Mazināt risku tikt apkrāptiem var izmantojot to
firmu pakalpojumus, kurām pašvaldība ir izsniegusi licenci darbībai novada teritorijā. Sarakstu ar taksometru kompānijām, kuras licenci ir saņēmušas, regulāri
publicējam Mārupes novada mājas lapā, sadaļā „Sabiedriskais transports”, - tur arī aicinām iedzīvotājus ar
licencētajām kompānijām iepazīties”, atzīmē Mārupes
novada Domes jurists Jānis Buza.
To, lai taksometriem, kas novada teritorijā sniedz
pakalpojumus, būtu Domes izsniegtā licence, un,
lai taksometra speciālais aprīkojums atbilstu Ministru kabineta noteikumu Nr.468 prasībām, ikdienā
kontrolē Pašvaldības policija. Šo prasību ievērošana tiek
kontrolēta arī starptautiskajā lidostā „Rīga”. Septembra mēnesī par konstatētiem pārkāpumiem ir uzsāktas 7
administratīvās lietas, no kurām 3 ir nosūtītas izskatīšanai
Valsts ieņēmumu dienestam.
Vēl der zināt, ka Mārupes novada teritorijā katram
vieglo taksometru pakalpojumu sniedzējam ir jāveic
pasažieru pārvadāšana atbilstoši tarifam, ko pārvadātājs
ir apstiprinājis pašvaldībā.
Kate Nītiņa
Vieglo taksometru maksimālie tarifi Mārupē
Taksometra nolīgšanas tarifs
1,50 Ls
Attāluma tarifs par 1 km
0,50 Ls
Laika tarifs par 1 min.
0,10 Ls

* iekļaujot PVN
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NOVADĀ
Baltkrievijas delegācijas vizīte Mārupē
Mārupes novada izglītības iestāžu sistēmu un finansiālā
un mācību procesa organizatoriskajām īpatnībām,
uzzināja par bērnudārza un skolas savstarpējās saiknes
uzturēšanu vienotā izglītības sistēmā, interaktīvās
tāfeles izmantošanu sākumskolas stundās, izpētes darbu bērnudārzā, izziņas intereses attīstīšanu mācību
procesā. Tika rīkoti semināri, apmeklētas mācību stundas. Ārzemju viesu interesi piesaistīja arī Mārupes novada pieredze inovatīvas pieejas realizēšanā pirmsskolas
izglītības iestāžu projektēšanai un celtniecībai (privātās
un publiskās partnerības projekti).

No 6. līdz 8.septembrim Mārupē pieredzes apmaiņas
vizītē viesojās Baltkrievijas Republikas izglītības nozares
darbinieki.
Jau divus gadus Skultes sākumskola piedalās
starptautiskajā konkursā „Esmu pētnieks” un mērojas
spēkiem dažādu izzinošu projektu izstrādē ar citām
skolām gan no Mārupes novada, gan citiem Latvijas novadiem , tādus savstarpēji attālus novadus kā Garkalnes
un Ludzas novadi ieskaitot. Gan pērn, gan šogad skultenieki bija tikuši līdz konkursa finālam Baltkrievijas
galvaspilsētā Minskā un atgriezās mājās ar izcīnītām
godalgotām vietām un vērtīgām balvām.
Šogad Latvijas delegāciju uz Minsku vadīja Mārupes
novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.
Brauciena laikā izdevās nodibināt kontaktus ar Minskas apgabala vadošo izglītības institūciju, un septembra
sākumā mārupieši uzņēma Minskas apgabala izglītības
darbiniekus atbildes vizītē.
Vizītes laikā viesi no Baltkrievijas apmeklēja visas
novada pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī privāto
pirmskolas izglītības iestādi „Namiņš”, iepazinās ar
IEGULDĪJUMS
TAVĀ
NĀKOTNĒ!

PII “Lienīte” pirkstu teātra lellītes izsauc sajūsmu
Baltkrievijas kolēģos
7.septembrī Baltkrievijas izglītības sistēmas darbinieki
Mārupes novada Domē tikās ar Domes vadību un Pierīgas
Izglītības un Sporta pārvaldes priekšnieku Oļģertu
Lejnieku. Tikšanās laikā tika apspriestas sadarbības
perspektīvas starp Mārupes novadu, Baltkrievijas Republikas Minskas apgabalu un iespējams arī Pierīgas reģionu,
organizējot dažādus izglītojošus starpvalstu konkursus,
konferences, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus.
Sadarbības attīstīšana ar baltkrievu kolēģiem ir
tradicionāls biedrības “S.T.A.R.S.” darbības lauciņš, un
arī šajā vizītē tika ieguldīts ne mazums ideju, enerģijas
un laika.
Uva Bērziņa

Pašvaldības pārstāvji pieredzes
apmaiņā Jaunpils novadā

Mārupes pašvaldības pārstāvji biedrības “Dzīpars” telpās
Septembra beigās Mārupes pašvaldības pārstāvji devās
pieredzes apmaiņas braucienā uz Jaunpils pašvaldību,
lai dibinātu sadarbības kontaktus un dalītos līdzšinējā
pieredzē Eiropas Savienības un citu finanšu resursu
piesaistē un apguvē, kā arī uzzinātu vairāk par kolēģu
starptautisko pieredzi.
Vizītes pirmajā daļā Mārupes pašvaldības pārstāvji
noklausījās Jaunpils novada prezentāciju novada Domes
priekšsēdētājas Ligitas Ginteres stāstījumā. Tam sekoja
Attīstības daļas vadītājas Vijas Zīvertes prezentācija
par Jaunpils novada pieredzi Eiropas Savienības un
citu ārvalstu finanšu resursu piesaisti, starptautisko
sadarbību, kā arī pieredzi sadarbojoties ar nevalstiskajām
organizācijām. Vizītes pirmās daļas nobeigumā tika
iepazīta Jaunpils domes darbība un notika diskusijas starp
speciālistiem par dažādiem aktuāliem jautājumiem.
Vizītes otrajā daļā tika apmeklēti jaunākie ar ES
līdzfinansējumu realizētie objekti Jaunpils novadā, vienlaikus dodoties ekskursijā pa novada skaistākajām
kultūrvēsturiskajām vietām – tika apmeklēta Jaunpils
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viduslaiku pils un Elles kalns,
iepazītas lielākās zemnieku
saimniecības, apskatīta Viesatu
bibliotēka un kultūras nams .
Mārupes pašvaldības pārstāvji
iepazinās arī ar biedrības
„Dzīpars” darbību, kā labās
prakses piemēru nevalstisko
organizāciju aktīvai līdzdalībai
novada sabiedriskajā dzīvē.
Tika apmeklētas biedrības ar ES
līdzfinansējumu iekārtotās telpas pašvaldības ēkā, kas tiek izmantotas kā aktīvu un darboties
gribošu ļaužu pulcēšanās vieta.
Tajās tiek darināti dažādi skaisti
izstrādājumi, kā arī top novada

tautas tērpi.
Šis nav vienīgais piemērs biedrību aktivitātēm Jaunpilī.
Tika apmeklēts arī Viesatas pagasts, kur darbojas jauniešu
biedrība „Ūdensroze”, kas Viesatas Kultūras namā ar
ES līdzfinansējumu iegādājusies trenažierus, aprīkojusi
bērnistabu, biljarda zāli, kā arī labiekārtojusi bibliotēku.
Pieredzes apmaiņas brauciens deva ieguldījumu abu
pašvaldību turpmākajā sadarbībā, kā arī pēc Jaunpils
pašvaldības iniciatīvas noslēgsies ar atbildes vizīti
Mārupes novadā š.g. novembrī.
Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta projekta „Mārupes
novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka
līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
plānošanā un īstenošanā” ietvaros. Šī paša projekta ietvaros
maijā jau notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķekavu.
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

Skolas spēks ir skolotājos!
Septembrī, uzsākoties jaunajam mācību gadam, divas Mārupes vidusskolas skolotājas – ķīmijas skolotāja
Vineta Ūdre un sociālo zinību un ekonomikas skolotāja
Līga Lagzdkalne ir saņēmušas Mārupes novada Domes
atzinības rakstus par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu un
ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas
attīstībā.
Tas vienlaikus ir kā novērtējums abu skolotāju degsmei
un aizrautībai, ar kādu viņas atdodas savam darbam, un
noteikti arī tam mirdzumam acīs, kas pamanāms, viņām
stāstot par saviem skolēniem, savu mācību priekšmetu un
dzīvi skolā. Viņas abas nu jau māca savu bijušo skolnieku
bērnus un saka, ka strādāt skolā ir interesanti.
Ķīmijas skolotājas, 12.a klases audzinātājas Vinetas Ūdres darbs skolā aizsākās pirms 26 gadiem, kad
no pētniecības laboratorijā pamazām pārnākusi strādāt
uz skolu. Šo daudzo gadu laikā bērniem mācīta ne tikai
ķīmija. „Esmu mācījusi arī bioloģiju, veselības mācību,
strādājusi par sporta skolotāju, kādu brīdi īslaicīgi
mācījusi arī vācu un latviešu valodu,” stāsta skolotāja.
Viņa uzskata, ka pedagogam jābūt vispusīgi attīstītam,
lai arī citos mācību priekšmetos spētu pasniegt kaut pašus
pamatus.
Jautāta,
vai
ar
šodienas
bērniem
strādāt ir citādāk nekā 26
gadus atpakaļ, skolotāja
saka: „Protams, bet ir
arī interesantāk.” Ar
aizrautību viņa stāsta
par mācību procesu:
„ Bērnu zinātkāre
ir neizmērojama un
ķīmija kā priekšmets
ir tā joma, kurā šo
zinātkāri var apmierināt
dažādos eksperimentos.
Jāļauj viņiem darboties, jo iemācīties labāk
Mārupes vidusskolas ķīmijas
var darbojoties, nevis
skolotāja Vineta Ūdre
tikai skatoties. Tad
bērniem ir interesantāk un viņi spēj aizrauties.” Viņasprāt,
novērtējums skolotāja labi padarītam darbam ir bērnu
zināšanas, un ne tikai vērtējot sasniegumus olimpiādēs,
bet tieši radot bērnā izpratni par apgūstamo priekšmetu.
„Lai bērnam dzīvē kaut vai netieši saskaroties ar šo jomu,
ir vispārēja sapratne par to, jo visu jau tāpat nevar iemācīt.
Skolai būtu jāieliek paši pamati, sapratne par sakarībām
un, ja kaut ko vajag atrast, tad lai zina, kur to meklēt,”
pārliecināta Vineta Ūdre.
Sociālo zinību un ekonomikas skolotāja, 9.a klases
audzinātāja Līga Lagzdkalne, kas skolā strādā jau 29.gadu,
atzīstas, ka droši vien noteicošais, kāpēc skolā aizvadīti
tik daudzi gadi, ir tas, ka ar bērniem strādāt ir interesanti. „Šodienas bērni noteikti ir citādāki nekā viņu vecāki,
kad bija mazi, taču ar viņiem ir interesanti strādāt. Viņi
mainās līdzi laikam un arī skolotājam ir jābūt pietiekami elastīgam, lai spētu pielāgoties, ” uzskata skolotāja.
Runājot par gandarījuma un labi paveikta darba sajūtu,
strādājot ar skolēniem, arī viņa teic, ka nebūt noteicošākais
nav skolēnu zināšanu novērtējums ar cipariem. „Patiesībā
skolotājs jau to rezultātu nevar redzēt uzreiz. Tas
gandarījums ir tad, ja redzi, ka bijušajam skolēnam dzīvē
labi iet un ka viņš tālu ir ticis, vai arī ir apmierināts ar savu
dzīvi un to, ko viņš dara. Tas, man liekas, ir pats galvenais,” pārliecināta
Līga Lagzdkalne.
Viņa uzskata, ka
skolēniem tomēr
vairāk
vajadzētu
tiekties uz izcilību,
jo „pelēko mums
apkārt ir daudz.
Ļoti
daudziem
bērniem
ir
potenciāls, ko viņi
neizmanto. Novēlu
atrast sevī to īpašo,
to „odziņu”, kas
atšķir no citiem, un
arī tajā jomā tiekties uz augšu, būt Mārupes vidusskolas sociālo zinību un
ekonomikas skolotāja
labākajam.”
Uva Bērziņa

Līga Lagzdkalne
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PAŠVALDĪBĀ
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2012, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2012.gada 29. augusta lēmumu Nr.22, (prot.nr.14)

Noteikumi par Mārupes novada simbolikas
izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 9.punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka
Mārupes novada simbolikas aprakstu, tās lietošanas,
izgatavošanas un izmantošanas kārtību, kā arī pašvaldības
nodevas par Simbolikas izmantošanu iekasēšanas kārtību
un nosacījumus.
2.Mārupes novada simbolika (turpmāk tekstā – Simbolika) ir Noteikumos ievērtajam aprakstam atbilstošs
ģerbonis, karogs un vimpelis.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām, kuras pastāvīgi dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
II Ģerboņa apraksts
4.Mārupes novada ģerboņa forma: spāņu vairogs
(klasiskā, taisnstūra vairoga forma ar pusapļa (noapaļotu)
pēdas daļu).
5.Mārupes novada ģerboņa heraldiskais apraksts: šķelts
no kreisās ar sudrabu un zaļu; uz šķēluma trīs četrlapu
āboliņa lapas - no viena uz otru. Pa šķēlumu pretēji vērsta
zaļa ar sudrabu šaurapmale. Krāsas pēc PANTONE kataloga: sudrabs - 877 C, zaļš - 341 C, melns - black.
III Karoga apraksts
6.Mārupes novada karoga heraldiskais apraksts: Labā
puse: horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa zaļa,
apakšējā - balta. Centrā - Mārupes novada ģerbonis.
Kreisā puse: horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa
zaļa, apakšējā - balta. Zaļajā laukā uzraksts ar sudraba
burtiem “MĀRUPES”. Baltajā laukā uzraksts ar sudraba burtiem “NOVADS”. Karogam pa perimetru sudraba
bārkstis. Krāsas pēc PANTONE kataloga: sudrabs - 877
C, zaļš - 341 C , balts - Trans White, melns - black.
IV Vimpeļa apraksts
7 Mārupes novada vimpeļa forma: spāņu vairogs
(klasiskā, taisnstūra vairoga forma ar pusapļa (noapaļotu)
pēdas daļu).
8.Mārupes novada vimpeļa heraldiskais apraksts:
horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā daļa zaļa,
apakšējā - balta. Zaļajā laukā uzraksts ar sudraba burtiem “MĀRUPES NOVADS”. Baltajā laukā – Mārupes
novada ģerbonis. Vimpelim pusapļa (noapaļotajā) pēdas
daļā sudraba bārkstis. Krāsas pēc PANTONE kataloga:
sudrabs - 877 C, zaļš - 341 C, balts - Trans White, melns
- black.
V Simbolikas lietošana
9.Mārupes novada Domei ir Simbolikas lietošanas
ekskluzīvās tiesības uz veidlapām, zīmogos, spiedogos,
deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Mārupes
novada Domes atzinības un goda rakstos, diplomos,
laikrakstā “Mārupes Vēstis” un citos oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos, Mārupes novada
Domes tīmekļa vietnē, Mārupes pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību dokumentos (arī veidlapās), kā arī izvietot
pie šo iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm
piederošajiem transporta līdzekļiem.
10.Mārupes novada Domes iestādes un struktūrvienības,
kuras suvenīru, nozīmju, vimpeļu, dāvanu un apbalvojumu noformēšanā un citu reprezentācijas materiālu dizainā
vēlas izmantot Simboliku, par to savlaicīgi rakstiski
informē Mārupes novada Domes izpilddirektoru (turpmāk
tekstā - Izpilddirektors). Izpilddirektora informēšana nav
nepieciešama gadījumos, kad Simboliku un tās elementus
atveido ierobežotā apjomā mācību nolūkos, bibliotēkās,
arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot kādu aktuālo notikumu apskatu.
Mārupes novada Dome
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11.Lietojamā Simbolika, neatkarīgi no izmēriem,
precīzi, proporcionāli un tonāli atbilst apstiprinātajam etalonparaugam.
12.Lietojamie Simbolikas elementi, neatkarīgi
no izmēriem, precīzi, proporcionāli un tonāli atbilst
apstiprinātajā simbolikā iekļautajiem elementiem.
13.Karoga Labā puse bez bārkstīm tiek lietota pie
Mārupes pašvaldības iestādēm; suvenīru, nozīmju, dāvanu
un apbalvojumu noformēšanā un citu reprezentācijas
materiālu dizainā.
14.Vimpelis bez bārkstīm tiek lietots suvenīru,
nozīmju, dāvanu un apbalvojumu noformēšanā un citu
reprezentācijas materiālu dizainā.
VI Simbolikas izmantošana
15.Simbolikas attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un
privātpersonas atribūtikas, suvenīru, nozīmju, vimpeļu
un citu atribūtiku, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml.
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Izpilddirektora atļauju,
izņemot gadījumus, kad Simboliku atveido bezpeļņas
nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos,
bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem
mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota Simbolika.
16. Izpilddirektors izskata fizisko un juridisko personu
iesniegumus par atļauju piešķiršanu izmantot Mārupes
novada Simbolikas attēlu dažādu svinīgu pasākumu,
sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā
arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises
vietās.
17.Izpilddirektors izskata fizisko un juridisko personu
iesniegumus par atļauju piešķiršanu izmantot karogu pie
privātēkām, komercbūvēm un citu ēku fasādēm.
18.Lai saņemtu atļauju Simbolikas izmantošanai fiziskas un juridiskās personas iesniedz: iesniegumu, tajā
norādot Simbolikas izmantošanas mērķi, formas aprakstu, izstrādājumu skaitu un pievienojot izstrādājuma skici
vai etalona paraugu.
19.Tirdzniecības uzņēmumi, pieņemot realizēšanai
jebkura veida izstrādājumus ar Mārupes novada Simboliku, pieprasa no ražotāja Izpilddirektora izsniegtās
atļaujas kopiju, kurai tirdzniecības uzņēmumā jāatrodas
šo izstrādājumu realizēšanas periodā.
VII Nodeva par Simbolikas izmantošanu
20. Ar nodevu apliekamais objekts ir Simbolika vai tās
elementu izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru
ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.
21. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras izmanto Simboliku reklāmā, preču zīmēs,
suvenīru ražošanā vai citiem komerciāliem mērķiem.
22. Nodevas likme par Simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta par katriem 100
izstrādājumiem – Ls 3,-.
23. Nodeva nav jāmaksā, ja Mārupes novada Simboliku atveido (ierobežotā apjomā), bezpeļņas nolūkā, t.i.
personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās,
muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem,
piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu.
24. Mārupes novada Dome atsevišķos gadījumos ir
tiesīga atbrīvot no vienreizējas nodevas samaksas, kā arī
samazināt vienreizējās nodevas vai administratīvā naudas
soda apmēru, argumentēti motivējot iemeslus.
VIII Atļaujas saņemšana
25. Atļauju sagatavo Mārupes novada Domes
administrācija un paraksta Izpilddirektors un izsniedz pēc
pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir nepieciešama.
26. Mārupes novada
pašvaldība ir tiesīga atteikt
izsniegt Mārupes novada
Simbolikas vai tās elementu
izmantošanas atļauju personai, kura pēdējā gada laikā
ir saukta pie administratīvās
atbildības par šo noteikumu
neievērošanu.
IX Atbildība un kontrole
27. Simbolikas vai tās ele-

mentu attēlu juridiskas un fiziskas personas drīkst izmantot tikai ar Izpilddirektora rakstisku atļauju (pielikums
Nr.2), samaksājot nodevu par Simbolikas izmantošanu,
noteikumos noteiktajos gadījumos.
28.Atbildība par Mārupes novada Domes ģerboņa
lietošanu bez atļaujas ir paredzētā Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 204.15.pantā.
29. Par tādu Mārupes novada Domes karoga un vimpeļa
lietošanu, ja tā pretrunā ar Saistošajiem noteikumiem, t.i.
Simbolikas vai tās elementu lietošana vai atveidošana uz
dažādiem izstrādājumiem (tostarp veidlapās, zīmogos,
logo, preču zīmēs, masu informācijas līdzekļos, reklāmās
un reprezentācijas materiālos u.tml.) bez Izpilddirektora
atļaujas, kā arī par tirdzniecību ar šādiem izstrādājumiem
vainīgas personas tie sauktas pie administratīvās
atbildības – fiziskām personām par pirmo pārkāpumu izsakot brīdinājumu un par atkārtotu pārkāpumu uzliekot
naudas sodu līdz LVL 50, bet juridiskām personām par
pirmo pārkāpumu izsakot brīdinājumu un par atkārtotu
pārkāpumu līdz LVL 200.
30. Administratīvo protokolu par noteikumos
minētajiem pārkāpumiem ir tiesīgi sastādīt:
30.1. Mārupes novada Domes priekšsēdētājs;
30.2. Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietnieks;
30.3. Mārupes novada Domes izpilddirektors;
30.4. Mārupes novada pašvaldības Policijas amatpersonas.		
31. Lēmumu par administratīvā soda piemērošanu
pieņem Mārupes novada Administratīvās komisija, kuras
lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

Mārupes novada ģerbonis

Mārupes novada vimpelis

Mārupes novada karogs
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NOVADĀ
Skrituļslidošanai Mārupē vēl plašākas iespējas
S e p t e m b r ī rapmas, kuras der visu līmeņu braucējiem, sākot no
Mārupes jaunieši iesācējiem līdz profesionāļiem. Ņēmām vērā, ka, gadiem
tikuši
pie ejot, Tīrainē skeitparka asfalta segums nav uzlabojies,
divām
jaunām taču minirampai tas netraucēs, jo tā ir monolīta konskrituļslidošanas strukcija ar savu braucamo pamatni. Skultē šī būs pirmā
rampām, kas novi- skrituļslidošanas konstrukcija. Abas rampas var izmantot
etotas Tīraines un skeiteri, inlaineri, skūteristi, kā arī bmx braucēji.
Skultes
ciemos.
Par rampu turpmāko uzturēšanu pārāk nesatraucamies,
Mārupes novada jo jau to būvēšanas laikā vietējie bērni nāca mums talkā
Domei
sniedzot un par katru cenu centās visur palīdzēt, tāpēc par kārtību
finansiālu atbal- skeitparkā rūpēsimies paši!”
stu, rampas savām
Idejas iniciators Kaspars arī atklāj, ka rampu celtniecība,
rokām izveidojuši kas personīgi veikta pirmo reizi un ilgusi aptuveni 2
puiši no skeitborda mēnešus, bijusi vērtīga pieredze, jo šobrīd divi no komanbiedrības „Third das puišiem - Dāvis un Kristaps - uzaicināti strādāt „Mind
story” - mārupietis works ramps”, kas ir vadošā skeitparku celtniecības firma
Idejas iniciators Kaspars Pizāns
Kapars
Pizāns, Latvijā.
draugi
Dāvis
Plašākā skrituļslidotāju lokā Mārupes vārds ir
Nesenbergs, Intars Višņevskis un Kristaps Zviedris.
atpazīstams, jo tieši Mārupē iedibinājusies tradīcija sepPar ideju būvēt skrituļslidošanas rampas stāsta Kaspars: tembra otrajā nedēļā rīkot skrituļošanas sporta cienītājiem
„Pats ekstrēmajā apritē esmu kādus gadus 10 un ar skeit- populārās sacensības „A.L.N.I.S.” jeb „Ar likumu
bordu cenšos aktīvi nodarboties joprojām. Taču, dzīvojot nesaskaņotās inline sacensības”, kuras šogad pulcējušas
Tīrainē, ikdienā ir bijis jāsaskaras ar problēmu, ka nav dalībniekus gan no Latvijas, gan Igaunijas.
īsti atbilstošas vides, kur savas prasmes pilnveidot. Kad
Tīrainē aptuveni pirms 8 gadiem pirmo reizi tika uzliets
Kate Nītiņa
asfalts skeitparkam, no ciema
bijām kādi padsmit pusaudži,
kas regulāri visu savu brīvo
laiku
pavadījām
parkā.
Vēlāk pašvaldība sagādāja
arī konstrukcijas, kuras ļoti
novērtējām.
Parks vienmēr kalpojis kā
vieta, kas vieno jauniešus ar
kopējām interesēm. Pašlaik
Mārupē esam aptuveni 50
aktīvi skrituļotāji. Taču, laikam ejot, konstrukcijas bija
nolietojušās un to atrašanās
laukumā, kur regulāri uzturas
bērni, radīja draudus nevienam nevajadzīgām traumām.
Tāpēc arī nolēmām, ka skeitparks ir jāuzfrišina.
Jaunizveidotā skrituļslidošanas rampa Skultē
Uzbūvējām divas mini-

„Šķiro pa tīro Mārupē!” pirmā izloze
Par spīti drēgnam vējam un lietum 28. septembrī
Konrādu ielas publiskajā skvērā notika akcijas „Šķiro pa
tīro Mārupē!” pirmā izloze. Izlozes komisijas uzraudzībā
tika noskaidroti desmit veicināšanas balvu saņēmēji, kuri
akcijas noslēdzošajā izlozē decembra sākumā pretendēs
uz 200 latu vērtu tirdzniecības centra „Spice” dāvanu
karti.

tu PET pudeļu. Runājot par atkritumu šķirošanas paradumiem, E. Mizone teic, ka tādi veidojas un vēlēšanās
dzīvot sakoptā vidē motivē: „Strādājot tuvumā Konrādu
ielas skvēram, izmantoju publiski pieejamos atkritumu šķirošanas zvanus. Kad akcija beigsies – noteikti

Mārupes šķirošanas akcijas patrons, aktieris Gundars
Grasbergs kopā ar AS “Latvijas Zaļais Punkts”
direktoru Kasparu Zakuli izlozē laimīgos
veicināšanas balvu ieguvējus

Viena no pirmo akcijas veicināšanas balvu ieguvējām Sanita Dārzniece

Vaicājot trim akcijas uzvarētājām - Elitai Mizonei, Tatjanai Matjušenko un Asnātei Jozauskai - , kas, viņuprāt,
bijusi veiksmes atslēga, veicināšanas balvu ieguvējas
vienisprātis atzīst, ka noteikti piedalīšanās ar lielu skai-

turpināšu šķirot. Svētdienās, kad mums atkritumus izved
no privātmājas, vienmēr cenšos iziet līdz ielas krustojumam, lai savāktu to, kas izmests ielas malā, jo esmu par
to, lai Mārupe tik tiešām būtu sakopta”.
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Noslēdzies
informatizācijas projekts

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Laikā no 2010.gada janvāra līdz š.g. septembrim
Mārupes novadā tika īstenots projekts „Mārupes pagasta
izglītības iestāžu informatizācija” (identifikācijas Nr.
3DP/3.2.2.1.2/IPIA/VIAA/526).
Projekta ietvaros 4 Mārupes novada skolas tika
apgādātas ar 24 stacionārajiem datoriem un 4 portatīvajiem
datoriem, iegādāti 3 multimediju tehnikas komplekti
– 3 interaktīvas tāfeles un 3 projektori, kā arī attīstīts 1
lokālais datortīkls. Līdz ar to, Jaunmārupes sākumskola,
Mārupes pamatskola, Mārupes vidusskola un Skultes
sākumskola nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas
veicinās efektīvu IKT izmantošanu izglītības iestādēs,
tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 32 380.50. Tas
īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu
informatizācija” ietvaros. To 100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālā Attīstības fonda
starpniecību.
Veicināšanas balvas - 6 mēnešu abonementu vienam no
13 „Dienas žurnāli” izdevumiem pēc laimētāja izvēles akcijas dalībnieki varēs laimēt vēl oktobra un novembra
izlozēs.
Lai piedalītos akcijā „Šķiro pa tīro Mārupē!”, dzeltenajos šķirošanas konteineros vai privātmāju iedzīvotājiem
pieejamajās šķirošanas somās jāievieto saplacināta PET
pudele ar kontaktinformāciju. Akcija ilgst no septembra
līdz novembrim, nākamās izlozes notiks 29. oktobrī un
29. novembrī, bet noslēdzošā izloze – 2. decembrī.
Šķirojot dzeltenajos konteineros un atkritumu somās,
akcijas pirmā mēneša laikā mārupieši pārstrādei nodevuši
kopumā 5,5 tonnas PET pudeļu, makulatūras, plastmasas
maisiņu un plēves. Tas ir daudzums, kas divreiz pārsniedz
augustā un trīsreiz jūlijā sašķirotā materiāla apjomu.
Savukārt zaļajos stikla šķirošanai paredzētajos konteineros un atkritumu somās septembrī nonākušas deviņas tonnas stikla, kas ir aptuveni tikpat, cik iepriekšējos divos
mēnešos kopā.
Daloties domās par akcijas ietekmi uz atkritumu
šķirošanas veicināšanu, kampaņas patrons, Nacionālā
teātra pagājušās sezonas labākais aktieris Gundars Grasbergs saka: „Tāpat, kā mēs automātiski izslēdzam aiz sevis
elektrību, lai to taupītu, tā arī, lai saudzētu vidi, šķirošanai
jākļūst par mūsu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.
Redzams, akcija videi draudzīgam dzīvesveidam piesaista
gan bērnus, gan pieaugušos. Ceru, ka akcija Mārupes
novadā veicinās atkritumu šķirošanu arī ilgtermiņā.”
Izložu rezultāti atrodami mājas lapas www.marupe.lv
sadaļā „Zaļā Mārupe”. Latvijas Zaļā punkta šķirošanas
kampaņu Mārupē palīdz īstenot Mārupes novada dome
un SIA „EKO Rīga”. Projektu atbalsta tirdzniecības centrs „Spice” un izdevniecība „Dienas Žurnāli”.
Kate Nītiņa
Mārupes novada Dome
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ZAĻĀ MĀRUPE
PET pudeles ceļš no konteinera līdz jaunai pudelei
Lai nodrošinātu tīras vides saglabāšanu un dabas resursu taupīšanu, būtisks ir atkritumu pārstrādes process, kas
iespējams tikai tad, ja atkritumi ir sašķiroti un izmesti
attiecīgajos šķirošanas konteineros un somās.
1.
Mārupes novadā PET pudeļu šķirošana notiek dzeltenas krāsas konteineros un somās. Konteineru
tukšošanu „Eko Rīga” veic reizi 2 nedēļās, bet somas
izved reizi mēnesī – katra mēneša trešajā otrdienā. Konteineru un somu saturs tiek nogādāts uz pāršķirošanas
līnijas, kur, izmantojot roku darbu, atkritumi tiek sadalīti
pa materiālu veidiem, kā arī noņemti pārstrādei nederīgie
piemaisījumi. Tīrais – pāršķirotais - materiāls tiek
sapresēts un nogādāts rūpnīcā „PET Baltija” Jelgavā, kur
no PET pudelēm top vērtīgs izejmateriāls – PET pārslas.
2.
Rūpnīcā uz konveijera ķīpas tiek izjauktas
un PET pudeles nonāk priekšmazgāšanā, kur no tām
nomazgā lielāko daļu smilšu, etiķešu un citu netīrumu.
Tai seko pudeļu šķirošana uz automātiskās līnijas, kur tās
sašķiro pa krāsām, no PET plūsmas nodalot citu plastmasu vai materiālu priekšmetus. PET plūsmas galīgo
vizuālo kontroli veic rūpnīcas darbinieki, kuri izlasa tos
piemaisījumus, ko iekārta nav spējusi atšķirt.

temperatūras un sārmaina ķimikāliju maisījuma palīdzību
no PET pārslām tiek nomazgāta līme, pielipušās etiķetes
un citi piemaisījumi. Izmantotās ķimikālijas un netīrais
ūdens daļēji tiek atkārtoti izmantots priekšmazgāšanā, bet
pārējais daudzums nonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtā.
Pēc attīrīšanas ūdens daļēji nonāk atpakaļ mazgāšanas
procesā.
4.
Pēc tam samaltais materiāls pa cauruļvadiem
nonāk atdalīšanas iekārtā. Tā kā PET ir smagāks par ūdeni,
pārslas iekārtā nogrimst, bet korķu un etiķešu materiāls
uzpeld. Abas šīs materiālu plūsmas tiek atdalītas, un jau
tīrās PET pārslas bez piemaisījumiem nonāk iekārtā,
kurā tās vēlreiz tiek nomazgātas, lai uz tām nepaliktu
mazgāšanas ķīmijas atliekas.

5.
Pēc papildu mazgāšanas PET pārslas ar sakarsēta
gaisa palīdzību izžāvē un attīra no PET putekļiem un

3.
Derīgā pamatplūsma pēc šķirošanas nokļūst
dzirnavās un tiek samalta PET pārslās. Samaltais materiāls
ar ūdens palīdzību nonāk mazgāšanas iekārtā, kur ar

Vismaz trīs iemesli, kāpēc šķirot
Ieviest nelielas korekcijas ikdienas dzīvē vai turpināt
dzīvot kā ierasts? Iespējams, šādu jautājumu pēdējo
mēnešu laikā sev uzdevis ne viens vien mārupietis, kas
sastapies ar jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību,
izmantojot ērtās atkritumu šķirošanas somas un konteinerus.
Daudzi no jums ir pieņēmuši lēmumu par labu
šķirošanai, bet iespējams kādam vēl pietrūkst pamatoti
argumenti, kāpēc to darīt?
1.
Viens būtisks iemesls ir vides saudzēšana: jo
vairāk sašķirojam, jo mazāk atkritumu tiek apglabāti
„Getliņos”. Turklāt, sašķirojot un pārstrādājot no dabas
reiz jau iegūtos materiālus, saudzējam gan naftu, gan
kvarca smiltis, gan dažādu metālu rūdas – neatjaunojamos dabas resursus, ko izmanto plastmasas, stikla, metāla
iepakojuma ražošanā.
2.
Otrs būtiskais iemesls ir ietaupījums
mājsaimniecībai: iemācoties šķirot jau šodien, mēs

rūpējamies par to, lai arī nākotnē, kad par atkritumu
noglabāšanu atkritumu poligonā būs jāmaksā tikpat, cik
vecajās Eiropas valstīs, mūsu atkritumu izvešanas rēķins
būtu vien pāris, nevis desmit vai vairāk latu mēnesī.
3.
Vērts arī zināt, ka šķirojot atkritumus, mēs
dodam darbu līdzcilvēkiem, kuri nodrošina šķiroto atkritumu ceļu no konteinera līdz izejvielām. Katrā no šī
ceļa posmiem tiek maksāti nodokļi gan pašvaldības, gan
valsts budžetā – tādējādi katrs šķirotājs pastarpināti atbalsta medicīnas, izglītības un citu pakalpojumu pieejamību
sev, saviem bērniem, vecākiem.
Mārupes novada Dome
TREŠDIENA, 10.OKTOBRIS, 2012

papīra šķiedru atliekām. Otrreiz izmanto arī izšķīdušās
etiķetes un notekūdeņu priekšattīrīšanas sistēmas dūņas,
kas satur PET smalkās daļiņas, – tās lieto asfalta un betona ražošanā.
6.
Sausās pārslas saber 1,5 m3 lielos polipropilēna
maisos, kurus uzglabā noliktavā un vēlāk piegādā klientiem. No vienas PET pudeles var iegūt 35-40 gramus
pārslu. Pārslu krāsa atkarīga no PET pudeļu krāsas: no
caurspīdīgām pudelēm iegūst caurspīdīgas, no zaļām –
zaļas, no zilām – zilas PET pārslas.

PET pārslas var izmantot ļoti plaši – lietojot tīru
PET vai kombinējot ar citiem materiāliem, no tām ražo
saimniecības preces, sporta inventāru un pat apģērbu.
«PET Baltija» ražotās augstvērtīgās pārslas izmanto arī
dzērienu pudeļu sagatavēm (jeb preformām), kas izskatās
pēc biezām mēģenēm ar vītni korķim. Kad preformas
nokļūst pie produktu ražotāja, atliek izpūst dzērienam
raksturīgo pudeles formu, piepildīt trauku, uzskrūvēt
korķīti un uzlīmēt etiķeti.
PET pudeļu pārstrādes process ir garš un sarežģīts,
bet tas izskaidro ikvienas mājsaimniecības atkritumu
šķirošanas lietderību, jo PET plastmasu var pārstrādāt un
atkārtoti izmantot līdz pat 30 reizēm.
Jana Duhovska
AS „Latvijas Zaļais punkts” mārketinga un
komunikācijas vadītāja

Atkritumu apsaimniekošanas ziņas
SIA „Eko Rīga” un Mārupes novada iedzīvotājiem ir nu
jau trīs mēnešus ilga sadarbības vēsture. Mūsu sadarbības
stiprākais posms ir atkritumu šķirošana – konteineros un
somās savākto atkritumu apjoms aug aritmētiskā progresijā,
un tas apliecina, ka mārupieši ir zaļi domājoši un nepaliek
malā, vērojot, kā atkritumus šķiro kaimiņi.
Lai sadarbības noteikumi būtu abpusēji skaidri un
sadarbība būtu vēl patīkamāka kā līdz šim, vēlamies
atgādināt dažas nianses.
Šķirošanas somu izvešana
• Atkritumu šķirošanas somas tiek izvestas vienu reizi
mēnesī - katra mēneša trešajā otrdienā (ārpus sētas tām
jābūt izliktām līdz 7:00 no rīta, kad sākas to izvešana);
• Mārupes novada privātmāju iedzīvotāji, kuri nav
saņēmuši atkritumu šķirošanas somas, var pieteikt to
saņemšanu, sūtot e-pastu uz marupe@ekoriga.lv;
• Mārupiešiem, kuri dzīvo viensētās, somu izvešana

ir jāpiesaka vismaz vienu darba dienu pirms katra
mēneša trešās otrdienas, līdz plkst 14:00 sūtot e-pastu
uz marupe@ekoirga.lv vai pa telefonu 67 517 600;
67 517 606;
• Uz privātmāju konteineriem ir jābūt SIA „Eko Rīga”
uzlīmei, uz kuras sadaļā „objekts” jāuzraksta mājas adrese, lai nerastos pārpratumi un izvestu Jūsu konteineri.
Gadījumā, ja uzlīmes nav, to var saņemt Mārupes novada
domē pie sekretāres.
Lūdzam šķirot vēl rūpīgāk
Analizējot šķiroto atkritumu saturu, sastopamies ar
kļūdām, kas pieļautas šķirošanas procesā, tāpēc vēlamies
uzsvērt, ka ne visi sadzīves atkritumi tiek pārstrādāti. Tāpēc
– lai aiztaupītu šķirošanas pūles jums un pāršķirošanas darbu mums, aicinām iegaumēt, ko drīkst un nedrīkst ievietot
šķiroto atkritumu somās un konteineros.

DRĪKST

NEDRĪKST

Dzeltenajos šķirošanas konteineros/ atkritumu somās, kas paredzētas plastmasai un
papīram, ievietot

PET plastmasas dzērienu pudeles
Šampūna pudeles
Papīru
Kartonu
Plēvi

Jogurta /krējuma traukus
Vienreizlietojamos traukus
Plastmasas olu bretes
Pārtikas putuplasta paliktņus
Tetrapakas

Zaļajos šķirošanas konteineros/ atkritumu
somās, kas paredzētas stikla iepakojumam,
ievietot

Stikla pudeles
Stikla burkas
(somās drīkst ievietot tikai
nesadauzītas)

Keramikas un porcelāna izstrādājumus
Balzāma (keramikas) pudeles
Spuldzītes
Spoguļus
Burciņu vākus
Pudeļu korķus
Logu stiklu

Lapas izvedam lēti un ērti
Ir sācies rudens - lapu sezona. Lapas ir zaļie atkritumi,
kurus nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā. Taču
„Eko Rīga” ik svētdienu nodrošina to ērtu un lētu izvešanu,
ja piesakāt to līdz tekošās nedēļas piektdienas plkst.14:00:
a) izmantojot savu 0,24m3 konteineri, kuram izsniegsim speciālu „zaļo atkritumu” uzlīmi. Viena konteinera
izvešanas cena: 1,13 LVL ar PVN;

b) iegādājoties speciālos 120l priekšapmaksas „zaļo atkritumu” maisus, kuru cenā uzreiz ir iekļauta zaļo atkritumu izvešana un apglabāšana atkritumu poligonā. Viena
maisa cena ir 0,85 LVL ar PVN, ja pērk „Eko Rīga” birojā
(Mārupes novada veikalos tie maksās mazliet dārgāk un
tos iespējams iegādāties tikai ruļļos pa 10 gabaliem).
Dzīvosim zaļi!
Kristīna Tamuža,
SIA „Eko Rīga” mārketinga daļas vadītāja
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NOVADĀ
Mārupes uzņēmēji konferencē definē prioritātes
Savas nišas atrašana veicinātu uzņēmējdarbības izaugsmi un novada
pozicionējumu valsts un starptautiskā kontekstā
„Latvija ir plānu lielvalsts. Diemžēl tie neatspoguļo
prioritātes valsts attīstībā, visbiežāk nav savā starpā
saistīti, apstiprinot ir piemirsts par to realizācijai
nepieciešamo finansējumu un tiem nav politiskās
pēctecības” tā Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs, teica savā
uzrunā 22. septembrī, „Mārupes uzņēmēju dienas 2012”
konferencē „Uzņēmējdarbība Mārupē – perspektīvas un
izaicinājumi”.
Lai Mārupes novadā nesanāktu tāpat kā valstī kopumā,
izstrādājot Nacionālo attīstības plānu, Mārupes uzņēmēji
pulcējās konferencē, kuras uzdevums bija diskutēt par
prioritātēm un risinājumiem uzņēmējdarbības attīstībai
novadā laikā, kad tiek izstrādāti paši nozīmīgākie novada
teritoriālās attīstības dokumenti. Konferencē uzstājās
un diskusijā piedalījās novada vadība – priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs, Attīstības komitejas vadītājs Pēteris
Pikše, būvvaldes vadītāja Aida Lismane un citi deputāti
un pašvaldības amatpersonas, teritoriālās plānošanas
speciālisti no uzņēmumiem „Reģionālie projekti”, „Konsorts”, „NK Consulting”, plaši pārstāvēti bija novada
uzņēmēji.
Lai arī pašlaik spēkā esošā likumdošana neveicina
pašvaldības tiešu interesi uzņēmējdarbības attīstībā,
ir skaidrs, ka bez uzņēmējiem nebūs arī darba vietu un
nodokļu gan valsts, gan vietējā kasē – to savās uzrunās
konferences dalībniekiem atzīmēja gan A. Lismane, gan
P.Pikše.
Konference ir sākums prioritāšu definēšanai
uzņēmējdarbības attīstībai novadā. Lai arī laika nav
daudz, biedrība „Mārupes uzņēmēji” ir apņēmības
pilni drīzumā iesniegt domei un plānotājiem savu
redzējumu. „Acīmredzams, ka nav reāli, piemēram, izkopt lauksaimniecības nozari un attīstīt loģistikas biznesu
un vienlaicīgi cerēt uz iedzīvotāju populācijas pieaugumu
un apmierinātību ar sadzīves apstākļiem novadā. Savas nišas atrašana ir būtiska gan no novada mārketinga
viedokļa (kā būt atšķirīgiem un interesantiem valsts un
starptautiskā kontekstā), gan strādājot pie atbalsta instrumentu veidošanas nākamajam ES fondu plānošanas

Par uzņēmējdarbību novadā pašvaldības redzējumā runā
Mārupes novada Domes deputāts, Attīstības komitejas
priekšsēdētājs Pēteris Pikše
periodam” uzskata Silvestrs Savickis, viens no konferences organizatoriem un biedrības „Mārupes uzņēmēji”
dalībniekiem.
„Uzņēmējiem pašiem ir jākļūst aktīvākiem” konferencē
secināja viena no novada atpazīstamākajiem uzņēmumiem
„SilJa” vadītāja Silva Jeromanova - Maura, atsaucoties
uz veikto pētījumu par uzņēmēju vēlmēm un vajadzībām,
kurā piedalījušies vien 20% uzņēmumu no aptuveni 500,
kas reģistrēti un reāli darbojas novadā. S.Jeromanova
– Maura uzsvēra inovāciju nozīmi biznesa attīstībā,
kā arī nepieciešamību pēc mazo un vidējo uzņēmēju
savstarpējas kooperācijas, jo „mazā tirgū konkurents var
būt partneris un ieguvēji būs abi”.
Mārupes uzņēmēju dienu ietvaros notiekošās konferences darbā kopumā piedalījās ap pussimts uzņēmēju
un pašvaldības pārstāvju. Savu atbalstu uzņēmēju
aktivitātēm novada dome pauda, parakstot Vienošanos
par sadarbību ar biedrību „Mārupes uzņēmēji”. Biedrības
ārkārtas kopsapulcē par jauno valdes locekli ievēlēja SIA
„SilJa” valdes priekšsēdētāju Silvu Jeromanovu – Mauru.
Apsveicam !
Uva Bērziņa

“Mārupes Uzņēmēju dienas 2012”izstāde

„Mārupes uzņēmēju dienas 2012” ietvaros Mārupes
Domes telpās un pagalmā notika izstāde, kurā pirmo reizi
Mārupes novada vēsturē vienkopus pulcējās vairāk kā 30
novada uzņēmēji.
Izstādē varēja aplūkot produkciju un pakalpojumus,
ko bija sarūpējuši gan mājražotāji un nelielu uzņēmumu
pārstāvji, gan novada uzņēmēji, kuri ir lielākie Latvijā
savā nozarē. Izstādes dalībnieki bija parūpējušies arī
par īpašiem piedāvājumiem un aktivitātēm, piemēram,
skaistumkopšanas salons „Aneira” piedāvāja veikt
dekoratīvo make-up turpat uz vietas, SIA „MelioratorsJ”
izstādes apmeklētājus iesaistīja spēlē, kurā pareizi atbildot
uz jautājumiem par firmas darbību, bija iespējams laimēt
balvas.
Vairāki uzņēmumi piedāvāja dažādas degustācijas
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– apmeklētāji slavēja
mārupietes Jolantas Ratnieces kafeju „Alīda”,
kas gatavota, izmantojot
no vecmāmiņas mantotu cigoriņu kafijas recepti. Domes pagalmā
apmeklētāji
varēja
degustēt SIA „Prolux”
profesionālajā
sadzīves
tehnikā gatavotas uzkodas
vai izmēģināt kādu no SIA
„WESS Motors” jaunajām
Toyota
automašīnām,
turklāt laimējot nedēļas nogales izbraucienu. Vairāki
uzņēmumi piedāvāja arī
dažādas atlaides.
Lai gan izstādē uzņēmēji
savu produkciju vai pakalpojumu izvietoja vienota
stila stendos, katram bija
iespēja radoši izpausties, cenšoties atraktīvāk piesaistīt
uzmanību. Izstādes laikā žūrija un apmeklētāji vērtēja
uzņēmēju izdomu stendu noformēšanā un sava produkta
vai pakalpojuma prezentēšanā. Vairāki uzņēmumi tika pie
balvām dažādās nominācijās – atraktīvākā prezentācija,
radošākais uzņēmums un vēl vairākās citās. Balvas saņēma
arī apmeklētāji, kas visas dienas garumā varēja piedalīties
stendu vērtēšanā.
„Sākotnēji necerējām uz tik lielu uzņēmēju atsaucību.
Taču pēdējās dienās pirms izstādes piesakoties arvien
vairāk dalībniekiem, sapratām, ka nākošgad būs jādomā
par lielākām telpām. Interese savu produkciju vai pakalpojumu parādīt mārupiešiem ir,” pārliecināts biedrības
„Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Pauls Niedre.

Ceturto reizi „Iepazīsti
novadu!” jeb Kad izstādē
redzētais jāatrod dabā
Pēdējos gadus daudzi aktīvās atpūtas cienītāji
Mārupē jau vasarā sāk interesēties, vai septembrī notiks autoorientēšanās sacensības „Iepazīsti novadu”! Tad
nu arī šogad - 22.septembrī - ceturto gadu pēc kārtas
mārupieši varēja sacensties par precīzākā un labākā novada pazinēja godu. Pasākums domāts aizrautīgām un
zinātkārām mārupiešu ģimenēm, kā arī saliedētiem draugiem, kaimiņiem vai darba kolēģiem, kuri brīvdienas
labprāt pavada aktīvi ar nelielu sportisku azartu. Šogad
sacensībās piedalījās 24 ekipāžas, kopā 89 dalībnieki, un
katrai komandai noteiktā secībā un laika intervālā novada teritorijā bija jāatrod un jānofotografē 24 objekti, no
kuriem lielākā daļa bija biedrības „Mārupes uzņēmēji”
dalībnieku uzņēmumi. Lielāko daļu Mārupes Uzņēmēju
dienas 2012 izstādes stendos redzēto uzņēmumu sportistiem tad nu ne tikai bija iespēja, bet uzdevums atrast
dabā.
Veicās dažādi – sacensību „veterāni”, protams, trasi
veica bez soda punktiem, tomēr daži atzina, ka esot bijis
grūtāk nekā pagājušajā gadā – iespējams, dažam grūtības
sagādāja Mārupes energomājas vēja rotora, citam – BMX
trases, kur tieši šajā sestdienā notika pirmās sacensības,
atrašana. Finišā kādam bija izlādējušās fotoaparāta baterijas, citam laika fiksāciju varēja piefiksēt tikai ar datora palīdzību, bet visi misēkļi un dažas domstarpības par
fotogrāfiju rakursa atbilstību uzdevumam tika atrisinātas
mierīgā gaisotnē. Tā kā šoreiz nebija iekļauti trases
posmi ar ģeometrisko leģendu vai īpaši grūti atrodami

Auto orientēšanās dalībnieki
iepazīstās ar kontrolpunktiem
objekti, pirmo vietu likteni izšķīra mazie papilduzdevumi – saskaitīt pakāpienus līdz salona durvīm, izmērīt
dižbērza apkārtmēru un finišā pēc iespējas precīzi iezīmēt
Latvijas kartē 5 pilsētas. Trešo reizi par uzvarētājiem
kļuva Aivars Līpenīts ar ģimeni, otrajā un trešajā vietā
atstājot Belousovu ģimenes vecāko un jaunāko komandu. Šīs ģimenes saņēma arī atzinības rakstus par aktīvu
piedalīšanos pasākumā, bet pārsteiguma balviņas gaidīja
kā cienījamāko (77 gadi), tā jaunākos (5 un 6 mēneši)
dalībniekus, kuplāko ekipāžu („Hotel Māra” dāvanu
karte), gan vienīgo dāmu ekipāžu (solārija apmeklējums
SIA „Aneira”) un, kā parasti, pēdējās vietas ieguvējiem
tika mierinājuma balva. Moto klasē, tiesa, tikai divu
ekipāžu konkurencē, uzvarēja Aigars un Iveta Macanovi.
Šādas sacensības ir iespējamas pateicoties tiem
mūsu novada uzņēmumiem un iestādēm, kuras ne tikai
dod atļauju iekļaut maršrutā savus objektus, bet bieži
arī sponsorē balvas. Šogad sacensību organizatorus
sagatavošanās procesā atbalstīja Mārupes Sporta centrs,
Pašvaldības policija un īpaši aktīvi - biedrība „Mārupes
uzņēmēji”, jo par balvām uzvarētājiem gādāja tās biedri:
SIA „WESS Motors” (galvenā sacensību balva – nedēļas
nogale ar hibrīdauto Toyota Auris), SIA „SilJa”, SIA
„ALSO”, Blīdenes stādaudzētavas Mārupes stādu centrs, SIA „DOKA”, SIA „TNT”, SIA „Mārupes logi”, SIA
„Tranzītserviss”, SIA „Aneira” un Best Western Hotel
„Māra”, kā arī koris „Universum” dāvināja savu pirmo
CD.
Pēc sacensībām saņēmām daudz labu atsauksmju
par sacensību norisi, ieteikumus to dažādošanai un
sirsnīgu novēlējumu arī turpmāk rīkot šādas sacensības.
Dalībnieki, lai arī noguruši, izskatījās gandarīti par dienas
laikā redzēto un piedzīvoto.
Sacensību sekretāre Zanda Melkina
Mārupes novada Dome
TREŠDIENA, 10.OKTOBRIS, 2012

NOVADĀ
Košās krāsas jauno mākslinieku darbos
Ar jaunu sparu ir sācies
Mārupes
Mūzikas
un
mākslas skolas Mākslas
nodaļas mācību gads. Arī
sogad jaunos māksliniekus
iepriecina gan jaunumi, gan
jau par tradīcijām kļuvuši
skolas pasākumi.
Septembra
mēnesī
Mākslas nodaļas audzēkņi ar
skolotājām Astrīdu un Ievu
devās pēcpusdienas plenērā
uz Jūrmalas brīvdabas muzeju. Vēl tikko plaukstošais
rudens tika iemūžināts jauno
mākslinieku skicēs. Oktobra sākumā notika ikgadējā
“Asfalta diena”. Šogad gan
mainīgie laika apstākļi šo
pasākumu ievirzīja citā
gultnē, improvizējot “asfaltu” uz skolas grīdas. Košie
un fantāzijas bagātie darbi tapa gan Mākslas, gan Mūzikas
nodaļas audzēkņu rokām, veidojot dzīvespriecīgu
noskaņu Skolotāju dienā.
Diplomus un gardas balvas saņēma:
• Loreta Studente, Anete Namiķe, Katrīna Bērziņa un
Karīna Putirska (nominācijā “Viskošākais mākslas
darbs”);
• Steisija Miklašēviča, Karlīna Niedre un Patrīcija
Spriņģe (nominācijā “Viskošākais mākslas darbs”);
• Jānis Kārlis Zāģeris (“Koks – puķe”);
• Zelma Priede un Patrīcija Ķērpe (nominācijā “Fantāzijas

bums”);
• Olga Vitjuka un Dana (nominācijā “Fantāzijas bums”);
• Mare Melnalksne (nominācijā “Mūziķu favorīts”).
Novembris un decembris māksliniekiem solās būt ne
mazāk darbīgs. Paralēli stundu darbiem, notiks Valsts
svētku apsveikuma kartiņu konkurss un ikgadējās skolas
tradīcijas: Ziemassvētku sveču liešanas pasākums, Adventes vainagu rotāšana un eglīšu rotājumu darināšana.
Aicinām arī citus bērnus un jauniešus piedalīties Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas darbīgajā dzīvē un apgūt
jaunu skatījumu uz redzētām lietām.
Jolanta Grosberga-Gernere

Mārupes Kultūras namā demonstrēs latviešu filmas
Šī gada oktobra mēnesī, demonstrējot Latvijā ražotu
animācijas filmu programmu, savu darbību visā Latvijā
atsāk projekts Kinopunkts. Šogad projektā ir iesaistījies
arī Mārupes Kultūras nams, kurā ar ES līdzfinansējumu
iegādāts šādām aktivitātēm piemērots lielformāta ekrāns.
20. oktobrī no plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā būs
skatāma animācijas filmu programma:
• Rež. E. Jansona “Lupatiņai” - animācijas projekts
pašiem mazākajiem par lielo pasauli.
• Rež. N. Skapāna “Es gribu redzēt rūķīšus!” – plastilīna
tehnikā veidota animācijas filma – neredzīgās meitenītes
Vanesas stāsts par pirātu meiteni un teiksmaino rūķu
zemi šokolādes kalna pakājē.
• Rež. R.Pētersona “Ursus” - ogles tehnikā zīmēts stāsts
par lāci, kurš strādā cirkā par akrobātu motociklistu.
Kādu dienu lācis dodas uz mežu, kur, kā viņam šķiet, mīt
viņa patiesā laime.
• Rež. J. Cimermaņa “Korida” - pilotsērija gaidāmajam
animācijas seriālam par Latvijā visiem labi pazīstamās
«Avārijas brigādes» piedzīvojumiem dažādās Eiropas
valstīs. Izmisis toreadors Spānijā, bēgot no saniknota

vērša, meklē palīdzību pie «Avārijas brigādes», kura, neraugoties uz garo ceļu pāri visai Eiropai, steidzas palīgā.
• Rež. D.Rīdūzes “Zīļuks” – kas tapusi pēc Margaritas
Stārastes tāda paša nosaukuma stāsta motīviem un vēsta,
kā no ozolzīles un koka zariņiem veidots vīriņš vārdā
Zīļuks mācās dzīvot mežā, kā iedraudzējas ar meža
iemītniekiem un tiek pie sava mājokļa.
“Kinopunkts” ir visu Latviju aptverošs projekts, kura
ietvaros 26 vietās iedegas Kinopunkti – vietas, kur tiek
demonstrēts latviešu kino. Turpmāk Kinopunkts saviem
skatītājiem piedāvās vēl četrus Latvijā ražotu filmu seansus:
• I.Bičevskas filmu “15 stāsti par jauno” - kā 15 režisori
savas valstīs redz 20 gadus pēc Padomju Republikas
sabrukšanas (oktobra mēnesī)
• Jaunāko animācijas filmu programmu (decembra
mēnesī)
• I.Zviedra Lielo Kristapu ieguvušo filmu “Dokumentālists”
(2013. g. pavasaris)
• A.Karpetjana “Cilvēki Tur” - stāsts par Rīgas mikrorajona jauniešu dzīvi (2013. g. ziema)

Dažādās sajūtas
Ingas Graumanes izstādē
No
oktobra
Mārupes Kultūras
namā
skatāma
mārupietes
Ingas
Graumanes
personālizstāde
„Sajūtas”.
Jau vairākus gadus Inga Graumane
darbojas Mārupes
radošajā darbnīcā
un ir viena no
spilgtākajām
un
interesantākajām
personībām
Mārupes novadā.
Jauniešu kora “Sonante” diriģente,
Mārupes senioru ansambļa “Pīlādzis”, kā mūzikas
pedagoģe, aktīvi darbojas Mārupes mūzikas un mākslas
skolā. Inga spēj no jebkuras cilvēku grupas: jauniešu,
mazuļu, vecāku gadagājumu cilvēku kopas, radīt
brīnumu- radošumu, melodiju, dziesmu, kura aizrauj, aizkustina mūs līdz sirds dziļumiem. Šis mākslas brīnums
notiek pateicoties profesionalitātei mūzikas jomā un
sirds pārliecībai, ka radošā darbība ir vajadzīga mūsdienu
materiālajā pasaulē. Un brīnums notiek- mūziķes Ingas
vadītais koris, ansamblis liek mums aizmirst par Laiku,
Ikdienu, nokļūstot mākslas pozitīvajā valdzinājumā.
Inga aktīvi piedalās ne tikai Latvijas un Mārupes
mūzikas dzīvē, bet arī vizuālās mākslas izstādēs.
Šajā
personālizstādē
“Sajūtas”
redzam
Ingas
pasteļus
un
gleznas,
kur
māksliniece
ir diriģente pati savām izjūtām un krāsām.
Māksliniece Ieva Markeviča – Caruka, Mārupes
radošās darbnīcas vadītāja, pie kuras Inga skolojas
glezniecībā, par Ingu stāsta: „Gleznot prasmi viņa apguvusi pavisam nesen, tikai pāris gadus nākot pie manis uz darbnīcu gleznot. Glezniecība neapšaubāmi ir
vēl viens Ingas talants. Sākumā māksliniece gleznoja
vienkāršus uzstādījumus : ziedus, krūzes, augļus. Vēlāk,
attīstot savu radošo skatījumu mākslā, aktīvi izmanto
foto, piefiksētos mirkļus vēlāk interpretējot caur savām
izjūtām- pastelī vai eļļas tehnikā. Tā radās “Vīrs ar
akordeonu”, “Meitene pļavā “, “Migla Pārdaugavā”.”
Šie darbi mūs ienes citā realitātē, kurā skan Ingas
radītā krāsu melodija- ļoti harmoniska, pārliecinoša un
profesionāla.

Uzstāsies grupa „Gūtmans”
27. oktobrī plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā koncertēs
grupa „Gūtmans”, kuras repertuārā tiks atskaņotas dziesmas
no grupas nupat klajā nākušā albuma „Estrādes dziesmas”.
Grupas „Gūtmans” mūziķi ir Zigfrīds Muktupāvels (balss,
obligātās klavieres), Gints Sola (ģitāra), Kārlis Alviķis
(ģitāra) un Andris Alviķis (kontrabass).
Dziesmu autori ir Elga Īgenberga, Jānis Sildegs, Gunārs
Freidenfelds, Arvīds Žilinskis, Lolita Vambūte, Alnis Zaķis,
Imants Kalniņš, Raimonds Pauls u.c. komponisti.
Grupas pirmais albums būs ekskluzīvs, jo to nebūs
iespējams nopirkt, bet vien iemainīt pret īpašu kuponu,
kuru varēs saņemt, apmeklējot grupas „Gūtmans” koncertu.
Vienlaicīgi šis kupons būs apliecinājums tam, ka kupona
saņēmējs apņemas saudzēt Latvijas dabu: Ne-postīt, Nebojāt, Ne- mēslot! Vai kā citādi kaitēt tam, ko radījusi un
veidojusi daba.
Mārupes novada Dome
TREŠDIENA, 10.OKTOBRIS, 2012

23.oktobrī šai personālizstādei ar saviem darbiem uz
nedēļu pievienosies arī Ingas meita Linda Šarķe. Linda
ir mārupiete, taču pašlaik dzīvo Londonā. Par sevi jaunā
māksliniece, ar mākslinieces vārdu Lilli, saka: „Esmu
pašmācības ceļā apguvusi savu zīmēšanas un gleznošanas
stilu. Netiecos pēc perfektuma, jo tas manā skatījumā
neeksistē. Es krāsoju savu pasauli, emocijas un mīlestību
pret dzīvi momenta un situācijas iespaidā. Darbos izmantoju dažādus materiālus, neievēroju robežas un perfektas
kombinācijas. „Nepareizs” ir „pareizs” un kāpēc gan ne?”
Pēdējā Lindas jeb mākslinieces Lilli darbu izstāde bija
Londonā „Brick Laine Gallery” šā gada augustā.
Mākslinieces
darbus
var
aplūkot:
https://
w w w. f a c e b o o k . c o m / A r t w o r k s B y L i l i
http://artworksbylili.wordpress.com/
http://lindalili.deviantart.com/
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KULTŪRA un SPORTS
Mārupes Dāmu klubiņa
aktivitātes

Pirmās sacensības jaunajā
Mārupes Sporta kompleksā

Mārupes Dāmu klubiņa dāmas ar Antas Krūmiņas
lielu palīdzēšanu ir iestudējušas A. Brigaderes lugu
„Čaukstenes”. Pirmizrādīšana notika jūnijā.
Ar šo ludziņu mēs braukājam pa Latvijas pansionātiem.
Pirmos apciemojām pansionātus, kuros dzīvo mūsu
novada iedzīvotāji - Ērgļu novada
Sausnējas un
Inčukalna novada Gaujas pansionātā. Septembrī bijām
Talsu novada Laucienes pansionātā. Šo labdarības akciju
mēs turpināsim.
Liels paldies visiem, kas ir līdzējuši šis lugas tapšanai,
liels paldies Mārupes novada pašvaldībai un SIA „Vērsis
RO” par transportu. Ceram uz turpmāku sadarbību arī ar
citiem uzņēmumiem.
Dzintra Klintsone

Mārtiņdienas
labdarības balle

Mārupes Kultūras namā Jolanta Gulbe un Hans Antehed
koncerttūrē „Latvijas sajūtas”

10. novembrī plkst. 18.00,
Mārupes Kultūras namā, Daugavas iela 29, Mārupē
Balli vadīs un piedalīsies vairāki Mārtiņi.
Tiks izsolīta Mārtiņa Rītiņa ceptā zoss.
Īpašs pārsteigums klātesošajiem Mārtiņiem.

2012.gada 3.oktobrī jaunajā Mārupes Sporta kompleksā
notika pirmās sacensības - Latvijas basketbola līgas
1.divīzijas sacensības starp BK “Turība” (Latvija) un
BK “AKTAU” (Kazahstāna). Ievadrunu teica un, atverot putojošu šampānieša pudeli, veiksmi sportistiem
jaunajā zālē vēlēja Biznesa augstskolas “Turība” valdes
priekšsēdētājs Aldis Baumanis.
Sacensībās pārāka izrādījās BK “Turība”. Apsveicam!

Latvijas basketbola līgas
1.divīzijas sacensības

Visi laipni lūgti!
Ieeja par ziedojumiem.
Sīkāka informācija pa tālr. 29227240 Dzintra.
Balli rīko Mārupes Dāmu klubiņš.

2012. gada 10. oktobrī no plkst.17:30 - 20:30
BK “Turība” - BK “Valmiera”
2012. gada 26. oktobrī no plkst.17:30 - 20:30
BK “Turība” - BK “Ventspils”
2012. gada 28. oktobrī no plkst.16:00 - 20:00
BK “Turība” - BK “Liepājas lauvas”

Kultūras notikumi
13. oktobrī
Koncerts “Rudens sadancošana”,
plkst. 16.00 Mārupes Kultūras namā
Piedalās Saldus kultūras centra vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Bandava”, vidējās paaudzes deju kolektīvs
no Valles pagasta, kā arī vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši”. Ieeja bez maksas.
17. oktobrī
Ukraiņu cirka izrāde „Transformeri”,
plkst. 15.00 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā,
plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā.
Biļetes nopērkamas pirms izrādes, cena 2 Ls. Bērniem
līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar pieaugušo - ieeja bez
maksas.
20. oktobrī
Latvijā ražotu animācija filmu programma,
plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā
Plašāka informācija: http://bit.ly/QjEceF
21. oktobrī
Jolanta Gulbe un Hans Antehed koncerttūrē “Latvijas
sajūtas”, plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā
27. oktobrī
Zigfrīds Muktupāvels un grupa “Gūtmans”
Mārupes Kultūras namā plkst. 18.00
3.novembrī
Jauktā kora „Mārupe” 35 gadu jubilejas sarīkojums
„Joprojām ceļā...” plkst.18.00
18.novembrī
Plkst. 21.00 tradicionālā svētku balle
Mārupes Kultūras namā.
Spēlē grupa „Bellacords”. Līdzi jāņem groziņš.
Iepriekšēja galdiņu rezervācija pat tel. 67149864,
29211645 vai rakstot uz e-pastu ira.duduma@marupe.lv

Oktobrī gaidāma ukraiņu cirka
izrāde „Transformeri”
17. oktobrī Mārupē viesosies ukraiņu cirks ar izrādi

„Transformeri”, kuru būs iespējams plkst. 15.00 redzēt
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā un plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā.
Biļetes nopērkamas pirms izrādes, cena 2 Ls.
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, ejot kopā ar pieaugušo
- ieeja bez maksas.
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Sacensības notiek Mārupes Sporta kompleksā
Kantora ielā 97, Mārupē

Pazīstamā pašmāju dziedātāja Jolantu Gulbe un zviedru
mūziķis Hans Antehed oktobrī dosies koncerttūrē pa Latviju ar zīmīgu nosaukumu „Latvijas sajūtas”. Koncertos
klausītāji jaunās skaņās dzirdēs populāras latviešu tautasdziesmas un dziesmas no tautā iemīļoto komponistu
Raimonda Paula, Imanta Kalniņa, kā arī citu komponistu
daiļrades.
Koncertprogrammas pamatā ir zviedru mūziķa,
aranžētāja un komponista Hans Antehed personiska
latviešu mūzikas un tautas dziesmu izlase un interpretācija,
kura sastāv no dažādu laiku un žanru skaņdarbiem, kurus viņš iepazinis esot Latvijā. Koncertos piedalīsies:
dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča, saksofona virtuozs
Deniss Paškevičs un Hansa Anteheda Trio: Hans Antehed (SE), klavieres, aranžijas, Edvīns Ozols (LV), bass un
Daniels Olsons (SE), sitamie instrumenti.
Koncerttūres repertuārā iekļautas populārās Raimonda Paula ”Balta saule”, “Lūgums”, “Viss nāk un aiziet
tālumā”, Imanta Kalniņa ”Sitiet bungas”, “Dūdieviņš”,
tautas dziesmas ”Sarkandaila roze auga”, “Pusrītā’i saule
lēca” un citas. Jolanta Gulbe, Deniss Paškevičs un Hanss
par koncertprogrammu stāsta video intervijā: http://bit.ly/
TQiteu.
Klausītāji būs gaidīti Mārupes Kultūras namā 21.
oktobrī plkst. 17.00
Biļetes nopērkamas Biļešu paradīzes kasēs un koncertu
norises vietās.

Sporta notikumi
12.oktobrī plkst.14.00
Mārupes Sporta centrs sadarbībā ar “LU Basketbols”
organizē:

Peiners un Dārgais aicina uz
basketbola dienu

Plānots:
Slam dank paraugdemonstrējumi, Paraugtreniņš,
Vingrinājumi, Konkursi klātesošajiem, u.c.
Mārupes Sporta kompleksā, Kantora ielā 97, Mārupē
IEEJA BEZ MAKSAS
Pierīgas novadu 2012.gada sporta spēles basketbolā
vīriešiem PRIEKŠSACĪKSTES
Plkst. 9:30 Mārupes novads - Babītes novads
Plkst. 10:30 Carnikavas novads - Mālpils novads
Plkst. 11:30 Babītes novads - Carnikavas novads
Plkst. 12:30 Mālpils novads - Mārupes novads
Plkst. 13:30 Mālpils novads - Babītes novads
Plkst. 14:30 Carnikavas novads - Mārupes novads

Tuvojas “Mārupes Sporta
laureāts 2012”

Sestdienā, 13.oktobrī,
Tīraines sporta komplekss, Viskalnu iela 7, Tīraine

2012.gada 23. novembrī notiks labāko Mārupes sportistu godināšanas pasākums “Mārupes Sporta laureāts
2012”. Līdz š.g. 29.oktobrim gaidām pieteikumus, kur
jāuzrāda sportista vārds, uzvārds, dzimšanas gads un sasniegumi sportā 2012.gadā. Pieteikumus var rakstīt gan
paši sportisti, gan viņu treneri, vecāki vai atbalstītāji.
Pieteikumi tiek pieņemti Mārupes novada Domes
sekretariātā vai arī sūtot uz e-pstu: sports@marupe.lv.
Tālr.: 26354027, Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija
Bartuševiča.

21.oktobrī plkst. 10:00

Priekšsacīkstes volejbolā sievietēm (tautas klase)
3.novembrī plkst.10:00

Fināls volejbolā sievietēm (tautas klase)
Tīraines Sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē
27.oktobrī plkst.10:00
Mārupes kauss bērniem un jauniešiem - basketbols
Mārupes novada Dome
TREŠDIENA, 10.OKTOBRIS, 2012

SPORTS
Olimpiskie vēstneši vingro Mārupē

Turpinājums no 1.lpp.

Pēc vingrošanas bērni varēja noklausīties Artūra Matisona stāstījumu par BMX. Sportists bija paņēmis līdzi mīļāko
balvu, nodemonstrēja video ar savu labāko Pekinas braucienu, mazo sportistu startiem un, kā izskatās trase no kameras, kas iemontēta sportista ķiverē. A.Matisons parakstīja
Olimpiskās dienas sertifikātus, kurus saņēma katrs bērns,
un pasniedza LOK balvas.

jau kopš 2002.gada, kad viņa kā pavisam jauna meitene
debitēja Ziemas Olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā.

Kamaniņu braucēja Maija Tīruma Mārupes pamatskolā
Jaunmārupes sākumskolā rīta rosmi skolēni veica kopā
ar vieglatlēti Anitu Klapoti, kas Latviju 10 km skrējienā
pārstāvējusi 1992. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs
Barselonā.

BMX braucējs Artūrs Matisons PII “Zeltrīti”
Uz jautājumu, vai arī pirmsskolniekiem šādas sporta dienas ir vajadzīgas, A.Matisons atbildēja: „Uzskatu, ka nekas
nevar būt par daudz, lai popularizētu sportu. Tieši sportā
esmu iemācījies daudz - mērķtiecību, sapratni par dažādu
lietu sakarībām, disciplīnu - ne vienmēr to līdz galam iedod
skola. Kad esi daudz trenējies, licis ķieģelīti pie ķieģelīša,
tad ir rezultāts un saproti, ka arī dzīvē būs tāpat – bez darba
nebūs rezultāta, bet visi labie darbi izdodas! Šādas dienas ir
vērtīgas, lai atgādinātu, ka sports attīsta.”
Mārupes pamatskolā viesojās kamaniņu braucēja Maija
Tīruma, kura ir pārliecināta, ka sportiskiem cilvēkiem viss
padodas un nav svarīgi, kādā sporta veidā viņš trenējas. “Ir
būtiski sportot ne tikai sporta stundās, bet arī aktīvi atpūsties
- skriet gar jūru, braukt ar divriteni, spēlēt sporta spēles kopā
ar ģimeni, draugiem. Un pats galvenais – skatīties uz dzīvi
optimistiski, tad viss izdosies,” atzīst Maija Tīruma.
Sporta līdzjutējiem Maijas Tīrumas vārds nav svešs

Olimpiskā diena Mārupes vidusskolā

Vieglatlēte Anita Klapote Jaunmārupes sākumskolā
Skultes sākumskolas bērniem bija iespēja satikt bijušo
kamaniņu braucēju Veru Zozuļu, kura līdz pat 2010.
gada Ziemas Olimpiādei bija nepārspēta kā vienīgā ārpus
vāciski runājošām zemēm dzimusī sportiste, kas uzvarējusi
Olimpiskajās spēlēs kamaniņu braukšanā. Šobrīd bijusī
sportiste ir trenere Murjāņu sporta ģimnāzijā un Stopiņu
novadā kopā arī ar bijušo latviešu kamaniņu braucēju Annu
Orlovu audzina jaunos sportistus.
Atbildot uz jautājumu, kas ir svarīgs nosacījums, lai
kamaniņu braukšanu varētu iemācīties, V.Zozuļa atklāj:
„Apgūt
kamaniņu
braukšanas pamatus,
kas sākumā notiek
Stopiņos uz estakādēm,
labprāt nāk daudz
bērnu. Kad aizbraucam
uz Siguldu, tad gan
kāda puse pazūd, jo
bailes uzvar domāšanu.
Tas, ko vienmēr cenšos
saviem
audzēkņiem
iemācīt, ir domāt. Un
Kamaniņu braucēja Vera Zozuļa
darīt to tā, lai bailēm
Skultes sākumskolā
nebūtu jāpakļaujas.”

Ar pirmajām oficiālajām sacensībām atklāta BMX trase
Turpinājums no 1.lpp.

Pirmo reizi Latvijas BMX vēsturē
sacensības
bija
vērojamas
arī
tiešraidē.
Pozitīvas
emocijas klātesošajos
rosināja radiovadāmā
bagija priekšnesumi
spējā pārvarēt BMX
trases
šķēršļus,
kā arī Greentrials
ekstrēmās komandas
demonstrējumi triālā
un flētlendā(Flatland). Tāpēc visu dienu, līdz pat vakara
tumsai, trasē valdīja svinīga gaisotne.
Daloties domās par parka attīstību, Guntis Ruskis
vēlas pateikties tiem vairākiem simtiem atbalstītāju,
Mārupes novada Dome
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kuri nesavtīgi palīdzējuši šī projekta realizēšanā - trases
veidošanā, sakopšanā un sagatavošanā un sacensību
organizēšanā.
„Tāpat Mārupes BMX kluba biedru un viņu atbalstītāju
vārdā vēlos pateikties Mārupes novada Domei, biedrībai
Pierīgas partnerība, Lauku atbalsta dienestam, Latvijas
riteņbraukšanas federācijai, Rīgas riteņbraukšanas skolai
un visiem Latvijas BMX klubiem par doto iespēju attīstīt
BMX sacensību riteņbraukšanu Mārupes novadā. Šāds
aktīvās atpūtas parks riteņbraucējiem, kā arī slidotājiem,
skrituļotājiem un ielu vingrotājiem ir mūsu iespēja aktīva
dzīvesveida popularizēšanā,” pārliecināts G.Ruskis.
Lai gan šīs bija sezonas noslēguma sacensības, BMX
treniņi trasē šogad norisināsies, kamēr laika apstākļi ļaus,
vēlāk tie turpināsies sporta zālē. Taču atpūtas parkā arī
ziemā paredzēta rosība - tiks ierīkoti hokeja laukumi un
spēlēts hokejs.

PaVingrosim Zeltrītos
PII „Zeltrīti” šogad pirmo reizi pievienojās tiem
mārupiešiem, kuri aktīvi iesaistās Olimpiskajā dienā, kas
visā Latvijā notika 28.septembrī. Mēs gatavojāmies lielajam notikumam ne tikai cītīgi mācoties rīta rosmes kompleksu Laura Reinika dziesmas skaņās, bet arī 2 nedēļas
veltījām sporta tēmai nodarbībās – iepazīstot sporta veidus,
olimpisko spēļu vēsturi, Latvijas labākos sportistus, zīmējot
iespaidus par Londonas olimpiskajām spēlēm, dažādi –
aplicējot, no plastilīna - veidojot olimpiskos apļus un daudz
ko citu. Kopā ar vecākiem un iestādes darbiniekiem mums
izdevās iekārtot arī bagātīgu izstādi, kurā varēja apskatīt
gan dažādas sporta trofejas – kausus, medaļas un diplomus,
gan olimpisko spēļu talismanus, ieskaitot Lācēnu no tālā
1980.gada un Venloku no Londonas, suvenīrus, līdzjutēju
atribūtus, gan dažādu sporta veidu tērpus un ekipējumu,
gan grāmatas par olimpisko kustību. Izstādes eksponāti
atspoguļoja visdažādākās disciplīnas – no futbola, maratona un peldēšanas līdz pat ratiņbasketbolam. Otru izstādes
daļu veidoja mūsu audzēkņu zīmējumi, no kuriem tikai vienu mūsu olimpiskais vēstnesis varēja izvēlēties konkursam Latvijas mērogā.
„Pūcīšu” grupai dienu pirms lielā notikuma bija iespēja
tikties ar Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta palīdzi
Ditu Niedru, jo viņas dēls mācās šajā grupiņā. Jēkaba mamma savu stāstu par olimpiskajām spēlēm ilustrēja ar interesantiem fotomirkļiem no Vankūveras un Londonas spēlēm,
kā arī parādīja filmiņas par Londonas spēļu talismaniem
Venloku un Mandevilu. Bērni veiksmīgi tika galā arī ar uzdevumu salikt puzli, uz kuras bija Londonas spēļu logo, un
tikšanās beigās vēlreiz izmēģināja vingrojumu kompleksu.
D.Niedra novēlēja „Pūcītēm” un visiem „Zeltrītu” bērniem
aktīvi nodarboties ar sportu un varbūt kāds no viņiem reiz
nokļūs Olimpiskajās spēlēs.
28.septembrī visi pulcējāmies uz Olimpiskās dienas
atklāšanu, kurā pēc vadītājas Ivetas Jirgensones uzrunas mūsu olimpiskais vēstnesis, Pekinas olimpisko spēļu
dalībnieks, BMX braucējs Artūrs Matisons uzvilka mastā
Olimpisko karogu. Tā kā esam ļoti daudz, devāmies vingrot uz stāvlaukumu pie mūsu dārziņa, kur piecas vecākās
grupiņas ar pašu gatavotiem pušķiem izveidoja košus
olimpiskos apļus. Fotogrāfiju ar šo simbolu kopā ar labāko
zīmējumu nosūtījām Latvijas Olimpiskajai komitejai.

Olimpiskās dienas turpinājumā, kamēr vecākās grupas piedalījās stafetēs, pārējie klausījās Artūra Matisona
stāstījumu par BMX.
Mūsu interesantā Olimpiskā diena izdevās pateicoties
sporta skolotājas Evitas Vītoliņas un visa kolektīva, ieskaitot audzēkņu vecākus, sadarbībai - gluži kā sportā, kur
vislabākos rezultātus var sasniegt ar neatlaidīgu komandas darbu. Paldies par atbalstu arī Sporta centra vadītājai
Silvijai Bartuševičai par Olimpiskās dienas koordinēšanu
novadā un Mārupes novada Domei, kas mums dāvināja
florbola inventāru.
Zanda Melkina

Mārupes Sporta centrs

aicina darbā
treneri volejbolā zēniem

(uz 1/2 slodzi)
Prasības:
Augstākā sporta pedagoģiskā izglītība
un B (C) kategorijas sertifikāts volejbolā

Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča
mob.tālr.: +371 26354027, tālr.: 67149574,
fakss: 67149858
e-pasts: sports@marupe.lv

11

NOVADĀ
Noslēdzies “Lībera kauss 2012”

Uz starta līnijas jaunākie sacensību dalībnieki
15. septembrī Mārupes velobraucēji atkal varēja
pulcēties, lai piedalītos Voldemāra Lībera piemiņas
kausa velosacensību 2. posmā. Sacensībās piedalījās arī
dalībnieki no Rīgas, Ķekavas, Baložiem, u.c., bet kopumā
startēja 75 velobraucēji dažādās vecuma grupās.
Paldies par šīm sacensībām jāsaka to idejas autoram,
z/s „Jaunmārtiņi” īpašniekam Andrim Līberam. Iecere
par šādām sacensībām radusies, jo viņa tēvs Voldemārs
Lībers savulaik bijis viens no veiksmīgākajiem velospor-

Veiksme ir darbībā!

DC “Tīraine” bērni Siguldas rodeļu trasē
2012.gada 1.oktobrī Mārupes novada Dienas centrs
„Tīraine” nosvinēja jau četru gadu jubileju, kuru klienti
bija izplānojuši organizēt kā ārpus centra aktivitāti, proti,
doties uz atpūtas parku „Rāmkalni”, kur atrodas visgarākā
(400m) rodeļu trase Baltijā ar septiņām virāžām. Turklāt,
tā kā vairākums Dienas centra klientu ir nokārtojuši
CSDD eksāmenu un ieguvuši velo tiesības, viņi savas
iegūtās zināšanas varēja pielietot praksē, izmantojot
atpūtas parka bērnu autoskolas elektromobīļus un īstas
ielas ar ceļazīmēm un luksoforiem.
Jebkura veida fiziskiem vingrinājumiem brīvā dabā ir
ļoti būtiska nozīme bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās
veselības attīstībā, saglabāšanā un nostiprināšanā, jo
veiksme ir darbībā. Šajā sakarā Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2012.gadam ietvaros tika īstenots projekts Resursu
punkta jauniešiem izveide Mārupes pašvaldības Dienas
centrā „Tīraine” sadarbībā ar jaunatnes organizāciju
“Jauniešu ideju darbnīca” ar mērķi izveidot resursu
punktu, lai novada jauniešiem nodrošinātu bezmaksas
iespēju izmantot laivu komplektus izbraucieniem ar
laivām, tādejādi veicinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika
pavadīšanu.
Tā kā aktīvi brīvo laiku pavadīt vēlas ne tikai bērni un
jaunieši, bet arī pensijas vecuma personas, Dienas centrs
„Tīraine” piedāvā nūjošanas aktivitātes Mārupes teritorijā
vai arī izbraucienus aktivitātēm ārpus ierastās vides.
Sadarbība ir atslēgas vārds ilgtermiņā, tāpēc esiet
aktīvi, radoši un ieinteresēti arī turpmāk Dienas centra
„Tīraine” organizētajās aktivitātēs!
Dienas centra „Tīraine” vadītāja Sandra Ivbule
2012.gada 21.oktobrī plkst. 14 00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads)
notiks
Katoļu Baznīcas dievkalpojums,
kuru svinēs priesteris Andris Kravalis.
Visi laipni aicināti!
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tistiem Latvijā.
Izmantot iespēju piedalīties Lībera kausā var ikviens, vienmēr aicināti ne tikai velobraucēji ar pieredzi,
bet jebkurš, kam ir interese, sportiskais gars un mājās ir
velosipēds. Sacensībās tiek pārstāvētas ļoti dažādas vecuma grupas, jaunākajai dalībniecei bija tikai 3 gadi, bet
vecākajam - 65 gadi!   Šogad vispārstāvētākā grupa bija
vecumā no 5 līdz 6 gadiem.
  Velosacensības atbalstīja Mārupes novada Dome, tās
organizēja bērnu un jauniešu Dienas centri „Švarcenieki”
un „Tīraine” sadarbībā ar Mārupes sporta centru.
Sacensību nākamie posmi paredzēti 2013. gadā.
Plānots, ka sacensības notiks trijos posmos maija, jūnija
un septembra mēnesī.
Apsveicam sacensību uzvarētājus, kā arī Lībera
ceļojošā kausa ieguvējus:
• Gustavu Vācieti
• Dāvidu Kursišu
• Daci Dauksti
Ceļojošos kausus iegūst Mārupes novada velobraucēji
dažādās vecuma grupās, kas uzrādījuši labākos rezultātus
abos sacensību posmos.
Dienas centra „Švarcenieki” vadītājs Gatis Vācietis

Paziņojums par sabiedrisko
apspriešanu saimniecības ēkas
rekonstrukcijai Dāliju ielā
Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2012. gada 26.
septembra sēdes protokola Nr. 15 pielikuma Nr. 36 no
3. oktobra līdz 3. novembrim notiek saimniecības ēkas
vienkāršotās rekonstrukcijas Mārupē, Dāliju ielā 2, par
veikalu un frizētavu ar palīgtelpām publiskā apspriešana.
Zemes gabala kadastra Nr. 8076 007 0437, Būves kadastra apzīmējums Nr. 8076 007 0437 003.
Būvniecības ierosinātājs: Jānis Buks, p.k. 15024912357, projektētājs: Andris Tomsons, p.k. 100478-10860,
sert.Nr.10-0999, Ūdens iela 6, korp.3, Rīga, LV-1007, tel.
29626362.
Materiāli izlikti apskatei Mārupes novada būvvaldē,
Mārupē, Daugavas ielā 29.
Atsauksmes var iesniegt līdz 3.11. Mārupes novada
būvvaldē, Mārupē, Daugavas ielā 29.
Novada mājas lapā www.marupe.lv sadaļā Aktuāli/
Sabiedriskās apspriešanas pieejama aptaujas lapa
sabiedrības viedokļa paušanai.
Rekonstrukcijas ieceres prezentācija notiks 17.10.
Mārupes novada būvvaldē, Mārupē, Daugavas ielā 29
plkst. 17.00. Kontaktpersona: Jānis Buks, tālr. 29638899.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas
Mārupes novada būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai
Mārupes novada Domē Mārupē, Daugavas ielā 29,
tālrunis uzziņām 67934695.

Informācija Tīraines
iedzīvotājiem

Mārupes pašvaldības zemes gabalā Viršu iela 20 (aiz
AS„Mārupes komunālo pakalpojumi” un Tīraines ambulances ēkas) izvietota pašvaldībai nepiederoša manta
(saliekamās garāžas u.c.), kas traucē sakārtot šo zemes
gabalu.

Lūdzam iedzīvotājus, kuru mantas šeit atrodas,
līdz 2012.gada 20.oktobrim atbrīvot pašvaldības
zemes gabalu, novācot savas mantas.
Pēc 20.10.2012 nekādas pretenzijas par pazudušām
mantām netiks pieņemtas.
Iedzīvotāji, kuriem šajā zemes gabalā atrodas labā
tehniskā stāvoklī esošas un kā garāžas pastāvīgi izmantotas būves, 11.oktobrī plkst. 16.00 jāpiesakās
pie Mārupes novada Domes pārstāvja AS„Mārupes
komunālie pakalpojumi” biroja telpās, Viršu ielā 6.
Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa

Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības
07.09.2012 Gints Gavers un Žanneta Kaminska
07.09.2012 Vadims Grinbergs un Ingrīda Mazure
07.09.2012 Didzis Silenieks un Inga Solovjova
22.09.2012. Gints Gailītis un Agita Purniņa
22.09.2012. Edmunds Karjuss un Ilze Vicepa
22.09.2012. Mārtiņš Dubrovskis un Dace Bulaha
28.09.2012.
Radiks Mullagaļejevs un Ina Mullagaļejeva

Septembrī
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Mārcis Priekulis (dzimis 28.08.2012.)
Ričards Maruškins (dzimis 15.08.2012.)
Marks Rapohins (dzimis 04.09.2012.)
Aļina Sidorova (dzimusi 11.09.2012.)
Markuss Rencis (dzimis 12.09.2012.)
Anna Čerņajeva (dzimusi 19.09.2012.)
Timurs Čerņajevs (dzimis 19.09.2012.)
Liene Katrīna (dzimusi 18.09.2012.)
Simona Ļubicka (dzimusi 16.09.2012.)

Septembrī
mūžībā aizgājuši
Levtīna Stepanova (1943)
Rodrigo Kristiāns Čipāns (2001)
Zinaida Kučinska (1924)
Lidija Staņēviča (1926)
Romāns Gorbačs (1936)
Gustavs Bumbiers (1922)
Juris Strautmanis - Strautnieks (1961)

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties
uz
Mārupes
novada
Domes
2012.gada 29.augusta lēmumu Nr.2, ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde zemes gabaliem „Purvazīles1”(kadastra Nr.80760030148) un „Veģēni”(kadastra
Nr.80760031271), kuru ietver pašvaldības ceļš C-15 Alpi
– Dumpji.
Saskaņā ar spēkā esošo Mārupes pagasta Teritorijas
plānojumu 2002.-2014.g., nekustamie īpašumi atrodas
mazsaimniecības teritorijā. Zemes gabalu plānots apbūvēt
ar „Noliktavu-Saldētavu”.
Rakstiskus
ierosinājumus
un
priekšlikumus
detālplānojuma izstrādei var iesniegt līdz šā gada 8.novembrim projektēšanas kompānijā SIA ”Būve Plus” Rīga,
G.Astras iela 8b, LV-1082 katru dienu no plkst.9.00 līdz
17.00 vai Mārupes novada Būvvaldē, Mārupē, Daugavas
ielā 29.   
Papildus informāciju var saņemt pa telefonu 29256105.
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.
Mārupes novada Dome
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