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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Piedalāmies
akcijā un
turpinām aktīvi
šķirot stiklu!

6. un 13.septembrī notiks
lielgabarīta atkritumu un
nolietoto elektropreču
savākšanas akcija
Lasiet 9.lpp.

Lasiet 9.lpp.

Mārupietis Emīls Allers ieguvis BMX
pasaules čempionāta kausu

Mārupietes
novusā labākās
Eiropā!
Lasiet 11.lpp.

29.augustā
atklās Skultes
dienas centru
Jau augusta beigās Skultes ciemā
durvis vērs jaunais dienas centrs,
kura atklāšanā ir gaidīts ikviens
iedzīvotājs.
Šobrīd dienas centra būvniecības un
labiekārtošanas darbi tuvojas nobeigumam
– ēka jau jūnijā tika nodota ekspluatācijā,
noris pēdējie iekštelpu iekārtošanas darbi.
Jaunais dienas centrs Skultē ir celts
kā vieta, kur katrs ciema iedzīvotājs
varēs atrast dažādus savām interesēm un
vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un
nodarbes.
Centrā būs pieejama sociālā palīdzība,
sociālo
darbinieku
un
psihologu
konsultācijas, ergoterapeita un fizioterapeita nodarbības. Atsevišķas telpas paredzētas
senioru aktivitātēm, radošajām darbnīcām,
kā arī datorapmācībai. Semināru vai
kultūras pasākumu rīkošanai būs pieejama
liela zāle ar TV un projektoru.
Labiekārtota arī dienas centra apkārtne,
meža teritorijā ierīkotas takas, pie ēkas izvietoti soliņi un galdi, izveidota universāla
brīvdabas pulcēšanās vieta dažādu
svētku svinēšanai un publisku pasākumu
rīkošanai.

Sagaidītāji sumina pasaules čempionu, mārupieti Emīlu Alleru
Septiņgadīgais Emīls Allers, Mārupes
BMX kluba pārstāvis, guvis izcilus panākumus Nīderlandes pilsētā
Roterdamā notikušajā pasaules BMX
čempionātā.
Startējot sacensībās sava vecuma

grupā, Emīls ieguva pasaules čempionāta
Izaicinājuma kausu, pievienojot to iepriekš
izcīnītajam Eiropas čempiona titulam.
Tādējādi Emīls ir kļuvis par trešo un
jaunāko pasaules čempionāta uzvarētāju
challenge grupās Latvijas vēsturē.

Sagaidot mazo pasaules čempionu
mājās, viņu sveikt Mārupes BMX trasē
bija sanākuši kupls pulciņš atbalstītāju –
Emīla cīņu biedri no Mārupes BMX kluba,
kā arī pašvaldības pārstāvji.
Turpinājums 10.lpp.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Mārupē turpinās

Parakstīts līgums par Mārupes ūdenssaimniecības
attīstības projekta II kārtu
PIEKTDIENA, 8.AUGUSTS, 2014

29.augustā plkst. 11.00
aicinām iedzīvotājus
uz dienas centra atklāšanu
Skultes ielā 31.

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstību
Mārupes
novadā, 2.jūlijā parakstīti līgumi par
būvdarbu veikšanu projekta „Mārupes
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība, II. kārta” ietvaros. Projekta
kopējās izmaksas ir 6,7 miljoni eiro,
bez PVN, un tā īstenošana tiks veikta
ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
(KF), Valsts budžeta un Mārupes novada Domes finansiālu atbalstu.
KF projekta otrā kārta ir secīgs turpinājums
projekta pirmajai kārtai, un tās mērķis ir
nodrošināt vēl lielāku ūdenssaimniecības
pakalpojuma pārklājumu Mārupes novada
teritorijā esošajos Mārupes un Tīraines
ciemos. Projekta ietvaros līdz 2015.gada
beigām plānots izbūvēt kanalizācijas tīklu
23 284 kilometru garumā, 18 kanalizācijas
sūkņu stacijas un ūdensvada tīklu trīs rajonos ar kopējo garumu 604 metri.
Turpinājums 2.lpp.

Skultes dienas centrs celts par pašvaldības
līdzekļiem, projekta kopējās izmaksas 474
682,96 eiro bez PVN. Projekta izstrādi
un autoruzraudzību veica SIA „Lejnieku
projektēšanas birojs”, būvdarbus veica SIA
„REATON LTD”.

Apstiprināts pārskats par
Mārupes novada Attīstības
programmas 2013. – 2019.
gadam īstenošanu
Mārupes novada Dome 2014.gada
20.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11
(sēdes protokols Nr.9) “Par pārskata par
Mārupes novada Attīstības programmas
2013. – 2019. gadam īstenošanu 2013.gadā
apstiprināšanu”
Ar pārskatu un lēmumu var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv/
Pašvaldība.
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Mārupes novada Vēlēšanu komisija
izsludina 12.Saeimas vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos
uz Mārupes novada 6 vēlēšanu iecirkņiem
Iecirkņa
Atrašanās vieta
numurs

Adrese

790.

Mārupes novada Dome

Daugavas iela 29, Mārupe

791.

Jaunmārupes pamatskola

Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe

955.

Mārupes pamatskola

Viskalnu iela 7, Tīraine

956.

Mārupes vidusskola

Kantora iela 97, Mārupe

957.

Skultes dienas centrs

Skultes iela 31, Skulte

969.

Lidosta „Rīga”

Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads

Saskaņā ar „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu
komisiju izveidošanas instrukciju”
1.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
• reģistrētām politiskām partijām vai
reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk
– vēlētāju grupa);
• attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās
vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī
drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā
septiņus kandidātus.
2.
Par iecirkņa komisijas locekli var
pieteikt ikvienu vēlētāju:
• kurš prot latviešu valodu;

• kuram ir vismaz vispārējā vidējā
izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta
kandidātu vai nav pilnvarotā persona
kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas,
attiecīgās republikas pilsētas domes vai
novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums iesniedzams Mārupes novada
Domes sekretariātā darba laikā Vēlēšanu
komisijas sekretārei no 2014.gada 28.jūlija
līdz 18.augustam.
Pieteikuma veidlapa atrodama CVK
mājaslapā www.cvk.lv

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Mārupē turpinās
Turpinājums no 1.lpp.
Līgumi
par
kanalizācijas
tīklu
paplašinājumu izbūvi atklāta iepirkuma rezultātā slēgti ar uzņēmumiem
SIA „Merks” un SIA „Siltums Jums”.
Būvdarbus paredzēts uzsākt š.g. augustā.
Projekta īstenošanai piesaistītais Eiropas
Savienības KF līdzfinansējums ir 4 594
763,27 eiro (68%), no Valsts budžeta
saņemts līdzfinansējums 376 758,31
eiro apmērā (5.6%) un no Mārupes novada Domes 1 756 305,54 eiro (26,1%).
Projekta pasūtītājs, kas atbild par tā
realizāciju un mērķu sasniegšanu, ir
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Mārupes novada Dome ir viens no projekta līdzfinansētājiem, kas attiecīgi piedalās
projekta īstenošanas pārraudzībā.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
projektu vadītāja Dace Šveide: „Darbs pie
projekta otrās kārtas īstenošanas aizsākās
jau 2012. gadā, un līdz šim realizēti
divi no kopumā pieciem paredzētajiem
būvniecības līgumiem. To ietvaros
izbūvēta kanalizācijas trase posmā no
Daugavas ielas līdz Vecajam ceļam, aptverot tam piegulošo, apbūvēto rajonu,
kā arī kanalizācijas trase pa Cidoniju
ielu līdz pieslēguma vietai Rīgas pilsētā,
kas nodrošina Tīraines ciema un Vecozolu namu sadzīves kanalizācijas ūdeņu
novadīšanu uz Rīgas pilsētas sadzīves
kanalizācijas
notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtām.”
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs: „Gaidāmie ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi
būs vērienīgi, jo realizējamais apjoms ir
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ļoti liels un laika grafiks saspringts. Lai
gan būvniecības darbi iespēju robežās ir
plānoti zaļajā zonā, tie skars arī ielas, līdz ar
to gan autovadītājiem, gan velosipēdistiem
un kājām gājējiem pārvietošanās Mārupes
novada teritorijā būvniecības laikā var tikt
apgrūtināta. Aicinu iedzīvotājus ar izpratni
izturēties pret iespējamajām neērtībām un
sekot līdzi informācijai par būvniecības
gaitu gan pašvaldības mājaslapā, gan savās
pastkastītēs.”
Projekta pirmās kārtas ietvaros Mārupes
un Tīraines ciemos izbūvēta kanalizācijas
tīkla pamatstruktūra 30 km garumā un
uzstādītas 11 jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas sistēmas darbības nodrošināšanai,
kā arī izveidotas 622 jaunas pieslēguma
vietas, kas nodrošina īpašniekiem iespēju
pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem. Paralēli kanalizācijas
infrastruktūrai Mārupes novadā izbūvēta
ar ūdens ražošanu un piegādi saistītā
infrastruktūra – ūdens atdzelžošanas un
sagatavošanas stacija, 5 jauni dzeramā
ūdens dziļurbumi, kā arī maģistrālais
ūdensvads vairāk kā 3 km garumā, izveidojot 60 jaunas pieslēguma vietas. Projekta pirmās kārtas izmaksas sastādīja 7,3
miljoni.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
par būvniecības gaitu lūdzam sazināties
ar A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
projektu vadītāju Daci Šveidi, rakstot uz
e-pastu: dace.sveide@mkp.lv vai zvanot
pa tālruni 28366888. Iedzīvotāji var uzdot jautājumus un saņemt informāciju arī
zvanot uz A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” tālruņa numuru 67915279 vai
rakstot uz e-pastu: info@mkp.lv.

pašvaldībā
Saimnieciskie darbi jūlijā
Procesā esošās iepirkumu procedūras
• Siltumnīcefekta
gāzu
emisiju
samazināšana,
iegādājoties
divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1
klases elektromobiļus, piedāvājumu
iesniegšana līdz 05.08.2014.
• Būvuzraudzība
ielu
rekonstrukcijai Mārupes novadā, piedāvājumu
iesniegšana līdz 05.08.2014.
• Gājēju celiņa izbūve Ventas ielā
un Mārupītes gatvē, piedāvājumu
iesniegšana līdz 12.08.2014.
• Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā – notiek piedāvājumu vērtēšana. Pašvaldība
izsludinājusi iepirkumu būvdarbiem,
plānojot šogad rekonstruēt Lielo ielu no
Kantora līdz Daibes ielai, Upesgrīvas
ielu, Zeltiņu ielu posmā no Lielās ielas
līdz Rožleju ielai un Pērses ielu.
• Mārupes novada Domes administrācijas
un Domes pakļautības iestāžu darbinieku
personu risku apdrošināšana – notiek
piedāvājumu vērtēšana.
• Stadionu un sporta laukuma būvprojektu
izstrāde un autoruzraudzība – notiek
piedāvājumu vērtēšana.
• Lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes
vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi” –
notiek piedāvājumu vērtēšana.
• Sabiedriskā
transporta
pieturvietu
izbūve, autobusa galapunkta izbūve un
Mārupītes gatves un Vecozolu ielas krustojuma rekonstrukcija Mārupes novadā,
notiek piedāvājumu vērtēšana.
• Zālienu pļaušana Mārupes novada
teritorijā 2014.gada vasaras sezonā,
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Vides pakalpojumu grupa” par
kopējo līguma summu 41 742,69 EUR,
līguma izpildes termiņš 31.10.2014.
• Mārupes
vidusskolas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un
autoruzraudzība, pieņemts lēmums slēgt
līgumu ar SIA „OZOLA & BULA, arhi-

tektu birojs” par kopējo līguma summu
27 527,50 EUR, līguma izpildes termiņš
I un II kārtā līdz 01.10.2014. un III un
IV kārtā 6 mēneši no līguma noslēgšanas
brīža.
• Mārupes novada pašvaldības ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2014.
gada un 2015.gada vasaras sezonā, Iepirkumu uzraudzības birojs 2014. gada
16. jūlijā ir pieņēmis lēmumu atļaut
slēgt līgumu ar SIA „Ceļu būvniecības
sabiedrība „IGATE”” par kopējo līguma
summu 998 250,00 EUR, līguma izpildes termiņš - divi gadi no līguma
noslēgšanas brīža.
Iepirkumu procedūru rezultātā
noslēgti līgumi
Noslēgts līgums ar SIA „HATHOR”
par Mārupes novada pašvaldības ielu un
ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem vasaras
sezonā, līguma summa 72 600,00 EUR,
darbi tiks veikti līdz brīdim, kad Dome
noslēgs tāda paša satura līgumu ar
SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība
„IGATE””.
Tiek izstrādāti ielu rekonstrukciju
tehniskie projekti
Pašlaik uzsākti projektēšanas darbi
vairākām Mārupes ielām, kuras plānots
asfaltēt 2015.gadā. Tiek izstrādāti tehniskie projekti šādām ielām: Lielā iela
posmā no Kantora ielas līdz Daugavas
ielai, Rožu iela (ar ietves ierīkošanu no
Vējiņu ielas līdz Lielai ielai), Kurmales
iela posmā no Ventas līdz Sīpeles ielai,
Laimdotas iela posmā no Pērses līdz Pededzes ielai, Mēmeles iela, Mazcenu aleja
Jaunmārupē (iekškvartāla ceļa gar „Pavasaru” mežu izbūve - no jaunā ceļa pie Mazcenu alejas 13 līdz Mazcenu alejai 3), C13
(Bašēnu ceļš) posmā no Stīpnieku ceļa
līdz Dzirnieku ielai un Dzirnieku iela līdz
lidostas pievadceļam P-133.
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

6.augusta Domes sēdē lēma
• Par zemes ierīcības projektu izstrādi un
apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un
apgrūtinājumu piešķiršanu, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
un detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
vairākiem nekustamajiem īpašumiem,
kā arī apstiprināja izziņas par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
• Nodot lokālplānojuma 1. redakciju teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi
un dzelzceļu Rīga – Jelgava publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
• Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu
projektu „Grozījumi Mārupes novada
Domes 2011.gada 12.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā”.
• Nepieņemt dāvinājumā no juridiskas personas Vējiņu ielu, Rožu ielu un
Ozolzīļu ielu.
• Pieņemt dāvinājumā no fiziskas personas Tīraines ielas daļu.
• Piedalīties bērnu drošības projekta „Lai
dzīvo bērni!” realizācijā, līdzfinansējot
bērnu drošības filmas „Lai dzīvo bērni!”
veidošanu 150,00 (200,00) EUR apmērā.
• Finansiāli atbalstīt vairākus sportistus.
• Izbeigt sadarbību ar FS „Metta”.
• Organizēt iepirkumu „Mārupes novada

•
•
•

•

•

•

•

ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas sezonā 2014.-2016.gadam”.
Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības
Audita komisiju.
Veikt grozījumus Bāriņtiesas locekļu
sastāvā.
Apstiprināt saistošo noteikumu projektu
„Grozījumi Mārupes novada Domes
2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2010 „Par rakšanas darbu
veikšanu Mārupes novadā””.
Apstiprināt saistošo noteikumu projektu
„Grozījumi Mārupes novada Domes
2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko
kārtību Mārupes novadā””.
Noteikt nomas maksu par pašvaldības
iestāžu telpu iznomāšanu priekšvēlēšanu
aģitācijas veikšanai.
Nodot VAS „Starptautiskā lidosta
„Rīga”” bezatlīdzības lietošanā Mazo
Gramzdas ielu (I-127) 2,8 ha platībā ar
mērķi veikt šīs ielas rekonstrukciju.
Organizēt iepirkumu - sarunu procedūru
„Papildu būvdarbi noslēgtajā līgumā
„Par pašvaldības ēkas Mazcenu alejā 3,
Jaunmārupē, rekonstrukciju par pamatskolu 1.kārta”.
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Uzsākta Mārupes pamatskolas rekonstrukcija

Jau mēnesi Mārupes pamatskolā,
Tīrainē, norit būvdarbi, lai skolu
rekonstruētu un paplašinātu, nodrošinot
iespēju izveidot divu klašu komplektus līdz pat devītajai klasei. Saskaņā
ar 25.jūnijā noslēgto līgumu, ir uzsākti

elektrības un ūdens apgāde, kā arī izbūvēts
jauns elektropieslēgums. Veikta skolas
vecās ēkas demontāža un uzsākta veco
pamatu nojaukšana. Tuvākajās dienās
ģeodēzijas speciālisti nospraudīs būvasis
jaunās ēkas būvniecībai, tad tiks uzsākta
būvbedres rakšana un pamatu ierīkošana,”
par būvdarbu gaitu stāsta būvuzraugs Valdis Bogdanovičs.
V.Bogdanovičs apliecināja, ka iesāktie
būvdarbi notiek saskaņā ar apstiprināto
būvdarbu grafiku.
Rekonstrukcijas
būvdarbus
veiks
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī
pilnsabiedrība „AZ-INTER UN PARTMārupes pamatskolas rekonstrukcijas NERI”. Līgums paredz darbu pilnīgu
darbi.
pabeigšanu un nodošanu līdz 2015.gada
„Šobrīd tiek veikti būvlaukuma 14.augustam. Paredzētās būvdarbu kopējās
sagatavošanas darbi – augsnes virskārtas izmaksas ir 2 162 974,36 eiro, bez PVN.
noņemšana, koku pārstādīšana, ir noņemts
Uva Bērziņa
iekšpagalma bruģis. Ierīkota arī pagaidu

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu teritorijai
starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava
Mārupes
novada
Dome
2014.
gada 6.augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.12 (sēdes protokols Nr.11) „Par
lokālplānojuma nodošanu publiskajai
apspriešanai teritorijai starp Ābolu ielu,
Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga - Jelgava”.
Lokālplānojuma publiskā apspriešana
notiks no 18.08.2014. līdz 18.09.2014.
Ar lokālplānojuma 1.redakciju var
iepazīties līdz 18.09.2014. Mārupes novada
Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
Domes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma
redakciju var iepazīties tīmekļa vietnē:
www.marupe.lv/Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 4.septembrī plkst.18:00 Mārupes
pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

Lokālplānojuma
izstrādātājs
SIA
„Reģionālie projekti”.
Priekšlikumi iesniedzami līdz 2014.gada
18. septembrim. Rakstiskus priekšlikumus
var iesniegt Mārupes novada Būvvaldē
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00
– 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas vadītājai Ilzei Krēmeri iesūtot tos
uz e-pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv
vai SIA “Reģionālie projekti” uz e-pasta
adresi: lina@rp.lv. Iesniegumā noteikti
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
Lūdzam ņemt vērā, ka minētajā teritorijā
visiem īpašumu īpašniekiem, tiks nosūtītas

vēstules par lokālplānojuma publisko
apspriešanu, iekļaujot izvērtēšanai 4
piedāvātos lokālplānojuma risinājumus.
Lūdzam ar tiem iepazīties un izteikt savu
viedokli, kas ir svarīgi turpmākās teritorijas attīstības plānošanai, informējot par
to publiskās apspriešanas laikā rakstiski
Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167, uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv vai publiskās apspriešanas
sanāksmes laikā 4.septembrī plkst.18.00,
Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7,
Tīrainē.
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Mārupes novada Būvvaldē pie
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas
vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni 67149875.

Vērienīgi ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības darbi noris arī Skultē
Ar Eiropas Savienības Eiropas
reģionālās attīstības fonda (ES ERAF)
atbalstu ir noslēgusies Skultes ciema
ūdenssaimniecības attīstības projekta
pirmā kārta. Patlaban turpinās projekta otrās kārtas realizācija.
Projekta pirmās kārtas ietvaros pabeigta divu jaunu artēzisko urbumu izveide,
izbūvēti jauni tīrā dzeramā ūdens rezervuāri,
otrā pacēluma sūkņu stacija un izbūvētas
jaunas bioloģiskās sadzīves kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pateicoties jaunajai infrastruktūrai, Skultes
ciemata iedzīvotājiem tiek piegādāts augstas kvalitātes dzeramais ūdens, kas atbilst
Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
standartiem, kā arī tiek nodrošināts
atbilstošs ūdens spiediens daudzdzīvokļu
māju augšējo stāvos. Jaunizbūvētās
bioloģiskās
sadzīves
kanalizācijas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošinās
centralizētajā
kanalizācijas
sistēmā
novadīto notekūdeņu attīrīšanu Latvijas
un Eiropas standartiem atbilstošā kvalitātē,
tādējādi veicinot vides aizsardzību
un nodrošinot dzīves vides kvalitātes
uzlabošanu Skultes ciema iedzīvotājiem.
PIEKTDIENA, 8.AUGUSTS, 2014

Projekta otrās kārtas realizācija
uzsākta, lai pilnībā atjaunotu un attīstītu
Skultes ūdenssaimniecības infrastruktūru
un nodrošinātu mūsdienu standartiem
atbilstošu centralizētās ūdensapgādes
pakalpojumu un sadzīves kanalizācijas
notekūdeņu savākšanu un novadīšanu
uz
jaunizbūvētajām
bioloģiskajām
attīrīšanas iekārtām. Tās laikā līdz 2014.
gada beigām Skultē tiks veikta sadzīves
kanalizācijas tīklu paplašināšana un esošo
sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1882 metru garumā, tiks rekonstruēts
kanalizācijas spiedvads 448m garumā un
veikti kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijas darbi. Papildus jau izveidotajiem jaunajiem dziļurbumiem paredzēts
izveidot vēl vienu dziļurbumu, kā arī
veikt vecā dziļurbuma tamponāžas darbus.
Tiks veikta arī maģistrālā ūdensvada tīkla
paplašināšana un esošo tīklu rekonstrukcija ar kopējo garumu 1231,5 metri.
Lai nodrošinātu jaunās infrastruktūras
darbību arī elektroenerģijas padeves
traucējumu gadījumā, projekta ietvaros tiks piegādāts viens pārvietojamais
dīzeļģenerators, kas nepieciešamības
gadījumā kalpos kā elektroenerģijas
ražošanas avots.
Skultes ūdenssaimniecības attīstības
projekta I. un II. kārtas realizācija tiek
finansēta no Eiropas Savienības Reģionālās

attīstības fonda, Mārupes novada Domes
budžeta un A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” finanšu līdzekļiem.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”

Skultē iespējami
īslaicīgi ūdens
padeves
pārtraukumi
Skultē iespējami īslaicīgi ūdens padeves
pārtraukumi
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka sakarā ar ūdensvada un
kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes novada
Skultes ciemā laika periodā līdz š.g. 31.oktobrim ir iespējami īslaicīgi ūdens padeves
pārtraukumi.
Mārupes
novada
Skultes
ciema
ūdenssaimniecības attīstības projekta otrās
kārtas realizācijas laikā iedzīvotāji ir lūgti
regulāri sagatavot nelielus ūdens krājumus.
Tālrunis uzziņām 67915279.

Notiks aptauja par
Jaunmārupes un
Skultes labiekārtošanu
Mārupes pašvaldības Labiekārtošanas
dienests informē, ka augustā Jaunmārupes
un Skultes daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
saņems aptaujas anketas ar jautājumiem
par apkārtējās vides labiekārtošanu. Anketas būs anonīmas, un to rezultāti tiks ņemti
vērā, sastādot darba uzdevumu Jaunmārupes
un Skultes ciemu labiekārtošanas projektu izstrādāšanai. Paredzēts, ka ciemu
labiekārtošanas projektu skices vēlāk tiks
nodotas sabiedriskai apspriešanai.
Tikai kopā varam veidot savu novadu ērtu un patīkamu dzīvošanai, tāpēc
pašvaldībai ir svarīga iedzīvotāju aktīva
līdzdalība. Gadījumā, ja anketa netiek
saņemta pastkastītē, bet ir vēlēšanās aptaujā
piedalīties, sūtiet pieprasījumu uz e-pasta
adresi marupesvestis@marupe.lv, lai anketu saņemtu elektroniski. Anketas būs pieejamas arī pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā Jaunmārupē un A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” birojā Skultē.

Prognozējama
Jaunmārupes pamatskolas
rekonstrukcijas
būvdarbu pagarināšana
Jūlijā
Mārupes
novada
Dome
saņēmusi vēstuli no būvnieka, kas
rekonstruē pašvaldībai piederošo ēku
Mazcenu alejā 3, ar lūgumu pagarināt
termiņu un piešķirt papildu finansējumu
celtniecībai, pamatojot to ar iepriekš
neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies
ēkas demontāžas laikā.
Ziņojot par būvniecības gaitu Mārupes
novada Domes Finanšu komitejas sēdē,
pašvaldības izpilddirektors Ivars Punculis
deputātus informēja, ka būvniecība nenoris
paredzētajos termiņos, līdz ar to ēku līdz
8.augustam, kas ir līguma beigu termiņš,
nodot ekspluatācijā nebūs iespējams. Kā
norādīja I. Punculis, ēkas demontāžas laikā
atklājušies būtiski defekti no iepriekšējās
būvniecības, kurus īpašuma apsekošanā nav
bijis iespējams konstatēt. Defektu novēršana
radījusi papildu darbus un izmaksas, kuras
ir jāizvērtē.
Sakarā ar to, ka būs jāveic darbi, kuri
sākotnēji līgumā netika iekļauti, deputāti,
tiekoties darba grupā, vienojušies par
nepieciešamību
vērsties
Iepirkumu
uzraudzības birojā (IUB). Šobrīd IUB
ir nosūtīta vēstule ar lūgumu atļaut
uzsākt iepirkuma sarunu procedūru par
prognozējamajām
izmaiņām
projekta
nodošanas termiņā un kopējās būvniecības
izmaksās. Sarunu procedūras veikšanai
izveidota un 6.augustā Mārupes novada
Domes sēdē apstiprināta iepirkuma komisija.
Skolas direktore Iveta Timule informē,
ka, neskatoties uz neparedzēto aizkavēšanos
projekta nodošanā, mācību procesa kvalitāte
no tā necietīs. „Esam nodrošinājušies ar
visiem nepieciešamajiem resursiem, lai
skolas esošās telpas pielāgotu gaidāmajai
skolēnu plūsmai. Līdz ar to varu teikt, ka
skola ir sagatavojusies tam, lai, sākot ar
1.septembri, visiem audzēkņiem mācības
varētu tikt nodrošinātas vienā maiņā.
Protams, tas būs īslaicīgs risinājums, un
mēs ar nepacietību gaidīsim jaunās ēkas
rekonstrukcijas pabeigšanu,” saka I.Timule.
Līgums par ēkas Mazcenu alejā 3,
Jaunmārupē, rekonstrukcijas būvdarbiem
tika noslēgts šī gada 11.februārī ar
pilnsabiedrību „ELX GRUPA”. Līguma
summa ir 4 423 630,98 eiro. Jūnijā ir
pabeigta
Jaunmārupes
sākumskolas
reorganizācija. Līdz ar Izglītības kvalitātes
dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta lēmumu skola no š.g. 25.jūnija
pārdēvēta par Jaunmārupes pamatskolu.
Kate Nītiņa
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MarupesVESTIS
Jaunmārupes pamatskolā uzstādīti
saules kolektori un saules baterijas

Uz Jaunmārupes pamatskolas jumta uzstādīti saules kolektori
siltā ūdens sagatavošanai
Mārupes
pašvaldība sastāv no 25 kolektoriem ar kopējo platību
Jaunmārupes pamatskolā 50 kvadrātmetri un nominālo jaudu 34,5
projekta ietvaros šogad kW, kas paredzēti siltā ūdens sagatavošanai,
uzstādījusi saules kole- daļēji nosedzot centralizētās siltuma
ktorus
siltā
ūdens apgādes sistēmas piegādāto siltumu.
sagatavošanai un saules baterijas, kas
Elektroenerģijas ražošanai uzstādīta
nodrošinās daļēju ēkas elektroenerģijas saules PV paneļu sistēma ar 80 PV paneļiem
patēriņa izmaksu ietaupījumu. Papildus ar kopējo nominālo jaudu 20kW. Sistēma
veikta arī daļēja apgaismojuma sistēmas paredzēta elektroenerģijas iegūšanai skolas
nomaiņa, uzstādot izglītības iestādes pašpatēriņa daļējai nodrošināšanai.
telpās 140 energoefektīvas spuldzes.
Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā
Iekārtas uzstādītas, īstenojot Klimata piegādātās enerģijas ietaupījums būs 63363
pārmaiņu finanšu instrumenta projektu kWh/gadā.
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
Projekta kopējās izmaksas 79 182.82
gāzu emisijas samazināšanai Jaunmārupes EUR, no tām Mārupes novada finansējums
sākumskolā” (Nr. KPFI-15.2/117) ar mērķi 30 662.89 EUR, KPFI līdzfinansējums
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, iz- 48 519.93 EUR.
mantojot atjaunojamo energoresursu – sauli.
Zane Zvejniece,
Projekta ietvaros uz skolas jumta uzstādītā
Attīstības nodaļas projektu vadītāja
saules siltuma enerģijas kolektoru sistēma

Iespēja pieteikt projektus Eiropas
līdzfinansējumam
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma “Vietējās attīstības
stratēģijas”
ietvaros
apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014.gada 22.augusta līdz 22.septembrim.
Projektu
iesniegumi
jāiesniedz
Mārupes novadā, Mazcenu alejā 33/3,
(tālr.26440279) vai Olaines novadā,
Zemgales ielā 33 (tālr.67146030)
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā
noteiktajā kārtībā jāiesniedz, nosūtot uz
Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.
gov.lv.
10.kārtā
pieejamais
publiskais
finansējums kopā ir 32 081.84 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam 4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē: iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta, un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai”.
1.3. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums – 32 081.84
EUR.
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Projektu īstenošanas laiks 2015.gada
1.jūnijs.
Mērķis - dažādot sabiedrisko aktivitāšu
iespējas un kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem
Iespējamie risinājumi:
• Atbalsts dabas un kultūrvēsturiskā
mantojuma vērtības saglabāšanai un
popularizēšanai vietējo iedzīvotāju vidū;
• Atbalsts
kultūrvēsturisko
objektu
uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai;
• Atbalsts radošo darbnīcu attīstībai;
• Bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu,
atpūtas vietu, parku/dārzu izveide un
labiekārtošana;
• U.c. atbalsts sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros ir attiecināms: iekārtu,
tehnikas,
aprīkojuma,
informācijas
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide sabiedrisko aktivitāšu (apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika
pavadīšanas
aktivitāšu)
dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrības “Pierīgas partnerība”
konsultantu atrašanās vietā Mārupes
novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā
Nadīna Millere, 26440279, nadina.
millere@pierigaspartneriba.lv; un Olaines
novadā, Zemgales ielā 33, atbildīgā Ilze
Mazure, tālr.67146030, ilze.mazure@
olaine.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un mājas lapā
www.marupe.lv. un www.olaine.lv; www.
babite.lv.
Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapās: www.lad.gov.lv, www.
marupe.lv, www.olaine.lv, www.babite.lv.

pašvaldībĀ
Par pārmaiņām novadā
un korektu kritiku
Kā vienam no deputātiem, kam šis ir
pirmais sasaukums, darbs pašvaldībā ir
jauna pieredze. Jāsaka, ka to var izprast
tikai no pašas sistēmas iekšpuses, un
daudz kas nav tik vienkārši, kā likās
laikā, kad Mārupes domē viesojos
vien kā parastais Mārupes iedzīvotājs.
Jāatzīst, ka pašvaldības mehānisms bieži
vien darbojas neatkarīgi no īslaicīgām
pārmaiņām domes sastāvā, kas reizēm ir
pozitīvi. Atbildīgam politiķim ir jāprot
domāt nākamo paaudžu ietvaros. Kādu
novadu atstāsim mūsu bērniem?
Viens no jautājumiem, kas šobrīd ir īpaši
aktuāls, ir Jaunsardzes kustības attīstīšana
novadā. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums
valsts drošībai, patriotisma stiprināšanai
novadā un jauniešu veselīga dzīvesveida
veicināšanā. Strādāsim, lai tas izdotos!
Tomēr,
domājot
par
ilgtermiņa
plānošanu, parādās svarīgs jautājums –
kad šajā procesā ir būtiska jauno deputātu
kritika un atšķirīgais skatījums? Šis
nepārtrauktības princips nedrīkstētu kļūt
par argumentu pret jebkādu atšķirīgu
skatījumu, ja tas, protams, tiek izteikts
pieklājīgā formā un neaizvainojot kolēģus.
Gribētu salīdzināt pašvaldību ar lielu kuģi,
kura kurss pēc stūres rata pagriešanas
mainās lēni un pamazām. Turklāt vairums
deputātu nav stūrmaņi. Tomēr mēs esam uz
viena kuģa, un nav prāta darbs cīnīties par
labāko kajīti (amatiem, atpazīstamību...)
laikā, kad kuģis ir jāieved drošā ostā. Tāpēc
uzskatu, ka daudzi konflikti un reizēm
subjektīvi apvainojumi, no kuriem šī gada
laikā esmu norobežojies, arī ir panākums.
Protams, ja kuģis vārdā „Mārupe“ brauc
virsū sēklim, tad ir jāiejaucas, bet, kamēr
tā nav, dažādi kašķi atņem enerģiju
konstruktīvākām lietām. Tātad – jāspēj
būt gan kritiskiem, gan konstruktīviem, ja
to prasa novada iedzīvotāju intereses, bet
vienmēr saglabājot pieklājību.

Ir jāpanāk viena būtiska lieta – tā ir
pozitīvas attieksmes iedzīvināšana. Un
tas neattiecas tikai uz deputātiem. Ir jābūt
brīvākiem savos domu lidojumos. Visur
ir jāsaglabā attieksme – mēs to varam,
Mārupe to var! Tik tiešām ir jāatzīst
topošās novada tūrisma stratēģijas nozīme.
Attīstot tūrisma jomu, mēs varam sakārtot
vairākus jautājumus, kā infrastruktūra –
velomaršruti, ceļazīmes; uzņēmējdarbības
veicināšana – it īpaši mazajiem uzņēmējiem
un amatniekiem; lokālpatriotisms – novada
identitātes stiprināšana, savas vēstures
izzināšana; mārketings u.c. Ciemojoties
Ķekavā un Carnikavā, tūrisma darba grupa
uz Mārupi atveda apņēmīgu noskaņojumu,
jo šo novadu pieredze liecina, ka tūrismā
viss ir iespējams, nepieciešama tikai iztēle
un uzņēmīgums. Pārliecinājāmies arī, ka
svarīga ir sadarbība ar kaimiņu novadiem
un arī kāda centrālā ideja, kas saistītos ar
novadu.
Ir zināma vilšanās par valsts attieksmi
pret Pierīgu un Mārupi. Statistika liecina,
ka Latvijas nākotne ir šeit, pie mums.
Nekur citur nav tādi demogrāfiskie rādītāji!
Nākamajā gadā tās ir 11 jaunas 1. klases.
Novada dome, mani kolēģi un pašvaldības
izglītības iestādes ir izdarījušas milzīgu
darbu, lai Mārupes bērnus nodrošinātu ar
kvalitatīvu izglītību. Mums tas ir jānovērtē
un ar to jālepojas. Diemžēl šie pūliņi netiek
novērtēti brīžos, kad tiek sadalīta Eiropas
fondu nauda vai kad tiek maksāta nauda
izlīdzināšanas fondos. Nauda ir jāiegulda
tur, kur ir ģimenes, kur ir izglītoti un
talantīgi cilvēki, kuri ir daudz panākuši pašu
spēkiem un prasa tikai godīgu attieksmi.
Šī kuģa – valsts – kursu pagriezt ir daudz
grūtāk. Tomēr saglabāsim attieksmi, ka
mēs varam visu. Arī šajā jautājumā!
Raivis Zeltīts,
Mārupes novada Domes deputāts

Izmaiņas Rīgas ūdens
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifos skars arī Mārupes iedzīvotājus
Mārupes novadā, tāpat kā vairākās
Pierīgas pašvaldībās, daļa notekūdeņu
tiek novadīti uz SIA „Rīgas ūdens”
(Rīgas ūdens) notekūdeņu sistēmu.
Līdz ar to Mārupes novada iedzīvotāju
ūdenssaimniecības
pakalpojumu
tarifus ietekmē izmaiņas, ko savos
ūdensapgādes un kanalizācijas tarifos
veic uzņēmums Rīgas ūdens.
No 1.jūlija Rīgas ūdens ir paaugstinājis
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu,
kas vidēji par 25% pārsniedz iepriekšējo.
Ņemot vērā šīs izmaiņas, A/S „Mārupes
komunālie pakalpojumi” šobrīd jāpārskata
savi apstiprinātie tarifi, un gaidāms, ka
tuvākajā laikā Rīgas Ūdens ieviestās
izmaiņas skars arī Mārupes iedzīvotāju
naudas maciņus. Kā informē Mārupes
novada Domes Attīstības nodaļas
vadītāja Ilze Krēmere, patlaban Pierīgas
pašvaldības tiek nostādītas fakta priekšā,
jo Rīgas Ūdens nav pienākums savlaicīgi
informēt citus sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējus par plānotajām izmaiņām.
Lai turpmāk izvairītos no šādām
situācijām, Mārupes pašvaldība ir aktīvi

iesaistījusies jauna ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma izstrādē, kā arī sadarbībā
ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru un
Babītes, Jūrmalas, Ķekavas, Garkalnes
un Ādažu pašvaldībām strādā pie jaunas
tarifu noteikšanas metodikas. „Līdz šim
Pierīgas pašvaldībām bijis jāmaksā Rīgas
ūdens notekūdeņu tarifs pilnā apjomā. Plus
tam nācis klāt pašas pašvaldības tarifs, jo
ir jāapsaimnieko vietējie tīkli. Vēlamies
panākt, ka tarifa aprēķins būtu taisnīgs
un Mārupes iedzīvotāji maksātu tikai
to daļu tarifa, kas attiecas uz tiešajām –
ekspluatācijas izmaksām, nevis segtu arī
Rīgas ūdens plānoto peļņu, administrācijas
izdevumus un citus netiešos maksājumus,”
stāsta I.Krēmere. Konceptuāla vienošanās
šī jautājuma risināšanā ar atbildīgajām
institūcijām – Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrisko pakalpojumu regulatoru, Latvijas
Pašvaldību savienību un Ūdens pakalpojumu uzņēmumu asociāciju – patlaban ir
panākta.
Kate Nītiņa
PIEKTDIENA, 8.AUGUSTS, 2014
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pašvaldībĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar MND 2014.gada 30.aprīļa
lēmumu Nr. 12, (protokols Nr. 6, lēmums Nr.23)

Par atbalsta sniegšanu juridiskām
un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
tiek sniegts Mārupes novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) atbalsts juridiskām
un fiziskām personām Mārupes novadā ar
mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju
iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, attīstīt
un izkopt to fiziskās un garīgās spējas, kā arī
veicināt veselīgu dzīvesveidu Mārupes novadā.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. Pretendents - fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
ir iesniegusi pieteikumu pašvaldības atbalsta
saņemšanai.
2.2. Sportists – individuālais sportists vai komanda, kas nodarbojas ar olimpiskajiem sporta
veidiem Latvijas Republikas vārdā.
2.3. Olimpiskais sporta veids – sporta veids,
kas ir iekļauts Vasaras un Ziemas Olimpisko
spēļu programmā saskaņā ar biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” sniegto informāciju
uz pieteikuma iesniegšanas dienu, tai skaitā arī
paraolimpiskie sporta veidi.
2.4. Veselīgs dzīvesveids – dzīvesveids, kuru
īsteno
2.4.1.fiziskās personas,
a) individuāli vai komandā gūstot panākumus
neolimpiskajos sporta veidos, vai
b) apvienībās nodarbojoties ar fiziskām
aktivitātēm, negūstot panākumus, vai
c) organizējot sporta pasākumus Mārupes
novadā;
2.4.2. juridiskās personas,
a) nodrošinot sporta aktivitātes fiziskām
personām;
b) organizējot sporta pasākumus Mārupes
novadā.
2.5. vietējās nozīmes sporta sacensības
- pasākums labāko sportistu vai komandu
noteikšanai, kurš atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem
sacensību norises noteikumiem un sacensību
organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem
noris:
2.5.1. vienas pašvaldības administratīvajā
teritorijā vai
2.5.2. kurā piedalās sportisti no vairāku
pašvaldību administratīvajām teritorijām, un
ne mazāk kā 50% sportistu pārstāv vienas
pašvaldības administratīvo teritoriju, vai
2.5.3. kurā piedalās sportisti no vairāku
pašvaldību administratīvajām teritorijām,
un komandu vai individuālo sportistu skaits
attiecīgajās sacensībās ir mazāks par 6
attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā u. c.
saskaņā ar protokolu, vai
2.5.4. kurš neatbilst visām 2.6.punktā
minētajām valsts nozīmes sporta sacensību
pazīmēm.
2.6. valsts nozīmes sporta sacensības pasākums labāko sportistu vai komandu
noteikšanai, kurš atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem
sacensību norises noteikumiem un sacensību
organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem:
2.6.1. ir apzīmēts kā Latvijas čempionāts,
Latvijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts
u.tml., un
2.6.2. kurā piedalās sportisti no vairāku
pašvaldību administratīvajām teritorijām,
un komandu vai individuālo sportistu skaits
attiecīgajās sacensībās ir ne mazāks kā 6
attiecīgajā vecuma grupā, svaru kategorijā u. c.
saskaņā ar protokolu, pie tam ne vairāk kā 50%
sportistu (komandu) pārstāv vienas pašvaldības
administratīvo teritoriju.
2.7. Starptautiskās nozīmes sacensības
- pasākums labāko sportistu vai komandu
noteikšanai, kurš noris atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, sporta federāciju apstiprinātajiem
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sacensību norises noteikumiem un sacensību
organizētāju apstiprinātajiem nolikumiem, un:
2.7.1. ir apzīmēts kā Pasaules čempionāts PČ, Eiropas Čempionāts - EČ, Atklātais (Open)
čempionāts, Pasaules Kauss, Eiropas kauss,
u.tml.;
2.7.2. tajā piedalās sportisti un komandas, kas
pārstāv ne mazāk kā 3 valstis.
2.8. Pašvaldības sporta objekti – pašvaldības
īpašumā esošie sporta laukumi un sporta zāles
ar pieguļošo teritoriju un palīgtelpām, kur ir
nepieciešamais aprīkojums un, kur ir iespējams
nodarboties ar sportu.
2.9. sezona – laika periods no 1. septembra
līdz 31. augustam.
2.Pašvaldības atbalsta vispārīgie principi
3. Pašvaldība atbalsta sportistus, veicinot
labāko rezultātu sasniegšanu olimpiskajos sporta veidos, kā arī Mārupes novada iedzīvotāju
sportiskās iniciatīvas un aktivitātes, veicinot
veselīgu dzīvesveidu Mārupes novadā, pretendentus iedalot sekojošās atbalsta saņēmēju
kategorijās:
3.1. sportisti, kuri nodarbojas ar olimpiskajiem sporta veidiem:
3.1.1. individuālie sportisti;
3.1.2. atsevišķi komandas dalībnieki;
3.1.3.komandas.
3.2. sportisti, kuri nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem:
3.2.1. individuālie sportisti;
3.2.2. atsevišķi komandas dalībnieki;
3.2.3.komandas.
3.3. fizisko personu nereģistrētas apvienības,
kuru dalībnieki nodarbojas ar fiziskām
aktivitātēm, negūstot panākumus;
3.4. juridiskās personas, kuras nodrošina sporta aktivitātes Mārupes novada iedzīvotājiem;
3.5. juridiskās un fiziskās personas, kuras
organizē atsevišķus sporta pasākumus Mārupes
novadā.
4. Katra 3.punktā minētā persona viena
budžeta gada ietvaros ir tiesīga saņemt tikai vienu atbalsta veidu šīs personas pieprasītajā un
šai personai saistošajos noteikumos paredzētajā
apmērā.
5. Ja viena persona viena budžeta gada laikā
tiek minēta vairāk nekā vienā pieteikumā par atbalsta pieprasīšanu (piemēram, kā individuālais
sportists, kā komandas dalībnieks un/vai kā
nevalstiskās organizācijas biedrs (dalībnieks)
u.tml.), tad tiek izskatīts un atbalstīts tikai viens
pieteikums, kurš ir saņemts pirmais, bet pārējie
pieteikumi attiecībā uz atkārtojušos personu
tiek noraidīti.
6. Finansiālais atbalsts personai, kura ir
jaunāka par 14 gadu vecumu, tiek rēķināts 50%
apmērā no tai pienākošās summas.

publikas administratīvo teritoriju vietējās un
valsts mēroga sacensībās, un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās;
7.3. Sportistu komandas, ja tajās ir
apvienojušies ne mazāk kā puse dalībnieku, kuri
ir deklarēti, strādā vai mācās Mārupes novadā,
ja komanda pārstāv Mārupes novadu vietējās un
valsts mēroga sacensībās, un Latvijas Republiku starptautiskas nozīmes sacensībās.
3.2. Atbalstu veidi olimpiskajos sporta veidos
8. Pašvaldība atbalsta sportistus:
8.1. piešķirot finansiālu atbalstu;
8.2. piešķirot tiesības izmantot pašvaldības
sporta objektus par samazinātu nomas maksu;
8.3. godinot un apbalvojot labākos sportistus/
labākās komandas par sasniegumiem sportā.
3.3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība
9. Finansiālā atbalsta piešķiršanas mērķis ir
līdzfinansēt sportista (komandas) izdevumus,
kas saistīti ar sportista (komandas) dalību sporta sacensībās un treniņnometnēs.
10. Pašvaldība nosaka atšķirīgu kārtību
finansiālā atbalsta piešķiršanai individuālajiem
sportistiem, komandām un atsevišķiem komandas dalībniekiem.
11. Finansiālais atbalsts individuālajiem
sportistiem tiek aprēķināts pamatojoties uz
izmaksām, kuras sportists ir norādījis kā
nepieciešamas dalībai sporta sacensībās vai
treniņnometnē, nepārsniedzot
maksimāli
pieļaujamo atbalsta apmēru un ievērojot, ka
11.1. netiek attiecinātas un no pašvaldības
budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas
ar sportista ēdināšanu;
11.2. netiek attiecinātas un no pašvaldības
budžeta netiek atbalstītas izmaksas, kas saistītas
ar jebkāda sporta inventāra vai aprīkojuma
iegādi, maiņu, remontu u. tml.;
11.3. daļēji tiek attiecinātas izmaksas, kas
saistītas ar sportista dzīvošanu, ja dzīvošana
paredzēta ārpus sportista deklarētās dzīvesvietas
sakarā ar sportista izbraukumu uz sacensībām
vai treniņnometnēm, sedzot ne vairāk kā 50%

no tāmē šim mērķim paredzētām izmaksām;
11.3. pilnībā tiek attiecinātas un atbalstītas
izmaksas, kuras tieši ir saistītas ar sportista
dalību sacensībās vai treniņnometnēs, tai skaitā,
bet ne tikai dalības maksa, apdrošināšana, ceļa
izdevumi.
12. Atsevišķiem komandas dalībniekiem
finansiālais atbalsts tiek piešķirts tikai ceļa izdevumu segšanai, lai nodrošinātu sportista kā
komandas dalībnieka dalību komandas sastāvā
sporta pasākumos uz kuriem dodas komanda.
Atbalsta apmērs tiek noteikts 50% apmērā no
paredzamajiem ceļa izdevumiem uz vienu komandas dalībnieku, nepārsniedzot maksimāli
pieļaujamo atbalsta apmēru.
13. Finansiālais atbalsts komandām tiek
aprēķināts pamatojoties uz izmaksām, kuras komanda ir norādījusi kā nepieciešamas
dalībai sporta sacensībās vai treniņnometnē,
nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta
apmēru un ievērojot, ka tiek attiecinātas tikai
sekojošas izmaksas:
13.1. dalības maksa;
13.2. sportistu apdrošināšana;
13.3. ceļa izdevumi līdz sacensību/treniņu
vietai un atpakaļ;
14.4. tiesnešu, ārstu un citu personu pakalpojumu izmaksas mājas spēlēm.
15.
Piešķiramā
atbalsta
apmērs
individuālajiem
sportistiem,
komandām
un atsevišķiem komandas dalībniekiem ir
atkarīgs no panākumiem, kādus pēdējos 12
mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas ir
guvis individuālais sportists vai komanda.
Atsevišķu komandas dalībnieku gadījumā vērā
ir ņemami komandas, kuras sastāvā pretendents darbojies pēdējos 12 mēnešus pirms
pieteikuma iesniegšanas, panākumi attiecīgajā
laika periodā. Ja atsevišķs komandas dalībnieks
pēdējā gada laikā ir mainījis komandu, tiek
ņemti vērā katras komandas panākumi, kuras
sastāvā bijis iekļauts sportists.

16. Individuālajam sportistam maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:
Nr.p.k.

Sportista panākumi pēdējos 12 mēnešos
pirms pieteikuma iesniegšanas

16.1.

vietējās nozīmes sacensībās iegūtas no 1. Līdz 150,00 EUR
līdz 3.vietai
valsts nozīmes sacensībās iegūtas no 1. Līdz 360,00 EUR
līdz 6.vietai
starptautiskās
nozīmes
sacensībās Līdz 720,00 EUR
(Pasaules čempionāts - PČ, Eiropas
Čempionāts - EČ, Atklātie (Open)
čempionāti, Pasaules Kauss, Eiropas
kauss, u.tml.) – iegūtas no 1. līdz 10.vietai

16.2.
16.3.

Finansiālais atbalsta
maksimālais
Apmērs

vai/
un

Nomas maksas
samazinājums par
tiesībām izmantot
pašvaldības sporta
objektus
netiek paredzēts
netiek paredzēts
netiek paredzēts

17. Atsevišķam komandas dalībniekam maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:
Nr.p.k.

Komandas panākumi pēdējos 12
Finansiālais atbalvai
Nomas maksas
3. Pašvaldības atbalstu veidi un piešķiršanas
mēnešos
pirms
pieteikuma
iesniegšanas
sta
maksimālais
samazinājums
par
kārtība olimpiskajos sporta veidos
Apmērs
tiesībām izmantot
3.1.Personas, kurām ir tiesības saņemt
pašvaldības sporta
atbalstu olimpiskajos sporta veidos
objektus
7. Pašvaldības atbalstu olimpiskajos sporta 17.1.
Vietējās nozīmes sacensībās iegūtas no Līdz 150,00 EUR
netiek paredzēts
veidos var saņemt:
1. līdz 3.vietai
7.1. individuālie sportisti, kuri:
17.2.
valsts nozīmes sacensībās – iegūtas no 1. Līdz 360,00 EUR
netiek paredzēts
7.1.1. Mārupes novada administratīvajā
līdz 6.vietai
teritorijā deklarējuši savu pamata dzīvesvietu 17.3.
starptautiskās
nozīmes
sacensībās Līdz 720,00 EUR
netiek paredzēts
iegūtas no 1. līdz 10.vietai
ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas, vai kuri neatkarīgi no deklarētās
18. Komandām maksimālo atbalsta apmēru nosaka šādi:
dzīvesvietas apgūst izglītību kādā no Mārupes
Nr.p.k.
Komandas
panākumi Finansiālais
vai Nomas maksas samazinājums par tiesībām
novada pašvaldības izglītības iestādēm, vai ir
atbalsta
pēdējos
12
mēnešos
pirms
izmantot pašvaldības sporta objektus
Mārupes novada Sporta centra audzēkņi, un
maksimālais
pieteikuma iesniegšanas
7.1.2. ar sportu nodarbojas individuāli nevis
apmērs
komandas sastāvā, nepārstāv nevienu komandu 18.1.
vietējas
nozīmes Netiek
vai 100% no Domes lēmumā noteiktās nomas makun panākumus attiecīgajā sporta veidā gūst
sacensībās iegūtas no 1. paredzēts
sas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos
līdz 3.vietai
vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, kaindividuāli nevis kā komandas dalībnieks, un
tra reize ne vairāk kā 2 stundas
7.1.3. pārstāv Mārupes novadu vietējās un
valsts nozīmes sacensībās Līdz 860,00 un 100% no Domes lēmumā noteiktās nomas makvalsts mēroga sacensībās, un Latvijas Repub- 18.2.
iegūtas no 1. līdz 8.vietai EUR
sas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos
liku starptautiskas nozīmes sacensībās;
vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, ka7.2. atsevišķi komandas dalībnieki, ja
tra reize ne vairāk kā 2 stundas.
7.2.1. Mārupes novada administratīvajā
18.3.
starptautiskās
nozīmes Līdz 1000,00 un 100% no Domes lēmumā noteiktās nomas makteritorijā deklarējuši savu pamata dzīvesvietu
sacensībās iegūtas no 1. EUR
sas Mārupes sporta centra noteiktajos laikos
ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma
līdz 10.vietai;
vienā sezonā, nepārsniedzot 2 reizes nedēļā, kaiesniegšanas, vai kuri neatkarīgi no deklarētās
tra reize ne vairāk kā 2 stundas.
dzīvesvietas apgūst izglītību kādā no Mārupes
novada pašvaldības izglītības iestādēm, vai ir
3.4. Labāko sportistu godināšanas un
sportisti, atsevišķi komandas dalībnieki vai koMārupes novada Sporta centra audzēkņi, un
apbalvošanas kārtība
mandas var tikt godināti, saņemot pašvaldības
7.2.2. komanda, kurā viņi pastāvīgi darbojas,
19. Par izciliem sasniegumiem iepriekšējā goda rakstu vai apbalvoti, saņemot balvas.
pārstāv Mārupes novadu vai citu Latvijas Re- gadā, pārstāvot Latvijas Republiku, individuālie
20. Balvas par sasniegumiem sportā var
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tikt izmaksātas naudā līdz 700,00 EUR vienam sportistam (atsevišķam komandas
dalībniekam), pēc nodokļu samaksas, vai līdz
1500,00 EUR vienai komandai, pēc nodokļu
samaksas.
3.5. Tiesību izmantot pašvaldības sporta
objektus par samazinātu nomas maksu
piešķiršanas un izmantošanas kārtība
olimpiskajos sporta veidos
21. Tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķir tikai komandām 18.punktā paredzētajā apjomā.
22. Tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu piešķir tikai šādiem mērķiem:
22.1. komandas treniņi;
22.2. mājas spēļu organizēšanai.
23. Piešķirtajās tiesībās izmantot pašvaldības
sporta objektus par samazinātu nomas maksu
ietilpst:
23.1. attiecīgā sporta objekta izmantošana
paredzētajos laikos ar tiesībām ierasties
tajā ne ātrāk kā 5 minūtes pirms paredzētā
izmantošanas laika un atstāt 5 minūtes pēc
paredzētā izmantošanas laika;
23.2. attiecīgam sporta objektam pieguļošas
teritorijas un palīgtelpu izmantošana ne ilgāk
kā 15 minūtes pirms izmantošanas uzsākšanas
un ne ilgāk kā 30 minūtes pēc izmantošanas
pabeigšanas;
23.3. sporta objektā esošā inventāra
izmantošana, ja tas atbilst atbalsta piešķiršanas
mērķim.
24. Piešķirtajās tiesībās izmantot pašvaldības
sporta objektus par samazinātu nomas maksu
neietilpst viss, kas nav norādīts 23.punktā, tai
skaitā, bet ne tikai:
24.1. komandas pilnā vai daļējā sastāvā
atrašanās sporta objektā ārpus laika, kādā šīs
tiesības tika piešķirtas;
24.2. komandas pilnā vai daļējā sastāvā
atrašanās sporta objektam pieguļošajās
teritorijās un/vai palīgtelpās ilgākā laikā nekā
noteikts 23.2.punktā;
24.3. sporta objektā esošā inventāra
izmantošana, ja tas neatbilst atbalsta
piešķiršanas mērķim;
25. Speciālo aprīkojumu sporta objektā drīkst
uzstādīt tikai ar Mārupes novada Sporta centra
atļauju.
26. Pirms sporta objekta izmantošanas
uzsākšanas komandas pārstāvis noslēdz līgumu
ar Pašvaldības izpilddirektoru un saņem caurlaides katram komandas dalībniekam.
27. Lai noslēgtu līgumu un saņemtu caurlaides, komandas pārstāvis ne vēlāk kā 7
darba dienas pirms pirmās sporta objekta
izmantošanas reizes iesniedz Mārupes novada
pašvaldības administrācijā sarakstu ar katra
komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas
kodu, pievienojot katra dalībnieka fotogrāfiju
3 x 4, kuras otrajā pusē ir norādīts sportista
uzvārds. Ja tiesības izmantot pašvaldības
objektu tikušas piešķirtas ilgtermiņā ar
atkārtotības raksturu, pieteikumam ir pievienojams izmantošanas laika grafiks, ko saskaņojis
Mārupes novada Sporta centrs.
28.
Mārupes
novada
pašvaldības
administrācija sagatavo līgumu parakstīšanai,
vienlaicīgi izgatavo caurlaides katram komandas dalībniekam saskaņā ar komandas pārstāvja
sarakstu pēc vienotā parauga. Caurlaidē norāda
šādu informāciju: vārds, uzvārds, līguma numurs, sporta objekta nosaukums un adrese,
izmantošanas laiks un periods.
29. Ieeja sporta objektā un atrašanās
tajā ir atļauta tikai personai ar derīgu caurlaidi caurlaidē noteiktajā laikā, ņemot vērā
23.2.punktu. Izņēmuma tiesības tiek piešķirtas
komandām, kuras pārstāv Mārupes novadu
attiecīgajā sporta veidā Latvijas čempionātos
un Latvijas Olimpiādēs, nosakot, ka tām, gatavojoties dalībai Latvijas Čempionātos un Latvijas Olimpiādēs, ir tiesības izmantot sporta
objektus caurlaižu vietā uzrādot komandas
sarakstu, kuru parakstījis komandas treneris.
Šīs izņēmuma tiesības neietekmē komandas dalībnieku pienākumu izņemt caurlaides
vispārējā kārtībā.
30. Ja komanda neizmanto sporta objektu
saskaņā ar saskaņoto grafiku vai to izmanto
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mazāk nekā puse no sākotnēji pieteiktajām
personām vairāk nekā vienu kalendāro mēnesi,
pēc Treneru padomes atzinuma Dome lemj par
piešķirto tiesību anulēšanu.
3.6. Pieteikšanās kārtība atbalstam olimpiskajos sporta veidos
31. Lai saņemtu atbalstu sportists (komanda)
iesniedz rakstisku pieteikumu Mārupes novada
pašvaldības administrācijā. Saistošo noteikumu
pielikums Nr.1 var tikt izmantots kā paraugs pieteikuma sagatavošanas procesā.
32. Pieteikumā obligāti norāda informāciju
par atbalsta pieprasītāju un saņēmēju, pēc
nepieciešamības pievienojot šo informāciju
apstiprinošus dokumentus, kā arī:
32.1. Individuālais sportists norāda:
32.1.1. panākumus
attiecīgās nozīmes
sacensībās pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas, pievienojot to apliecinošus
dokumentus vai to kopijas (protokols, diploms, sporta kluba, biedrības vai sporta skolas,
federācijas vēstule);
32.1.2. pieprasāmā atbalsta veidu,
tā
izlietošanas mērķi;
32.1.3. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, norāda tā summu un pievieno izmaksu
aprēķinu;
32.2. komandas norāda:
32.2.1. komandas sastāvu, obligāti norādot
katra komandas dalībnieka vārdu, uzvārdu,
personas kodu un deklarēto dzīvesvietu, pievienojot dokumentu, kas apliecina, ka pieteikumā
norādītais komandas sastāvs atbilst komandas
sastāvam, kas piedalījies sacensībās pēdējos 12
mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas un guvis tajās pieteikumā uzrādītos panākumus;
32.2.2. panākumus
attiecīgās nozīmes
sacensībās, pievienojot to apliecinošus dokumentus (protokols, diploms, sporta kluba,
biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule);
32.2.3. pieprasāmā atbalsta veidu, tā
izlietošanas mērķi;
32.2.4. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, norāda tā summu un pievieno izmaksu
aprēķinu;
32.2.5. ja komanda pārstāv Mārupes novadu
Latvijas Čempionātos un Latvijas Olimpiādēs
(29.punkta piemērošanas gadījumā), papildus
tā iesniedz pilnu komandas sarakstu, tai skaitā
ar pamata un rezerves dalībniekiem, kuru ar
parakstu apstiprinājis komandas treneris.
32.3. atsevišķi komandas dalībnieki norāda:
32.3.1. ziņas par komandu vai komandām,
ņemot vērā 13.punkta nosacījumus, pievienojot vēstuli no komandas atbildīgā pārstāvja un
pārskatu par komandas panākumiem attiecīgās
nozīmes
sacensībās, kā arī panākumus
apliecinošus dokumentus (protokols, diploms sporta kluba, biedrības vai sporta skolas,
federācijas vēstule);
32.3.2. informāciju par pieprasāmā atbalsta
veidu, norādot tā izlietošanas mērķi, pievienojot izmaksu aprēķinu.
4. Atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai
Mārupes novadā
4.1. Personas, kurām ir tiesības saņemt
atbalstu veselīga dzīvesveida veicināšanai
33.Tiesības saņemt pašvaldības atbalstu
veselīga dzīvesveida veicināšanai ir:
33.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā reģistrētām juridiskām personām, kuras
atbilst visām prasībām:
33.1.1. reģistrētā pamatdarbības vieta ir
Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
33.1.2. darbojas ne mazāk kā vienu gadu
Mārupes novadā;
33.1.3.
nodrošina sporta aktivitātes ne
mazāk kā 10 Mārupes novadā vismaz vienu
gadu deklarētiem iedzīvotājiem, kas ir šīs
organizācijas pastāvīgi apmeklētāji. Pastāvīgs
apmeklētājs šo saistošo noteikumu izpratnē ir
persona, kas nepārtraukti apmeklē organizācijas
nodarbības attiecīgajā sporta veidā saskaņā ar
nodarbību grafiku ne mazāk kā 1 gadu, ieskaitot
šajā laika periodā arī attaisnotus kavējumus;
33.1.4. ir sava sporta bāze.
33.2. fiziskām personām, kuras Mārupes
novada administratīvajā teritorijā deklarējušas
savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu
gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, ja tās
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nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem;
33.3. komandām, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, un kuras pārstāv
Mārupes novadu, ja tajās ir apvienojušies ne
mazāk kā puse dalībnieku, kas ir deklarējušies,
strādā vai mācās Mārupes novadā;
33.4. fiziskām personām, kuras Mārupes
novada administratīvajā teritorijā deklarējušas
savu pamata dzīvesvietu ne mazāk kā vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas, un
to apvienībām, ja tās iepriekš nav guvušas
panākumus nevienā sporta veidā, un vēlas
saņemt atbalstu sportisko iniciatīvu un
aktivitāšu īstenošanai.
4.2. Atbalstu veidi
34. Pašvaldība šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā piešķir šādus atbalstus veselīga
dzīvesveida veicināšanai:

34.1. tiesības izmantot sporta objektus par
samazinātu nomas maksu;
34.2. finansiālu atbalstu:
34.2.1.
juridiskās
personas
darbības
nodrošināšanai attiecīgajā sporta nozarē vai
34.2.2.
juridiskās vai fiziskās personas organizēto sabiedriski nozīmīgu sporta
pasākumu atbalstīšanai, vai
34.2.3. fizisko personu un komandu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalību neolimpiskajos sporta veidos.
4.3. Finansiālā atbalsta piešķiršanas kārtība
35. Individuālie sportisti un komandas, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, finansiālo atbalstu pieprasa un saņem
kārtībā, kāda ir noteikta finansiālā atbalsta
piešķiršanai olimpiskajos sporta veidos, ņemot
vērā 4.nodaļas apakšnodaļu nosacījumus.

36. Fiziskām personām, kas nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, maksimālo atbalsta
apmēru nosaka šādi:
Nr.p.k.
36.1.
36.2.
36.3.

Panākumi neolimpiskajos sporta
veidos pēdējos 12 mēnešos pirms
pieteikuma iesniegšanas
Vietējās
nozīmes
sacensībās
iegūtas no 1. līdz 3. vietai
valsts nozīmes sacensībās iegūtas
no 1. līdz 6. vietai
starptautiskās nozīmes sacensībās
iegūtas no 1. līdz 10. vietai;

Finansiālās
atbalsta
Apmērs
Līdz 80,00 EUR
Līdz
EUR
Līdz
EUR

vai

Nomas maksas samazinājums par
tiesībām izmantot pašvaldības
sporta objektus
netiek paredzēts

160,00

netiek paredzēts

300,00

netiek paredzēts

37. Komandām, kas nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, maksimālo atbalsta apmēru
nosaka šādi:
Nr.p.k.

37.1.

Komandas panākumi
pēdējos 12 mēnešos pirms
pieteikuma iesniegšanas

Finansiālā
atbalsta

Apmērs
vietējās
nozīmes netiek
sacensībās – iegūtas no 1. paredzēts
līdz 3. vietai

37.2.

valsts nozīmes sacensībās netiek
– iegūtas no 1. līdz 6. paredzēts
vietai,

37.3.

starptautiskās
nozīmes netiek
sacensībās iegūtas no 1. paredzēts
līdz 10. vietai;

38.Juridiskās personas, kuras atbilst visām
31.punkta prasībām, var pieprasīt un saņemt
finansiālo atbalstu darbības nodrošināšanai
attiecīgajā sporta nozarē, gadā nepārsniedzot
50,00 EUR uz vienu Mārupes novadā vismaz
vienu gadu deklarēto personu, kurai šī juridiskā
persona pastāvīgi (vismaz vienu gadu)
nodrošina sporta aktivitātes.
4.4. Tiesību izmantot pašvaldības sporta
objektus par samazinātu nomas maksu
piešķiršanas un izmantošanas kārtība
veselīga dzīvesveida veicināšanai
39. Individuālie sportisti un komandas, kuras nodarbojas ar neolimpiskajiem sporta veidiem, tiesības izmantot pašvaldības sporta objektus par samazinātu nomas maksu pieprasa
un saņem kārtībā, kāda ir noteikta šo tiesību
piešķiršanai olimpiskajos sporta veidos, ņemot
vērā 4.nodaļas apakšnodaļu nosacījumus.
40. Fizisko personu apvienībām, kurām
iepriekš nav bijuši panākumi sportā, var
tikt piešķirtas tiesības izmantot pašvaldības
īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošās sporta
zāles, sporta laukumus un citus sporta objektus,
samazinot par 75% Domes lēmumā noteikto
nomas maksu tikai gadījumā, ja pieteikumu
ir iesniegušas ne mazāk kā 15 šo saistošo noteikumu prasībām atbilstošas personas, un šo
saistošo noteikumu neatbilstošu personu skaits
nepārsniedz 20% no pieteikumu parakstītāju
kopskaita. Nomas maksas samazinājums ir
piemērojams sporta objektu izmantošanai ne
biežāk kā 1 reizi nedēļā ne vairāk kā 2 stundas.
41. Fizisko personu apvienībām ir
piemērojamas visas saistošo noteikumu
3.5.apakšnodaļas prasības, paredzot, ka ieeja
sporta objektā un atrašanās tajā ir atļauta tikai
personai ar derīgu caurlaidi caurlaidē noteiktajā
laikā.
4.5. Pieteikšanās kārtība
42. Lai saņemtu atbalstu veselīga dzīvesveida
veicināšanai, pretendents iesniedz rakstisku
pieteikumu Mārupes novada pašvaldības

vai

Nomas maksas samazinājums par tiesībām
izmantot pašvaldības sporta objektus

100% no Domes lēmumā noteiktās nomas
maksas Mārupes sporta centra noteiktajos
laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi
nedēļā ne vairāk kā 2 stundas.
100% no Domes lēmumā noteiktās nomas
maksas Mārupes sporta centra noteiktajos
laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi
nedēļā ne vairāk kā 2 stundas
100% no Domes lēmumā noteiktās nomas
maksas Mārupes sporta centra noteiktajos
laikos vienā sezonā, nepārsniedzot 1 reizi
nedēļā ne vairāk kā 2 stundas

administrācijā. Sportisti un komandas, kā arī
atsevišķi komandas dalībnieki, var izmantot
pielikumā Nr.1 esošo veidlapu pieteikuma
sagatavošanai, pārējās juridiskās un fiziskās
personas izmanto pielikumā Nr.2 esošo
veidlapu. Veidlapas aizpildīšana nav obligāta,
tā ir izmantojama kā paraugs.
43. Pieteikumā obligāti norāda sekojošu
informāciju un pēc nepieciešamības pievieno
šo informāciju apstiprinošus dokumentus:
43.1. Juridiskas personas pieteikumā norāda:
43.1.1. ziņas par juridisko personu, īsu tās
darbības aprakstu Mārupes novadā, darbības
vietu, pievienojot reģistrācijas apliecību;
43.1.2. Mārupes novadā deklarētās personas, kurām šī juridiskā persona nodrošina
sporta aktivitātes, pievienojot izkopējumu
no apmeklējumu uzskaites žurnāla par katra
Mārupes novadā deklarētā sportista treniņu
apmeklēšanu pēdējā gada laikā;
43.1.3. sporta organizācijas panākumus
pēdējos 12 mēnešos vismaz Latvijas mērogā
organizētās sacensībās, kurās piedalījušās ne
mazāk kā 6 organizācijas attiecīgajā sporta
veidā, pievienojot panākumus apliecinošus
dokumentus (protokols, diploms, sporta kluba,
biedrības vai sporta skolas, federācijas vēstule),
atsevišķi norādot Mārupes novadā deklarēto
sportistu panākumus attiecīgās nozīmes
sacensībās;
43.1.4. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā
izlietošanas mērķi;
43.1.5. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, papildus pieteikumam pievieno izmaksu
aprēķinu.
43.2. fiziskās personas un komandas norāda:
43.2.1. katrai pieteikumā minētajai personai
vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto
dzīvesvietu;
43.2.2. neolimpiskā sporta veida, ar kuru
nodarbojas, īsu aprakstu un gūtos panākumus,
pievienojot panākumus apliecinošus dokumentus;
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tika izlietots neparedzētajiem mērķiem;
48.5. ir saņēmis maksimāli pieļaujamo atbalsta apmēru viena budžeta gada ietvaros;
48.6. saistošo noteikumu 5.punktā minētajā
gadījumā;
49. Pretendentam ir tiesības novērst 49.
punktā minētos šķēršļus, kas bija par pamatu
atteikumam piešķirt pašvaldības atbalstu, un
iesniegt atkārtotu pieteikumu.

novada Domes izpilddirektoru par atbalsta piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu
iesniegšanas kārtību. Ja sportists pieteikumā
bija lūdzis pārskaitīt atbalstu trešajai personai, kura uzņemas atbildību par tā izlietojumu, līgums tiek slēgts starp sportistu,
Mārupes novada Domes izpilddirektoru un
trešo personu. Atbalstu izmaksā tikai pēc
tam, kad administratīvo līgumu paraksta visas puses.
7. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas
54. Domes lēmumu var pārsūdzēt
kārtība
Administratīvajā rajona tiesā saskaņā ar
50. Pieteikumu pirmreizēju pārbaudi veic Administratīvā procesa likumu.
Mārupes novada Sporta centra Treneru pa8. Lēmuma izpildes kontrole
dome (turpmāk tekstā – Treneru padome).
55.
Pretendents,
kurš saņēmis pašvaldības
Tā pārbauda pretendenta iesniegto dokufinansējumu,
viena
mēneša laikā pēc
mentu atbilstību šo saistošo noteikumu
prasībām, vērtē pretendenta norādīto pama- finansējuma izlietošanas iesniedz Domē
tojumu saņemt atbalstu un sniedz atzinumu piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti.
56. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots
Mārupes novada Domei.
iepriekš
neparedzētajiem mērķiem, Dome
51. Treneru padomei ir tiesības:
lemj
par
piešķirtā finansējuma atmaksas
51.1. uzaicināt sportistu uz sēdi sniegt papieprasījumu.
skaidrojumus personīgi;
57. Ja piešķirtais finansējums netiek
51.2. pieprasīt iesniegt papildus doku46. Ierosinātā sporta pasākuma nozīmīguma vērtēšanas kritēriji un punktu piešķiršanas kritēriji:
izlietots vai netiek izlietots pilnībā, tad
mentus
vai
uzrādīt
jau
iesniegto
dokumentu
Vērtēšanas
Maksimāli
Iegūstamie punkti
neizlietoto finansējuma daļu finansējuma
oriģinālus;
kritēriji
pieļaujamais
punktu skaits
51.3. izlases kārtībā veikt pārbaudes, saņēmējs atmaksā Pašvaldībai 10 darba diierodoties pie sportista sporta nodarbību enu laikā pēc pasākuma.
46.1. pasākuma 20, kur 10
1. oriģinalitāte, jaunrade:
oriģinalitāte,
punkti ir maksimāli 1.1. Pasākums tiek īstenots novadā 1 reizi – 10 punkti;
organizēšanas vietā.
9. Noslēguma jautājums
jaunrade,
pieļaujamais
1.2. Pasākums novadā tiek īstenots līdz 5 reizēm gadā – 8
52. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai
59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās diaktualitāte
punktu skaits
punkti;
atteikumu piešķirt atbalstu pieņem Mārupes enu spēku zaudē Mārupes novada Domes
par pasākuma
1.3. Pasākums novadā tiek īstenots 5 reizes gadā un vairāk - 5
novada Dome uz Treneru padomes atzinuma 2012. gada 25. janvāra saistošie noteioriģinalitāti un
punkti.
pamata. Mārupes novada Domei ir saistošs kumi Nr.11/2012 „Par atbalsta sniegšanu
jaunradi, un 10
2. Aktualitāte
Treneru padomes atzinums daļā par pretend- juridiskām un fiziskām personām sporta un
punkti ir maksimāli 2.1.pasākums ir pieprasīts - 10 punkti;
enta atbilstību saistošo noteikumu prasībām, veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes
pieļaujamais
2.2. pasākums ir maz pieprasīts – 8 punkti;
taču nav saistošs Treneru padomes atzinums novadā”.
punktu skaits
2.3. pasākums nav pieprasīts vispār – 5 punkti.
par pasākuma
daļā par konkrētam pretendentam piešķiramā
aktualitāti
atbalsta apmēru.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
20
1. pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem vairāk kā 50%
46.2. sportista
53. Pamatojoties uz Mārupes novada
Ar pielikumiem var iepazīties pašvaldības
līdzfinansējums
no kopējām izmaksām - 20 punkti;
Domes pieņemto lēmumu pretendents
(procentos
2. pasākums tiek finansēts no paša līdzekļiem 30 - 50% slēdz administratīvo līgumu ar Mārupes vietnē www.marupe.lv sadaļā Mārupes Sporno kopējām
apmērā no pasākuma kopējām izmaksām – 15 punkti;
ta centrs

43.2.3. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā
izlietošanas mērķi;
43.2.4. ja tiek pieprasīts finansiālais atbalsts, papildus pieteikumam pievieno izmaksu
aprēķinu.
43.3. fizisko personu apvienība, kurai nav
iepriekš gūto sporta panākumu, norāda:
43.3.1. personas datus par katru personu,
obligāti norādot katrai pieteikumā minētajai personai personas kodu un deklarēto dzīvesvietu;
443.3.2. sporta aktivitātes, ar kuru nodarbojas vai vēlas nodarboties, īsu aprakstu;
43.3.3. pieprasāmā atbalsta veidu, norādot tā
izlietošanas mērķi;
43.3.4. pašvaldības sporta objektu, kuru
vēlas izmantot savām aktivitātēm un vēlamo
izmantošanas laiku.
5. Privātpersonas organizētā pasākuma
līdzfinansēšanas kārtība
44. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas
atbilst šo noteikumu prasībām, var ierosināt
Pašvaldībai atbalstīt tās organizēto pasākumu
sportā, ja pasākums notiek Mārupes novada

pasākuma
izmaksām)

46.3. sportista
uzticamība un
reputācija

20

46.4. sportista
pieredze

20

46.5. pasākuma
publicitāte

administratīvajā teritorijā un ir sabiedriski
nozīmīgs.
45.Ierosinājums pašvaldībai iesniedzams
rakstveidā brīvā formā, pievienojot šādus dokumentus:
45.1. iesniegumu ar pasākuma norises aprakstu, tai skaitā ar pasākuma aktualitātes un
oriģinalitātes aprakstu, pievienojot attiecīgus
dokumentus, kas to apliecina, piemēram, atsauksmes, norāda pasākuma realizācijas laiku,
veicamos publicitātes pasākumus;
45.2. finansējuma tāmi, kurā norādīta
informācija par paredzamo finanšu līdzekļu
izlietojumu, finanšu līdzekļu sadalījums, kas
procentuāli pret pasākuma kopējām izmaksām
parāda pašu finansējumu un pieprasāmo
pašvaldības finansiālo atbalstu;
45.3. informāciju par finansējuma pieprasītāju
(darba pieredzi, reputāciju, vēlams pievienojot
atsauksmes, ja tādas ir, vai norādot to iegūšanas
avotus), finansējuma saņēmēju un atbildīgo personu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

3. līdzfinansējums tiek paredzēts 30 - 10% apmērā no kopējām
izmaksām – 10 punkti;
4. līdzfinansējums tiek paredzēts mazāk par 10% no kopējām
pasākuma izmaksām vai netiek paredzēts vispār – 5 punkti.
1. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt ne
mazāk kā 5 pozitīvas atsauksmes – 20 punkti;
2. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt līdz
5 atsauksmēm, no kurām vismaz 2 ir pozitīvas – 10 punkti;
3. pēdējos 12 mēnešos par sportistu ir iespējams saņemt vienu
pozitīvu atsauksmi - 5 punkti;
4. publiskā vidē nav pieejamas atsauksmes vispār – 0 punkti;
1. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu,
vairāk kā 10 gadus – 20 punkti;
2. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu,
5-10 gadus – 15 punkti;
3. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu,
1-5 gadus – 10 punkti;
4. sportists darbojas jomā, kurā ierosina organizēt pasākumu,
līdz vienam gadam –5 punkti.
1. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne
mazāk kā trīs masu mediju līdzekļu pārstāvjus – 20 punkti;
2. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt ne mazāk
kā 2 dažādu masu mediju līdzekļu pārstāvjus – 15 punkti;
3. sportists piedāvā, organizējot pasākumu, piesaistīt 1 masu
mediju līdzekļu pārstāvi pēc savas izvēles, – 10 punkti;
4. pasākumā masu mediju līdzekļu pārstāvju iesaistīšana (piesaiste) nav paredzēta – 0 punkti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar MND 2014.gada 30.aprīļa
lēmumu Nr. 13 (protokols Nr. 6, lēmums Nr.24)

Par nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtību Mārupes
novadā 2014. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 46. pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.
panta 81 daļu, pārejas noteikumu 63. punktu.

I Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā 2014. gadā Mārupes novadā tiek
maksāts nekustamā īpašuma nodoklis par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas.

II Nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas kārtība
2. Nekustamā īpašuma nodokli par
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un
nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo
māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās
mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu
tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta
septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.
III Pārējie noteikumi
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

47. Piešķiramā atbalsta apmērs:
Iegūto
punktu
skaits

Nozīmīguma
pakāpe

Atbalsta veids

47.1.

80 līdz 100

Ļoti nozīmīgs

Līdz 700,00 un
EUR

100% no Domes lēmumā noteiktās
nomas maksas pieteiktā pasākuma
novadīšanai

47.2.

50 līdz 79

Nozīmīgs

Līdz 400,00 un
EUR

100% no Domes lēmumā noteiktās
nomas maksas pieteiktā pasākuma
novadīšanai

47.3.

nenozīmīgs
iegūstot
punktu skaitu mazāk
kā 50

Nepiešķir

50 % no Domes lēmumā noteiktās
nomas maksas pieteiktā pasākuma
novadīšanai
(ja tas tiek pieprasīts)

Finansiālais
atbalsts

vai

un

Nomas maksas samazinājums par
tiesībām izmantot pašvaldības sporta
objektus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Papildināt Saistošos noteikumus ar 19.1
Apstiprināti ar MND 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr. 11, (protokols Nr. 6, lēmums Nr.9) šādā redakcijā:

Grozījumi Mārupes novada
Domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos
Nr.11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”
Izdoti pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 2.un 4.punktu

6. Pašvaldības atbalsta nepiešķiršanas
48.2. sniedzis nepatiesas ziņas;
pamats
48.3. nav iesniedzis atskaiti par iepriekš
48. Pašvaldības atbalstu nepiešķir, ja pre- piešķirtā atbalsta izlietojumu;
Izdarīt Mārupes novada Domes 2010.
tendents:
48.4. nav atmaksājis pašvaldībai iepriekš gada 18. augusta saistošajos noteikumos
48.1. neatbilst šo noteikumu prasībām;
piešķirto atbalstu, kurš netika izlietots vai Nr.11/2010 šādu grozījumu:

PIEKTDIENA, 8.AUGUSTS, 2014

„191. Aizliegts piegružot, piesārņot vai
aizsprostot ielas braucamo daļu un nomales,
kā arī izvietot jebkādus priekšmetus ielas sarkano līniju robežās.
Par šajā punktā minēto darbību veikšanu
nekustamā
īpašuma,
kura
teritorijā
ir konstatēts pārkāpums, īpašniekam
(lietotājam, valdītājam) izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz EUR 100.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR
150.”
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
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MarupesVESTIS
speciālajām vajadzībām, kuras atklājas
pēc bērna reģistrācijas rindā, kā arī par
izmaiņām veselības stāvoklī. Vecāki informē
administrāciju par iesniegumā norādīto datu
Mārupes novada pašvaldības pirmsizmaiņām (dzīvesvietas vai tālruņa numura
skolas izglītības nodrošināšanas
maiņa, bērna iestāšanās citā izglītības iestādē)
funkcijas īstenošanas kārtība
10 darba dienu laikā no šo izmaiņu rašanās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. dienas.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Apstiprināti ar MND 2014.gada 30.aprīļa
lēmumu Nr. 15 (protokols Nr. 6, lēmums Nr.37)

panta pirmās daļas
4.punktu un 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 21. pantu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk
- bērni) reģistrācijas un uzņemšanas kārtību
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs (turpmāk - pašvaldības
izglītības iestādes);
1.2. kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu privātajām
izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas
pirmsskolas izglītības programmas un sniedz
pirmsskolas izglītības pakalpojumus Mārupes
novada administratīvajā teritorijā deklarētiem
pirmsskolas vecuma bērniem (turpmāk privātās izglītības iestādes).
2. Pirmsskolas vecuma bērniem tiek
nodrošināta iespēja apgūt pirmsskolas
izglītības programmu:
2.1. pašvaldības izglītības iestādēs
(pašvaldības
apmaksātais
pirmsskolas
izglītības pakalpojums);
2.2. privātajās izglītības iestādēs, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas
izglītības apguvei (pašvaldības līdzfinansētais
pirmsskolas izglītības pakalpojums).
3. Bērns var pretendēt uz vietu pašvaldības
izglītības iestādē arī tad, ja apgūst pašvaldības
līdzfinansētu pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē.
II Bērnu reģistrācijas kārtība rindā
uz pašvaldības izglītības iestādēm
un pašvaldības apmaksātām vietām
privātajās izglītības iestādēs
4. Vecāki ir tiesīgi reģistrēt vienotā rindā
uz pašvaldības izglītības iestādēm (turpmāk
tekstā – rindā) bērnu, kura deklarētā
dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no vecākiem
(aizbildņiem) ir Mārupes novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
nākamajā
kalendārajā gadā pēc bērna piedzimšanas;
5. Bērnu reģistrācija sākas maija mēneša
pirmajā darba dienā plkst. 9.00.
6. Reģistrējot bērnu rindā, ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums (Pielikums Nr.1);
7. Pieteikumus var iesniegt elektroniski,
aizpildot tīmekļa vietnē www.marupe.lv izvietoto pieteikuma formu un aizsūtot to uz
elektronisko pastu bernudarzs@marupe.lv
vai arī personīgi iesniedzot Mārupes novada
Izglītības dienestā (turpmāk – Izglītības dienests) Daugavas ielā 29, Mārupē.
8. Elektroniski iesniegtajā pieteikumā tiek
atzīmēts tā iesniegšanas laiks elektroniski,
personīgi aizpildītajā pieteikumā iesniegšanas
laiku norāda pats iesniedzējs, kas tiek
apstiprināts ar Izglītības dienesta darbinieka
parakstu. Pieteikumi ir iesniedzami Izglītības
dienesta darba laikā. Ārpus Izglītības dienesta
darba laika elektroniski sagatavoti un nosūtīti
pieteikumi tiek reģistrēti nākamajā darba
dienā to saņemšanas secībā.
9. Ne vēlāk kā 10. (desmitajā) darba dienā
pēc bērnu reģistrācijas uzsākšanas Izglītības
dienests apkopo visus saņemtos pieteikumus, tos sašķirojot pēc iesniegšanas laika, un
aizpilda reģistrācijas žurnālu. Reģistrācijas
žurnāls tiek glabāts 5 (piecus) gadus, sākot ar
5. (piekto) darba dienu pēc tā aizpildīšanas,
tas ir pieejams arī elektroniskā formā tīmekļa
vietnē www.marupe.lv, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
10. Bērns ir reģistrēts rindā ar brīdi, kad ir
veikta reģistrācija reģistrācijas žurnālā.
11. Vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības
saņemt pilnu informāciju par rindas virzību.
12. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir
informēt Izglītības dienestu par bērna
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III Bērnu uzņemšanas kārtība pašvaldības
izglītības iestādēs
13. Izglītības iestādē grupas komplektē
no vienotajā rindā reģistrētajiem bērniem
atbilstoši
licencētajām
programmām,
nepārsniedzot normatīvajos aktos paredzēto
maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu grupā, bet
ne vairāk kā 18 (astoņpadsmit) bērni grupā no
1,5 (pusotra) gada vecuma līdz 3 (trīs) gadu
vecumam, un ne vairāk kā 24 (divdesmit četri)
bērni grupā vecumā no 3 (trīs) gadu vecuma
līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai..
14. Dokumentu pieņemšana bērnu
uzņemšanai izglītības iestādē notiek katru
gadu no 1. jūnija līdz 25. augustam. Gada
laikā brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši
attiecīgā bērna vecumam un vakancēm grupās.
15. Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēs ārpuskārtas tiek uzņemts :
15.1. bērns, spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos gadījumos;
15.2. bērns, kurš ir sasniedzis obligāto
pirmsskolas izglītības vecumu;
15.3. bērns, kurš ir šīs izglītības iestādes
izglītojamā brālis vai māsa;
15.4. bērns, kura viens no vecākiem strādā
Mārupes novada dibinātajā iestādē;
15.5. bērns, kuram ir noteikta ārpus ģimenes
aprūpe;
15.6. bērns no audžu ģimenes;
15.7. bērns, par kuru ir sniegts bāriņtiesas
atzinums vai rekomendācija.
16. Lēmumus par bērnu uzņemšanu pirmskolas izglītības iestādēs saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā pieņem centralizētā
Bērnu uzņemšanas komisija (turpmāk tekstā
– Komisija).
17. Pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas
Izglītības dienests desmit darba dienu laikā
informē vecākus (aizbildņus) par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē, nosūtot uz
pieteikumā norādīto adresi (elektronisko pastu) paziņojumu (turpmāk tekstā Paziņojums)
(Pielikums Nr.2).
18. Viena mēneša laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 20.
augustā, vienam no bērna vecākiem (aizbildnim) ir
18.1. jāiesniedz izglītības iestādē:
18.1.1. bērna dzimšanas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
18.1.2. bērna medicīniskā karte ar speciālistu
slēdzienu par bērna veselības stāvokli;
18.1.3. medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
18.1.4. bērniem ar speciālajām vajadzībām medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziena
kopija;
18.1.5. bērna profilaktiskās potēšanas kartes
kopija (veidlapa Nr.063/u);
18.2. un jānoslēdz līgums ar Izglītības
iestādi (Pielikums Nr.3).
29. Saistošo noteikumu 20.punktā minēto
prasību daļējas vai pilnīgas neizpildes
gadījumā un/vai norādītā termiņa nokavēšanas
gadījumā Komisijai ir tiesības anulēt lēmumu
par Bērna uzņemšanu izglītības iestādē,
vienlaicīgi reģistrējot bērnu rindā ar pēdējo
kārtas numuru.
IV Bērnu atskaitīšanas kārtība no
pašvaldības izglītības iestādēm
20. Atskaitīšana no pirmsskolas izglītības
iestādes tiek veikta šādā gadījumā:
20.1. pēc vecāku (aizbildņu) iesnieguma;
20.2. bērns ir saņēmis izziņu par pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvi;
20.3. bērna veselības stāvoklis pēc
pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena
nepieļauj viņa atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas grupā;
20.4. vecāki neievēro iestādes darba laiku

pašvaldībā
(pirmsskolas izglītības skolotāja trīs rakstiski
ziņojumi par pārkāpumu);
20.5. bērns apgūst programmu citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā
izglītības iestādē;
20.6. bērns izglītības iestādi bez attaisnojoša
iemesla nav apmeklējis mēnesi pēc kārtas
vai divu mēnešu periodā apmeklēto dienu
skaits ir mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām,
un vecāki (aizbildņi) nereaģē uz Izglītības
iestādes vadītāja nosūtīto brīdinājumu par to,
ka bērns var tikt atskaitīts. Par attaisnojošu
iemeslu uzskatāms bērna veselības stāvoklis,
ko apliecina ģimenes ārsta izsniegta izziņa,
vecāku atvaļinājums, par kuru vecāki iepriekš
rakstiski informē iestādes administrāciju
vai citi neparedzēti gadījumi, kurus izvērtē
Komisija.
21. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no
izglītības iestādes pieņem iestādes vadītājs.

(Pielikums Nr.4) ar privāto izglītības iestādi
par pašvaldības līdzfinansēta pirmsskolas
izglītības pakalpojuma nodrošināšanu.
30. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma
piešķiršanu un izbeidz līgumu par pirmsskolas izglītības pakalpojuma līdzfinansēšanu
privātajā izglītības iestādē, ja Izglītības dienests konstatē, ka:
30.1. bērna un/vai vecāku pamata
dzīvesvieta vairs nav deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
30.2. bērns mācību gada laikā neapmeklē
privāto izglītības iestādi 3 mēnešus pēc kārtas;
30.3. bērns tiek atskaitīts no privātās
izglītības iestādes;
30.4. pašvaldība konstatē, ka piešķirtais
pašvaldības līdzfinansējums netiek izmantots
atbilstoši līguma nosacījumiem;
30.5. tiek konstatēti būtiski pārkāpumi
privātās izglītības iestādes darbībā;
30.6. privātā izglītības iestāde pārtrauc
V Pašvaldības līdzfinansējuma sniegšanas
darbību, tiek reorganizēta vai likvidēta.
kārtība pirmsskolas izglītības pakalpo31. Pašvaldībai ir tiesības jebkurā brīdī
juma nodrošināšanai bērnam privātajā
veikt pārbaudes privātajā izglītības iestādē
izglītības iestādē
nolūkā pārliecināties par saistošo noteikumu
22. Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības
izpildi.
pakalpojuma pieejamību, pašvaldība budžetā
šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros var VI Bērnu uzņemšanas komisijas darbības
iesaistīt privātās izglītības iestādes un uzpamatprincipi
dot nodrošināt pirmsskolas izglītības pa32. Bērnu uzņemšanu pašvaldības pirmsskalpojuma sniegšanu, piešķirot šī uzdevuma kolas izglītības iestādēs nodrošina centralizēta
pildīšanai pašvaldības līdzfinansējumu.
Bērnu uzņemšanas komisija, kas tiek izveido23. Līdzfinansējuma apmēru vienam ta ar Mārupes novada Domes lēmumu.
bērnam mēnesī pirmsskolas izglītības pak33. Komisija lēmumus pieņem sēdēs, kuras
alpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības tiek protokolētas.
iestādē nosaka Mārupes novada Dome ar
34. Komisijas pieņemtie lēmumi ir
lēmumu.
ierakstāmi protokolā.
24. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir ar
35. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus
nākamo mēnesi pēc dzimšanas dienas, kurā par:
bērnam aprit 1,5 (pusotrs) gads un līdz brīdim,
35.1. Bērna uzņemšanu pirmsskolas
kad bērns tiek uzņemts pašvaldības izglītības izglītības iestādē vispārējā kārtībā;
iestādē, vai līdz brīdim, kad bērns ir saņēmis
35.2. Bērna pārcelšanu no vienas
izziņu par pirmsskolas izglītības mācību pro- pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes uz
grammas apguvi.
citu pirmsskolas izglītības iestādi;
25. Pašvaldības līdzfinansējums tiek
35.3. Bērna uzņemšanu pirmsskolas
izmaksāts par iepriekšējā mēnesī privātajā izglītības iestādē ārpuskārtas saistošajos noizglītības iestādē izglītojamiem bērniem teikumos paredzētajos gadījumos;
pamatojoties uz atskaiti par Mārupes novadā
35.4. Vietas saglabāšanu bērnam pirmsdeklarēto bērnu apmeklējumu pirmsskolas skolas izglītības iestādē ilgāk par 1 (vienu)
izglītības iestādē (Pielikums Nr.5) un rēķinu. mēnesi.
Privātā izglītības iestāde nodrošina doku36. Komisija ir atbildīga par bērnu
mentu par bērnu kavējumiem glabāšanu reģistrācijas datu uzskaites aktualizēšanu un
un uzskaiti, nodrošinot pašvaldībai ar tiem nodrošina bērnu reģistrācijas žurnālā iekļauto
iepazīties dokumentu glabāšanas vietā un datu pastāvīgu pārbaudi. Ja pārbaudes
iesniedzot pašvaldībai dokumentu kopijas rezultātā tiek konstatēti šo saistošo noteikumu
vai atsūtot dokumentus skenētā veida elek- prasībām neatbilstoši dati, Komisija lemj par
troniski uz pašvaldības norādīto e-pastu. Bērnu reģistrācijas anulēšanu.
Avansa maksājumi nav paredzēti
37. Komisija izvērtē un sniedz atzinumu
26. Pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu iestādes vadītājam par to vai Bērna prombūtne
par laiku, kad bērns neattaisnotu iemeslu dēļ ir uzskatāma par attaisnojošu saistošajos nonav apmeklējis privāto izglītības iestādi. Lai teikumos paredzētajos gadījumos.
aprēķinātu piešķiramā līdzfinansējuma apmēru
38. Komisijai ir pienākums sniegt atzinumu
par laika periodu, kurā ir konstatēti neattais- Mārupes novada Domei, ja ir saņemta sūdzība
noti kavējumi, pašvaldības Domes noteikto par iestādes vadītāja saistošajos noteikulīdzfinansējuma apmēru dala ar mēneša dienu mos paredzētajos gadījumos pieņemtajiem
skaitu un reizina ar to dienu skaitu, kad bērns lēmumiem.
bija apmeklējis privāto izglītības iestādi vai
VII Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
kad bērna kavējums tika atzīts par attaisnotu.
39. Komisijas un pašvaldības izglītības
27. Ja pašvaldības budžetā vairs netiek
iestādes vadītāja pieņemtos lēmumus un
paredzēti līdzekļi vai tiek samazināts līdzekļu
faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes noapmērs pašvaldības līdzfinansēta pirmssvada Domē Administratīvā procesa likumā
kolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
noteiktajā kārtībā.
privātajās izglītības iestādēs, pašvaldība, 1 (vi40. Mārupes novada Domes pieņemtos
enu) mēnesi iepriekš par to brīdinot vecākus
lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā raun privātās izglītības iestādes, pārtrauc vai
jona tiesā Administratīvā procesa likumā
samazina pirmsskolas izglītības pakalpojuma
noteiktajā kārtībā.
līdzfinansēšanu.
28. Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsVIII Citi noteikumi
skolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai
41. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms
privātajā izglītības iestādē piešķir pamatojo- šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, tiek
ties uz vecāku iesniegumu privātajai izglītības saglabāts pirmreizējās reģistrācijas datums.
iestādei, ja bērna un vismaz viena no vecākiem
42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos
pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes no- spēku zaudē Mārupes novada Domes 2013.
vada administratīvajā teritorijā.
gada 6. februāra saistošie noteikumi Nr.
29. Ja privātā izglītības iestāde ir Latvijas 3 „ Mārupes novada pašvaldības pirmsRepublikā reģistrēta pirmsskolas izglītības skolas izglītības nodrošināšanas funkcijas
iestāde, kura realizē licencētas pirmsskolas īstenošanas kārtība”.
izglītības programmas, un tā piekrīt sniegt
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
bērnam pirmsskolas izglītības pakalpojumu,
Ar pielikumiem var iepazīties pašvaldības
pašvaldības izpilddirektors slēdz līgumu
vietnē www.marupe.lv sadaļā Izglītība.
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pašvaldībā
Mārupes novads pusotra mēneša laikā
sašķirojis 8,6 tonnas stikla
Vēl līdz 24.augustam Mārupes novadā
norisinās stikla šķirošanas akcija „Stikla
raķete” , ko organizē „Eco Baltia grupas”
uzņēmumi SIA „Eco Baltia Vide” un AS
„Latvijas Zaļais punkts” sadarbībā
ar Mārupes novada Domi. Kopumā
Mārupes novadnieki pusotra mēneša
laikā sašķirojuši jau 8,64 tonnas stikla,
kas nenonāks atkritumu poligonos, bet
tiks nodotas otrreizējai pārstrādei.
„Viena pārstrādāta stikla pudele ietaupa
enerģiju, kas ļauj 100 vatu lampiņai degt 4
stundas. Attiecīgi Mārupes novadnieki pusotra mēneša laikā, sašķirojot vismaz 28 800
pudeļu, ir ietaupījuši tik daudz enerģijas, lai
viena 100 vatu lampiņa varētu degt 115 200
stundas jeb 13 gadus. Stiklu var pārstrādāt
neierobežotu reižu skaitu, ietaupot dabas
resursus un samazinot atkritumu daudzumu,
kas nonāk poligonos. Turklāt, šķirojot atkritumus, iedzīvotāji var samazināt arī maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo
šķiroto atkritumu konteineri tiek iztukšoti
bez maksas. Tāpēc mēs aicinām iedzīvotājus
būt aktīviem šķirotājiem gan līdz 24.augustam, gan arī pēc tam, lai Mārupe un visa Latvija būtu sakopta un tīra,” SIA „Eco Baltia
Vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte.
Akcijas laikā Mārupes novada ciemi
sacenšas divās komandās – zilajā komandā
kopā sacenšas Jaunmārupes un Skultes
ciemu iedzīvotāji, bet sarkanajā komandā –
Mārupes un Tīraines iedzīvotāji. Komanda,
kura „Stikla raķetes” laikā būs savākusi
un stikla konteineros nodevusi otrreizējai
pārstrādei visvairāk stikla pudeļu, saņems
Mārupes novada videi draudzīgāko ciemu
godu, kā arī akcijas noslēgumā abos
uzvarētājciemos tiks izvietoti āra tenisa
galdi.

Pašlaik salīdzinot zilās un sarkanās
komandas stikla šķirošanas rezultātus,
secināms, ka sacensība starp ciemiem ir
ļoti sīva un tikai par nepilniem 250 kilogramiem vairāk stiklu sašķirojusi Skultes
un Jaunmārupes apvienotā šķirotāju komanda. Salīdzinot pa Mārupes novada
ciemiem, šobrīd aktīvākie šķirotāji ir
Skultes iedzīvotāji, kuriem seko Mārupes
iedzīvotāji, Jaunmārupes iedzīvotāji un
Tīraines iedzīvotāji. Līdz šim akcijas laikā
Mārupes novadā sašķirotā stikla apjomi
pieauguši par 25%.
„Stikla raķetes” laikā Mārupes novada
iedzīvotāji ir aicināti izlietotās stikla pudeles
mest stikla pudelēm paredzētajos zaļajos
konteineros, kuri ir marķēti ar akcijas logo
un informāciju. Jaunmārupē un Skultē
izvietotie stikla konteineri akcijas laikā ir
marķēti ar zilu stikla raķeti, bet Mārupē
un Tīrainē izvietotie konteineri ar sarkanu
stikla raķeti.
Eco Baltia Vide

Mārupes novadā bez maksas savāks lielgabarīta
atkritumus un nolietotās elektropreces
Ar mērķi rūpēties par sakoptu un
skaistu Mārupes novadu šā gada 6.
un 13.septembrī Mārupes novada
dome sadarbībā ar vides un atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco Baltia VIDE” organizē lielgabarīta atkritumu (vecu mēbeļu, matraču un līdzīgu atkritumu), kā arī nolietoto elektropreču
bezmaksas savākšanu Mārupes novadā.
Mārupes novada iedzīvotāju ērtībām
lielgabarīta atkritumi un nolietotā elektronika tiks savākti vairākos laikos un dažādās
vietās Mārupes novadā. Iedzīvotāji ir
aicināti grafikā norādītajās vietās un laikos
nogādāt savus lielgabarīta atkritumus un/
Izvešanas grafiks Mārupes novadā:
Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
06.09.2014.
Ozolkalna un Stīpnieku ceļa
krustojums
Kantora un Plieņciema ielas
krustojums
Lielā iela 39
Lilliju un Padedzes ielu
krustojums
Laukums pie Mārupes
domes
Mārupītes gatve 1
Mārupītes gatves un rožu
ielas krustojums
Vecozolu un Gaujas ielu
krustojums
Zeltrītu iela starp 16. un 18.
namu
Viršu iela 17
Mārupes pamatskola/Viskalnu iela 7
Vecozolu un Tīraines ielu
krustojums

Laiks
no
plkst.
9:00

līdz
plkst.
9:30

9:40

10:30

10:40
11:20

11:10
12:10

12:20

12:50

13:00
13:40

13:30
14:10

14:20

14:50

15:00

15:30

15:35
16:05

16:00
16:30

16:40

17:10
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vai nolietotās elektropreces. Šajās vietās
attiecīgajā laikā būs transports ar konteineri
lielgabarīta atkritumiem un atsevišķs transports nolietoto elektropreču savākšanai.
Lielgabarīta atkritumu un nolietoto
elektropreču utilizācija iedzīvotājiem ir
bez maksas, bet pašiem būs jāparūpējas
tikai par to nogādāšanu līdz savākšanas
vietai.
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas, t.i., piemēram,
ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, bet datoram – ar
mātes plati u.tml..
Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
13.09.2014.
Loka ceļa un Birzes ielu
krustojums
Ziedkalnu ielas un Rudzu
ielas krustojums
Rudzu un Priežu ielu krustojums
Mazcenu aleja, laukums pie
mūzikas skolas
Mazcenu aleja, pie veikala
Bice
Skultes iela 17, pie veikala
Skultes iela 12
Priežu un Ozolu ielas
krustojums

Laiks
no
plkst.
9:00

līdz
plkst.
9:30

9:40

10:10

10:20

10:50

11:00

11:30

11:40

12:10

13:00
13:40
14:25

13:30
14:10
14:55

*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties
ar Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu
apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 67 517
600, 67 517 606, vai rakstot uz e-pastu:
riga@vide.ecobaltia.lv.
Eco Baltia VIDE

Jaunmārupē
notiks elektrības līniju
rekonstrukcija
Laikā no 2014.gada 22.augusta līdz
27.oktobrim A/S “Sadales tīkli” plāno
veikt elektroapgādes tīklu rekonstrukciju Mazcenu alejā, kā arī Meža un
Pļavu ielā, Jaunmārupē.
Rekonstrukcijas darbi, veicot esošo gaisvadu līniju demontāžu un kabeļu līniju
ierīkošanu, tiks veikti Mazcenu alejā
posmā no Meža ielas līdz Mazcenu alejai
33/3, Meža ielā posmā no Mazcenu alejas
līdz Čiekuru ielai, kā arī Pļavu ielā posmā
no Mazcenu alejas līdz Čiekuru ielai.
Papildus šiem darbiem tiks veikta arī apgaismes stabu rekonstrukcija.
Kā informē pašvaldības elektroinženieris
Normunds Kārklis, pašlaik uz A/S “Sadales
tīkls” apgaismes stabiem pašvaldība ir izvietojusi savus apgaismes objektus. Vecie
A/S “Sadales tīkla” apgaismes stabi rekonstrukcijas laikā tiks pilnībā demontēti, un
to vietā pašvaldība uzstādīs jaunus stabus
ar 100 vatu spuldzēm.

Apstiprināts rīcības
plāns trokšņa
samazināšanai uz
valsts autoceļiem
Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” ir izstrādājusi rīcības
plānu trokšņa samazināšanai valsts
autoceļiem, uz kuriem satiksmes
intensitāte ir vairāk nekā trīs miljoni
transportlīdzekļu gadā.
Ar rīcības plānu trokšņa samazināšanai
iespējams iepazīties Latvijas Valsts ceļi
tīmekļa vietnē www.lvceli.lv/ sadarbības
partneriem/ normatīvie dokumenti, kā
arī VAS “Latvijas Valsts ceļi”, iepriekš
piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis
Grāvers).
Rīcības plāns izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” prasībām un
apstiprināts ar Satiksmes ministrijas 2014.
gada 3.jūlija rīkojumu Nr. 01-03/131.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem “Pasakainās pļavas”,
“Lakstīgalu pļavas” un “Dzērvju pļavas”
Mārupes novada Dome 2013.gada 27.
novembrī ir pieņēmusi lēmumu „Par
detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
nekustamam
īpašumam
„Pasakainās
pļavas” kadastra Nr. 80760110999
(lēmums Nr.8.5, prot. Nr.9) un 2014.
gada 29. janvārī ir pieņēmusi lēmumus
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamam
īpašumam
„Lakstīgalu
pļavas” kadastra Nr. 80760110835
(lēmums Nr.5.2, prot. Nr.2) un „Par
detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu
nekustamam īpašumam „Dzērvju pļavas”
kadastra Nr. 80760020062 (lēmums Nr.5.3,
prot. Nr.2).
Detālplānojumu teritorijas ir nekustamie
īpašumi „Pasakainās pļavas”, „Lakstīgalu
pļavas” un „Dzērvju pļavas”, teritorijas platība aptuveni 40,49 ha. Saskaņā ar
2013.gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.2026. gadam zemesgabali “Pasakainās
pļavas” un “Lakstīgalu pļavas” atrodas mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) teritorijā, zemes gabals
“Dzērvju pļavas” atrodas mazsaimniecību
apbūve ārpus ciemiem (DzSM) un VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlauka turpmākajai attīstībai nepieciešamā
teritorijā.
Visu minēto detālplānojumu izstrāde
ir uzsākta ar mērķi precizēt novada

teritorijas plānojumā
noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu,
plānot jauna ceļu tīkla izveidošanu
un zemes gabala sadalīšanu jaunas
zemes vienībās. Nekustamo īpašumu
„Pasakainās pļavas”, „Lakstīgalu pļavas”
un „Dzērvju pļavas” teritorijā ir plānots
izveidot jaunas zemes vienības ārpus ciemiem, galvenokārt mazsaimniecību
apbūvei, kā arī jaunas zemes vienības, kas
nepieciešamas satiksmes infrastruktūras
un inženierkomunikāciju izbūvei.
Detālplānojumu izstrādātājs - SIA
„Damsijas”.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
iesniegt Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv.
Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu
laikā no informācijas publicēšanas
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Silindriķi-2”
Mārupes novada Dome 2014.gada
29.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5.1
„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Silindriķi-2”
(kadastra Nr. 80760060085)”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamais
īpašums “Silindriķi-2”, teritorijas platība
aptuveni 1,22 ha. Saskaņā ar 2013.gada
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada
teritorijas plānojumu 2014.- 2026. gadam
zemesgabals atrodas mazsaimniecību
apbūve ārpus ciemiem (DzSM) teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
precizēt teritorijas plānoto (atļauto)
izmantošanu,
veikt
zemes
gabala
sadalīšanu, veidot kopīgu ielu/ceļa
tīklu un inženiertehnisko komunikāciju
tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan

pieguļošajām teritorijām.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināta Mārupes novada Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 – 18.00.
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.
kremere@marupe.lv. Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas
publicēšanas „Mārupes Vēstis”, iesniegumā
noteikti norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
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3 + Ģimenes karte - jaunas iespējas
daudzbērnu ģimenēm!

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+
Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta
sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē
kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam,
ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā
līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes
īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt
atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi
Latvijā.
Kurš var saņemt karti?
Karte pienākas, ja personai (pašai vai
kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs
vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam
(arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam
un minētajiem bērniem ir deklarēta
dzīvesvieta Latvijas Republikā. Abiem
vecākiem ir tiesības saņemt šādu karti.
Kā pieteikties kartei?
Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja
saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību

“3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma
veidlapa, precīzi norādot lūgto informāciju
par sevi un saviem bērniem, kā arī norādot
pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt.
Ja ģimenei nav pieejas internetam,
veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības
bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur
pieejamos bezmaksas interneta pakalpojumus.
Pieteikuma veidlapa no 15.augusta būs
atrodama www.godagimene.lv, sadaļā
“Piesakies kartei”.
Kartes saņemšana
Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati
un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu
ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs
saņems e-pasta vēstuli vai īsziņu savā
tālrunī ar informāciju, ka karte 10 dienu
laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa pastu
uz norādīto adresi.
Kartes izmantošanas iespējas
Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb
3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlaides
būs iespējams izmantot, iegādājoties pakalpojumu kādā no uzņēmumiem, kurš
ir iekļauts daudzbērnu ģimeņu atbalsta
programmā. Visu daudzbērnu ģimenēm
draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams
aplūkot interneta vietnē godagimene.lv.
Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko
varēs izmantot ar šo karti, tiek regulāri
papildināts. Par jaunumiem kartes
īpašnieki tiks informēti, reizi mēnesī savā
e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā
arī caur jaunumiem projekta mājas lapā
godagimene.lv. Tāpat šī informācija būs
pieejama visās Latvijas pašvaldībās.
Projektu “Demogrāfisko pasākumu
īstenošana Latvijā
- daudzbērnu
ģimenes kartes - Latvijas Goda ģimenes
kartes ieviešana” atbalsta Sabiedrības
Integrācijas Fonds.

AS „Latvenergo” daudzbērnu ģimenēm dāvina
elektrības dāvanu kartes

AS „Latvenergo” arī šogad atbalsta
Latvijas daudzbērnu ģimenes un dāvina
tām elektrības dāvanu kartes 84,24 EUR
apmērā norēķiniem par elektrību.
Dāvanu karti var saņemt ikviena Latvijā
dzīvojošā ģimene, kurā ir trīs vai vairāk
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie.
Lai pieteiktos dāvanu kartei, nav obligāti
jābūt noslēgtam elektroenerģijas piegādes
līgumam ar Latvenergo – dāvanu kartes

summu var attiecināt arī uz līgumu par
mājokli, kuru ģimene īrē, vai uz nama
apsaimniekotāja līgumu.
Pieteikties dāvanu kartei daudzbērnu
ģimeņu pārstāvji var no 1.augusta
līdz 31.decembrim Latvenergo Klientu apkalpošanas centros vai klientu
portālā www.e-latvenergo.lv. Kartes tiks
individuāli nosūtītas katrai daudzbērnu
ģimenei, kuras pieteikums tiks apstiprināts.

Mārupietis Emīls Allers ieguvis BMX
pasaules čempionāta kausu
Turpinājums 1.lpp.
Mārupes novada Domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe sveicot Emīlu,
novēlēja sportistam arī turpmākus
panākumus un vecākiem - pacietību un
izturību, dēlu virzot uz sportiskiem sasniegumiem.
Pats čempions sumināšanas dienā par
saviem panākumiem bija nerunīgs, vien
sakot, ka, viņaprāt, uzvara nākusi viegli.
„Tāds ir Emīls. Viņš grib būt pirmais,
taču sacensības viņam stresu nerada.
Trasē Emīls brauc „ar funktieri”, domājot
līdzi, varbūt tas palīdz finišēt pirmajam.
Turklāt viņam labāk padodas garās trases,
jo uztrenētā izturība palīdz noturēt tempu
līdz pašām trases beigām. Arī pasaules
čempionātā startā Emīls neskrēja pirmais,
pagaidīja, lai pārējie izgrūstās, un tad aizbrauca visiem garām,” stāsta Emīla mamma Kristīne Allere.
Mārupes BMX kluba vadītājs Guntis
Ruskis uzskata, ka Emīls ir labs piemērs
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tam, ka vajag tikai vēlēties kaut ko sasniegt, un tas izdodas. „Protams, mums
Latvijā sports galvenokārt balstās uz
vecāku pleciem. Ja vecāki var finansiāli
atļauties, tad bērns brauc un piedalās arī
starptautiskās sacensībās. Tomēr ne visi,
kas aizbrauc, nokļūst uz pjedestāla, tāpēc
man ir ļoti liels prieks par Emīla sasniegto,” teic Guntis Ruskis.
Pasaules čempionātā otrais finišēja kluba
“Rīgas favorīts” pārstāvis, carnikavietis
Kristers Apels, kurš līdz ar to kļuva par
sudraba laureātu. Finālbraucienā B7 vecuma grupā iekļuva Rodrigo Antulis, kurš
ierindojās piektajā vietā aiz Jaunzēlandes
un Lielbritānijas pārstāvjiem un astotais
finālbraucienu noslēdza Markuss Ozoliņš,
kuru apsteidza holandietis un austrālietis.
Kopumā šajā vecuma grupā startēja
80 sportisti, tāpēc četru Latvijas sportistu iekļūšana finālā ir patiesi augsts sasniegums.
Uva Bērziņa

novadā
No rudens Jaunmārupē darbosies
„Brīvā Māras skola”

Vecāku iniciatīvas rezultātā Latvijā
jau 4 gadus darbojas pamatskola „Brīvā
Māras skola” kā alternatīva valsts
izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli
valsts noteiktajiem Latvijas izglītības
standartiem un vadlīnijām mācību
procesā tiek pievērsta liela uzmanība
cilvēka psiholoģijai un audzināšanai,
kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka
būtības apziņas attīstībai. Šoruden skola no Rīgas pārceļas uz jaunām telpām
Jaunmārupē.
Skolas ideja radās pirms pieciem gadiem,
kad satikās aktīvi vecāki un pulcināja domubiedrus domāt par bērnu izglītības
un cilvēku dzīves kvalitāti Latvijā
kopumā. Skola veidota, pētot un izzinot
tādas alternatīvās skolas gan Latvijā, gan
pasaulē kā Green school Bali, Ščetiņina
skola Krievijā, Summerhill school Anglijā,
Rīgas starptautiskā skola, Tautskola 99
Baltie Zirgi, Rona Klarka akadēmija
ASV, Valdorfskolas, Montesori skolas u.c.
Meklējot katrā no tām to labāko, skola ir izveidojusi savu autorprogrammu. Tā apvieno sevī kopveseluma skatu uz garīgo,
dvēselisko un cilvēcisko ar eksakto, praktisko zināšanu apguvi, mērķu uzstādīšanu
un sasniegšanu, ļaujot attīstīties un uzplaukt
bērna iekšējiem talantiem, dzīvot saskaņā

ar dabas ritmiem, veidojot sapratni par
procesiem dabā un visu lietu savstarpējām
sakarībām, sadarbojoties un cienot vienam
otru un ļaujot ieraudzīt sevi šajā pasaulē.
Mūsu tautas kultūras mantojums mums
palīdz un sniedz pārbaudītu dzīves vērtību
sistēmu, tāpēc skola balstās uz senču Saules gada kalendāru, kas ir kā pamats visam
apmācību procesam.
„Brīvā Māras skola” ir valsts akreditēta
pamatskola un šobrīd piedāvā 2 izglītības
programmas – licencētu un akreditētu
pamatizglītības programmu no 1. - 9.klasei un licencētu pirmsskolas programmu
bērniem no 2 - 7 gadiem. „Brīvā Māras
skola” ir ne tikai skola bērniem, bet arī
mums, pieaugušajiem, jo viss vēl tikai veidojas un ir nepārtrauktā attīstībā.
Šobrīd skola ir pārmaiņu priekšā, jo rudenī
jaunajās telpās Jaunmārupē darbu uzsāks
arī izaugsmes, kultūras un izglītības centrs
”MāruGuns”, kas apvienos visas
paaudzes, plašākam lokam piedāvājot
dažādus seminārus un nodarbības, amatnieku un radošās darbnīcas, domu biedru
tikšanās un sadziedāšanās vakarus, Saules
gada gadskārtu svētku svinēšanu un citus
pasākumus visai ģimenei. Vairāk par skolu
lasiet mājaslapā www.marasskola.lv.
Inga Mīdere

Mārupes vidusskola aicina
pieteikties skolēnus
Vēl līdz 25.augustam ir iespēja pieteikties
Mārupes vidusskolā uz
pamatizglītības jaunajām
programmām 7.klasē:
1. Pamatizglītības programma ar padziļinātu
matemātikas un programmēšanas apguvi
2. Pamatizglītības
programma
ar
padziļinātu valodu apguvi, apgūstot trīs
svešvalodas jau no 7. klases
Plašāk ar stundu plāniem katrā izglītības
programmā var iepazīties skolas mājas
lapā www.marupe.edu.lv
Uzņemšanas noteikumi katrā no virzienu
programmām:
• vecāku iesniegums;
• vidējais vērtējums no visu programmu pamatpriekšmetiem angļu valodā,
bioloģijā,
ģeogrāfijā,
informātikā,
krievu vai vācu valodā, latviešu valodā,
matemātikā, vēsturē, sociālās zinībās;
• vērtējums programmai atbilstošajos
profilpriekšmetos
(ar
padziļinātu

matemātikas apguvi – matemātikā,
informātikā; ar padziļinātu valodu apguvi – latviešu valodā, angļu valodā) nav
zemāks par 7 ballēm.
Uzņemšana
jaunajās
virzienu
programmās turpinās līdz 25.augustam,
uzrādot 6.klases liecību.
Pieteikties un saņemt informāciju par
programmām ir iespējams darba dienās
no 8:00 līdz 16:00 pa tālruni 26324789,
rakstot uz e-pastu angela.sokolova@
inbox.lv vai personīgi Mārupes vidusskolā,
Kantora ielā 97.
Nāc un mācies komerczinības
Mārupes vidusskolā!
Mārupes vidusskola vēl līdz 25.augustam
pieņem pieteikumus uz vidusskolas
10.klasi ar komerczinību programmu.
Vairāk informācijas pa tālruni 67934372,
ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties
skolas mājaslapā www.marupe.edu.lv.
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sports un kultūra
Koris „Noktirne” ieguvis sudraba diplomu
Pasaules koru olimpiādē
Latvijas medaļu pūru Pasaules koru
olimpiādē 2014 papildinājis arī Mārupes
senioru koris “Noktirne” diriģentes Ilgas Bērziņas vadībā, iegūstot sudraba
diplomu atklātajā konkursā senioru
koru grupā.
Pasaules koru olimpiādes moto bija
“Dalība ir augstākais gods”, tādēļ
jebkuram amatieru korim bija iespēja
piedalīties atklātā konkursā, apliecinot
savu konkurētspēju. Mārupes senioru koris „Noktirne” godam pārstāvēja savu novadu un tā mākslinieciskais sniegums tika
novērtēts ar sudraba diplomu.
„Mēs ļoti lepojamies ar mūsu dziedošajām

Torņkalna atspulgi gleznās

vecmāmiņām. Šāds augsts novērtējums
pasaules līmeņa konkursā apliecina mūsu
senioru kora sievišķīgo skaistumu un
skanējumu. Liels paldies kora vadītājai,
diriģentei Ilgai Bērziņai un visām koristēm
par pacietību un lielo ieguldīto darbu. Kora
panākumi ir kā pierādījums tam, ka, darot lietas ar aizrautību, arī panākumi neizpaliek,” uzsver Mārupes Kultūras nama
vadītāja Ira Dūduma.
Latvijas kori kopumā šīs olimpiādes
atklātajā konkursā startējuši ar teicamiem
panākumiem – kopā iegūti seši zelta un
četri sudraba diplomi.
Uva Bērziņa

Mārupes jaunajiem futbolistiem
panākumi „Saaremaa Cup 2014” turnīrā
Jūlija noslēgumā Mārupes Sporta
centra bērnu futbola komandām bija
iespēja startēt starptautiskajā futbola
turnīrā Igaunijā „Saaremaa Cup 2014”.
Uzrādot pārliecinošu sniegumu, 2005.
gadā dzimušo zēnu komanda mājas atgriezusies ar uzvaras kausu un medaļām.
Sacensībās, kas Igaunijas Sāremā salā
noritēja piecu dienu garumā, piedalījās
gandrīz 60 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas.
No Mārupes Sporta centra uz sacensībām
devās 2002.g.dz., 2005.g.dz. un 2006.g.dz.
zēnu komandas, kopumā 37 jaunie futbolisti.
Parādot labu un pārliecinošu sniegumu, augstāko rezultātu trenera Agra
Kokoreviča vadībā izdevās sasniegt
2005.g.dz. zēnu komandai. Iegūstot
1.vietu savā vecuma grupā, zelta medaļas
izcīnīja Rūdolfs un Valters Zandreiteri,
Reinis Krieviņš, Kristaps Viļums, Toms
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Pērkons, Kārlis Jurkāns, Sandis Ķiecis
un Markuss Liepiņš. Jāatzīmē, ka uzvaras
kausu Sāremas starptautiskajās sacensībās
šī komanda ieguvusi jau otro gadu pēc
kārtas. „Mārupes futbolisti parādīja
apņēmību un stingru raksturu, jo finālā
pret Igaunijas Narvas komandu izšķirošos
vārtus guva apstākļos, kad pie rezultāta
1:1 10 minūtes līdz spēles beigām sākās
negaiss un stiprs lietus. Pēc spēles zēnu
acīs varēja manīt apjukumu un uzvaras
asaras. Šādas spēles neaizmirstas,” stāsta
treneris A.Kokorevičs.
Vērtīgu starptautisko sacensību pieredzi
guvuši arī 2006.g.dz. jaunie futbolisti
(treneris Salvis Rutkaste), kuri savā vecuma grupā izcīnīja 5.vietu. Veiksme
augstākam rezultātam pietrūka 2002.g.dz.
zēnu komandai (treneris Jānis Vilkaušs),
kas savā vecuma grupā ierindojās 8.vietā.
Kate Nītiņa

Projekta „Tēriņu ielas mistērijas”
aktivitātes turpinās visas vasaras
garumā.
5. augustā norisinājās kārtējā tikšanās
ar mākslu un māksliniekiem, kad jaunie
mārupieši devās gleznot Arkādija parka
skatus. Gaismēnas un senā parka gaisotne
dalībniekiem rosināja iztēli un krāsu paletes
bagātību. Ar akvareļtehnikas noslēpumiem
mākslas
mīļotājus
iepazīstināja
māksliniece Ingeborga Pamovska. Graffiti tehnikā darbojās jaunie mākslinieki
Annas Carukas un Annas Keomegi
vadībā. Plenēra neatņemama sastāvdaļa
bija restorāna 32. augusts cienasts, kas
saliedēja dažādu paaudžu radošos cilvēkus.
Savukārt jūlijā jaunie Mārupes un Rīgas
mākslinieki devās gleznot promenādē,
lai atainotu dzelzceļa tilta skatus, kā arī
pabija Torņakalnā, kur zīmēja skaisto
Torņakalna staciju un senos tiltiņus, kokus

un baznīcu. Torņakalna baznīcas dārzā
notika mākslinieces Gulnaras Skuteles
portreta glezniecības meistarklase eļļas
tehnikā. Bērni kopā ar profesionāliem
māksliniekiem gleznoja mācītāja Kaspara Simanoviča portretu (attēlā).
Šajā vasarā Mārupes bērni viesojās arī
Esplanādē, notikuma Rīga 2014 kultūras
vasarnīcā, kur aizrautīgi zīmēja un gleznoja cilvēkus, pilsētvidi un parku. Neskatoties uz karstumu, bērni un jaunieši bija
pilni radošās enerģijas, ar sauli sirdīs un
radīja jaunus darbus dažādās tehnikās.
Projektu īsteno biedrība „Mārupes
radošā laboratorija”.
Projektu atbalsta:

Aizvadīts kārtējais
Mini motokrosa posms

Mārupietes novusā – labākās Eiropā!

Trasē devās arī jaunākā dalībniece solo braucējos, piecgadīgā
Patrīcija Bērziņa (vidū), izcīnot starp meitenēm MX50 klasē 3.vietu

Eiropas čempionāta uzvarētājas kopā ar dienas centra “Švarcenieki”
vadītāju Gati Vācieti
19. un 20. jūlijā Igaunijas pilsētā
Kilingi – Nomme notika 3. atklātais
Eiropas čempionāts novusā jauniešiem
un vienlaikus arī Eiropas kausa novusā
pieaugušajiem V posms. Starp Latvijas
delegācijas pārstāvjiem uz sacensībām
bija devušies arī četri mārupieši, kas savas novusa prasmes apgūst Jaunmārupes
dienas centrā ”Švarcenieki”. Sacensībās
kopumā piedalījās vairāk nekā 200
dalībnieku, pārstāvot delegācijas no
Vācijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas un Latvijas.
Ar lielu prieku vēlamies dalīties ziņās
par mūsu mārupiešu sasniegumiem: Dagnija Puniņa izcīnīja Eiropas čempiones titulu Jaunietēm (U 18), Gabriēla Kazlovska
– Eiropas vicečempiones titulu Jaunietēm
(U 15), un Karīna Ķemere – Eiropas
PIEKTDIENA, 8.AUGUSTS, 2014

čempiones titulu Juniorēm (U 21).
Lai paaugstinātu savas novusa prasmes,
čempionāta gaitā divas mūsu dalībnieces –
Dagnija un Karīna pieņēma izaicinājumu
vienlaikus startēt arī pieaugušo turnīrā. Lai
gan, objektīvi vērtējot, mūsu sportistēm izredzes, startējot starp lielmeistariem, bija
ļoti mazas, tomēr Karīnai Ķemerei pēc
vienpadsmit stundu spraigas cīņas izdevās
triumfēt. Karīna izcīnīja Eiropas kausu
pieaugušajiem un iekaroja visu turnīra
dalībnieku nedalītas simpātijas. Šī uzvara
ir arī vienlaikus visu laiku augstākais
Mārupes novusa spēlētāju sasniegums!
Ja arī Tu vēlies apgūt sporta novusa
prasmes, esi aicināts uz Jaunmārupes dienas
centru „Švarcenieki”, Mazcenu alejā 4.
Gatis Vācietis, dienas centra
„Švarcenieki” vadītājs

Jaunmārupē, moto centrā „Vilciņi”,
30.jūlijā notika „Mini Motokrosa” sezonas turpinājums, kurā piedalījās
krietns braucēju pulks – 55 jaunie sportisti četrpadsmit dažādās meistarības
pakāpes klasēs.
Sacensības noritēja vairāk nekā
veiksmīgi – „dalībnieki bez traumām,
trase bez putekļiem, taču nav dubļaina, jo
paspējām to pēc lietus nolīdzināt ar traktoru,
dalībnieki un skatītāji priecīgi, atpūtušies,
izpeldējušies un labā noskaņojumā,”
priecājas sacensību organizators A.Ābols.
Arī dalībnieku skaits vērtējams kā liels,
jo pēc pieredzes A.Ābols zina, ka sezonas
vidū dalībnieku skaits vienmēr ir mazāks:
„Daudzi ir traumēti, savainojušies, paralēli
notiek sporta nometne līderiem, tāpēc uzskatu, ka 55 dalībnieki ir ļoti labs rādītājs.”
Karstajiem laikapstākļiem spītējot,
dalībnieki nenogurdināmi brauca trasē gan
trenēties, gan sacensties savā starpā. Aug-

stus rezultātus uzrādīja vairāki Mārupes
auto moto kluba „Bieriņi” sportisti –
MX85 jaunbraucēji klasē Annai Stecjukai 1.vieta, MX65 lietpratējos Patrikam
Ūzulam 2.vieta, MX50 Kristiānam Eduardam Jurčam 2.vieta, kvadros Mārtiņam Tomam Puķītim 1.vieta, bet MX50 meiteņu
klasē sacensību jaunākajai dalībniecei solo
braucējos, piecgadīgajai Patrīcijai Bērziņai
3.vieta.
Šosezon „Mini Motokrosa” sacensībām
gaidāmi vēl trīs posmi – 13.augustā,
20.augustā un grandiozais noslēgums š.g.
5.oktobrī.
Par atbalstu sacensību rīkošanā organizatori saka paldies Mārupes novada Domei un A/S „Laima”, kas garšīgās balvas
sagādāja gan tiem, kuri bija nopelnījuši
kāpt uz pjedestāla, gan tiem, kuri aktīvi
piedalījās Fanu telts rīkotajās atrakcijās.
Amanda Brizga
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25.augustā noslēgsies Mārupes „Ghetto Games” sezona

25.augustā ar „Ghetto Basket”
turnīru, ielu vingrošanas un deju
šovu, kā arī ar „Ghetto Football 6:6”
turnīra čempiona titula noskaidrošanu
norisināsies Mārupes „Ghetto Games”
sezonas noslēguma pasākums.
Šīs vasaras pirmdienās „Ghetto Games”
turnīri Mārupes vidusskolas teritorijā
kļuvuši par neatņemamu sacensību

kalendāra sastāvdaļu ielu futbolistiem, basketbolistiem un florbolistiem. Tāpat ikvienam interesentam katru nedēļu, no pirmdienas līdz ceturtdienai, ir iespēja apmeklēt
ielu vingrošanas treniņus, kas norisinās
trīs dažādās lokācijas vietās – pirmdienās
un trešdienās Kantora ielā 97, ceturtdienās
Tīrainē pie BMX trases (Tīraines dārza
ielā 6) un otrdienās Jaunmārupē pie skeit-

parka (Mazcenu alejā 3/1).
Mārupes vidusskolas auto stāvvietā līdz
šim regulāri pulcējušās daudzas labākās
Latvijas ielu basketbola un ielu florbola
komandas, jo šī ir Rīgai tuvākā vieta, kur
aizvadīt saspringtas spēles ar spēcīgiem
sāncenšiem, kā arī iegūt vērtīgos sezonas
kopvērtējuma ranga punktus. Jūlijā tika
aizvadīti divi „Ghetto Basket” turnīri,
kuros pa reizei uzvarēja Rīgas komandas
- „Baltic Casting Agency” un „Wok to
Walk”, apspēlējot ranga vadošās vienības.
Abas reizes otrajā vietā palika Salaspils
„HyDuck/CLM”, kas rangā ieņem trešo
vietu. Savukārt trešo vietu 14. jūlijā
izcīnīja „Ghetto Basket” pašreiz labākais
kvartets „Medsport.lv”, bet 28. jūlijā
šādu panākumu guva Mārupes vienība
„Kripatas”, kuru krāsas pārstāv arī Latvijas Basketbola līgas otrās divīzijas kluba
„Mārupe” treneris Matīss Rožlapa. Basketbolistiem tuvākie turnīri notiks vēl 11.
un 25.augustā
Arī „Ghetto Floorball” nav vienas komandas, kura regulāri gūtu panākumus
tieši Mārupē. 7. jūlijā uzvarēja „Specguru”, bet 21. jūlijā triumfēja „Posantre”.
Interesanti, ka, tāpat kā basketbolā, vienai

vienībai izdevās izcīnīt abus vicečempionu
titulus. To paveica „Eva autonams”. Trešo
vietu pa reizei ieguva „Brīvie aģenti” un
„Zaļie”. Florbolistiem pēdējais turnīra
posms plānots 18.augustā.
„Ghetto Football 6:6” turnīrs ir īpašs ar
to, ka mēneša ietvaros katru pirmdienu
uz Mārupes vidusskolas mākslīgā futbola
laukumiem sacenšas 12 komandas, nosakot mēneša čempionus, kā arī cīnoties par
ceļazīmēm uz finālturnīru augustā. Maijā
triumfēja „U.S.B.”, jūnijā – „AK37”, bet
jūlija finālturnīrā visus apspēlēja „Tente”.
Par jūlija rezultatīvāko futbolistu kļuva
„Tentes” pārstāvis Aleksandrs Škoļņikovs
– 21 vārti. Augustā gan šīs trīs minētās komandas, gan vēl citas labākās vienības pēc
pirmo trīs mēnešu rezultātiem sacentīsies
par Mārupes „Ghetto Football 6:6” pirmās
sezonas čempionu titulu. Uzvarētāji tiks
kronēti noslēguma pasākumā, 25. augustā.
Mārupes „Ghetto Games” sporta
pasākumu sērija tiek rīkota sadarbībā ar
Mārupes novada Domi un projekta „Es
zinu, Tu to vari!” ietvaros.
Renārs Buivids, „Ghetto Family”

Jūnijā un jūlijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

atbalsta

Jūnijā un jūlijā
mūžībā aizgājuši

Olga Pecjukeviča
(25.12.1921.-04.06.2014.)
Boriss Baulins (30.11.1954.-07.06.2014.)
Elena Paukšta (10.11.1927.-15.06.2014.)
Ņina Vīrele (09.05.1953.-23.06.2014.)
Jekaterina Kukare
(24.12.1924.-21.06.2014.)
Vilmārs Precinieks
(10.01.1951.-28.06.2014.)
Anastasija Aleksāne
(01.01.1928.-13.07.2014.)
Antoņina Uteševa
(19.04,1936.-24.07.2014.)
Elizabete Spāde
(08.01.2013.-25.07.2014.)
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Jūnijā un jūlijā
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Polina Čeļapina (dzimusi 28.05.2014.)
Miroslavs Šustovs (dzimis 29.05.2014.)
Ernests Rozentāls (dzimis 28.05.2014.)
Jēkabs Rozentāls (dzimis 28.05.2014.)
Laura Jakimiva (dzimusi 02.06.2014.)
Bogdans Kurgejs (dzimis 08.06.2014.)
Anna Vintere (dzimusi 09.06.2014.)
Estere Skrauča (dzimusi 03.06.2014.)
Juris Krakts (dzimis 14.06.2014.)
Dominiks Robins Kathins
(dzimis 13.06.2014.)
Gustavs Miks Pētersons
(dzimis 06.06.2014.)
Pauls Silenieks (dzimis15.06.2014.)

Karlīna Kristapsone (dzimusi 20.06.2014.)
Gerda Lazdiņa (dzimusi 19.06.2014.)
Tīna Ozoliņa (dzimusi 24.06.2014.)
Ernests Puga (dzimis 19.06.2014.)
Mārcis Zaļais (dzimis 30.06.2014.)
Jasmīna Krone (dzimusi 17.07.2014.)
Viktors Bulatovs (dzimis 17.07.2014.)
Odrija Neimane (dzimusi 13.07.2014.)
Renāte Desmitniece (dzimusi 07.07.2014.)
Mikus Būmanis (dzimis 17.07.2014.)
Ernests Čugurs (dzimis 01.07.2014.)
Luīze Anna Siksna (dzimusi 15.07.2014.)
Rojs Ivulāns (dzimis 21.07.2014.)
Vladislavs Šeršņovs (dzimis 21.07.2014.)
Raiens Lideris (dzimis 23.07.2014.)
Kirills Arbatskis (dzimis 26.07.2014.)
Sofija Suhareva (dzimusi 23.07.2014.)
Sibella Cišeiko (dzimusi 03.07.2014.)

07.06.2014.
Artūrs Bērziņš un Katrīna Tene
07.06.2014.
Aleksandrs Tulubejevs
un Jekaterina Kiseļova
10.06.2014.
Ilmārs Vekters un Signe Vanadziņa
13.06.2014.
Atis Ozoliņš un Ilze Višere
03.07.2014.
Rihards Gulbis un Gita Goldberga
04.07.2014.
Aleksandrs Jaharčenko un Dace Budo
Sergejs Plešņa un Solvita Krūmiņa
Guntars Apiņš un Līga Cīrule
05.07.2014.
Dinārs Gūtmanis un Signe Fridrihsone
Reinis Musts un Angelīna Talabajeva
Kaspars Bīdiņš un Ilze Muzikante
25.07.2014.
Dāvis Griķis un Ilze Dukaļska
Kristiāns Grundštoks un Renāte Deruma
Vladimirs Ribņikovs un Iveta Šeškena
26.07.2014.
Aleksandrs Kazačišins un Ilze Reinholde
Vitālijs Tihonovs un Agita Skuja
Kaspars Bloms un Evija Šmatova
Ģirts Dreimanis un Jolanta Veide
Katoļu baznīcas dievkalpojumi notiks
2014. gada 10.un 24.augustā
plkst. 14.00

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

kurus svinēs
priesteris Andris Kravalis.
Visi laipni aicināti!
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