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2015.GADA  FEBRUĀRIS

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Par gada nozīmīgākajiem 
pasākumiem lasiet 6.lpp.

Turpinājums 2.lpp.

Paziņojums par 
lokālplānojuma pilnveidotās 

redakcijas publisko 
apspriešanu teritorijai starp 

Ābolu ielu, Vienības gatvi un 
dzelzceļu Rīga – Jelgava

Mārupes novada Dome 2015.gada 
28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 
(sēdes protokols Nr.1) „Par lokālplānojuma 
teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi 
un dzelzceļu Rīga – Jelgava pilnveidotās re-
dakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai”. 

Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas 

Paziņojums par 
projekta “Rail Baltica” 
būvniecības ietekmes 

uz vidi novērtējuma 
sākotnējo sabiedrisko 

apspriešanu
7.martā plkst.11.00, Mārupes 

Kultūras namā
Paredzētās darbības nosaukums: 

Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, 
reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: 
Salacgrīvas novads, Limbažu novads, 
Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu 
novads, Garkalnes novads, Stopiņu no-
vads, Salapsils novads, Ķekavas novads, 
Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones 
novads, Mārupes novads, Olaines novads 
un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums 
par paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējuma piemērošanu: Vides 
pārraudzības valsts biroja 2014. gada 29. 
oktobra lēmums Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā 
darbība ir elektrificēta jaunbūvējama 
divceļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan 
kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. 

publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 
9.februāra līdz 2.martam.

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redak-
ciju var iepazīties līdz 2015.gada 2.martam 
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 
29, Mārupe), Domes darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma 
pilnveidoto redakciju var iepazīties tīmekļa 
vietnē: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/lokalplanojumi/ 

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2.martā plkst. 18.00. Tīraines 
pamatskolā. 

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2015.gada 
2.martam. Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-

Turpinājums 4.lpp.

2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot 
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 – 18.00. 
Elektroniski priekšlikumi ie-sniedzami 
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 ad-
resi: lina@rp.lv. Iesniegumā noteikti 
jānorāda arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas Nr. 

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes 
novada Domes Attīstības nodaļas vadītājas 
Ilzes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa 
tālruni 67149875.

Apstiprināts pašvaldības 2015.gada budžets
Mārupes novada Dome 28.janvāra sēdē 

apstiprinājusi 2015.gada budžetu, kurā 
lielākās investīcijas plānotas izglītības 
nozarei, komunālās saimniecības 
infrastruktūras attīstīšanai un satiksmes 
drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai.

Pamatbudžeta izdevumi 2015.gadā 
paredzēti 37,7 miljonu eiro apmērā, kas 
tiks nodrošināti no plānotajiem 22,2 mil-
jonu eiro ieņēmumiem, 7,3 miljonu eiro 
budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 
un kredītlīdzekļu piesaistes no Valsts kases 
8,1 miljona eiro apmērā. Aizņēmumu veido 
piesaistītie 4,4 miljoni eiro jau uzsāktiem 
projektiem, jaunas saistības 3,7 miljonu 
eiro apmērā paredzēts uzņemties par divu 
pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecību. 

Speciālā budžeta ieņēmumos plānoti 257 
tūkst. eiro, savukārt izdevumos, ņemot vērā 
118 tūkst. eiro finanšu līdzekļu atlikumu uz 
gada sākumu, kopumā 375 tūkst. eiro.

Lielākie līdzekļi, kas ir 20,6 miljoni 
eiro jeb 53% no kopējiem 2015.gada 
pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem, 
paredzēti izglītības nozarei. Nozīmīgas 
investīcijas, izmantojot arī Valsts kases 
aizņēmumu, atvēlētas izglītības iestāžu 
pilnveidošanai – 2015.gadā plānots pa-
beigt Jaunmārupes pamatskolas būvniecību 
un Mārupes pamatskolas renovāciju un 
paplašināšanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
bērnu izglītības nodrošināšanai no 1,5 ga-
diem, būtisku pašvaldības finansējuma daļu 
novirzot privātajām izglītības iestādēm. 

Ņemot vērā to, ka pašlaik novadā nav pie-
tiekams pašvaldības pirmsskolu izglītības 
iestāžu skaits, šogad iecerēts uzsākt 
divu jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecību.

Pašvaldības teritorijas attīstībai un 
labiekārtošanai paredzētais izdevu-
mu apmērs ir 6,9 miljoni eiro jeb 29% 
no plānotajiem kopējiem 2015.gada 
pamatbudžeta izdevumiem. Būtiskākie iz-
devumi 4,7 miljonu eiro apmērā novirzīti 
satiksmes drošības un ceļu kvalitātes 
uzlabošanai. Plānotās izmaksas ie-
tver finansējumu pašvaldības autoceļu 
uzturēšanai, ielu būvniecībai un ielu ap-
gaismojuma tīkla attīstībai.

Atklājot foto izstādi, iezīmēts 
Mārupes novada 90.gadskārtas sākums!

30.janvārī Mārupes novada Domē 
atklāta foto izstāde “Mārupes novads – 
labvēlīgam lidojumam teicama starta vie-
ta!”. Izstādītās fotogrāfijas ļauj ieraudzīt 
Mārupes novadu līdz šim neikdienišķā 

rakursā – no putna lidojuma.
Mārupes novads veidojies mežiem un pur-

viem bagātajā Pierīgas lauku teritorijā, Lat-
vijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā, 
un robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines un 

Babītes novadiem. Novada teritorijā atrodas 
četri vēsturiskie ciemi – Mārupe, Tīraine, 
Skulte, Jaunmārupe – un jaunizveidotais 
Vētras ciems.

Turpinājums 7.lpp.

Š.g. 7.martā Mārupē notiks ietekmes uz 
vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā 
apspriešana Eiropas standarta pla-
tuma publiskās lietošanas dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas “Rail Baltica” 
būvniecībai. Neskatoties uz Mārupes 
pašvaldības līdz šim pausto nostāju 
pret dzelzceļa līnijas pamattrases at-
zara iezīmēšanu novada apdzīvotajā 
teritorijā, šobrīd tiek plānots, ka ievads 
lidostā “Rīga” un Krievu salas ostā 
Mārupes novadu varētu šķērsot.

Kā publiskās debatēs ar projekta 
veidotājiem Latvijā, kas LR Satiksmes 
ministrijas uzdevumā ir pilnsabiedrība 
“RB Latvija”, norādījis Mārupes novada 
Domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs 
Pēteris Pikše, argumenti pašvaldības pusē 
ir vairāki. Pirmkārt, lai gan Mārupes 
pašvaldība projekta “Rail Baltica” pamat-
trases izbūvi Latvijā viennozīmīgi atbal-
sta, plānotā dzelzceļa atzara izbūve cauri 
Mārupes novadā jaunizveidotajam un nu 
jau apdzīvotajam Vētras ciemam vērtējama 
kā neloģiska un ekonomiski nepamatota. 

Mārupe joprojām 
neatbalsta “Rail 
Baltica” iezīmēto 

dzelzceļa līnijas atzaru 
novada teritorijā

Turpinājums 4.lpp.
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VESTISMarupes PAšVAlDĪBĀ
Apstiprināts pašvaldības 2015.gada budžets

Turpinājums no 1.lpp.

Vides kvalitātes uzlabošanas 
pasākumiem atvēlētie pamatbudžeta un 
speciālā budžeta līdzekļi kopā ar Valsts ka-
ses aizdevumu ir 2,8 miljoni eiro. Plānotās 
izmaksas ietver ūdenssaimniecības projek-
tu īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
budžeta finansējumu, izmaksas teritorijas 
plānojuma grozījumu un lokālplānojumu 
izstrādei un energoefektivitātes pasākumu 
atbalstam daudzdzīvokļu ēku siltināšanas 
veicināšanai.

2015.gadā Mārupes pašvaldībai jāveic 

iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā citu Latvijas pašvaldību atbalstam 
3,02 miljonu eiro apmērā.

Lai nodrošinātu 2015.gada 
budžeta sastādīšanu, veikta 2014.
gada budžeta analīze, kas uzrādījusi 
lielākus pamatbudžeta ieņēmumus par 
sākotnēji plānotajiem 104,18% apmērā. 
Palielinājums galvenokārt balstās uz 
joprojām pozitīvo iedzīvotāju skaita 
pieaugumu, attiecīgi 2015.gada 1.janvārī 
Mārupes novadā deklarēto iedzīvotāju 
skaitam sasniedzot 17,743 tūkstošus.

Budžeta ieņēmumi
 Lai nodrošinātu 2015.gada budžeta 

sastādīšanu, ir veikta 2014.gada budžeta 
izpildes analīze. 2014.gadā kopumā 
ieņēmumi pārsniedza sākotnēji plānotos, 
tādējādi izpilde nodrošināta 104,18% 
apmērā (plāns - 21 473 079 eiro, izpilde - 
22 371 533 eiro). Šāds budžeta ieņēmumu 
palielinājums galvenokārt balstās uz 
iedzīvotāju skaita palielināšanos. 2015.
gada 1.janvārī dzīves vietu novadā 
deklarējuši bija 17 771 iedzīvotāji 
(salīdzinājumam - 2014.gada 1.janvārī bija 
deklarēti 17 316 iedzīvotāji).

Mārupes pamatbudžeta galvenais 
ieņēmumu avots ir Iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis. Ar 2015.gada 1.janvāri 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 
23%, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ne-
apliekamais minimums ir 75 eiro, tiks 
piemēroti iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atvieglojumi par apgādībā esošu personu, 
kas šajā gadā ir 165 eiro mēnesī. 

Pamatbudžeta ieņēmumus vei-
do iedzīvotāju ienākumu nodoklis 
16 407 365 eiro jeb 74% no visiem 
ieņēmumiem, īpašuma nodokļa ieņēmumi 
3 147 545 eiro jeb 14% no visiem 
ieņēmumiem, valsts budžeta trans-
ferti 1 903 997 eiro jeb 9% no visiem 
ieņēmumiem, pašvaldību budžetu trans-
ferti 400 000 eiro jeb 2% no visiem 
ieņēmumiem. Budžeta ieņēmumu daļa 
sastāv arī no pašvaldības budžeta iestāžu 
ieņēmumiem 110 000 eiro apmērā, nau-
das sodiem un sankcijām 157 000 eiro 
apmērā, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem 
60 000 eiro apmērā, valsts un pašvaldību 
nodevām 17 000 eiro apmērā un pārējiem 
neklasificētiem ieņēmumiem 4 000 eiro 
apmērā. 

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 
pamatbudžeta ieņēmumos tiek plānots 
saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozi 
un tiek ņemts vērā nodokļa ieskaitījums 
par iepriekšējo gadu. 2015.gadā ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 
16 407 365 eiro apmērā.  

2015.gadā nekustamā īpašuma 

nodokļa ieņēmumi pamatbudžetā plānoti 
3 147 545 eiro, kas ietver ieņēmumus par 
zemi 1 885 377 eiro apmērā, par ēkām 
un inženierbūvēm 859 091 eiro un par 
mājokļiem 403 077 eiro. 

Valsts budžeta transferti 2015.gadam 
plānoti 1 903 997 eiro apmērā jeb 9% no 
kopējā pamatbudžeta ieņēmumu apmēra. 
Pamatbudžetā iekļautā summa sastāv no 
mērķdotācijas pedagogu atalgojumam 
1 803 997 eiro, kas paredzēta astoņiem 
mēnešiem, un pašvaldības budžetā 
saņemtajiem uzturēšanas izdevumiem 
ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
īstenošanai 100 000 eiro.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 
2015.gadam” Mārupes novada pašvaldībai 
piešķirtās mērķdotācijas ir:
• 1 2501 192 eiro mērķdotācija pamata un 

vispārējās vidējās izglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

• 58 058 eiro mērķdotācija interešu 
izglītības pedagogu un sporta skolu 
pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām;

• 185 848 eiro mērķdotācija piecgadīgo 
un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām;

• 4 199 eiro mērķdotācija Mārupes 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām.
Savukārt Kultūras ministrijas 

mērķdotācijas sadalījums paredz Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu dar-
ba samaksu 150 050 eiro.

No Izglītības un zinātnes ministrijas 
dotācija brīvpusdienām 2015.gadam  ir 
plānota 96 706 eiro apmērā, bet mācību 
līdzekļu un mācību grāmatu nodrošināšanai 
izglītības iestādēm piešķirti 38 767 eiro.

Labklājības ministrija 2015.gadam ir 
piešķīrusi 15 177 eiro asistentu pakalpo-
juma nodrošināšanai.

Mārupes speciālā budžeta ieņēmumi 
tiek iegūti no diviem avotiem - Da-
bas resursu nodokļa un Autoceļu fonda. 
Mārupes novada pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumu galvenā sastāvdaļa 
ir mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 
(ielām). Saskaņā ar Ministru kabineta 
2008.gada 11.marta noteikumiem Nr.173 
„Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu 
fonda programmai piešķirto līdzekļu 
izlietošanas kārtība” Mārupes novadam 
piešķirta mērķdotācija 0,4144% apmērā 
no Valsts budžetā paredzētā finansējuma 
valsts autoceļu fondu programmā noteiktās 

apakšprogrammas „Mērķdotācijas 
pašvaldību autoceļiem (ielām)”. 2015.ga-
dam mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 
(ielām) ir 187 018 eiro. 

Mārupes novada pašvaldība 2015.
gadā plāno ieņēmumus par dabas resursu 
nodokļa maksājumiem 70 000 eiro apmērā. 
Likums „Par dabas resursu nodokli” nosa-
ka, ka pašvaldības budžetā ieskaita 60% no 
novada teritorijā veiktās darbības, par kuru 
saņemts dabas resursu nodokļa maksājuma 
par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu 
vai vides piesārņošanu. 

Budžeta izdevumi
Mārupes novada pašvaldības budžeta 

izdevumi tiek novirzīti pašvaldības 
funkciju izpildes nodrošināšanai – iz-
devumiem pašvaldības budžeta iestāžu, 
tajā skaitā izglītības, kultūras un spor-
ta iestāžu, bibliotēkas, sociālā dien-
esta, bāriņtiesas, administrācijas un tās 
patstāvīgo struktūrvienību uzturēšanai un 
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai. 

Izglītība
Izglītības nozarē iekļauti Mārupes vi-

dusskolas, Mārupes pamatskolas, Skultes 
sākumskolas, Jaunmārupes pamatskolas, 
Mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Zeltrīti”, pirmsskolas 
izglītības iestādes „Lienīte”, un Mārupes 
novada Domes Izglītības dienesta izde-
vumi, kuri ietver privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs iepirkto un līdzfinansēto 
bērnudārza vietu izdevumus. 

Vislielākais izdevumu apjoms ikgadējā 
pamatbudžetā plānots izglītības iestāžu 
uzturēšanai un ar izglītību saistīto pakalpo-
jumu apmaksai. Izglītības nozarei plānotais 
izdevumu apmērs ir 20 607 278 eiro, kas ir 
53% no plānotajiem kopējiem 2015.gada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izde-
vumi ietver arī transfertu citām pašvaldībām 

par izglītības funkcijas nodrošināšanu 
Mārupē deklarētiem bērniem, kas 2015.
gadā plānoti 920 000 eiro apmērā.

 Atpūta, kultūra un sports
Kultūras nozarē iekļauti Kultūras nama 

izdevumi, Mazcenas bibliotēkas izde-
vumi, Mārupes sporta centra izdevumi. 
Šajā sadaļā iekļautas arī dotācijas kultūras 
pasākumu īstenošanai, biedrību projektu 
atbalstam un sportistu dotācijai. 

Nozarei plānotais izdevumu apmērs ir 
1 373 289 eiro, kas ir 4% no plānotajiem 
kopējiem 2015.gada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem.

Sociālā aizsardzība
Sociālā aizsardzība ir izdevumi 

Bāriņtiesas, Administratīvās komisijas un 
Sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai, 
kas ietver arī sociālos pabalstus 
iedzīvotājiem.

Sociālai aizsardzībai plānotais izde-
vumu apmērs ir 1 186 549 eiro, kas ir 
3% no plānotajiem kopējiem 2015.gada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Pašvaldības policija
Pašvaldības policijai plānotais izde-

vumu apmērs ir 587 231 eiro, kas ir 2% 
no plānotajiem kopējiem 2015.gada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.    

Mārupes pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta 
izdevumu sadalījums pa jomām

Mārupes pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta 
ieņēmumu struktūra

Mārupes pašvaldības 2015.gada mērķdotāciju sadalījums
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VESTISMarupesPAšVAlDĪBĀ
Apstiprināts pašvaldības 

2015.gada budžets
2015.gadā plānotie investīciju 

projekti, remontdarbi un 
infrastruktūras uzlabojumi

Izglītībā
• Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izbūve Rožu ielā 35
• Ēkas Pērses ielā 18 rekonstrukcija, pārveidojot par pirmsskolas izglītības iestādi 
• Tehniskā projekta izstrāde Mārupes vidusskolas rekonstrukcijai
• Mārupes pamatskolas rekonstrukcijas un stāvlaukuma izbūves pabeigšana pie skolas
• Jaunmārupes pamatskolas rekonstrukcija
• Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas digitalizācija pēc skolu renovācijas
• Izglītības iestāžu esošo bērnu rotaļu laukumu drošības audita veikšana un rekonstrukci-

jas projekta izstrāde

Sportā
• Sporta koncepcijas izstrāde
• Gerberu ielas sporta laukuma izbūve, tehniskā projekta izstrāde Jaunmārupes sporta 

laukumam un Skultes sporta laukumam un tehniskā projekta Mārupes vidusskolas 
stadionam aktualizēšana

• Noliktavas izveide pie Mārupes Sporta kompleksa
• Pārvietojamo tribīņu, strītbola grozu un apbalvošanas podestu iegāde LEADER pro-

jekta ietvaros
• Veselīga dzīvesveida veicināšanas plāna izstrāde
• Pašvaldība turpinās atbalstīt bērnu un jauniešu sporta nodarbības, kā arī  atbalstīt no-

vadniekus, līdzfinansējot veselīga dzīvesveida pasākumus un dalību dažāda mēroga 
sacensībās

Kultūrā
• Kultūras pasākumu organizēšana novada 90 gadu jubilejas ietvaros
• Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrāde
• Pašvaldība turpinās atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbību, kā arī turpinās sniegt at-

balstu novadnieku dalībai dažāda mēroga konkursos

Sociālajā jomā
• Tehniskā projekta izstrāde dienas centram „Švarcenieki”, būvniecības uzsākšana 
• Pašvaldības policijas ēkas izbūves vai rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Tūrismā
• Tūrisma norāžu un informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana visā novada 

teritorijā uz novada sabiedriskajiem un tūrisma objektiem
• Atsevišķu izstrādāto velomaršrutu marķēšana
• Pabeigta novada tūrisma stratēģija
• Uzsākta sadarbība aviācijas muzeja izveidei
• Uzsākta sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem
• Dažādu tūrisma pasākumu organizēšana

Infrastruktūras sakārtošanā
• Novada labiekārtošanas plāna izstrāde, noteikti vienoti standarti
• Vienota stila mazo arhitektūras formu risinājuma izstrāde
• Mārupītes promenādes izveidošana 
• Skultes lidmašīnas laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde 
• Tehniskā projekta izstrāde Mārupes administratīvā centra sakārtošanai 
• Dabas taku  Medema purvā izveide un aprīkošana
• Kapsētu digitalizācija 
• Mārupes kapsētas ūdens ņemšanas vietu renovācija
• Lokālplānojumu Šosciemam un Mazcenas dārziem pabeigšana  
• Detālplānojuma izstrāde Tīraines dārzi -1, Tīraines dārzi -2 (plānojot Multifunkcionāla 

centra izveidošanu nākamajos gados)
• Saistošo noteikumu koplietošanas meliorācijas sistēmām izstrāde
• Pašvaldības īpašumos esošo bērnu rotaļu laukumu drošības audits un rekonstrukcijas 

projekts 
• Transformatora nomaiņa pie Mežciema daudzdzīvokļu mājām
• Saistošo noteikumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai izstrāde, tehniskā 

projekta daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai Jaunmārupē un Skultē izstrāde, 
konteineru laukumu izveidošana

• Novada ielu un ceļu izbūve un rekonstrukcija, sabiedriskā transporta sistēmas piln-
veidojumi (plašāka informācija par ceļu un ielu rekonstrukciju vietnē www.marupe.lv 
sadaļā Attīstības dokumenti)

Pašvaldībā
• Elektroniskās dokumentu aprites sistēmas pilnveidošana, iekšējā Intranet tīkla 

ierīkošana
• Tehniskā projekta Domes administrācijas ēkas rekonstrukcijai izstrāde 
• Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamo zemju un būvju iegāde, noma vai 

atsavināšana
• Izstrādāta mārketinga stratēģija, uzsākta tās īstenošana

Vispārējā vadības funkcija
Vispārējo vadības dienestu funkcionālajā 

kategorijā iekļauti Mārupes Domes izde-
vumi 335 370 eiro jeb 1% no kopējiem 
2015.gada pamatbudžeta izdevumiem, 
pašvaldības administrācijas izdevumi 
1 079 750 eiro jeb 3% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, iemak-
sas Pašvaldību izlīdzināšanas fondā 
3 026 530 eiro apmērā jeb 8% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem un 
pašvaldības parādu darījumiem (procentu 
maksājumiem) 230 000 eiro jeb 1% no 
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kā 
arī neparedzētie izdevumi 1 455 546 eiro 
jeb 4% no kopējiem pamatbudžeta izde-
vumiem. 

Vides aizsardzība
Vides aizsardzības izmaksas vei-

do plānotās investīcijas pašvaldības 
meliorācijas grāvju tīrīšanai, vides 
labiekārtošanai, ūdensvada ievilkšanai, 
ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšanai. 
Plānotās izmaksas kopā ir 80 000 eiro.

Pašvaldības teritorijas attīstība un 
labiekārtošana

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana ietver Teritorijas 
labiekārtošanas dienesta, Būvvaldes un 
Attīstības nodaļas izdevumus. Plānotais 
izdevumu apmērs ir 6 947 197 eiro, kas ir 
29% no plānotajiem kopējiem 2014.gada 
pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.

Veselības aizsardzība
Veselības aizsardzības jomā pašvaldības 

izdevumi paredzēti pakalpojumu izde-
vumu segšanai veselības veicināšanas 
funkcijas nodrošināšanai. 2015.gadā 
veselības aizsardzībai plānotie izdevumi ir 
17 902 eiro. 

Ekonomiskā darbība 
Ekonomiskās darbības funkcionālajā 

kategorijā iekļauti izdevumi Būvniecības 
nozares jomā, kuri veidojas Būvvaldes 
darbības rezultātā un Autotransporta 
nozarē, kurā iekļauti gan autoceļu un 
ielu uzturēšanas, gan būvniecības izmak-
sas. Šajā nozarē kopā 2015.gadā plānotie 
pamatbudžeta izdevumi ir 4 792 110 eiro 
jeb 12% no kopējiem pamatbudžeta izde-
vumiem 2015.gadā. Būvvaldes 2015.gadā 
plānotie izdevumi 119 010 eiro apmērā, bet 
pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai 
plānoti 4 673 100 eiro apmērā. 

Budžeta finansēšanas sadaļā iekļauti 
plānotie ilgtermiņa aizņēmumi 6 457 320 
eiro, no kuriem: ūdenssaimniecības pro-
jektu īstenošanai plānoti aizņēmumi 
2 701 720 eiro apmērā, pirmsskolas 
izglītības funkcijas nodrošināšanai plānoti 
aizņēmumi 3 755 600 eiro apmērā divu 
jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu 
būvniecībai. Mārupes pašvaldība jau 2014.
gadā ar Valsts kasi noslēdza aizdevuma 
līgumus par pamatskolu būvniecību un 
rekonstrukciju, aizdevuma līguma ietvaros 
2015.gadā saņemamais finanšu apmērs ir 
4 423 631 eiro (Jaunmārupes pamatskolas 
izveidei 3 196 590 eiro, Mārupes pamat-
skolas rekonstrukcijai 1 227 041 eiro). 
2015.gadā turpinās ilgtermiņa aizņēmumu 
pamatsummas atmaksa, kas šajā gadā kopā 
ir 944 327 eiro, kas sastāv no Valsts kases 
aizņēmumu apmaksas 787 396 eiro un PPP 
projekta ietvaros uzbūvētās pirmsskolas 
izglītības iestādes pamatsummas atmaksas 
156 931 eiro apmērā. Finansēšanas sadaļa 
ietver arī pamatbudžeta 2014.gada nau-
das līdzekļu atlikumu 7 356 751 eiro un 
speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu 
118 766 eiro apmērā. 

Pašvaldības investīcijas
2015.gadā pašvaldības investīciju plāns, 

kas izriet no Mārupes novada attīstības pro-
grammas 2015.–2017.gadam un Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2026.gadam ir 18 636 269 eiro. Lai 
nodrošinātu nepieciešamo finansējumu, 
plānots izmantot Valsts kases aizdevu-
mu iespējas. Kopumā Investīciju plāna 
īstenošanai Valsts kases aizņēmumi segs 11 
755 679 eiro jeb 63% no investīciju budžeta. 
Pašvaldības budžets segs 6 837 590 eiro no 
pamatbudžeta un 43 000 eiro no speciālā 
budžeta saskaņā ar pašvaldības programmā 
noteiktajiem mērķiem un sasniedzamajiem 
rezultatīvajiem rādītājiem.

Rīcības virziena Kvalitatīva izglītība un 
sporta iespējas nodrošināšanai Investīciju 
plāna izdevumi 10 143 229 eiro apmērā 
(Valsts kases aizdevums 9 053 959 eiro, 
pašvaldības pamatbudžets 1 089 270 eiro). 

Rīcības virziena Mūsdienīgi sociālie 
pakalpojumi un veselības aprūpes pakal-
pojumu veicināšana īstenošanai plānotās 
izmaksas 2015.gadā ir 24 414 eiro. 

Rīcības virziena Daudzpusīgi kultūras un 
publiskie pakalpojumi īstenošanai plānotās 
izmaksas 2015.gadā ir 31 864 eiro. 

Rīcības virziena Vides kvalitāte 
īstenošanai 2015.gadā plānotas izmak-
sas ir 2 823 720 eiro (Valsts kases aiz-
devums 2 701 720 eiro pašvaldības 
pamatbudžets 79 000 eiro, speciālais 
budžets 43 000 eiro). Plānotās izmak-
sas ietver ūdenssaimniecības projektu 
īstenošanai nepieciešamo pašvaldības 
budžeta finansējumu, izmaksas teritorijas 
plānojuma grozījumu un lokālplānojumu 
izstrādei, energoefektivitātes pasākumu 
atbalstam daudzdzīvokļu ēku siltināšanas 
veicināšanai. 

Rīcības virziena Labiekārtošana 
ieviešanai 2015.gadā plānotas izmaksas 
225 800 eiro. 

Rīcības virziena Droša vide ieviešanai 
2015.gadā plānotas izmaksas 50 000 eiro 
Rīcības virziena Nacionālās un reģionālās 
nozīmes ekonomiskās attīstības 
veicināšana ietvaros plānotais finansējums 
20 000 eiro. Rīcības virziena Vietējas 
nozīmes uzņēmējdarbības sekmēšana iet-
varos plānotais finansējums 10 000 eiro. 

Rīcības virziena Satiksmes drošības 
un ceļu kvalitātes uzlabošana īstenošanai 
plānotās izmaksas ir 4 336 312 eiro 
Mārupes pašvaldības ielu un ceļu program-
mas īstenošanai un ielu apgaismojuma 
tīkla attīstībai ar mērķi veicināt satiksmes 
drošības uzlabošanu novadā. 

Horizontālā rīcības virziena Pārvaldes 
kapacitātes stiprināšanai un Sadarbības un 
mijiedarbības sekmēšana plānotās izmak-
sas ir 950 927 eiro apmērā. Mērķis veicināt 
sadarbību un mijiedarbību ar iedzīvotājiem, 
pašvaldībām un citiem partneriem.

Pašvaldības ilgtermiņa saistības
Mārupes pašvaldība uzņēmusies 

ilgtermiņa saistības vairāku gadu garumā. 
Pašlaik pašvaldība turpina saistību izpildi 
par septiņu aizdevuma projektu īstenošanu. 
Saistību apmērs % no pamatbudžeta 
ieņēmumiem ir 6,56 %, kas naudas 
izteiksmē ir 944 327 eiro par aizdevumiem 
un par galvojumu kapitālsabiedrībai 77 376 
eiro. Tomēr 2015.gadā plānots uzņemties 
saistības vēl par divu izglītības iestāžu 
būvniecību un divu ūdenssaimniecības 
projektu īstenošanu, kas pie nemainīga 
budžeta turpmākos trīs gadus palielina 
saistību apmēru līdz 9% no pamatbudžeta 
ieņēmumiem.
Mārupes Domes priekšsēdētājs M. Bojārs
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Iedzīvotāji aicināti iesaistīties teritorijas “Mazcenu 
dārzi” attīstības priekšlikumu izstrādē

Paredzētā darbība iekļauj: dzelzceļa 
infrastruktūras līnijas Rail Baltica  
būvniecību Latvijas teritorijā no Igauni-
jas robežas līdz Lietuvas robežai, tai 
skaitā nodrošinot Eiropas standarta pla-
tuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu 
Rīgas pasažieru stacijai un starptau-
tiskajai lidostai “Rīga”, citas saistītās 
infrastruktūras (kravu un pasažieru 
termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) 
būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica  energoapgādes 
būvniecību, citas infrastruktūras pārbūvi 
šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Iespējamie alternatīvie risinājumi: 
A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras 

līnija Rail Baltica , kas sākas pie Igaunijas/
Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, 
Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, 
Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, 
Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Bal-
dones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz 
Latvijas/Lietuvas robežai,

A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica  posms Limbažu 
novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu, 

A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica  posms Rīgā, kas 
nesakrīt ar A alternatīvu,

B alternatīva  - dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, 
Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Baus-
kas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Informācija par pārrobežu ietek-
mi: Paredzētajai darbībai ir iespējama 
pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu 
un realizācijas mērķi. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt 
informāciju par paredzēto darbību un 
iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem: 
• LR Satiksmes ministrijā darba laikā, 

Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.
sam.gov.lv;  

• Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa 
vietnē www.railbaltica.info un SIA “Es-
tonian, Latvian & Lithuanian Environ-
ment” tīmekļa vietnē www.environment.
lv;  

• Vides pārraudzības valsts birojā darba 
laikā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa 
vietnē www.vpvb.gov.lv;

• Mārupes novada Domē (Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā),  
Jaunmārupes pamatskolā (Mazcenu 
alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā),  
Mārupes vidusskolā (Kantora ielā 97, 
Mārupē, Mārupes novadā) darba laikā, 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

Informācija būs pieejama no 13. 
februāra.

Paredzētās darbības sākotnējā 
sabiedriskā apspriešana notiks Mārupes 
Kultūras namā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā 2015. gada  7. 
martā, plkst. 11.00.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto 
darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. 
martam Vides pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, 
tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.
vpvb.gov.lv.

Paziņojums par 
projekta “Rail Baltica” 
būvniecības ietekmes 

uz vidi novērtējuma 
sākotnējo sabiedrisko 

apspriešanu
Turpinājums no 1.lpp.

Mārupe joprojām neatbalsta “Rail 
Baltica” iezīmēto dzelzceļa 

līnijas atzaru novada teritorijā
“Ir pilnīgi neloģiski pasažierus, kuri 

visātrākā veidā un laikā vēlas nokļūt 
Tallinā, Helsinkos vai Berlīnē, aizkavēt 
ar nevajadzīgu atzaru – loku uz lidostu, 
kur gribētu izkāpt, labākajā gadījumā, ti-
kai daži procenti no vilciena pasažieriem. 
Turklāt projekta veidotāji līdz šim brīdim 
nevar uzrādīt aprēķinu metodiku un 
vērtētos kritērijus tam, kāpēc dzelzceļa 
līnijas atzars tiešām būtu virzāms caur 
lidostu,” stāsta P.Pikše.

Otrs būtisks iebildums ir tas, ka 
piedāvātais “Rail Baltica” pamattrases 
atzara variants paredz šķērsot jaunizvei-
doto Vētras ciemu, kurā notiek strauja 
apbūve un kura infrastruktūras izbūvē 
pašvaldība ieguldījusi lielus līdzekļus. 
Turklāt līdz ar šādu pamatlīnijas atzara 
trasējumu Mārupes novada teritorijā 
projekta veidotāji neņem vērā Mārupes 
novadā apstiprinātos ilgtermiņa attīstības 
un teritorijas plānojuma dokumentus.

Visbeidzot, jau šobrīd uz lidostu un 
tās pieguļošo teritoriju katru dienu ir 
jānokļūst aptuveni 8000 darbinieku un 20 
000 pasažieru kopā ar viņu pavadītājiem. 
Kā uzsver P.Pikše, tas ir pietiekošs pama-
tojums tam, kāpēc Mārupes pašvaldībai 
kopā ar Rīgas Domi būtu straujāk jārisina 
tramvaju līnijas izveidošana, lai savienotu 
Rīgas centru ar lielveikalu “Spice” un 
lidostu “Rīga”.

Ņemot vērā to, ka Mārupes pašvaldības 
iebildumi nav ņemti vērā un gaidāmajās 
sabiedriskajās apspriedēs plānots 
prezentēt pašreizējo pamattrases atzara 
variantu cauri Mārupei, aicinām Mārupes 
iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un 
piedalīties sanāksmēs, paužot arī savu 
viedokli.

Pirmā projekta publiskā apspriešana 
notiks Sējas pašvaldībā, paredzot, ka viss 
process noslēgsies 11.martā. Mārupē pro-
jekta ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
sākotnējā sabiedriskā apspriešana 2015.
gada 7.martā notiks plkst.11.00 Mārupes 
Kultūras namā, Daugavas ielā 29. Rak-
stiskus priekšlikumus par paredzēto 
darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. 
martam Vides pārraudzības valsts birojā 
Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, 
tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, 
www.vpvb.gov.lv. Projekta “Rail Baltica” 
IVN informācija publiski būs pieejama no 
13.februāra.

Kate Nītiņa

Turpinājums no 1.lpp.

Uzsākot lokālplānojuma izstrādi Mārupes novada teritorijai “Mazcenu dārzi”, Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 
iesaistīties teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādē. 

Lai informētu par teritorijas attīstības iespējām esošajā vasarnīcu teritorijā, tiek organizēta apspriede, kas notiks š.g. 26.februārī 
plkst.18.00, Mārupes mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Uz apspriedi tiek aicināti teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki un ieinteresētie iedzīvotāji. Aktīvākie interesenti tiks aicināti 
arī iesaistīties darba grupā, kas jau ciešākā sadarbībā ar lokālplānojuma izstrādātājiem, sniegs savus priekšlikumus un vērtējumu par 
iespējamiem teritorijas attīstības risinājumiem.

Papildus informācija par lokālplānojuma “Mazcenu dārzi” izstrādi pieejama Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/ Lokālplānojumi (pašvaldības lēmumi un darba uzdevums).

Kontakti informācijas saņemšanai par lokālplānojuma izstrādi - Mārupes novada Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja Dace Žīgure 
- tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle Līna Dimitrijeva - tālr.67320809; mob. 
tālr.26522307, e-pasts: lina@rp.lv. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30
Mārupē

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada  17. decembra 
sēdes Nr.20, lēmumu Nr.11

Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2009.gada 22.decem-
bra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2009 „Par sociālajiem 

pabalstiem Mārupes novadā” 
Izdoti saskaņā ar likumu 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 43.panta trešo daļu;

 Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 9.pantu un 35.pantu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
gada 22.decembra saistošajos noteiku-
mos N.18/2009 šādus grozījumus:

Izteikt saistošajos noteikumos lietoto 
terminu „maznodrošināta ģimene” šādā 
redakcijā:

Maznodrošināta ģimene – ģimene, kuras 
locekļi mitinās vienā mājoklī un kuriem ir 
kopēji izdevumi par uzturu, ja  ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz EUR 220,00 mēnesī.

Izteikt saistošajos noteikumos lietoto 
terminu „maznodrošināta persona” 
šādā redakcijā:

Maznodrošināta persona –vientuļa 
atsevišķi dzīvojošā persona, kurai nav 
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku 
vai apgādnieks ir atzīts par trūcīgu ģimeni 
(personu), un kuras ienākumi pēdējo triju 
mēnešu laikā nepārsniedz EUR 280,00 
mēnesī.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 
2015.gada 1.februāri.  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Saņem NĪN maksāšanas paziņojumu 
savā e-pastā

Par NĪN apmēru kārtējam taksācijas ga-
dam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam 
vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša 
gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas 
paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai per-
sonai pēc norādītās adreses. 

Lai nekrātu papīru kaudzes un 
nepiesārņotu vidi, juridiskās un fiziskās per-
sonas – NĪN nodokļa maksātāji – aicināti 
pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt 
savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai do-
kumentu saņemšanai – portālā www.epakal-
pojumi.lv. 

Atgādinām, ka NĪN maksātājam – ju-
ridiskai personai – mēneša laikā no NĪN 
maksāšanas pienākuma rašanās brīža 
turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir 

jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā pasta 
adrese.

Informējam, ka NĪN maksātājiem tiek 
nodrošināta iespēja pieteikties saņemt arī 
atgādinājumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā 
vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams 
portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma 
vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta 
septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, 
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samak-
sas dienā.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par 
nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa 
maksātāji var izmantot portālu www.epakal-
pojumi.lv.

Par būvatļaujas pagarināšanas 
maksas atgriešanu

Mārupes novada Dome aicina 
iedzīvotājus, kuri  laika periodā no 2012.
gada 1.janvāra  līdz 2014.gada 31.mar-
tam ir veikuši maksājumus par būvatļaujas 
pagarināšanu (Ls 15 vai 21,37 eiro apmērā), 
vērsties novada Domē ar iesniegumu, lai 
risinātu jautājumu par veiktā maksājuma 
atgriešanu.

 Iesniegumā jānorāda:
• iesniedzēja vārds, uzvārds un personas 

kods
• objekta, uz kuru pagarināta būvatļauja, 

adrese

• būvatļaujas pagarinājumu apliecinošs 
dokuments – kopija būvatļaujas titullapai 
ar pagarinājuma piešķiršanas zīmogiem 
(ja ir)

• būvatļaujas pagarinājuma piešķiršanas 
apmaksu pamatojošie dokumenti – čeks, 
kvīts vai maksājuma dokuments (ja ir)

• iesniedzēja bankas konta numurs

Iesniegumu var iesniegt personīgi 
Mārupes novada Domes sekretariātā, 
Domes darba laikā, vai nosūtot elektroniski 
uz e-pastu marupe@marupe.lv.

Jauna kārtība 
lauksaimniecības 

zemes iegādei
2014.gada 1.novembrī stājās 

spēkā grozījumi likumā “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”, kas 
paredz ierobežojumus un īpašu kārtību 
lauksaimniecības zemju atsavināšanas 
jomā. Katrā pašvaldībā izveidota 
komisija, kas vērtē, vai persona ir tiesīga 
lauksaimniecības zemi iegādāties.

Likumā noteiktie ierobežojumi un 
īpašā kārtība neattiecas uz:

1. lauksaimniecības zemes 
ieguvējiem, kuru īpašumā vai 
tiesiskajā valdījumā esošā 
lauksaimniecības zemes platība 
darījuma noslēgšanas brīdī un pēc 
darījuma kopā nepārsniedz des-
mit hektārus fiziskajām personām 
un piecus hektārus juridiskajām 
personām;

2. maksātnespējas procesā iegūstamu 
lauksaimniecības zemi;

3. mantošanas ceļā iegūstamu 
lauksaimniecības zemi;

4. valsts vai pašvaldību funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamo 
lauksaimniecības zemi, kā arī 
lauksaimniecības zemi, ko iegūst 
īpašumā valsts kapitālsabiedrības 
ar likumu deleģēto funkciju 
īstenošanai;

5. lauksaimniecības zemi, kuru 
persona iegūst īpašumā saskaņā 
ar Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu;

6. darījumiem ar lauksaimniecības 
zemi starp laulātajiem, pirmās un 
otrās pakāpes radiniekiem;

7. lauksaimniecības zemi, kas tiek 
atsavināta zemes konsolidācijas 
procesā saskaņā ar zemes 
pārvaldību regulējošiem 
normatīvajiem aktiem;

8. zemes kopīpašnieku;
9. Latvijas zemes fonda pārvaldītāju.

Ierobežojumi attiecas uz 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
kā arī zemi, kuras sastāvā dominējošā 
zemes lietošanas kategorija ir 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
salīdzinot tās aizņemto platību ar citām 
zemes lietošanas kategorijām atbilstošo 
darījuma objekta platību summu.

Personas, kas ir tiesīgas iegūt zemi, 
kurā dominē lauksaimniecības zeme:

1. fiziskas personas, kas at-
bilst to personu statusam, kuras ir 
tiesīgas iegūt zemi un vienlaikus at-
bilst visiem šādiem nosacījumiem: 
a) ir reģistrētas kā saimnieciskās 
darbības veicēji Latvijas Republikā, 
b) vismaz gadu pēdējo 3 gadu laikā 
ir saņēmušas vienotos platības 
maksājumus vai ir ieguvušas lauk-
saimniecisko izglītību vai tai 
pielīdzināmu izglītību arodizglītības 
programmā, profesionālās vidējās 
izglītības programmā vai profesionālās 
pilnveides izglītības programmā, 
apgūstot augkopības, lopkopības 
vai citus atbilstošus priekšmetus 
ne mazāk kā 160 stundu apmērā, 

10.decembra ārkārtas 
domes sēdē 

• Apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Mārupes 
novadā 4,76 EUR/m3 (četri eiro, 76 centi 
par vienu kubikmetru) bez PVN. 

17.decembra 
domes sēdē 

• Lēma par zemes ierīcības projek-
tu izstrādi, adrešu piešķiršanu un 
apgrūtinājumu noteikšanu, lietošanas 
mērķu maiņu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

• Lēma nodot nekustamā īpašuma „Ezer-
malas” detālplānojuma projektu pub-
liskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.

• Lēma nodot nekustamā īpašuma 
„Alksnīši” detālplānojuma projektu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai.

• Izveidoja Mārupes novada pašvaldības 
komisiju darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izskatīšanai.

• Lēma nodot nekustamā īpašuma 
„Tīrumnieki” 2.z.v. detālplānojuma pro-
jektu precizēšanai atbilstoši izstrādes 
vadītāja atzinumam.

• Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Grozījumi Mārupes novada Domes 
2009.gada 22.decembra saistošajos no-
teikumos Nr.18/2009 „Par sociālajiem 
pabalstiem Mārupes novadā””.

• Lēma par 1.klašu atvēršanu 2015./2016.
mācību gadā Mārupes novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

• Lēma finansiāli atbalstīt vairākus spor-
tistus.

• Lēma atsavināt Mārupes novada 
pašvaldībai piederošās 1230 daļas 
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību SIA 
„Rīgas apriņķa avīze par cenu 1,42 EUR 
par vienu kapitāla daļu.

• Apstiprināja Pierīgas Izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 
grozījumus.

• Apstiprināja Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumus „Grozījumi 
Mārupes novada Domes 2014.gada 
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Par Mārupes novada pašvaldības 2014.
gada budžeta apstiprināšanu””.

• Apstiprināja Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam 
aktualizēto rīcības plānu un investīciju 
plānu 2015.– 2017.gadam.

28.janvāra 
Domes sēdē 

• Lēma par zemes ierīcības projek-
tu izstrādi un adrešu piešķiršanu, 
apgrūtinājumu noteikšanu, lietošanas 
mērķu noteikšanu vai maiņu vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem.

• Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības komisijas darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi izskatīšanai noli-
kumu jaunā redakcijā.

• Lēma slēgt vienošanos ar SIA „Baltgale” 
un SIA „Medlone” par Lielās ielas izbūvi 
posmā no Daibes ielas līdz K. Ulmaņa 
gatvei, detālplānojuma apstiprināšanu 
un nekustamo īpašumu maiņu.

• Lēma nodot Mārupes novada Mārupes 
ciema lokālplānojuma teritorijai starp 
Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu 
Rīga – Jelgava pilnveidoto redakciju 
publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai. 

• Apstiprināja nekustamā īpašuma 
„Mežmaļi–1” detālplānojuma projektu.

• Lēma nodot nekustamā īpašuma 
„Tīrumnieki” 2.z.v. detālplānojuma pro-
jektu publiskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai.

• Apstiprināja nekustamā īpašuma 
Stīpnieku ceļš 30 B  detālplānojuma pro-
jektu.

• Lēma organizēt iepirkumu  „Par tiesībām 
veikt atkritumu apsaimniekošanu 
Mārupes novadā” un izveidot komisiju.

• Pagarināja 2014.gada 26.martā 
izveidotās darba grupas izstrādātā A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
attīstības plāna izstrādes 2015. – 2020. 
gadam  iesniegšanas laiku līdz 2015.
gada 31.maijam.

• Izveidoja komisiju AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” valdes darbības 
izvērtēšanai un  iepirkumu komisi-
ju kapitālsabiedrības iekšējā audita 
veikšanai.

• Lēma finansiāli atbalstīt vairākus spor-
tistus.

• Noteica, ka no 2015.gada 1.februāra 
līdz 2016.gada 31.janvārim privātajām 
pamata un vidējās izglītības iestādēm ir 
piešķirams pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 75,00 apmērā mēnesī  par vienu 
audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta 
ir Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā.

• Apstiprināja Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam 
aktualizētā rīcības plāna un investīciju 
plāna 2015.– 2017.gadam grozījumus.

• Pieņēma Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumus „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2015.gada budžeta 
apstiprināšanu”.

• Apstiprināja saistošos noteikumus 
„Mārupes novada pašvaldības noli-
kums”.

• Pieņēma saistošos noteikumus „Par 
kārtību, kādā pašvaldība atbalsta neval-
stisko organizāciju sabiedriski nozīmīgu 
aktivitāšu īstenošanu””.

• Pieņēma saistošos noteikumus „Par 
kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sa-
biedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes 
novadā”.

• Apstiprināja pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes laika periodam 
no 2014.gada 1.septembra līdz 2015.
gada 31.augustam un pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestāžu vidējās izmak-
sas pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksai privātajai izglītības iestādei.

M. Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Turpinājums 8.lpp.
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Gada nozīmīGākie 
pasākumi

janvāris: Mārupes novads – labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!

februāris: Mārupe mīl

Marts: Mārupe Māras zīmē

aprīlis: Mārupe uzpošas

Maijs: Mārupe – ar vasaru saujā

jūnijs: Mārupe līgo

jūlijs: Mārupe draudzējas

augusts: Mārupe svin

septeMbris: Mārupe skolojas

oktobris: Mārupe vēsturē un mūsdienās

noveMbris: Mārupe – manas mājas

deceMbris: Mārupe ziemā

•	 30.janvārī	–	foto	izstādes	“Mārupes	novads	–	labvēlīgam	lidojumam	teicama	starta	vieta”	atklāšana	(Mārupes	novada	Domes	vestibils,	Daugavas	iela	29)
•	 31.janvārī	jauniešu	talantu	konkurss	“Zelta	āboliņš”	–	atlase	(Mārupes	novada	Dome,	Daugavas	iela	29)

•	 “Labo	vēlējumu	un	atmiņu	pasts	Mārupei”	–	no	februāra	gaidīts	uz	e-pastu:	marupei90@marupe.lv	vai	adresi:	Mārupes	novada	Dome,	Daugavas	iela	29,	
Mārupes	novads,	LV-2167

•	 21.februārī	jauniešu	talantu	konkurss	“Zelta	āboliņš”	–	fināls	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 28.februārī	vokālā	ansambļa	“Dzelde”	45	gadu	jubilejas	koncerts	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)

•	 Foto	konkursa	“Mārupe	–	manas	mājas”	starts
•	 7.martā	tematisks	vakars	–	balle	“Ak,	sievietes!”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 27.martā	Andra	Grīnberga	III	Jauno	Ģitāristu	konkurss	–	koncerts	(Mārupes	Mūzikas	un	mākslas	skola,	Mazcenu	aleja	39,	Mārupes	k/n	Daugavas	iela	29)
•	 28.martā	Zemes	stunda	no	plkst.	20:30	-	21:30	(Mārupes	Jauniešu	Domes	telpā,	Daugavas	ielā	29a,	2.stāvā)

•	 Aicinām	iedzīvotājus	un	uzņēmējus	iegādāties	un	izkārt	īpašumos	novada	karogu	
•	 2.aprīlī	“Mārupes	Cālis	2015”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 5.aprīlī	“Lieldienu	jampadracis”	(Mārupes	k/n	iekšpagalms,	Daugavas	iela	29)
•	 11.aprīlī	Noras	Bumbieres	jauno	vokālistu	konkurss	–	koncerts	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 20.-	26.aprīlī	Mārupes	sporta	nedēļa	(Mārupe,	Tīraine,	Jaunmārupe,	Skulte)
•	 25.aprīlī	Mārupes	Mūzikas	un	mākslas	skolas	15	gadu	jubilejas	koncerts	(Mārupes	Mūzikas	un	mākslas	skola,	Mazcenu	aleja	39)
•	 25.aprīlī	Lielā	talka	Mārupē	(Mārupe,	Tīraine,	Vētras,	Jaunmārupe,	Skulte)

•	 4.maijā	–	Mārupes	aktīvā	tūrisma	sezonas	atklāšana	(Mārupe,	Tīraine,	Vētras,	Jaunmārupe,	Skulte)
•	 9.maijā	Mārupes	novada	atklātais	čempionāts	volejbolā	sieviešu	un	vīriešu	komandām	(Mārupes	sporta	komplekss,	Kantora	iela	97,	Tīraines	sporta	komplekss,	

Viskalnu	iela	7)
•	 9.maijā	humoršova	“Mārupes	Gurķis	2015”	atgriešanās	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 16.maijā	–	Mārupes	novada	futbola	diena	(Mārupes	vidusskolas	stadions,	Kantora	iela	97)
•	 16.maijā	–	Mārupes	Mākslas	diena	2015,	veltīta	Starptautiskajai	ģimenes	dienai,	un	jaundzimušo	sveikšana	“Esmu	mazais	mārupietis”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 20.maijā	novada	senioru,	kam	80,	85,	90	un	vairāk	sumināšana	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 27.maijā	“Mārupes	kauss	2015	“	sezonas	atklāšanas	sacensības	minikrosā,	1.posms	(Jaunmārupe,	moto	trase	“Vilciņi”)
•	 31.maijā	“Mārupes	skrējiens	2015”	(Jaunmārupe)	
•	 31.maijā	bērnu	un	jauniešu	svētki	“Ar	vasaru	saujā”,	veltīti	XI	Latvijas	skolu	Jaunatnes	Dziesmu	un	deju	svētkiem	(Jaunmārupe)

•	 Konkursa	“Mārupes	novada	daiļdārzs	2015”	starts
•	 23.jūnijā	Līgo	vakars	–	izrāde	“Skroderdienas	Silmačos”	(Jaunmārupe)

•	 2.-	5.jūlijs	Latvijas	Jaunatnes	Olimpiāde	(Valmiera)
•	 6.-	12.jūlijs	XI	Latvijas	skolu	Jaunatnes	Dziesmu	un	deju	svētki	(Rīga)

•	 8.-9.augustā	Mārupes	novada	svētki	“Mārupe	manas	mājas”,	veltīti	novada		90.	dzimšanas	gadam	(Jaunmārupe)
•	 29.augustā	sporta	svētki	Skultē	(Skultes	stadions,	Skultes	iela	20)

•	 1.septembrī	pasākums	“Skolas	gaitas	sākot”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 13.septembrī	“Velo	orientēšanās	novadā”	(Mārupe,	Tīraine,	Vētras,	Jaunmārupe,	Skulte)
•	 12.septembrī	jaundzimušo	sveikšana	“Esmu	mazais	mārupietis”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 25.septembrī	Olimpiskā	diena	Mārupē	(Mārupe,	Tīraine,	Jaunmārupe,	Skulte)
•	 27.septembrī	Mārupes	aktīvā	tūrisma	sezonas	noslēgums	(Mārupe,	Tīraine,	Vētras,	Jaunmārupe,	Skulte)

•	 2.oktobrī	Skolotāju	dienai	veltīts	pasākums,	pirmizrāde	lugai	–	Barona	Rautenfelda	mīlas	stāsts	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 17.oktobrī	grāmatas	”Mārupes	novads	Māras	zīmē”	atvēršanas	svētki	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)

•	 4.novembrī	novada	senioru,	kam	80,	85,	90	un	vairāk	sumināšana	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 11.novembrī	Lāčplēša	dienai	veltīts	Lāpu	gājiens	un	skrējiens,	mūziķa	Goran	Gora	koncerts	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 17.novembrī	Latvijas	Republikas	proklamēšanas	gadadienas	svinīgais	pasākums	un	svētku	balle	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 27.novembrī	Mārupes	novada	Sporta	laureāts	2015	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)

•	 6.,13.,20.decembrī	muzikālās	Adventes	cikls	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)
•	 31.decembrī	Mārupes	novada	90.	dzimšanas	gada	noslēgums	(Mārupes	k/n	iekšpagalms,	Daugavas	iela	29)
•	 1.janvārī	gadu	mijas	balle	”Mārupei	91”	(Mārupes	k/n,	Daugavas	iela	29)

Plašāka informācija par svētku programmas pasākumiem būs pieejama vietnē: www.marupe.lv.
Seko aktuālajai informācijai par pasākumiem arī Mārupes novada sociālajās vietnēs: 
draugiem.lv/marupe/, twitter.com/Marupes_novads, facebook.com/Marupesnovads.

Februāra saule
Kad pie debesīm pamanīju 

salto februāra sauli, es at-
kal iemīlējos. Tikšķošais 
plānotājs manā prātā 

izslēdzās, soma lēni noslīga uz apledojušā 
soliņa, un es spēru dažus nedrošus soļus 
upītes virzienā. Notupusies tās krastā, es 
aizvēru acis, ļaujot saules stariem maigi 
nolaisties uz plakstiem. Pamazām lūpās 
iezagās smaids, un daudz netrūka, lai 
tas pārtaptu smieklos – jau gadiem ilgi 
mēroju vienu un to pašu mājupceļu, taču 
vēl ne reizes neesmu ievērojusi, cik skaisti 
šeit ir. Pēkšņi manu uzmanību piesaistīja 
kupls ozols, kuram līdz šim biju vienīgi 
pasteigusies garām. Patiesībā ozols bija 
tik grandiozi liels, ka karstā vasaras dienā 
tā paēnā varētu pusdienot neskaitāmas 
ģimenes!

Piegājusi tam klāt, es lēni uzliku roku uz 
sarepējušās mizas un ļāvu pirkstiem izzināt 
gadu gaitā veidojušos reljefu. Šajā mirklī 
bija kāda vārdos neaprakstāma burvība 
– starp mani un tēvutēvu koku izveidojas 
tāda kā saikne, un es pakļaujos iekšējai 
dziņai pieglaust ozolam vaigu. Mazliet gan 
skrāpēja, taču ne vairāk par mīļotā bārdas 
rugājiem.

Manu meditāciju iztraucēja skaļš pīles 
brēciens – vienmēr šķitusi necila un 
prasta, nu tā spēja visu manu uzmanību 
pievērst sev vienai. Es rūpīgi aplūkoju 
tik ierasto putnu, līdz sapratu, ka tajā 
ir tik daudz skaista, tikai neviens to 
neievēro. Nolēmu mazliet padalīties ar 
savu līdzpaņemto brokastu maizīti. Ma-
nas kustības bija lēnas, nevēlējos putnu 
aizbiedēt. Taču tas, kā izrādījās, bija lieki 
– saprazdama, ka gaidāma maltīte, pīle 
man apņēmīgi tuvojās, nenolaizdama ska-
tienu no plaukstām, kurās nu jau gulēja 
sadrupinātās maizes gabaliņi.

Gaidīdama, kamēr putns būs pabeidzis 
savu maltīti, pacēlu skatienu uz debesīm. 
Bija sācis snigt. Lielas, baltas pārslas krita 
uz mana mēteļa, noklāja ietvi un soliņu, uz 
kura man ikdienas steigā tā arī vēl nebija 
sanācis pasēdēt. Nopurinājusi no cimdiem 
maizes drupačas, es pāris reižu pārlaidu 
plaukstu pāri apsnigušajiem dēļiem, līdz 
ļāvos soliņa valdzinājumam un apsēdos.

Vērodama krītošā sniega rotaļas 
februāra saules staros, pārslu maigo 
piezemēšanos upes rotaļīgajās straumēs un 
pīļu izmisīgos centienus uzlasīt vēl pēdējās 
maizes kripatas, es nožēloju, ka man līdzi 
nav fotoaparāta.

Ira Dūduma

Mārupes novada 
90.dzimšanas gada ietva-
ros februāris ir mēnesis, 
kad Mārupe mīl.

Tās ir mūsu gaišās domas, atmiņas 
un vēlējumi, caur kuriem atzīties 
mīlestībā Mārupei un cilvēkiem sev 
līdzās. 

Lai labās domas augtu spēkā un 
stiprinātu katru no mums, aicinām 
visu paaudžu mārupiešus dāvāt sa-
vus labos vārdus novadam “Labo 
vēlējumu un atmiņu pastā Mārupei”. 
Ar vēstulēm dalīsimies izdevuma 
“Mārupes Vēstis” lappusēs un 
mājaslapā marupe.lv. 

Vēstules gaidītas uz e-pastu: 
marupei90@marupe.lv vai adresi: 
Mārupes novada Dome, Daugavas 
iela 29, Mārupes novads, LV-2167

“Mārupes Vēstis” lasītāju ie-
dvesmai publicējam pirmo vēstuli 
“Februāra saule”.
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Mārupe – manas Mājas

Neticami ātri ir paskrējis laiks. Jā, 
neticami, jo jau veselu mēnesi dzīvojam 
jaunajā 2015.gadā. Šis nav arī pats 
vieglākais gada brīdis, jo saule ir paskopa 
un pie debesīm Mārupes pusē pietiekami 
nav manīta. Vairāk ir pelēkas debesis, 
mazliet pelēks sniegs, kas mežmalās vēl 
saglabājis savu pirmatnējo baltumu. Un 
tad vēl mūsu pašu – cilvēku -  izskats, 
kustības un domas, liekas, padevušās 
apkārtējam pelēkumam. Bet...gada 
kalendārs rāda – ārā ir skaista Latvijas 
ziema.

Šogad Mārupes novadam - 90. Skais-
ta dzimšanas diena. Mēs visi dzīvojam 
moderno tehnoloģiju laikā, kad atliktu 
iekāpt laika mašīnā, lai kaut uz mirkli 
pagrieztu laiku atpakaļ, un sāktos aizrautīgi 
stāsti par mums, mārupiešiem.

Jā, laiks skrien vēja spārniem - tas ir 
iemīļots 21. gadsimta teiciens, bet šajā 
skrējienā der atcerēties, ka gadā ir divas 
dienas, kad neko nevaram iesākt. Viena ir 
vakardiena, otra – rītdiena, taču šodiena 

ir īstā, lai mīlētu, ticētu, 
darītu, dzīvotu un arī 
svinētu.

Mārupes novads ir 
piedzimis augustā, kad tā 
vien gribas iegulties pļavu 
ziedos līdz ausīm, aizmirst 
darbu, mazdrusciņ sevi, 
kad var tauriņus lasīt no 
puķēm kā sīknaudu un 
sildīt plaukstas līdz pat 
saullēktam, tāpēc ticu, 
ka šajā dzimšanas dienas 
gadā kopā līgosim, gadu 
mijā pirms pusnakts 
atskatīsimies uz padarīto, 

IX Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un 
deju svētku gājienā būsim lepni par saviem 
bērniem, turēsim īkšķus, lai veicas mūsu 
sportistiem Latvijas Jaunatnes Olimpiādē, 
bet 8.augustā visi kopā svinēsim novada 
svētkus. 

Dzimšanas dienas gada moto ir „Mārupe 
–manas mājas.” Mājas nav tikai īpašums, 
pieķeršanās ierastajam ritumam. Mājas – 
ar mīlestību priekos un bēdās, ar grūtumu 
un gaišumu iedzīvota vieta. Mājas ir 
patvērums dvēselei. Un mums katram vajag 
patvērumu un sirds siltumu. Pasākumos, 
kad uzrunāju cilvēkus, saku –cik labi, ka 
esam šeit satikušies un šajā mirklī dāvinām 
viens otram vērtīgu dāvanu –laiku. Laiks 
mums dāvina lieliskas iespējas, izvēles, 
draugus, kolēģus.

Pēc kā smaržo Mārupes laiks? Pēc 
mazuļiem, pēc gurķiem un tomātiem, pēc 
cilvēkiem, pēc Mārupītes, pēc grāmatām.

Kāda ir Mārupes laikam skaņa? Reizēm 
smeldzīga un klusi romantiska, Dziesmu 
un deju svētku īpašā, reizēm skaļa un 

asprātīga, noteikti gudra un noslēpumaina.
Kāds izskatās Mārupes laiks? Tāds 

apskāvies, kur šodiena apskauj pagātni ar 
atmiņām un nākotni ar ilgošanos, un no-
teikti zaļš  - kā fotogrāfijās no putna lido-
juma, kas apskatāmas izstādē.

Un jau šobrīd, veidojot gada pasākumu 
plānu, mēs ilgojamies pēc tās labās svētku 
sajūtas, kas iestājas tā pēkšņi. Gribētos, 
lai teicienu „svētki ienāk mājās” katra 
mārupiešu ģimene uztvertu burtiski. Lai 
nelieli atgādinājumi par svētku tuvošanos 
būtu it visur, bet visvairāk katra cilvēka 
sirdī – par piederību savam novadam. 
Novada nākotne ir atkarīga no veiksmīga 
kopdarba –gan no tālredzīgas valsts poli-
tikas un tās atbalsta instrumentiem katrā 
Latvijas novadā, gan no katra iedzīvotāja 
iniciatīvas un uzdrīkstēšanās. Mēs esam 
ļoti interesants un daudzveidīgs novads, 
bet galvenais, ko novēlu mums visiem 
– nepazaudēt sevi, gūt prieku par ka-
tru nodzīvoto dienu, jo ikvienas labas 
pārmaiņas vienmēr sākas cilvēkā pašā, jo 
gandrīz visas vēlmes saplūst vienā kopīgā  
- būt laimīgiem!

Īstie svētki ir gatavošanās tiem, kad māja 
un sēta tiek sakopta, kad īpaša gaisma at-
rod līdzinieku mazo un lielo sirsniņās. Bet 
vislielākā un skaistākā dāvana svētkos ir 
pilna māja savējo, tāpēc – būsim kopā visa 
dzimšanas dienas gada garumā, bet īpaši 
8.un 9.augustā – novada svētkos.

Lai šis raksts ir kā vēstule, kā mana 
personīgā atzīšanās mīlestībā manai 
Mārupei!

Cieņā un godībā - Ira  Dūduma, 
Tīraines ciema iedzīvotāja, Mārupes no-
vada deputāte, Kultūras nama direktore, 

dziedātāja un mamma 

Izaicinājums 
novada 

talantīgajiem 
jauniešiem

Mārupe ir 
sagaidījusi savu 90. 
dzimšanas dienu un 
visu gadu tērpsies 
svētku noskaņās.

Tāpēc šogad, 
pirmo reizi, 

mēs  - Mārupes Jauniešu Domes jaunieši 
organizējam talantu konkursu „Zelta 
āboliņš”. Mēs vēlamies aizsākt tradīciju 
Mārupes novadā, katru gadu rīkojot talantu 
konkursu bērniem un jauniešiem. Konkur-
sa mērķis ir saistīt lielus, mazus, jaunus, ve-
cus mārupiešus, veicināt jauniešu attīstību, 
aizpildītu jauniešu, bērnu brīvo laiku un dot 
iespēju katram izpausties. Mēs vēlamies 
atrast un iepazīstināt novada iedzīvotājus 
ar talantīgiem jauniešiem, kā arī noskaid-
rot savdabīgāko un interesantāko talantu 
īpašniekus.

31.janvārī notika konkursa dalībnieku 
atlase un  šobrīd dalībnieki jau aktīvi ga-
tavojas fināla koncertam, kur cīnīsies gan 
par garšīgām, gan par vērtīgām balvām.

Pirmo vietu ieguvēji savās vecuma 
grupās startēs papildus video konkursā, 
kura uzvarētāju noteiks mārupes iedzīvotāji 
interneta balsojumā.

Mēs aicinām ikvienu novada iedzīvotāju 
apmeklēt koncertu, just līdzi jaunajiem 
talantiem un vienkārši labi pavadīt sest-
dienas vakaru. Koncertā piedalīsies arī 
pieaicinātie mākslinieki.

Mārupes Jauniešu Dome

Atklājot foto izstādi, iezīmēts Mārupes 
novada 90.gadskārtas sākums!

Pēdējā desmitgadē novadā tapuši vairāki 
jauni daudzdzīvokļu māju kompleksi un 
realizēti simtiem individuālo projektu. 
Novadā darbojas visdažādāko nozaru – 
loģistikas, lauksaimniecības, rūpnieciskās 
ražošanas u.c. – uzņēmumu, attīstītās 
aktīvās atpūtas tūrisms.

Pie intensīvi notiekošās dzīvojamo un 
darījumu teritoriju apbūves, liela uzmanība 
tiek pievērsta lauku ainavas saglabāšanai. 
Mārupes novadā atrodas daļa Cenu tīreļa, 
kas iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju 
tīklā Natura 2000, daļa Medemu purva un 
Bieriņu purvs.

Izstādes fotogrāfijās, kas veidotas 

sadarbībā ar uzņēmumu “Flyvision” un 
fotogrāfu Gvido Puķi, atspoguļotas vi-
sas šīs Mārupes novada bagātības. Kā 
stāsta pašvaldības tūrisma organizatore 
Elīna Brigmane “Domes apmeklētāju 
interese par lielformāta fotogrāfijām ir 
liela, jo daudzi tajās meklē un var atrast 
arī savu dzīvesvietu no cita skatu punkta. 
Fotogrāfijas ir izdevušās tiešām skaistas, 
tāpēc aicinām iespēju Mārupes novadu 
ieraudzīt no putna lidojuma izmantot kat-
ram”. 

Ar foto izstādes atklāšanu simboliski 
iezīmēts Mārupes novada 90.gadskārtas 
sākums, kas tiks svinēts visa gada garumā. 
Izstāde Mārupes novada Domē būs 
apskatāma līdz š.g. 27.februārim. 

Turpinājums no 1.lpp.
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Turpinām attīstīt 
centralizētās 

ūdenssaimniecības 
infrastruktūru 

Mārupes, Tīraines, 
Vētras un 

Jaunmārupes ciematos

Informējam, ka A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, saskaņā 
ar Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Eiropas Savienības 
(ES) fondu investīciju plānu 2014.-
2020.gada periodam, plāno piesaistīt 
ES līdzfinansējumu centralizētās 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
(sadzīves kanalizācijas notekūdeņu 
savākšana un ūdensapgāde) 
paplašināšanai un turpmākai attīstībai 
Mārupes novada Mārupes, Tīraines, 
Vētras un Jaunmārupes ciematos.

Ņemot vērā, ka pieejamais ES 
līdzfinansējums un Mārupes novada 
finanšu kapacitāte ir ierobežota, AS 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina 
Mārupes novada Mārupes, Tīraines, Vētras 
un Jaunmārupes ciematu privāto zemju 
īpašniekus vērsties ar iesniegumu A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” par 
centralizēto ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu nepieciešamību. Ņemot vērā iedzīvotāju 
atsaucību un izteikto pieprasījumu apjo-
mu un vēlmi pieslēgties centralizētajiem 
ūdenssaimniecības tīkliem, kā arī pieejamā 
finansējuma apjomu, tiks izvērtēts, kurās 
Mārupes novada Mārupes, Tīraines, Vētras 
un Jaunmārupes ciematu ielās projektēt 
un būvēt centralizētos ūdenssaimniecības 
tīklus.

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
nekustamajam īpašumam 

„Alksnīši”
Mārupes novada Dome 2014.gada 

17.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr. 7.2. „Par detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai nekustamajam 
īpašumam „Alksnīši” (kadastra Nr. 8076 
012 0237), Mārupes novads”.

Publiskā apspriešana notiks no 
23.01.2015 līdz 20.02.2015. Ar 
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 
20.02.2015 Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 
detālplānojumi.

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
nekustamajam īpašumam 

„Ezermalas”
Mārupes novada dome 2014. gada 

17.decembra domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr.7.1 „Par detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai nekustama-
jam īpašumam „Ezermalas” (kad.nr. 
80760110819), Mārupes novads”.

Publiskā apspriešana notiks no 
09.02.2015 līdz 09.03.2015. Ar 
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 
09.03.2015 Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā. 

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Stīpnieku ceļš 

30B detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 
(sēdes protokols Nr.1), „Par nekustamā 
īpašuma Stīpnieku ceļš 30 B (kadastra Nr. 
80760030531), Mārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
nekustamajam īpašumam 

„Tīrumnieki 2.z.v.” 
2.02.2015

Mārupes novada Dome 2015.gada 
28.janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr. 12 (sēdes protokols Nr.1, pieli-
kums Nr.12) „Par nekustamā īpašuma 
„Tīrumnieki” 2.z.v. (kadastra Nr. 8076 
011 0205) Jaunmārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma projekta nodošanu publis-
kajai apspriešanai”. 

Publiskā apspriešana notiks no 
09.02.2015. līdz 09.03.2015. Ar 
detālplānojuma projektu var iepazīties līdz 
09.03.2015. Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā. Elektroniskajā vidē ar 
detālplānojuma projektu var iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv/pašvaldība/attīstība 
un plānošana/ detālplānojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015.gada 05. martā plkst. 17.00 Mārupes 
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē. 

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt 
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot 
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā 
– pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 
18.00. Elektroniski priekšlikumi iesn-
iedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi: ilze.kremere@marupe.lv sākot no 
09.02.2015. līdz 09.03.2015. Iesniegumā 
noteikti jānorāda arī vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskajām personām- nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesako-
ties pa tālruni 67149875.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma „Mežmaļi–1” 

detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
28.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 
(sēdes protokols Nr.1), „ Par nekustamā 
īpašuma „Mežmaļi–1” (kadastra Nr. 
80760120155) Mārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Publiskās apspriešanas sanāksme no-
tiks 2015.gada 19. februārī plkst. 17.00 
Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 
29, Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus ies-
niegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai ies-
niedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi: dace.zigure@marupe.lv 
sākot no 23.01.2015. līdz 20.02.2015. 
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Teritorijas 
plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67149862.

PAšVAlDĪBĀ
Jauna kārtība lauksaimniecības 

zemes iegādei
Turpinājums no 5.lpp.
c) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes 
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā 
uzsāks gada laikā pēc tās iegādes 
un nodrošinās arī turpmāk, ja zeme 
iepriekšējā vai tekošajā gadā ir bijusi pie-
teikta vienotajiem platības maksājumiem 
vai tiešajiem maksājumiem, vai uzsāks 
triju gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk, 
ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā 
nav bijusi pieteikta vienotajiem platības 
maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, 
d) iesnieguma iesniegšanas dienā tām nav 
nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā at-
rodas to pastāvīgā dzīvesvieta.

2. juridiskas personas, kas at-
bilst to personu statusam, kuras ir 
tiesīgas iegūt zemi un vienlaikus at-
bilst visiem šādiem nosacījumiem: 
a) vismaz gadu pēdējo 3 gadu laikā ir 
saņēmušas vienotos platības maksājumus; 
b) rakstveidā apliecina, ka šīs zemes 
izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā 
uzsāks 1 gada laikā pēc tās iegādes un 
nodrošinās arī turpmāk, ja zeme iepriekšējā 
vai tekošajā gadā ir bijusi pieteikta vieno-
tajiem platības maksājumiem, vai uzsāks 
3 gadu laikā un nodrošinās arī turpmāk 
– ja zeme iepriekšējā vai tekošajā gadā 
nav bijusi pieteikta vienotajiem platības 
maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, 

c) vismaz vienam īpašniekam vai 
pastāvīgajam darbiniekam ir atbilstoša 
profesionālā izglītība attiecīgajā juridiskās 
personas darbības jomā, kas iegūta ne 
mazāk kā arodizglītības programmā vai 
profesionālās vidējās izglītības programmā 
d) var norādīt patiesos labuma guvējus 
un apliecināt, ka visi patiesie labuma 
guvēji ir šā likuma 28.panta pirmās 
daļas 1.punktā minētās personas, 
e) šā likuma 30. panta pirmajā daļā minētā 
iesnieguma iesniegšanas dienā tām nav 
nodokļu parādu Latvijā vai valstī, kurā tās 
ir reģistrētas.

Personām, kas vēlas iegūt īpašumā 
lauksaimniecības zemi, novada Domē 
vienlaikus ar iesniegumu par pašvaldības 
atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
jāiesniedz aizpildīta noteiktas for-
mas iesnieguma veidlapa (iesnieguma 
veidlapas pieejamas interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Pakalpojumi/ 
Būvvalde/Veidlapas), lai Domes komisi-
ja varētu izvērtēt un pieņemt lēmumu 
par personas tiesībām iegādāties 
lauksaimniecības zemi.

Ar likumu “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” var iepazīties portālā www.
likumi.lv. 

Pēteris Pikše, MND Attīstības komitejas 
vadītājs, deputāts

detālplānojumi.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 

2015.gada 2.martā plkst.17.00 Mārupes 
novada Būvvaldē Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas 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 sākot no 09.02.2015 
līdz 09.03.2015. Iesniegumā noteikti 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un ad-
resi, bet juridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas numuru. 

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītājas Ilzes Krēmeres, iepriekš piesako-
ties pa tālruni 67149875. 

Lai nodrošinātu precīzu īpašumos 
izbūvētajām komunikācijām atbilstošu 
tehnisko risinājumu kanalizācijas tīklu 
pieslēgumam, papildus pie iesnieguma 
lūdzam iesniegt zemes robežu plāna kopiju 
ar precīzi iezīmētu esošās kanalizācijas 
sistēmas un tīklu novietojumu īpašumā vai 
arī citu dokumentu, kur būtu identificējams 
kanalizācijas sistēmas un tīklu novieto-
jums.

Iesniegumus, kā arī plānu ar kanalizācijas 
tīklu novietojumu Jūsu īpašumā lūdzam 
iesniegt līdz 30.aprīlim, sūtot pa pastu uz 
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” bi-
roju Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā, 
LV-2167, vai nogādājot to personīgi kat-
ru darba dienu no plkst. 9:00 – 17:00. 
Iesnieguma formu var saņemt, atsūtot 
pieprasījumu uz e-pastu stafeckis@mkp.
lv. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, 
lūdzam zvanīt uz tālruni 26454989, pro-
jektu koordinatoram P. Stafeckim. 

Iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā 
www.marupe.lv sadaļā Ūdenssaimniecība/
Ūdenssaimniecības attīstība 2015.-2020.
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Biedrība „EKO LINE” 2012. gadā 
sadarbībā ar Eiropas Savienības 
„LEADER” programmu uzņēmās 
iniciatīvu veidot bezpeļņas sadzīves 
priekšmetu apmaiņas punktu, kuram 
vēlāk ticis piedēvēts nosaukums 
„Namiņš”. Šis projekts papildina jau 
esošo sadzīves atkritumu šķirošanas 
laukumu, kur biedrība „EKO LINE” 
piedāvā iedzīvotājiem šķirot atkritu-
mus līdz 1m3 BEZMAKSAS. Projekta 
vīzija ir nodrošināt visiem Mārupes 
novada iedzīvotājiem iespēju domāt un 
dzīvot zaļi, otrreizēji izmantojot novārtā 
atstātus sadzīves priekšmetus. 

Mums katram mājās ir kāds sadzīves 
priekšmets labā stāvoklī, kurš savas 
pastāvēšanas periodā tā arī savu misiju nav 
līdz galam izpildījis un atrodas uz iznīcības 
robežas. Diemžēl, šajos priekšmetos nere-

Sadzīves priekšmetu apmaiņas 
punkts „Namiņš”

dzot vērtību, mēs tos izmetam, veidojot 
lieku atkritumu daudzumu, kas, savukārt, 
veido nevajadzīgu dabas piesārņojumu. 
Apmaiņas punktā visiem novada 
iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja BEZ-
MAKSAS apmainīt šos, sev nevajadzīgos, 
bet citiem lietderīgos, sadzīves priekšmetus 
pret līdzvērtīgiem. Kā piemēram, aiznesot 
nevajadzīgu priekšmetu uz „Namiņu” ir 
iespēja apmainīt to pret kādu skaistu dizai-
na atribūtu, grāmatu, antikvariātu, elek-
troniku, virtuves piederumu.

Ar šo rakstu aicinam visus Mārupes 
novada iedzīvotājus apmeklēt „Namiņu”, 
domāt zaļi un tiekties pēc ilgtspējīga 
attīstības modeļa, darot mūsu kopējo 
ekosistēmu tīrāku un Mārupi, kā tādu, par 
zaļi domājošu un sakoptu novadu. 

Vairāk informācijas par šo projektu – 
www.melioratorsj.lv, vai zvanot pa tālruni 
28688000.

Jānis Lubiņš, biedrība „EKO LINE”

NOVADĀ

Dienas centrs “Švarcenieki” 
no 29.janvāra slēgts

Laikā no 29.janvāra remonta dēļ būs 
slēgts dienas centrs „Švarcenieki”. Cen-
tra darbība netiks pārtraukta, piedāvātos 
pakalpojumus būs iespējams saņemt 
Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā, Mazcenu 
alejā 33/3.
• Radošās un spēļu aktivitātes sociālās 

audzinātājas Elīnas vadībā, sākot ar 
3.februāri, no otrdienas līdz piektdienai 
plkst. 13.00 – 19.00 

• Rokdarbi senioriem ceturtdienās no 
plkst. 10. – 12.00

• Individuālās datorapmācības bez 
priekšzināšanām - pēc iepriekšējas 
pieteikšanās pie dienas centra vadītāja 
Gata Vācieša pa tel. 29594004.

Ārpus centra aktivitātes notiks:
• Brīvā sporta aktivitātes Jaunmārupes 

pamatskolā pirmdienās no plkst.14.50 
– 15.50, otrdienās no plkst. 14.00 – 
15.00, trešdienās no plkst. 15.00 – 16.00, 
piektdienās no plkst.16.00 – 17.45

• Nūjošanas nodarbības otrdienās 
plkst.11.00 un papildus arī piektdienās 
plkst.11.00
Plašāka informācija par izmaiņām 

nodarbību laikos pieejama pie dienas cen-
tra vadītāja Gata Vācieša (tālr.29594004), 
kā arī interneta vietnēs www.marupe.lv un 
www.svarcenieki.lv.

Savus apmeklētājus ik dienas gaida 
arī dienas centrs Tīrainē, Viršu ielā 4, un 
Skultē, Skultes ielā 31.

Spāru svētki Mārupes pamatskolai

Tīraines ciemā topošajai Mārupes 
pamatskolas piebūvei 30.janvārī 
nosvinēti spāru svētki, iezīmējot 
posmu, kad pabeigta ir jaunceltnes 
konstruktīvās daļas būvniecība.

Kā informēts iepriekš 2014.gada jūlijā 
Mārupes pamatskolā uzsākti būvniecības 
un rekonstrukcijas darbi, lai līdz ar 
jauna korpusa uzcelšanu veiktu skolas 
paplašināšanu. “Patlaban ir sagatavoti 
jaunceltnes pamati, sienas un tiek likts 
jumts. Februāra otrajā nedēļā sāksim 
likt logus un, līdzko iekštelpās varēsim 
nodrošināt piemērotu klimatu, sāksies arī 
apdares darbi”, par celtniecības darbu gaitu 
stāsta būvuzraugs Valdis Bogdanovs.

Papildu telpas Mārupes pamatskolā 
gaidītas tiekot ļoti, jo, ņemot vērā novada 
pozitīvos demogrāfiskos rādītājus, jau 

nākamajā gadā tiek prognozēts skolēnu 
skaita pieaugums. Skolas direktore Si-
gita Sakoviča stāsta, ka “jaunajā piebūvē 
paredzēta vieta deviņām sākumskolas 
klasēm, diviem svešvalodu, latviešu valo-
das un literatūras kabinetiem, būs vieta vie-
nam dabaszinību, matemātikas, vēstures, 
sociālo zinību, mūzikas, mājturības kabi-
netam un tehnoloģiju kabinetam zēniem. 
Katrā mācību telpā plānota interaktīvā 
tāfele, un beidzot pamatskolai būs arī sava 
aktu zāle”.

Saskaņā ar 2014.gada 25.jūnijā noslēgto 
līgumu rekonstrukcijas būvdarbus veic 
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī 
pilnsabiedrība “AZ-INTER UN PART-
NERI”. Līgums paredz darbu pabeigšanu 
un nodošanu līdz 2015.gada 14.augustam.

Kate Nītiņa

Pasaules Sniega Dienas 
„Zeltrītos”

Šā gada 18.janvārī visā Latvijā 
norisinājās daudz un dažādi pasākumi, 
veltīti Pasaules Sniega dienai.  Katru 
gadu bērniem un viņu vecākiem tā ir 
iespēja iepazīt ziemas sporta veidus un 
arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes 
uz sniega. Jau otro gadu Pasaules 
Sniega dienas aktivitātēs piedalījās arī 
pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” 
audzēkņi un pedagogi.

„Šogad jau otro reizi piedalījāmies 
Pasaules Sniega Dienā. Visas nedēļas 
garumā no 12. līdz 19.janvārim Mārupes 
novada PII „Zeltrīti” visās grupiņās 
skatījāmies video filmas un runājām par 
ziemas sporta veidiem, organizējām bērnu 
radošo darbu izstādi „Ziemas prieki”, kā 
arī sadarbībā ar vecākiem - foto izstādi „ Es 

uz sniega””, stāsta pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja Iveta Jirgensone.

16 un 19.janvārī PII „Zeltrīti” norisinājās 
Ziemas Olimpiāde „Mēs uz sniega”, 
kur bērni izpriecājās dažādās aktivitātēs 
āra laukumā, orientējoties sniega takās, 
„slēpojot” ap šķērsli, velkot ragaviņās 
draugus, meklējot pēc attēla teritorijā 
paslēptās lietas. Pasākuma noslēgumā 
visi tika pie skaista diploma un karodziņa 
ar Pasaules Sniega Dienas simboliku. 
Piedaloties šajās Sniega dienās, gūts daudz 
prieka, veselīgas kustības sniegā un svaigā 
gaisā, cīņas spars un info par dažādajiem 
sporta veidiem ziemā. 

Un galvenais – atceramies Starptautiskās 
Slēpošanas Federācijas moto “Vediet 
bērnus uz sniega”!!!
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Jauktais koris „Sonante” – 
Grand Prix laureāts

Decembra beigās, pirms 
Ziemassvētkiem, Kauņā, Lietuvā, no-
tika XXII Starptautiskais Sakrālās koru 
mūzikas konkurss “Cantate Domino”. 
Jauktais koris Sonante šajā konkursā 
bija vienīgais koris, kas pārstāvēja Lat-
viju, bet dziesmu cīņā mēs spēkojāmies 
ar Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas un 
Ukrainas koristu skanīgajām balsīm.

Konkursā, kad „Sonante” izpildīja savu 
programmu, valdīja dziļš klusums un likās, 
ka laiks ir apstājies. Bet šīs minūtes mēs, 
sonantieši, neaizmirsīsim nekad. Sakrālā 
mūzika ir īpaša ar savu patiesumu un 
varenību, ja visi dziedātāji cenšas no sirds, 
dzied ar izpratni un visus vieno kopīgs 
mērķis, tad skanējums ir fantastisks un 
patiess. Kad izskanēja dziesmas pēdējais 
akords, zālē joprojām valdīja klusums ….. 
un tad aplausi, kuri skanēja līdz pēdējais 
korists bija izgājis no zāles. 

Protams, šāds dziesmu skanējums, 
izpildījums tika panākts cītīgi strādājot 
mēģinājumos kopā un individuāli. Vēlos 
pateikties visiem koristiem par ieguldīto 

darbu, par neatlaidību, apgūstot grūto 
repertuāru. Paldies visu koristu ģimenēm 
par atbalstu. Diriģentam vienmēr ir 
nepieciešami palīgi un man īpaši ir pavei-
cies, ka manā komandā ir kormeistare Aija 
Bogdane un soliste, vokālā konsultante 
Inguna Švāne, liels paldies viņām par 
profesionālu ieguldījumu kora izaugsmē. 
Lai koris varētu kvalitatīvi mēģināt, ļoti 
svarīga ir vieta, kur to darīt un par to 
paldies Mārupes Domei.

Kā kora mākslinieciskā vadītāja un 
diriģente ļoti lepojos ar saviem koristiem, 
sonantiešiem, un mūsu uzvaru konkursā 
– Zelta Diplomu un Grand Prix laureātu 
kausu. Šajā gadā ir daudz jaunu ieceru 
un uzaicinājumu dziedāt gan Latvijā, 
gan tālākās zemēs. Novēlu mums visiem 
jaunajā gadā radošas ieceres un enerģiju tās 
īstenot! Bet sonantiešiem novēlu vienmēr 
atcerēties mūsu kora moto – Mēs dziedam, 
lai dzīvotu!

Inga Graumane, jauktā kora 
mākslinieciskā vadītāja un diriģente

Jaunmārupē, īpašumā ‘’Draugi’’, 
jaunās telpās savu darbību uzsākusi 
pamatskola ‘’Brīvā Māras skola’’ un 
izaugsmes, izglītības un kultūras centrs 
‘’MāruGuns’’. 

Jau gandrīz mēnesi skola ir atvērta 
jaunajām ģimenēm un bērniem, piedāvājot 

Mārupē darbu uzsākusi 
„Brīvā Māras skola”

akreditētas un licenzētas izglītības prog-
rammas, kā arī interešu izglītības pulciņus 
un dažādas radošas darbnīcas gan pirms-
skolas vecuma bērniem, gan arī skolas ve-
cuma bērniem.  

Pamatskola ‘’Brīvā Māras skola’’ tika iz-
veidota 5 gadus atpakaļ vecāku iniciatīvas 
rezultātā. Tā darbojas saskaņā ar valsts no-
teiktajiem standartiem un vadlīnijām, taču 
mācīšanās procesā tiek izmantotas inovatīvas 
metodes un dažādas pedagoģiskās pieejas, 
ņemot vērā katra bērna individuālo attīstību 
un ritmu. Skolas darbā aktīvi iesaistās arī 
vecāki, un izrādās, ka mācīties grib visi! 
Tāpēc tapa arī centrs visai ģimenei, kur 
dažādos izglītojošos semināros, diskusijās 
un nodarbībās, atbildes varēs gūt ikviens. 
Vairāk par pasākumiem mājas lapā www.
marasskola.lv.  

17.janvarī koris „Universum” jau 
trešo gadu pēc kārtas rīkoja Starpnova-
du Ziemas Dziesmu svētkus, kas notika 
Mārupes mūzikas un mākslas skolā. 
Šoreiz svētku koncetā piedalījās seši 
kori: četri jauktie kori un divi bērnu 
kori, un tika pārstāvēti trīs novadi un 
Rīgas pilsēta. 

Lielvārdes novadu pārstāvēja 
visvecākais koris Latvijā, koris 
„Lācplēsis” ar diriģentu Jāni Unguru. Šis 
koris ir dibināts 1865.gadā un šogad svinēs 
savas pastāvēšanas 150. dzimšanas dienu. 
Savukārt no Salaspils novada bija ieradies 
koris Lõja ar diriģentu Ģirtu Gailīti. 
Šis koris jau vairākus gadus popularizē 
lībiešu dziesmas, lībiešu valodu un lībiešu 
paražas. Un, protams, arī šajā vakarā 
klausītāji varēja dzirdēt dziesmas lībiešu 
valodā. 

Mārupes novadu, kā jau pasākuma saim-
nieki, pārstāvēja vairāki kolektīvi: jauniešu 
koris „Universum” un divi Jaunmārupes 
pamatskolas bērnu kori. Šo bērnu koru 
vadību sekmīgi uzņēmušās divas jau-
nas Jaunmārupes pamatskolas mūzkas 
skolotājas: Evija Piļka un Baiba Rudzīte. 

Rīgu pasākumā pārstāvēja vaka-
ra īpašais viesis, viens no retajiem 
izredzētajiem diriģentiem, kuram ir bijis 
tas gods diriģēt Vispārējo Latviešu Dzies-
mu Svētku kopkori - Gints Ceplenieks ar 
savu kori „Vivere”. Gints Ceplenieks ir ne 
tikai Vispārējo Latviešu Dziesmu Svētku 
virsdiriģents, bet arī vairākkārtējs Skolēnu 
Dziesmu svētku virsdiriģents. Un patei-
coties attīstībai Jaunmārupes pamatskolā, 
ir pamatotas cerības tuvākajā nākotnē 
redzēt šīs skolas bērnu kori piedalāmies 
Skolēnu Dziesmu svētkos, diriģenta Ginta 
Ceplenieka virsvadībā.

Svētku noslēgumā izskanēja vairākas 
dziesmas, kuras izpildīja visi šī koncerta 
dalībnieki apvienotā kopkorī, kas sevišķi 
svarīgi ir bērniem, lai sajustu dziesmas va-
reno spēku un iemīlētu kora dziedāšanu. 
Divas no šīm kopdziesmām bija no VIII 
Ziemeļu un Baltijas Valstu Dziesmu 
Svētku repertuāra, kas šovasar norisināsies 
Rīgā laikā no 25.-28. jūnijam.

Rihards Rudzītis, kora „Universum” 
diriģents

Sadziedamies 
starpnovadu 

ziemas dziesmu 
svētkos

NOVADĀ

2014.gada novembrī mūsu skolas 
3.-5.klašu skolēni aktīvi piedalījās 
“RIMS - Rīga International meridian 
school” rīkotajā Meridian Matemātikas 
olimpiādē, kura pulcē līdz 1500 
dalībniekiem no visas Latvijas. 

2015.gada 20. un 21.janvārī  seši mūsu 
skolas skolēni:  Ralfs Gustavs Dalbiņš – 
3.b, Rūdis Freipičs – 3.a, Emīls Frederiks 
Hansens – 3.a, Roberts Jansons – 3.a, 
Kārlis Puriņš – 4.a un Jānis Zaķis – 5.b, 
viņu vecāki un skolotāji devās  uz “RIMS 
– Rīga International meridian school” 
apbalvošanas ceremoniju. Apbalvots 
tika 101 labākais Meridian Matemātikas 
olimpiādes dalībnieks katrā klašu grupā. 
Bija patiess prieks vērot satraukumu 
dalībnieku un viņu vecāku sejās. Šie bērni  
bija labākie no gandrīz 1500 Latvijas  
skolēniem.  Dalībnieku vietas pasākumā 
tika sauktas no beigām, tāpēc satraukums 
auga ar katru izsaukšanas reizi. Rezultātā 
80. vietu olimpiādē bija ieguvis 3.b klases 
skolnieks Ralfs Gustavs Dalbiņš (skolotāja 
Ilze Graudiņa), 47.vietu – 3.a klases skol-
nieks Roberts Jansons (skolotāja Diāna 
Zemīte), 40.vietu – Kārlis Puriņš (skolotāja 
Inga Melngaile), 12.vietu – Emīls Frederiks 
Hansens (skolotāja Diāna Zemīte), 6.vietu 
- Rūdis Freipičs (skolotāja Diāna Zemīte) 
un Jānis Zaķis (skolotāja Inga Melngaile). 

Atzinība  jāsaka priekšmetu skolotājām 
Ingai Melngailei, Diānai Zemītei  un Il-
zei Graudiņai par ieguldījumu skolēnu 
izglītošanā un motivēšanā uz sasniegu-
miem.  Lieli nopelni bērnu sasniegumos  
ir arī skolēnu vecākiem, kuri ar lielu 
atbildības sajūtu veicina bērnu izglītošanu. 
Realizējot mācību priekšmetu standartus, 
radīsim iespēju iegūtās zināšanas un 
prasmes  izmantot praktiskajā darbībā! 

A.Līdaka, direktores vietniece

Jaunmārupes 
pamatskolai sasniegumi

“RIMS – Rīga Interna-
tional meridian school” 
Meridian Matemātikas 

olimpiādē
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Arī šogad LBL2 Mārupes komandas 
mērķis ir medaļas

Ar labākajiem rezultātiem Mārupes 
Sporta centra basketbola komandai 
noslēdzies LBL Otrās divīzijas (LBL2) 
pirmais posms. Panākumus palīdzējis 
gūt komandas jaunais uzbrucējs Ar-
mands Seņkāns, kam novembrī piešķirts 
LBL2 vērtīgākā spēlētāja tituls.

Komandai Armands pievienojies šogad, 
pēc piecu gadu spēlēšanas LBL Pirmajā 
divīzijā (LBL1), basketbola kluba “Jel-
gava” sastāvā. Kā stāsta pats sportists, ar 
izvēli jūtas apmierināts, jo iepriekš gūta 
trauma šogad nebūtu ļāvusi pilnvērtīgi 
startēt LBL1.

Vaicāts par LBL2 līmeni, Armanda 
skatījumā tas ir tikai audzis: “Ir daudz 
jaunu, perspektīvu spēlētāju, kuri labāk 

izvēlas palikt Latvijā, bet augtākajai līgai 
viņi nav vēl gatavi. Izvēloties spēlēt LBL2, 
viņi grib sevi pierādīt, līdz ar to laukumā 
ir saturīga spēle. Ja kādreiz par medaļām 
cīnījās izteikti viena līdz divas komandas, 
tad šobrīd uzvarēt var gandrīz jebkura, 
līmenis ir tikai cēlies.”

Zināms, ka pagājušajā gadā Mārupes 
komanda LBL2 izcīnīja godpilno trešo 
vietu. Kā apliecina komandas uzbrucējs, 
arī šogad mērķis ir tikai medaļas un no-
teikti augstākā kaluma – zelta. Par iegūto 
mēneša labākā spēlētāja titulu Armands 
saka, ka viens to nebūtu paveicis: “Jāuzvar 
ir komandai, un vienam otram ir jāpalīdz – 
mums tas sanāk.”

Pierīgā dambretē labākā ir Mārupe
Svētdien, 1.februārī, Salaspilī 

norisinājās Pierīgas novadu 2015. gada 
sporta spēles dambretē. Turnīrā par 
uzvarētājiem kļuva mārupieši, kuri 
pagājušā gadā bija palikuši pēdējā vietā, 
vēsta portāls Aprinkis.lv.

Turnīra nolikums paredzēja, ka katru ko-
mandu pārstāv četri dambretisti, no kuriem 
vismaz vienai bija jābūt dāmai. Atšķirībā 
no iepriekšējiem gadiem komandas sastāvā 
šoreiz drīkstēja pieteikt vienu “leģionāru” 
jeb dambretistu, kurš īsti neatbilst ierasta-
jam Pierīgas novadu spēļu dalībnieku sta-
tusam (novadā dzīvo, strādā vai pārstāv 

Labāk uz darbu neejam! 
Mārupē pašlaik ir gripas laiks.

Ar gripu varam inficēties, ja esam 
tiešā kontaktā ar slimnieku viņu 
aprūpējot, sasveicinoties ar rokasspie-
dienu, saskūpstoties, ieelpojot gaisu, 
kurā ir gripas vīruss, pieskaroties 
priekšmetiem, kurus izmantojis vai, 
kuriem ar netīrām rokām pieskāries 
gripas slimnieks- ziepju gabali, ūdens 
krāni, tualetes poda vāki, sabiedriskā 
transporta rokturi, durvju un mēbeļu 
rokturi, veikalu grozi un ratiņi, trau-
ki un galda piederumi, kompjūteru 
„peles”un klaviatūra, nenomazgāti augļi 
un pārtikas preču iesaiņojums… 

Tāpēc gripas laikā rokas jāmazgā biežāk 
kā parasti ar ziepēm un tekošu ūdeni! 
Vajadzētu izvairītis no pieskaršanās sejai, 
tajā skaitā- acīm un degunam! Jāvēdina 
telpas! Bērni jāatrunā no jebkādiem 
ārpusmācību publiskiem pasākumiem!

Ja visu iepriekš teikto esat ievērojuši un 
tomēr gripa klāt, tad nevajadzētu iejusties 
„nemirstīgā Kaščeja” lomā, bet labāk iz-
mantot iespēju neiet ne pie ārsta, ne uz 
darbu, un komfortu rast gultā.

Gripas pirmās pazīmes- pēkšņs slimības 
sākums ar augstu ķermeņa temperatūru 
(39-40 grādi), ļoti izteiktu nespēku, stiprām 
galvas sāpēm, „kaulu laušanu”, sāpēm 
acu ābolos, dažkārt- sāpēm rīklē, aiz-
liktu degunu un sausu klepu, bet smagos 
gadījumos deguna un smaganu asiņošanu.

Tā kā pašsajūtu visvairāk bojā ķermeņa 
paaugstināta temperatūra, tad saslimušie 
ļoti enerģiski to mēģina „dzīt lejā”. Taču 
svarīgi zināt, ka ķermeņa temperatūra nav 
jāpazemina, ja tā nav augstāka par 38 vai 
pat 38,5 grādiem, jo temperatūras pacēlums 
ir ķermeņa dabīga cīņa ar vīrusiem. 
Paaugstinātā temperatūra samazina vai 
pat aptur vīrusu vairošanos un bieži vien, 
nelietojot medikamentus, bet, tikai daudz 
dzerot škidrumu, notiek pašizārstēšanās. 
Tāpēc temperatūras pacēlumu līdz pat 38,5 
grādiem nav jāuztver kā ienaidnieku Jūsu 
ierastajai labsajūtai, bet gan kā dabas dotu 
aizsargmehānismu izdzīvošanai.      

Ko darīt, ja tomēr ir tik slikti, ka „vairāk 

nevar izturēt”? Ja ķermeņa temperatūra 
pārsniedz 38,5 grādus, rokas un kājas 
ir siltas, tad pašsajūtas uzlabošanai  uz 
pieres un aknu rajonā var novietot plas-
tikas maisiņā un dvielī ietītu ledu vai 
dzesējošu gēlu. Tāpat ķermeni var viegli 
norīvēt ar 30 grādīgu etilspirtu (degvīnam 
pielej ceturto daļu ūdens), apsedzoties 
nevis ar visām mājās esošām segām, bet 
tikai ar palagu līdz temperatūra samazinās. 
Dažkārt temperatūra labi koriģējas, ja 
20-30 sekundes roku pirkstu galus pa-
tur ledusaukstā ūdenī. Savukārt, ja esat 
ķīmisku medikamentu piekritējs, tad varat 
izmantot arī aptieku plašo antipirētiķu 
piedāvājumu.

Vissvarīgākais ieteikums! Pat pie 
vissliktākās pašsajūtas sevi jāpiespiež 
daudz dzert ūdeni un zāļu tējas. Divi, trīs 
litri šķidruma diennaktī būs tikai norma, 
lai gripas vīrusu izdalītās indes un atliekas 
tiktu izskalotas no organisma un varētu 
sākties atveseļošanās.

Vistiešākais pretgripas medikaments ir 
Oseltamivira fosfāts, kura struktūra radīta, 
pateicoties datormodelēšanas iespējām. 
Tas ļoti precīzi piesaistās gripas vīrusam 
un nobloķē tā darbību. Šo recepšu me-
dikamentu var lietot gripas profilak-
sei un ārstēšanai arī gadījumos, ja esat 
vakcinējušies pret gripu un tomēr ar to 
saslimuši. 

Arvīds Mūrnieks, ārsts, Mārupes no-
vada veselīgas dzīvesveida koordinators

Ģimenes ārsta mājas vizīte pie gripas 
slimnieka – 2,85 eiro

Nacionālais veselības dienests atgādina, 
ka gripas epidēmijas laikā no valsts budžeta 
līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu 
mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Šiem 
pacientiem par vizīti jāmaksā tikai valstī 
noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro. 
Maksājuma nosacījums attiecas uz visiem 
ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuri ir 
līgumattiecībās ar Nacionālo veselības 
dienestu un sniedz valsts apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus.

NOVADĀ

Sniegs sejā, spēcīgs vējš, putenis, 
ugunskuri un kauju rekonstrukcija…  
Pārgājiens uz Ložmetējkalnu šogad bija 
īstas ugunskristības Skultes sākusmkolas 
jaunajiem novadpētniekiem.  Bērniem 
tas tik ļoti patika, ka vienbalsīgi bija 
nolemts: nākamgad iesim atkal, ne-
skatoties ne uz ko!

Kā īstā kaujas laukā
Gatavošanās pārgājienam notika jau 

laicīgi. Pulciņa nodarbībās tika runāts 
par Ziemassvētku kaujām, tika pētītas 
vēstures liecības par to norisi, fotogrāfijas, 
literatūra. Stāstīts tika arī par Pirmā pa-
saules kara ieročiem. Protams, skolēni 
nevarēja sagaidīt to dienu, kad varēs 
ieraudzīt to visu savām acīm. 

Šogad bija paredzēta īsta vēsturisko 
kauju rekonstrukcija ar pilnībā atbilstošu  
priekšnesumu. Tāpēc Mangaļos bija 
pulcējušies skolēni, kā arī citi interesanti 
no visas Latvijas, lai klātienē vērotu kaujas. 

Piedzīvojumiem pārpilns pārgājiens 
uz Ložmetējkalnu 

Tas bija elpu aizraujošs skats - kaujinieki 
parādījās no meža,  klusām pielavījās 
vāciešu cietoksnim un tad sāka uzbruku-
mu. Visapkārt skanēja šāvieni, bija dūmi, 
no abām karotāju pusēm varēja dzirdēt 
kliedzienus, pie tam karotāju valodās - gan 
vācu, gan krievu, gan latviešu. Tas radīja 
neatkārtojamu iespaidu par notikušajām 
Ziemassvētku kaujām.  Bija pat nedaudz 
bail, tik reālistiski viss bija izspēlēts. 

Pēc priekšnesuma bērni nobildējās 
kopā ar kaujiniekiem, kas, izrādās, bija 
atbraukuši pie mums pat no ārzemēm! 
Skolēniem pat bija iespēja šaut no 
ieročiem, ko tie labprāt arī izmantoja. 
Dažiem īpaši paveicās, viņi  aizveda mājās 
“kaujas suvenīrus” – tukšas šāviņu čaulas.

Tas paliks atmiņā!
Šogad  pārgājiens  vēl vairāk atgādināja 

īstās Ziemassvētku kaujas, kas  no-
tika  bargā salā un arī putenī. Laika 
apstākļu dēļ pārgājiens mazliet ievilkās 

vietējo sporta klubu).
Turnīra noslēgumā izrādījās, ka vienādu 

punktu skaitu – pa 12 no 14 iespējamiem 
– ieguvuši Mārupes un Babītes novada 
dambretisti, kuri bija izcīnījuši piecas uz-
varas un divreiz nospēlējuši neizšķirti, 
tajā skaitā savā starpā. Mārupes komandas 
čempionu sastāvā spēlēja Vitālijs Krav-
covs, Jevgeņijs Matvējevs, Raimonds 
Klimāvičs un Ginta Štrāla. Medaļas gūtas 
arī individuālajos vērtējumos – attiecīgi 
pirmās vietas izcīnīja Jevgeņijs Matvējevs  
un Raimonds Klimāvičs, bet otro – Ginta 
Štrāla.

Mārupietes Pērnavā izcīna 
bronzas medaļas volejbolā

Vecā gada pašā nogalē Mārupes/
RVS  volejbolistes U-14 grupā piedalījās 
starptautiskā turnīrā Pērnavā.

Pirmajā spēlē  tika pieveikta Pērnavas 
Sporta skolas komanda, kas turnīra 
noslēgumā kļuva par uzvarētājām, 
jo mārupietes zaudēja igauņu  VK/
SK  klubam. Komandas bija spēkos tik 
līdzīgas, ka, lai noskaidrotu godalgoto 
vietu ieguvējas, nācās skaitīt uzvarētos un 

zaudētos setus. Bronzas medaļas saņēma 
mūsu jaunās sportistes. Labākās spēlētājas 
balvu igauņi piešķīra Lāsmai Ozolai no 
Jaunmārupes.Pērnavas 

Ziemassvētku turnīrs ar Baltijas valstu 
piedalīšanos tradicionāli tiek rīkts katra 
gada pēdējās dienās. Zēniem uzvarēja 
Pērnavas SK .

Irbe Andike Lazda

un, viennozīmīgi, līdz ar to kļuva 
piedzīvojumiem bagātāks. Skolēni to 
īpaši novērtēja: mēs mācījāmies izkļūt no 
dažādām nestandarta situācijām, bridām 
pa sniegu, gājām pa mežu pret vēju, tumsā, 
pratām paši sasildīties utt. Tas viss izdevās 
pat ļoti labi, un radīja īpašu gaisotni mūsu 
pārgājienam. Ar laiku tas noteikti pārtaps 
skaistās atmiņās. 

Pārgājiens turpinājās pie ugunskuriem, 
cepot desiņas, baudot karstu tēju un dalo-
ties  iespaidos par redzēto, dzirdēto un 
pārdzīvoto. 

Protams, pēc tādiem piedzīvojumiem 

mēs ieradāmies skolā kā īsti varoņi un 
labprāt dalījāmies iespaidos. Un, kā jau 
varēja paredzēt, pārgājienā ietgribētāju 
skaits krietni palielinājās.  Kurš tad negrib 
ieskatīties īstā vēsturē, kļūt par daļu no tās 
un izbaudīt tikai pārgājienā iespējamos 
piedzīvojumus ?

Skultes sākumskolas skolēni un skolotāja 
izsaka lielu pateicību Mārupes vidusskolas 
direktoram Jānim Lagzdkalnam par iespēju 
doties pārgājienā !

Anna Čeiča-Sultane, Skultes sākumskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja, 

Novadpētniecības pulciņa vadītāja



12 piektdiena, 6.februāris, 2015

VESTISMarupes

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Marks Ričards Jermaks (26.10.2014.)
Patrīcija Tenisone (12.11.2014.)
Antons Mahņovs (25.11.2014.)
Daniils Mahņovs (25.11.2014.)
Alise Upeniece (03.12.2014.)
Paula Zvilna (07.12.2014.0
Miķelis Zvejnieks (07.12.2014.)
Amaļs Frolovs (16.11.2014.)
Jānis Lasmanis (03.12.2014.)
Kristiāna Ruskule (10.12.2014.)
Nikita Litkovskis (10.12.2014.)
Jūlijs Liepiņš (11.12.2014.)
Raiens Rupeneits (04.12.2014.)
Adele Feldmane (11.12.2014.)
Evelīna Dūmiņa (18.12.2014.)
Dāvids Strods (18.12.2014.)
Karīna Magone (17.12.2014.)
Sāra Grosmane (17.12.2014.)
Pauls Dimdiņš (19.12.2014.)
Zelda Šēnberga (24.12.2014.)
Ralfs Lazda (23.12.2014.)
Valters Šaicāns (22.12.2014.)
Valters Andersons (23.12.2014.)
Dita Breikša (22.12.2014.)
Jānis Buls (20.12.2014.)
Karlīna Ozoliņa-Šteinberga 
(29.12.2014.)
Kate Lange (22.12.2014.)
Reinards Bērziņš (04.01.2015.)
Emma Bormeistere (22.12.2014.)
Dominiks Luns (03.01.2015.)
Veronika Zaharčenko (05.01.2015.)
Gustavs Vorevičs (07.01.2015.)
Laura Jansone (27.12.2014.)
Šarlote Alīna Jansone (11.01.2015.)
Marsels Švēdenbergs (11.01.2015.)
Valerija Vasiļkova (11.01.2015.)
Jurijs Mihailovs (13.01.2015.)
Emma Marija Strante (14.01.2015.)
Anrijs Arnītis (09.01.2015.)
Makars Puškins (16.01.2015.)
Dārta Vīgante (06.01.2015.)
Rūdolfs Bondars (22.01.2015.)
Raivo Cīrulis (23.01.2015.)
Loreta Lapa (21.01.2015.)
Kristena Žogota-Ankudinova 
(3.01.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Ivans Beičiks (03.09.1038. - 25.11.2014.)
Aldis Šīravs (21.03.1942 - 07.12 .2014.)
Raimonds Roberts Jansons 

(14.01.1942. - 11.12.2014.)
Kirjana Kuzmina 

(10.11.1945. - 29.12. 2014.)
Oma Ema Briede 

(16.12.1942. - 23.12.2014.)
Valentīna Novožihareva 

(14.08.1933. - 31.12.2014.)
Jānis Sūna (12.05.1965. - 04.01.2015.)
Aivars Jānis Strazdiņš 

(21.06.1942. - 26.01.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

05.12.2014.
Aivis Černauskaitis un Lāsma Krūmiņa
Normunds Čerņavskis un Kristīne Lapiņa
Aivars Kusiņš un Inese Strēlniece

12.12.2014.
Rihards Reimartus un Laura Burmistre

22.12.2014.
Juris Orups un Līga Grosa

30.12.2014.
Dmitrijs Pohomovs un Irina Čerkasova
Artis Krūmiņš un Pārsla Spuriņa

06.01.2015.
Aleksandrs Krutovs un Kirilova Anžela

16.01.2015.
Agris Pumpurs un Inese Ruskule

17.01.2015.
Gatis Pope un Inga Taimiņa
Sergejs Meitalovs un Larisa Bogatirjova

30.01.2015.
Edgars Sjakste un Nataļja Salina

NOVADĀ

4.martā plkst. 11.00 
Mārupes Kultūras namā notiks

Mārupes senioru labdarības 
biedrības kopsapulce

Plkst. 10.00 reģistrācija un rīta kafija
Darba kārtībā:

1. Valdes priekšsēdētājas atskaite par 2014.
gadu

2. Jaunās valdes vēlēšanas
Nokļūšanai Mārupes kultūras namā 

tiks organizēti autobusi:
• plkst. 10.00 Skulte - Jaunmārupe - 

Stīpnieku ceļš - Mārupes kapi - Kultūras 
nams

• plkst. 10.30 Tīrainē pie skolas

Šobrīd visa dziedošā un dejojošā 
Latvijas jaunatne un arī Mārupes 
novada izglītības iestāžu kolektīvi 

gatavojas XI Latvijas skolu Jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem.

Mīļie svētku dalībnieku vecāki!
Aicinu uz tikšanos, kurā pārrunāsim 

aktuālos jautājumus, kas svarīgi svētkiem 
gatavojoties un pasākuma norises laikā.
• 27.februārī plkst.18.00 Mārupes k/n 

(Mārupes pamatskolas, PII “Lienītes” 
“Māriņa”, k/n “Pērlītes” kolektīvu 
vecāki)

• 10.martā plkst.18.30 Mārupes 
vidusskolā, Kantora ielā 97

• 11.martā plkst.20.00 Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39

Ira Dūduma,  
Mārupes Kultūras nama direktore

Notikumi
7.februāris

• LBL1 spēle: Barons/Jēkabpils 
plkst.18.30 Mārupes sporta kompleksā

• Latvijas čempionāts volejbolā 
Nacionālās līgas sacensības: Mārupes 
SC/Talsi plkst.13.00 Mārupes sporta 
kompleksā

• Mārupes novada Tehnikas diena 
basketbolā U-10,U-11, U-12 plkst.10.00 
Tīraines sporta kompleksā

8.februāris
• LBL2 spēle: Mārupe/Pārdaugava 

plkst.14.00 Mārupes sporta kompleksā
• Mārupes novada atklātais čempionāts 

volejbolā vīriešiem, priekšsacīkstes 
plkst.10.00 Tīraines sporta kompleksā

15.februāris
• LR čempionāts basketbolā 2. Divīzija 

Rietumi(LJBL) 2. aplis: Mārupes 
SC/Roja plkst.13.30 Mārupes sporta 
kompleksā

17.februāris
• Mārupes novada izglītības iestāžu 

vieglatlētikas (VFS) sacensības 4.-5. 
klasēm plkst.10.00 Mārupes vidusskolā

18.februāris
• LBL1 spēle: Barons/Saldus plkst.18.30 

Mārupes sporta kompleksā

20.februāris
• Harija Baša trio un Aminatas Savadogo 

Džeza mūzikas koncerts “In Jazz” 
plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā

21.februāris
• Mārupes talantu konkursa “Zelta 

āboliņš” fināls plkst.18.00 Mārupes 
Kultūras namā

• Latvijas čempionāts 1. līgas sieviešu 
komandām plkst.10.00 Mārupes sporta 
kompleksā

• Mārupes novada čempionāts bridžā 
“Mārupes kauss”plkst.10.00 Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā

22.februāris
• LBL2 spēle: Mārupe/RSU plkst.16.00 

Mārupes sporta kompleksā
• Mārupes novada atklātais čempionāts 

volejbolā vīriešiem (Tautas klase), 
priekšsacīkstes plkst.10.00 Tīraines 
sporta kompleksā

25.februāris
• LBL2 spēle: Mārupe/ViA plkst.19.30 

Mārupes sporta kompleksā

28.februāris
• Mārupes vokālā ansambļa “Dzelde” 

45 gadu jubilejas koncerts plkst.15.00 
Mārupes Kultūras namā

• Latvijas čempionāts volejbolā 
Nacionālās līgas sacensības: Mārupes 
SC/VK Ventspils plkst.13.30 Mārupes 
sporta kompleksā

• MSC sacensības basketbolā U-10 
plkst.10.00 Tīraines sporta kompleksā

6.marts
• Liepājas leļļu teātris “Saldais sapnis” 

plkst.19.00 Mārupes Kultūras namā

7.marts
• Sieviešu dienas balle “Ak, sievietes!”, 

spēlē grupa “Tequila Band” plkst.21.00 
Mārupes Kultūras namā. Galdiņu 
rezervācija pa tālr.29211645, ieeja 5 
EUR

Mārupes Romas Katoļu draudzes “AVE 
MARIA” dievkalpojumi notiks 

2014. gada 14.decembrī plkst. 11:00, 
kuru svinēs priesteris Imants Medveckis 

2014.gada 28.decembrī plkst. 14:00, 
kuru svinēs priesteris Andris Kravalis.

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

Visi laipni aicināti!


