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VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Lasiet 6.lpp.

Mārupe un Ķekava tiekas sadraudzības 
velobraucienā

21.septembrī, saulainā rudens 
svētdienā, norisinājās Mārupes no-
vada un Ķekavas novada pašvaldību 
kopīgi organizētais velobrauciens jeb 
velo ekspedīcija, pulcējot ap 70 dažāda 
vecuma velobraucējus no Ķekavas 
un Mārupes novadiem, kā arī aktīvās 

atpūtas piekritējus no citiem Pierīgas 
novadiem un Rīgas pilsētas.

No rīta velobraucējus pie Baložu pa-
gasta pārvaldes Ķekavas novadā sagaidīja 
Ķekavas un Mārupes novadu pašvaldību 
tūrisma organizatori, kuri tālākajā dienas 
gaitā vadīja braucienu. Ekspedīcijā devās Turpinājums 4.lpp.

Mārupieši interesējas par 
kompostēšanu

Videi draudzīga dzīvesveida atbals-
tītāji un interesenti bija pulcējušies 27. 
septembrī Mārupē publiskajā skvērā 
Konrādu ielā pie Domes, lai iegūtu infor-
māciju biedrības „Latvijas Atkritumu 
saimniecības asociācija” organizētajā 
seminārā par atkritumu kompostēšanu 

mājsaimniecībā.
Pasākumu līdzfinansē Latvijas vides 

aizsardzības fonds projektā „Mārupes 
novada iedzīvotāju iesaiste bioloģis-
ko atkritumu kompostēšanā” (reģ.nr. 
1-08/298/2014). 
Turpinājums 4.lpp.

Laime ir izdalīt to, kas mums 
pieder, vienalga, vai tā būtu maize 
vai māja, doma vai sapnis, un 
zināt, ka ir kāds, kas to saņem.

/Z.Mauriņa/

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!

Mārupes novada Domes vārdā
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

riteņbraucēji visos vecumos – sākot no 
mazuļa, kurš gulēja mammas velosipēda 
velosēdeklītī, līdz sirmgalvim, kurš atzina, 
ka velobraukšana ir aktivitāte, kas pensijas 
vecumā sniedz lielu prieku, jo ļaujot gūt 
jaunus iespaidus un sastapt citus aktīvus 
cilvēkus. 

Novembra 
svētku 
nedēļa 
Mārupē
11.novembrī

Atceres brīdis Jaunmārupē

12.00 piemiņas brīdis pie  
pieminekļa pirmās neatkarīgās 
Latvijas armijas karavīriem 
(pie golfa kluba „Viesturi”)

Lāčplēša dienas lāpu gājiens
17.30 svinīgs brīdis pie Māru-

pes vidusskolas un Nacionālās 
Apvienības dziedošo jauniešu 
muzikāls priekšnesums

18.00 Lāpu gājiens uz Māru-
pes kapiem

18.30 kopīgs atceres brīdis, 
svecīšu un ziedu nolikšana pie 
Lāčplēša ordeņa kavalieru atdu-
sas vietām Mārupes kapos.

12.novembrī
13.00 novada  senioru godi-

nāšana

15.novembrī
18.00 Svētku sarīkojums – 

koncerts „Sapņu zeme”.  
Īpašais viesis - operdziedātāja 

Evita Zālīte

22.00 Svētku balle kopā ar 
grupu „Zvaigžņu lietus” (ar 
groziņiem) Mārupes Kultūras 
namā. Lūgums rezervēt galdi-
ņus.
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Pēc pašvaldības rīcībā esošās 
informācijas zināms, ka jaunbūvi savā 
īpašumā iegādājies „Rimi Baltic gru-
pas” uzņēmums ar mērķi pabeigt tās 
būvniecību un atvērt vienu no SIA 
„Rimi Latvia” veikaliem arī Mārupē. 

Uzņēmuma nekustamo īpašumu un 
attīstības direktors Didzis Kirstuks 
apstiprinājis, ka patlaban ir pārreģistrēta 
būvatļauja, un tiekot strādāts pie esošā 
būvprojekta izmaiņām, lai pielāgotu to 
„Rimi” veikala standartiem, kā arī papil-
dus tiekot veiktas uzbūvēto konstruk-
ciju drošības pārbaudes. „Līdzko tiks 
pabeigti projektēšanas darbi, sāksies vei-
kala būvniecība. Tirdzniecības centru (t/c) 
plānots atvērt 2015.gadā, un tajā darbosies 
gan lielākā formāta „Rimi” veikals – 
hipermārkets, kas Mārupes iedzīvotājiem 
nodrošinās plašu preču piedāvājumu, gan 

Iedzīvotāji jautā: Kad tiks pabeigta Mārupes 
novada Domes tuvumā, Daugavas ielā 31, esošās 

jaunbūves celtniecība? 
vēl vairākas citas tirdzniecības vietas. 
„Rimi” hipermārketa plānotā tirdzniecības 
platība ir aptuveni 1600m2. Savukārt 
autostāvvietu pie t/c paredzēts izveidot līdz 
90 automašīnām,” stāsta D.Kirstuks.

Kā informēts iepriekš, jaunbūves pama-
tus kādreizējais zemesgabala Daugavas 
ielā 31 īpašnieks SIA „Palink” licis 2008.
gadā. Drīz pēc celtniecības uzsākšanas 
projektu uz vairākiem gadiem nācās 
apturēt sakarā ar tiesvedību, kas 2009.
gadā tika uzsākta pēc minētā zemesga-
bala apkārtnē dzīvojošu iedzīvotāju iesn-
iegumiem Administratīvajā rajona tiesā. 
Administratīvā tiesa sākotnēji lēma atzīt 
izsniegto būvatļauju par prettiesisku, 
taču pēc Mārupes pašvaldības vēršanās 
ar apelācijas sūdzību Apgabaltiesā, ti-
kai 2012.gadā būvatļaujas izsniegšana 
uzņēmumam tika attaisnota.

Procesā esošās iepirkumu procedūras
•	Sporta preču iegāde – piedāvājumu 

iesniegšana 14.10.2014.
•	Būvuzraudzība Mārupes pamatskolas 

autostāvvietas izbūvei un Mazcenu ale-
jas iekškvartāla rekonstrukcijai - notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

•	Vieglās automašīnas iegāde Mārupes 
pašvaldības policijai – notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

•	Šteinertu ielas un apgaismojuma izbūve 
– notiek piedāvājumu vērtēšana.

•	Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas 
darbi 2014.-2016. gada ziemas sezonā – 
notiek piedāvājumu vērtēšana.

•	Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība – notiek piedāvājumu 
vērtēšana.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
•	Mārupes pamatskolas autostāvvietas 

izbūve – ar SIA „V Service”; līguma 
summa 98 839,38 eiro; termiņš 
60 kalendārās dienas.

•	Mazcenu alejas iekškvartāla ceļu pos-
ma rekonstrukcija – ar SIA „KULK”; 
līguma summa 153 590,93 eiro; termiņš 
75 kalendārās dienas.

•	Dienas centra „Švarcenieki” renovācijas 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
–ar PS „BM BŪVPROJEKTS”; līguma 
summa 7 078,50 eiro, termiņš četri 
mēneši.

•	Paklāju un telpu kopšanas inventāra 
nodrošinājums Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm – ar A/S „Berend-
sen Tekstila Serviss”, līguma summa līdz 
41 999,99 eiro, termiņš 36 mēneši.

•	Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolai un Mārupes 
vidusskolai – iepirkuma I daļā ar 
SIA „Marigold 3” par tērpu izgatavošanu 
un piegādi Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolai; līguma summa 3 499,80 eiro; 
iepirkuma II daļā ar SIA „EMBUR-
GAS ŪDENS” par tērpu izgatavošanu 
un piegādi Mārupes vidusskolai; līguma 
summa 847,00 eiro, termiņš abās daļās 
01.12.2014.

•	Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo 
strītbola grozu un apbalvošanas podes-
tu iegāde Mārupes novada pašvaldībai 
– iepirkuma I daļā - ar SIA „Rant-
zows Sport” par pārvietojamo tribīņu 
piegādi; līguma summa 15 158,88 eiro; 
iepirkuma II daļā  - ar „SPORTA 
TEHNOLOĢIJAS” par pārvietojamo 
strītbola grozu piegādi, līguma summa 
1 597,20 eiro; iepirkuma III daļā - ar 
„SPORTA TEHNOLOĢIJAS” par 

Saimnieciskie darbi septembrī
apbalvošanas podestu piegādi; līguma 
summa 3 782,00 eiro; termiņš visās 
daļās 60 kalendārās dienas, lēmums 
pieņemts ar nosacījumu, ka līgums tiks 
slēgts tikai pēc pozitīva Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par ES līdzfinansējuma 
piešķiršanu šim mērķim.

•	Stadionu un sporta laukuma būvprojektu 
izstrāde un autoruzraudzība – iepir-
kuma I daļā - ar SIA „WESTHAUS” 
par Mārupes novada Skultes stadiona 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi par 
līguma summu 9 490,03 eiro; termiņš 
seši mēneši no līguma noslēgšanas 
brīža; iepirkuma III daļā - ar SIA „WES-
THAUS” par Jaunmārupes stadiona 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi par 
līguma summu 12 245,20 eiro; termiņš 
seši mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Iepirkumu procedūru rezultātā 
noslēgti līgumi ar:

•	A/S „Ceļu inženieri” par būvuzraudzību 
gājēju celiņa izbūvei Ventas ielā un 
25. autobusa pieturvietu izbūvei, 
līguma summa 4 719,00 eiro, termiņš 
16.01.2018.

•	A/S „Ceļu pārvalde” par Pērses ie-
las rekonstrukciju no Daugavas ielas 
līdz Pededzes ielai, līguma summa 
241 782,20 eiro; termiņš 17.12.2014.

•	A/S „Ceļu pārvalde” par gājēju celiņa 
izbūvi Ventas ielā un Mārupītes 
gatvē un Ventas ielas brauktuves 
seguma atjaunošanu; līguma summa 
201 746,12 eiro; termiņš 17.12.2014.

•	SIA „V Service” par sabiedriskā trans-
porta pieturvietu izbūvi, autobusa gala-
punkta izbūvi un Mārupītes gatves un 
Vecozolu ielas krustojuma rekonstruk-
ciju Mārupes novadā; līguma summa 
132 221,58 eiro, termiņš 15.11.2014.

•	SIA „BM-PROJEKTS” par Mārupes 
novada Gerberu ielas sporta laukuma 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi; 
līguma summa 5 432,90 eiro; termiņš 
25.01.2015.

•	SIA „Reģionālie projekti” par 
lokālplānojuma izstrādi Jaunmārupes 
vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”, 
līguma summa 33 154,00 eiro; termiņš 
25.10.2015.

•	PS „ELX GRUPA” par papildus 
būvdarbu veikšanu noslēgtajā līgumā 
«Par pašvaldības ēkas Mazcenu alejā 
3, Jaunmārupē, rekonstrukciju par 
pamatskolu 1.kārta»; līguma summa 
378 983,64 eiro; termiņš 13 nedēļas 
sākot no 30.09.2014.

Ivars Punculis, Domes izpilddirektors

Līdz 2014.gada 31.oktobrim publiskai 
apspriešanai nodots Rīgas plānošanas 
reģiona (RPR) ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2014.-2030.gadam projekts 
un Rīgas plānošanas reģiona attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pro-
jekts. Iepazīstoties ar projektiem, Mā-
rupes pašvaldības pārstāvji izteikuši 
vairākus iebildumus.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs, priekšsēdētāja vietniece 
Līga Kadiģe, Attīstības nodaļas vadītāja 
Ilze Krēmere un Attīstības komitejas va-
dītājs, deputāts Pēteris Pikše piedalījās sa-
biedriskajā apspriedē, kas notika šī gada 
7.oktobrī  Siguldā, izsakot vairākus iebil-
dumus par publiskajai apspriešanai nodo-
tajiem projektiem. 

Pašvaldības pārstāvji norādīja, ka RPR 
plānotāji galvenokārt ir vadījušies no 
Nacionālās attīstības programmas 2014.-
2020. gadam, kur nav paredzēta Eiropas 
fondu līdzekļu piesaiste lauku pašvaldī-
bām, bet tikai lielajām pilsētām un attīs-
tības centriem (9+21), un nav ņēmuši vērā 
reģiona un Pierīgas novadu intereses, tāpat 
arī Rail Baltic II alternatīvais variants ir 
iekļauts plānos cauri blīvi apdzīvotajiem 
Pierīgas  novadiem, nerēķinoties ar to, ka 
tas nav paredzēts novadu attīstības plānos 
(tai skaitā, Mārupes novadā). Tika izteikti 
iebildumi arī par to, ka pašvaldību finanšu 
līdzekļu izlīdzināšana notiek formāli, iz-
ejot tikai no formulas likumā “Par pašval-
dību finanšu izlīdzināšanu”, neņemot vērā 
reālās novadu pamatvajadzības, kā arī uz-
svērts, ka Mārupes pašvaldība neatbalsta 
Rīgas administratīvo robežu mainīšanu.

Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija un attīstības prog-

Sabiedriskajai apspriešanai nodoti Rīgas 
plānošanas reģiona attīstības dokumentu projekti

ramma ir reģionālās politikas plānoša-
nas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas 
reģiona pašvaldību attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīs-
tības stratēģija ietver reģiona ilgtermiņa 
attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes, 
ekonomikas profilu, telpiskās attīstības 
perspektīvu. Attīstības programma ietver 
reģiona vidēja termiņa attīstības prioritā-
tes, rīcības virzienus un rīcības plānu to 
ieviešanai.

Materiāli pieejami: Rīgas plānošanas 
reģiona interneta mājas lapā www.rpr.gov.
lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” .

Atsauksmes iesniedzamas: 
• Pa pastu (adrese: Zigfrīda Annas Me-

ierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050) un 
elektroniski Rīgas plānošanas reģiona 
Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājam 
Rūdolfam Cimdiņam rudolfs.cimdins@
rpr.gov.lv

• Aizpildot sabiedrības līdzdalības elek-
tronisko aptaujas formu Rīgas plānoša-
nas reģiona interneta mājas lapā www.
rpr.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalī-
ba”.

Tuvākās sabiedriskās 
apspriedes notiks: 

• Ogrē, 2014.gada 14.oktobrī, plkst. 
11:00, Ogres novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā, Brīvības ielā 33;

• Limbažos, 2014.gada 15.oktobrī, plkst. 
14:00, Limbažu novada pašvaldības 
administrācijas ēkā, Rīgas ielā 16.
Par līdzdalību sanāksmēs lūgums infor-

mēt, zvanot pa tālruni 67559822 vai sūtot 
ziņu uz e-pastu rudolfs.cimdins@rpr.gov.
lv

Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes 
deputāts, Attīstības komitejas vadītājs

8.oktobrī noslēgusies līguma „Par 
pašvaldības ēkas Mazcenu alejā 3, Jaun-
mārupē, rekonstrukciju par pamatskolu 
1.kārta” ietvaros uzsāktā sarunu proce-
dūra starp pašvaldību un būvnieku PS 
„ELX GRUPA”. Savstarpējas vienoša-
nas rezultātā Jaunmārupes pamatsko-
las rekonstrukcijas projekta nodoša-
nas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 
25.februārim.

Kā informēts iepriekš, sarunu procedū-
ras veikšanai tika izveidota pašvaldības 
iepirkumu komisija, kas pēc Iepirkumu 
uzraudzības biroja atļaujas saņemšanas 
septembrī uzsāka sarunu procesu ar būv-

Noslēgusies sarunu procedūra par termiņa 
pagarinājumu ēkas Mazcenu alejā 

3 rekonstrukcijas projekta pabeigšanai
nieku PS „ELX GRUPA”. Sarunu proce-
dūras laikā tika izvērtēts būvnieka lūgums 
pagarināt pašvaldībai piederošās ēkas 
Mazcenu alejā 3 rekonstrukcijas projekta 
nodošanas termiņu un piešķirt tam papildu 
finansējumu, pamatojot prasību ar nepare-
dzētiem būvdarbiem, kas radušies ēkas de-
montāžas darbu laikā.

Savstarpējas vienošanas rezultātā ar 
būvnieku noslēgts līgums par papildus 
būvdarbiem, kas veicami līdz šī gada 
30.decembrim, un parakstīta vienošanās, 
kas paredz kopējo darbu izpildes termiņa 
pagarināšanu līdz 2015.gada 25.februārim.

Kate Nītiņa

Domājot par ceļu kvalitātes uzlaboša-
nu novadā, šoruden tiek veikti vairāku 
ielu labiekārtošanas darbi, kā arī iegul-
dījumi ceļu satiksmes drošības uzlabo-
šanā. 

Vairākās novada ielās uzsākta ceļu re-
konstrukcija, ieklājot asfaltbetonu un ie-
rīkojot apgaismojumu. Būvdarbi uzsākti 
Zeltiņu ielā posmā no Rožleju ielas līdz 
Lielajai ielai, Rožleju ielā no Zeltiņu ielas 
līdz Paleju ielas, Paleju ielā no Rožleju 
ielas līdz Upesgrīvas ielai un Upesgrīvas 
ielā no Paleju ielas līdz Kantora ielai.

Saistībā ar pašvaldības plāniem par jau-
nas pirmsskolas izglītības iestādes izvei-
došanu Pērses ielā, uzsākta Pērses ielas 

Aktuālais ceļu labiekārtošanā
rekonstrukcija, izbūvējot arī gājēju celiņu 
un ierīkojot apgaismojumu.

Šoruden uzsākti arī būvdarbi 25.autobu-
sa maršruta pagarināšanai līdz Tīrainei, 
rekonstruējot Mārupītes gatves un Veco-
zolu ielas krustojumu, kā arī izbūvējot au-
tobusa galapunktu un pieturvietas. 

Jaunmārupē Mazcenu kapos tiek veikta 
stāvlaukuma un iebrauktuves renovācija. 

Nodrošinot bērniem drošu pāreju pie 
Mūzikas un mākslas skolas Jaunmārupē, 
pie skolas esošās gājēju pārejas ir uzstādīti 
pāreju labirinti. 

Pabeigti asfaltēšanas darbi Mārupes Ve-
cajā ceļā (C 20). 
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•	Par zemes ierīcības projektu izstrādi 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

•	Par detālplānojuma apstiprināšanu, 
izstrādes uzsākšanu, precizēšanu vai 
nodošanu sabiedriskajai apspriedei 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

•	Apstiprināja vairākas izziņas par zemes-
gabalu iegūšanu īpašumā.

•	Par finansiālu atbalstu sportistiem.
•	Par Mārupes vidusskolas interešu pro-

grammas saskaņošanu.
•	Apstiprināja iesniegto saistošo noteiku-

mu projektu Nr.24 „Grozījumi Mārupes 
novada Domes 2009.gada 22.decembra 
gada saistošajos noteikumos Nr.23/2009 
„Par pabalstu jaundzimušo aprūpei””.

•	Lēma par nekustamo īpašumu – garāžu 
– atsavināšanu/pārdošanu izsolē un 
apstiprināja izsoles noteikumus.

•	Apstiprināja Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumu Nr.25 „Grozījumi 
Mārupes novada Domes 2014.gada 
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Par Mārupes novada pašvaldības 2014.
gada budžeta apstiprināšanu””.

24.septembra sēdē 
Dome lēma 

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam Vārpu iela 43

Mārupes novada Dome 2014.gada 
24.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 
(prot. Nr.15) “Par nekustamā īpašuma 
Vārpu iela 43 (kadastra Nr. 80760030209), 
Mārupe, Mārupes novads, detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums Vārpu iela 43, teritorijas platība 
aptuveni 0,5354 ha. Saskaņā ar 2013.gada 
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014.- 2026. gadam 
zemesgabals atrodas savrupmāju (DzS) 
teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
zemes gabala sadalīšanu un sarkano līniju 
pārnešanu

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesn-
iegt Mārupes novada Domē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedz-
ot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā 
pasta adresi ilze.kremere@marupe.lv. 
Priekšlikumi iesniedzami četru nedēļu 
laikā no informācijas publicēšanas 
„Mārupes Vēstis”, iesniegumā noteikti 
norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, ad-
resi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai 

nekustamajam īpašumam 
„Mežmaļi-1” 

Mārupes novada dome 2014.gada 
24.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 9 
(sēdes protokols Nr. 15), „Par detālplāno-
juma nodošanu publiskajai apspriešanai 
nekustamajam īpašumam „Mežmaļi-1” 
(kadastra Nr. 80760120155 ), Mārupes no-
vads”

Publiskā apspriešana notiks no 
10.10.2014. līdz 10.11.2014. Ar 
detālplānojuma redakciju var iepazīties 
līdz 10.11.2014. Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā.

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

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
23.oktobrī 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 to 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 10.10.2014. 
līdz 10.11.2014. 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 piesako-
ties pa tālruni 67149875.

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
nekustamajam īpašumam 

Smiltnieku iela 16
Mārupes novada Dome 2014.gada 

24.septembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.12 (sēdes protokols Nr.15) „Par 
detālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai nekustamajam īpašumam 
Smiltnieku iela 16 (kadastra Nr. 
80760031213) Mārupe, Mārupes novads”. 

Publiskā apspriešana notiks no 
17.10.2014. līdz 14.11.2014. Ar 
detālplānojuma redakciju var iepazīties 
līdz 14.11.2014. Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā.

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

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
3.novembrī plkst.17:00 Mārupes novada 
Būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt 
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot 
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā- 
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00-18.00. 

Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, 
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.
kremere@marupe.lv sākot no 10.10.2014. 
līdz 07.11.2014. Iesniegumā noteikti 
jānorāda arī vārds, uzvārds un adrese, 
bet juridiskajām personām- nosaukums, 
adrese un reģistrācijas Nr. Neskaidrību 
gadījumā iespējams griezties Mārupes 
novada Būvvaldē pie Mārupes novada 
Domes Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes 
Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67149875.

Mārupes novada Dome 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014.gada 27.augusta sēdes Nr.13 lēmumu Nr.43
Grozījumi Mārupes novada Domes 
2013.gada 25.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.18/2013 „Par 
līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolā”
Izdoti pamatojoties uz 

Izglītības likuma 12.panta 2.1.daļu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2013.

gada 25.septembra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk tekstā 
– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1.Izteikt Saistošo noteikumu 4.punktu 
šādā redakcijā: 

„4.Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts 
katrai Skolā īstenotai profesionālās ie-
virzes izglītības programmai un interešu 
izglītības programmai atbilstoši program-
mu īstenošanas izmaksām šādā apmērā:

4.1.EUR 8,00 mēnesī par profesionālās 
ievirzes izglītības programmas apguvi;

4.2.EUR 8,00 mēnesī par Interešu 
izglītības programmas apguvi, kuru 
atbilstoši Skolas noteikumiem apgūst 
sagatavošanas klases vai kursa audzēknis 
nolūkā  turpināt mācības Profesionālās ie-
virzes izglītības programmā;

4.3. EUR 11,00 mēnesī par Interešu 
izglītības programmas apguvi, kuru 
atbilstoši Skolas noteikumiem apgūst 
Skolas audzēknis minimālā vai maksimālā 
apjomā saskaņā ar Saistošo noteikumu 
pielikumā esošo Tabulu Nr.1.”

2. Saistošo noteikumu 7.punktā aizstāt 
vārdus „līdz 5.datumam” ar vārdiem „līdz 
katra tekošā mēneša pēdējam datumam”. 

3.Izteikt Saistošo noteikumu 9.punktu 
šādā reakcijā:

„9.Skola samazina līdzfinansējumu 
sekojošos gadījumos un apmērā:

9.1. Ja viens audzēknis apgūst divas 
izglītības programmas, maksa par abu pro-
grammu apguvi tiek aprēķināta vienai pro-
grammai piemērojamu mēneša maksu pa-
lielinot par 2,00 EUR. Ja mēneša maksas 
programmās ir atšķirīgas, tad par pamatu 
palielinājumam tiek ņemta mazākā no tām;

9.2. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs 
apgūst vienu izglītības programmu, tad 
mēneša maksa katram bērnam tiek noteikta 
50 % apmērā no šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās maksas;

9.3. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs 
apgūst divas izglītības programmas, tad 
mēneša maksa katram bērnam tiek noteikta 
50 % apmērā no šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās maksas, kopsummu palielinot par 
2,00 EUR.”

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014.gada  24.septembra

Sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 16
Grozījumi Mārupes novada Domes 

2009.gada 22.decembra gada saistošajos 
noteikumos Nr.23/2009 „Par pabalstu 

jaundzimušo aprūpei”
Izdoti pamatojoties uz 

eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu
Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.

gada 22.decembra gada saistošajos notei-
kumos Nr.23/2009 šādu grozījumu: 

Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
„6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta 

pieprasītājs vai viņa likumīgi pilnvarotā 
persona vēršas Mārupes novada Sociālajā 
Dienestā ar iesniegumu un uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvaru (ja 
pabalstu pieprasa pilnvarotā persona).”

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Mārupes pašvaldība neatbalsta 
projekta „Rail Baltica” iespējamos 

trasējumus novada teritorijā

Mārupes novada Dome informē, ka 
juridiskām personām saziņai ar nodokļu 
administrāciju ir pienākums, bet fiziskām 
personām tiesības  paziņot pašvaldībai savu 
elektroniskā pasta adresi.

Lūdzu ievērot likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteikto kārtību un 
iesniegt Mārupes  novada Domē iesnie-
gumu par  nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma saņemšanu elek-
troniski nodokļu maksātāja e-pastā. Iesnie-
guma paraugs  atrodams Dome mājaslapā 
www.marupe.lv – pakalpojumi – NĪN sa-
maksa.  Iesniegumu var iesniegt arī sūtot e-
pastu uz nodokli@marupe.lv vai izmantojot 
www.epakalpojumi.lv  piedāvātās iespējas.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu 

uz elektroniskā pasta adresi

Šī gada 2.oktobrī notika kārtējā LR 
Satiksmes ministrijas projekta „Rail 
Baltica” darba sanāksme, kurā iepazī-
ties ar projekta gaitu bija aicināti Mā-
rupes, Babītes, Olaines un Jūrmalas 
pašvaldību pārstāvji. 

Patlaban projekts ir tā izstrādes sākum-
posmā, kad tiek veikta detalizēta Eiropas 
standarta platuma dzelzceļa līnijas „Rail 
Baltica” Latvijas posma tehniskā izpēte. 
Augustā pašvaldības tika iepazīstinātas ar 
plānoto dzelzceļa pamatlīnijas novietoju-
mu, kas Pierīgā Mārupes novada teritoriju 
nešķērso un pašvaldības skatījumā būtu 
atbalstāms, kā arī informētas par alternatī-
vo variantu, kas šķērsotu Mārupes novadu 
gar lidostu ceļā uz Krievsalu. Šoreiz sa-
nāksmes dalībnieki diskutēja par alterna-
tīvo dzelzceļa līniju trašu variantu atlases 
procesu Pierīgas teritorijā, ko izstrādā SIA 
„Grupa93”.

Kā informē pašvaldības Attīstības no-
daļas vadītāja Ilze Krēmere, attiecībā uz 
Mārupes novadu tika diskutēts par diviem 
iespējamajiem pamatlīnijas alternatīva-
jiem trasējumiem, taču abus pašvaldība 
kategoriski neatbalsta. Vienu trasējumu 
projekta izstrādātāji iezīmējuši paralēli 
autoceļam A5, un tas šķērso novada te-
ritoriju 9,5 kilometru garumā ar galveno 
trasējuma mezglpunktu Jaunmārupes cie-
mā. Otrs trasējums novada teritoriju šķēr-
so gandrīz 10 kilometru garumā, sadalot 
ne tikai novada attīstības perspektīvā pa-
redzēto Vētras ciemu, bet arī novadu ko-

pumā. 
„Trasējumu iepretim Jaunmārupei tiek 

piedāvāts novirzīt otrpus autoceļam A5, 
taču šāds risinājums nav pieļaujamus, ņe-
mot vērā, ka minētā dzelzceļa līnija pār-
vadās galvenokārt kravas, tādejādi Jaun-
mārupes iedzīvotāju sadzīves apstākļus 
būtiski pasliktinot. Tāpat nevaram atbalstīt 
arī otru risinājumu, jo kvalitatīvas dzīves 
vides nodrošināšana novada esošajiem un 
potenciālajiem iedzīvotājiem ir ļoti svarīgs 
aspekts. Projekta „Rail Baltica” virzīšana 
novada administratīvajā teritorijā to ne 
tikai neveicinātu, bet drīzāk pasliktinā-
tu. Līdz ar to abus piedāvātos Mārupes 
novadu šķērsojošos alternatīvos dzelzce-
ļa trasējuma variantus esam noraidījuši,” 
Mārupes novada Domes nostāju skaidro 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

Izklāstot pašvaldības redzējumu pro-
jekta izstrādātajiem, Domes pārstāvji 
– priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Attīstī-
bas komitejas vadītājs, deputāts Pēteris 
Pikše un Attīstības nodaļas vadītāja Ilze 
Krēmere – atkārtoti norādījuši uz to, ka 
iezīmētie trasējumi neņem vērā Mārupes 
novadā apstiprinātos ilgtermiņa attīstības 
un teritorijas plānojuma dokumentus, kā 
arī Jaunmārupes blīvo apbūvi. Tāpat SIA 
„Grupa93” informēta par to, ka jau Mā-
rupes novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam izstrādes laikā iedzīvotāji bi-
juši pret jebkādu jaunu dzelzceļa koridoru 
iezīmēšanu.

Kate Nītiņa
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Mārupieši interesējas par kompostēšanu

Biedrība “Pierīgas partnerība” iz-
sludina atklāta konkursa projektu ie-
sniegumu pieņemšanas 8.kārtu Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.
gadam pasākuma «Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana» ietvaros apstip-
rinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2014.gada 23.oktobra līdz 2014.gada 
24.novembrim.

8.kārtā pieejamais publiskais finansē-
jums ir 92 661,03 EUR.

Projektu īstenošanas laiks 2015.gada 
1.jūnijs.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Mā-
rupes novadā, Mazcenu alejā 33/3, 
tālr.26440279. 

Projekta iesniegumus elektroniskā do-
kumenta formā, kas parakstīti ar drošu 
elektronisko parakstu un apliecināti ar lai-
ka zīmogu Elektronisko dokumentu liku-
mā noteiktajā kārtībā, iespējams iesniegt 
arī nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-
pastu lad@lad.gov.lv. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimnie-
cības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.
gadam pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” aktivitātes “Ar ziv-
saimniecību un tūrismu saistītas maza 
mēroga infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstība” ietvaros 3.1.rīcībai „Atbalsts tū-
risma un zivsaimniecības attīstībai”.

Mērķis – radīt brīvā laika pavadī-
šanas, kultūras, sporta pasākumu un 
aktīvās atpūtas vietas, labiekārtot tās 
un nodrošināt pieeju visām sociāla-
jām iedzīvotāju grupām un vecumiem. 
Radīt teritorijā esošo kultūrvēsturisko, 
ainavisko, intelektuālo vērtību sasnie-
dzamību un pieejamību, ietverot apkār-
tējās vides labiekārtošanu, saglabājot un 
sakopjot dabas un kultūras mantojumu. 
Iespējamie risinājumi: 
•  Izveidot un labiekārtot aktīvai atpūtai 

domātas publiski pieejamas vietas pie 
ūdeņiem, nodrošināt ūdeņu piekrastes 
pieejamību;

• Celt iedzīvotāju apziņu par dabas un 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas 
nepieciešamību;

• Vietējā līmeņa ceļu tīkla uzlabošana;
• Veloceliņu, gājēju celiņus izbūve;
• Tūrisma potenciāla popularizēšana un 

attīstības veicināšana.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību 

mērķiem, plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo pun-
ktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai 
var iepazīties biedrības “Pierīgas partne-
rība” konsultantu atrašanās vietā Mārupes 
novadā, Mazcenu alejā 33/3, atbildīgā Na-
dīna Millere, tālr.26440279, nadina.mille-
re@pierigaspartneriba.lv, kā arī Lauku 
atbalsta dienesta mājaslapā www.lad.gov.
lv un mājas lapā www.marupe.lv sadaļā 
ES fondu aktualitātes. Tur atrodama arī 
projekta iesnieguma veidlapa.

Nadīna Millere

Iespēja iesniegt 
projektus ES 

līdzfinansējumam

PROJEKTU LĪDZfINANSē EIROPAS 
SAVIENĪBA

Iedzīvotāju interesi par kompostēšanu 
veicināja pat jaukais un saulainais laiks! 
Lielākā daļa pasākuma apmeklētāju bija 
atnākuši, lai apmainītos ar pieredzi kom-
postēšanā un, lai uzzinātu kā novērst ne-
pilnības kompostēšanā – smaku veido-
šanos, vai, kā paātrināt kompostēšanas 
procesu. 

Biedrības eksperti ir patīkami pārsteig-
ti, ka Mārupes novadā zaļo dārzu atkri-
tumu (pļautās zāles un izravēto nezāļu) 
kompostēšana kaudzē notiek pilnā sparā! 
No aptaujātām ģimenēm 50% kompostē! 
Ekspertu zināšanu pienesums bija galve-
nokārt informējot, kā var paātrināt kom-
postēšanās procesu un uzlabot komposta 
kvalitāti, proti, pievienojot pārtikas (vir-
tuves) atkritumus, mitrinot kaudzi sau-
sā laikā, kā arī obligāti veicot komposta 
kaudzes pārcelšanu (apmaisīšanu) blakus 
vismaz vienu reizi vasaras sezonā, jo jau-
cot tiek klāt gaiss un, tādējādi, var ne tikai 
veicināt organismu darbošanos, bet arī no-
vērst smakošanu un grauzēju iemitināša-
nos. Kompostēšanas svarīgākās nianses, 
kuras lielākā daļa mārupiešu nav zinājuši, 
ir: 
• ka komposta kaudze jānovieto ēnainā 

vietā, nevis saulē;
• ka komposta materiāls karstā laikā ir 

jālaista;
• smaka veidojas tāpēc, ka komposta ma-

teriāls netiek apmaisīts.
Plašākas diskusijas raisījās par ķirbju 

sēklu sēšanas nozīmi uz komposta kau-
dzes. Mārupiešu pozitīvā pieredze ir, ka 

Turpinājums no 1.lpp.
ķirbis labi aug un komposta kaudze pēc ra-
žas novākšanas ir manāmi saplakusi. Taču 
pozitīvi darbība vērtējama tad, ja mērķis 
ir izaudzēt labu ķirbju ražu un samazināt 
komposta apjomu. Ja mērķis ir iegūt kva-
litatīvu kompostu un to izmantot citu kul-
tūraugu audzēšanai, tad ķirbja audzēšana 
uz kaudzes nav ieteicamākais risinājums, 
jo ķirbis augot uzsūks visas vērtīgās ba-
rības vielas un citiem kultūraugiem vairs 
nekas daudz nepaliks. 

Interesi raisīja arī dažādās rūpniecis-
ki ražotās kompostēšanas tvertnes, kas 
galvenokārt izmantojamas, ja zaļajiem 
atkritumiem tiek pievienoti arī pārtikas 
atkritumi. Ekspertu atzinību ir izpelnī-
jies Mārupes novada Domes Labiekārto-
šanas dienests, jo sezonas zaļo atkritumu 
kompostēšana tvertnē no Domei piegulo-
šās teritorijas jau notiek! Lai palielinātu 
komposta apjomus un projekta rezultātu 
ilgtspēju, semināra beigās lielākā no kom-
postēšanas tvertnēm (900 l) tika nodota 

Mārupes novada Domes rīcībā. 
Šī projekta ietvaros ciemojāmies 

arī Mārupes pamatskolā, kur 4., 5., 
un 6. klasei stāstījām par atkritumu 
kompostēšanu mājsaimniecībās, bērni ar 
praktiskiem piemēriem varēja aplūkot, kā 
izskatās komposts 3 dažādās gatavības 
fāzēs - salikts svaigs materiāls, daļēji 
sadalījies (ar sliekām un kukaiņiem) un 
gatavs komposts. 

Plašāku informāciju par kompostēša-
nu, bioloģiskajiem un kompostējamajiem 
atkritumiem varat iegūt Mārupes novada 
Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Iedzīvotājiem/Atkritumu apsaimniekoša-
na.

Lai veicas kompostēšanā!

Materiāla sagatavošanā piedalījās bied-
rības „Latvijas Atkritumu saimniecības 

asociācija” projekta vadītāja Dace Āriņa 
un valdes priekšsēdētāja Rūta Bendere.

Mārupe un Ķekava tiekas 
sadraudzības velobraucienā

Brauciena kopējais maršruts aptvēra 
Baložu, Medemciema un Mārupes terito-
riju, kurā tika apskatīta bijusī bumbu pat-
versme Baložos, Titurgas ezers, Stūnīšu 
ezers, Mārupītes izteka no Medema purva, 
Mārupes BMX trase, Mārupes ūdenstornis 
un Mārupītes gatve ar jauno celiņu, pub-
liskais skvērs Konrādu ielā, Mārupes no-
vada pašvaldības ēka un Kultūras nams, 
Mārupes centrs un ielas, kūdras ieguves 
vietas un vecā šaursliežu dzelzceļa slie-
des, kā arī kūdras fabrika „Baloži”, Baložu 
strūklaka „Varde” un vēsturiskā apbūve. 
Brauciena dalībniekiem bija iespēja 
izmēģināt visdažādākos ceļa segumus, no 
gludi asfaltētām pilsētas ielām līdz grants 
un smilšu seguma ceļiem un takām purva 
teritorijā.

Atpūtas brīdī Mārupes novada Kultūras 
nama zālē pasākuma dalībnieki tika 
iepazīstināti ar velomaršrutiem, kuri pat-
laban tiek veidoti velotūrisma attīstīsanai 
Mārupes novada teritorijā.

“Velobrauciena dalībnieku atsaucība 
ļauj secināt, ka kopīgi aktīvās atpūtas 
pasākumi brīvā laika pavadīšanai ar 
ģimeni un draugiem ir nepieciešami un 
varētu būt populāri arī nākotnē. Nākamais 
velobrauciens Mārupes novada teritorijā 
tiek plānots pavasarī. Tā ietvaros vēlamies 
ne tikai piedāvāt novada iedzīvotājiem un 
viesiem izbaudīt atpūtu Mārupes novadā ar 
velosipēdiem, bet arī iepazīstināt ar aktīvās 

atpūtas un tūrisma iespējām, apmeklējot 
Mārupes novada tūrisma objektus,” stāsta 
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere. 

Pašvaldība patlaban strādā pie vairāku 
dažāda garuma un grūtības pakāpes 
velomaršrutu izstrādes mārupiešiem un no-
vada viesiem Mārupes novada un tuvākās 
apkārtnes iepazīšanai. Ar šo sadraudzības 
braucienu tika izmēģināts viens no 
maršrutiem, kas vēl ir izstrādes stadijā. Pēc 
visu maršrutu izstrādes ir plānota ceļveža 
izveide ar kartogrāfisko materiālu, aprak-

Turpinājums no 1.lpp.

stiem un  nozīmīgāko vietu fotogrāfijām, 
lai palīdzētu jaunās velomaršrutu takas 
iepazīt ikvienam interesentam.

Mārupes novada Dome saka paldies 
par veiksmīgo sadarbību pasākuma 
organizēšanā Ķekavas novada Tūrisma 
informācijas centra vadītājam Jurim Žilko, 
biedrības „Latvijas Velo informācijas cen-
trs” pārstāvim Jānim Andiņam un Mārupes 
BMX kluba vadītājam Guntim Ruskim.

Elīna Brigmane, pašvaldības tūrisma 
organizatore

Brauciena laikā dalībniekiem bija iespēja izmēģināt 
dažādus ceļa segumus

Mārupes pamatskolas skolēni veic komposta izpēti
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Mārupes vidusskolas pirmklasnieki 
ar aizraujošām un jautrības pilnām 
sportiskām aktivitātēm nosvinējuši Tēva 
dienu. Redzot prieku bērnu sejās, prātā 
nāk senā patiesība – nekas nav labāks 
par kopā jauki pavadītu laiku.

13.septembra sestdiena Mārupes vidus-
skolas pagalmā bija brīvdienai neierasti 
rosīga. Tur šīgada pirmklasnieki un viņu 
tēti (mammām piedaloties kā līdzjutējām) 
bija sapulcējušies, lai krustmātes Aga-
tes (skolotāja Ingrīda Petrovska), Pifa 
(skolotāja Daiga Neilande) un Dudū 
(skolotāja Kristīne Pavilone)  vadībā ļautos 
aizraujošiem piedzīvojumiem Pifa garā. 

Kā jau zinām no mūsu bērnības grāmatas, 
Pifa nebēdnībām un izdomai nav gala, 
tādēļ tēti kopā ar bērniem no sirds varēja 
izpausties veiklībā, stiprībā un radošumā 
dažādos interesantos pārbaudījumos – milžu 
bikšu stafetē, veco labo „klasīšu” lēkšanā, 
smagās pildbumbas tālmešanā, ātrumtrasē 
ar bērnu uz pleciem un Pifbolā jeb kurš 
pratīs izvairīties no bumbas un pēdējais 
paliks laukumā.

Mārupes vidusskolas 
pirmklasnieki sportiskā garā 

nosvinējuši Tēvu dienu

Ar aizrautību dalībnieki sacentās ķerras 
skriešanās sacensībās. Tā tikai liekas, ka 
ķerru stumt tāds nieks vien ir, bet, ja tajā 
iesēdināts skolnieks un sacensību gars mu-
dina trasi pabeigt ātrāk par pretiniekiem, 
nākas krietni piepūlēties. Protams, īstā 
jautrība šai stafetē bija pašiem mazajiem 
„pifēniem”, kuri, sēžot ķerrās, aiz sajūsmas 
pat spiedza.

Par īstu pārbaudījumu tētiem izvērtās 
papīra kuģīšu locīšana, kas kopš bērnības 
laikiem daudziem bija piemirsies, taču, 
sadarbojoties ar tuvāk sēdošajiem, tapa 
skaisti un ar bērnu palīdzību izkrāsoti kuģīši, 
kas vēl vairākas dienas pēc pasākuma vējā 
plīvoja piekārti pie skolas sētas.

Pozitīvās emocijās aizvadītais pasākums 
noslēdzās ar balvu dalīšanu. Par jauki kopā 
pavadīto laiku bērni saviem tētiem balvās 
pasniedza skaistus, zeltā mirdzošus, pašu 
darinātus uzvaras kausus. Kā apliecinājumu 
tam, ka viņi ir paši foršākie tēti pasaulē!

Ingrīda Petrovska, 1. c klases 
audzinātāja

Projekta dalībvalstu tikšanās un 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Poli-
jas dienvidu pilsētu Rydultowy, kas no-
tika šī gada jūnijā, devis daudzpusīgu 
pieredzi gan skolotājiem, gan skolēniem.

Vizītes laikā notika nozīmīga tikšanās 
ar Rydultowy pilsētas mēru, kuras laikā 
tika stāstīts par izglītības jautājumiem, 
prezentēti pilsētas nozīmīgākie notikumi, 
raksturīgākās tradīcijas un pasākumi.

Rydultowy skolā pavadītā diena deva 
ieskatu skolas darba organizācijā. Mēs 
guvām bagātīgu pieredzi par mūsu pro-
jekta tēmu – saulgriežiem. Veselas dienas 
garumā mūsu skolotāji un bērni vēroja 
poļu skolēnu sagatavotos priekšnesumus 
par vasaras saulgriežu tēmu „The mys-
tery of the Sun”  un aktīvi iesaistījās ta-
jos. Šajā rudenī arī Jaunmārupes pamats-
kolas skolēni varēs izspēlēt interesantākās 
poļu vasaras saulgriežu rotaļas un veidot 
tradicionālos vasaras saulgriežu vainagus 

Jaunmārupes pamatskolā turpinās 
Comenius projekta īstenošana

mūsu rokdarbu pulciņā.
Kā neatņemamu kultūras daļu iepazinām 

arī Poļu tradicionālo virtuvi. Šoruden 
mūsu skolas 6.klases meitenes mājturības 
stundās, balstoties uz poļu viesģimenēs 
gadiem izkopto recepti, gatavos kartupeļu 
klimpas. Angļu valodā meklēsim, lasīsim 
un ilustrēsim arī citas poļu virtuves re-
ceptes.

Vizītes laikā kopā ar bērniem devāmies 
arī uz Krakovu, kur guvām priekšstatu par 
pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu un 
nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumi-
em. Vāveles paugurā apskatījām karaļa pili 
un katedrāli, kurā atrodas Polijas karaļu 
kapenes. Tagad, lai ar gūtajiem iespaidiem 
iepazīstinātu skolasbiedrus, angļu valodas 
stundās veidosim prezentācijas par Pol-
iju un klausīsimies skolēnu iespaidos par 
dzīvošanu poļu viesģimenēs.

Daina Mediņa, angļu valodas skolotāja

Rudens tuvojas ar gariem vakariem 
un iespēju atvēlēt laiku sirds gudrām 
sarunām. Par ko gan runā pirmsskolas 
izglītības skolotāji savos brīvajos brīžos? 
Lai to noskaidrotu, ieskatīsimies viņu 
ikdienā. No septembra līdz novembrim 
Jaunmārupes pamatskolā tiek realizēta 
pirmsskolas pedagogu mācību program-
ma „Bērna emocionālajā audzināšanā” 
(BEA).

Programma ir paredzēta pirmskolas peda-
gogiem, kuri darbojas  ar  bērniem vecumā 
līdz 7 gadiem. Programma sniedz ieteiku-
mus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna 
audzināšanā un veicināt bērna emocionālo 
attīstību. Programmas mērķi ir: veicināt 
bērna uzticēšanos, mazināt trauksmes līmeni, 
veicināt pašcieņas nostiprināšanos, veicināt 
saskarsmes iemaņu attīstību, veicināt bērna 
iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, sekmēt 
attiecības ar vienaudžiem, veicināt emociju 
pašregulāciju.

Programmu vada psiholoģijas dok-
tore, Latvijas Universitātes docente 
pedagoģiskajā psiholoģijā, klīniskā 
psiholoģe Ilze Damberga. 

Jau pēc pirmajām nodarbībām to 
dalībnieces ir guvušas nozīmīgu pieredzi un 
izpratni par bērna attīstību, temperamentu 
un  pozitīva pašvērtējuma veidošanos, un ar 
prieku gaida nākamās plānotās aktivitātes.

Ilona Laizāne, psiholoģe Jaunmārupes 
pamatskolā

Bērna emocionālās 
audzināšanas nodarbības 
Jaunmārupes pamatskolā

Šī gada 24.septembrī  piecpadsmit 
Mārupes novada izglītības iestādēs 
strādājošie atbalsta speciālisti          ( 
logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi 
un sociālais pedagogs) devās pieredzes 
apmaiņas vizītē uz Garkalnes un Ādažu 
novadu.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar 
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās 
vidusskolas un pirmsskolas atbalsta 
komandas darbu, kā arī apskatīt Bērnu un 
jauniešu attīstības centru Saules Stariņi un 
Montesori kabinetu Ādažos.

Garkalnes vidusskolas mācību 
pārzine, logopēdes, psiholoģe, speciālā 
pedagoģe un sociālā pedagoģe dalījās 
8 gadu ilgajā pieredzē par bērnu ar 
mācīšanās traucējumiem integrēšanu 
vispārizglītojošā skolā. Šajā skolā tiek 
realizētas divas pirmsskolas speciālās 
izglītības programmas bērniem ar valo-
das traucējumiem un bērniem ar jauk-
tiem attīstības traucējumiem, kā arī divas 
pamatizglītības programmas bērniem 
ar mācīšanās traucējumiem pamatizglī-
tības un mazākumtautību pamatizglītības 
programmās. Skolā pieejama arī smilšu 
terapija.

Pasaulē 10 % bērnu ir mācīšanās 
grūtības, tomēr tas neierobežo viņu iespējas 
studēt un sasniegt augstus rezultātus kādā 
noteiktā jomā. Bieži mācīšanās grūtības 

Pieredzes apmaiņas seminārs

saistītas ar vecumposma īpatnībām. 
Tādēļ ir ļoti svarīgi savlaicīgi šīs grūtības 
diagnosticēt un nekavējoties sniegt bērnam 
mācību procesā nepieciešamo atbalstu.

Mūs priecē, ka gan mūsu- Mārupes, gan 
Garkalnes izglītības iestāžu un pašvaldību 
atbildīgie darbinieki  situāciju izprot un at-
balsta.

Vēlamies pateikties Mārupes novada 
domei  par iespēju doties šajā pieredzes 
apmaiņas seminārā ar Mārupes novada 
domes apmaksātu mikroautobusu.

Atbalsta personāla speciālistu vārdā-
Jolanta Hanzovska, Mārupes viduss-

kolas logopēde

Milžu bikšu stafete dalībniekos izraisīja lielu jautrību

Jaunmārupieši iesaistās poļu skolēnu sagatavotajos priekšnesumos

Mārupes novada atbalsta personāls pieredzes apmaiņā 
Garkalnes novadā
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Senioru biedrība nosvin 10 gadu jubileju

Atklāta Mārupes Jauniešu Domes telpa

Mārupes novads 
ir bagāts ne tikai 
ar savām skais-
tajām vietām un 
zaļo vidi, bet arī ar 

daudzpusīgiem un radošiem cilvēkiem. 
Tāpēc Mārupes Jauniešu Domes jaunieši 
aicina mārupiešus pieteikties talantu kon-
kursam “Zelta āboliņš”.

Jaunieši vēlas atrast un iepazīstināt nova-
da iedzīvotājus ar talantīgiem jauniešiem, kā 
arī noskaidrot savdabīgāko un interesantāko 
talantu īpašniekus. 

Konkurss paredzēts vairākās kārtās 
1. kārta - konkursantu atlase, kad tiek izvē-

lēti desmit dalībnieki katrā vecuma grupā, 
kuri pāriet uz nākamo kārtu. Dalībnieku 
talantus vērtē Mārupes novada Jauniešu 
Domes jaunieši individuālās vērtēšanas 
lapās, piešķirot punktus no 1 līdz 10 atse-
višķi katrā sadaļā: par oriģinalitāti, sarež-
ģītību un pārsteiguma momentu. 1. kārta 
notiks 2014.gada 8.novembrī Mārupes 
Kultūras nama zālē.

2. kārta - pusfināls, kad tiek noskaidroti trīs 
dalībnieki katrā vecuma grupā – 1., 2. un 
3.vieta. Dalībnieku talantus vērtē žūri-
ja. 2.kārta notiks 2014.gada 21.novembrī 
Mārupes Kultūras nama zālē, kuru varēs 
apmeklēt ikviens iedzīvotājs un līdzjutējs.

3. kārta - fināls, kurā visu vecuma grupu pir-
mo vietu ieguvēji piedalās skatītāju balso-

jumā par galveno balvu. Katram 1.vietas 
ieguvējam tiks izveidots video, kurš tiks 
ievietots interneta vietnē www.jaunatne-
marupe.lv. Skatītāji varēs balsot internetā. 
3. kārtas rezultāti tiks paziņoti 2014.gada 
izskaņas pasākumā.

Vecuma grupas
• 1.grupa – individuāli no 7 līdz 13 gadiem;
• 2.grupa – individuāli no 14 līdz 18 gadiem;
• 3.grupa – individuāli no 19 gadi un vecāki;
• 4.grupa – kolektīvie priekšnesumi dažā-

diem vecumiem.

Dalībnieka talants var būt jebkāds pēc da-
lībnieka ieskatiem un spējām, bet talants ne-
drīkst apdraudēt drošību vai veselību nedz 
dalībniekam, nedz skatītājiem un viena ta-
lanta demonstrēšana nevar būt ilgāka par 7 
minūtēm.

Pieteikuma anketas dalībniekiem meklē 
www.jaunatnemarupe.lv / notikumi / ta-
lantu konkurss un sūti uz e-pastu jauniesu.
dome@marupe.lv.

Aicinājums uzņēmējiem
Mārupes uzņēmēji un vienkārši šādus pa-

sākumus atbalstošie cilvēki, ja jūs vēl neesat 
no mūsu puses uzrunāti, tad aicinām jūs ta-
gad - atbalstiet šo pasākumu!

Mārupes Jauniešu Domes vārdā - 
Jolanta Grosberga-Gernere,

 jaunatnes lietu speciāliste

Ar atmiņu foto, muzikāliem priekšne-
sumiem, pateicības vārdiem un lustīgu 
ballēšanos Mārupes senioru labdarības 
biedrība 20.septembrī nosvinēja savu 
desmit gadu jubileju.

Ap divsimt senioru skaistā, saulainā ru-
dens sestdienā bija pulcējušies Mārupes 
Kultūras namā, lai atskatītos uz biedrī-
bas dibināšanas pirmsākumiem un atmi-
ņā pārcilātu daudz un dažādu pasākumu, 
notikumu un aktivitāšu, kas noorganizēti 

biedrības darbības desmit gados. 
Novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš 

Bojārs sirsnīgi pateicās par aktīvu iesais-
tīšanos sabiedriskajā dzīvē un novada 
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā un 
pasniedza Domes pateicības rakstus biju-
šajai ilggadējai biedrības vadītājai Brigitai 
Cimanskai, aktīvām seniorēm Dacei Dal-
bergai, Lilijai Kristapsonei, Dzidrai Griš-
koitei, Benitai Ģerķei, Guntai Lielkājai, 
Rotai Salmanei, Maijai Sprūdei un Aijai 

Blumbergai. Tāpat arī liels paldies par ak-
tīvu darbošanos un senioru mūžizglītības 
projekta uzsākšanu tika teikts biedrības 
vadītājai Anitai Gropei.

Biedrības aizsākumi meklējami jau tāla-
jā 1995.gadā, kad pēc vizītes Latvijas pen-
sionāru federācijā, Mārupes senioriem ra-
dās doma par sanākšanu kopā un biedrības 
dibināšanu. Uz pirmo sanāksmi ieradās 11 
darboties griboši seniori. Biedrība tad vēl 
nodibināta netika, taču tika organizētas 
dažādas aktivitātes, kas pamazām pulcēja 
arvien vairāk interesentu – radošās pras-
mes tika attīstītas floristikas un rokdar-
bu pulciņos, rīkotas balles un tematiskie 
vakari, aizsākās arī labdarība. Biedrības 
vadītājas Brigitas Cimanskas izveidotais 
rokdarbu pulciņš 
adīja cimdus un 
zeķes, kas tika dā-
vināti, apciemojot 
novada vientuļos 
pensionārus un 
seniorus ar īpaša-
jām vajadzībām. 

D o m u b i e d r u 
skaits pamazām 
auga un 2004.
gadā oficiāli tika 
reģistrēta Māru-
pes senioru lab-
darības biedrība. 

Biedrības darbības desmit gados tās biedri 
aktīvi iesaistījušies dažādos pasākumos, 
interešu pulciņos, piedalījušies talkās un 
devušies pieredzes braucienos uz citiem 
novadiem un pat ārpus Latvijas. Mārupes 
seniores dejo līnijdejas, dzied korī un an-
samblī, nodarbojas ar rokdarbiem, vingro 
un nūjo.

Šodien biedru skaits jau krietni pāri di-
viem simtiem, un, pateicoties biedrības 
vadītājas Anitas Gropes entuziasmam, 
biedrība aizsākusi arī mūžizglītības pro-
jektu. Noorganizēti vairāki semināri un 
lekcijas par senioriem aktuāliem jautāju-
miem, tiek apgūtas datorprasmes. 

Uva Bērziņa

Meklējam talantus

26.septembrī  tika atklāta Mārupes 
Jauniešu Domes telpa. Atklāšanas pa-
sākumu rīkoja paši jaunieši, kuri  telpu 
jau aktīvi ikdienā izmanto.

Pasākums notika neformālā gaisotnē, 
viesus atraktīvi iesaistot dažādās  aktivitā-
tēs. Klātesošajiem bija iespēja noskatīties 
prezentāciju par Jauniešu Domes paveikto 
gada laikā, kā arī pārbaudīt savas zināša-
nas jauniešu sagatavotās prāta spēlēs.  

Sveicot jauniešus, novada  Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs novēlēja 
turpināt darboties tikpat aktīvi, kā līdz 
šim, un īstenot  arī turpmāk daudz labas 
idejas. 

Doma par šādas telpas nepieciešamību 
radās pēc jauniešu iniciatīvas. Jauniešu 
telpa ir vieta, kur neformālā gaisotnē pul-
cēties pozitīvi noskaņotiem un aktīviem 
jauniešiem, kuri vēlas iepazīties ar citiem 
līdzīgi domājošiem,  lai kopā realizētu da-
žādas jaukas un interesantas idejas.

Jauniešu telpa atrodas sporta centrā 
„Servus Plus”, Daugavas ielā 29a, iepre-
tim novada Domei.

Par iespējām darboties Mārupes Jaunie-
šu domē interesēties pie jaunatnes lietu 
speciālistes Jolantas Grosbergas-Gerneres 
pa e-pastu jolanta.grosberga@marupe.lv 
vai zvanot pa tālr.29857620.

MĀRUPES 
NOVADA 
DOME

vairak informacijas www.jaunatnemarupe.lv 
vai pa  e-pastu jauniesu.dome@marupe.lv

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs pateicas par aktīvu 
darbošanos biedrībā tās vadītājai Anitai Gropei
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No 18. līdz 24.septembrim meiteņu 
volejbola komanda “Mārupe/RVS” 
piedalījās starptautiskā turnīrā Spānijā, 
44 komandu konkurencē izcīnot 5.vietu.

XI Starptautiskais volejbola turnīrs 
norisinājās Spānijas pilsētā Sant 
Cuqat, kas atrodas netālu no Kataloni-
jas galvaspilsētas Barselonas. Slavenās 

Meiteņu volejbola komanda “Mārupe/RVS” startē 
starptautiskās sacensībās Spānijā

“Barselonas” futbola komandas reģionā 
arī volejbols ir ļoti populārs – sacensībās 
piedalījās kopumā 44 komandas no Itālijas, 
Portugāles, Latvijas un visas Spānijas. 
Kā stāsta jaunās volejbolistes, lieliski 
organizētajās sacensībās spēles notikušas 
septiņās sporta hallēs, taču ārpus turnīra 
iepazīta arī Spānijas kultūra un apskatīts 

slavenais “Sagrada familia”, Gaudi parks, 
kā arī izbaudīts Vidusjūras dzestrais ūdens.

Vērtīgākais turnīrā bijusi iespēja iegūt 
starptautisko spēļu pieredzi un jaunas 
atziņas turpmākajiem treniņiem. Koman-
das “Mārupe/RVS” dalību turnīrā atbalstīja 
Mārupes pašvaldība.

Andris Vitauts Kļaviņš, treneris

Gulbenes stadionā noslēdzies Latvi-
jas Ziemeļaustrumu reģiona U-8 gru-
pas jaunatnes čempionāts, kurā 2.vietu 
izcīnījusi Mārupes Sporta centra fut-
bola komanda.

Čempionātā sešu komandu konkurencē 
uzvarēja Gulbene/BJSS jaunie futbolisti, 
savukārt trešā vieta Rēzeknes NBJSS/
Rogovka komandai. Sudraba medaļas 
trenera Salvja Rutkastes vadībā Mārupes 
komandas sastāvā izcīnīja Milans Brohma-
nis, Markuss Roknēns, Markuss Ivulēns, 
Markuss Mamlevičs, Anrjs Vadzinskis, 

Mārupes U-8 futbolistiem 2.vieta 
Latvijas Ziemeļaustrumu reģiona čempionātā

Kristaps Spura, Kristiāns Rutks, Ivo 
Spuriņš, Roberts Priede un Eduards Sa-
vickis. Divi no zēniem – Milans Brohma-
nis un Markuss Ivulāns – bija starp tiem, 
kuri saņēma arī labāko spēlētāju balvas.

Pēdējo spēļu rezultāti: Rēzekne – 
Gulbene II 5:0, Lubāna – Gulbene I 
0:4, Balvi – Mārupe 0:10, Gulbene II 
– Lubāna 2:0, Gulbene I – Balvi 5:1, 
Mārupe – Rēzekne 4:1, Balvi – Gulbene 
II 5:3, Mārupe – Gulbene I 1:2, Lubāna – 
Rēzekne 0:6.

Agris Kokorevičs, MSC treneris

Baldones novada Riekstukalnā 
23.septembrī norisinājās Pierīgas nova-
du skolu rudens krosa sacensības, kurās 
vidusskolu grupā pirmā vieta Mārupes 
vidusskolas komandai, bet pamatskolu 
grupā otrā vieta Jaunmārupes pamat-
skolas audzēkņiem.

Sacensības aizritēja desmit vecu-
ma grupās - no 1995. līdz 2005. gadā 
dzimušajiem - distancēs no 500 metriem 
līdz 2 kilometriem. Katrā vecuma grupā 
rezultātus vērtēja atsevišķi, par izcīnītajām 
vietām piešķirot noteiktu punktu skaitu. 

Mārupes skolēni uzvar Pierīgas skolu krosa sacensībās

Katru skolu sacensībās pārstāvēja desmit 
dalībnieki, bet komandu ieskaitē summēja 
astoņus labākos rezultātus.

Spraigas komandu cīņas notika vidus-
skolu grupā, kurā uzvarēja Mārupes vi-
dusskolas skolēni (115 punkti), tikai par 
četriem punktiem apsteidzot Krimuldas 
vidusskolu un par deviņiem punktiem 
Ādažu vidusskolu. Mārupiešiem punktus 
nopelnīja uzvarētājas Alise Kuzņecova 
(1998.) un Ieva Zālīte (1999.), otro 
vietu ieguvēji Kristers Atars (2004.), 
Sabīne Veide (2000.) un Oskars Magone 

Septembrī Mārupes BMX braucēji 
aizvadīja sezonas pēdējās sacensības, kas 
noslēdzās ar Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas kausa izcīņu Saldū, 
20.septembrī. 

Kopumā kausa izcīņā piedalījās 31 
Mārupes BMX braucējs. Labus rezultātus 
uzrādīja visi Mārupes BMX braucēji, bet 
atsevišķās braucēju grupās bija arī ļoti labi 
rezultāti.

B5-6 grupā Markuss Domorackis 
izcīnīja 5.vietu, diemžēl finālā kritienu 
piedzīvoja brālis Ralfs, paliekot 8.vietā. 
Meiteņu braucēju grupā G11-13 mūsu 
braucēja Laura Šape izcīnīja 3.vietu, G14+ 
grupā Kitija Elste trasi veica kā otrā un 
Diāna Krūmiņa – finišēja 3.vietā. Krūzeru 
grupā CR12+ Bruno Deivids Bergmais 
izcīnīja 3.vietu.

Jaunākajās grupās, kur dalībnieku skaits 
ir krietni lielāks kā iepriekš minētajās, 
konkurence, cīņā par augstāku vietu, ir 
ļoti  sīva. B5-6 grupā līdz pjedestālam 
aizkļuva Henrijs Lejnieks, izcīnot 
3.vietu, aiz sevis 4. un 5.vietā atstājot 
mārupiešus Matīsu Zadraku un Markusu 
Domoracki.Vēl šajā grupā sevi parādīja 
mārupieši  Ralfs Domorackis (8.v.), Alek-
sandrs Skjelten (10.v), Toms Lazdiņš 
(13.v), Emīls Bērziņš (18.v), Hugo Ričards 
Rutulis ( 24.v) un Rauls Petkēvičs ( 25.v). 
Jāmin, ka pēdējiem trim braucējiem 
pieredze sacensībās ir ļoti neliela vai pat 
pirmās sacensības. Malači!

B7 grupā laurus plūca Emīls Allers (1.v), 
startēja Adrians Robežnieks (8.v), Patriks 
Greitāns (15.v), Alfs Vilcāns ( 17.v). B8 
grupā godpilno piekto vietu izcīnīja Ed-
gars Regzdiņš, aiz sevis atstājot Danielu 
Ozolu (9.v) un Ričardu Vecvagaru (16.v). 
B 9 grupā Noa Laake izcīnīja 6. vietu, bet 
Marčello Gipters – 13.vietu. B10 grupas 
sezonas līderis Mārtiņš Zadraks arī šoreiz 
nepiekāpās un izcīnīja 1.vietu, bet Jānis 
Ruskis un Kalvis Krūmiņš- attiecīgi 12. un 
14.vietu.

B11 grupā Benžamins Laake izcīnīja 
8.vietu. Savukārt, šīs sezonas līderis 
Emīls Edvards Liberts, piedzīvojot kritie-
nu pusfinālā, nespēja cīnīties A finālā, bet 
bija nepārspēts B finālā, tādējādi izcīnot 
9.vietu. Šajā pat grupā Juris Zigmārs 
Zaimiņš izcīnīja 13.vietu, Dāvis Dirnēns 
– 18.vietu. B12 grupa no Mārupes ne-
tika pārstāvēta, bet B13 grupā startēja un 
rezultātus uzrādīja Valters Dzelme( 10.v), 
Valters Dirnēns ( 12.v). B14 grupas sezo-
nas līderis Emīls Zadraks šoreiz piekāpās 
konkurentam no Rīgas favorīts kluba un 
izcīnīja 2.vietu.

Mārupietis Pasaules čempions Emīls 
Allers pēc pēdējās sacensībās gūtajām 
trešajām un otrajām vietām, B7 grupā 
sezonu noslēdza ar uzvaru, tā aizstāvot 
sezonas laikā izcīnītos Latvijas Nacionālā 
Čempiona, Eiropas Čempiona un Pasaules 
Čempiona titulus.

Līdz ar šīm sacensībām BMX sacensību 
sezona Latvijā ir noslēgusies.

Kristīne Allere

Ar cīņu par 
Latvijas 

Federācijas 
kausu 

noslēgusies 
BMX sezona

(1995./96.), trešās vietas ieguvējs Dāvis 
Zvejnieks (1998.), kā arī Daniels Bam-
bals, kurš individuāli ieņēma ceturto vietu 
(1998.). Vēl komandas sastāvā startēja 
Lana Nešina (2004.), Daniels Auziņš 
(2002.).un Kristaps Magone(2000.).

Pamatskolu grupā, kurā piedalījās desmit 
komandas, otro vietu ieņēma Jaunmārupes 
pamatskola (110 p.). Jaunmārupes skolas 
labā  pirmās vietas ieguva Madara Rūdele 
(2001.) un Simona Laugale (2004.), otrās 
– Katrīna Graždankina (2001.) un Reinis 
Krieviņš (2005.), trešo – Rūdolfs Polcs 
(2001.).

Pamatskolu grupā, kurā piedalījās desmit 
komandas, otro vietu ieņēma Jaunmārupes 
pamatskola (110 p.). Jaunmārupes skolas 
labā  pirmās vietas ieguva Madara Rūdele 
(2001.) un Simona Laugale (2004.), otrās 
– Katrīna Graždankina (2001.) un Reinis 
Krieviņš (2005.), trešo – Rūdolfs Polcs 
(2001.). Trešajā vietā Berģu Mūzikas un 
mākslas pamatskola (104 p.) un tālākajās 
vietās kopvērtējumā Sējas pamatskolas 
komanda (85 p.), Mārupes pamatskola 
(84), Zaķumuižas pamatskola (81), 
Mālpils internātpamatskola (79), Sidgun-
das pamatskola (60), Inčukalna pamat-
skola (58) un Baldones Mūzikas pamat-
skola (56).

Oktobrī Pierīgas novadu skolēnu sporta 
spēļu ietvaros gaidāmi basketbola turnīri.

Mārupes vidusskolas komanda kopā ar direktoru J. Lagzdkalnu
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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

Sofija Tulubejeva  (dzimusi 27.08.2014.)
Paula Jureviča (dzimusi 27.08.2014)
Savelijs Serafimovičs 

(dzimis 25.08.2014)
Keita Sirsniņa (dzimusi 02.09.2014.)
Henrijs Mors (dzimis 03.09.2014.)
Elza Gabriela Jurgevica 

(dzimusi 07.09.2014.)
Manuels Mišejs (dzimis 19.08.2014.)
Hugo Jānis Lejnieks 

(dzimis 02.09.2014.)
Jeļisejs Ļagušovs (dzimis 12.09.2014.)
Vilma Emīlija Lūkina 

(dzimusi 12.09.2014.)
Roberts Treikals  (dzimis 14.09.2014.) 
Alise Ladigina  (dzimusi 16.09.2014.)
Bella  Berezina (dzimusi 15.09.2014.)
Helēna Marija Lazdiņa 

(dzimusi 19.09.2014.)
Alise Skara (dzimusi 18.09.2014.)
Dominiks Bērziņš (dzimis 26.09.2014.)
Martins Jasinskis (dzimis 27.09.2014.)

Mūžībā aizgājuši

Gunārs Brastiņš 
(11.09.1930. – 08.09.2014.)

Astrīda Krievāne 
(20.02.1932.- 10.09.2014.)

Kazimirs Katkovskis 
(22.02.1926. – 13.09.2014.)

Elga Zuņģele (28.07.1940.- 12.09.2014.) 
Rasma Tihonova 

(24.08.1923. – 18.09.2014.)
Olga Vanaga (17.01.1932. – 22.09.2014.)
Nijolis Jakutis (21.11.1948.- 21.11.2014.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

05.09.2014.
Edgars Logunovs un Jūlija Ivaneka
Vasilijs  Pilatovs un Sandra Melne
Dmitrijs Čujenko un Sandra Kovaļevska

08.09.2014.    
Jurģis Liepnieks Ilze Elizabete Dzirkale

19.09.2014.
Andris Ciprovičs un Agnese Groševa

27.09.2014.
Artūrs Ošs un  Ilona Kuzmiča
Jānis Uzoliņš  un Dagnija Sūna
Vladimirs Sjadrovs un Karina Karazejeva
Oļegs Tkačovs un Aina Kirsanova
Māris Ščerbickis un Svetlana Sedjukeviča
Uno Strazdiņš un Madara Strazdiņa

Aicinām piekto reizi pievienoties tiem 
mārupiešiem, kuri vēlas labāk iepazīt 
savu novadu, pavadot vienu sestdienu 
sportiskā, ģimeniskā un draudzīgā pa-
sākumā - autoorientēšanās sacensībās 
„Iepazīsti Mārupes novadu!” Otro reizi 
pasākums notiks sadarbībā ar Mārupes 
Uzņēmēju biedrību. 

Ja labprāt brīvdienas pavadāt aktīvā at-
pūtā, Mārupes Uzņēmēju dienu ietvaros 
8.novembrī pēc iepriekšējās pieteikšanās 
gaidīsim Jūs SIA „SilJa”, Tīrainē, Jelgavas 
ceļā 16. Pasākumā, ievērojot visus Ceļu 
satiksmes noteikumus, var piedalīties 
jebkurš pilntiesīgs auto(moto) vadītājs ar 
vismaz vienu pieaugušu komandas biedru, 
kā arī bērniem no vismazākā vecuma, jo 
galvenais nav ātrums, bet gan precizitāte: 
katrai ekipāžai noteiktā laika intervālā un/
vai secībā jāatrod objekti novada teritorijā 
un tie jānofotografē. Maršrutā būs intere-
santi objekti, iekļauts „režīma sacensību” 
posms, papildus uzdevumi, varbūt kāds 
pārsteigums, bet to visu varēsiet uzzināt, 
ja piedalīsieties!

Pasākumu organizē  Mārupes Uzņēmēju 
biedrība un mārupiešu iniciatīvas grupa, 
atbalsta Mārupes novada Dome, Mārupes 
kultūras nams un citi.  Nolikums no 
10.10.2014. un plašāka informācija viet-
nēs www.marupe.lv un www.marupesuz-
nemeji.lv . Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
4.novembrim, rakstot uz e-pastu: andris.
bumanis@gmail.com 

Zanda Melkina, sacensību sekretāre

8.novembrī 
iepazīsti savu

Mārupi!

Katoļu baznīcas dievkalpojumi 
notiks:

2014. gada 12.un 26.oktobrī
plkst. 11.00

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

kurus svinēs 
priesteris Imants Medveckis.

Visi laipni aicināti!

Mārupes novada Dome atsavina at-
klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu „Garāžas” Māru-
pes novadā, kas sastāv no nedzīvoja-
mām telpām (garāžas).

Izsole notiks 2014.gada 3.novembrī 
plkst.12.00  Mārupes novada Domes ēkas 
sēžu zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mā-
rupes novadā.

Nodrošinājuma nauda – 10% no ne-
kustamo īpašumu nosacītās cenas jā-
ieskaita Mārupes novada Domes, reģ.
Nr.90000012827, budžeta kontā AS „SEB 
banka” Āgenskalna filiāle, konta Nr. 
LV69UNLA0003011130405, kods UN-
LALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par 
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā 
ar norādi „Nekustamā īpašuma „Garāžas” 
izsoles nodrošinājums – adrese, garāžas 
Nr.___”.

Pirms pieteikuma dokumentu iesnieg-
šanas un reģistrācijas Mārupes novada 
Domē, jāiemaksā dalības maksa – fizis-
kām personām EUR 10,00  (desmit eiro, 
00 centi), juridiskām personām – EUR 
20,00 (divdesmit euro, 00 centi), to pār-
skaitot uz norādīto kontu ar atzīmi: „Ne-
kustamo īpašumu „Garāžas” izsoles dalī-
bas maksa - adrese, garāžas Nr.__”. 

Izsoles solis – EUR 10,00  (desmit euro, 
00 centi).

Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, 
no 2014.gada 13.oktobra līdz 2014.gada 

Paziņojums par nekustamo 
īpašumu izsoli

17.oktobrim plkst. 14.00 jāreģistrējas 
Mārupes novada Domē pie nekustamā 
īpašuma pārvaldnieka.

Izsolāmā manta apskatāma 
tās atrašanās vietā:

• 2014.gada 15.oktobrī, no 
plkst.10.00 objektiem Līgotnes 
iela 1 un Beržu iela 5;

• 2014.gada 15.oktobrī, no 
plkst.12.00 objektiem Māras ga-
rāžas A,B,C;

• 2014.gada 16.oktobrī, no 
plkst.12.00 visiem objektiem 
Skultes ielā.

Objekta apskates laiku lūdzam iepriekš 
saskaņot ar izsoles komisijas locekli Arti 
Dreimani, tālr. 67149863, e-pasts: artis.
dreimanis@marupe.lv.

Samaksa veicama 10 (desmit) darba 
dienu laikā no Pārdevēja paziņojuma sa-
ņemšanas dienas, bet ne ātrāk kā visi iegā-
dājamā objekta kopīpašnieki izteiks savu 
viedokli par pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu.

Ar izsoles noteikumiem, īpašumu 
sarakstu un to nosacītajām cenām 
var iepazīties mājaslapā www.ma-
rupe.lv, sadaļā „Aktuāli”.

Pateicība
Paldies Mārupes novada Pašvaldības 

policijai, Olaines policijai, zemessargiem, 
brīvprātīgajiem, NBS helihoptera ekipāžai 
un visiem, kas piedalījās un palīdzēja Ta-
māras un Staņislava Savicku meklēšanā.

Īpašs paldies Mārupes novada Pašval-
dības policijas priekšniekam Jurim Jēkab-
sonam  par operatīvu rīcību, organizējot 
glābšanas darbus.

Savicku ģimene

Paziņojums par nekusta-
mo īpašumu “Gunde-

gas-1” un “Jaunklūgas” 
detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2014.gada 24. 
septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 
(sēdes protokols Nr.15), „Par nekustamo 
īpašumu “Gundegas-1” (kadastra Nr. 
80760110273) un “Jaunklūgas” (kadastra 
Nr.80760110297), Jaunmārupe, Mārupes 
novads, detālplānojuma apstiprināšanu”.

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


