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Priecīgas un līkSmas LieldIEnas!
KLĀT PAVASARIS UN LIELĀ TALKA
Aicinām iedzīvotājus 22.aprīlī
piedalīties Lielajā talkā, sakopjot
Mārupes apkārtējo vidi.

Vēl līdz 20.aprīlim kartē, kas
publicēta interneta vietnē www.
talkas.lv,
organizācijas
un
brīvprātīgie entuziasti var oficiāli
pieteikt savas talkas vietas, norādot
par talkas organizēšanu atbildīgo
personu, kurai būs iespējams
saņemt atkritumu maisus. Ja nav

vēlēšanās organizēt pašam savu
talkošanas vietu, var pievienoties
jau reģistrētajām vietām.
Ikviens būs gaidīts pašvaldības
organizētajā talkošanas vietā –
Jaunmārupē, Ozolu ielas un Loka
ceļa krustojumā, lai kopīgiem
spēkiem iztīrītu mežmalu. Talku
sāksim ar dziesmu kora “Universum” vadībā un kopīgu rīta rosmi,
pēc talkas baudīsim kopīgas
pusdienas. Vēlams līdzi paņemt

grābekļus.
Aicinām Tīraines iedzīvotājus,
kas regulāri izmanto taku uz/no
dzelzceļa staciju, piedalīties dzelz
ceļa malas sakopšanas talkā!
Talcinieku pulcēšanās 22.aprīlī
plkst. 10.15 pie garāžām.
Nepieciešams piemērots apģērbs
un darba cimdi. Maisi atkritumiem
būs uz vietas. Noderēs arī kāda
ķerra, pielasīto maisu nogādāšanai
pie ceļa. Tiekamies talkā!

Nobalso par novada rakstu
Projekta “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros mārupiete, audēja
Edīte Začeste īsteno savu sen
izloloto projektu ar nosaukumu
“Mārupes novada raksta ieaušana audumā kā kultūrvēsturiskās
tradīcijas turpinājums”. Tā būs
kā unikāla dāvana Latvijas simtgadē ikvienam mārupietim. Šobrīd jau tapuši vairāki raksti gan
brunčiem, gan jostai.

Projekts sākās ar lekciju ciklu
par Latvijas zīmēm, tad kultūras
speciālistu darba grupā tika
nolemts, ka, ņemot vērā Mārupes
tuvumu Rīgai, tērpā loģiski jābūt

Rīgas brunču raksta un jostas
iezīmēm, ietverot Mārupes simboliku.
Aicinām nobalsot par sev
tīkamāko rakstu, kas arī kļūs par
Mārupes novada rakstu.
Balsošana
notiks
Mārupes
novada izglītības iestādēs, savukārt
4.maijā svētku ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja klātienē nobalsot
Mārupes novada Domes iekšpagalmā pie amatnieku stendiem.
Balsot iespējams arī pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Aktuāli.
Nadīna Millere, projekta vadītāja

29.aprīlī sāksies pieteikšanās jauniešu
vasaras darbam

LIELĀ TALKA MĀRUPĒ
PULCĒŠANĀS JAUNMĀRUPĒ plkst.10.00,
OZOLU IELAS UN LOKA CEĻA KRUSTOJUMĀ

WWW.MARUPE.LV
TALKU
ATBALSTA

Parakstīts līgums par Jaunmārupes pamatskolas stadiona
būvniecības uzsākšanu
Trešdien, 5.aprīlī, Mārupes
pašvaldība parakstījusi līgumu ar
SIA “Tilts” par Jaunmārupes
pamatskolas stadiona, Īvju ielā
5, 1.kārtas būvniecību. Būvdarbu
izmaksas ir 1,66 miljoni eiro bez
PVN, darbus paredzēts pabeigt
līdz šī gada beigām.

Jaunmārupes pamatskolas stadiona būvprojekts ir sadalīts divās
kārtās. Šobrīd tiek uzsākta pirmās
kārtas būvniecība, kuras ietvaros
tiks izbūvēts Starptautiskās futbola
federācijas asociācijas (FIFA) stan-

dartiem atbilstošs 400 m laukums
ar diviem skrejceļiem un mākslīgo
segumu, tribīņu ēka ar 202 skatītāju
vietām, ģērbtuves ar dušām un noliktavu telpas. Stadionā paredzēti
arī bruģēti laukumi dažādu pasākumu rīkošanai.
Mārupes novada Dome parakstījusi būvdarbu līgumu ar atklāta
konkursa rezultātā izvēlētu pretendentu – SIA “Tilts”. Uzņēmuma
valdes loceklis Artjoms Gridņevs
teica, ka uzņēmums darīs visu
iespējamo, lai plānotos darbus
paveiktu atbilstoši projektam:

“Esam gatavi izpildīt visas līguma
saistības, lai šogad līdz decembrim
paveiktu līgumā paredzētos darbus
un Jaunmārupē taptu skaista sporta
būve.”
Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar
SIA “BM – projekts” izstrādāto
tehnisko
projektu,
objekta
būvniecību uzraudzīs SIA “PRO
VIA”.
Paredzētās būvdarbu kopējās izmaksas ir 1 663 923,42 eiro bez
PVN, projekta īstenošanai tiks
ņemts aizņēmums Valsts kasē.

2.maijā tiks uzsākta 2016.gadā dzimušo bērnu reģistrācija
pirmsskolas izglītības iestāžu rindā
Šā gada 2.maijā no plkst.
09.00 tiks uzsākta 2016.gadā
dzimušo
bērnu
reģistrācija
pirmsskolas izglītības iestāžu
rindā. Rindā tiek uzņemti bērni,
kuri kopā ar vismaz vienu no
vecākiem deklarēti Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt gan
elektroniski, gan personīgi ierodoties Mārupes novada Izglītības
dienestā, Konrādu ielā 5.
Lai iesniegtu pieteikumu elekceturtdiena, 13.aprīlis 2017

troniski, jāaizpilda pieteikuma
forma un aizpildītā veidlapa
jānosūta uz e-pastu bernudarzs@
marupe.lv.
Pirms 2.maija plkst. 9.00 elektroniskais sūtījums par 2016.gada
dzimušā bērna pieteikšanu PII
rindā netiks reģistrēts. Elektroniski
iesniegtajā
pieteikumā
tiek
atzīmēts tā iesniegšanas laiks. Aizpildot pieteikumu, pie papildinformācijas lūgums atzīmēt, vai
brālis/māsa apmeklē kādu no
Mārupes pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm.

Atgādinām, ka šogad mainīta
kārtība
bērnu
pieteikšanai
pašvaldības pirmsskolas izglītības
rindā. Jaunā kārtība paredz, ka,
sākot ar 2017.gada 1.janvāri, jaundzimušo bērnu pieteikumu reģistrācija pirmsskolas rindā notiks
visa kalendārā gada garumā (no
bērna piedzimšanas brīža). Jaunā
kārtība neattiecas uz 2016.gadā
dzimušajiem bērniem, kuri tiks
reģistrēti uzņemšanai pirmsskolas
izglītības iestādē vēl pēc iepriekšējās kārtības – 2017.gada 2.maijā,
sākot no plkst. 9.00.

29.aprīlī plkst. 12.00 darba
biržas “DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ
MĀRUPĒ” ietvaros, kas tiks rīkota Bebru ielas pļavā (pretī lielveikalam “Rimi”), jaunieši aicināti
pieteikties darbam pašvaldības
iestādēs vasaras brīvlaikā no
1. jūnija līdz 31. augustam.
Pasākuma laikā pie Mārupes
novada Domes informācijas
stenda būs iespēja klātienē aizpildīt iesniedzamos dokumentus.

Šogad darba vietas ir paredzētas
gan teritorijas labiekārtošanas
jomā (vecumā no 13 līdz 18 gadiem), gan Mārupes pašvaldības
bērnudārzos, kur, strādājot par
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāju palīgiem (vecumā no
15 līdz 19 gadiem), jaunieši
palīdzēs audzinātājām sagatavot
nodarbību materiālus, apģērbt un
pieskatīt bērnus pastaigu un rotaļu
laikā, kā arī veikt citus ikdienas
darbiņus. Šogad plānots nodrošināt
110 darba vietas.
Darba laiks jauniešiem ir ne
vairāk kā 4 (četras) stundas dienā
un 20 (divdesmit) stundas nedēļā,
vienam jaunietim nostrādājot mēnesi vienas vasaras laikā.
Pieteikties vasaras darbam var
Mārupes novadā deklarētie jaunieši vai jaunieši, kuri mācās
Mārupes novada izglītības iestādēs.
Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums (aizpildīt veidlapu
varēs arī uz vietas);

• Apliecinājums no vecākiem
vai likumīgajiem aizbildņiem, ja
jaunietis ir jaunāks par 18 gadiem (apliecinājumu reģistrācijas dienā vecākam būs iespēja
aizpildīt uz vietas).
Brīdī, kad jaunietis saņems
paziņojumu par piešķirto darba
vietu, pašvaldībā būs jāiesniedz:
• Ārsta izziņa par veselības
stāvokli
vai
Medicīnisko
grāmatiņu (pirmsskolas izglītības
iestādes
audzinātājas
palīgam)
pirms
darba
uzsākšanas;
• Jānokārto elektroniskā nodokļu grāmatiņa.
Sākot ar 2015.gadu, vienam no
vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš
ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iestādē, ja tas strādā vasaras brīvlaikā. Plašāka informācija atrodama Valsts ieņēmumu dienesta
mājaslapā www.vid.gov.lv.
Jaunieši pieteikties darbam
vasarā varēs arī, iesniedzot dokumentus 2.maijā no plkst.9.00
Izglītības dienestā, Konrādu ielā 5,
Mārupē, vai sūtot uz e-pastu:
j a u n i e s u . d a r b s @ m a r u p e . l v
(iesniegumi, kas nosūtīti pirms noteiktā laika, netiks pieņemti).
Iesniedzamo dokumentu veidlapas var lejupielādēt pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Izglītība/Skolēnu vasaras darbs.

Nobalso par skaistāko fotogrāfiju
foto konkursā „Es mīlu Mārupi”!
Laika periodā no 2016.gada 11.jūlija līdz 31.decembrim ikvienam,
neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes, bija iespēja pieteikt
savus darbus Pierīgas Partnerības un Mārupes pašvaldības organizētajam
foto konkursam „Es mīlu Mārupi”. Neatkarīga žūrijas komisija no 33
konkursa dalībnieku iesniegtajiem 119 darbiem ir atlasījusi 20 labākās
fotogrāfijas, kuras tiek nodotas sabiedrības vērtējumam.
Līdz 28.aprīlim aicinām pašvaldības mājaslapā nobalsot par skaistāko
fotogrāfiju.
Labākie darbi būs skatāmi izstādē t/c SPICE 2.stāvā 30 aprīlī. Izstādes
atklāšana plkst. 14.00, 1. stāvā pie info centra.
Nobalsot var www.marupe.lv/Aktuāli/Konkursi/Fotokonkurss “Es
mīlu Mārupi”.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Turpmākos trīs gadus Mārupes novadā tiks īstenoti
Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēti veselības
veicināšanas pasākumi
Mārupes pašvaldība ir uzsākusi
projekta
“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”
īstenošanu, kura ietvaros turpmākos trīs gadus tiks organizēti
izglītojoši un veselību veicinoši
pasākumi un nodarbības visu
vecumu iedzīvotājiem.

Bērniem un jauniešiem būs
iespēja piedalīties izglītojošās
nodarbībās, kas veidos izpratni par
veselīga uztura nozīmi cilvēka dzīvē, par atkarībām, seksuālās, reproduktīvās un garīgās veselības
veicināšanu. Izglītības iestādēs tiks
rīkotas veselības veicināšanas
nometnes. Plānoti dažādi informatīvi pasākumi grūtniecēm un
iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
Visu vecumu iedzīvotāji aicināti
būt aktīviem un piedalīties ārpustelpu vingrošanas grupu nodarbībās vasaras mēnešos, kā arī citos
publiskajos veselības veicināšanas
pasākumos.
14.martā Mārupes novada Dome
noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Mārupes
novadā”
(Nr.
9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas
“Izaugsme
un
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību
profilakses pakalpojumiem, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi”
un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi

vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Projekta budžets: 196 051,00
eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā
fonda finansējums – 166 643,35
eiro un valsts budžeta finansējums
– 29 407,65 eiro. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas
Sociālais fonds un valsts.
Projekts tiks īstenots trīs gadus,
t.i. no 2017. – 2019.gadam.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja
mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros paredzētie
pasākumi:
• Izglītojošas rotaļu nodarbības
par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības
pirmskolas izglītības iestādēs.
• Izglītojošas rotaļu nodarbības
par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs (1.
– 4.klase).
• Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem
Mārupes pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs (5. – 12.
klase).
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un
procesu atkarībām Mārupes
pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs (1.-12.klase).
• Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās
un reproduktīvās veselības
veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
(5.-12.klase).
• Interaktīvas, informatīvi izglī-

tojošas nodarbības par garīgo
veselību Mārupes pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs (5.12.klase).
• Veselības
veicināšanas
nometnes Mārupes pašvaldības
vispārējās izglītības iestādēs.
• Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
• Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana grūtniecēm.
• Veselīga uztura jautājumu
popularizēšana
iedzīvotājiem
vecuma grupā 54+.
• Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma
grupā 54+.
• Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma
grupā 54+ - ekskursija senioriem
par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
• Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
• Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām
vecuma grupām.
• Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma
grupā 54+ - veselības diena.
• Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes
ciemā.
• Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana Jaunmārupes un
Skultes ciemos.        
Ar projekta aktivitāšu plānu
2017.gadam var iepazīties www.
marupe.lv.

Jaunmārupes iedzīvotājiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumus

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Jaunmārupes ciemā ir izbūvēti jauni
maģistrālie sadzīves kanalizācijas
tīkli šādās ielās: Alkšņu ielā,
Ceriņu ielā, Apšu ielā, Ievu ielā,
Jasmīnu ielā, Gobu ielā, Kastaņu
ielā, Lazdu ielā, Īvju ielā, Ozolu
ielā posmā no Ceriņu ielas līdz
Alkšņu ielai, Ošu ielā, Egļu ielā,
Pīlādžu ielā, Priežu ielā, Vīksnu
ielā, Rudzu ielā, Liepu ielā, Ciņu
ielā, Kārkliņu ielā, Celmu ielā,
Auziņu ielā, Segliņu ielā, Ciedru
ielā, Mežrozīšu ielā, Loka ceļā

posmā no Priežu ielas līdz
Mežrozīšu ielai un Kadiķu ielā.
Jauni ūdensapgādes maģistrālie
tīkli ir izbūvēti šādās Jaunmārupes
ciema ielās: Alkšņu ielā, Ceriņu
ielā, Apšu ielā, Ievu ielā, Jasmīnu
ielā, Gobu ielā, Kastaņu ielā,
Lazdu ielā, Īvju ielā, Ošu ielā, Egļu
ielā, Pīlādžu ielā, Priežu ielā,
Skabāržu ielā, Vīksnu ielā, Rudzu
ielā, Liepu ielā, Ciņu ielā,
Mežrozīšu ielā, Auziņu ielā, Kļavu
ielā un Kadiķu ielā
Lai
saņemtu
kvalitatīvus
centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina Jaunmārupes ciema privātīpašniekus
organizēt
savu
īpašumu
pieslēgšanu pie jaunizbūvētajiem
maģistrālajiem
ūdensapgādes
tīkliem, kā arī izmantot iespēju

pieslēgt savus īpašumus pie centralizētajiem sadzīves kanalizācijas
tīkliem.
Lai pieslēgtu savu īpašumu pie
centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, īpašniekam ir
jāpieprasa tehniskie noteikumi A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu ielā 6, Tīrainē, katru
darba dienu no 9.00-17.00, līdzi
ņemot īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (zemesgrāmatu)
un zemes robežu plānu, kurā
atzīmēta esošā ūdenssaimniecības
sistēma (ūdensapgāde un kanali
zācija). Īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem ūdenssaimniecības
tīkliem pilnībā organizē un apmaksā privātīpašnieks. Tehnisko
noteikumu izstrādi A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” veic bez
maksas.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Mārupē piešķirts
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums
2017. gada 20. martā A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” parakstīja līgumu Nr.
5.3.1.0/16/I/003 par Eiropas
Savienības (ES) fonda projekta
īstenošanu.

Līguma ietvaros tiks turpināta
ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Mārupes aglomerācijā.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.
kārta” ir paredzēts izbūvēt gandrīz
59 km jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus un gandrīz 8 km ūdensap-
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gādes tīklus. Sistēmas darbības
nodrošināšanai tiks izbūvētas vismaz 25 sūkņu stacijas.
Projekta kopējais finansējums
sastāda 16 919 500,88 EUR, no
kuriem 8 594 668,00 EUR ir ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums,
5 388 390,58 EUR Mārupes

novada domes līdzfinansējums,
2 936 442,30 EUR A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” līdzfinansējums.
Projekta realizācija ir uzsākta
2015. gadā un tiks pabeigta 2022.
gadā.

Domes sēdes lēmumi martā
29. marta Domes sēdē:
Lēma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu,
adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu un detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
Lēma par nekustamā īpašuma
Mazcenu aleja 13, „Mazcenu alejas pievedceļi” un „Vīteņu skvērs”,
Jaunmārupē, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
Apstiprināja Mārupes novada
attīstības programmas 2013.- 2019.
gadam aktualizēto rīcības plānu un
investīciju plānu 2017.– 2019.
gadam.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 10 /2017 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.
11/2010 „Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā”.
Apstiprināja Mārupes novada
Kultūrvides konsultatīvās padomes
nolikumu.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem un mūziķei.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 11/2017 „Grozījums Mārupes
novada domes
2013. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 7/2013 „Par
Mārupes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā””,
Nr.
13/2017
„Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”, Nr. 12/2017 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
kārtība izbraukuma tirdzniecībā

publisko pasākumu norises vietās
Mārupes novadā”, Nr. 14/2017
„Grozījums Mārupes novada
domes
2010. gada 21. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 15/2010 „Par
nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Mārupes novadā””, Nr.
15/2017 „Grozījumi Mārupes
novada domes
2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par
Mārupes novada pašvaldības 2017.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Lēma piešķirt SIA „Alaudo” finansiālo atbalstu 700,00 eiro apmērā kultūras pasākuma – starptautiskā sporta deju sacensību
„Jaunmārupe 2017” īstenošanai
Jaunmārupes pamatskolas telpās
Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē,
2017.gada 20. un 21.maijā.
Uzdeva Mārupes novada domes
priekšsēdētājam slēgt līgumu VAS
„Starptautiskā lidosta „Rīga”” par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu tās teritorijā.
Noteica
Mārupes
novada
vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem atlīdzības apmēru.
Sakarā ar deputāta personisku
rakstveida iesniegumu par savu
pilnvaru nolikšanu, lēma izbeigt
Mārupes novada domes deputāta
Renāra Freiberga pilnvaras ar
2017. gada 1. aprīli.
Lēma atļaut 2017./2018. mācību
gadā
atvērt
Jaunmārupes
pamatskolā papildus pirmo klasi.
M.Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Iedzīvotāji satraukti par Melnā ezera
purva un Cenas tīreļa nākotni
Šobrīd norit aktīvas iedzīvotāju diskusijas, kā arī Mārupes
novada Domē saņemti iebildumi
pret plānoto projektu “Kūdras
ieguves lauku paplašināšana
Mārupes novada, Babītes novada
Babītes pagasta un Olaines
novada Olaines pagasta teritorijās”, kas varētu skart Melnā
ezera purva un Cenas Tīreļa ekosistēmu. Sabiedrības satraukumu raisījis uzsāktais dabas
liegumiem pieguļošās teritorijas
ietekmes uz vidi novērtējuma
process.

Pašvaldība skaidro faktisko
situāciju attiecībā uz paredzētās
darbības uzsākšanas iespējām.
AS “Olaines kūdra” iesniegumu
par paredzētās darbības “Kūdras
ieguves
lauku
paplašināšana
Mārupes novada, Babītes novada
Babītes pagasta un Olaines novada
Olaines
pagasta
teritorijās”
ierosināšanu iesniegusi jau 2012.
gada februārī, kad arī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis
lēmumu par ietekmes uz vidi (turpmāk
–
IVN)
procedūras
piemērošanu. IVN procesa ietvaros 2012. gada 2.maijā ir notikusi sākotnējā sabiedriskā apsprie
šana, kā arī jau pēc IVN ziņojuma
izstrādes, laikā no 2013.gada 11.
jūnija līdz 8. jūlijam notika IVN
ziņojuma sabiedriskā apspriešana.
IVN ziņojums par paredzēto darbību 2016.gadā ir pārstrādāts atbilstoši institūciju komentāriem, un
Mārupes novada Dome par to ir
sniegusi savu atzinumu Vides pārraudzības valsts birojam (turpmāk
– Birojs), norādot, ka Mārupes
novada teritorijā esošajos īpašumos
(īpašums
ar
kadastra
Nr.80760110640 – kūdras ieguves
laukums 1A), kur plānota paredzētā
darbība – derīgo izrakteņu ieguve
nav atļautā izmantošana, jo to

nepieļauj Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.
gadam.
IVN ziņojuma aktuālās versijas
precizējumi un papildinājumi
iesniegti Birojā 2017. gada 17. janvārī, par ko informācija tika publicēta arī Mārupes novada pašvaldības mājaslapā. Birojs 2017.gada
15.martā ir sniedzis Atzinumu Nr.7
par ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Centas tīrelis” Mārupes novadā, Babītes
novada Babītes pagasta un Olaines
novada Olaines pagastā. Paziņojums par Biroja atzinumu publicēts
arī pašvaldības mājaslapā. Saskaņā
ar atzinumu Birojs nav konstatējis
tādus apstākļus, kas kopumā nepieļautu paredzēto darbību, tajā pat
laikā tā pieļaujama tikai, ievērojot
papildus noteiktos nosacījumus, kā
arī tikai gadījumā, ja saņemts
paredzētās darbības akcepts (ko ar
lēmumu pieņem pašvaldība) un ja
tiek
nodrošināta
atbilstība
pašvaldības teritorijas plānojumam.
IVN procedūras veikšana un
atzinuma saņemšana pati ar sevi
vēl nedod tiesības īstenot
paredzēto darbību. Biroja atzinums par IVN ir derīgs 3 gadus, un
saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz
vidi novērtējuma” 22.pantu, lai
saņemtu atļauju uzsākt paredzēto
darbību,
paredzētās
darbības
ierosinātājam
ir
jāiesniedz
pašvaldībai iesniegumu, ziņojumu
un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, un tikai pēc
tam, vispusīgi izvērtējot ziņojumu,
pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot Biroja atzinumu
par ziņojumu, Dome var pieņemt
lēmumu.
Šobrīd Domē nav saņemts
iesniegums par paredzētās darbības akceptu, līdz ar to lēmums par
turpinājums 3.lpp

ceturtdiena, 13.aprīlis 2017

Pašvaldība
Mārupes vēstis

turpinājums no 2.lpp

Mārupes novadā bez maksas savāks lielgabarīta atkritumus
un nolietotās elektropreces
Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
29.04.2017.

Laiks
no plkst.

darbības akceptēšanu vai noraidīšanu nav bijis iekļauts
pašvaldības un domes deputātu
darba kārtībā. Gadījumā, ja
iesniegums
tiks
saņemts,
pašvaldība izvērtēs visus apstākļus
un lems par darbības realizācijas
iespējamību, kā arī, atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, informēs
sabiedrību par pieņemto lēmumu.

Vienlaikus uzsveram, ka šobrīd
nav iespējams akceptēt paredzēto
darbību Mārupes novada teritorijā,
jo šāda darbība neatbilst Mārupes
novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem.
Visa informācija par IVN izstrādes procesu pieejama Vides
pārraudzības valsts biroja mājas
lapā sadaļā IVN/Projekti/Pabeigts.

Mārupes novada Vēlēšanu komisija informē, ka deputātu kandidātu
sarakstus pieņems iepriekš saskaņotā laikā. Sarakstu iesniegšanas laiku
saskaņot pa tālr. 67934695, 26336253.
Mārupes novada Vēlēšanu komisija deputātu kandidātu sarakstus
pieņems Mārupē, Daugavas ielā 29, šādos pieņemšanas laikos:
18.aprīlī 9.00 -13.00 un 14.00 – 18.00, 19.aprīlī 9.00 -13.00, 20.aprīlī
9.00 -13.00 un 14.00 – 18.00, 21.aprīlī 9.00 -13.00, 24.aprīlī 9.00 -13.00
un 14.00 – 18.00

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Unguri B”, Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma „Unguri B”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 0843), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma “Unguri B” teritorija 2,55
ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Vaidavas” 2.z.v. , Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma „Vaidavas”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 0787),
2. zemes vienības detālplāno-

juma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma “Vaidavas ” 2.zemes vie
nības teritorija 2,9924 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem Daugavas ielā 33 un
Daugavas ielā 35, Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.41 (prot. Nr.5) ”Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajiem īpašumiem Daugavas iela 33 (kadastra Nr.
80760071371) un Daugavas iela
35 (kadastra Nr. 80760071851),
Mārupē, Mārupes novadā”.
Detālplānojuma teritorija ir
nekustamo īpašumu Daugavas iela
33 un Daugavas iela 35, Mārupē,
ceturtdiena, 13.aprīlis 2017

Mārupes novadā, teritorija, 0,3457
ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, nekustamie īpašumi
atrodas Jauktas centra apbūves
teritorijā (JC).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir detalizēt Jauktas centra apbūves
teritorijas atļauto izmantošanu un
apbūves parametrus atbilstoši
iecerētajai teritorijas izmantošanai,
veidot atbilstošas kategorijas
pieslēgumu valsts autoceļam, kā
arī izstrādāt pašapkalpošanās automazgātuves būvprojektu mini
mālajā sastāvā. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamo
īpašumu
īpašnieks.

9.00

9.30

Kantora un Plieņciema ielas krustojums

9.40

10.30

Lielā iela 39

10.40

11.10

Lilliju un Pededzes ielu krustojums

11.20

12.10
12.50

Laukums pie Mārupes domes

12.20

Mārupītes gatve 1

13.00

13.30

Mārupītes gatves un Rožu ielas krustojums

13.40

14.10

Vecozolu un Gaujas ielu krustojums

14.20

14.50

Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu

15.00

15.30

Viršu iela 17

15.35

16.00

Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7

16.05

16.30

Vecozolu un Tīraines ielu krustojums

16.40

17.10

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
30.04.2017.

Kandidātu sarakstu pieņemšanas laiki
Pašvaldību vēlēšanām 2017 Mārupes novadā

Laiks
no plkst.

Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu apkalpošanas
centru, zvanot pa tālr. 8717, vai
rakstot uz e-pastu: riga@vide.ecobaltia.lv.

9.00

9.30

Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums

9.40

10.10
10.50

Rudzu un Priežu ielu krustojums

10.20

Mazcenu aleja, laukums pie Mūzikas skolas

11.00

11.30

Mazcenu aleja, pie veikala Bice

11.40

12.10

Skultes iela 17, pie veikala

13.00

13.30

Skultes iela 12

13.40

14.10

Priežu un Ozolu ielas krustojums

14.25

14.55

19,89 ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā
(JC1).Detālplānojuma
izstrādes
mērķis ir veikt zemesgabala
sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo
apbūvi ciema teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir daudzstāvu dzīvojamo ēku un
infrastruktūras plānošana, kā arī
atbilstošas kategorijas pieslēguma
valsts autoceļam P132 izveidošana.
Detālplānojuma
izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Lielā ielā 88, Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma Lielā iela 88,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076 003 1159), detālplāno-

juma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, teritorija 1,66 ha kopplatībā. Saskaņā
ar
18.06.2013.
apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju
apbūves teritorijā (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam Mārupītes gatvē 82 , Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma Mārupītes
gatve 82, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 007 0082), de-

līdz plkst.

Loka ceļa un Birzes ielu krustojums

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam “Lielezeri”, Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.5) ” Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam
īpašumam
„Lielezeri”
(kadastra
Nr.80760072212)”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma “Lielezeri” teritorija

līdz plkst.

Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums

tālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
īpašuma Mārupītes gatve 82,
Mārupē, teritorija 1,03 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026.
gadam, nekustamais īpašums atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
“Cieceri” 2.z.v. Mārupes
novadā detālplānojuma
apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2017.
gada 29.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protokola Nr.5) “Par
nekustamā īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. 80760120096), Mārupes
novadā, 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760120097
detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā
nākamajā dienā pēc tam, kad
paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”, tā īstenošana
var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais līgums par
detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojumu gala redakciju varēs
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv un Mārupes novada
pašvaldības Attīstības nodaļā,
Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā.

Ar
lēmumiem
un
darba
uzdevumiem, kā arī turpmāko detālplānojumu izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes
pašvaldības mājaslapā sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2017.gada 12.maijam
Mārupes novada Domē, Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami,
iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie
Teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.
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Saistošie
noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2017
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 18. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 16
Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 22. februāra
sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 8
Mārupes novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtība
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.
panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes
novada
pašvaldības
(turpmāk
–
pašvaldība) sociālo pakalpojumu veidus,
kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas
un samaksas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas
mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un uzlabot personu spējas sociāli
funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Sociālo pakalpojumu uzdevumi ir
nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc
iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē,
sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas
funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt
personas atbildību par savu dzīvi.
4. Tiesības saņemt šajos saistošajos
noteikumos paredzētos sociālos pakalpojumus ir personai:
4.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā
teritorijā un šajā adresē ir sasniedzama;
4.2. kurai saskaņā ar sociālā darba
speciālista veiktu personas individuālo
vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums;
4.3. kura atbilst personu kategorijai,
kura saskaņā ar Saistošo noteikumu
prasībām ir tiesīga saņemt attiecīgu sociālo pakalpojumu, kā arī speciālām
prasībām, kuras tiek izvirzītas katrai
konkrētai personu kategorijai atbilstoši
attiecīgam sociālā pakalpojuma veidam.
5. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
kādā pašvaldība sniedz vai nodrošina sekojošo veidu sociālos pakalpojumus:
5.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;
5.2. īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām un
bērniem ar īpašām vajadzībām;
5.3. patversmes pakalpojums;
5.4. dienas aprūpes centra pakalpojums
personām ar garīga rakstura traucējumiem;
5.5. ģimenes asistenta pakalpojums;
5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
bērniem ar uzvedības traucējumiem;
II. Sociālo pakalpojumu saņemšanas
kārtība
6. Sociālos pakalpojumus sniedz vai
organizē to sniegšanu Mārupes novada
Sociālais dienests (turpmāk –Sociālais
dienests). Sociālos pakalpojumus persona
vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā, bet, ja persona atrodas
ārstniecības iestādē, vēršas pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka. Ministru
kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos persona vēršas tieši pie pakalpojuma
sniedzēja.
7. Lai saņemtu 5. punktā minētos sociālos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus
saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību.
8. Sociālais dienests pēc iesnieguma
un dokumentu saņemšanas 10 (desmit)
darba dienu laikā:
8.1. reģistrē personas iesniegumu;
8.2. apmeklē personu dzīvesvietā, ja
tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
8.3. izvērtē personas vai tās ģimenes
locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
8.4. novērtē personas vajadzības;
8.5. pieprasa no citiem speciālistiem
lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
8.6. nepieciešamības gadījumā sastāda
individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
8.7. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu
un personas un/vai tās apgādnieka līdzfinansējuma apmēru;
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8.8. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu;
8.9. par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
9. Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālā pakalpojuma piešķiršanu Sociālais
dienests noslēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju par sociālā pakalpojuma sniegšanu personai (ģimenei).
III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām
10. Tiesības saņemt šo sociālo pakalpojumu ir pensijas vecumu sasniegušajām personām un personām ar I
un II grupas invaliditāti, ja nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu, ja pakalpojuma
saņēmēja deklarētā dzīvesvieta Mārupes
novada administratīvajā teritorijā ir ne
mazāk kā 1 (vienu) gadu pirms pakalpojuma pieprasīšanas.
11. Pakalpojuma samaksas daļu līdz
pilnai pakalpojuma samaksai sedz
pašvaldība, ja:
11.1. persona ir ievietota iestādē ar sociālā dienesta novērtējumu un lēmumu;
11.2. pakalpojumu sniedz institūcija,
kurai pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir deleģējusi šīs funkcijas
īstenošanu,
noslēdzot
deleģēšanas
līgumu;
11.3. persona nav noslēgusi tādu uzturlīgumu, kas paredz saņemt tādus pašus
pakalpojumus, ko nodrošinātu attiecīgais
sociālais pakalpojums.
12. Samaksas par šo sociālo pakalpojumu sadalījums tiek noteikts šādi:
12.1. Sociālā pakalpojuma saņēmējs
maksā no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālās nodrošinājuma
pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
12.2. ja Sociālā pakalpojuma saņēmēja
12.1 apakšpunkta kārtībā veiktie maksājumu nesedz saņemtā sociāla pakalpojuma maksu, pašvaldība no saviem līdzekļiem sedz izveidojušos starpību:
12.2.1. pilnā apmērā par pakalpojumiem, ko sniedz institūcija, ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi līgumu;
12.2.2. Ministru kabineta 2003. gada
27. maija noteikumos Nr. 275 „Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta” noteiktajā apmērā par pakalpojumiem, ko sniedz institūcija, ar kuru pašvaldība nav noslēgusi
līgumu.
IV. Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām un
bērniem ar īpašām vajadzībām
12. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir
personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un
kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt
personai
nepieciešamo
aprūpi
nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
13. Pakalpojumu līdz 45 (četrdesmit
piecām) dienām kalendārajā gadā apmaksā Mārupes novada pašvaldība pilnā
apmērā.
V. Patversmes pakalpojums
14. Tiesības saņemt šo pakalpojumu ir
personām bez noteiktas dzīvesvietas vai
krīzes situācijā nonākušām personām,
kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
15. Pakalpojumu līdz 3 (trīs) mēnešiem
kalendārajā gadā apmaksā Mārupes
novada pašvaldība pilnā apmērā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.
VI. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura
traucējumiem
16.Tiesības saņemt pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
17. Pakalpojumu apmaksā Mārupes
novada pašvaldība pilnā apmērā Sociālā
dienesta lēmumā norādītajā laika periodā,
neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja ienākumus.
VII. Ģimenes asistenta pakalpojums
18. Tiesības saņemt pakalpojumu ir
ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts
un apmācības sociālo prasmju apgūšanā,
bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli

izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
19. Pakalpojuma apjomu nosaka sociālais darbinieks līdz 10
(desmit)
stundām nedēļā, saskaņā ar individuālās
rehabilitācijas plānu.
20. Pakalpojumu apmaksā Mārupes
novada pašvaldība Sociālā dienesta lēmumā norādītajā laika periodā un apmērā, neizvērtējot pakalpojuma saņēmēja
ienākumus.
VIII. Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
bērniem ar uzvedības traucējumiem
21.Tiesības saņemt pakalpojumu ir nepilngadīgajiem bērniem ar uzvedības
traucējumiem ar mērķi nodrošināt kompleksu un specifisku atbalstu mērķa
grupas nepilngadīgajiem, realizējot psihosociālās korekcijas, pedagoģiskās korekcijas programmas un nodrošināt
medicīnisko aprūpi.
22. Tiesības saņemt pakalpojumu ir
nepilngadīgajam, kurš ir palicis bez
vecāku gādības, ja par to ir pieņēmusi attiecīgu lēmumu Mārupes novada
bāriņtiesa, vai nepilngadīgajai personai
uz viņas likumiskā pārstāvja rakstiska
iesnieguma pamata.
23. Ja šo sociālo pakalpojumu sniedz
nepilngadīgajai personai uz Mārupes
novada bāriņtiesas lēmuma pamata kā
bez vecāku gādības palikušajai personai,
samaksu
par
pakalpojumu
sedz
pašvaldība pilnā apmērā.
24. Ja šo sociālo pakalpojumu sniedz
nepilngadīgajai personai uz viņas likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata, samaksu par to sedz šādā kārtībā:
24.1. pakalpojuma samaksu sedz
pašvaldība pilnā apmērā, ja nepilngadīgā
pakalpojuma saņēmēja ģimene ir trūcīga
vai maznodrošināta saskaņā ar Sociālā
dienesta lēmumu;
24.2. pārējos gadījumos par nepilngadīgajai personai sniegto sociālo pakalpojumu norēķinus veic nepilngadīgā
pakalpojuma saņēmēja likumiskais (-ie)
pārstāvis (-i) valstī noteikto uzturlīdzekļu
vienam bērnam apmērā, izveidojušos
starpību sedz pašvaldība.
IX. Gadījumi, kad izbeidz vai pārtrauc sniegt sociālo pakalpojumu
25. Sociālu pakalpojumu izbeidz
sniegt, ja:
25.1. persona iesniedz rakstisku
iesniegumu izbeigt sociāla pakalpojuma
sniegšanu;
25.2. ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;
25.3. ir sasniegts sociālās rehabilitācija
mērķis;
25.4. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai
nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma
sniegšanu noteiktās prasības;
25.5. persona maina savu dzīvesvietu,
pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
25.6. iestājusies personas nāve.
26. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai
pārtrauc sniegt, ja:
26.1.persona vai ģimene neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir
noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
26.2. ir medicīniskās kontrindikācijas
pakalpojuma saņemšanai;
26.3. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību (ja pakalpojums tiek
sniegts pašvaldības teritorijā vai apdraudējumu konstatē cits pakalpojuma
sniedzējs institūcijā);

Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 29. marta sēdes Nr.
5 lēmumu Nr. 17
Grozījumi Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko
kārtību Mārupes novadā”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4.
punktu, 5. punktu, 6. punktu, 13. punktu,
Meliorācijas likuma 222. panta otro daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko
kārtību Mārupes novadā” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Saistošos noteikumus ar
111. punktu šādā redakcijā:
„111. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu  
nekustamā īpašuma
īpašniekam, vai, ja tāda nav, tiesiskajam
valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu fiziskām personām līdz EUR
140,00, juridiskām personām – līdz EUR
280,00.
Par tādām pašām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas
sodu fiziskām personām līdz EUR
200,00, juridiskām personām – līdz EUR
700,00.”
2. Svītrot Saistošo noteikumu 12.
punktu.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
11/2017
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 29. marta
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 20
Grozījums Mārupes novada domes
2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.7/2013
„Par Mārupes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta

sesto daļu, 9. panta pirmās daļas 4.
punktu, 14. panta pirmās daļas 6.
punktu, 15. pantu, 25. pantu
Izdarīt Mārupes novada domes 2013.
gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.
17/2013 2013 „Par Mārupes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā” (turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi) šādu grozījumu:
Saistošo noteikumu 8. punktu izteikt
šāda redakcijā:
„8. Palīdzības reģistru kārto Mārupes
novada Pašvaldības īpašumu pārvalde
atbilstoši Likuma prasībām, pamatojoties
uz Mārupes novada domes lēmumiem par
personu atzīšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību (noteikumu 12. punkts).”
punktu.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
14/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 29. marta
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 28
Grozījums Mārupes novada domes
2010. gada 21. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Par nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Mārupes
novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republika
likuma ,,Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par
nodokļiem un nodevām”12. panta
pirmās daļas 4. punktu
Izdarīt Mārupes novada domes 2010.
gada 21. jūnija saistošajos noteikumos
Nr.15/2010 „Par nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Mārupes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi”) šādu
grozījumu:
Papildināt Saistošo noteikumu 5.
punktu ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.3. dienā – EUR 10,00, ja
nodevu maksā, lai saņemtu atļauju alkoholisko dzērienu tirdzniecībai publiskos
pasākumos”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Ikviens Mārupes novada jaunietis ir
aicināts uzdrošināties un parādīt savu
talantu

X. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
27. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību
var apstrīdēt Mārupes novada Domē.
28. Mārupes novada Domes lēmumu
par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
XI. Pārejas noteikums
29. Šie saistošie noteikumi netiek
piemēroti sociālajiem pakalpojumiem,
kurus nodrošina līdz šo noteikumu spēkā
stāšanas dienai.
XII. Noslēguma jautājums
30. Saistošie noteikumi publicējami
vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un
stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
10/2017

Lai popularizētu jauniešu talantus, motivētu uzdrīkstēties parādīt
savu talantu plašākai publikai, kā
arī noskaidrotu savdabīgāko un interesantāko talantu īpašniekus,
Mārupes novada Jauniešu Dome
jau ceturto gadu pēc kārtas rīko talantu konkursu. Konkursā aicināts
pieteikties ikviens bērns un jaunie
tis no 7 līdz 29 gadiem. Pieteikumi
iesniedzami līdz 19.aprīlim.

Kā pieteikties?
• Iepazīsties ar konkursa nolikumu.
• Sagatavo pieteikuma anketu
un sūti uz e-pastu: jauniesu.
dome@marupe.lv
• Piedalies pirmajā atlases kārtā
22.aprīlī Mārupes Kultūras
namā.
• Tiec un cīnies finālā par godalgotām vietām 6.maijā!

Konkursa nolikums un pieteikuma anketas dalībniekiem pieejamas Mārupes Jauniešu Domes mājaslapā www.jaunatnemarupe.lv.

Papildus informācija, rakstot uz
e-pastiem
jauniesu.dome@
marupe.lv vai marupes.jauniesu.
dome@gmail.com
ceturtdiena, 13.aprīlis 2017

Izglītība

Mārupes vēstis

Pierīgas pirmsskolu pedagogi tiekas
seminārā PII “Mārzemīte”
2017.gada 16.martā Mārupes
novada pirmsskolas izglītības
iestādē “Mārzemīte” notika Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes organizēts seminārs.

Semināra 1.daļas tēmu “Kompetenču pieeja pirmsskolā” vadīja
Agrita Miesniece, ESF projekta
“Kompetenču pieeja mācību sa
turā” vecākā eksperte. Semināra
laikā pirmsskolu vadība, darbojoties apakšgrupās, aktīvi piedalījās grupu diskusijās un dalījās savā
pieredzē par pašreizējā izglītības
satura, procesa un vides stiprajām
un vājajām pusēm pirmsskolas
izglītības iestādēs, kādi uzlabojumi
tomēr būtu nepieciešami saistībā
ar izglītības saturu un procesu, jo
kompetenču pieeja Latvijai nav
jaunums - jau šobrīd ir daudzi
pedagogi, kas strādā šādā veidā.
Semināra ietvaros tika godināti
Pierīgas novadu pedagogi – radošo
darbu skates laureāti un žūrijas
komisijas balvas ieguvēji. Pirms
skolu skolotājas piedalījās PII
“Mārzemīte” lietvedes Aijas Elliņas organizētajā un vadītajā radošajā nodarbībā “Kaklasaišu
pārvērtības jeb – vīri, slēpiet kaklasaites!” Prieks, ka dalībnieces
darbu veica nopietni, radoši un
centīgi, nodarbība raisīja pozitīvu
radošo pacēlumu un iedvesmoja
jauniem darbiem un sadarbības
projektiem!
PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze
Celma un vadītājas vietniece
izglītības darbā Anda Šulca
prezentēja pirmā pusgada darbu
jaunajā pirmsskolas izglītības
iestādē – semināra dalībniekus
iepazīstināja ar izglītības iestādi,
tās darbību, kā arī aicināja apskatīt
iestādes telpas. Dalībniekiem bija
aktīvi jāiesaistās un jādarbojas –

Mārupes vidusskolas skolēni
turpina gūt panākumus Pierīgas
novadu apvienības un Valsts
olimpiādēs un konkursos.

spēlējot dažādus mūzikas instrumentus un vienojoties vienā lielā,
kopīgā orķestrī, tika atskaņots
visiem zināmā Ričarda Rodžersa
skaņdarbs “Ēdelveiss”. Pierīgas
pirmsskolu vadības un skolotāju
kopīgais pirmatskaņojums izdevās
lieliski!
Semināra
turpinājumā
–
“Demokrātija jeb sabiedrības
ābece pašiem mazākajiem” Liene
Valdmane, Eiropas Kustība Latvijā
pārstāve, pedagogus iepazīstināja
ar metodēm, kas palīdz izprast
demokrātiju un līdzdalības nozīmi
pirmsskolas vecuma bērniem, veidojot pieradumu interesēties par
apkārt notiekošo un apzināties sevi
kā sabiedrības daļu.
Katram šīs dienas viesim par
piemiņu no ciemošanās PII
“Mārzemīte” līdzi tika iedota keramikas pulciņā bērnu veidota veiksmes un laimes poga ar Māras zīmi.
Sirsnīgi pateicamies visiem, kas
palīdzēja un atbalstīja, lai šis pasākums izdotos un semināra dalībniekiem par pozitīvajām emocijām
un labajiem vārdiem! Liels paldies
visam PII “Mārzemīte” kolektīvam
par sirsnīgu atsaucību un aktīvu
līdzdalību, uzņemot viesus!
Ilze Celma, PII “ Mārzemīte”
vadītāja

Mārupes pamatskolas un RTU papīra
tiltu būvēšanas projekts
No 20. līdz 24. februārim
Mārupes pamatskolā norisinājās
vēl nebijis projekts “Tilts starp
Mārupi un Rīgu”. Projektu, sadarbojoties ar Mārupes pamatskolu,
rīkoja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF)
Ģeomātikas katedra un BIF Studentu pašpārvalde.

Pirmais uzdevums katrai
klasei bija izfantazēt, kāds varētu
būt nākotnes tilts pār Daugavu.
Visa nedēļa skolā pagāja ļoti rosīgā
un darbīgā gaisotnē. Tiltus skicēja
un konstruēja gan visas klases un
audzinātāji, gan skolotāju komanda, kuru pārstāvēja Agija
Jēgere, Kristaps Karimovs, Sabīne
Apine un Kristīne Pore. Šajā
nedēļā bija ne tikai iespēja
izmēģināt savas spējas un pierādīt
radošumu papīra tiltu konstruēšanā, bet arī pārbaudīt savas
zināšanas viktorīnā par tiltiem Latvijā un pasaulē. Tiltu veidošanā
tika iesaistīti arī vecāki, kā arī savu
padomu un palīdzību neliedza studenti no RTU.
1.- 5. klasei bija jābūvē
viens tilts, kura veidošanā drīkstēja
izmantot tikai 80 A4 papīra lapas,
kā arī atbilstoši skolnieku skaitam
A3 lapas. Tilta saturēšanai vie
nīgais atļautais materiāls bija līme.
Pēc sirds patikas tiltus varēja
krāsot un izgreznot, nedēļas beigās,
aplūkojot visus 1. – 5. klašu tiltus,
bija sajūta, ka veidotie tilti ir izcilu
mākslinieku radīti darbi. Tilti bija
visdažādākajās krāsās, pat ar apgaceturtdiena, 13.aprīlis 2017

Mārupes vidusskolas skolēni turpina gūt iepriecinošus
panākumus olimpiādēs

ismojumiem un daudz citiem dekoriem un “odziņām”.
6. – 9. klasei papīru tiltu
celtniecībā bija nedaudz citi nosacījumi. Katrai klasei bija jābūvē
divi tilti. Viens tilts skaistumam no
80 A4 papīra lapām, līmes un atbilstoši skolnieku skaitam A3 lapām,
otrs stiprības pārbaudei no 50 A4
papīra lapām un līmes. Visām
klasēm bija jāņem vērā ne tikai iepriekš minētie noteikumi par papīra lapu skaitu, bet projekta nolikumā bija arī sīki atrunāti
noteikumi par tilta platumu, attālumu starp balstiem un to skaitu.
Kā jau konkursā pienākas, noslēguma pasākumā 28.
februārī skolas aktu zālē tika apbalvoti visi projekta dalībnieki un,
protams, sumināti stiprākie un
skaistākie
tilti
Mārupes
pamatskolā. Par greznākajiem
tiltiem tika atzīti 2.c un 4.a klases
tilti. Bet stipruma ziņā pārāki bija
6. b un 8. klases tilti.
Aizraujoša bija ne vien
visa nedēļa, kura pagāja radošā
rosībā skicējot, līmējot, konstruējot un sacenšoties atjautībā, bet arī
noslēguma pasākums, kurā skaļas
jo skaļas ovācijas izpelnījās tiltu
pārbaude uz stiprumu. Liels prieks
par veiksmīgo sadarbību ar RTU,
paldies Mārim Kaļinkam par to.
Prieks par visiem skolotājiem un
bērniem, kuri nežēloja ne savu
laiku, ne spēku, lai taptu skaistākie
un stiprākie papīra tilti pasaulē. Lai
labas lietas notiek!
Maija Pujate

Izcili sasniegumi šogad ir visās
valodās. Tā Pierīgas novadu apvie
nības 11.-12.klašu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē 12.b klases
skolniece Agnese Reveliņa izcīnīja
1.vietu, 11.a klases skolniece Ilze
Barone ieguva 2.vietu, savukārt
Marta Monika Zīle no 11.b klases
no olimpiādes atgriezās ar 3.vietu.
Bet 8.- 9.klašu grupā apsveicam
8.d klases skolnieci Signi Liepiņu
un 9.a klases skolnieci Paulu
Niedingu ar iegūto atzinību.
Arī angļu valodā notika vairākas
olimpiādes, no kurām skolēni atgriezās ar godalgotām vietām. Alternatīvajā angļu valodas olimpiādē
“Edelweiss” 4.e klases skolnieks
Klāvs Kokins un 6.c skolnieks
Ralfs Valainis ieguva 2.vietu.
Šogad Pierīgas novadu apvienībā
angļu valodā notika alternatīvās
olimpiādes arī 4. un
8.klašu
grupās, kur 8.d klases skolniece
Signe Liepiņa izcīnīja 3.vietu. Bet
4.klašu grupā atzinības ieguva 4.d
klases skolniece Helēna Zepa un
4.e klases skolnieks Klāvs Kokins.
Pierīgas novadu apvienības vācu
valodas 8.klašu olimpiādē 8.a
klases skolniece Anna Nikola
Pavasare izcīnīja 1.vietu, punktu
skaita ziņā ievērojami apsteidzot
pārējos dalībniekus. 2.vietu ieguva
8.d klases skolniece Signe Liepiņa,
savukārt 8.a klases skolniekam
Jēkabam Jansonam ir 3.vieta, bet
8.a klases skolniecei Danielai Rih
terei- atzinība. Arī 7.klašu grupā
7.a klases skolnieks Reinis Milzarājs un vidusskolas grupā 12.a
klases skolniece Anna Raita atgriezās ar atzinību.
Pierīgas novadu apvienības
krievu valodas 7.- 8.klašu alternatīvajā olimpiādē 7.d klases skolniece
Ksenija Saladunova izcīnījusi 1.
vietu, savukārt 8.a klases skolniece
Santa Traskovska ieguva 2.vietu,
bet Sanita Traskovska un 7.d klases
skolniece Loreta Ortmane ieguva
pa atzinībai.
Veiksmīga bija arī 9.klašu
skolēnu piedalīšanās Pierīgas
novadu apvienības 9.klašu vēstures
olimpiādē- 9.a klases skolēni Paula

Niedinga un Artūrs Danga ieguva
3.vietu, bet 9.d klases skolēnam
Nikam Feldmanim- atzinība.
Pierīgas novadu apvienības
ģeogrāfijas alternatīvā 7.-9.klašu
komandu
olimpiādē
skolu
pārstāvēja 8.a klases skolnieks
Aleksandrs Franckevičs, 9.a klases
skolnieks Artūrs Danga un 9.d
klases skolnieks Reinis Mažis, kuri
atgriezās ar 3.vietu. Bet vidusskolas grupā Artūram Beldavam no
11.b klases ir atzinība, bet Gintam
Baudam no 12.a klases- 2.vieta.
11.martā LU Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā ģeogrāfu komanda četru cilvēku sastāvā
pārstāvēja Mārupes vidusskolu
Latvijas skolu komandu sacensībās. Starp 56 Latvijas skolu
ģeogrāfu komandām godpilnā
10.vieta, ko izcīnīja Artūrs Beldavs
no 11.b klases, Gints Bauda no
12.a klases, Annaa Indričāne no
11.b klases un Reinis Mažis no 9.d
klases.
No Pierīgas novadu bioloģijas
olimpiādes ar 1.vietu atgriezās 12.a
klases skolniece Anna Raita ar
izcīnīto 1.vietu, bet 9.a klases skolniece Paula Niedinga ar iegūto 3.
vietu. Bet Pierīgas novadu apvienības bioloģijas alternatīvajā
olimpiādē “Pazīsti savu organi
smu” Paula Niedinga izcīnīja 1.vietu, iegūstot tiesības piedalīties
Valsts konkursā. Elīzai Zeizai no
9.d klases- 3.vieta. Arī 10.-12.
klašu grupā ir atzīmējami sa
sniegumi- Annai Raitai no 12.a
klases 1.vieta, bet Patrīcijai Liderei
no 12.b klases- 2.vieta.
Pierīgas jauno pētnieku forumā
“Skolēni eksperimentē 2017”
Mārupes skolēni ieguva divas
godalgotas vietas un divas skatītāju
simpātiju nominācijas. 2.vietu un
skatītāju simpātijas godu izpelnījās
8.c klases skolēns Dante Pecolli
par darbu “No sēklas līdz auglim”.
4.c klases skolniece Elīza Dommere ar darbu “Pupas augšanas
cikls” ieguva 3.vietu, bet 4.c klase
skolnieces Anna Saulīte un Aleksa
Caņko ieguva skatītāju simpātijas
balvu par darbu “Maģiskā lauva”.
Rīgas un Pierīgas reģionālajā
zinātniski pētniecisko darbu konferencē ļoti sīvā konkurencē 11.a
klases skolnieces Laura Bembere,
Amanda Ozola un Evelīna Vietere

ieguva 3.pakāpes diplomu. Bet
pieci 11.a klases skolēni pārstāvēs
Mārupes vidusskolu un Rīgas
reģionu Valsts skolēnu zinātniskajā
konferencē. Tie ir: 1.pakāpes
diplomu laureāti Ilze Barone par
pētījumu pedagoģijā “Bioloģijā
apgūstamās tēmas “Pelējums” integrēšana vizuālās mākslas stundās
7.klasēm”, Oskars Urbāns un
Emīls Zadraks
par darbu
“Izdzīvošana Latvijas klimata apstākļos” un Agita Švetere un
Elizabete
Kristapsone,
kuras
ieguva 2.vietu par pētījumu “Mūzikas teorijas ietekme uz matemātiskajām spējām”.
Pierīgas novadu apvienības
vizuālās mākslas alternatīvajā
olimpiādē 3.vietu ieguva 7.b klases
skolēns Mārcis Ozols un 8.d klases
skolniece Anna Marta Gūtmane.
Priecē Mārupes vidusskolas
skolēnu
sasniegumi
Valsts
olimpiādēs. 12.a klases skolēns
Gints Ernests Bauda izcīnīja 1.vie
tu valsts ekonomikas olimpiādē un
atzinību
valsts
matemātikas
olimpiādē. Valsts matemātikas
olimpiādē 9.klašu grupā 9.a klases
skolēns Matīss Dambergs ieguva
3.vietu, bet Uga Kalendrisatzinību.
8.d klases skolniece Anna Marta
Gūtmane piedalījās R. Mūka Vislatvijas jaunrades konkursā ,,Es
esmu vaļējas durvis’’. Konkursā
piedalījās 523 darbu autori no 79
skolām, un ir milzīgs prieks, ka
Annas Martas darbs tajā tika
novērtēts ar atzinības rakstu un
balvu.
KNAB izsludinātajā korupcijas
novēršanas tēmai veltīto zīmējumu
konkursā jauniešiem “Esmu PRET
korupciju!”, kurā kopumā tika
saņemti un vērtēti 233 skolēnu
darbi no visas Latvijas, 9.a klases
skolniece Patrīcija Ieraga saņēma
konkursa žūrijas pieaicinātās
sadarbības organizācijas - Valsts
izglītības satura centra - piešķirto
simpātiju balvu.
Apsveicam ar skolēnus, skolotājus un skolēnu vecākus ar panākumiem un izsakām pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu
ikdienas mācību darbā un skolēnu
sagatavošanā olimpiādēm un
konkursiem!

Skultes sākumskolas audzēkņi konkursā Minskā
Kas var būt labāks par zinātkāri kopš pašas bērnības? Ie
dvesmojot bērnus pētīt apkārtējo
pasauli un pamanīt neparasto
parastajā, mēs ieguldām mūsu
visu nākotnē. Veikt jaunatklājumus skolēnus un pirmsskolēnus
jau kuru gadu pēc kārtas motivē
Baltkrievijas Izglītības attīstības
institūts Minskā. Tādēļ Mārupes
novada Skultes sākumskolas
audzēkņi labprāt piedalās starptautiskajā
konkursā-festivālā
“Esmu pētnieks”. Un, jāsaka,
gana veiksmīgi.

Šogad no Mārupes novada
Skultes sākumskolas uz Minsku
devās četri talantīgi jaunie pētnieki: V.Koklača (2.b klase), M.
Mihejevs (PII grupa “Mārītes”), S.
Motrenko (4.klase), J. Romanova
(4.klase). Bērni devās uz konkursu
kopā ar savu zinātnisko darbu
vadītājiem: Ņ.Andrianovu, A.
Čeiču-Sultani, J.Martjanovu un J.
Sučkovu.
Skolotāji palīdzēja
audzēkņiem īstenot iecerētos pētījumus, vadīja darbus, taču galve-

nos atklājumus bērni veica kopā ar
vecākiem.
Šogad
mūsējie
padziļināti izpētīja dinozauru dzīvi, savvaļas putnu pieradināšanu
un turēšanu pilsētas apstākļos, atkritumu glabāšanas un pārstrādes
aktuālās problēmas un netipiska
inventāra izmantošanu spēlēs un
sporta nodarbībās. Visi pētījumi
tika veikti atbildīgi, precīzi, un
godam prezentēti skolā pirms
došanos uz Baltkrieviju.
Pats konkurss Minskā pulcēja
ievērojamu dalībnieku skaitu no
visas Baltkrievijas, kā arī no Baltijas valstīm. Visi bez izņēmuma
bērni bija lieliski sagatavoti, darbi
interesanti
un
daudzveidīgi.
Piemēram, tika pētīts maizes ceļš
līdz mūsu galdam, augu krāsošana
ar krāsām, cirka triku apguve,
planētu
vērošana,
citrusaugu
noslēpumu atklāšana un daudz kas
cits. Bija ko redzēt un darīt arī pedagogiem un vecākiem. Tika
piedāvātas gan radošās darbnīcas,
gan izglītojoši kursi. Savukārt, bērnus izklaidēja animatori, burvju
mākslinieki. Tika rādīti eksperi-

menti un teātra izrāde. Apbalvoti ar
medaļām, diplomiem un dāvanām
bija pilnīgi visi dalībnieki.
Iedvesmojoties no meistarklasēm un dažādiem pētījumiem,
Mārupes novada Skultes sākumskolas pedagogi un skolēni ir
gatavi jauniem zinātniskiem atklājumiem. Lai nākamā gada darbi
būtu vēl radošāki, neparastāki un
aizraujošāki. Par atbalstu un
iespēju piedalīties festivālā “Esmu
pētnieks”, izsakām pateicību
Mārupes novada domei. Jo kas var
būt labāks par radošu iedvesmu
jauniem atklājumiem!
Par projekta informatīvo nodrošinājumu rūpējās latviešu valodas un literatūras skolotājs Valdis
Čeičs
Anna Čeiča – Sultane
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Senioru ansamblis “Pīlādzis” nosvin
10 gadu jubileju
Tālajā 2007.gadā, kad rudens
vēji sitās logā, bijušajai ansambļa dziedātājai Maigai Feldmanei
radās doma pulcināt seniores, lai
savam priekam vakaros varētu
padziedāt.

Sākums bija grūts. Tomēr ar pareizu attieksmi tas izdevās. Nu vajadzēja ansambļa vadītāju un tika
uzrunāta Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas skolotāja Dace
Bula. Pēc tam ansambli vadīja
Sindija Tropa un līdz pat šai dienai
Inga Graumane.
Pamazām ansamblis sāka koncertēt. Sākumā pašmāju senioriem
ar pensionāru padomes vadītājas
Brigitas Cīmanskas atbalstu, bet,
kad ansambli savā pulkā pieņēma
Mārupes kultūras nama vadītāja Ira
Dūduma, sākās intensīvs un radošs
darbs.
Nu jau vairākus gadus “Pīlādzis”
aktīvi koncertē, katru gadu piedalās vokālo ansambļu skatēs un
iegūst 1. pakāpes diplomus. Koncerti ir notikuši Jaunķemeru baz
nīcā, Salaspils senioru saietos,
Mālpilī, Kandavā, Jaunolainē,
Jaunpilī,
Ķemeru
sanatorijā,
Ropažu pansionātā, Lojas un Pastendes kultūras namos, Babītē,
Starptautiskā Senioru seminārā –
Rīgas domē, Mārupes līgo svinībās,
Mārupei 90 un kultūras nama jubi-

Pavasaris ir laiks, kad zied ne
tikai sniegpulkstenītes un krokusi, bet arī Mārupes Kultūras
nama kolektīvi, kuri veiksmīgi
startējuši
Pierīgas
apriņķu
skatēs, gatavojoties 2018. gada
XI Vispārējiem latviešu Dziesmu
un Deju svētkiem.

leju pasākumos.
Apgūstot jaunas dziesmas un
koncertējot, pavisam nemanot ir
pagājuši 10 gadi un 2017.gada 1.
aprīlī ansamblim “Pīlādzis” dzie
dāja “Daudz baltu dieniņu…” Šajā
dienā Mārupes kultūras namā pulcējās “Pīlādža” mīļie mājinieki un
draugi. Mūsu dziedātājas ieradās
sveikt, koncertēt un atcerēties
kopā pavadītos brīžus Mālpils
“Sidgundietes”
,
Kandavas
“Vīgriezes”, VEF vīru ansamblis,
Jaunpils “Pīlādzītis”, Jaunolaines
“Sarma”, Mārupes “Dzelde”,
Ādažu vīru ansamblis.
Dziesmas, ziedi, atmiņas, dejas,
draugi, sirsnīgi vārdi, skaista atkalredzēšanās ar bijušajām dzie
dātājām Maigu Feldmani, Annu

Bisteri, pirmo ansambļa vadītāju
Daci Bulu.
Paldies visiem ansambļiem un
viņu vadītājiem, paldies Mārupes
kultūras
nama
atsucīgajiem
darbiniekiem un direktorei Irai
Dūdumai, paldies Mārupes domei
saka “Pīlādža” dziedātājas Zaiga
Ansone, Vēsma Vilciņa, Laima
Ozoliņa, Cilda Krūmiņa, Irēna
Minkevica, Ilze Sīkle, Laima Zandreitere, Janīna Grāvīte, Irēna
Gulīte, Ilga Krisberga un ansambļa
vadītāja Inga Graumane.
Lai
daudz skanīgu, radošu un panākumiem
bagātu
gadu
mūsu
“Pīlādzim”.
Lai nākamajā jubilejā atkal visi
kopā varam dziedāt “Vai Tu at
ceries?”

Izzinošs, praktisks un skaists kopdarbs
Droši vien Pierīgas pirmsskolas izglītības un sākumskolas
mācību iestāžu pasniedzēju
seminārnodarbība
Mārupes
novada Skultes sākumskolā 24.
martā bija viena no pirmajām, uz
kuru dalībnieki bija atbraukuši ar
vēlmi nopietni vērot piedāvātā
projekta noslēguma nodarbības.

Tāds noskaņojums šobrīd valda
visā Latvijas izglītības sistēmas
pirmajā posmā. Līdz ar jauno
mācību gadu sāksies jaunā, kompetenču pieejā balstītā, mācību sa
tura aprobācija visu novadu skolās,
kas bija izteikušas šādu gatavību.
Gatavojoties jaunā mācību modeļa
ieviešanai, jau tagad ir definēts, ka
skolotāju sadarbība pieredzes apmaiņā būs viens no jaunā mācību
satura ieviešanas būtiskajiem nosacījumiem.
Skultes sākumskolas pedagogi
kopā ar saviem audzēkņiem bija
gatavojušies šādai īpašai interesei,
tāpēc piedāvāja savu nodarbību
projektu - pirmsskolas grupu un
sākumskolas
klašu
kopdarbs
– panno ”Pavasaris klāt!”.
Lai
veiksmīgi
novadītu
noslēguma nodarbību, bija ne-

Mārupes Kultūras nama amatierkolektīvi
veiksmīgi startējuši Pierīgas apriņķa skatēs

pieciešams vairāk kā nedēļu ilgs
sagatavošanās posms. Vispirms
tika sagatavots strukturēts iecerētā
projekta uzmetums: konkretizēti
projekta temati, sadalīti starp
grupām, sagādāti nepieciešamie
materiāli.
Projekta mērķis bija apvienot
visu lielo darbu, izveidojot lielu un
skaistu, no dažādiem papīra darbiņiem saliktu, pavasara gleznu.

Mūsu panno izmēri bija 2,5 х 1,8
metri. Fonā tika attēlota agra pa
vasara ainava: debesis, strauts,
kaila zeme, koku (priede un bērza)
stumbri. Pagarinātās dienas grupā
skolēni dienas laikā izgatavoja
koku zariņus un piestiprināja tos.
Katram projekta dalībniekam
bija jāveic savs darbiņš, lai uz šīs
sagataves stundas laikā rastos ar
formu un krāsu dažādību pārstei

dzošs darbs.
Skolas
direktores
Gaļinas
Grizānes rosinātā ideja sasaistīt
pētniecisko
darbību
mācību
stundās ar interesantu praktisku
darbošanos, vienojot tajā visus 120
Skultes sākumskolas izglītojamos,
bija izdevusies ar uzviju. Projekta
izdošanos nodrošināja arī direktores vietnieces Jeļenas Martjanovas praktiski organizētā darbība.

18.martā Pierīgas apriņķa vokālo
ansambļu skatē, kas notika Ādažu
Kultūras namā, Mārupes Kultūras
nama sieviešu vokālais ansamblis
“Dzelde” un senioru vokālais an
samblis “Pīlādzis”, ieguva I pakāpes diplomu.
24.martā Pierīgas apriņķa deju
kolektīvu skatē, kas notika Jaunolaines kultūras namā, Mārupes
Kultūras nama jauniešu deju

kolektīvs “Mārupe” ieguva II pakāpi un Mārupes Kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīva
“Mārupieši” D un E sastāvi ieguva
augstākās pakāpes diplomus.
26.martā Pierīgas apriņka koru
skatē, kas notika Majoru vidus
skolā, Mārupes Kultūras nama
jauktais koris “Universum”, jauktais koris “Mārupe”, meiteņu koris
“Resono” un senioru sieviešu koris
“Noktirne” ieguva I pakāpes diplomus.
Sveicam mūsu kolektīvus ar
veiksmīgi aizvadītajām skatēm, un
liels paldies kolektīvu vadītājiem,
kormeistariem, koncertmeistariem,
repetitoriem, vokālajiem pedagogiem par ieguldīto darbu!

Olimpiāde “Erudīts-2017”
Jaunmārupes pamatskolā
Šogad, 30.martā, mūsu skolā
tikās Pierīgas sākumskolu pedagogi
un
3.klašu
skolēni.
Olimpiādē „Erudīts-2017” piedalījās Zvejniekciema, Ādažu,
Baldones, Mārupes vidusskolas,
Mārupes
un
Jaunmārupes
pamatskolas komandas.

Erudīta pirmie rīkotāji un idejas
autori   Pierīgā   ir Zvejniekciema
vidusskola.
Mūsu
skolas
priekšmetu skolotāji - Diāna
Zemīte, Sarmīte Norenberga, Santa
Upmane, Ingus Grīnbergs bija
sagatavojuši interesantus uzdevumus skolēniem, radot iespēju
parādīt savas prasmes un zināšanas.
Latviešu valodā tika risināta krustvārdu mīkla, pārbaudītas zināšanas
par svētku svinamām dienām. Uz
laiku bija jāsaliek puzle-alfabēts.
Matemātikā tika doti interesanti
matemātiskie jautājumi – darbs ar
pultīm un “100” kvadrāts. Dabas
zinībās skolēni parādīja savas prasmes elektriskās ķēdes saslēgšanā,
morzas ābeces atšifrēšanā, kā arī
Latvijas kartes-puzles veidošanā,
pareizi saliekot dažādus nozīmīgus
dabas objektus. Mūzikā atpazina
latviešu tautasdziesmas un mūzikas
instrumentus.
Mājturībā
parādīja pirkstu veiklību, tinot ka-

molu uz laiku un pērļojot krelles.
Skolēniem bija jāiesūta savs
sagatavotais mājasdarbs - prezen
tācija par skolu un komandas
dalībniekiem. Visas komandas un
žūrijas locekļi saņēma Jaunmārupes pamatskolas atzinību par
piedalīšanos, balvas no Pierīgas
IKSP. “Zelta” medaļu ieguva
Ādažu vidusskolas komanda,
“Sudraba ”medaļu - Mārupes vidusskolas komanda. Mūsu Jaunmārupes pamatskolu pārstāvēja
Laura Zabirko, Elīza Balgalve,
Valters Auza, Kristians Viljams
Hansens. Sīvā konkurencē tika
iegūta 3.vieta un “Bronzas”
medaļa. Pateicīgus vārdus jāsaka
arī ārpusklases organizatorei Ilzei
Graudiņai par burvīgo noformējumu un skolas bibliotekārei Zina
idai Spādei, Egilam Zīlem par atbalstu
organizatoriskajos
jautājumos. Pēc olimpiādes atzinīgus vārdus saņēmām no Pierīgas
IKSP galvenās speciālistes izglītības jautājumos Vijas Tomiņas, kā
arī no žūrijas locekļiem par interesantajiem
uzdevumiem
un
viesmīlīgu uzņemšanu.
Anita Līdaka “Erudīta -2017”
organizatore

Visu nodarbību gaitu un kopdarba iespaidīgo noslēgumu skolas
zālē vēroja uz Pierīgas semināru
atbraukušie viesi no Babītes pirmsskolas iestādes un no Zaķumuižas
pamatskolas.
Par projekta informatīvo nodrošinājumu rūpējās latviešu valodas un literatūras skolotājs Valdis
Čeičs

Pierīgas pirmsskolas skolotāju pieredzes skola bērnudārzā
„Lienīte”
23.martā pirmsskolas izglītības iestāde „Lienīte” kolektīvs
uzņēma ciemiņus no citām Pierīgas PII, lai dalītos pieredzē par
savu veikumu gada garumā par
tēmu „Labi dzīvot Latvijā”.

Mācību gada metodiskais darbs
bija iepazīt, izpētīt un apkopot materiālus par Latvijas novadiem.
Darbā iesaistījās arī mazās
grupiņas no Pērses ielas 16A, kuras, savukārt, pētīja Latvijas dzī
vniekus un dabu.
Metodiskos darbus pie tēmas par
Latviju skolotājas izstrādā jau trešo
mācību gadu pēc kārtas. Jau iepriekš veicām lielu darbu, apkopo-
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jot pa tēmām latviešu tautas folkloru. Iepazīstinājām bērnus ar
latviešu rakstu zīmēm, skaidrojām
seno vārdu nozīmi. Daudz strādājām pie dabas aizsardzības tēmas,
vācām izlietotās baterijas un makulatūru, pētījām tuvāk Latvijas
novadus.
Saviem ciemiņiem mēs parādījām koncertuzvedumu par visiem
Latvijas novadiem. Par katru
novadu bērni un skolotājas bija iestudējušas nelielu uzvedumu, kas
sastāvēja no interesantiem faktiem
par novadu, teātra uzveduma, dzie
smām un dejām. Pēc koncerta
ciemiņi tika cienāti ar pašceptiem
sklandraušiem.

Pasākuma turpinājumā iestādes
metodiķe prezentēja projekta „Labi
dzīvot Latvijā” mērķi, uzdevumus
un darba tapšanas procesu. Vēlāk
kopā ar viesiem pagatavojām pavasara vēstnesi – putniņu no dzijas,
kopīgi fotografējāmies un izstaigājām iestādes grupas.
Atsauksmēs
par
paveikto
dominēja doma, ka šī projekta izstrāde bija jauka ideja, jo bērni apguva Latvijas dialektus, kas viņiem
likās kā jauna valoda. Viesi
pamanīja, ka bērniem pašiem tas
bija interesanti.
Sarmīte Egle, Mārupes novada
PII „Lienīte” metodiķe
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Aicina uz nūjošanas nodarbībām
kļuvusi par vienu no straujāk augošajiem aktīvās atpūtas veidiem
gan Latvijā, gan visā pasaulē.

Pirms desmit gadiem Latvijā
aizvien vairāk sāka parādīties
dažādi “savādnieki”, kas soļo ar
tādām kā slēpošanas nūjām
rokās.

Izskatās tas visai amizanti,
turklāt vēl nākas uzklausīt no apkārtējiem dažādas interesantas
piezīmes, piemēram “Hei, tu
laikam slēpes esi aizmirsis!”. Citi
pabrīnās, bet citi ieinteresējas un
vaicā – kas gan tā par nodarbi? Tā
ir nūjošana! Šobrīd nūjošana jau ir

Un kas tad īsti ir nūjošana?
Lai arī no malas skatoties liekas,
ka tā ir vienkārši intensīva pastaiga
ar nūjām rokās, ko katrs veic, kā
grib un var, tomēr īstenībā tā nav.
Vispirms ir jāapgūst pamattehnika,
kuras pamatā tiek izmantota pareiza
nodarbības
metodika,
soļošanas tehnika un īpašas nūjas
vienmērīgai ķermeņa noslogošanai, un tā rezultātā cilvēkā tiek „iedarbinātas” ap 600 muskuļu grupas
jeb 90 procenti ķermeņa muskulatūras.
Vispārējie ieguvumi nūjojot:
• Piemērota visiem un jebkurā
vecumā, neskatoties vai Jūs ar
fiziskām aktivitātēm esat uz
„Tu” vai „Jūs”.
• Mazina sāpes un muskuļu
sasprindzinājumu mugurkaula
kakla un jostas daļā, kas ir ļoti
svarīgi sēdoša darba darītājiem.
• Paaugstina sirdsdarbības ritmu

par 10-15% vairāk nekā iešana.
• Palielina organisma apgādi ar
skābekli, kā arī palīdz sadedzināt
kalorijas.
• Mazina slodzi uz locītavām.
• Nodrošina labāku stabilitāti,
līdzsvaru un koordināciju.

divām sporta stundām, kas ir
paredzētas obligātajā izglītības
programmā, skolēniem visa gada
garumā notiek 3 fakultatīvās sporta
nodarbības saskaņā ar LSPA izstrādātu metodisko materiālu - futbola elementu apmācība, stājas

• Otrdienās,
piektdienās
plkst.11.00 pie dienas centra
„Švarcenieki”
(Jaunmārupe,
Mazcenu aleja 4)
• Trešdienās plkst.12.00 pie dienas centra „Skulte” (Skulte,
Skultes iela 31)
Nodarbības ir bez maksas!
Vairāk
informācijas
www.
svarcenieki.lv vai zvanot pa
tālr.29594004

uzlabošanas un vispārējās fiziskās
sagatavotības nodarbība, kā arī
viena nodarbība svaigā gaisā.
Pavasarī tiek pārbaudīta skolēnu
fiziskā forma, rīkotas sacensības
stafetē, salīdzināti mācību sasniegumi (izraksti no portāla
E-klase), tāpat vērtēts, cik saliedēts
ir kolektīvs, kā paveikts projektā
rosinātais labais darbs.
31. martā Mārupes Sporta centrā
norisinājās projekta “Sporto visa
klase” sacensības stafetēs trešajām
klasēm. Sacensības organizēja
sporta skolotāji Māris Riherts un
Jānis Vilkaušs, sadarbojoties ar
Mārupes vidusskolu.
Saliedētība un cīņas spars ir rezultējies ar godam nopelnītu 1.vietu, kas ļauj 3.c klasei turpināt cīņu
par uzvaru finālā, 19.maijā, Jelgavā. Turēsim īkšķus par savējiem!

Mārupiešiem panākumi karatē sacensībās
„Jaunbērzes kauss 2017”
19.martā, Jaunbērzē, Mežinieku
pamatskolā pirmo reizi notika Dobeles novada karatē sacensības
„Jaunbērzes kauss 2017”, kurās
piedalījās 72 sportisti no Dobeles,
Mārupes un Jaunbērzes. Sacensību
galvenais mērķis bija dot iespēju
jaunākajiem kluba sportistiem piedalīties savās pirmajās sacensībās,
bet jau pieredzējušākiem sportistiem iegūt nepieciešamo pieredzi,

lai veiksmīgi piedalītos lielākās
sacensībās.
Sacensību rezultāti: Pirmās vietas izcīnīja: Valters Visockis, Uldis
Dreimanis, Ričards Lazda, Rūta
Auzenbaha, Krists Bondars; otro
vietu izcīnīja: Gvido Pentjušs;
trešās vietas izcīnīja: Reinis
Auzenbahs, Matīss Šustko, Gabriels Dilba.

Mārupes sporta centrs uzņemts Latvijas Taekvondo federācijā un
Latvijas Basketbola savienībā.

Tehnikas Dienas sacensības aizvadītas

Bet, lai tas viss tiešām tā notiktu,
ieteicams sākumā mācīties pie
kāda no nūjošanas speciālistiem.
Jau sešus gadus Mārupes Sociālais dienests dažādos Mārupes
ciemos organizē nūjošanas aktivitātes sertificēta vadītāja vadībā.
Pievienojies arī Tu!

Mārupes vidusskolas 3.c klase izcīna 1. vietu projekta “Sporto visa
klase” 5. grupas stafetēs

Drīz būs pagājis pirmais mācību
gads, kad Mārupes vidusskolā tiek
īstenots projekts „Sporto visa
klase”. Iespēju piedalīties projektā
ieguva 3. c klase ar klases audzi
nātāju Ingrīdu Petrovsku.
Projekta ietvaros, papildus tām

Informācijai!

18.martā Mārupes Sporta centrā notika basketbola tehnikas sacensības.
Individuālās sacensības notika četrās vecuma grupās zēniem un četrās
vecuma grupās meitenēm. Sacensībās kopā pulcējās 147 dalībnieki. Visas
basketbola tehnikas dienas garumā gaisā virmoja neatlaidība, aizrautība,
vēlme sevi pierādīt un gandarījums.
Basketbola Tehnikas dienas rezultātus var aplūkot pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv.

Noticis volejbola turnīrs “Mārupes kauss 2017″
Šī gada 25. martā plkst. 9.30 Mārupes Sporta kompleksā, Kantora
ielā 97, notika volejbola turnīrs U-14 grupā zēniem ”Mārupes kauss
2017”. Turnīrā piedalījās Mārupes, Rīgas volejbola skolas, Minusas
volejbola skolas un Tukuma SS jaunie volejbolisti.

Spraigās un aizraujošās cīņās pirmo vietu izcīnīja Minusas VS jaunie
volejbolisti, otro vietu izcīnīja Rīgas VS zēnu komanda, trešā vieta Tukuma SS komandai un ceturtā vieta Mārupes SC jaunajiem volejbolistiem. Paldies treneriem par jauno volejbolistu sagatavošanu, paldies
Mārupes Sporta centram par atbalstu turnīra organizēšanā. Uz tikšanos
nākamajos turnīros un spēlēs.

Taekvando sportistiem godalgotas vietas
8. aprīlī Bauskā notika LTKMF Atklātais Latvijas čempionāts taekvando. Tajā piedalījās ap 170 sportisti no Latvijas un Igaunijas.

Latviju pārstāvēja sportisti no vairākām pašvaldībām - Rīgas, Jelgavas,
Saldus, Ogres, Rēzeknes, Salaspils, Garkalnes, Bauskas, kā arī no
Mārupes novada. Mārupes sporta centra audzēkņi var lepoties ar labiem
rezultātiem: 1.vietu ieguvēji: P.Drengers, K.Gatčins, K.Pļavenieks,
E.Kalniņš, A.Žīgure, K.Cimoška. 2.vietu ieguvēji: A.Ribčenko un R.
Daukšta, 3.vietu ieguvēji: E.Kaģis un R.Kesteris. Apsveicam ar sasniegumiem!

Lieliski panākumi Mārupes volejbolistēm
Latvijas Nacionālās līgas sieviešu volejbola komanda “Mārupes SC”
veiksmīgi uzsākusi cīņu par medaļām (atlikušas vēl 4 spēles). Šobrīd komanda kopvērtējumā ieņem 1.vietu 12 komandu konkurencē.

Mārupes Sporta centra jaunie futbolisti aizvada
pēdējo pārbaudes posmu Tartu turnīrā
Mārupes Sporta centra 2005.g.dz.komanda trenera Agra Kokoreviča vadībā piedalījās starptautiskajā futbola turnīrā Tartu “Hillari Otto
memorial”.

Pirmajā spēlē ar Pleskavas Strela rezultāts 0:4, pēc tam ar Helios Tartu
0:1, ar Tammeka Tartu 1:0, ar Tarvas Rakvere 1:1, ar Helios Vöry 2:1 un
ar FK Liepāja 1:0. Komandai tas bija pēdējais pārbaudes posms pirms
Rīgas čempionāta.

Jaunmārupietis iekļauts Latvijas izlases
sastāvā telpu futbolā

Kaspars Žurovs - trešais no kreisās

Jaunmārupietis Kaspars Žurovs iekļauts Latvijas izlases sastāvā telpu
futbolā Eiropas čempionāta atlases pamatturnīrā Rumānijā. Pirmajā pārbaudes spēlē ar Moldovu Latvija izcīnījusi uzvaru 3:1.
ceturtdiena, 13.aprīlis 2017
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 1. februāra
ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumu Nr. 1
Grozījums Mārupes novada domes
2011. gada 28. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/2011 „Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 2011.
gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2011 „Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijai tiek
piesaistīts publiskais finansējums” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādu
grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu
šādā redakcijā:
„3. Līdz 30% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, kuras ir apstiprinātas Publisko finansējumu administrējošā iestādē, bet ne vairāk kā 6000,00
euro gadā.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Senioru
biedrības kopsapulce
Biedrība aicina visus biedrus
uz kārtējo biedrības sapulci, kas
notiks 2017.gada 19.aprīlī plkst.
12.00 Mārupes Kultūras nama
telpās, Daugavas ielā 29,
Mārupē.

gadā veikto darba izpildi;
2. Revīzijas komisijas atzinums
par 2016.gada pārskatu;
3. 2017. gada prioritāšu iz
skatīšana;
4. Debates.

Sapulce tiek sasaukta atbilstoši
biedrības statūtiem, tās darba
kārtībā ir šādi jautājumi:
1. Valdes ziņojums par 2016.

Maija Sprūde, biedrības valdes
priekšsēdētāja

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie
Lukas Zieds (22.02.2017.)
Kitija Antoneviča (26.02.2017.)
Adelaida Vestmane (28.02.2017.)
Beatrise Vardanjana (04.02.2017.)
Nataniels Malahovskis (28.02.2017.)
Toms Dekšenieks (06.032017.)
Rihards Ozols (06.03.2017.)
Ilana Ogibina (09.03.2017.)
Alisa Suzjumova (07.03.2017.)
Rojs Burka (09.03.2017.)
Roberts Merzļakovs (20.02.2017.)
Marta Ciproviča (06.03.2017.)
Kurts Gavens (14.03.2017.)
Henriks Kreicbergs (16.03.2017.)
Amēlija Rēdmane (15.03.2017.)
Mikaels Ruska (09.03.2017.)
Maija Vanaga (16.03.20147.)
Matilde Puga (28.03.2017.)
Rinalds Horevs (28.03.2017.)
Demians Smelters (20.03.2017.)
Adele Zorgenberga (20.03.2017.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas laulības
01.03.17.
Andrejs Petrovs un Aļesja Samkeviča
03.03.17.
Normunds Puzuks un Agnese Streļča
Aigars Uļjans un Agnese Zīverte
10.03.17.
Romans Pauliks un Beate Krūze
Jānis Puga un Zaiga Rone
Pēteris Knaps un Ligija Darguža
Vasilijs Mihaļevs un Jeļena Terehova
24.03.17.
Arturs Pastars un Anžela Ivaņina
Dainis Stankevičs un Kriscina
Lapacina
Ainars Švarcs un Evija Zāģere

Sveicam novada seniorus

Izstādes atklāšana

Radošais
pavasaris Mārupē
2017
Mārupes Kultūras namā

izstādes

Atklāšana
30.aprīlī plkst.14.00
T/C Spice 1. stāvā
pie info centra
Izstādē apkopotas labākās Mārupes novada
iedzīvotāju 2016.gada fotogrāfijas, kurās
iemūžināti elpu aizraujoši mirkļi, reibinošas
ainavas, cilvēki... viss, kas liek mīlēt Mārupi.
Izstāde T/C Spice 2.stāvā apskatāma
līdz 21.maijam

Atbalsta

Organizē
Mārupes radošā
laboratorija

Lilijai Celmiņai
1. martā palika 97 gadi
Jūlijam Čerepovam
2.martā palika 80 gadi
Astrai Stuģei
2. martā palika 90 gadi
Jānim Ozoliņam
2. martā palika 85 gadi
Birutai Usānei
3. martā palika 80 gadi
Lidijai Kudrjašovai
5. martā palika 80 gadi
Osvaldam Uzraugam
6. martā palika 90 gadi
Anfisai Zhavoronokai
8. martā palika 80 gadi
Vandai Poļaņinai - Guščikai
8. martā palika 80 gadi
Nadeždai Sizovai
8. martā palika 80 gadi
Marijai Komaško
8. martā palika 80 gadi
Gunāram Ziediņam
10. martā palika 80 gadi
Soņai Lēmanei
10. martā palika 94 gadi
Guntim Žeberam
12. martā palika 80 gadi
Venerandai Kaupānei
13. martā palika 80 gadi
Alisei Skadmanei
14. martā palika 92 gadi
Valentīnai Golubevai
14. martā palika 80 gadi
Ļubovai Leitei
16. martā palika 85 gadi
Mirdzai Bušmanei
18. martā palika 85 gadi
Pjotram Galancevam
24. martā palika 85 gadi
Ninel Klyeva
25. martā palika 80 gadi
Lūcijai Jansonei
30. martā palika 80 gadi
Silvijai Ulmanei
31. martā palika 80 gadi

Mūžībā aizgājuši
Tālivaldis Kronbergs

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
9.aprīlī plkst. 11:00
16.aprīlī (Lieldienās)
plkst.11:00
23.aprīlī plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!
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30.06.1939. – 05.03.2017.

Laikraksts
“Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 8000 eksemplāru.
Bezmaksas.

Alfs Čipa
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Izdevumā “Mārupes Vēstis”
publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo Mārupes novada
Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

14.04.1935. – 12.03.2017.

Inese Ļaksa

21.01.1958. – 13.03.2017.

Staņislavs Rukmanis

19.11.1932. – 13.03.2017.

Laimons Platacis

16.07.1949. – 13.03.2017.

Ilga Mārtinsone

27.01.1925. – 28.03.2017.
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