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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
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MĀRUPES PAŠVALDĪBA TEJU PUSI
BUDŽETA ŠOGAD NOVIRZĪS IZGLĪTĪBAI
Mārupes novada Dome 24.janvāra sēdē apstiprināja 2018.gada
budžetu, kurā lielākā daļa investīcijas plānotas izglītības nozarei, teri
torijas un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī satiksmes drošības un
ceļu kvalitātes uzlabošanai.

P

ašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu plāns 2018.gadam
ir 32,8 miljoni eiro. Savukārt
izdevumi paredzēti 37,73 miljonu
eiro apmērā, ņemot vērā 6,39 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu un neieskaitot
Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas.
Mārupes pašvaldības budžeta
lielākos ieņēmumus 2018.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis
23 miljonu eiro apmērā jeb 70%,

valsts budžeta transferti 5,6 miljonu
eiro apmērā jeb 17% un īpašuma nodokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro apmērā jeb 10% no visiem ieņēmu
miem.
Lielākie izdevumi 17,89 miljonu eiro
apmērā jeb 47% no plānotajiem
kopējiem 2018.gada pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem
paredzēti izglītības nozarei. Būtiska
uzmanība tiks pievērsta pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai, ievērojamu pašvaldības finansējuma daļu novirzot
privātajām izglītības iestādēm un
aukļu pakalpojumu nodrošināšanai.
Pašvaldības pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanas nodrošināšanai šogad paredzēti 4,15
miljoni eiro, savukārt izglītības papildu pakalpojumu izdevumi, tajā
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skaitā privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšana un aukļu pakalpojumu
sniegšana novadā deklarētiem
bērniem, plānoti teju tādā pašā apmērā - 4,1 miljoni eiro. 2018.gadā
tiks turpināts darbs pie Mārupes vidusskolas stadiona izbūves un
Mārupes vidusskolas jauna korpusa būvniecības, piesaistot ES līdzfinansējumu.
Tāpat kā pērn, otru lielāko Mārupes
pašvaldības budžeta izdevumu
pozīciju veido iemaksas pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu un līdztekus ieņēmumu apmēra pieaugumu no iedzīvotāju
ienākuma nodokļu iemaksām,
šogad citu Latvijas pašvaldību atbalstam finanšu izlīdzināšanas
fondā Mārupes pašvaldībai jāieValsts budžeta transfēri
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Kultūrai, sportam un aktīvajai atpūtai tiek plānoti 1,66 miljoni eiro
jeb 4% no budžeta izdevumiem. Sociālajai aizsardzībai, tajā skaitā pabalstiem, tiks tērēti 1,35 miljoni eiro
jeb 4% un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 923 tūkstoši eiro jeb
2% no budžeta.
Tiks turpināts darbs pie ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanas
novadā, pievēršot uzmanību arī ielu
un ceļu sakārtošanai pēc veiktajiem
būvdarbiem. Pašvaldības ES līdzfinansējuma nodrošināšanai ūdenssaimniecības projekta īstenošanai
plānots aizņēmums Valsts kasē.
Budžeta sastādīšanas procesā veiktā 2017.gada budžeta izpildes
analīze ieņēmumos atspoguļo
pozitīvo iedzīvotāju skaita pieauguma tendenci.

maksā 5,84 miljoni eiro jeb 15% no
budžeta, kas ir par 4% vairāk nekā
pagājušajā gadā.
Pašvaldībai piederošās teritorijas
uzturēšanai un attīstībai, kā arī
īpašumu apsaimniekošanai atvēlēts
4,01 miljons eiro jeb 11% no budžeta izdevumiem.
Investīcijas 3,85 miljonu eiro apmērā jeb 10% no līdzekļiem plānots
novirzīt ielu un ceļu labiekārtošanai,
tajā skaitā satiksmes drošības
uzlabošanai. Lielākās izmaksas
paredzētas būvniecības darbiem
pašvaldības autoceļu tīkla sakārtošanai, gājēju celiņu izbūvei, kā arī
grants seguma ceļu nestspējas
uzlabošanai. Drošības uzlabošanai
paredzēta arī papildus novērošanas
kameru ierīkošana sabiedriskās vie
tās.

Nekustamā īpašuma
nodoklis

Iedzīvotāju ienākumu
nodoklis

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
UN PABALSTI
1,35 milj. EUR

SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA
923 244 EUR

Turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu novada iedzīvotājiem nodrošinās Eco Baltia Vide
Saskaņā ar Mārupes novada
pašvaldības veiktā iepirkumu
konkursa rezultātiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.
gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās
SIA “Eco Baltia Vide”. No 2018.gada
1.maija maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 6,65
eiro par m3 (bez PVN). Saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu visām fiziskajām un
juridiskajām personām ir jānoslēdz
jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu.
SIA “Eco Baltia Vide” aicina
iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus
līdz 2018.gadam 31.martam, jo
pašreiz spēkā esošie līgumi darbosies līdz šī gada 30.aprīlim. Pēc
šī datuma personām, kuras līgumu
nebūs noslēgušas, atkritumu izvešana netiks veikta, jo nebūs tie-

piektdiena, 9.februāris 2018

siska pamata šādu pakalpojumu
sniegt. Tādēļ privātpersonām un juridiskām personām līdz š.g. 31.martam ir jānoslēdz jaunais līgums par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. “Eco Baltia Vide” nodrošina
vairākas līguma slēgšanas iespējas:
1. No 15. februāra interneta vietnē
www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma
noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB
banka un Luminor banku klientiem.
Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma noslēgšanai.
2. Klātienē no š.g. 26.februāra
Mārupes novada domē Daugavas
ielā 29, Mārupē. (precīzāka informācija par pieņemšanas laiku,
tiks publicēta nedēļas laikā www.
ecobaltiavide.lv)
3. Klātienē SIA “Eco Baltia Vide”
Klientu apkalpošanas centrā,

Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu
novadā.
Klientiem, kuri būs noslēguši
jaunos līgumus līdz š.g. 31.martam,
līdz šī gada 15.aprīlim tiks izsūtīts
atkritumu izvešanas grafiks, kas
mainīsies
visiem
klientiem.
Iedzīvotāji arī turpmāk varēs izmantot jau pierastās atkritumu
šķirošanas somas vai arī izvēlēties
iepakojumu šķirot konteineros.
Reizi ceturksnī būs iespēja bez
maksas no mājsaimniecības izvest
lielgabarīta atkritumus. Par izvešanas grafikiem SIA “Eco Baltia
Vide” informēs aprīlī.
No š.g. 1.maija Mārupes novada
iedzīvotājiem būs iespēja šķirot arī
bioloģiski noārdāmos atkritumus.
Privātmāju iedzīvotājiem tiks nodrošināts konteiners, kur atkritumu
izvešanas tarifs būs zemāks nekā
sadzīves atkritumiem, savukārt
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem

katrai mājsaimniecībai tiks nodrošināts 10 l konteiners. Kontei
ners bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem paredzēts virtuves (mizas,
serdes, vārītu olu čaumalas u.c.) un
dārza atkritumu (zāli, koku lapas)
savākšanai. Šajos konteineros nedrīkst izmest termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus, kā arī
atkritumus nedrīkst izmest maisiņos
(izņemot bioloģiski noārdāmajos vai
papīra).
Ņemot vērā, ka tiek paplašinātas
iespējas šķirot atkritumus, privātmāju iedzīvotājiem būs pieejams
mazāks – 0,12 m3 konteiners
sadzīves atkritumiem. Taču sa
skaņā ar saistošajiem noteikumiem
sadzīves atkritumu izvešana ir jānodrošina ne retāk kā reizi mēnesī.
Saskaņā ar Mārupes novada
Domes 2018.gada 6.februāra lēmumu maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu no 2018.gada

1.maija būs 6,65 eiro par m3 (bez
PVN), kas ir viena no zemākajām
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksām visā Latvijā. Atgādinām, ka no 2018.gada 1.
februāra līdz 1.maijam vēl ir spēkā
Mārupes novada Domes 2017.gada
22.novembrī apstiprinātā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa 6,77 eiro par m3 (bez PVN).
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia Vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Aktuālākā informācija
pieejama mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.
Raksts tapis sadarbībā ar
SIA “Eko Baltia Vide”
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Lielākie investīciju plāna projekti 2018.gadā
No kopējā Mārupes novada
pašvaldības budžeta, ieskaitot ES
struktūrfondu finansējumu un
aizņēmumus, 2018.gadā investīcijām plānots novirzīt kopumā 10 miljonus eiro.
IZGLĪTĪBA
Turpinās Mārupes vidusskolas
sporta laukuma būvdarbi, kā arī
plānots uzsākt darbus pie Mārupes
vidusskolas jauna korpusa būvniecības, kur piesaistīti ES fondu līdzekļi.
Paredzēta arī esošā vidusskolas
korpusa
apkures
sistēmas
pieslēgšana jaunam apkures
katlam.
Šogad paredzēts izveidot jaunu
pašvaldības pirmsskolas rindu mo
duli ar elektronisko reģistrācijas
sistēmu, kas darbosies kā e-pakalpojums.
Rūpējoties
par
Mārupes
pamatskolas vides infrastruktūru,
2018. gadā paredzēta būvprojekta
izstrāde sporta laukuma būvniecībai,
kā arī tehniskā apsekošana un
būvprojekta izstrāde pirmsskolas
izglītības iestādes ēkai Tīrainē.
Gada sākumā plānots nodot eks
pluatācijai Jaunmārupes pamatskolas stadiona 1.kārtas izbūves darbus.
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
Būvprojekta izstrāde Dienas centra, sociālā dienesta pakalpojumu,
bibliotēkas un doktorāta izbūvei
Tīrainē.
KULTŪRA
Izpētes veikšana un vizualizācijas izstrāde Dabas koncertzāles veidošanai Jaunmārupē.
VIDE
2018.gadā plānots turpināt darbu
pie teritorijas attīstības:
• Administratīvā centra sakārtošana, 1.kārta, pārbūvējot Bebru un
Gaujas ielas krustojumu.
• Jaunmārupes rekreācijas teritorijas izveidošana: Švarcenieku par-

ka labiekārtošana, piesaistot ES finansējumu; Jaunmārupes parka
izbūves 1.kārtas īstenošana,
sakārtojot pievadceļus un autostāvvietas parka teritorijā; Skeitparka projekta izstrāde un pārbūve.
• Skultes ciema rekreācijas teritorijas izveidošana - Aktīvās atpūtas
parka izveide Skultē piesaistot ES
līdzfinansējumu; Būvprojekta izstrāde Skultes vides elementa –
bumbvedēja IL-28 atjaunošanai un
apkārtējās teritorijas labiekārtošanai.
• Daudzdzīvokļu māju pagalmu lab
iekārtošana - Liepkalnu ielā pagalmu labiekārtojuma izbūve;
Viršu ielā 20 pagalmu labiekārtojuma izbūve; Jaunmārupes un
Skultes daudzdzīvokļu namu
būvprojektu izstrāde un iekšpagalmu sakārtošana Mazcenu alejā 8.
Sabiedriskās kārtības uzlabošanai tiks turpināts darbs pie video
novērošanas sistēmas izbūves un
novērošanas kameru ierīkošanas
sabiedriskās vietās.
Plānota arī kanalizācijas tīklu un
ūdensvadu izbūve, gan galvojot
aizņēmumu A/S Mārupes komunālie pakalpojumi, gan ņemot aizņēmumu Valsts kasē ES līdzfinansējuma nodrošināšanai, īstenojot ES
Kohēzijas fonda IV kārtu.
IELU UN CEĻU PĀRBŪVEI
LIELĀKIE PLĀNOTIE PROJEKTI
• Pabeigt uzsākto Veloceliņa izbūvi
no Rožu ielas 35 Mārupē līdz
Mazcenu alejai 4A Jaunmārupē ar
apgaismojumu, kā arī ceļa pārbūvi
no Dzeņu ielas līdz ceļam P132;
• Atvaru ielas rekonstrukcija (posmā no Rožkalnu iela līdz nekustamajam īpašumam Atvaru iela 11
(kad. Nr. 80760070529) ar ap
gaismojumu un bez ietves, 1.kārta;
• Zemturu ielas rekonstrukcija (posmā no Gaujas ielas līdz Mārupītes
gatvei) ar apgaismojumu un bez

ietves;
• Spulgu ielas rekonstrukcija (posmā no Atvaru ielas līdz Mārupītei)
ar apgaismojumu un bez ietves;
• Riekstu ielas rekonstrukcija (posmā no Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves;
• Paleju ielas rekonstrukcija (no
Upesgrīvas ielas līdz Lilliju ielai) ar
apgaismojumu un ietvi, 2.kārta;
• Druvas ielas rekonstrukcija (no
Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai) ar
apgaismojumu un bez ietves;
• Dikļu ielas rekonstrukcija (no
Upesgrīvas ielas līdz Dārznieku ielai) ar apgaismojumu un bez
ietves;
• Jaunzemu ielas rekonstrukcija (no
Vārpu ielas līdz Daibes ielai) ar apgaismojumu un ietvi.
• Tiks pabeigta Dzirnieku ielas, C15
un C16 ceļa pārbūve, piesaistot ES
fondu līdzfinansējumu, kā arī, apstiprinot projektā grozījumus,
plānots pārbūvēt ceļu C13 (no
Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku
ceļam).
IELU UN CEĻU
LABIEKĀRTOŠANAI PLĀNOTIE
PROJEKTI
1. Izbūvēt gājēju pāreju pāri dzelz
ceļam Dzelzceļa ielas un Ventas
ielas krustojumā;
2. Izbūvēt gājēju pāreju pāri Stīpnieku ceļam pie autobusu pietur
vietas “Stīpnieki”.
IELU APGAISMOJUMA IZBŪVE
1. Čiekuru ielas posmā no Skuju
ielas līdz autoceļam A5 un Meža
ielas posms no Čiekuru ielas līdz
īpašumam Meža ielā 17;
2. Lielās ielas posmā no Daugavas ielas līdz īpašumam Lielā ielā
124;
3. Dzelzceļa ielas posmā no Ventas līdz Rudzrogu ielai;
4. Krones ielas posmā no Ventas
ielas līdz īpašumam Krones ielā 67;
5. Ventas ielas posmā no Dzelz
ceļa ielas līdz Krones ielai.

Saimnieciskie darbi decembrī un janvārī
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Elektroenerģijas iegāde Mārupes
novada administratīvajā teritorijā,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Bašēnu ceļa no P 132, C-13, Dzir
nieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanali
zāciju, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Mārupes novada pašvaldības ielu
un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi
ziemas sezonā, pieņemts lēmums

slēgt līgumu.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Gājēju pārejas izbūve pāri Stīpnieku ceļam pie autobusu pietur
vietas “Stīpnieki” un gājēju pārejas
pieeju izbūve dzelzceļa posmā “Rīga-Olaine”- Dzelzceļa un Ventas ielu
krustojumā, kā arī pāri dzelzceļa
sliedēm., noslēgts līgums ar SIA
CBF “Ļ-KO”, līguma summa 43
076,82 eiro, līguma darbības termiņš
3 mēneši.

Mēbeļu piegāde pašvaldības
iestādēm, noslēgts līgums ar SIA
“RENTRA”, līguma summa 37 509,00
eiro, līguma darbības termiņš
29.12.2019.
Ziedu iegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm, noslēgts
līgums ar SIA “Mārupes zieds”, līguma summa līdz 41 999,99 eiro, līguma darbības termiņš 29.01. 2020.
Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors

No janvāra paaugstinātas algas pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem Mārupē
Lai celtu pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagoga profesijas
konkurētspēju darba tirgū un piesaistītu papildu darba spēku,
17.janvārī, Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas un Attīstības
un vides jautājumu komitejas apvie
notajā sēdē Mārupes novada Domes
deputāti atbalstīja pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu palielināšanu līdz 900
EUR mēnesī par vienu slodzi.
Savukārt 24.janvāra sēdē Mārupes
novada Dome apstiprināja pašvaldības budžetu, kurā paredzēts finansējums pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogu atalgojuma
paaugstināšanai.
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emot vērā, ka Mārupes
novadā ik gadu tiek atvērtas
jaunas
grupiņas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vitāli trūkst pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, lai
piesaistītu kvalificētus pedagogus
darbam Mārupes novadā un motivētu esošos pedagoģiskos kadrus
arī turpmāk nodrošināt darba kvali
tāti, Mārupes novada Dome jau
gada nogalē aktīvi diskutēja un mek
lēja risinājumus pedagogu atalgojuma celšanai.
Valsts noteiktā pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagoga atalgojuma minimālā likme ir 680 EUR
mēnesī pirms nodokļu nomaksas.
Līdz šim Mārupes pašvaldība papildus valsts noteiktai likmei bija veikusi ikmēneša piemaksu 120 EUR

apmērā, kas kopā bija 800 EUR
pirms nodokļu nomaksas. Tomēr,
ņemot vērā tendences darba tirgū,
pedagoga atbildības līmeni un algas
vispārējās izglītības iestādēs, tika
meklēti līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu profesijas
konkurētspējas celšanai un atbalstīts priekšlikums par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu algu palielināšanu līdz
900 EUR mēnesī par vienu slodzi (40
stundas nedēļā).
Vienlaikus novadā atbalstīts
priekšlikums paaugstināt atalgojumu
arī
virknei
tehnisko
darbinieku. Tā, piemēram, pirms
skolas izglītības iestāžu pedagogu
palīgiem no 2018.gada janvāra noteikts ikmēneša atalgojums 600
EUR mēnesī.

Domes sēdes lēmumi

DOME LĒMA 24.JANVĀRA SĒDĒ

„Par Mārupes novada pašvaldības
2018. gada budžeta apstiprināšanu”.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem novada sportistiem.
Lēma par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem
dzīvokļiem.
Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses noteikšanu un lietošanas mērķa maiņu
vairākiem nekustamajiem īpašu
miem.
Lēma nodot iesniegto Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai
paredzētās teritorijas attīstībai
Tīraines ciema daļā 1. redakciju
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Apstiprināja grozījumus Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu
vērtēšanas komisijas nolikumā.
Lēma izveidot publiski privātās
partnerības projekta lietderības izvērtēšanas darba grupu un apstiprināja tās nolikumu.
Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes
radošā laboratorija” finansiālo atbalstu 711 eiro apmērā projekta „Radošais Pavasaris Mārupē 2018”
īstenošanai 2018. gada 12. martā
Vizuālās mākslas studijā, Mārupē,
2018. gada 14. martā Ievas radošajā studijā Tīrainē un 2018. gadā no
17. aprīļa līdz 30. aprīlim restorāna
„Hercogs” telpās saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.
Lēma sniegt biedrībai „Mazcenu
19” palīdzību energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Mazcenu alejā 19,
Jaunmārupē, piešķirot finansiālu atbalstu 4 268,62 eiro apmērā vienkāršotās renovācijas apliecinājuma
kartes (projektēšanas darbu) izstrādei saskaņā ar izstrādāto tāmi.
Apstiprināja projektu konkursa
„Mārupes – mūsu mājas” 2016.
gadā noslēgto līdzdarbības līgumu
īstenošanas pārskatu.
Lēma īstenot projektu „Skultes
dabas un atpūtas parka izveide”
Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Lēma par privāto vispārējās
izglītības iestāžu līdzfinansēšanu,
nosakot, ka no 2018. gada 1.
februāra līdz 2019. gada 31. janvārim privātajām pamata un vidējās
izglītības iestādēm ir piešķirams
pašvaldības līdzfinansējums 75,00
eiro apmērā mēnesī par vienu
audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Lēma noteikt ar 2018. gada 1.janvāri Mārupes novada pašvaldības
policijas darbiniekiem uzturdevas
kompensāciju 150,00 eiro apmērā
mēnesī.

Pieņēma Mārupes novada Domes
saistošos noteikumus Nr. 1/2018

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

DOME LĒMA 20.DECEMBRA
SĒDĒ
Lēma par zemes lietošanas
mērķu maiņu, par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu maiņu
vairākiem nekustamajiem īpašu
miem, kā arī par zemesgabalu
iegūšanu īpašumā.
Apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019.
gadam aktualizētā rīcības plāna un
investīciju plāna 2017.– 2019. ga
dam grozījumus.
Lēma publicēt Mārupes novada
domes 2017. gada 22. novembra
saistošos noteikumus Nr. 30/2017
„Grozījumi Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par
kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu
Mārupes novadā” domes apstiprinātajā redakcijā bez precizēju
miem.
Lēma par pašvaldības budžetā
ieskaitāmo nodokļu parādu un ar
tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu vairākiem nekustamā
īpašuma nodokļu maksātājiem.
Pieņēma noteikumus „Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteik
šanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
Pieņēma noteikumus „Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības
novērtēšanas kārtība pašvaldības
kapitālsabiedrībās” un apstiprināja
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un
piemērotības novērtēšanas ko
misiju un tās nolikumu.
Noteica maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma snieg
šanu Mārupes
novada Dzimt
sarakstu nodaļā.
Apstiprināja Mārupes novada
Domes saistošos noteikumu
Nr.31/2017 „Grozījumi Mārupes no
vada domes 2017. gada 18. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 4/2017
„Par Mārupes novada pašvaldības
2017.gada budžeta apstiprināšanu””.
Lēma izveidot Mārupes novada
pašvaldības iestāžu sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un apstiprināja tās nolikumu.
Pieņēma Mārupes novada Domes
saistošos noteikumus Nr. 29/2017
„Par sociālajiem pabalstiem
Mārupes novadā” precizētajā galīgajā redakcijā.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem.
DOME LĒMA 22.DECEMBRA
ĀRKĀRTAS SĒDĒ
Apstiprināja vairākas izziņas par
„Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.

Mārupes novada Dome informē
Ņemot vērā Mārupes pašvaldības prioritātes, plānotās aktivi
tātes un Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, ar
2017.gada 25.oktobra Mārupes novada Domes (turpmāk –
Dome) lēmumu Nr.11 (prot. Nr.7) izveidotā darba grupa izstrādāja grozījumus Mārupes novada attīstības programmas 2013. 2019. gadam rīcības plānā un investīciju plānā 2017. - 2019.
gadam, kas apstiprināti ar Domes 2017.gada 20.decembra sēdes
Nr.10 lēmumu Nr.8.
Aktualizētie attīstības dokumenti pieejami pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti.
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes pašvaldība īsteno vairākus izglītības projektus
Šobrīd Mārupes novada Dome īsteno vairākus izglītības jomas projektus, kas tiek līdzfinansēti no Eiropas
Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļiem. 2017.gadā tika noslēgti finansējuma līgumi par septiņu projektu
īstenošanu izglītības jomā.

PROJEKTS “KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ”

Sākot ar 2018./2019. mācību gadu skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpe
niska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Mārupes vidusskola ir viena no 100 pilotskolām Latvijā, kurā ar projekta atbalstu tiks aprobēts gan jaunveidojamais mācību saturs, gan mācīšanas
pieeja. Visu pilotskolu skolotāju komandas piedalīsies mācībās divu gadu garumā un regulāri tiksies, lai kopīgi
plānotu mācību darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu saviem skolēniem. Vairāk par projekta aktivitātēm un
jaunās pieejas efektivitāti Mārupes vidusskolā varat lasīt 9.lpp.

PROJEKTS “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

Projekts risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas,
gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu
veicināšanai - jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), alternatīvi neformālās izglītības pasākumi (tematiskās nometnes, inovatīvas interešu
izglītības programmas u.c.), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi.
Projektā paredzēts šī mācību gada laikā trīs Mārupes novada skolās - Mārupes vidusskolā, Mārupes pamatskolā
un Jaunmārupes pamatskolā, īstenot dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus, kopā atvēlot tam vairāk kā
158 000 eiro, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

PROJEKTS “MĀRUPES VIDUSSKOLAS MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA”

Projekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Paredzēts, ka projekta ietvaros tiks veikta izglītības iestādes vecā korpusa pārbūve, izveidojot ergonomisku
mācību vidi, tiks iegādāti un ieviesti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, iekārtota multifunkcionāla mācību telpa, kā arī tiks veikta esošās ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija un izbūvēta multifunkcionāla mācību telpa.
Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 2 778 494 eiro. Projekts tiks īstenots no 2018. gada janvāra līdz 2021. gada decembrim.

Vecā skolas korpusa fasāde pēc pārbūves

PROJEKTS “PROTI UN DARI”

Projektā “PROTI un DARI!” var piedalīties jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, viņiem
nepieder uzņēmums un viņi nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir
palīdzēt jauniešiem atrast darbu, atgriezties izglītībā, iesaistīties nevalstiskās organizācijās un atrast savu vietu
dzīvē. Projekta ietvaros jaunietis iegūst atbalstu, iespēju piedalīties tieši viņam pielāgotos pasākumos, kas
palīdzēs viņam veiksmīgi atrast darbu vai uzsākt mācības, vai kļūt par sabiedriski aktīvu jaunieti. Katram projektā iesaistītajam jaunietim ir mentors, ar kuru satiekas vairākas reizes mēnesī, lai pārrunātu, vai visas izvēlētās
aktivitātes apmierina, vai nav kādu problēmu un neskaidrību. Projekts visā Latvijā turpināsies līdz šī gada beigām,
tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties!

PROJEKTS “UZLABOT PIEEJU KARJERAS ATBALSTAM IZGLĪTOJAMAJIEM VISPĀRĒJĀS UN
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, pamatojoties uz dibinātājpašvaldību deleģējumu, ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas sociālā fonda projekta „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.
Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Karjeras pasākumu ietvaros Mārupes novada izglītības iestāžu skolēniem tiek organizēti karjerizglītības pasākumi dažādos Mārupes novada un Pierīgas uzņēmumos un iestādēs, lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par tur eso
šajām profesijām un darba vietām, redzētu reālo darba vidi. Pasākumi tiek realizēti sadarbībā ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru un biedrību “Mārupes uzņēmēji”. Biedrība “Mārupes uzņēmēji” nodrošina izglītības iestāžu
skolēnus ar transportu mācību ekskursijās uzņēmēju nedēļas ietvaros, kas Mārupes novadā tiek rīkota katru
gadu. Projekts visā Latvijā turpināsies līdz 2020.gadam.

PROJEKTS “NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE”

Projektā var piedalīties ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem. Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var
ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu arodu un
pārkvalificēties kādā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
Lai pēc iespējas ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmā pieteikšanās mācībām tika izsludināta četrās
Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs - būvniecībā, kokrūpniecībā, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, kā arī metālapstrādē, mašīnbūvē un mašīnzinībās, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais.
Lielāko daļu mācību apmaksās ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem būs jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības būs pilnībā bez maksas, kā arī
pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija. Projekts visā Latvijā norisināsies līdz 2022.gada 31.decembrim.

PROJEKTS “VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMI MĀRUPES
NOVADĀ”

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem.
Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu un veselīga dzīvesveida izkopšanu, kas sekmē veselīgas sabiedrības veidošanos.
Projektā laika posmā līdz 2019.gada beigām ar tādām aktivitāšu formām kā lekciju cikli, informatīvi izglītojošas nodarbības, fizisko aktivitāšu nodrošināšana tiks veicināta izpratne par veselīgu uzturu, fizisko aktivitāšu
iekļaušanu ikdienas ritmā, garīgo veselību, atkarību mazināšanu u.c. Projekta kopējās izmaksas ir 196 000 eiro.
To 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.
Aktuālā informācija par nodarbībām un citiem veselību veicinošiem pasākumiem pieejama www.marupe.lv.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Parakstīts sadarbības līgums par kopīgām aktivitātēm tūrismā

Š.g. 19.janvāris kļuvis par at
skaites punktu un vēsturisku mirkli sešiem Pierīgas novadiem.
Svinīgā pasākumā Ķekavas,
Mārupes, Babītes, Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu vadītāji
un trīs vietējās rīcības grupas – biedrības “Pierīgas Partnerība”, “Lauku
partnerība “Lielupe”” un “Partnerība Daugavkrasts” – parakstīja
sadarbības līgumu par kopīgām aktivitātēm tūrisma nozares stiprināšanai.

P

irms pasākuma svarīgākās
daļas – līguma parakstī
šanas, uzstāties ar savām
prezentācijām tika aicināti dažādi
tūrisma nozares speciālisti. Par
starpteritoriālo sadarbību tūrisma
un atpūtas resursu attīstībai stāstīja Dr.geogr., Vidzemes Augstskolas
un HESPI institūta docents, pētnieks un šī pasākuma moderators
Andris Kleperis. Tieši viņa vadībā

tiks īstenota viena no projekta aktivitātēm – tūrisma stratēģijas izstrāde. Pēc šodienas prezentācijas
ir skaidrs: katrā novadā var atrast
ko tādu, kas kopējo piedāvājumu var
tikai papildināt un dažādot.
Savukārt, SIA “Karšu izdevniecības
Jāņa sēta” IT pārdošanas vadītājs
Visvaldis Gercāns iepazīstināja ar
jaunumiem telpisko datu izmantošanai tūrismā un jaunākajām tendencēm tūristu paradumos. Attīstoties tehnoloģijām, neizbēgami,
mainās arī ceļotāju paradumi un
populārāki kļūst risinājumi, kas
nekavējoties spēj dot atbildi tūristu
vēlmēm. Nobeigumā savā pieredzē
un tūrisma reģiona “Daugavas lej
tece” veiksmes stāstā dalījās tās
dibinātājs un viens no idejas auto-

riem – šobrīd arī Ķekavas novada
domes deputāts Juris Žilko. Viņš ir
pārliecināts, ka tikai sadarbojoties
var sasniegt daudz vairāk. Par to, ka
šis projekts dos tikai pozitīvu ietekmi uz kopējo nozares attīstību, bija
arī vienisprātis novadu vadītāji,
kuriem vārds tika dots īsi pirms līgumu parakstīšanas.
Par pamatu sadarbības līguma
slēgšanai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts projekts “Tūrisms
kopā”, Nr.17-00-A019.332-000005,
kas tiks īstenots Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
programmas pasākumā “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”
LEADER sadaļā. Projekts paredz ne
tikai mārketinga aktivitātes, bet arī
vienotas infrastruktūras uzlabošanu un vides objektu uzstādīšanu.
Piemēram, tā ietvaros līdz 2019.
gada beigām tiks izstrādāta tūrisma stratēģija, organizētas gidu apmācības un konkurss skolēniem,
plānoti jauni maršruti, veidoti video,
apvienotas interaktīvās kartes, uzstādīti lielformāta fotorāmji un vides
objekti. Iecerēts, ka šīs aktivitātes
dos papildu impulsu tūrisma attīstībai šajā reģionā, un tas ir ļoti
svarīgi tieši tiem novadiem, kuri
ģeogrāfiski atrodas vistuvāk galvaspilsētai.
Informāciju sagatavoja
Aiva Veršiņina

Mārupes novads pirmo reizi piedalās tūrisma izstādē “Balttour”

Starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus “Balttour”, kas notika no
2.-4.februārim Ķīpsalas izstāžu
centrā, šogad svinēja 25. jubileju,
vienuviet pulcējot 860 tūrisma
uzņēmumus un to pārstāvjus no 39
pasaules valstīm 2 hallēs “Atklāj pasauli!” un “Apceļo Latviju”. Izstādi
apmeklēja vairāk interesentu nekā
pērn – kopā 29 630.

M
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ārupes novads izstādē
piedalījās pirmo reizi,
apvienojoties kopīgā iz-

stādes stendā ar pieciem citiem
Pierīgas kaimiņiem – Ķekavas,
Salaspils, Baldones, Ikšķiles un
Stopiņu novadiem, kuri jau vairākus
gadus sadarbojas apvienībā “Daugavas Lejtece”. Šādi tika radīts
sadarbības projekts “Daugavas Lej
tece +”.
Izstādes apmeklētāji tika ie
pazīstināti ar novadu objektiem un
pasākumiem, kā arī aicināti pieda
līties šā gada “Daugavas lejtece +”
velo-foto orientēšanās seriālā, kura
pirmais posms norisināsies Ķekavā,

12.maijā, bet pēdējais 22.septembrī
Mārupes novadā. Iesildīties velo-foto orientēšanās seriālam varēja jau
stendā, piedaloties virtuālajās velo
sacensībās. Trīs dienu laikā tās izbrauca 320 izstādes apmeklētāji.
Stenda pretējā pusē izstādes
gaitā sevi prezentēja 12 minēto
Pierīgas novadu tūrisma objekti – 2
no katra novada. Mārupes novadu
pārstāvēja vecākais golfa laukums
Latvijā “Viesturi”, kā arī atpūtas vieta un stallis “Zirgzandales”.
Izstādes apmeklētāji bija arī
pirmie, kuri saņēma jaunākos Pierīgas tūrisma materiālus. To skaitā
bija gan atjaunotais Ķekavas, Salas
pils un Mārupes novadu velo
maršrutu ceļvedis, gan visu sešu
novadu 2018.gada lielāko pasākumu kalendārs. Tika piedāvāti arī atsevišķu Mārupes novada tūrisma
objektu materiāli, kā arī novada
amatnieku, mājražotāju un mākslinieku buklets.
“Balttour” pirmo reizi tika pre
zentēta arī Mārupes novada jaunā
tūrisma karte, kurā apvienoti apskates un atpūtas objekti, ēdi
nāšanas vietas un naktsmītnes.
Mārupes tūrisma ceļvedis ieinteresēja vismaz 700 cilvēku, ko
apliecina stendā paņemto eksemplāru skaits. Ceļvedis pieejams
Mārupes novada Domē, Mārupes
kultūras namā un Mazcenas bibliotēkā, kā arī vēlāk tiks izplatīts
novada atpūtas objektos.
Paldies mārupiešiem un viesiem,
kuri iegriezās stendā, kā arī dalījās
ar saviem priekšlikumiem novada
atpūtas piedāvājuma pilnveidošanā.
Pateicamies arī golfa laukumam
“Viesturi” un atpūtas vietas “Zirgzandales” pārstāvjiem par atsaucību un atraktīvu sava atpūtas
piedāvājuma prezentēšanu.
Tiekamies šīs vasaras aktīvās atpūtas pasākumos un “Daugavas
Lejtece +” velo-foto orientēšanās
seriālā.

Iedzīvotāji aicināti balsot par projektu īstenošanu
Mārupes novada attīstībai
bu sabiedriski nozīmīgu un inovatīvu projektu īstenošanā.
Lai noteiktu uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Mārupes
novada otrajā kārtā izvirzītajiem
projektiem balsot aicināts ikviens
Latvijas iedzīvotājs vienu reizi līdz
16. februāra plkst. 15.00.
Iepazīties ar iesniegto projektu
aprakstiem un nobalsot iespējams
interneta vietnē www.marupe.lv
sadaļā “Sabiedrība/Konkursi”.
Konkursā “Mārupe – mūsu mājas
2018” iesniegtās un balsošanai izvirzītās projektu idejas :
Mārupes novada pašvaldības
šogad izsludinātajā projektu
konkursā “Mārupe – mūsu mājas
2018” tika saņemtas 15 projektu
idejas, no tām 10 izvirzītas konkursa otrajai kārtai. Sākot no ceturt
dienas, 1. februāra, iedzīvotāji
aicināti aktīvi balsot par iesniegtajiem projektiem.

P

ar uzvarētājiem tiks atzīti
projekti, kas projektu kon
kursa vērtēšanas komisijas
un iedzīvotāju balsojuma rezultātā
saņems visaugstāko novērtējumu
(iedzīvotāju balsojums sastāda 50%
no rezultāta un komisijas vērtējums
50%).
Projektu īstenošanai Mārupes
novadam paredzēts piešķirt 20 000
eiro: rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” līdz 10 000 eiro un rīcībā
“Maza mēroga infrastruktūra” līdz
10 000 eiro. Katram projektam ir
iespēja saņemt līdz 2 000 eiro finansējumu, atsevišķos gadījumos
līdz 5 000 eiro, ja attiecināms izņēmums saskaņā ar nolikumu.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves
vides kvalitāti novadā, veicināt
novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi, paredzot
iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalī-

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes”
• Iepazīsti un atbalsti Mārupes
novada nevalstiskās organizācijas;
• Meistarklases stikla un porcelāna apgleznošanā;
• Meistarklases vizuāli plastiskās
mākslas ievirze Mārupes novadā;
• „Mana Mārupe” Lielformāta glezna Balto galdautu svētkos un
Mākslas dienas darbnīcas
Mārupē;
• Atklājam un kopā piedzīvojam
tautas tradīciju spēku mūsdienu
Mārupē;
• Mārupes vidusskolas pasākumi
Latvijas 100 gadu jubilejai.
Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra”
• Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma
ierīkošana Meldriņu ielā 3,
Mārupē;
• Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums
jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (1.kārta);
• Droša pastaiga pa Peļu ceļu (no
Jaunmārupes līdz Imakām);
• Aktīvas atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums
jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (2. kārta).

Pašvaldība atkārtoti aicina noslēgt kapavietu
uzturēšanas līgumus
Pašvaldība atkārtoti aicina līdz
šim izveidoto ģimenes kapavietu
uzturētājus, kuriem nav noslēgts
līgums, līdz 2018.gada 28.feb
ruārim vērsties pašvaldībā un
noslēgt līgumu par kapavietu uzturēšanu.

Lai noslēgtu kapavietu uztu
rēšanas līgumu:
1. Kapavietas uzturētājam jāaizpilda un pašvaldībā jāiesniedz
iesnieguma veidlapa, tajā norādot
apbedīto vārdu, uzvārdu un
apbedīšanas gadu.

askaņā ar Mārupes paš
valdības saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2016
“Mārupes kapsētu uzturēšanas noteikumi” ģimenes kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu, kas piešķir tiesības personai
lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtu un ierādītu
kapavietu Mārupes kapsētās.
Katrā kapavietu uzturēšanas
līgumā jānorāda saistību pārņēmējs
gadījumā, ja līguma slēdzējs turpmāk vairs nevarēs rūpēties par
kapavietu apsaimniekošanu. Turpmākie apbedījumi ģimenes kapu brīvajās kapavietās vai virsapbedījumi
būs iespējami tikai pēc kapavietas
uzturētāja rakstiska iesnieguma
saņemšanas.
Precīzākai un ātrākai informācijas apritei aicinām iesniegumā
norādīt arī e-pasta adresi saziņai, kā
arī iesniegumam pielikumā pievie
not ģimenes kapavietas fotogrāfiju.
Tos, kuru ģimenes kapavietās nav
uzstādītas piemiņas plāksnes ar
apbedīto vārdiem, aicinām sazi
nāties ar kapu pārziņiem un dabā
parādīt
ģimenes
kapavietu
(Mārupes kapu pārzine Ilona Budkina, tel. 26673151, Mazcenu kapu
pārzine Anna Smilga, tel. 26578920).

Veidlapa pieejama un iesniedzama:
• Mārupes novada Domes klientu
apkalpošanas centrā Daugavas ielā
29, 1.stāvā;
• pašvaldības īpašumu pārvaldē pie
pārvaldes vadītāja palīdzes, Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35;
• elektroniskā formātā – pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā Sabiedrība/Mirušo apbedīšana;
• pie kapsētu pārzinēm.
2. Pēc iesnieguma saņemšanas,
pašvaldības darbinieki salīdzinās
saņemto informāciju ar situāciju
kapsētā un ierakstiem kapu
grāmatās, kā arī pārliecināsies, vai
uz vienu ģimenes kapavietu nav pie
teikušies vairāki kapavietas uzturētāji (pēc iesniegumu ie
sniegšanas termiņa beigām).
3. Pēc informācijas pārbaudes,
sākot ar 2018.gada 1.martu, iesnie
dzējs saņems uzaicinājumu slēgt
līgumu.
Kādi dokumenti nepieciešami, lai
noslēgtu līgumu?
• Personu apliecinošs dokuments–
pase vai ID.
• Apbedīto miršanas apliecības (ja
ir), lai to kopijas varētu pievienot
datu bāzei.

S
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Pašvaldība tikusies ar novada mecenātu SIA “KREISS”

Šī gada 1.februārī Mārupes novada Domes vadība tikās ar novada
mecenāta SIA “KREISS” vadību, lai
diskutētu par turpmākās sadarbības iespējām un uzņēmumam
pieguļošās teritorijas attīstības
plāniem.

T

ikšanās laikā SIA “KREISS”
pārstāvji informēja par trīs
nozīmīgiem uzņēmuma teri
torijas attīstības un labiekārtošanas
plāniem - projekta uzmetumu veloceliņa / gājēju ceļa un autostāvvietas izbūvei; ielu apgaismojuma izbūvei un pieslēgšanos elektrotīklam;
ideju viesnīcas / hosteļa būvniecībai.

Savukārt Domes vadība informēja par novada tuvākajiem attīstības
plāniem, sabiedriskā transporta
kustības plānotajām izmaiņām un
procesuālo kārtību atbalsta iegūšanai, kas skartu arī uzņēmuma darbību nākotnē.
Puses vienojās par turpmākajām
SIA “KREISS” veicamajām darbībām, lai uzņēmuma plānotais ie
guldījums novada teritorijas attīstībā tiktu iekļauts izskatīšanā
Domes dienas kārtībā, jo plāni skar
arī uzņēmumam piegulošas paš
valdības teritorijas un daļu izbūvēto infrastruktūras objektu idejiski
plānots nodot pašvaldības apsaim-

niekošanā.
SIA “KREISS” ir lielākais loģistikas uzņēmums Latvijā, otrais
lielākais - Baltijas valstīs un viens
no nozīmīgākajiem kravu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem
Eiropā. SIA “KREISS” ir otrais
lielākais darba devējs Mārupes
novadā un otrais lielākais uzņēmums Mārupē pēc apgrozījuma.
Uzņēmumu “KREISS” var saukt arī
par pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” krustvecākiem.
Ilze Žunde

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Štālbergi”,
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2017.
gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.10) “Par
nekustamā īpašuma „Štālbergi”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 80760030851), detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Štālbergi” teritorija, 2,603 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. ga
dam, nekustamais īpašums “Štālbergi” atrodas funkcionālajā zonā
Savrupmāju apbūves teritorijas
apakšzonā Savrupmāju apbūve
(DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu savrupmāju apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var ie
pazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At-

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbi Mārupē turpināsies

Kopš 2016. gada A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” ir faktiski
uzsākusi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē,
4. kārta” realizāciju.
2016. gadā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un
Mārupes novada Domes līdzfinansējums, uzsākta tehniskā projekta izstrāde, kuru pabeigt ir
plānots 2018. gada II ceturksnī.
2017. gadā tika pabeigti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi Jaunmārupes ciemā, kur
iedzīvotājiem pēc projekta realizācijas ir iespēja saņemt gan kvalitatīvu
dzeramo ūdeni, gan centralizētās
sadzīves kanalizācijas pakalpojumu.
2018. gada I ceturksnī ir plānots

uzsākt iepirkuma procedūru trīs būvdarbu līgumiem, lai jau 2018. gada
vidū uzsāktu infrastruktūras izbūves darbus, kurus plānots pabeigt
līdz 2020. gada beigām. Pēc jau
minēto
būvdarbu
līgumu
noslēgšanas A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2018. gada III
ceturksnī plāno sludināt vēl vienu
iepirkuma procedūru būvniecības
darbu veikšanai saskaņā ar projekta pieteikumu, lai sasniegtu projektā noteiktos mērķus. Šos būvniecības darbus, kas ietver arī tehniskā
projekta izstrādi, ir plānots pabeigt
līdz 2021. gada beigām.
Projekta ietvaros sadzīves kanali
zācijas infrastruktūras izbūve tiks
veikta, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes
novada domes līdzfinansējumam.

Lai nodrošinātu kompleksu ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, būvdarbu līgumu ietvaros ir plānots veikt arī
ūdensapgādes sistēmas paplaši
nāšanas darbus un to realizācijai
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir plānojusi ņemt aizņēmumu
Valsts kasē.
Laika periodā no 2018. gada līdz
2021. gada beigām ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots veikt Mārupes,
Tīraines un Vētras ciemos, kā arī
veikt vairāku maģistrālo vadu izbūvi
sadzīves kanalizācijas ūdeņu
savākšanai un novadīšanai to attīrīšanai.
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”

tīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 23.februārim
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos
uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda ie
sniedzēja vārds, uzvārds un adrese,
bet juridiskām personām jānorāda
nosaukums, adrese un reģistrācijas
numurs.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

Mārupes novadā pērn reģistrēti
190 jauni uzņēmumi
Saskaņā ar Lursoft datiem 2017.
gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, jauno uzņēmumu skaits palielinājies
57 Latvijas pašvaldībās, četrās tas
palicis nemainīgs, savukārt 58
pašvaldībās
atspoguļojusies
vispārējā tendence valstī jauno
uzņēmumu skaitam samazināties.
Starp novadiem vispozitīvākās tendences vērojamas Mārupes novadā,
kur jauno uzņēmumu skaits pērn
likvidēto
kompāniju
skaitu
pārsniedzis par 61 komersantu.

P

ierīgas novadi jaunreģistrēto uzņēmumu skaita ziņā
2017.gadā apsteiguši pat
atsevišķas Latvijas lielās pilsētas Mārupes (190 jauni uzņēmumi),
Ogres (142), Ķekavas (140), Olaines
(101), Siguldas (100) novados pērn
reģistrēts vairāk jaunu uzņēmumu
nekā, piemēram, Rēzeknē, Valmierā
vai Ventspilī.
Raugoties uz 2017.gadā reģistrēto jauno un likvidēto uzņēmumu attiecību, jānorāda, ka pozitīva ten-

dence pagājušajā gadā bijusi tikai
20 pašvaldībās. Tajās jauno uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto.
Vispozitīvāk uz visu pašvaldību fona
izceļas Mārupes novads, kur jauno
uzņēmumu
skaits
likvidēto
pārsniedzis par 61 komersantu.
Otrajā vietā ierindojies Babītes
novads (reģistrēts par 28 jauniem
uzņēmumiem vairāk nekā likvidēts),
aiz kuras ar 17 uzņēmumiem seko
Ādažu novads. Pozitīvā tendence
skaidrojama ar uzņēmējiem pievilcīgo novada ģeogrāfisko atrašanās
vietu, lidostas un ostas tuvumu, kā
arī labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi.
Jānorāda, ka no visām Latvijas
pašvaldībām 22 vietvarās aktīvo
uzņēmumu skaits 2017.gadā
pārsniedzis 100 uzņēmumus uz
1000 iedzīvotājiem. Mārupes
novadā aktīvo uzņēmumu skaits
pērn bijis 144,48 uzņēmumi uz 1000
iedzīvotājiem, tādējādi ieņemot
trešo vietu aiz Rīgas un Durbes
novada.

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 26/2017
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2017. gada 27. septembra sēdes Nr.
6 lēmumu Nr. 16
Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 22. novembra sēdes Nr.9
lēmumu Nr. 12
Par vienreizējā pabalsta krīzes
situācijā piešķiršanu Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
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bu, kādā Mārupes novada pašvaldība
sniedz atbalstu krīzes situācijā
nonākušajām personām, piešķirot pabalstu.
2. Pabalstus piešķir personai, kura
deklarējusi savu dzīvesvietu Mārupes
novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā pirms nonākšanas krīzes
situācijā. Ja pabalstu pieprasa ģimene,
vērtē katra ģimenes locekļa atbilstību šī
punkta prasībām.
3. Pabalsta maksimāla summa ir EUR
4500,00 vienai personai, kura atbilst 2.
punkta prasībām, ģimenes gadījumā šī
summa attiecināma uz katru 2. punkta
prasībām atbilstošu ģimenes locekli,
kopsummā
nepārsniedzot
EUR
15 000,00. Aprēķinot katrā konkrētā
gadījumā izmaksājama pabalsta summu, tiek ņemtas vērā iepriekš nepared-

zamo apstākļu radīto zaudējumu sekas.
Izmaksājamais pabalsts tiek samazi
nāts summas apmērā, kādu persona
(ģimene), balstoties uz tiem pašiem apstākļiem, ir tiesīga saņemt kā citu valsts
vai pašvaldības noteikto pabalstu, vai
kā apdrošināšanas prēmiju, vai kā cita
veida kompensāciju par krīzes situācijas ietekmē nodarīto kaitējumu.
4. Persona pieprasa pabalstu nekavējoties, tiklīdz krīzes situācijas ietekmē
kļuvusi apgrūtināta viņas (ģimenes)
pašas spēja apmierināt savas (ģimenes)
pamatvajadzības. Atsevišķos gadījumos persona (ģimene) var iesniegt
pieprasījumu arī viena mēneša laikā no
krīzes situācijas rašanās, šajā gadījumā
pieprasījumā īpaši pamatojot iemeslu,
kāpēc pieprasījums nav ticis iesniegts
nekavējoties, un vai personas (ģimenes)

spēja pašai apmierināt savas (ģimenes)
pamatvajadzības joprojām nav tikusi atjaunota, vai ir apdraudēta.
5. Persona iesniedzot pieprasījumu
par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā
piešķiršanu, norāda pieprasītā pabalsta
apmēru un iesniedz krīzes situāciju
pamatojošus dokumentus. Mārupes
novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem
Sociālais dienests.
7. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu saskaņo ar Mārupes
novada pašvaldības izpilddirektoru, ja
piešķirama pabalsta summa pārsniedz
EUR 500,00, un tikai pēc tam paziņo pabalsta pieprasītājam.

8. Sociālais dienesta lēmumu var apstrīdēt Mārupes novada domes izpilddirektoram, kura lēmums ir pārsūdzams
administratīvajā tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
9. Sociālā dienesta lēmuma par pabalsta piešķiršanu izpilde ir uzsākama
vienas darba dienas laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
10. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes
novada domes
2009. gada 22. decembra saistošie
noteikumi Nr. 26/2009 „Par vienreizējā
pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu
Mārupes novadā”.
Domes priekšsēdētāja vietniece L.
Kadiģe

5

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 29/2017
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 22. novembra
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 15
Precizēti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 20. decembra
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 22
Par sociālajiem pabalstiem
Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta otro
daļu, 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Mārupes novada
pašvaldība sniedz atbalstu trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm (personām) naudas izteiksmē vai samaksā par pakalpojumiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību
savas
situācijas
uzlabošanā, nosakot sociālo pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsti) veidus, pabalstu apmēru, piešķiršanas
kārtību, kā arī personas, kurām ir
tiesības saņemt pabalstus.
2. Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētus pabalstus ir personām, kuras savu
dzīvesvietu deklarējušas Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, ir
sasniedzamas deklarētajā adresē un
ir ieguvušas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
3. Mārupes novada pašvaldība
piešķir:
3.1. pabalstu garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
3.2. dzīvokļa pabalstu;
3.3. pabalsts izglītības ieguves atbalstam;
3.4. pabalsts veselības aprūpei;
3.5. pabalsts personu aprūpei mājās;
3.6. pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā.
II. Ģimenes (personas) materiālo
resursu novērtēšana
4. Atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam Mārupes novada pašvaldībā izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu.
5. Ģimenes (personas) ienākumi
un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu un šiem saistošajiem noteikumiem.
6. Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona darbspējīgā vecumā
atzīstama par maznodrošinātu, ja
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 260,00
euro mēnesī, izņemot gadījumu, kad
mājoklī dzīvo vientuļa persona, kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku vai apgādnieks ir atzīts
par trūcīgu personu (ģimeni), un kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 320,00 euro
mēnesī, un ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.
7. Prasības ģimenes (personas)
atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu:
7.1. ģimenei (personai) nepieder
naudas līdzekļu uzkrājumi;
7.2. ģimenei (personai) nav
noslēgts tāds uztura līgums, kas
paredz saņemt tādu pašu palīdzību,
ko nodrošina sociālais pabalsts;
7.3. ģimene (persona) nesaņem
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ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus vai tā
neatrodas ieslodzījumā;
7.4. persona ir reģistrējusies
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā
bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajai daļai;
7.5. ģimenei (personai) nepieder
īpašums, izņemot :
7.5.1. nekustamo īpašumu vai tā
daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis
un dzīvo trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa
pieprasītājs un pārējās personas,
kurām ir kopīga saimniecība ar
iesniedzēju;
7.5.2. zemes īpašumu, kas kopā
ar šo saistošo noteikumu 7.5.1 apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemi
nepārsniedz 5ha ģimenei, tajā skaitā
arī valdījumā un lietojumā esošs
nekustamais īpašums, kā arī šim
nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības
ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts,
šķūnis, pagrabs, pirts, dārza māja)
vai ne vairāk kā divas saimniecības
ēkas uz nomātas zemes;
7.5.3. bērna nekustamo īpašumu
un naudas līdzekļu uzkrājumus
kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas
atļaujas ar tiem rīkoties;
7.5.4. dzīvokļa vai mājas iekārtu,
apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērnu piederumus, kā arī citu mantu un
priekšmetus, kas pieder trūcīgas vai
maznodrošinātas personas (ģi
menes) statusa pieprasītājam un ar
viņu kopā dzīvojošām personām, un
uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikumu, izņemot minētā pielikuma 3. punktā
norādītos naudas līdzekļus;
7.5.5. kustamo mantu – mehāniskos transporta līdzekļus – ne vairāk
kā viena automašīna ģimenei un ne
vairāk kā divas automašīnas daudzbērnu ģimenei;
7.5.6. kapitāla daļas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu
kompetentu institūciju nolēmumam
īpašniekam nav iespēju gūt ienākumus no šā īpašuma vai rīkoties ar to,
vai ja 12 mēnešu periodā nav gūti
ienākumi saimnieciskās darbības
apturēšanas dēļ;
7.5.7. skaidras naudas līdzekļu uzkrājumu un naudas līdzekļu uzkrājumu vai atlikumu kredītiestādē vai
pasta norēķinu sistēmā, kas veidojies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem ģimenei (personai) (tai skaitā atgūtais parāds, citas personas sniegtais materiālais
atbalsts konkrētiem mērķiem), kas
pārskata perioda beigās nepārsniedz
Ministru kabineta noteikumos par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.
III. Personas pienākumi
8. Mārupes novada Sociālā
dienesta (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) sociālā darba
speciālists nosaka personas līdzdarbības pienākumus un par šo pienākumu veikšanu noslēdz vienošanos.
9. Personai, kura pieprasījusi sociālās palīdzības pabalstus, ir pienākums līdzdarboties savas situācijas
uzlabošanā:
9.1. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus;
9.2. sniegt patiesas ziņas par sevi,
ģimenes locekļiem un atsevišķi dzī
vojošiem apgādniekiem;
9.3. saņemto pabalstu izmantot
atbilstoši paredzētajiem mērķiem;
9.4. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka
ģimenes (personas) trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalsta
saņemšanu un apmēru;

9.5. sadarboties ar Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.
IV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
10. Pabalstus piešķir pēc ģimenes
(personas) ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanas.
11. Lai saņemtu pabalstu, personas vēršas Sociālajā dienestā ar
rakstveida, elektroniska veida, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu,
kas satur laika zīmogu, vai mutvārdu iesniegumu, iesniedz ienākumus
un materiālo stāvokli apliecinošus
dokumentus, izdevumu apliecinošus
dokumentus un aizpilda iztikas
līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā
– deklarācija). Mutvārdos izteiktu
iesniegumu, ja nepieciešams, personas klātbūtnē noformē rakstveidā un
izsniedz tā kopiju iesniedzējam.
12. Lai tiktu novērtēti personas
(ģimenes) ienākumi un materiālais
stāvoklis, persona aizpilda deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13. Persona, aizpildot deklarāciju,
ko paraksta persona un sociālā darba speciālists, uzrāda Sociālā
dienesta sociālā darba speciālistam
personu apliecinošu dokumentu un
iesniedz ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošus dokumentus
par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mi
tinās vienā mājoklī.
14. Izdevumu apliecinošie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā viena mēneša laikā
no izdevumu rašanās brīža.
15. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma
pieņemšanas pārbauda personas
(ģimenes) sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām un,
ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas
apliecinošus dokumentus.
16. Ja persona (ģimene) Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi vai nav
vērsusies pēdējo divu gadu laikā, sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas papildus šo saistošo noteikumu 15.punktā minētajam novērtē arī personas (ģimenes)
dzīves apstākļus, apsekojot personu
(ģimeni) dzīvesvietā, un aizpilda normatīvajos aktos noteikto veidlapu
par apsekošanu dzīvesvietā, ko
paraksta abas puses.
17. Atkārtoti personas (ģimenes)
dzīves apstākļus, apsekojot personu
(ģimeni) dzīvesvietā, sociālā darba
speciālists novērtē gadījumos, ja tas
nepieciešams lēmuma pieņemšanai,
bet ne retāk kā reizi divos gados.
18. Sociālais dienests lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru, pieņem ne vēlāk kā desmit darba
dienu laikā no dienas, kad saņemts
iesniegums un šo saistošo noteikumu 11. punktā minētie dokumenti.
19. Sociālais dienests izsniedz
izziņu par atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
20. Pabalstu piešķir ar to mēnesi,
kurā pieņemts Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
21. Lēmumu, ar kuru daļēji vai pilnībā noraidīts iesniegums par pabalsta piešķiršanu, Sociālais die
nests noformē rakstveidā Admini
stratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
22. Pabalstu izmaksu ar motivētu
lēmumu pārtrauc, ja persona iztikas
līdzekļu deklarācijā sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti izvairās no
līdzdarbības pienākumu pildīšanas.
Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta ar
iepriekš minēto faktu konstatācijas
brīdi.
V. Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai

23. Pabalsts garantētā minimālā
ienākuma līmeņa nodrošināšanai ir
atbalsts ģimeni (personai), kura,
kura normatīvajos aktos atzīta par
trūcīgu,
piešķirot
personas
(ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai, un tā apmērs ir noteikts atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
24. Pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksu var daļēji vai pilnībā aizstāt
samaksājot par personai (ģimenei)
nodrošinātajiem pakalpojumiem.
25. Ja konstatēts, ka pabalsta
saņēmējs pārkāpis vienošanos par
pabalsta izlietošanas mērķiem vai
pēc ģimenes (personas) vēlēšanās,
Sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai izmaksu naudā,
daļēji vai pilnībā var aizstāt apmaksājot:
25.1. bērna ēdināšanas izdevumus skolā vai pirmsskolas izglītības
iestādē;
25.2. sociālās rehabilitācijas un
medicīnas aprūpes pakalpojumus,
ja šo pakalpojumu ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības.
VI. Dzīvokļa pabalsts
26. Dzīvokļa pabalsts ir Mārupes
novada pašvaldības pabalsts, kuru
piešķir dzīvojamās telpas īres un/
vai apsaimniekošanas maksas un/
vai maksas par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai laika periodā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim.
27. Pabalsts tiek piešķirts vienai
mājsaimniecībai, sedzot 50% no mājas pārvaldnieka vai attiecīgo komunālo pakalpojumu sniedzēja pie
stādītajā rēķinā kārtējam mēnesim
norādītās summas attiecināmajiem
pakalpojumiem, izņemot individuālās elektroenerģijas izmaksas.
28. Sociālais dienests dzīvokļa pabalsta izmaksu personai (ģimenei)
var aizstāt ar personas (ģimenes)
iesniegto rēķinu apmaksu mājas
pārvaldniekam un/ vai attiecīgajam
komunālo pakalpojumu sniedzējam.
29. Dzīvokļa pabalstu dzīvojamās
telpas īres un/vai apsaimniekošanas
maksas un /vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, segšanai persona
(ģimene) pieprasa reizi mēnesī.
30. Ja mājsaimniecība sastāv no
individuālās dzīvojamās mājas, kura
neizmanto mājas pārvaldnieka pakalpojumus un neizmanto centralizētās siltumapgādes pakalpojumus, dzīvokļa pabalsts var tikt
piešķirts kurināmā iegādei vienai
mājsaimniecībai līdz 300,00 euro
gadā. Pabalsts var tikt izmaksāts pa
daļām.
VII. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
31. Pabalsts izglītības ieguves atbalstam ir:
31.1. pabalsts skolas piederumu
iegādei bērnam, kurš mācās
vispārizglītojošā mācību iestādē, kur
tiek apgūta pamatizglītības vai vidusskolas izglītības programma, vai
bērnam, kurš mācās speciālās
izglītības iestādē, internātskolā, vai
iegūst obligāto pirmsskolas izglītību 45,00 euro apmērā katram bērnam, uzsākot mācības 1.septembrī,
ja pabalsts pieprasīts ne vēlāk kā
līdz attiecīgā gada 30. septembrim;
31.2. ēdināšanas pabalsts – faktisko izmaksu segšana katram bērnam saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu par bērnu
ēdināšanu, pirmsskolas izglītības
iestādēs un pusdienām vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 9.klasei.
32. Ēdināšanas pabalstu uz
deklarācijas spēkā esamības laiku
piešķir:
32.1. vispārizglītojošās mācību

iestādes audzēknim;
32.2. audzēknim pirmsskolas
izglītības iestādē un izglītības
iestādē, kas nodrošina pirmsskolas
izglītības programmu.
VIII. Pabalsts veselības aprūpei
33. Lai nodrošināt palīdzību veselības aprūpei, Sociālais dienests
piešķir šādus pabalstus:
33.1. pabalsts ārstēšanās veselības iestādē izdevumu segšanai, kopsummā nepārsniedzot
150,00 euro gadā, iesniedzot
izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijas;
33.2. pabalstu medikamentu
iegādes izdevumu segšanai, kopsummā nepārsniedzot 150,00 euro
gadā, iesniedzot ārsta aizpildītu un
parakstītu izrakstu no ambulatora/
stacionāra pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārsta
izrakstītu medikamentu recepti, un
izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijas;
33.3. personām ar invaliditāti un
pensionāriem ar slimību izraisītu
vidēju un smagu inkontinenci kopsummā nepārsniedzot 30,00 euro
mēnesī, iesniedzot ārsta aizpildītu
un parakstītu izrakstu no ambulatora/stacionāra pacienta medicīnis
kās kartes (veidlapa Nr.027/u) un
izdevumu apliecinošu dokumentu
kopijas.
IX. Pabalsts personām aprūpei
mājās
34. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nespēj veikt mājas darbus vai ikdienas aprūpi, kopsummā ne
pārsniedzot 45,00 euro mēnesī,
iesniedzot ārsta aizpildītu un parakstītu izrakstu no ambulatora/stacionāra pacienta medicīniskās
kartes (veidlapa Nr. 027/u).
35. Persona, kurai piešķirts pabalsts aprūpei mājās nodrošina sev
aprūpētāju.
X. Pabalsts personu integrēšanai
sabiedrībā
36. Pabalsts tiek piešķirts personai (ģimenei), lai novērstu vai mazi
nātu invaliditātes, darbnespējas, atkarības vai vardarbības, brīvības
atņemšanas soda izciešanas un citu
faktoru izraisītās negatīvās sekas,
nodrošinot sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā saskaņā ar individuālo sociālās rehabili
tācijas plānu.
37. Pabalstu personu integrēšanai sabiedrībā piešķir kopsummā
nepārsniedzot 200,00 euro gadā. Pabalstu var izmaksāt pa daļām, saskaņā ar individuālo rehabilitācijas
plānu.
XI. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
38. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma kārtībā var
apstrīdēt Mārupes novada Domes
izpilddirektoram, kura lēmums ir
pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.
39. Šo saistošo noteikumu izpildi
kontrolē Mārupes novada Domes
Sociālo, izglītības, sporta un kultūras
jautājumu komiteja.
XII. Noslēguma jautājumi
40. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
41. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes
novada domes 2009. gada
22. decembra saistošie noteikumi
Nr. 18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

piektdiena, 9.februāris 2018

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Publiskai apspriešanai tiek nodots Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciemā

Lai veicinātu Mārupes novada
Sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģijā 2016.-2020. gadam
iekļautā pasākuma “Jaunu sporta
iniciatīvu atbalsts Tīraines dārzu
teritorijā un BMX trases apkārtnē”
īstenošanu, 2016.gada septembrī
tika uzsākta “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās
teritorijas attīstībai Tīraines ciema
daļā” izstrāde. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības
priekšlikumu
un
nodrošināt
priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai.
Lokālplānojuma teritoriju, kuras
kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha,
veido 9 pašvaldības un 2 A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
īpašumi, tai skaitā teritorijas, kas
tiek iznomātas BMX kluba vajadzībām, garāžām un mazdārziņiem. Lokālplānojuma teritorijas
novietojums ir piemērots brīvā laika
pavadīšanai gan Mārupes novada
iedzīvotājiem, gan viesiem, jo tā
atrodas netālu no Medemu purva un
meža, kur nākotnē paredzams vei-

dot labiekārtotas rekreācijas teritorijas, kā arī vienlaikus iespējams
izmantot Tīraines ciema teritorijā
jau esošo inženiertehnisko nodrošinājumu.
Mārupes novada Dome 2018.
gada 24.janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.28 (prot.Nr.1) “Par
Lokālplānojuma sportam un aktīvai
atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines
ciema daļā 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notiks no 2018.
gada 12.februāra līdz 2018.gada
12.martam.
Publiskās apspriešanas sanāk
sme notiks 2018.gada 27.februārī
plkst.17.00 Mārupes pamatskolā,
Tīrainē, Viskalnu ielā 7.
Ar lokālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Mārupes novada Domes
Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 9.00 - 18.00. Elektroniskajā vidē ar lokālplānojuma projektu

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši”,
Mārupē, 1.zemes vienības detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2018.
gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.30 (prot. Nr.1) “Par nekustamā
īpašuma „Graši”, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 80760120016), 1. zemes vienības (kadastra apzīmējums
80760120438) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Graši” 1.zemes vienības teritorija, 2,99 ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums “Graši” atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas ārpus ciema (DzSM).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos, privātmāju, tai skaitā
divģimeņu
dzīvojamo
māju,
būvniecībai ārpus ciema teritorijas.
Detālplānojuma izstrādes ierosi
nātājs ir nekustamā īpašuma
īpašnieki – fiziskas un juridiskas
personas.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-

piektdiena, 9.februāris 2018

strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 9.martam
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos
uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

varēs iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/Lokālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www. geolatvija.
lv, sākot no 12.02.2018.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar
izstrādāto lokālplānojuma projektu
un piekšlikumus vai iebildumus
iesniegt līdz 12.03.2018. rakstiski
Mārupes novada Domē, Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami, iesūtot
tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds
un adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs. Priekšlikumus
būs iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas
attīstības
plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS). Jūs interesējošos jautājumus aicinām uzdot arī publiskās apspriešanas sanāksmes laikā vai Attīstības
nodaļā
apmeklētāju
pieņemšanas laikā. Jautājumu gadījumā lūdzam griezties pie Mārupes
novada teritorijas plānotājas Daces
Žīgures: tālr.67149862, e-pasts:
dace.zigure@marupe.lv vai klātienē
pieņemšanas laikā.
Lokālplānojuma projekta
risinājums
Lokālplānojuma risinājumā tiek
grozīts teritorijas funkcionālais
zonējums, lai piemērotu atļauto
izmantošanu sporta aktivitātēm un
rekreācijai – teritorijas rietumu daļā
vairāk koncentrējot lielāka mēroga
ēkas un sporta būves, bet austrumu
pusē veidojot mierīgākas atpūtas

iespēju vietas, tai skaitā saglabājot
teritoriju mazdārziņu kopšanai un
piknika vietām, bet tuvināti daudz
dzīvokļu mājām paredzot vietu arī

paredzēta, pieļaujot vien sporta un
rotaļu aprīkojumu un palīgēkas. Šīs
zonas norobežotu dzīvojamās teritorijas, kā arī veidotu “zaļo korido-

garāžu apbūvei. Lai mazinātu iespējamos trokšņus, gar teritorijas
robežu veidojama bagātīgi apzaļumota josla, lai norobežotu plānoto
savrupmāju apbūvi. Teritorijas vidusdaļā veidojama autostāvvieta,
kas izmantojama arī publisku pasākumu organizēšanai, stāvvietas
paredzamas arī katrā apbūves zemes vienībā. Centrālajā daļā un gar
Lapiņu dambi paredzams izvietot
tirdzniecības un pakalpojumu objektus, ar sporta un tūrisma, veselības
veicināšanas un kultūras objektiem
saistītu apbūvi.
Atbilstoši priekšlikumam, vairāk
nekā 30% teritorijas (neskaitot ielas
un stāvvietas) veido publiski pieejama ārtelpa, kur apbūve netiek

ru” gar centrālo meliorācijas grāvi
sasaitei ar mazdārziņu teritorijām.
Lokālplānojumā analizēta gājēju,
velo un sabiedriskā transporta plūsma, paredzot iespēju virzīt sabiedrisko transportu pa centrālo ielu,
kas paplašināma, lai nodrošinātu arī
gājēju un velo celiņu (3m platumā)
un autostāvvietas gar ceļa malām.
Meliorācijas
grāvju
sistēmu
paredzēts saglabāt kā atvērtu
sistēmu, slēgto lietus ūdeņu
sistēmu paredzot tikai centrālajā
ielā. Teritorijā ir saglabājama esošā
ūdens atdzelžošanas stacija un urbums, taču notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas likvidējamas, kā arī tiek atcelts detālplānojums “Laukkalniņi”,
kas paredzēja savrupmāju apbūvi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē,
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma grozījumiem

Mārupes novada Dome 2018.
gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 (prot. Nr.1) ”Par grozīju
miem detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā Nr. 2015/10, iekļaujot
detālplānojuma nekustamam īpašumam Ozolu iela 63 (kadastra Nr.
80760110940) teritorijā nekustamo
īpašumu „Dvīņi” (kadastra Nr.
80760110611)”.
Detālplānojuma izstrādes darba
uzdevums apstiprināts 28.10.2015.,
paredzot izstrādāt detālplānojuma
nekustamā īpašuma Ozolu iela 63,
Jāunmārupē,
teritorijā.
Ar
24.01.2018. detālplānojuma darba
uzdevuma grozījumiem detālplānojuma teritorijā tiek iekļauts arī
nekustamais īpašums “Dvīņi”,
paredzot veidot vienotu ielu tīklu ar

pievienojumu pašvaldības ielai
Mazcenu aleja. Vienlaikus ar lēmumu pagarināts arī detālplānojuma
izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš līdz 2020.gada 24.janvārim.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, veidot vienotu ceļu tīklu un
inženiertehnisko komunikāciju
tīklus detālplānojuma teritorijā un
tai piegulošajās teritorijās, ņemot
vērā nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.z.v, nekustamā īpašuma „Niedras” 2.z.g. un nekustamo īpašumu
Ozolu iela 53,”Egles” detālplānojumu apstiprinātos risinājumus, kā arī

noteikt jaundibināmo ielu sarkanās
līnijas. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātāji ir fiziskas personas,
nekustamo īpašumu īpašnieki.
Ar pieņemto lēmumu var
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 9.martam
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos
uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži”, Mārupes novadā,
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
Mārupes novada Dome 2017.
gada 20.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.10) ” Par
nekustamā īpašuma „Saulgoži”,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076
0090005),
detālplānojuma iz-

strādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma
termiņš pagarināts līdz 2018.gada
20.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var
iepazīties Mārupes novada pašvaldī-

bas interneta vietnē Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/Detālplānojumi un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv.
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Novadā

Mārupes vēstis

Modris Šāvējs un Gints Ernests Bauda
saņēmuši Draudzīgā aicinājuma balvas

Svečturi no Mārupes purva saknēm un
vāzes ar tāfeles virsmu
Pirmais semestris jau pagājis,
tādēļ neliels atskats uz to, kā tajā
veicies skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU). Šogad Mārupes vidus
skolā darbojas 11 SMU, kuri sevi jau
paspējuši pārbaudīt dažādās aktivi
tātēs – tirgos un tirdziņos Ziemassvētku priekšvakarā. Prieks, ka
darbībai sasparojušies ne tikai
11.klases skolēni, kuriem SMU veidošana ir obligāts projekts, bet vie
ns uzņēmums tapis kā 10.paralēl
klašu skolēnu sadarbība pēc pašu
iniciatīvas un, manuprāt, ļoti
veiksmīgi – meitenes ražo lūpu
balzāmus un eļļas ādas kopšanai,
uz Ziemassvētkiem komplektēja
savas preces ar rotām, pārdodot
gaumīgā noformējumā.

1

Mārupes vidusskolas pagājušā gada absolvents, Pasaules fizikas olimpiādes dalībnieks Gints Ernests Bauda (ceturtais no labās)
saņēma balvu nominācijā “Absolvents”

Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma vārdā nosauktais apbalvojums
ik gadus pulcē cilvēkus, kuri ieguldījuši pūles Latvijas izglītībā un tās
attīstībā.

J

anvārī Draudzīgā aicinājuma
fonds svinēja 20. gadskārtu
atjaunotajā Latvijā. Šajā
pasākumā piedalīties tika uzaicināti arī mūsu Mārupes vidusskolas absolvents Gints Ernests Bauda, kurš
saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu un diplomu par izciliem
sasniegumiem starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē nominācijā “Absolvents”, un fizikas skolotājs
Modris Šāvējs, kurš apbalvojumu
saņēma nominācijā “Skolotājs”. Bal-

1.klases SMU piedāvājuma
klāstā ir ziepes ar kaltētiem
augiem, svečturi no Mārupes
purva saknēm, batikoti un balināti
krekli, apdrukātas cepures, uzlīmes,
galdiņi ar apaļkoka virsmām, vāzes
ar tāfeles virsmu, brošiņas – izšūtas un no koka, kā atstarotāji, koka
virsmas ar magnētiem dažādu
metālisku priekšmetu uzglabāšanai. Ar savu preci SMU iepazīstināja skolasbiedrus un skolotājus 6.decembrī skolas tirdziņā, kad arī guva
gana vērā ņemamus ieņēmumus.
9.decembrī tirdzniecības centrā Domina norisinājās Vislatvijas SMU
Ziemassvētku gadatirgus CITS BAZĀRS, kur, ņemot vērā kvotu sistēmu
no dibināto SMU skaita skolā, nokļuva trīs uzņēmumi – RoundWood

Guntis Ulmanis pasniedz Modrim Šāvējam Draudzīgā aicinājuma
balvu nominācijā “Skolotājs”

vas nominētajiem pasniedza Fonda
priekšsēdētājs Jānis Endele un eks
prezidents Guntis Ulmanis.

(koka galdiņi), Twamp (svečturi no
purva saknēm) un Flole (brošas).
Diviem no uzņēmumiem labi vei
cās ar tirdzniecību, bet kopumā jaunieši atzina, ka guvuši vērtīgu
pieredzi un pircēju atsauksmes un
ieteikumus preces pilnveidošanai.
Žūrija SMU Twamp (Ieva Murņikova, Diana Miļeviča un Rihards
Skadiņš) apmeklēja vairākkārt, kas
varēja nozīmēt, ka uzņēmums “ir
pamanīts” un varētu pretendēt uz
kādu no nominācijām, bet lielajā
konkurencē šoreiz tas nenotika.
17.decembrī uzņēmumi Neway,
Flole un Bleach’n flowers piedalījās
reģionālajā SMU tirdziņā Iecavā, kur
ieņēmumus guva visi, bet Neway
(Līva Šmalca, Sabīne Uzrauga) ieguva nomināciju Labākā dāvana.
Meitenes ražo ar tāfeles krāsu apstrādātas stikla vāzes īpašiem
dāvinātājiem un dāvanu saņēmējiem, kuriem patīk kaut kas oriģināls,
ļoti personisks. Bez nominācijas
Līva un Sabīne ieguva arī divas žūrijas pārstāvju balvas, no kurām viena bija Swedbank. Arī Bleach’n flowers (Patrīcija Krafte, Rendijas Gulbis) žūrija piešķīra simpātiju balvu.
Šobrīd mācību uzņēmumi sāk aktīvu gatavošanos pavasara cēlienam, strādājot pie preču pilnveidošanas un jaunu produktu izstrādes. Novēlēsim viņiem panākumus un neizsīkstošu aktivitāti arī
Jaunajā gadā!
Ekonomikas un komerczinību
skolotāja Līga Lagzdkalne

Godināti barikāžu upuri

Lepojamies un apsveicam ar apbalvojumu!

27. un 28.februārī visā Latvijā norisināsies Notāru dienas
Laika posmā no 2018. gada 27.
februāra līdz 28. februārim Latvijā
norisināsies Latvijas Zvērinātu
notāru padomes rīkotās Notāru die
nas.

D

ivu dienu laikā ikvienam ir
iespēja vērsties kādā no
notāru birojiem jebkurā Latvijas pilsētā un saņemt bezmaksas
juridisko konsultāciju. Konsultācijas varēs saņemt arī attālināti.
Tā ir laba iespēja ikvienam sa
ņemt padomu. Nereti cilvēki dažādu iemeslu dēļ nevēršas pie notāra
un tādējādi daudzi svarīgi juridiski
jautājumi paliek līdz galam nenokārtoti vai netiek risināti vispār.
Aicinu izmantot iespēju un laikus
pierakstīties pie Jums tuvākā
notāra, lai saņemtu konsultāciju Jūs
interesējošā jautājumā. Notāru
saraksts, kuri šogad piedalīsies akcijā, atrodams www.latvijasnotars.
lv.
Lūk daži no klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Jautājums: Esmu uzrakstījusi testamentu,
piedaloties
diviem
lieciniekiem, ar roku. Vai tas ir pareizi un droši?
Atbilde: Civillikums paredz, ka
pēdējā griba var tikt izteikta testamentā, kas var būt vai nu privāts vai
publisks, un testators savam nāves
gadījumam var brīvi noteikt par visu
savu mantu, ar to ierobežojumu, ka
viņa neatņemamās daļas tiesīgajiem atstājamas viņu neatņemamās
daļas.
Privāts testaments. Jūs esat uzrakstījusi no sākuma līdz galam
pašrocīgi testamentu. Tas atbilst likumam. Testamentu var sastādīt
jebkurā valodā. Jūsu gadījumā, testamenta sastādīšanā ir piedalījušies
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divi liecinieki. Likums liecinieku klātbūtni neprasa, bet, protams, Jums
ir tiesības viņus pieaicināt. Tomēr
privātu testamentu izpilde var būt
pakļauta dažādiem riskiem. Mājās
glabātu testamentu var apzināti vai
neapzināti bojāt, iznīcināt, viltot vai
neatrast. Turklāt, taisot privātu testamentu, tas jādara rūpīgi, precīzi
jāuzraksta personas dati, lai pēc
tam būtu iespējams identificēt kā
testatoru, tā mantiniekus. Testamenta akts ir īpaši formāls un strīda gadījumā jebkura formāla kļūda
var padarīt testamentu par spēkā
neesošu. Jāievēro arī likuma prasības, novēlot mantu, piemēram, nevar vienotu nekustamo īpašumu testamentā novēlēt “pa istabai” katram
mantiniekam, vai arī vienam novēlēt
māju, otram saimniecības ēku,
trešajam zemi zem tās – šāds testaments nevarēs iegūt spēku.
Publisks testaments. Saskaņā ar
Civillikuma 433. pantu publiskos
testamentus taisa pie notāra vai
bāriņtiesā, testatoram personiski izsakot savu pēdējo gribu.
Publiskais testaments vienmēr
būs atrodams, to ir grūtāk apstrīdēt,
un šā dokumenta saturs ir saskaņots ar testatoru - viņa griba būs
formulēta saskaņā ar Latvijā spēkā
esošajiem likumiem, un tātad tā būs
īstenojama.
No 2014. gada 1. maija Publisko
testamentu reģistrā tiek reģistrēti
visi bāriņtiesās un pie zvērinātiem
notāriem taisītie publiskie pēdējās
gribas rīkojuma akti un glabājumā
nodotie
privātie
testamenti.
Savukārt laika posmā no 1993. gada
1. septembra līdz 2014. gada 30.
aprīlim taisītie publiskie pēdējās gribas rīkojuma akti un glabājumā nodotie privātie testamenti Publisko

testamentu reģistrā tiks reģistrēti tikai tad, ja tie būs taisīti vai nodoti
glabājumā notāram.
Tātad, pēc manām domām,
drošāk ir taisīt publisku testamentu. Pēc Jūsu izvēles Jūs varat doties
pie notāra vai taisīt testamentu
bāriņtiesā.
Jautājums: Mans brālis nesen
pāragri nomira. 1.pakāpes mantinieku viņam nav. Es esmu tuvākais
mantinieks. “Treknajos” gados brālis nodarbojās ar uzņēmējdarbību
un ņēma kredītus. Vai viss gāja
veiksmīgi, nezinu. Kā man rīkoties?
Atbilde: Civillikuma 708.pants nosaka ka mantinieks par mantojuma
atstājēja parādiem atbildēs tikai
saņemtā mantojuma apmērā, proti
– neatbildēs par mantojuma atstājēja parādiem ar savu paša mantu,ja viņš izlietos inventāra tiesību, t.i.,
sastādīs likumā noteiktā laikā visa
mantojuma inventāru.
Civillikuma 709.pants nosaka, ka
mantiniekam, kas grib izlietot inventāra tiesību, ne vēlāk par diviem
mēnešiem no ziņu saņemšanas par
mantojuma atklāšanos jāgriežas pie
zvērināta notāra ar lūgumu uzdot
sastādīt inventāru tiesu izpildītājam. Tātad inventāra saraksts dod
iespēju mantiniekiem ierobežot
savu atbildību mantojuma aktīva apmērā, bet kreditoriem uzzināt mantojuma aktīvu. Tomēr inventāra
tiesības izlietošana principā nedod
mantiniekam iespēju pilnībā apzināt
mantojuma masu, jo inventāra procedūrā tiek noskaidrots tikai mantojuma aktīvs (manta), nevis pasīvs.
Mantojuma
pasīva
(parādu)
noskaidrošana notiek publiska
uzaicinājuma ceļā.
Zvērināta notāre Agra Šeibe

16.janvārī Mārupes kapos pie Satiksmes ministrijas šofera Roberta
Mūrnieka kapa vietas pulcējās cilvēki, lai pieminētu 1991.gada
traģiskos notikumus un godinātu
šīs pretošanās cīņas upurus.

R

obertu Mūrnieku Rīgas
omonieši sašāva 1991.
gada 16. janvārī uzbrukuma
laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja
tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1.
slimnīcā viņa sirds pārstāja pukstēt.
Roberta Mūrnieka bēres 1991.gada
19.janvārī pārvērtās par tautas
manifestāciju un uz bērēm ieradās
tūkstošiem ļaužu.
Piemiņas pasākumā Mārupes kapos piedalījās Mārupes Domes
pārstāvji, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības pārstāvji,
1991.gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais, kā arī Mārupes
vidusskolas koris un skolotāji.
“27 gadus atpakaļ mēs visi bijām
aculiecinieki vēsturiskiem notiku
miem - 1991.gada janvāra bari
kādēm, kas izšķīra mūsu valsts lik-

teni. Latvijas tauta bija apņēmības
pilna cīnīties par savu brīvību un
barikāžu dienas kļuvušas par piemēru, kā cilvēku pašaizliedzīga un nesavtīga rīcība ļāvusi izdzīvot Latvijai un izcīnīt valsts neatkarību. Mēs
to nedrīkstam aizmirst un cieņā noliecam galvas to cilvēku priekšā, kas
atdeva savas dzīvības, lai mēs šodien varētu droši dzīvot neatkarīgā
Latvijā,” uzrunājot klātesošos teica
Mārupes novada Domes priekš
sēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Šogad 11.janvārī Zemkopības
ministrijā notika Barikāžu 27.
gadskārtai veltīts svinīgs pasākums
un biedrības “Vēsture nākamībai”
tikko izdotās grāmatas “Cerību
ugunskuri” atvēršana. Grāmatā
lasāmas daudz interesantas atmiņas par barikāžu laiku, tai skaitā
par piedzīvoto stāsta arī mārupieši
Modris Spuģis, Silvija Veckalne,
Jānis Zvaigzne, Juris Upzars, Raimonds Graube, Imants Svētiņš,
Māra Krustkalne, Mārtiņš Bojārs,
Andris Kalnups, Agnese Ploka, Jānis
Skapsts, Inese Bolgzda un citi.
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Kompetenču pieeja jau ienākusi Mārupes vidusskolā

PII „Lienīte” vērtē pirmā pusgada darba rezultātus
Ir pagājis 2017./18.mācību gada
1.pusgads. Ar janvāra mēnesi ir
sācies mācību gada 2.pusgads. Kā
katru gadu, arī šogad, janvāra mēnesis ir periods, kad mēs savā
iestādē vērtējam 1.pusgada darba
rezultātus, analizējam bērnu izaugsmi.

J

Sākot ar 2018./2019. mācību
gadu, skolās un pirmsskolās (no 1,5
līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta
pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu
mācību saturu un tam atbilstošu
mainītu mācīšanas pieeju, lai rezul
tātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes
un attieksmes.

V

alsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību sa
turā” paredz piecos gados izveidot
atbalsta mehānismus skolām un
skolotājiem, pašvaldībām un
vecākiem sekmīgai mācīšanas pie
ejas maiņai.
Viena no 100 pilotskolām, kuras
no 2017. gada janvāra aprobē jaunu pieeju mācību satura apguvei, ir
Mārupes vidusskola. Skolā ir izveidotas 3 skolotāju komandas – sākumskolā, pamatskolā un vidus
skolā, kurās ir iekļauti 26 skolotāji.
Katra komanda regulāri piedalās pilotskolu mācībās, kurās iegūst
jaunas zināšanas par mācību pro
cesa maiņu. Skolotāji analizē savu
līdzšinējo darba pieredzi, izceļ un

dalās ar labās prakses piemēriem,
meklē risinājumus problēmām, izvirza darba mērķus un plāno to realizāciju.
Mārupes vidusskola no pilot
skolām piedāvātajām jaunā mācību
satura trim caurvijām (domāšana
un radošums, sadarbība un līdzdalība, pašvadība un pašizziņa) ir izvēlējusies pašvadības un pašizziņas
caurviju, kuru izmēģina iekļaut
mācību stundā. Sākumskolas skolotāji strādā pie skolēnu paš
novērtēšanas prasmju izkopšanas,
lai skolēni mācētu novērtēt savas
iegūtās zināšanas un prasmes
mācību stundā. Pamatskolas un vidusskolas komandas strādā pie
skolēnu prasmes plānot savu laiku.
Priekšnosacījums tam, lai bērni paši
spētu iesaistīties sava darba
plānošanā, pašvērtēšanā, savu izvirzīto mērķu realizēšanā, ir sociāli
emocionālā drošība. Tas ir visu
aprobācijas komadu vienojošs
mērķis – lai skolēni justos droši pajautāt, kļūdīties un labot savas kļūdas.
Skolotāji regulāri, jau otro mācību gadu, sadarbojas, vadot atklātās

stundas, vērojot savu kolēģu mācību stundas, analizējot un uzsverot
veiksmes un iesakot uzlabojumus.
Regulāri notiek skolotāju tikšanās
interešu grupās, lai pārrunātu to, kas
izdodas un plānotu turpmāko darbu. Ir izveidota elektroniska vietne,
kur katrs skolotājs ievieto savus materiālus, ar kuriem ir gatavs dalīties.
Skolēnu brīvlaikos skolotāji kopīgi
mācās un dalās pieredzē par aktuālām tēmām, piemēram, par atbalstu pozitīvai uzvedībai, jēgpilnu
uzdevumu veidošanu, veido vienotu skolas organizācijas kultūru.
Mēs visi kopā, skolēni un skolotāji, mācāmies veidot pozitīvu un atbildīgu attieksmi pret mācību darbu. Mēs esam pārliecināti, ka šī nopietnā darba rezultātā Mārupes vidusskola spēs veiksmīgi pāriet uz
jaunu mācību saturu un realizēt
kompetenču pieeju.
Andžela Sokolova, direktora vietniece mācību darbā 5.12.klasēm
Sanita Zveja, direktora vietniece
mācību darbā 1.-4.klasēm

Sporta svētki PII “Zeltrīti”
“Mazā stiprinieka ceļojums apkārt pasaulei”
Četrus gadus pēc kārtas PII “Zeltrīti” piedalījās Starptautiskās
Slēpošanas federācijas (FIS) organizētajos Pasaules Sniega dienu
pasākumos. Šogad visas Latvijas
mērogā Sniega diena netika organizēta, bet mēs saglabājām tradīciju janvārī rīkot ziemas sporta svētkus, kurus cieši sasaistām gan ar
citām sportiskajām aktivitātēm
(Olimpisko dienu, ko atzīmējam
septembrī, ziemas Olimpiskajām
spēlēm), gan ar mūsu iestādes šā
mācību gada Ekoskolas tēmu “Veselīgais dzīvesveids”.

Š

ā gada 18. janvārī PII “Zeltrīti” aizvadīja sportisku die
nu “Mazā stiprinieka ceļojums apkārt pasaulei”, kuras laikā
bērniem bija iespēja izmēģināt visdažādākās aktivitātes dabā kā veselīga dzīvesveida izpausmi. Mazie
iestādes iemītnieki sportiskā garā
devās apceļot pasauli, iepazinās ar
dažādām pasaules vietām, tēliem
un tradīcijām, un pierādīja, ka ir pelnījuši nosaukumu “Mazais stipri
nieks”. Lielie iestādes iemītnieki
palīdzēja un atbalstīja savus mazos
ķiparus.
Mūsu izzinošais ceļojums sākās
ar braucienu pašā senākajā transporta veidā - pajūgā un beidzās ar
draudzīgu sasēšanos vilcienā. Protams, ceļojām arī ar lidmašīnu, automašīnu, kuģi un gaisa balonu!
Ceļojumu laikā bērniem bija iespēja
iepazīt arī sasveicināšanās frāzes
dažādās valodās.
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Tad devāmies katrs uz savu pusi.
Āfrikā mazais stiprinieks pierādīja,
cik ir izpalīdzīgs! Pārplūstot garākajai upei Nīlai, dzīvnieki bija nonākuši
briesmās – viņus stafetes veidā vajadzēja izvest ar mašīnām vai iznest
uz nestuvēm no bīstāmā rajona.
Aļaskā, Ziemeļamerikas ziemeļrietumos barojām izsalkušos ledus
lāčus, kuri atšķirībā no brūnajiem
lāčiem neguļ ziemas miegu. Pierādījām, cik esam bezbailīgi un drosmīgi! Devāmies uz fantāzijas vietu tepat Eiropā - Francijā, uz Parīzes Disnejlendu, kur garlaicībai nav vietas,
kur bērni var sastapt savus
iemīļotākos pasaku varoņus. Būvējām paši savu Eifeļa torni un
ļāvāmies jautrai dejai kopā ar Minjonu! Noskaidrojām, ka milzīgākā
cilvēku rokām radītā būve uz pa
saules ir Ķīnas mūris. Pārbaudījām
arī savus spēkus tā celšanā. Mācī-

jāmies sadarboties viens ar otru!
Sadarbība bija ļoti nepieciešama arī
Šveicē, kur ar vingrošanas apļu
palīdzību veidojām savu dzelzceļa
tuneli, kas ir pasaulē garākais.
Savukārt Japānā spēlējām “suši
spēli” un pārbaudījām savu veiklību
un pacietību ar irbulīšiem pārnesot
priekšmetus! Pasākuma beigās
noskaidrojām, ka vislabāk tomēr ir
šeit mājās - Latvijā un novēlējām, lai
visiem labi klājas savās mājās!
Prieks par sniega burvību, prieks
par mirdzošām bērnu acīm, prieks
par atsaucīgiem kolēģiem sporta
svēku īstenošanā. Tā bija mūsu
kārtējā aizraujoši kopā pavadītā diena, kurā bērni veselību stiprinošās
rotaļās apgūst un papildina dažādas zināšanas un prasmes. Paldies
visiem, kuri palīdzēja mazajiem stipriniekiem radīt šos svētkus!

anvāris mūsu iestādē ir
mazo pedagoģisko sēžu mēnesis. Šajā mēnesī tiek organizētas mazās pedagoģiskās
sēdes katrai grupai atsevišķi, sākot
no 4gadīgo bērnu vecuma. Kāpēc
tās saucam par mazajām pedagoģiskajām sēdēm? Tāpēc, ka tiek
analizēta vienas grupas bērnu iz
augsme. Tajās piedalās grupu skolotājas, mūzikas un sporta skolotājas, atbalsta personāls (logopēds,
psihologs), vadītājas vietniece
izglītības jomā un vadītāja. Mazās
pedagoģiskās sēdes vada iestādes
vadītāja, analīzes rezultātus fiksē
protokolā vadītājas vietniece izglītības jomā. Pārrunas notiek katrai
grupai atsevišķi paredzētajā laikā.
Šajā mācību gadā mazās pedagoģiskās sēdes notika no 22. līdz

29. janvārim. Pedagogi sniedz par
katru bērnu viņu attīstības raksturojumu, atbilstību pirmskolas programmas saturā izvirzītajiem
uzdevumiem. Analizējot bērnu sa
sniegumus, pedagogi secina, kāda
palīdzība bērnam nepieciešama
turpmākajā mācību programmas
satura apguvē. Savu viedokli izsaka
arī iestādes psiholoģe un logopēde.
Sēdē tiek pieņemti lēmumi par rīcību, kā strādāt ar bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība intelektuālajā, emociju un sociālo prasmju apguves jomā. Vecāki informāciju par
sava bērna izaugsmi un attīstību var
iepazīties e-klasē, kā arī personīgi
runājot ar grupas skolotājām.
2017./18.mācību gada 1.pusgadā
tika izstrādāta un apstiprināta peda
gogu profesionālās darbības kvali
tātes novērtēšanas kārtība. Janvāra
mēnesī ir sākusies pedagogu profesionālās darbības kvalitātes no
vērtēšana. Uz novērtēšanu pieteikušies pieci pedagogi.
Vadītājas vietniece izglītības
jomā Sarmīte Egle.

Tautas deju kolektīvs “Ozolēni”
ieskandina simtgadi
Jaunmārupes pamatskola 2018.
gadu sākusi Latvijas simgades
ieskandināšanu parādot latviskās
tradīcijas - dejas varenumu. Tautas
deju kolektīvs “Ozolēni” aicināja uz
diviem koncertiem š.g. 18.janvārī
un 19.janvārī.

T

autas deju kolektīvā dejo
184 Jaunmārupes pamat
skolas izglītojamie, tāpēc
tika organizēti divi dažādi koncerti
ar atšķirīgām koncertprogrammām.
18. janvārī koncerts ”Visa Dieva
radībiņa saulītē grozījās” notika
Mārupes kultūras namā, kurā dejoja 127 Jaunmārupes pamatskolas
dejotāji. Koncertprogrammā galveno lomu ieņem latviešu tautas
kultūras bagātība – tradīcijas, mūzika, deja un cilvēki. Paldies skolas
pedagogiem Līvai Prekelei, Zinaidai
Spādei, Jānim Rožlapam un Alvim
Reinim, kuri iesaistījās uzveduma
veidošanā un paši izdejoja latviešu
tautas dejas ritmus.
19.janvārī koncerts “Diena un
nakts” notika skolas aktu zālē, kur
dejoja 56 tautas deju kolektīva
“Ozolēnu” dejotāji. Šī koncertprogramma tapa sadarbībā ar teātra
pulciņ skolotāju Zinaidu Spādi un
aktrisēm Patrīciju Mediņu un Odriju
Žozī Vīku, kas iejutās Dienas un

 akts lomās. Šajā koncertā varēja
N
izzināt dienas un nakts cīņu par
gaismu un tumsu, kur scenārijs sa
vijās dejas ritmos un brīžiem mūzikas skaņu elegancē.
Īpašu paldies tautas deju kolektīva vadītājai Anitai Ozoliņai, kura
izglītojamiem iemācījusi tik daudz
dažādu tautas deju kustības un spējusi bērniem saglabāt latviešu
kultūras bagātību – deju.
Lai taptu tik apjomīgi un krāšņi
koncerti, Jaunmārupes pamatskolā
tiek piesaistīti ļoti daudz palīgi un
atbalstītāji, kas bieži vien paliek
neredzami aizkulisēs. Visa koncertprogrammas komanda: A.Ozoliņa,
Z.Spāde, L.Prekele, J.Rožlapa, A.
Reinis, A.Līdaka, L.Buravcova, J.
Grosberga-Gernere, I.Rakule, K.
Polce, A. Gradinārovs, J.Pekulese,
Z.Šneidere, G.Upesleja. Paldies
viņiem par atbalstu, līdzdarbošanos
un atsaucību.
Un lielākais paldies pašiem brašajiem dejotājiem, kas rādīja savas
prasmes latviešu tautas dejas mākslā.
Lai latviešu tautas deja vienmēr
ir tik krāšņa kā koncertā!
Ilze Graudiņa, direktores
vietniece audzināšanas darbā

Ābeču svētki
Ar šo gadu Mārupes pamatskolā
aizsākusies jauna tradīcija- “Ābeču
svētki”. Svētkos piedalījās pirmo
klašu skolēni. Skolēnu uzdevums
bija sagatavot priekšnesumu, kura
ietvaros bērni demonstrēja, kā apguvuši Ābeces mācību.

U

z svētkiem sniegputenis
bija atpūtis īpašu ciemiņu,
sniegavīru Olafu. Olafs bērnus priecēja ar atraktīvu un enerģi-

sku deju. Olafs vēlējās apgūt alfabētu, tāpēc bērniem bija sagatavojis dažādus uzdevumus, kurus spēja izpildīt vien tie bērni, kas alfabētu
apguvuši.
Izrādās, ka Mārupes pamatskolas
pirmās klases ne vien prot alfabētu,
bet arī ir spējīgi to iemācīt pat Olafam.
Oksana Tumulāne,
sākumskolas skolotāja
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Mārupe laidusi klajā jaunu novada video rullīti
Februārī
Mārupes
novada
pašvaldība nodod sabiedrības apskatei jaunu un asprātīgu novada
tēla video reklāmas rullīti. Video
veidots sadarbībā ar SIA „Taracan
Production” un tā tapšanai profesionālu aktieru vietā tika meklēti
piemērotākie tēli no mūsu pašu
novadnieku vidus.

Sākoties Latvijas simtgades gadam, Mārupes pamatskolā 30.janvārī
notika izstādes “Atveram durvis uz
simtgadi” atklāšanas pasākums,
kurā plašākai apskatei tika nodoti
Mārupes pamatskolas skolēnu
zīmētie darbi.

I

Š

ī gada 1.februārī svinīgā gaisotnē video pirmo reizi tika
demonstrēts projektā iesaistītajiem dalībniekiem, kas šoreiz
tika konkursa kārtībā atlasīti no
mūsu pašu novada iedzīvotāju vidus.
Veidojot jauno video, izstrādātāji
asprātīgā un “svaigā” veidā ietvēruši
būtiskākās novada attīstības tendences, akcentējot augstos dzimstības rādītājus, uzņēmējdarbības
vides pievilcību, pašvaldības ieguldījumu izglītībā un tās infrastruktūras attīstībā, pievilcīgo un zaļo dzī
ves vidi, atpūtas un izklaides iespējas.
Video tapis sadarbībā ar SIA „Taracan Production”. Uzņēmums veidojis arī pagājušā gada reklāmas
video par tūrismu Mārupes novadā,
kas ieguva godalgoto otro vietu
nominācijā “Latvijas tūrisma produkts” starptautiskā filmu konkursā
“Tourfilm Riga – 2017”.
Jauno novada video skatīt šeit:
https://youtu.be/XWBB-Ak_EjE
Paldies par atbalstu un dalību
video PII “Mārzemīte”, Starptautis-

Izstādes “Atveram durvis uz simtgadi”
atklāšana

kajai lidostai “RĪGA”, SIA KREISS, AS
MADARA COSMETICS, SIA X INFOTECH, AS “Air Baltic Corporation”,,
zirgu stallim “ZIRGZANDALES”, Veikborda parkam “Wake You”, Veikborda parkam “Marupe Wake

Park”, Mārupes senioru biedrībai un
Mārupes novada iedzīvotājiem.
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ilze Žunde

zstāde tapa aizvadītā gada nogalē, kad, domājot par to, kādu
vietu mūsu mazā valsts ieņem
pasaulē, secinājām, ka patiesībā,
pateicoties cilvēkiem, kas dažādās
jomās pārstāv Latviju pasaulē, ir
gana pamanāma – mūsu sportisti,
mūziķi, diriģenti, dziedātāji, komponisti, režisori ar neatlaidīgu un
aizrautīgu darbu pierāda, ka var būt
ātrākie,
stiprākie,
veiklākie,
skanīgākie – visādā ziņā talantīgākie.
“Savu prieku un lepnumu par
mūsu labākajiem vizuālās mākslas
stundās izpaudām, iedziļinoties, kā
vislabāk, visizteiksmīgāk attēlot tās
jomas un tos sportistus vai māksliniekus, kurus katrs izvēlējās,” tā
par savu skolēnu darbiem un radošo
stundu procesu saka vizuālās mākslas skolotāja Maija Matīsa, pieminot arī to, ka daži darbi tapa darbadienu novakarēs Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas nodarbību laikā.
Izstādē apskatāmi arī darbi, kuros
attēlota mūsu skaistās Latvijas
daba.
Atklāšanas pasākumā piedalījās
visi zīmējumu autori, citu klašu

Mārupes novada Senioru balle “Sanāciet, sadziediet,
sasadancojiet”
13:00 Mārupes senioru pašdarbnieku priekšnesumi
14:00 par lustīgu ballīti un raitu soli rūpēsies grupa “Patrioti.LG”
Līdzi ņemam labu noskaņojumu un groziņu
Autobuss: 12:00 no Skultes, 12:15 no Jaunmārupes pa Stīpnieku
ceļu (gar Mārupes vidusskolu) un 12:30 no Tīraines.
Vairāk informācijas pa tālr. + 371 2 9427269 (Maija)

18.februārī, plkst. 17:00, Mārupes Kultūras namā

“Pannas Teātris” izrāde/komēdija “Optimists”
Jaunajā gadā “Pannas Teātris” skatītājiem piedāvā jauni izrādi,
komēdiju, kurā, kā kulties pa dzīvi, izkulties un paliekot optimistam
rādīs izrādes autors Uģis Segliņš, režisors Juris Rijnieks un
galvenās lomas atveidotājs, aktieris Gints Grāvelis.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un
tirdzniecības vietās. Biļešu cenas: 8 EUR, 10 EUR un 12 EUR.
Sīkāka informācija: www.pannasteatris.lv un
www.bilesuparadize.lv

3.martā plkst. 12:00, Mārupes Kultūras namā

“Agro” Mariupole (Ukraina) šovs bērniem “Troļļu piedzīvojumi”
Princese Popija ar saviem draugiem troļļiem un zālē esošajiem
bērniem nolemj sarīkot neparastus svētkus, kurus sabojāt
nolēmuši piktie bergeni. Vai Popijai ar bērnu palīdzību izdosies
izglābt troļļus? Vai izdosies bergenus padarīt laimīgus? Ar ko
beigsies Skrimšļa un Lēdijas Spīgulspožās draudzība? Kādus vēl
pārsteigumus sagatavojuši Popija un Zars? To mēs uzzināsim
kopā. Laime slēpjas katrā no mums!
Konkurss pasākuma apmeklētājiem: Uzzīmē jebkuru Trolli vai
Bergenu. Atnes zīmējumu uz pasākumu un saņem dāvanu!
Programmas ilgums:1 stunda un 30 minūtes, pārtraukums
(viens): 15 minūtes
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un
tirdzniecības vietās. Biļešu cena: 7 EUR.
Sīkāka informācija: www.bilesuparadize.lv
Bērniem līdz 3 gadu vecumam (vecāku uzraudzībā), neaizņemot
papildus vietu - ieeja bez maksas.

Kristīne Pore,
mūzikas skolotāja

Jauniešu Domei gads noslēdzies ar
krāšņu balli

KULTŪRAS AFIŠA
17.februārī, plkst. 13:00, Mārupes Kultūras namā

pārstāvji, vizuālās mākslas skolotājas Maija Matīsa un Arta Dzirkale.
Pasākumu vadīja 7.a klases skolniece Estere Līva Gūtmane, bet par
muzikālo daļu rūpējās mūsu skolas
2.- 4.klašu koris un 1.- 4.klašu ansamblis skolotājas Kristīne Pores
vadībā.
Saules mūžu Latvijai!

10.martā plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā

Grupas “Otra puse” labāko dziesmu koncerts “Pamodini
mīlestību”
2017. gada nogalē izskanējusī grupas “Otra puse” 25 gadu
jubilejas tūre apliecināja, ka dziesmas dzīvo līdzi laikam un ir
iegūlušas klausītāju sirdīs. Emocionāli, ar stāvovācijām un
sirsnības pilni ir bijuši visi koncerti. “Pamodini mīlestību”- ar šo
moto 2018. gada sākumā, pavasari gaidot, grupa “Otra puse” ar
Normundu Rutuli priekšplānā un Antru Stafecku duetos,
turpinās pieskandināt Latviju, izpildot labākās dziesmas un
pavisam jaunus skaņdarbus.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un
tirdzniecības vietās. Biļešu cena: 15 EUR.
Sīkāka informācija: www.bilesuparadize.lv

17.martā plkst. 18:00, Mārupes Kultūras namā

“Pannas Teātris” ar izrādi, stand-up komēdiju “Mačo”
Pēc daudzu skatītāju aicinājuma “Pannas teātris” ar izrādi,
stand-up komēdiju “Mačo” atkārtoti viesosies Mārupes Kultūras
namā, tikai šoreiz mačo lomā iejutīsies aktieris Ainārs
Ančevskis.
Veicot vīriešu tipoloģijas pētījumus un aplūkojot sabiedrībā
sastopamos vīriešu tipāžus, izrādē uzzīmēts mūsdienu latviešu
mačo dramaturģes Aivas Birbeles acīm. Tas viss darīts,
konsultējoties ar īstiem vīriešu sugas pārstāvjiem- aktieriem
Aināru Ančevski, Ivaru Kļavinski un režisoru Juri Rijnieku.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un
tirdzniecības vietās. Biļešu cenas: 8 EUR, 10 EUR un 12 EUR.
Sīkāka informācija: www.pannasteatris.lv un
www.bilesuparadize.lv

2017. gada 17. decembrī Mārupes
vidusskolā norisinājās grandioza
balle 20. gadu stilā, balstoties uz
filmas “The Great Gatsby” motīviem.

B

alle iesākās ar gaismas
šovu, kurš ar dažādām dzie
smām un izpildījumiem bija
baudāms ik stundu. Pasākumu atklāja vadītāji ar uzrunu un ieskatu,
kas būs gaidāms vakara gaitā. Atklāšana turpinājās ar pirmo performanci, kuru demonstrēja Imants Ilgažs .Visa vakara garumā bija
baudāma dzīvā mūzika atbilstošā
20. gadu stilā, kuru izpildīja jauniešu
auditorijas grupas, kuras spēja
iekustināt publiku gan dziedāt līdzi,
gan dejot. Vakara gaitā bija vērojama otrā performance ar deju studiju “Ritms”, kura bija sagatavojusi

svinga deju priekšnesumu. Vēlāk
apmeklētājiem pašiem tika sniegta
iespēja iemācīties svinga deju soļu
pamatus ar deju skolotājiem. Šis
deju stils tik ļoti aizrāva publiku, ka,
arī turpinoties ballei, apmeklētāji
pielāgojās mūzikas ritmam un dejoja jauniemācītos soļus.
“Gatsby” Ziemassvētku balles organizatori vēlas teikt lielu paldies
pasākuma atbalstītājiem: “SIA Livonia”, “Company NA stage & lights”,
Uldim Ceplim, „PATA kokmateriāli”,
“Bezē konditoreja”, “Petarde”, “Viss
jums”, “Polipaks”.
“Gatsby” balles organizatori ir
gandarīti par paveikto un saka lielu
paldies visiem apmeklētājiem par
pozitīvajām atsauksmēm.
Mārupes Jauniešu Dome

Līdz februāra beigām Mazcenas bibliotēkā aicinām
apmeklēt novadpētniecības izstādi ,, Latvijas BMX piedzimst
Saldū’’, kas veltīta BMX 30 gadu vēsturei
Mārupes Kultūras nams

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

SENIORU BALLE

Sanākam, sadziedam,
sadancojam!

17. FEBRUĀRĪ

MĀRUPES KULTŪRAS NAMĀ

13.00 Senioru pašdarbnieki
14.00 Par lustīgu ballīti un raitu dejas
soli rūpēsies grupa “Patrioti.LG”
Līdzi ņemam labu noskaņojumu un groziņu.

Vairāk informācijas pa tālr. 29427269 (Maija)
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Mārupes hokeja savienības 1 gada jubileja nosvinēta
kopā ar Dinamo Rīga hokejistiem

Mārupieši izcīna godalgotas vietas šorttreka
sacensībās Ventspilī
27. un 28. decembrī Olimpiskā
centra „Ventspils” Ledus hallē notika Latvijas čempionāts un sporta
skolas „Spars” jaunākās grupas
sportistiem ikgadējās sacensības
„Ziemassvētku balva”, kurās tradicionāli piedalās arī KSS (Krievānes
Slidošanas Skola) slidotāji no Jelgavas un Ozolniekiem.

Š

orttreka sacensībās “Ziemassvētku balva 2017” piedalījās arī mūsu mār

29. janvārī Mārupes ledus hallē
notika Mārupes hokeja skolas hokeja svētki, kas bija veltīti Mārupes
hokeja skolas un Mārupes ledus
halles viena gada jubilejai, un šajos
svētkos, tāpat kā pirms gada atklāšanā, piedalījās arī DINAMO
RĪGA hokejisti, treneri un kluba
vadība.

A

tklājot Mārupes hokeja
svētkus, svinīgās uzrunas
teica Mārupes hokeja skolas idejas iniciators Edgars Jansons, AS “Dinamo Rīga” padomes

priekšsēdētājs Juris Savickis, Latvijas Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis un Mārupes ledus
halles īpašnieks Juris Danče.
Pēc tam uz Mārupes ledus halles
ledus norisinājās hokeja svētki,
kuros Mārupes hokeja skolas visu
vecuma grupu hokejisti (kopā aptuveni 80 audzēkņi) un treneri kopā ar
DINAMO RĪGA hokejistiem un
treneriem piedalījās dažādos meistarības konkursos un arī paraugspēlē. Mārupes hokeja skolas jaunie hokejisti un DINAMO RĪGA
spēlētāji bija sadalīti divās koman-

dās un nepiespiestā atmosfērā kopā
piedalījās gan meistarības konkursos, gan arī paraugspēlē. Savstarpējs mačs uz ledus bija arī treneriem,
kurā gan bija vērojama visai nopietna cīņa.
Kopumā šie Mārupes hokeja svētki aizritēja ļoti pozitīvā un jautrā atmosfērā, un no tiem prieku un gandarījumu guva gan jaunie Mārupes
hokeja skolas audzēkņi, gan DINAMO RĪGA hokejisti. Neizpalika arī fotografēšanās un autogrāfu dalīšana.
www.dinamoiga.lv

Janvārī Mārupē aizvadīts futbola turnīrs “Ziemas kauss 2018”

Janvārī teju katras brīvdienas
jaunie sportisti mērojās spēkiem
starptautiskā telpu futbola turnīrā
“Ziemas kauss 2018”, kas norisinājās Mārupes novada sporta bāzēs.

N

o 13.janvāra līdz 14.janvārim Mārupes Sporta
kompleksā notika futbola
turnīrs 2008. un 2006.gadā dzimušajiem zēniem. U -10 vecuma
grupā 10 komandu konkurencē
mārupieši ieguva 7.vietu. Savukārt
U-12 grupā 12 komandu konkurencē

Mārupes komanda palika 9.vietā.
No 20. līdz 21.janvārim Mārupes
Sporta centrā spēkiem mērojās
2009. un 2007.gadā dzimušie futbolisti (U-9 un U-11 vecuma grupas).
Futbola turnīrā Mārupi pārstāvēja divas komandas - Mārupes SC
2009 un Mārupes SC 2007.
Mārupes SC 2009 komanda un
viņu treneris Mārtiņš Pluģis ir gandarīti ar sasniegumiem turnīrā: “Tika
izspēlētas divas spēles. Pirmajā
spēlē tika pārspēts Futbola parks,
bet spēle ar BJFK Pārdaugava bei

dzās neizšķirti. Nākamā spēļu diena iesākās ar divām grupas spēlēm.
Pirmajā spēlē tika izcīnīta uzvara
pret Supernova /Saulkrasti un viss
izšķīrās grupas pēdējā spēle pret
JDFS Alberts. Skaistu uzvaru izcīnīja jaunie Mārupes futbolisti. Lielajā
finālā mārupiešiem pretī stājās Supernova /Rīga. Spēles pamatlaikā
uzvarētājs netika noskaidrots, bet
pēcspēles sitiena sērijā lieliski vārtos darbojās Markus Mileiko un
aukstasinīgi savus sitienus realizēja Haralds Apšenieks un Miks Siliņš.
Tas nozīmēja vien to, ka Mārupes
ziemas kauss paliek Mārupē.”
Šī gada 27. un 28.janvārī Mārupes
Sporta centra hallē norisinājās
starptautiskā futbola turnīra sērija
2010. un 2011.gadā dzimušajiem
(U-8 un U -7 vecuma grupām). Arī
šajā reizē abās vecuma grupās ļoti
veiksmīgi nostartēja Mārupes Sporta centra komandas. 2010.g. dz.
zēnu grupā 10 komandu konkurencē
Mārupes SC un Mārupes SC/Tīraine
nospēlēja līdz finālam. Savstarpējā
sīvā cīņā ar rezultātu 1:0 uzvaru
izcīnīja Mārupes SC/Tīraine komanda. U-7 grupā Mārupes SC/Mārupe
ieguva godpilno 2.vietu.

upieši kategorijā ar hokeja un daiļslidošanas slidām.
Sacensībās piedalījās un veiksmīgi startēja: Marta Lāmane - Jēgersone ( 7gadi ) G grupā iegūstot 1. vietu, Mārcis Ermuižs ( 9 gadi ) F
grupā arī izcīnot godpilno 1. vietu,
Eva Ozola (9 gadi ) E grupā - 1. vieta, Anna Birzniece (10 gadi ) E grupā
- 2. vieta, Kristaps Spura (10 gadi )
E grupā - 1.vieta.

ŠORTTREKA NODARBĪBAS
Mārupes ledus hallē ir iespēja apgūt slidotprasmi ar mērķi sagatavot
nākamos šorttrekistus. Šorttreks ir Olimiskais sporta veids, Šogad Olimpiskajās spēlēs Korejā piedalīsies divi latvieši Roberts Zvejnieks un Roberto Puķītis.
Treniņi notiek sestdienās un svētdienās. Treniņa pirmajā daļā attīstām
vispārējo fizisko sagatavotību ( dziļo muskuļu attīstīšana, stājas uzlabošana, kustību koordinācijas, lokanības attīstīšana u.c.).
Sīkāk par treniņu laikiem pa tālr. 29372774, e-pasts: eva.dinsberga@inbox.lv
trenere Eva Dinsberga

Mārupe godam pārstāvēta futbola
turnīrā Šauļos
Šī gada 24. un 25. janvārī
Mārupes Sporta centra 2007.gada
apvienotā komanda piedalījās
Lietuvas
Saules
pilsētā,
Šauļos, turnīrā Šiauliai City Football Cup. Turnīrs ir aizvadīts godam.

S

ākumā puikām bija jāaprod
ar bortiem laukuma malās
un ar to, ka aktīvi jāspēlē no
pirmās spēles minūtes. Trijās
grupas spēlēs gūtas trīs skaistas
uzvaras. Pusfinālā kļūda puišiem
maksāja uzvaru. Un spēle par trešo
vietu pret Džuigas Telšai jau izvērtās par kārtīgu trilleri. Sestajā

minūtē bijām iedzinējos ar 0:3. Ne
puikas, ne treneri (Jānis Vilkaušss
un Agris Kokorevičs) padoties nemaz negrasījās un, demonstrējot lielisku cīņas sparu, spēles
12.minūtē rezultāts jau bija 3:3. Tā
arī spēle noslēdzās ar neizšķirtu,
kam sekoja pēcspēles soda sitieni.
Pēcspēles soda sitienos mūsējie Mārupes SC 2007 - bija meistarīgāki un aukstasinīgāki.
Trešā vieta un kauss ir mūsējais!
Komandas labākais spēlētājs Renārs Krievs.
Turnīra bombardieris - Kristofers
Auziņš.

SPORTA NOTIKUMI
10.februārī

plkst. 9.00 Tīraines sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā "Baltic Boys Basketball League" U13
grupā
Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada basketbola 3x3 sacensības U10 grupā zēniem un meitenēm
Plkst. 10.00 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Mārupes kauss sporta bridžā 2018

11.februārī

plkst. 10.00 Mārupes sporta centrā
Mārupes novada basketbola 3x3 sacensības U9 grupā zēniem un meitenēm
Plkst. 10.00 Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Mārupes kauss sporta bridžā 2018
Plkst. 9.00 Tīraines sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā "Baltic Boys Basketball League" U13
grupā

18.februārī

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības volejbolā TAUTAS KLASE
Plkst. 14.15 Inbox ledus hallē
Latvijas hokeja čempionāts Pirmā Līga - Mārupe : Valmieras HK/BSS/Via. Pēc
spēles brīvais slidojums faniem 45 min. bez maksas.

19.februārī plkst. 19.00 Inbox ledus hallē

Mārupietis Kristaps Zvejnieks dodas pārstāvēt Latviju Phjončhanas
olimpiskajās spēlēs

24.februārī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem U12 grupā

25.februārī

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem U12 grupā
Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības vieglatlētikā "Lēcēju Kauss"

Š
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Mārupes novada vieglatlētikas daudzcīņas sacensības starp Mārupes novada
izglītības iestādēm.

21. februāris plkst.19.00 Mārupes sporta kompleksā
Draudzības spēle basketbolā U11 vecuma grupā.

Mārupietis, Latvijas vadošais
kalnu slēpotājs Kristaps Zvejnieks
startēs Phjončhanas olimpiskajās
spēlēs.
īs būs Kristapa trešās
olimpiskās spēles, kurās
viņš iecerējis startēt pilnīgi
visās disciplīnās. Zvejniekam pirmie
treniņbraucieni paredzēti 8.-10.
februārī. Pirmais starts paredzēts
11.februārī nobraucienā, divas dienas vēlāk būs sacensības Alpu kombinācijā, bet 15.februārī - supergigantā. Savukārt 18.februārī gaidāms
milzu slaloms, bet Zvejnieka
iecienītākā disciplīna - slaloms paredzēta 22.februārī.
Kā aģentūrai LETA stāstījis Kris

Latvijas hokeja čempionāts Pirmā Līga - Mārupe : Lido

20.februārī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

3. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada sacensības volejbolā TAUTAS KLASE fināls

6. martā plkst 9.00 Mārupes sporta kompleksā
“Sporto visa klase” stafetes

10. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada basketbola 3x3 sacensības U10 grupā zēniem un meitenēm

11. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada basketbola 3x3 sacensības U9 grupā zēniem un meitenēm

13. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas Minikausa 3. posms, U10 grupā

taps, tehniski olimpiskajām spēlēm
sportists ir gatavs un vēlas uzlabot
savus iepriekšējo olimpiāžu sa

sniegumus.
Turam īkšķus par Kristapu un
novēlam veiksmi startos!

14. martā plkst. 10.00 Mārupes sporta komplekss

Latvijas Jaunatnes Basketbola Līgas Minikausa 3. posms, U11 grupā
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Aicinājums piedāvāt piemērotas telpas ģimenes ārsta praksei
Informējam, ka, ņemot vērā strauju
iedzīvotāju pieaugumu, Mārupes novada
pašvaldībai ir piešķirta jauna ģimenes ārsta
prakses vieta, un plānots, ka jau drīzumā
novadā praksi atvērs jauns ģimenes ārsts.

S

askaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6.punktu
pašvaldības pienākums ir nodrošināt
veselības aprūpes pieejamību. Tāpēc, ņemot
vērā jau esošo novada ģimenes ārstu prakses vietu skaitu Mārupes novadā, un, lai nodrošinātu taisnīgu veselības aprūpes pie
ejamību visiem novada iedzīvotājiem, ir nepieciešamas papildus telpas Mārupes vai
Tīraines ciemā, kurās var tikt izvietota jauna
ģimenes ārsta prakses vieta.
Lai nodrošinātu jaunas ģimenes ārsta prakses izveidi, Mārupes Dome aicina jebkuru
fizisko vai juridisko personu piedāvāt
speciālistam nepieciešamās telpas prakses
atvēršanai, kas būtu atbilstošas vides pie
ejamības un MK noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības
iestādēm un to struktūrvienībām” obligātajām prasībām. Attiecībā uz ģimenes ārsta
prakses vietu, MK noteikumi nosaka, ka
ģimenes ārsta prakses vietai jāatbilst šo no-

teikumu 3.1. sadaļā noteiktajām vispārīgajām
prasībām ambulatorajām ārstniecības
iestādēm (MK noteikumu – 3.1.sadaļa), kā pacientu uzgaidāmā telpa ar garderobes vietu,
pacientu reģistrācijas telpa vai vieta, pacientu pieņemšanas telpa (kabinets), neinvazīvo
manipulāciju, invazīvo manipulāciju vai procedūru telpa (atbilstoši iestādes ārstnieciskās darbības jomai), pacientu un personāla
tualete (Ja ambulatorā ārstniecības iestāde
atrodas dzīvojamā ēkā, sanitāro mezglu iekārto atsevišķi no dzīvojamo telpu sanitārā
mezgla), pacientu un personāla tualete, kas
piemērota izmantošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Jāatzīmē, ka piedāvāto telpu potenciāls
nomnieks būs jaunais speciālists (ģimenes
ārsts), nevis pašvaldība.
Lai pieteiktu savu telpu piedāvājumu nomai
jaunajam ģimenes ārstam, aicinām iesniegt
piedāvājumus Mārupes novada domē, sūtot
pa e-pastu: marupe@marupe.lv, vai personīgi
nogādājot Mārupes novada domē, Daugavas
ielā 29, Mārupē, līdz š.g. 28.februārim. Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar Attīstības
nodaļas vadītāju Ilzi Krēmeri (ilze.kremere@
marupe.lv, tālr. 67149875).
Gaidīsim priekšlikumus!

12.februārī Jaunmārupē piestās mobilais
diagnostikas busiņš

12.februārī no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3, (pie sabiedriskās ēkas, kurā atrodas ārstu prakse “Mazcena 21”) piestās mobilais diagnostikas busiņš.
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
• bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.): bez nosūtījuma – 1 projekcija 6,50 EUR
D vitamīna noteikšana - 4,50 EUR
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa

Pateicības
Mārupes novada sociālais dienests iedzīvotāju vārdā vēlas pateikties visiem tiem
sirsnīgajiem cilvēkiem, kas ziemassvētku laikā sarūpēja dāvanas novada vientuļajiem
un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Liels paldies Verai un Ainai par siltajām zeķēm, kuras nonāca arī pie Mārupes
vientuļajiem iedzīvotājiem aprūpes centros, kā arī mārupiešiem Gundegai ar ģimeni,
kuri Ziemassvētkos sarūpēja dāvanas vientuļajiem iedzīvotājiem.
Mārupes pašvaldības policijas darbinieki decembrī organizēja akciju “Prieks katrai
sirsniņai”, kuras laikā aicināja ziedot dažādas ikdienā un saimniecībā noderīgas lietas
vai vienkārši mīļas svētku dāvanas novada senioriem, maznodrošinātajiem un
bērniem.
Akcijas organizētāji saka lielu paldies visiem ziedotājiem par atsaucību!

2018.GADA

Dzimuši

JANVĀRĪ

Izsakām līdzjūtību!

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.
Skumju brīdī esam kopā ar Reini Klintu
Kanceru un viņa ģimeni, brāli un dēlu
aizsaulē aizvadot.
Jaunmārupes pamatskolas
kolektīvs un 3.c klase

12

24

Dzimuši

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
11. un 25.februārī plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

10
Zēni

14

Meitenes

Laulības

2

Miruši

6

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

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”

piektdiena, 9.februāris 2018

