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2019.GADA FEBRUĀRIS

M Ā R U P E S  N O V A D A  D O M E S  B E Z M A K S A S  I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S

Mārupes novada dome 23.janvāra 
sēdē apstiprinājusi 2019.gada 
budžetu, kurā vairāk kā puse budže-
ta investīcijas plānotas izglītības 
nozarei, liela līdzekļu daļa novirzī-
ta teritorijas un mājokļu apsaimnie-
košanai, kultūrai un sportam, kā arī 
iemaksām pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā.

2019.gadā ieņēmumi plāno-
ti 34 miljonu eiro apmērā. 
Mārupes pašvaldības budže-

ta lielākos ieņēmumus 2019.gadā 
veido iedzīvotāju ienākumu nodok-
lis 23,5 miljonu eiro apmērā, kas ir 
68% no visiem ieņēmumiem, valsts 
budžeta transferti 6 miljonu eiro  
apmērā jeb 19% un īpašuma no-
dokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro ap-
mērā jeb 10% no visiem ieņēmum
iem. Savukārt budžeta līdzekļu at-
likuma uz gada sākumu ir 5,9 mil-
joni eiro.

Pamatbudžeta izdevumi 2019.
gadā paredzēti 38,8 miljonu eiro 
apmērā, neieskaitot Valsts kasei 
paredzētās aizņēmumu pamatsum-
mas 1,7 miljonus eiro apmērā at-
maksu. Speciālā budžeta ieņēmu-
mos plānoti 307 tūkst. eiro. Savukārt 
speciālā budžeta izdevumos, ņe-
mot vērā finanšu līdzekļu atlikumu 
uz gada sākumu, kopā 613 tūkst. 
eiro: autoceļiem 207 622 eiro un 
vides aizsardzībai 405 966 eiro ap-
mērā.

Lielākie līdzekļi, kas ir 21,9 mil-
joni eiro jeb 56% no kopējiem 2019.
gada pamatbudžeta plānotajiem 
izdevumiem, paredzēti izglītības 
nozarei. Nozīmīgas investīcijas at-
vēlētas vidusskolas un pamatsko-
lu darbības nodrošināšanai un piln
veidošanai, tajā skaitā Mārupes vi-
dusskolas rekonstrukcija, Mārupes 
pamatskolas piebūves un sporta 
laukuma projektēšana un būvniecī-
ba, Jaunmārupes pamatskolas pa-
plašināšana ar moduļu tipa piebūvi, 
būvprojekta izstrāde jaunas pirms-
skolas izglītības iestādes būvniecībai. 
4 miljonus pašvaldība paredzējusi 
novirzīt pirmsskolas izglītības pro-
grammas īstenošanai, ietverot izdevu-

mus par iepirkto un līdzfinansēto 
privāto bērnudārza vietu izdevumu 
segšanu un aukļu pakalpojumu no-
drošināšanu.

Otru lielāko Mārupes pašvaldī-
bas budžeta izdevumu pozīciju vei-
do iemaksa pašvaldību finanšu 
izlīdzi nāšanas fondā citu Latvijas 

pašvaldību atbalstam  šogad ie-
maksas apmērs 5,5 miljoni eiro, 
kas ir 14 % no visa pašvaldības 
budžeta.

3,9 miljonus eiro jeb 10% no plāno-
tajiem kopējiem 2019.gada pamat-
budžeta izdevumiem plānots izlietot 
teritorijas un mājokļu apsaimnie-

košanai. 5% jeb 2 miljoni eiro at-
vēlēti kultūrai un sportam.

Šogad, ņemot vērā Valsts pagaidu 
budžetu, pašvaldības budžets tika 
veidots piesardzīgi, neuzņemoties 
papildus saistības. Pēc Valsts budže-
ta apstiprināšanas Mārupes nova-
da pašvaldības budžets tiks 

pārskatīts.
2019.gada 1.janvārī Mārupes 

novadā deklarēto iedzīvotāju skaits 
sasniedzis 22 054, saglabājot pozitīvu 
iedzīvotāju pieauguma tendenci, 
salīdzinot ar 2018.gada 1.janvāri, 
kad Mārupes novadā bija deklarēts 
21 229 iedzīvotājs.

Mārupes novada Dome 2018.ga-
da 19.decembrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.5 (prot.Nr.16) ” Par Mārupes 
novada Attīstības programmas 2020. 
2026. gadam izstrādes uzsākša-
nu”.  Ar lēmumu apstiprināts at-
tīstības programmas izstrādes dar-
ba uzdevums un izstrādes Vadības 
grupas sastāvs, kā arī Vadības 
grupas nolikums. Darba uzdevumā 
ietverta informācija par Attīstības 
programmas izstrādes procesu un 
paredzamajiem termiņiem. Ar lē-
mumu un darba uzdevumu iespē-
jams iepazīties Mārupes novada 
Domes mājaslapā sadaļā Pašvaldība/

Attīstība un plānošana/Attīstības 
dokumenti, kur turpmāk tiks pub-
licētas aktualitātes saistībā ar 
Attīstības programmas izstrādi un 
sagatavotie dokumenti. Informācija 
tiek publicēta arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā Geolatvija.
lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana.

Attīstības programmas izstrādes 
mērķis ir veikt Mārupes novada at-
tīstības programmas 2013.2019. 
gadam izvērtēšanu un izstrādāt 
Mārupes novada attīstības program-
mu 2020. 2026. gadam, kurā no-
teiktas vidēja termiņa prioritātes 

un pasākumu kopums novada ilgt
spējīgas attīstības stratēģijā izvirzī-
to ilgtermiņa stratēģisko uzstādī-
jumu īstenošanai. 

Uzsākot programmas izstrādi, 
tiks sagatavots precizēts sabiedrī-
bas iesaistes un līdzdalības plāns 
un tas tiks publicēts gan pašvaldī-
bas mājaslapā, gan informatīvajā 
izdevumā “Mārupes vēstis”.  Aicinām 
sekot līdzi informācijai par Attīstības 
programmas izstrādes procesu un 
iespējām piedalīties novada attīstī-
bas programmas izstrādes darba 
grupās un publiskās apspriešanas 
pasākumos.

Mārupes novada Dome 2018.ga-
da 19.decembrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.10 (prot.Nr.16) ” Par grozī-
jumiem Mārupes novada Teritorijas 
plānojuma 2014. 2026. gadam grozī-
jumu izstrādes darba uzdevumā 
Nr. 330/8”. Ar lēmumu tiek papildi
nāts plānojuma grozījumu izstrādes 
uzdevums, lai nodrošinātu normatī-
vo aktu izmaiņās ietverto prasību 
izpildi un VAS “Latvijas Valsts ceļi” 
atzinumā norādīto prasību izpildi 
attiecībā uz novada plānoto vien-
otā ielu un ceļu tīkla attīstību, no-

sakot arī perspektīvos pašvaldības 
nozīmes ceļus un nodrošinot sa-
biedrības tiesības ikvienam to izman-
tot.

Ar lēmumu var iepazīties Mārupes 
novada Domes mājaslapā sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Attīstības dokumenti/Teritorijas 
plānojums/Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrāde. Informācija tiek 
publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā Geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na.

Pieņemts lēmums par Mārupes novada Attīstības programmas 
2020.- 2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par grozījumiem Mārupes 
novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā

PIEŅEMTS MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
2019.GADA BUDŽETS

Lielākās izdevumu pozīcijas

IZGLĪTĪBA
21,96 miljoni EUR

56%

PAŠVALDĪBAS
IZLĪDZINĀŠANAS

FONDS
5,51 miljoni EUR

14%

TERITORIJU
UN MĀJOKĻU

APSAIMNIEKOŠANA
3,93 miljoni EUR

10%

AKTĪVĀ ATPŪTA,
KULTŪRA UN SPORTS

2,03 miljoni EUR

5%

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
UN PABALSTI

1,39 miljoni EUR

4%

SABIEDRISKĀ
KĀRTĪBA

609 965 EUR

2%

5,94 milj. EUR

IEŅĒMUMI

Citi ieņēmumi

Valsts budžeta transfēriPAMATBUDŽETA KONTU
ATLIKUMS
uz 2019.gada 1.janvāri

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI
(neieskaitot Valsts kases
aizņēmuma pamatsummas
atmaksas)

3%

68%

19%

10%
34,33 milj. EUR

38,82 milj. EUR Iedzīvotāju ienākumu
nodoklis

Nekustamā īpašuma
nodoklis
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Par fiziskās apsardzes pakalpo-

juma sniegšanu Jaunmārupes 
pamatskolai, SIA “EVORM LTD”, līgu-
ma summa līdz 41999,99 eiro bez 
PVN.

Par gaismas dekoru piegādi, 
Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam 
Decolight Latvia”, līguma summa 
15070,80 eiro bez PVN.

Par biroja tehnikas apkopi un re-
montu, SIA “Tomega”, SIA “Inter
Rīga”, SIA “IB SERVISS”, visu daļu 
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.

Vispārīgā vienošanās par žalūzi-
ju piegādi un uzstādīšanu, SIA 
“DEFIA” un SIA “Lauresta LV”, līgu-
ma summa līdz 41999,99 eiro bez 
PVN.

Par veļas mazgāšanas pakalpo-
jumiem Mārupes novada pašvaldī-
bas iestādēm, SIA “GREEN LINE 
SERVICES”, līguma summa līdz 
41999,99 eiro bez PVN.

Par Mārupes pamatskolas moduļu 
tipa būves būvprojekta izstrādi, būv
darbiem un autoruzraudzību, SIA 
“INOS”, līguma summa 401068,10 
eiro bez PVN.

Par Jaunmārupes pamatskolas 

Esošajā situācijā, kad nav apsti-
prināts valsts budžets un 
pašvaldībai ir liegtas iespējas ņemt 
aizņēmumus valsts kasē savu funk-
ciju veikšanai, budžetā nav iekļau-
tas ielu pārbūves. Tādējādi pašvaldī-
bas finanšu līdzekļi galvenokārt no-
virzīti ielu un ceļu infrastruktūras 
izbūves būvprojektu izstrādei. Arī 
novada vides labiekārtošanas jomā 
galvenokārt tiks turpināti darbi pie 
būvprojektu izstrādes. Pēc valsts 
budžeta apstiprināšanas ielu un 
ceļu programma tiks pārskatīta.

Šogad Tiks pabeigta būvpro-
jekta izstrāde dienas cen-
tra, sociālo pakalpojumu 

centra, bibliotēkas un doktorāta iz-
būvei Tīrainē un degradētās teri-
torijas sakopšana.

Piesaistot Eiropas fondu līdze-
kļus, administratīvā centra ārtel-
pas labiekārtošanas projekta iet-
varos tiks uzsākts darbs pie būvpro-
jekta izstrādes publiska laukuma 
izbūvei Bebru ielā 10.

Turpinās darbs pie Teritorijas 
plānojumu grozījumu izstrādes 
pabeigšanas un jaunas Attīstības 
programmas izstrāde 2020. – 2026.
gadam.

Turpināsies darbs pie Jaunmārupes 
parka labiekārtošanas, sakārtojot 
pievadceļus un ierīkojot bērnu ro-
taļu laukumu.

Tiks uzstādīti tūrisma informāci-
jas stendi, vides dizaina objekti un 
labiekārtotas atpūtas vietas.

Turpināsies videonovērošanas 
iekārtu uzstādīšanas 1.kārtas re-
alizācija novadā, pārvietojamās vi
deokameras iegāde.

Tiks labiekārtots Viršu ielas 20 
daudzdzīvokļu mājas pagalms.

Tiks ierīkoti apstādījumi 
Jaunmārupes parkam un Švarcenieku 
parkam, kā arī pabeigts labiekār-

moduļu tipa būves būvprojekta iz-
strādi, būvdarbiem un autoruzraudzī-
bu, SIA “INOS”, līguma summa  
479568,20 eiro bez PVN.

 AKTUĀLIE IEPIRKUMI
Mārupes pamatskolas pārbūves 

būvprojekta izstrāde, būvdarbi un 
autoruzraudzība, piedāvājumu 
iesniegšana līdz 11.02.2019.

Mārupes novada attīstības pro-
grammas izstrāde 2020.  2026.
gadam, piedāvājumu iesniegšana 
līdz 11.02.2019.

Kancelejas preču piegāde, iesnieg-
ti 4 piedāvājumi. Notiek vērtēšana.

Tautas tērpu izgatavošana un 
piegāde Mārupes novada pašvaldī-
bas iestādēm, iesniegti piedāvāju-
mi 4 iepirkuma daļām. Notiek vērtēša-
na.

Mārupes mūzikas un mākslas 
skolas pārbūves būvprojekta iz-
strāde un autoruzraudzība, iesnieg-
ti 4 piedāvājumi. Notiek vērtēšana.

Domes izpilddirektors
 Kristaps Ločs

tojums Skultes dabas parkam.
Tiks īstenoti dažādi pasākumi 

veselības veicināšanas un slimību 
profilaksei, papildus piesaistot ES 
un VB finansējumu.

Plānota decentralizēto kanalizāci-
jas notekūdeņu pieņemšanas vie-
tas ierīkošana Mārupes novadā.

 
INVESTĪCIJAS IELU UN CEĻU 

BŪVNIECĪBĀ
Piesaistot Eiropas fondu līdzfi-

nansējumu, tiks pārbūvēts ceļš C10 
(Mazieķi  Priedāji  Stīpnieku ceļš) 
posmā no valsts vietējā autoceļa 
V14 Jaunmārupe – Skulte līdz īpašu-
mam ar kad. Nr. 80760060117 – 
ceļš, kas ved uz novadā populāru 
lidmašīnu vērošanas vietu lidostas 
skrejceļa galā.

Tiks pabeigta veloceliņa izbūve 
no Loka ceļa līdz Jaunmārupes 
pamatskolai, savienojot to ar jau 
pagājušajā gadā izbūvēto veloceliņu 
Mārupe  Jaunmārupe.

Tiks izstrādāti būvprojekti vairāku 
novada ielu labiekārtošanai:

• Upesgrīvas, Paleju un Rožleju 
ielas ietves izbūvei (posmā no 
Kantora ielas līdz Zeltiņu ielai) un 
Rožleju ielas pārbūvei (posmā no 
Zeltiņu ielas līdz Pededzes ielai) 
bez apgaismojuma.

• Ventas ielas (no Dzelzceļa ielas 
līdz Krones ielai) gājēju celiņa iz-
būvei bez apgaismojuma.

• Trenču ielas pārbūvei (no Gaujas 
ielas līdz Krones ielai) ar apgais-
mojumu un bez ietves.

• Braslas ielas pārbūvei (no 
Daugavas ielas līdz Krones ielai ar 
apgaismojumu un ietvi.

• Mazcenu alejas pārbūvei (pos-
mā no A5 līdz Mārupes mūzikas 
un mākslas skolai) bez apgaismo-
juma un ar ietvēm.

• Dāliju ielas izbūvei (no Rožu 
ielas līdz Skaņākalna ielai) ar ap-

gaismojumu un bez ietves
• Skaņākalna ielas pārbūvei (no 

Irbītes ielas līdz Prūšu ielai ar ap-
gaismojumu bez ietves

• Prūšu ielas pārbūvei (posmā 
no Rožu ielas līdz Skaņā kalna ie-
lai) ar apgaismojumu un bez ietves

• Kungu ielas pārbūvei (no Viskalnu 
ielas līdz Lapiņu dambim) ar apgai
smojumu un ietvi

 
APGAISMOJUMA IZBŪVE
• Avotu  ielas posmā no Kursīšu 

līdz Brūkleņu ielai.
• Meldriņu ielas posmā no eso

šās apgaismojuma līnijas pie Mārupes 
kapu kapličas līdz īpašumam Meldriņu 
iela 8.

• Avotu ielas posmā no Krones 
ielas līdz īpašumam Avotu ielā 46.

• Liepkalnu ielas posmā no Beržu 
līdz Reviņu ielai, apgaismojums pie 
ēkām Mārupītes gatve Nr.1, Nr.2, 
Nr.3., esošo balstu (3gab.) un gai
smekļu (3gab.) nomaiņa pret jau-
niem.

• Priežu ielas posmā no Priežu 
ielas līdz īpašumam Priežu ielā 14.

• Ozolu ielā.
• Lielās ielas posmā no Lībiešu 

ielas līdz īpašumam Māras ielā 22.
• Māliņu ielas posmā no Rožu 

ielas līdz Māliņu ielai un no īpašu-
ma Māliņu iela 12 līdz īpašumam 
Māliņu iela 13.

• PII “Lienīte” Pērses iela 16A au-
tostāvvietā visā garumā līdz Pērses 
ielai.

• Ventas ielas posmā no Dzelzceļa 
līdz Krones ielai.

Izstrādāts būvprojekts apgais-
mojuma izbūvei Mazcenu alejas 
posmam no gājēju tiltiņa pie 
Jaunmārupes skeitparka līdz A5 
viaduktam.

Lēma par zemes ierīcības pro-
jektu apstiprināšanu, adreses un 
nosaukuma piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu vairākiem nekusta
majiem īpašumiem.

Apstiprināja Mārupes novada at-
tīstības programmas 2013.  2019. 
gadam aktualizētā rīcības plāna un 
investīciju plāna 2017.– 2019. ga
dam grozījumus

Lēma organizēt iepirkumu 
„Transporta pakalpojumi skolēnu 
pārvadājumiem un neregulāriem 
pārvadājumiem Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm”.

Lēma veikt grozījumus 2018. ga-
da 6. februāra Mārupes novada 
domes sēdes lēmumā Nr. 4 „Par 
iepirkuma „Mārupes novada pašvaldī-
bas ielu pārbūve” organizēšanu un 
iepirkuma komisijas izveidošanu”.

Lēma par vairāku nekustamo 
īpašumu pieņemšanu dāvinājumā.

Pieņēma saistošos  noteikumus  
Nr. 1/2019  „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2016. gada 21.de-
cembra saistošajos noteikumos 
Nr. 47/2016 „Par Mārupes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai””.

Lēma piešķirt pašvaldības līdz-
finansējumu dzīvojamās māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai.

Lēma par atbalstu vairākiem 
Mārupes novada sportistiem.

Lēma, ka 2019./2020.mācību gadā 
Mārupes novadā būs 14 pirmās 
klases – Mārupes vidusskolā 4 
klases, Jaunmārupes pamatskolā 
4 klases, Mārupes pamatskolā 4 
klases un Skultes sākumskolā 2 
klases.

Lai veicinātu dzīvojamo māju 
pieslēgumu izbūvi centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, Mārupes 
pašvaldība jau kopš 2016.gada 
regu lāri izsludina pieteikšanos līdz-
finansējuma saņemšanai centrali
zētās kanalizācijas sistēmas iz-
būvei atsevišķām iedzīvotāju 
grupām (daudzbērnu ģimenēm, 
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, 
personām ar 1. vai 2.grupas inva-
liditāti, politiski represētajiem u.c.). 
Kārtību, kādā iedzīvotājiem tiek 
piešķirts līdzfinansējums, nosaka 
Mārupes novada domes 2016. gada 
21.decembra saistošie noteikumi 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai”. 

2018.gada jūnijā ir stājušies 
spēkā grozījumi saistoša-
jos noteikumos, papildinot 

to personu loku, kas var pieteikties 
uz pašvaldības atbalstu kanalizāci-
jas pieslēguma izbūvei. Tagad uz 
pašvaldības atbalstu var pretendēt 
arī pensionāri un personas, kuru 
apgādībā ir bērns/i līdz 18 gadu 
vecumam, kura/u deklarētā dzīves-
vieta ir tajā pašā nekustamajā 
īpašumā. Tāpat uz atbalstu var pre-
tendēt juridiska persona, kura uz 
pārvaldīšanas līguma pamata ap-
saimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju, ja tai ir piešķirtas 
tiesības nodrošināt pieslēguma iz-
būvi šai daudzdzīvokļu dzīvojama-
jai mājai.

2018.gada 7.septembrī laikrak-
stā „Mārupes Vēstis” tika publicēts 
pašvaldības aicinājums pieteikties 
līdzfinansējumam centralizētās 
kanalizācijas pieslēgšanai. Laika 
periodā no 2018. gada 11. septem-

bra līdz 10. oktobrim Mārupes nova-
da pašvaldībā tika saņemti 40 pie
teikumi. Pašvaldības speciāli izvei-
dota komisija izvērtēja saņemtos 
pieteikumus un lēma 28 pieteiku-
mus atzīt par apmierināmiem un 
atbilstošiem noteikumu prasībām. 
12 pieteikumi tika atzīti par no-
raidāmiem, konstatējot iesniedzē-
ju neatbilstību saistošo noteikumu 
prasībām. Mārupes novada dome 
pieņēma lēmumu piešķirt līdzfi-
nansējumu 28 mājsaimniecību 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai par kopējo sum-
mu 50 574,12 eiro apmērā. 

Fiziskām personām līdzfinansē-
jums tiek piešķirts 100% apmērā 
no pieslēguma kopējām izmaksām, 
bet ne vairāk kā 2 500,00 eiro par 
viena nekustamā īpašuma pieslēgu-
mu. Papildinātajām personu kate-
gorijām (pensionārs un persona, 
kuras apgādībā ir bērns/i līdz 18 
gadu vecumam) līdzfinansējums 
tiek piešķirts 80% apmērā no pieslēgu-
ma kopējām izmaksām, kuras nav 
lielākas par 2 500,00 eiro par vie-
na nekustamā īpašuma pieslēgu-
mu. Juridiskām personām līdzfi-
nansējums tiek piešķirts 100% ap-
mērā no pieslēguma kopējām iz-
maksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 
eiro par viena nekustamā īpašuma 
pieslēgumu. Ja kopējās pieslēgu-
ma izmaksas pārsniedz 2 500,00 
eiro, persona var līdzfinansēt pieslē
guma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Nākamo konkursu līdzfinansēju-
ma saņemšanai centralizētās kanal-
izācijas pieslēgšanai plānots izs-
ludināt 2019.gada martā. Sekojiet 
līdzi jaunumiem pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv un izdevumā 
“Mārupes Vēstis”.

Lēma, ka no 2019. gada 1. februāra 
līdz 2019. gada 31. augustam privāta-
jām pamata un vidējās izglītības 
iestādēm ir piešķirams pašvaldī-
bas līdzfinansējums 75,00 eiro ap-
mērā mēnesī  par vienu audzēkni, 
kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā.

Apstiprināja pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izdevumu tāmes 
savstarpējiem norēķiniem ar citām 
pašvaldībām 2019.gadā (janvāris 
– augusts).

Apstiprināja pašvaldības izglītī-
bas iestāžu izdevumu tāmes 
norēķiniem ar privātām izglītības 
iestādēm 2019.gadā.

Lēma piešķirt biedrībai “Radošā 
apvienība “TREPES””, reģ. 
Nr.40008059386, tiesības slēgt 
deleģēšanas līgumu, pilnvarojot 
veikt likuma “Par pašvaldībām”15. 
panta pirmās daļas 4. punktā un 
10.punktā paredzēto no pašvaldī-
bas autonomām funkcijām izrietošo 
uzdevumu   īstenot Eiropas 
Savienības fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pasā-
kumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā” projektu “PROTI 
un DARI!” Mārupes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā lai-
ka periodā no līguma noslēgšanas 
brīža  līdz 2020. gada 31.oktobrim.

Apstiprināja Dokumentu un ar-
hīvu pārvaldības noteikumus.

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 2/2019 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
2019. gada budžeta apstiprināša-

nu”.
Apstiprināja grozījumus nolikumā 

„Par Mārupes novada domes amat
personu un darbinieku nolikums”.

Lēma par īres maksas noteikša-
nu pašvaldības īpašumā esošajiem 
dzīvokļiem.

Lēma par grozījumu veikšanu 
Mārupes novada domes 2017.ga-
da 22.novembra saistošajos notei-
kumos Nr.29/2017 “Par sociālajiem 
pabalstiem Mārupes novadā”.

Apstiprināja grozījumu veikšanu 
Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las nolikumā.

Apstiprināja grozījumu veikšanu 
pašvaldības struktūrvienību noli-
kumos, kā arī Dokumentu un arhī-
va pārvaldības ekspertu komisijas 
nolikumā, vārdus “administrācijas 
vadītājs” aizstājot ar “izpilddirek-
tors”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 3  /2019 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2016. gada 27. aprīļa 
saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 
„Mārupes novada pašvaldības no-
likums””.

Lēma publicēt saistošos notei-
kumus Nr. 21/2018  „Grozījumi 
Mārupes novada domes 2011. ga-
da 30. marta saistošajos noteiku-
mos Nr.  8/2011 “Mārupes novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas 
kārtība energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai daudzdzīvokļu dzī
vojamās mājās”” redakcijā, kādā 
tie tika pieņemti ar Mārupes nova-
da domes 2018. gada 19. decem-
bra lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols 
Nr. 16).

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes lēmumi 23.janvāra sēdē

Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 
28 mājsaimniecību pieslēgšanu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem decembrī un janvārī

Investīcijas novada labiekārtošanā
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.februāris 2019

AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” informē, ka Eiropas Savienī-
bas, Mārupes novada domes un AS 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
līdzfinansētā projekta Nr. 
5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība Mārupē, 
4. kārta” (turpmāk  Projekts) iet-
varos organizētā iepirkuma pro-
cedūra par centralizēto ūdens un 
kanalizācijas tīklu izbūvi Mārupes, 
Tīraines un Vētras ciematos, pama
tojoties uz iesniegto piedāvājumu 
būtisko sadārdzinājumu attiecībā 
pret plānotajām būvdarbu iz-
maksām, ir noslēgusies bez rezu-
ltāta. 

Ir stājušies spēkā saistošie no-
teikumi Nr.17/2018 “Par decentrali
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā”, kas paredz jaunu 
decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
ciemos un kuru īpašums nav 
pieslēgts centralizētai kanalizāci-
jas sistēmai. 

Decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu īpašniekiem 
ir jāsāk reģistrēt individuā-

lo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 
krājtvertnes un septiķus, kas nav 
pievienoti centralizētai kanalizāci-
jas sistēmai, reģistra uzturētāja 
(A/S Mārupes komunālie pakalpo-
jumi) izveidotā datubāzē, jānodroši-
na obligātu uzkrāto notekūdeņu iz-
vešana, izmantojot decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojuma snie
dzēja pakalpojumus, kā arī jāno-
drošina attiecīgo iekārtu apkope. 
Attiecīgā reģistra izveide un noteik-
tās vienotās apsaimniekošanas 
prasības nodrošinās aktuālo in-
formāciju par to, kādas decentrali
zētās kanalizācijas sistēmas Mārupes 
novadā tiek izmantotas, kādi ir ta-
jās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu 
apjomi, kā arī dos iespēju 
pārliecināties, vai šādas sistēmas 
tiek atbilstoši ekspluatētas. Datu 
reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021.
gada beigām. 

Mārupes novada ciemu iedzīvotā-
jiem ar 2019.gada 9.februāri ir pie
nākums sniegt ziņas par mājsaim-
niecībā esošo mājokļa decentrali
zēto kanalizācijas sistēmu, iesnie
dzot A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pieteikumu decen
tralizētās sistēmas reģistrācijai. 
Pieteikumu var lejupielādēt A/S 

Ņemot vērā demogrāfiskās ten-
dences un lielo jaundzimušo skaitu 
katru gadu, arī 2019.gada budžetā 
nemainīga pašvaldības prioritāte ir 
izglītības nozare un investīcijas 
izglītības infrastruktūras pilnvei-
došanā. 

Šogad vairāk kā puse, 21,9 
miljoni eiro Mārupes nova-
da pašvaldības budžeta tiek 

novirzīta izglītības funkciju no-
drošināšanai un attīstībai, no tiem 
2 miljoni eiro ir Valsts budžeta 
mērķdotācijas. Nozīmīgu daļu kopē-
jā budžeta izglītībai veido Eiropas 
Savienības fondu finansējums, tai 
skaitā, Mārupes vidusskolas 
būvniecībai, dalībai ERASMUS 2018, 
projektam “Proti un Dari” un citām 
aktivitātēm ES projektu ietvaros.

Veiktā Mārupes novada iedzīvotā-
ju demogrāfiskā izpēte līdz 2030.
gadam norāda uz nepārtrauktu 
iedzīvotāju skaita, t.sk. bērnu un 
jauniešu skaita, pieaugumu arī nākot-
nē. 

Uz 2018.gada 31.decembri 
Mārupes novadā deklarēti 409 2012.

Lai sasniegtu Projektā izvirzītos 
mērķus, š.g. 3. ceturksnī plānots 
izsludināt atkārtotu iepirkumu par 
ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi 
Mārupes, Tīraines un Vētras cie-
matos. Veiksmīgas iepirkuma pro-
cedūras rezultātā būvdarbus plānots 
uzsākt 2020.gada 2.ceturksnī.

Ar ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras attīstības plāniem Mārupes 
novadā detalizētāk iespējams 
iepazīties AS “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.
lv, sadaļā “Esošie un plānotie ūdens-
saimniecības tīkli Mārupes novadā”.

“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
un Mārupes novada domes mā-
jaslapā www.marupe.lv. Drukātā 
formātā tas ir pieejams arī A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
birojā Viršu ielā 6, Tīrainē.  

Pieteikumā jāsniedz ziņas par 
mājoklī deklarēto iedzīvotāju skai-
tu, esošo vai prognozējamo ūdens 
patēriņu mēnesī, izvedamo 
notekūdeņu apjomu mēnesī, de-
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
veidu, par to, kā īpašumā tiek no-
drošināta notekūdeņu apsaimnie-
košana u.c. Atkarībā no decentrali
zētās kanalizācijas sistēmas tilpu-
ma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks 
noteikts, cik bieži nepieciešams 
krājtvertni iztukšot. Par iekārtu teh-
nisko stāvokli īpašniekam būs 
jāiesniedz sertificēta speciālista 
atzinums vai arī tās novērtēs A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
speciālists, apsekojot decentrali
zētās sistēmas tehnisko stāvokli 
un sastādot apsekošanas aktu. Pēc 
30 dienām īpašnieks saņems sa-
va īpašuma decentralizētās kanali
zācijas sistēmas reģistrācijas apliecī-
bu. 

Pieteikumā sniegtās ziņas un no-
teiktā izvešanas biežuma ievēroša-
nu kontrolēs A/S “Mārupes komunā-
lie pakalpojumi”. Neiekļaušanās 
pašvaldības organizētajā decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
uzskaitē tiks kvalificēta kā admini
stratīvais pārkāpums. Mārupes nova-
da Pašvaldības policijai būs tiesī-
bas sastādīt administratīvā pārkāpu-
ma protokolu, bet lēmumu par so-
da piemērošanu pieņems novada 
Administratīvā komisija.

Sākot ar 2019.gada 1.oktobri 
notekūdeņus un nosēdumus no de-
centralizētajām kanalizācijas 
sistēmām Mārupes pašvaldības 

gadā dzimušie bērni   topošie pirm-
klasnieki, kas sasnieguši 7 gadu 
vecumu. 2019.gada 23.janvārī Dome 
lēma, ka 2019./2020.mācību gadā 
Mārupes novadā būs četrpadsmit 
1.klases  Mārupes vidusskolā čet-
ras, Jaunmārupes pamatskolā čet-
ras, Mārupes pamatskolā četras, 
Skultes sākumskolā divas. Pašvaldība 
ar esošo resursu var nodrošināt 
vie tu skolās līdz 77% no 2012.gadā 
dzimušo bērnu skaita. 

Lai uz šī gada 1.septembri 2012.
gadā dzimušajiem bērniem būtu 
nepieciešamās telpas mācību pro-
cesa nodrošināšanai, jau šogad 
līdz augustam paredzēts izbūvēt 
moduļa tipa piebūves Jaunmārupes 
un Mārupes pamatskolām ar aprīko-
jumu un materiāltehnisko bāzi. 
Kopējās investīcijas no šī gada 
budžeta Jaunmārupes pamatsko-
las moduļa tipa būvei un aprīkoju-
mam plānotas 656 278 eiro ap-
mērā, Mārupes pamatskolai – 538 
727 eiro. Uz šo brīdi atklāta konkur-
sa rezultātā noslēgts līgums ar SIA 
“INOS”, kurš veiks abu skolu moduļa 
tipa piebūvju būvprojektu izstrādi, 

administratīvajā teritorijā varēs 
savākt un izvest asenizators, kas 
šā pakalpojuma sniegšanai būs 
reģistrējies Mārupes novada domē, 
atbildīs saistošajos noteikumos 
noteiktajām prasībām un būs 
noslēdzis ar centralizētās kanali
zācijas sistēmas speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgu-
mu par notekūdeņu un nosēdumu 
pieņemšanu.

Mārupes novada pašvaldība šo-
brīd īsteno Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda līdzfinansēto projektu 
“Decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
ierīkošana Mārupes novadā”, kura 
ietvaros līdz 2019.gada septembra 
beigām tiks ierīkots decentralizē-
to kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas punkts Tīrainē, pašvaldī-
bas īpašuma saimnieciskajā teri-
torijā, lai novadā nodrošinātu nepār-
trauktu un drošu decentralizēto 
kanalizācijas notekūdeņu savākša-
nu un attīrīšanu.

Vadlīnijas decentralizēto kanali
zācijas sistēmu apsaimniekošanai 
un reģistrācijai pieejamas A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
un Mārupes novada domes mā-
jaslapā www.marupe.lv. Papildu in-
formāciju par decentralizēto kanali
zācijas sistēmu reģistrēšanu var 
iegūt A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi”, darba laikā zvanot uz 
tālruņa numuriem 28670000, 
67915279, rakstot uz epasta adre-
si info@mkp.lv vai klātienē, vēršoties 
birojā Viršu ielā 6, Tīrainē. 

Aicinām laikus vērsties A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi”, 
lai sniegtu datus par mājoklī iz-
būvēto decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu.

būvdarbus un autoruzraudzību. 
Šobrīd ir izsludināts konkurss 

par Mārupes pamatskolas jaunā 
korpusa un sporta laukuma projek-
tēšanu, būvniecību un autoruzraudzī-
bu. Šogad plānota būvprojekta iz-
strāde, atvēlot budžetā tam 450 
000 eiro. Realizējot jaunā korpusa 
būvniecību, kopā ar moduļu tipa 
piebūvi tiks iegūtas papildus 576 
vietas.

Līdz jaunajam mācību gadam 
plānots pabeigt Mārupes vidus
skolas jaunā korpusa būvniecību, 
kas tiek īstenota piesaistot Eiropas 
Savienības struktūrfondu finansē-
jumu  kopējās būvniecības izmak-
sas ir 2,6 miljoni eiro. Plānots veikt 
esošās Mārupes vidusskolas ēkas 
vecā korpusa siltināšanu un 
ugunsdzēsības sistēmas pārbūvi  
vairāk kā 0,6 miljonu eiro apmērā. 

Raugoties nākotnē, Mārupes 
pašvaldība plāno būvēt jaunu bēr-
nudārzu Jaunmārupē ar 360 vietām, 
savukārt Jaunmārupes pamatsko-
las pirmsskolas grupas pārveidot 
par skolas telpām, papildus iegūs-
tot 230 vietas. 2019.gadā plānota 

būvprojekta izstrāde jaunās pirmsko-
las izglītības iestādes būvniecībai 
Jaunmārupē, kas nākotnē būtiski 
palielinās Jaunmārupes pamatsko-
las kapacitāti izglītības nodrošināša-
nai. Uz šo brīdi ir noslēgts līgumi 
ar SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs” 
par būvprojekta izstrādi ar kopējo 
summu 362 826,72 eiro un par 
būvuzraudzību – 24 584,05 eiro.

Sakarā ar bērnu skaita pieaugu-
mu Skultes sākumskolā paredzē-
ta arī multifunkcionāla saimniecī-
bas ēkas būvniecība, tādējādi atrisi
not bērnu ēdināšanas jautājumu. 
Šogad plānota saimniecības ēkas 
projektēšana 30 000 eiro apmērā. 
Netiks atstāta novārtā arī interešu 
izglītība, šogad plānota būvprojek-
ta izstrāde Mārupes mūzikas un 
mākslas skolas pārbūvei, atvēlot 
tam 350 000 eiro. 

Kopumā plānotie izdevumi izglītībai 
21,9 miljonu eiro apmērā ietver:

• 4 083 335 eiro pašvaldības pirms-
skolas izglītības programmas 
īstenošanas nodrošināšanai;

• 282 171 eiro pašvaldības sā-
kumskolas izglītības programmu 

(t.sk. speciālo programmu) īstenoša-
nai;

• 11 179 697 eiro pašvaldības vi-
dusskolu un pamatskolu darbības 
nodrošināšanai;

• 1 250 404 eiro pašvaldības pro-
fesionālās ievirzes izglītības no-
drošināšanai (Mārupes mūzikas un 
mākslas skolai).

• 5 162 905 eiro izglītības papil-
dus pakalpojumu nodrošināšanai, 
tajā skaitā: 

pašvaldības līdzfinansējums 
privātajām pirmsskolas izglītības 
iestādēm 2 447 600 eiro; 

pašvaldības līdzfinansējums bēr-
nu uzraudzības pakalpojuma snie
dzējiem (auklēm) 496 000 eiro; 

līdzfinansējums privātajām 
vispārizglītojošajām skolām 200 
000 eiro; savstarpējie norēķini ar 
citām pašvaldībām 976 000 eiro; 

skolēnu pārvadājumi 180 000 
eiro; 

veselības veicināšanas projekts 
ESF 96 157 eiro; 

jaunā bērnudārza Jaunmārupē 
projektēšana 362 827 eiro, u.c.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
izbūves darbi Mārupē

Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanā un reģistrēšanā

Mārupes novads turpina augt un lielāko resursu 
daļu novirza izglītībai un tās  infrastruktūrai

Lai uzlabotu komunikāciju starp 
namu apsaimniekotāju  A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
un A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” apsaimniekoto 
daudzdzīvokļu namu kopīpašniek-
iem, veicinātu ar apsaimniekoša-
nu saistītu jautājumu konstruktīvu 
un operatīvu risināšanu, AICINĀM 
mājas kopīpašniekus pieņemt lē-
mumu par mājas vecākā nominēša-
nu un pilnvarot attiecīgo personu.

Papildus aicinām daudzdzīvokļu 
namu kopīpašniekus pieņemt lē-
mumu par:

1. Mājas biedrības dibināšanu, 
lai nenokavētu iespēju saņemt 
Eiropas Savienības atbalstu līdz 
50% apmērā sava daudzdzīvokļu 
nama atjaunošanai;

2. Mājas finanšu uzkrājuma vei-
došanu, nolemjot kādiem darbiem/ 
aktivitātēm tiks veidots finanšu uz-
krājums;

3. Mājas uzturēšanas un apsaim-
niekošanas darbiem 2019. gadā.

Mājas kopsapulcē pieņemtos lē-
mumus, lūdzam, iesniegt A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” 
līdz 01.03.2019. Vēršam uzmanī-
bu, ka mājas kopsapulces lēmums 
ir saistošs visiem kopīpašniekiem, 
ja sapulcē piedalījušies un pieņem-
tos lēmumus apstiprinājuši vismaz 
51% kopīpašnieku.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā, lūdzam ar mums sazināties 
rakstot epastu uz info@mkp.lv, vai 
zvanot pa tālruni: 27387733.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo 
namu apsaimniekošanu Skultes 
un Tīraines ciemos

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos 
ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar 
mikroshēmu un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datu bāzē, ko uztur 
Lauksaimniecības datu centrs (LDC). Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs paver iespē-
ju nekavējoši sazināties ar dzīvnieka saimnieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet, kā norā-
da dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz suņu joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā vieno-
tajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā. Reģistrēt dzīvnieku iespējams, izmantojot epakalpojumu www.
ldc.gov.lv vai www.latvija.lv, vai pie veterinārārsta.

Mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība 
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.februāris 2019

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  

17/2018 Mārupē

Pieņemti ar Mārupes novada 
domes 2018.gada 31.oktobra sēdes 
Nr.14 lēmumu Nr.18

Precizēti  ar Mārupes novada 
domes 2018. gada . 19. decembra 
sēdes Nr.16  lēmumu Nr.8

Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskai
tes kārtību Mārupes novadā

Izdoti saskaņā ar  Ūdens
saimniecības pakalpojumu likuma 
6. panta ceturtās daļas 5. punktu  
un piekto daļu un Ministru kabine-
ta 2017. gada 27. jūnija noteiku-
mu Nr. 384 „Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēšanu” 6. 
punktu 

I. Vispārīgie noteikumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā – Noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Mārupes novada admini
stratīvajā teritorijā tiek sniegti un 
uzskaitīti decentralizētie kanalizāci-
jas pakalpojumi.

2. Noteikumi ir piemērojami visā 
novada administratīvajā teritorijā 
Mārupes, Tīraines, Jaunmārupes, 
Skultes un Vētras ciemu robežās 
un ir saistoši visām juridiskām un 
fiziskām personām (turpmāk tek-
stā – Privātpersona), kuru īpašumā 
atrodas decentralizētā kanalizāci-
jas sistēma. 

II.  Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu kontroles un uzraudzības 
kārtība

3. Decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu kontrolei un uzraudzībai 
Mārupes novadā tiek izveidots un 
uzturēts:

3.1.  decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu reģistrs, kas satur in-
formāciju par visām pašvaldības 
administratīvajā teritorijā ciemu 
robežās esošajām decentralizēta-
jām kanalizācijas sistēmām (turp-
māk tekstā – Reģistrs);

3.2. komersantu reģistrs, kas sa-
tur informāciju par visiem komer-
santiem, kas tiesīgi sniegt decen-
tralizētos kanalizācijas jeb asenizāci-
jas pakalpojumus Mārupes nova-
da pašvaldības administratīvajā 
teritorijā (turpmāk tekstā – 
Komersantu reģistrs)

4. Reģistru izveido un uztur sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzējs (turpmāk  
Reģistra uzturētājs), kas pilnvarots 
ar Mārupes novada domes (turp-
māk – dome) lēmumu sniegt sa-
biedriskos pakalpojumus novada 
teritorijā vai tās daļā un ar ko dome 
ir noslēgusi attiecīgu pilnvarojuma 
līgumu.

5. Komersantu reģistru izveido 
un uztur Mārupes novada Pašvaldības 
īpašuma pārvalde (turpmāk tek-
stā– Pārvalde). 

6. Reģistra informācija nav pub-
liski pieejama, informācija no tā ir 
sniedzama domei normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā līdz katra ga-
da 1. martam par iepriekšējo ga-
du, papildus iesniedzot pārskatu 
par īpašumiem, kuru īpašnieki nor-
matīvajos aktos noteiktajos ter-
miņos un kārtībā nav reģistrējuši 
decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas, nav iesnieguši informāci-
ju par veikto decentralizēto kanali
zācijas sistēmu tehnisko apkopi 
vai nav nodrošinājuši noteikto 
notekūdeņu izvešanas biežumu, ja 
šāda informācija ir kļuvusi pieeja-
ma Reģistra uzturētājam pilnvarotā 
uzdevuma izpildes gaitā.

7. Veicot decentralizēto kanali
zācijas sistēmu kontroli un uzraudzī-
bu, Reģistra uzturētājam ir šādi 
galvenie uzdevumi:

7.1. Reģistra izveide un uzturēša-
na;

7.2. informācijas par decentrali
zētajām kanalizācijas sistēmām 
apkopošana, sagatavošana un 
sniegšana valsts un pašvaldības 
institūcijām;

7.3. plānveida un ārpuskārtas 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
ekspluatācijas pārbaužu veikšana;

7.4. decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijas pārbaudes 
dokumentu noformēšana;

7.5. decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu pieslēgšanās centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai veicināša-
na.

8. Kontroles un uzraudzības 
īstenošanai decentralizēto ka
nalizācijas sistēmu ekspluatācijā 
Reģistra uzturētājs ir tiesīgs:

8.1. pārbaudīt Privātpersonas 
iesniegtās informācijas atbilstību 
situācijai dabā un pārbaudīt 
asenizācijas tvertņu (septiķi, krājt-
vertnes) atbilstību normatīvu 
prasībām (hermētiskumu) un no-
teikt to izvešanas regularitāti. Ja 
pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, 
ka Privātpersona sniedza informāci-
ju, kas neatbilst situācijai dabā, ar 
pārbaudi saistītās izmaksas sedz 
Privātpersona. 

8.2. pārbaudīt Privātpersonai at-
tiecīgu pakalpojumu saņemšanas 
(regularitātes un apjoma) aplieci-
nošu dokumentu esamību;

8.3. saskaņojot ar Privātpersonu, 
piekļūt decentralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, tās tehnisko un ap-
saimniekošanas prasību ievērošanas 
kontrolei;

8.4. pieprasīt atskaites no ase-
nizatoriem par savākto un izvesto 
notekūdeņu apjomu;

8.5. veikt decentralizētajā kanali
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzes. Izdevumus, kas 
saistīti ar decentralizētajā kanali
zācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 
paraugu analīzēm, sedz:

8.5.1. analīzes pieprasītājs, ja 
decentralizētās kanalizācijas sistēmā 
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs 
netiek konstatētas vielas, kuras 
saskaņā ar pašvaldības saistoša-
jiem noteikumiem par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību 
ir aizliegtas vai pārsniedz noteik-
to maksimāli pieļaujamo koncen-
trāciju;

8.5.2. Privātpersona, ja decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmā uz-
krāto notekūdeņu paraugu analīzēs 
tiek konstatētas vielas, kuras sas-
kaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtību 
ir aizliegtas vai pārsniedz noteik-
to maksimāli pieļaujamo koncen-
trāciju.

9. Komersantu reģistra aktuali
zēta versija  tiek izvietota publiski 
pieejamā vietā domes ēkā (Daugavas 
ielā 29, Mārupe), kā arī publicēta 
pašvaldības tīmekļa vietnē. 

10. Reģistrā reģistrēšanas pienā-
kums ir Privātpersonai. Reģistrēšanas 
pienākums rodas ar šo Noteikumu 
spēkā stāšanās dienu un ir izpildāms 
līdz Reģistra uzturētāja normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā pub-
licētajam datumam, bet ne vēlāk 
kā līdz 2021. gada 31. decembrim. 
Reģistrēšanas pienākums ir izpildīts, 
ja Reģistra uzturētājs normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā ir paziņo-
jis Privātpersonai par reģistrāciju, 
norādot reģistrācijas numuru un 
datumu, kurā decentralizētā kanali
zācijas sistēma ir iekļauta Reģistrā, 
pēc tam, kad Privātpersona nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
ir iesniegusi noteiktā parauga pie
teikumu (2.Pielikums). 

11. Komersantu reģistrā reģis-

trēšanas pienākums ir asenizatoram, 
kurš vēlas sniegt decentralizētos 
kanalizācijas jeb asenizācijas pa-
kalpojumus Mārupes novadā.

III. Prasības asenizatoram
12. Komersanta reģistrā Pārvalde 

reģistrē asenizatoru, kurš atbilst 
sekojošām prasībām:

12.1. ir noslēgts līgums par savāk-
to notekūdeņu nodošanu ar Mārupes 
novada attīrīšanas iekārtu īpašnieku, 
valdītāju vai turētāju;

12.2. ir reģistrēts Latvijas 
Republikas komercreģistrā;

12.3. tam nav nodokļu parādu 
Latvijas Republikā, nav uzsākts 
maksātnespējas process vai ap-
turēta tā saimnieciskā darbība;

12.4. tam ir spēkā esoša civiltie-
siskās atbildības apdrošināšanas 
polise atbilstoši komersanta komerc
darbības veidam; 

12.5.  nodrošina specializēto trans-
portlīdzekli notekūdeņu savākša-
nai un pārvadāšanai, kurš atbilst 
sekojošām prasībām:

12.5.1. ir reģistrēts Latvijas Re
publikā noteiktā kārtībā, 

12.5.2.  tam atbilstoši pēdējās 
tehniskās apskates rezultātiem ir 
atļauts piedalīties satiksmē;

12.5.3. ir aprīkots ar darba stun-
du reģistratoru un GPS sistēmu 
maršruta kontrolei;

12.6. iepriekšējos 12 (divpadsmit) 
mēnešos pirms pieteikuma 
iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu 
un citu normatīvo aktu pārkāpu-
mus ūdenssaimniecības jomā, tai 
skaitā nav bijis izslēgts par pieļau-
tajiem pārkāpumiem no Komersantu 
reģistra.

13. Lai reģistrētos Komersantu 
reģistrā, asenizators iesniedz 
Pārvaldē aizpildītu vienota parau-
ga pieteikumu (1.pielikums), norādot 
arī asenizācijas pakalpojumu cen-
rādi. 

14. Pārvalde 10 darba dienu laikā 
pārbauda pieteikumā norādīto ziņu 
atbilstību 12. punkta prasībām un:

14.1. reģistrē asenizatoru 
Komersantu reģistrā uz laiku līdz 
vienam gadam, par to paziņojot 
asenizatoram rakstveidā;

14.2. atsaka reģistrēt asenizato-
ru Komersantu reģistrā, ja tas neat-
bilst vienai vai vairākām no 12.punk-
tā norādītajām prasībām.

15. Mainoties pieteikumā norādīta-
jai informācijai, asenizators iesniedz 
Pārvaldē atkārtotu pieteikumu.

16. Pārvaldes kompetencē ietil-
pstošus lēmumus pieņem Pārvaldes 
vadītājs. Pārvaldes vadītāja pieņem-
tos lēmumus var apstrīdēt Mārupes 
novada domes izpilddirektoram 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā. Mārupes novada 
domes izpilddirektora lēmumi ir 
pārsūdzami administratīvajā tiesā 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā. 

17. Asenizators drīkst sniegt pa-
kalpojumu tikai saskaņā ar cenrā-
di, kas tika norādīts reģistrēšanas 
pieteikumā pēc tam, kad ir reģis-
trējies Komersantu reģistrā un 
noslēdzis līgumu ar Reģistra uz-
turētāju, ja informācija par to ir pub-
licēta novada tīmekļa vietnē.

18. Sniedzot pakalpojumu, 
Asenizators sadarbojas ar reģistra 
uzturētāju, pēc tā pieprasījuma 
sniedzot atskaites par savākto un 
izvesto notekūdeņu apjomu Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā. 
Atskaitei obligāti pievieno aizpildītu 
deklarāciju (3.pielikums) un aiz-
pildītu reģistrācijas žurnālu (4.
Pielikums) Reģistra uzturētāja 
pieprasītajam laika periodam.  

19. Par Noteikumu 18.punkta neiz-
pildi, pamatojoties uz Reģistra uz-
turētāja sniegto informāciju, Pārvalde 
var izslēgt Asenizatoru no Komersanta 
reģistra. 

IV. Minimālais biežums notekūdeņu 

un nosēdumu izvešanai
20. No septiķiem un notekūdeņu 

krājtvertnēm notekūdeņus un nosēdu-
mus izved atbilstoši septiķu un krā-
jtvertņu tilpumam, biežumu nosa-
kot sekojošā kārtībā: 

20.1. saskaņā ar šajā punktā minē-
to formulu, ja īpašumā uzstādīts 
verificēts ūdens patēriņa mēraparāts 
(vietējas ūdensapgādes sistēmas 
lietošanas gadījumā) vai verificēts 
ūdens patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts (centralizētas ūdensap-
gādes sistēmas lietošanas gadī-
jumā):

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas 

tvertnes izvešanas biežums gadā 
(reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz 
veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir 
mazāks par 1, tad noapaļošanu ve
ic līdz veselam skaitlim “1”. Ja re-
zultāts ir lielāks par 2, tad noapaļoša-
nu veic līdz veseliem skaitļiem uz 
leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu 
saskaņā ar ūdens patēriņa mēraparā-
ta vai ūdens patēriņa komercuzskai
tes mēraparāta rādījumiem par ie-
priekšējo kalendāro gadu par laika 
periodu ne īsāku par 3 mēnešiem, 
bet, ja minētais laika periods ir īsāks, 
tiek pieņemts, ka vidējais ūdens 
patēriņš uz vienu mājsaimniecību 
ir 8 m3 mēnesī pirmajā gadā;

A – decentralizētās kanalizāci-
jas tvertnes tilpums kubikmetros.

20.2. saskaņā ar šajā punktā minē-
to formulu, ja īpašumā nav uzstādīts 
ūdens patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts vai uzstādītais ūdens 
patēriņa komercuzskaites mēraparāts 
nav verificēts:

I = C/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas 

tvertnes izvešanas biežums gadā 
(reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz 
veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir 
mazāks par 1, tad noapaļošanu ve-
ic līdz veselam skaitlim “1”. Ja re-
zultāts ir lielāks par 2, tad noapaļoša-
nu veic līdz veseliem skaitļiem uz 
leju; 

C – patērētā ūdens daudzums 
pēc aprēķina, ko nosaka pēc for-
mulas:

C = D x 10 x 12, kur:
D – Īpašumā deklarēto personu 

skaits;  
10 – ūdens patēriņš kubikmet-

ros mēnesī uz vienu iedzīvotāju;
12 – mēnešu skaits gadā;
A – decentralizētās kanalizāci-

jas tvertnes tilpums kubikmetros.
21. Notekūdeņu izvešanas biežu-

mu aprēķina dienā, kad decentrali
zētā sistēma tiek iekļauta Reģistrā, 
un tas tiek aktualizēts ne retāk kā 
reizi trijos gados. Privātpersonai ir 
tiesības lūgt aprēķina aktualizāci-
ju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumen-
ti, kas apliecina faktisko apstākļu 
izmaiņas un var ietekmēt minimā-
lo notekūdeņu izvešanas biežumu. 

22. Faktisko ūdens patēriņu ob-
jektā, kurā lieto decentralizēto 
sistēmu, nosaka šādi:

22.1. ja Privātpersona izmanto 
centralizētus ūdensapgādes pa-
kalpojumus, tad novadīto notekūdeņu 
daudzumu pieņem vienādu ar 
patērētā ūdens daudzumu, un to 
izvešanas biežumu nosaka sas-
kaņā ar šo noteikumu 20.1. apa-
kšpunktā noteikto formulu, ietverot 
faktiskos datus par īpašumā saņem-
tiem ūdensapgādes pakalpoju miem, 
ko fiksē ūdens patēriņa komerc
uzskaites mēraparāts. Notekūdeņu 
daudzuma uzskaitē neieskaita izlieto-
to ūdens daudzumu dārza vai piemā-
jas teritorijas laistīšanai, ja tā ap-
joms ir noteikts ar šim nolūkam 
speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu; 

22.2. ja Privātpersona izmanto 
lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, tā 
var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa 
komercuzskaites mēraparātu novadī-

to notekūdeņu daudzuma noteikša-
nai, un decentralizētās sistēmas 
izvešanas biežumu nosaka, ietverot 
patēriņa komercuzskaites mēraparā-
ta norādītos faktiskos datus;

22.3. ja Privātpersona izmanto 
lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, 
kas nav aprīkota ar ūdens patēriņa 
komercuzskaites mēraparātu, vai 
arī uzstādītais ūdens patēriņa komer-
cuzskaites mēraparāts nav veri-
ficēts, objektā patērētā ūdens dau
dzumu nosaka atbilstoši Noteikumu 
20.2. apakšpunktam.

23. Ja nav iespējams piemērot 
20.22.punktu regulējumu, minimālais 
notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 
biežums, kas tiek noteikts līgumā, 
kuru slēdz Reģistra uzturētājs ar 
Privātpersonu reģistrējot decentrali
zēto notekūdeņu sistēmu ir:

23.1. no septiķiem ne retāk kā 
reizi gādā;

23.2. no krājtvertnēm ne retāk 
kā vienu reizi 6 (sešos) mēnešos.

24. Minimālo notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanas biežumu no 
rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus 
novada vidē un kuru kopējā jauda 
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, 
Reģistra uzturētājs nosaka ievēro-
jot iekārtas ražotāja izdoto tehni-
sko dokumentāciju vai instrukcijas 
par iekārtu ekspluatāciju, vai atbil-
stoša komersanta rakstveida atzi-
numu par iekārtas ekspluatācijas 
nosacījumiem gadījumos, ja 
Privātpersonas  rīcībā nav sākot-
nējās iekārtas tehniskās doku-
mentācijas. 

25. Par iekārtu tehniskā stāvokļa 
novērtējumu Privātpersona  iesniedz 
sertificēta inženiera ūdenssaim-
niecības jomā tehniskā novērtēju-
ma atzinumu, kas pieteikuma 
iesniegšanas brīdī ir ne vecāks par 
1 gadu vai arī tās novērtē Reģistra 
uzturētājs, par to izsniedzot tehni-
skā novērtējuma atzinumu. Iekārtu 
un sistēmu tehniskās apsekošanas 
izmaksas sedz Privātpersonas Šī 
punkta otrais teikums attiecas uz 
privātpersonām, kas izmanto lokālās 
attīrīšanas iekārtas. 

V. Atbildība par Noteikumu ne
ievērošanu

26. Par Noteikumu neievēroša-
nu Privātpersonai izsaka brīdinā-
jumu vai uzliek naudas sodu – fizis-
kajām personām līdz EUR 100,00, 
juridiskajām personām līdz EUR 
500,00.

27. Par Noteikumu neievēroša-
nu asenizatoram  izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 
1 400,00.

28. Par atkārtotu 26. un 27. punk-
tos norādīto pārkāpumu veikšanu 
uzliek naudas sodu – fiziskajām 
personām līdz EUR 350,00, juridis-
kajām personām līdz EUR 1400,00.

29. Kontrolēt Noteikumu izpildi 
un sastādīt administratīvo pārkāpu-
mu protokolus atbilstoši savai kom-
petencei ir tiesīgas Mārupes nova-
da Pašvaldības policijas amatper-
sonas. Lēmumu administratīvo 
pārkāpumu lietā pieņem Mārupes 
novada Administratīvā komisija.

VI. Noslēguma jautājumi
30. Komersantu reģistrs tiek iz-

veidots un decentralizēto kanali
zācijas jeb asenizācijas pakalpo-
jumu sniedzēju prasības reģistra 
izveidošanai (III nodaļa) stājas spēkā 
ar 2019. gada 1. oktobri.

Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

Ar saistošiem noteikumiem un 
to pielikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Normatīvie dokumen-
ti/Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi
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Mārupes novada Dome 2018.gada 19.decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.4 (prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Daiņas” Tīrainē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 80760080038) detālplānojuma izstrādes uzsākša-
nu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Daiņas” teritorija, aptuveni 3,57 
ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada 
teritorijas plānojumu 2014. 2026. gadam, nekustamais īpašums “Daiņas” 
atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teri-
torijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). Daļā teritorijas noteikta 
funkcionālā zona Autotransporta infrastruktūras objektu teritorijas (TR) 
un Ūdeņu teritorijas, apakšzona Upes dīķi, ezeri (Ū).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu 
savrupmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir 
juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu var iepazīties Mārupes novada Domes 
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi. 
Šajā vietnē turpmākajā izstrādes gaitā tiks publicēta arī informācija par 
sagatavoto detālplānojuma risinājumu un paredzamajiem publiskās ap-
spriešanas pasākumiem. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana. 

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā: 
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00 18.00. 

Mārupes novada Dome 2019.gada 23.janvārī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.10 (prot. Nr.1) ”Par nekustamā  īpašuma „Rasmas”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 80760072076),  detālplānojuma projekta pilnvei-
došanu”. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldī-
bas interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, 
kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā 
Teritorijas attīstības plānošana.

Mārupes novada Dome 2018.gada 19 decembrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.3 (protok.Nr.16) “Par nekustamā īpašuma „Graši”, Mārupes novadā 
(kadastra Nr. 80760120016) 1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes 
pārtraukšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lē-
mumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Mārupes novada dome 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

3/2019 Mārupē

Pieņemti ar Mārupes novada 
domes 2018. gada  23. janvāra 
sēdes  Nr.  1 lēmumu Nr. 38

Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 27. aprīļa saistošajos 
noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes 
novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.  

19/2018 Mārupē

Pieņemti  ar Mārupes novada 
domes 2018. gada  28. novembra 

sēdes  Nr.  15 lēmumu Nr. 13

Grozījumi Mārupes novada domes 
2017. gada 22. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 29/2017 „Par so-
ciālajiem pabalstiem Mārupes novadā”

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 

21/2018 Mārupē

Pieņemti  ar Mārupes novada 
domes 2018. gada  19. decembra   
sēdes  Nr. 16  lēmumu Nr. 6

Grozījumi Mārupes novada domes 
2011. gada 30. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2011 „Mārupes 
novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi
nāšanā” 27.2 panta otrās daļas 
4.punktu un piekto daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2011. gada 30. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 8/2011 „Mārupes 
novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 
(turpmāk – Noteikumi)  šādus grozī-
jumus: 

1. Izteikt Noteikumu 1.4.punktu 
šādā redakcijā: 

„1.4. Finansējuma saņēmējs   
Pretendents, kuram piešķirts finansē-
jums ar  Mārupes novada domes 
lēmumu.”

2. Visā Noteikumu tekstā aizstāt 
vārdu „renovācija” attiecīgā locī-
jumā ar vārdiem  „dzīvojamās mā-
jas atjaunošana”, vārdu „atjaunoša-
na” lietojot attiecīgā locījumā. 

3. Izteikt Noteikumu 2.2.4. un 
2.2.5. apakšpunktus šādā redakci-
jā: 

„2.2.4. izmaksas dzīvojamās mā-
jas atjaunošanas  būvprojekta un 
tehniskās dokumentācijas izstrādāša-
nai – līdz 100% no izmaksām. 

2.2.5. pievienotās vērtības no-
dokļa kompensācija – līdz 100% 
no pretendenta samaksātās pievie
notās vērtības nodokļa summas 
katrai 2.2.1.2.2.4. punktos norādīta-
jai pozīcijai.”

4. Noteikumu 2.3 punktā aizstāt  
skaitli 4268,62   ar skaitli  7000,00. 

5. Izteikt Noteikumu 2.5.1 apa-
kšpunktu šādā redakcijā: 

„2.5.1.dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopējas parādsaistības 
par visiem mājai sniegtajiem ko-
munālajiem pakalpojumiem un mā-
jas pārvaldīšanu (apsaimniekoša-
nu) uz iesnieguma  iesniegšanas 
dienu pārsniedz 15%, kas tiek 
aprēķinātas kā starpība starp 
aprēķinātiem un visu dzīvokļu 
īpašnieku veiktajiem maksāju miem 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016. gada 27. aprīļa saistošajos 
noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes 
novada pašvaldības nolikums” (turp-
māk – Saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus: 

1. Aizstāt Saistošo noteikumu 8. 
punkta pirmajā teikumā vārdus “ad-
ministrācijas vadītājs” ar vārdu “iz-
pilddirektors”. 

2. Svītrot Saistošo noteikumu 8. 
punkta otro teikumu.

3. Svītrot Saistošo noteikumu 
22.4 punktā vārdus “atceļ admini
strācijas pieņemtus prettiesiskus 
pārvaldes organizācijas lēmumus 
un”.

4. Svītrot Saistošo noteikumu 
24. punktu.

Domes priekšsēdētājs 
M. Bojārs

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības liku-
ma 3. panta trešo daļu 

Izdarīt Mārupes novada domes 
2017. gada 22. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 29/2017 „Par 
sociālajiem pabalstiem Mārupes 
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 6. 
punktā skaitli „260” aizstāt ar skait-
li „280” un skaitli „320” aizstāt ar 
skaitli „340”.

 2. Saistošo noteikumu 33.1 
un 33.2  apakšpunktos skaitli „150” 
aizstāt ar skaitli „200”.

Domes priekšsēdētājs
M. Bojārs

par minētajiem pakalpojumiem ie-
priekšējo 12 kalendāro mēnešu peri-
odā.”

6. Izteikt Noteikumu 3.1, 3.2 un 
3.3 punktus  šādā redakcijā: 

„3.1. Pašvaldība izsludina pie
teikšanos pašvaldības palīdzības 
energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai dzīvojamās mājās saņemšanai, 
nosakot iesniegšanas termiņu, kas 
nav īsāks par vienu mēnesi.

3.2.Paziņojumu par iesniegumu 
iesniegšanu, iesniegšanas pār-
traukšanu vai izbeigšanu pašvaldī-
ba izsludina publiski, nodrošinot, 
ka paziņojums  ir pieejams Domes 
administrācijas telpās, kā arī pub-
licēts izdevumā “Mārupes Vēstis” 
vai pašvaldības tīmekļa vietnē (http://
www.marupe.lv).

3.3. Paziņojumu par iesniegumu 
iesniegšanu izsludina vismaz di-
vas nedēļas pirms iesniegšanas 
sākuma datuma, norādot kopējo 
pieejamo finansējumu, iesniegumu 
iesniegšanas sākuma un beigu ter-
miņu.”

7. Noteikumu 4.1.1.2 apakšpunk-
tā teikumu papildināt, aiz vārda 
„ietvaros” liekot komatu, ar teiku-
ma daļu šādā redakcijā,:

„nodrošinot dzīvojamās mājas 
atjaunošanas darbu pabeigšanu 
un atjaunotās dzīvojamās mājas 
nodošanu ekspluatācijā atbildīgās 
institūcijas apstiprinātā projekta 
iesniegumā norādītajos termiņos 
un kārtībā,”

8. Noteikumu 4.1.1.3.apakšpunktu 
izteikt šādā redakcijā: 

„4.1.1.3. ka gadījumā, ja dzīvo-
jamās mājas īpašniekiem nav iespē-
jams pretendēt uz Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 
darbības programmas „Infrastruktūra 
un pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskai aktivitātei 
nodrošināšana” 3.4.4. pasākuma 
„Mājokļa energoefektivitāte” 
3.4.4.1.aktivitātes „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi” ietvaros, ne ilgāk kā 12 
(divpadsmit) mēnešu laikā pēc fi-
nansējuma izlietošanas dzīvojamās 
mājas īpašnieki uzsāk mājas re
novāciju  par pašu līdzekļiem un 
ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) 
mēnešu laikā to pabeidz.”

9. Noteikumu 4.4.punktā svītrot 
vārdu „projektu”. 

10. Izteikt Noteikumu 6.3.punk-
tu šādā redakcijā: 

„6.3. Finansējums tiek pārskaitīts 
uz Finansējuma saņēmēja speciā-
li šim nolūkam atvērto kontu kredīti-
estādē pēc  līguma noslēgšanas 
šādā kārtībā:

6.3.1. pirmo maksājumu 50% ap-
mērā no piešķirtā finansējuma vei

cot pēc 2.2.1 un 2.2.2 apakšpunk-
tos paredzēto mērķu sasniegšanas, 
ko apliecina šo darbu pilnīga  iz-
pilde;

6.3.2. otro  maksājumu 50% ap-
mērā no piešķirtā finansējuma vei
cot pēc 2.2.3 un 2.2.4  apakšpunk-
tos paredzēto mērķu sasniegšanas, 
ko apliecina šo darbu pilnīga izpil-
de.”

11. Svītrot Noteikumu 6.4 punk-
tu. 

12. Papildināt Noteikumus ar 6.4.1 
punktu šādā redakcijā:

„6.4.1 Finansējuma saņēmējs 
apņemas pieprasīt finansējumu 6.3 
punkta kārtībā 3 (trīs) mēnešu laikā 
no līguma noslēgšanas, iesniedzot 
attiecīga 2.2 punktā minētā mērķa 
sasniegšanu pierādošos dokumen-
tus. Pierādījums mērķa sasniegša-
nai ir attiecīgs 2.2 punkta apakšpunk-
tos norādītais pilnībā izstrādātais 
dokuments, kurš ar pieņemšanas 
– nodošanas aktu nodots 
Finansējuma saņēmēja rīcībā. 
Finansējuma saņēmējam nav obligā-
ti pirms finansējuma pieprasījuma 
jāveic darbu apmaksa no saviem 
līdzekļiem, ja ar darbu izpildītāju ir 
panākta attiecīga vienošanās un 
Finansējuma saņēmējs spēj pierādīt, 
ka no Finansējuma tiks veikta šo 
darbu apmaksa.”

13. Izteikt Noteikumu 6.5 un 6.6 
punktus šādā redakcijā: 

„6.5. Finansējuma saņēmējs ne 
vēlāk kā viena gada laikā pēc fi-
nansējuma saņemšanas, iesniedz 
pašvaldībai atskaiti par 4.1.1.2 vai 
4.1.1.3 punktā atrunātā gadījumā 
iestāšanās, pēc kā ik pēc 6 (sešiem) 
mēnešiem rakstiski informē pašvaldī-
bu par būvdarbu gaitu līdz iesniedz 
aktu par atjaunotās daudzīvokļu 
dzīvojamās mājas nodošanu eks
pluatācijā. 

6.6. Gadījumā, ja Finansējuma 
saņēmējs neinformē pašvaldību 
6.5 punktā atrunātajā kārtībā, ne
veic 4.1.1.2 vai 4.1.1.3 punktā 
atrunātās darbības norādītajos ter-
miņos vai, veicot 4.1.1.2 vai 4.1.1.3 
punktā atrunātās darbības, neizman-
to dokumentus, kuru izstrādei saņē-
ma Finansējumu, Finansējuma 
saņēmējs atmaksā pašvaldībai 
saņemto finansējumu 100% apmērā 
viena mēneša laikā no attiecīga 
pieprasījuma saņemšanas. 
Neatmaksātā finansējuma piedziņu 
veic Mārupes novada domes izpild-
direktors ar izpildrīkojumu 
Administratīvā procesa likumā no-
teiktajā kārtībā.”

14. Svītrot Noteikumu 6.7 punk-
tu. 

Domes priekšsēdētājs 
M. Bojārs

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Daiņas”, 
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par lēmumu pilnveidot nekustamā 
īpašuma “Rasmas” detālplānojuma projektu

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Graši” 
1.zemes vienības detālplānojuma izstrādes 
atcelšanu

LIAA ir izveidojusi elektronisku 
nekustamā īpašuma datubāzi, kurā 
pašvaldības, uzņēmumi un privāt-
personas ir aicinātas iesniegt in-
formāciju par nekustamajiem 
īpašumiem, kas var tikt izmantoti 
uzņēmējdarbībā, jo īpaši ražojošās 
nozarēs.

LIAA šajā datu bāzē esošo 
informāciju piedāvā ārvals-
tu kompānijām, kas interesē-

jas par iespēju uzsākt darbību Latvijā.
Kartē ir atainota tikai tā visu 

piedāvāto īpašumu daļa, kuru pub-
licēšanu lietotāji ir akceptējuši. 
Pārējie piedāvātie īpašumi, kurus 
turētāji nevēlas atklāt publiskajā 
skatā, tiek saglabāti konfidenciālā 
datu bāzē LIAA darbam.

Ja Jūsu rīcībā ir nekustamais 
īpašums, kas varētu interesēt po-
tenciālos investorus, aicinām to 
reģistrēt LIAA nekustamā īpašuma 
datu bāzē.

Lai ievietotu informāciju, vispirms 
nepieciešams izveidot anketu: 
1. jāizveido lietotāja konts LIAA mā-

jaslapā www.liaa.gov.lv (augšē-

jā labajā stūrī) un jāautorizējas 
sistēmā; 

2. Kad autorizācija veikta, LIAA 
mājas lapā sadaļā „Investīcijas” 
/ ”Nekustamā īpašuma datu bāze” 
jāaizpilda anketa; 

3. Ievadīto anketu sarakstā jāizvēlas 
opcija „Izveidot jaunu anketu”; 

4. Pēc ievadītās anketas aizpildīšanas 
un iesniegšanas tā tiks nosūtīta 
LIAA administratoram izvērtēša-
nai un, atkarībā no Jūsu veiktās 
izvēles, tā var tikt publicēta 
Interaktīvajā Latvijas kartē. Karte 
pieejama trīs valodās – LV, RU, 
ENG.
Jautājumu gadījumā aicinām sazi

nāties ar LIAA Investīciju projektu 
departamenta Projektu attīstības 
nodaļas vecāko projektu vadītāju 
Lieni Vitomsku pa tālr. 67039469 
vai epastu liene.vitomska@liaa.
gov.lv.

Mārupes novada pašvaldībā varat 
konsultēties ar Attīstības nodaļas 
uzņēmējdarbības attīstības konsul-
tanti Jolantu Kursišu pa tālr. 
29330721 vai rakstot uz epastu 
jolanta.kursisa@marupe.lv

Iespēja savu īpašumu investīciju piesaistei 
ievietot LIAA izveidotajā elektroniskajā 
datubāzē
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Skanīgs un krāsām bagāts aiz-
vadīts pirmais mācību pusgads 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā. Rudenī noslēdzās Bauskas 
Mūzikas un mākslas skolas orga-
nizētais 1.vizuālās mākslas 
konkurss “PILS SĒTA PILSĒTA”, 
kurā piedalījās 22 Latvijas mākslas 
skolu dalībnieki. Prieks par mūsu 
skolas audzēknēm Raimondu Eņģe-
li un Sofiju Moterenko (ped. Elīna 
Brese), kuras ieguva 2.vietu. 

Starptautiskajā UNESCO rīko-
tajā konkursā Francijā, ku-
ra tēma bija “Mierslaba dzī

ve kopā”, Felicita Meijere ieguva 
godpilno 9. vietu. Polijā katru ga-
du notiek konkurss, kas veltīts kādam 
izcilam māksliniekam. Šīgada tē-
ma bija Viljams Tērners “Saule mi-
glā”. Audzēkne Sonora Violeta Pupiņa 
kļuva par šī konkursa laureāti, 
savukārt Alise Skane ieguva pirmo 
vietu 1.Starptautiskajā ainavu 
konkursā Jelgavā. 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
audzēkņu darbus varēja skatīt iz-
stādē par godu Latvijas valsts svēt-
kiem un izstādē “Pa mākslinieku 
pēdām”.

Šobrīd Mārupes Mūzikas un māk-
slas skola sadarbībā ar Mārupes 
novada domes Izglītības un kultūras 
nodaļu rīko 1.Starptautisko bērnu 
un jauniešu šķiedrmākslas darbu 
konkursu ”Skaņu palete”, kuram 
darbus var iesūtīt līdz š.g.1.februārim 
(skat. nolikumu skolas mājas lapā)

Novembrī klavierspēles 1.klases 

No 1. līdz 3. februārim Ķīpsalā 
notika 26. starptautiskā tūrisma iz-
stādegadatirgus “Balttour 2019”, 
kas pulcēja 860 dažādu pasaules 
valstu tūrisma uzņēmumus. Skatīt 
jauno tūrisma piedāvājumu bija 
ieradušies 28 050 apmeklētāji. Iz-
stādē darbojās 2 halles – “Atklāj pa-
sauli” un “Apceļo Latviju!”

Mārupes novads “Baltour” 
piedalījās otro reizi, 
kopīgā stendā ar sa viem 

“kaimiņiem” – citiem Rīgas ap-
kārtnes novadiem Salaspili, Ķekavu, 
Ikšķili, Ogri, Ropažiem, Stopiņiem, 
un Baldoni. 

Kopīgā piedāvājuma prezentēša-
nai janvārī izdoti vairāki jauni tū-

16.janvārī Mārupes kapos pie Sa-
tiksmes ministrijas šofera Roberta 
Mūrnieka kapa vietas pulcējās 
1991.gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības pārstāvji, 
Mārupes vidusskolas koris, peda-
gogi un domes pārstāvji, lai 
pieminētu 1991.gada traģiskos no-

audzēkne Alise Elizabete Miglāne 
(ped.Signe Docīte), piedalījās Liepājas 
I Starptautiskajā pianistu konkursā 
“Piano Frequency”. Klavierspēles 
7.klases audzēkne Anna Linda 
Rūtenberga (ped. Silvija Notte), pie-
dalījās V Starptautiskajā jauno pia
nistu konkursā “Mūsdienu klasika”, 
kurā saņēma augstāko punktu skai-
tu vērtējumā no konkursa atgriežoties 
ar Laureāta diplomu. 

II Baltijas valstu kameransam-
bļu festivālā “Sudraba flautas” pie-
dalījās flautas un klavierspēles 
spēles audzēkņi Enija Dārziņa, Emīlija 
Sekace, Beatrise Šveide, Katrīna 
Liepa, Kristians Grasbergs, Ksenija 
Pičugina, Taiga Marija Matvejeva, 
Estere Ņeverauska,  (pedagogi Dace 
Bičkovska un Madara Kalniņa). 

Klavierspēles audzēkņi Jānis 
Čupāns, Jana Ciganska, Miks Kārlis 
Rožkalns, Sabīne Mustermane, Elīza 
Elizabete Dommere, Agrita Eva 
Kristapsone, Terēze Priekule, Anna 
Linda Rūtenberga (pedagogi Baiba 
Niedriņa, Inga Cirse, Dace Akmentiņa, 
Silvija Notte) ir spēlējuši gan ans-
ambļos, gan solo priekšnesumos 
Jūrmalas zonas koncertā Jūrmalas 
Mūzikas vidusskolā.

Mārupes Kultūras namā kamer-
orķestris un solisti priecēja 
mārupiešus Adventa koncertā “Lai 
visas sirdis gavilē” (diriģents Pēteris 
Plūme).

pedagoģe Silvija Notte un sko-
las padomes pārstāve Ilze 

Rūtenberga

risma materiāli, kuri pirmo reizi bi-
ja skatāmi izstādē, bet turpmāk 
būs pieejami novadu tūrisma in-
formācijas centros un pašvaldībās.  

– Kopīga tūrisma karte ar katra 
novada lielākajiem tūrisma objek-
tiem 3 valodās (LV, ENG, RUS)

– Buklets ģimenēm ar bērniem 
“Ģimenes brīvdienas” 3 valodās (LV, 
ENG, RUS), kas veltīts ģimenes at-
pūtai. 

– Kāzu buklets latviešu valodā 
“Skaistākā kāzu diena”  tematisks 
izdevums, kas var kļūt par lielisku 
palīgu jaunajiem pāriem un vedē-
jiem, jo apvieno ceremoniju vietas, 
aktivitāšu pieturvietas, svinību un 
foto sesiju vietas galvaspilsētas 
tuvumā.

tikumus un godinātu šīs pretošanās 
cīņas upurus.

Robertu Mūrnieku Rīgas 
omonieši sašāva 1991.ga-
da 16. janvārī uzbrukuma 

laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja 
tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1.slimnīcā 

– Kopīgs pasākumu kalendārs 
“Svinam dzīvi” ar 10 visu 8 nova-
du lielākajiem 2019.gada notiku-
miem. 

Izstādes stends tematiski bija 
veltīts 8 novadu šovasar kopīgi 
plānotajam Rīgas apkārtnes ve-
lofoto orientēšanās seriālam “Apceļo 
Kaimiņus”. Pasākuma mērķis ir 
piedāvāt iespēju dalībniekiem aiz-
raujošā veidā apskatīt interesan-
tus dabas, aktīvās atpūtas, kultūrvēs-
tures un citus objektus minēto nova-
du teritorijās, popularizēt velo 
braukšanu kā aktīvu brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju un aicināt nova-
du iedzīvotājus un viesus labi pa-
vadīt laiku gan ģimenes, gan drau-
gu lokā. Pieteikšanās būs atvērta 
no 2019.gada 15.aprīļa www.dau-
gava.travel

Šogad akcija norisināsies 8 pos-
mos:

11.maijs – pirmais posms, Ķekavas 
novads.

9.jūnijs – otrais posms, Ikšķiles 
novads.

6.jūlijs – trešais posms, Ogres 
novads.

20.jūlijs – ceturtais posms, Ropažu 
novads.

3.augusts – piektais posms, 
Baldones novads.

17.augusts – sestais posms, 
Stopiņu novads.

7.septembris – septītais posms, 
Salaspils novads.

21.septembris – noslēdzošais 
astotais posms, Mārupes novads. 

Izstādes apmeklētājus visvairāk 
saistīja velofoto orientēšanās seriāls 
“Apceļo kaimiņus!” un pasākumu 
kalendārs “Svinam dzīvi”. Par 8 
novadu apvienoto stendu interesi 
izrādīja arī dažādi tūrisma profe-
sionāļi, piemēram, gidi, kuri vēlē-
jās iegūt papildus informāciju par 
vietām, kuras iekļaut grupu ek-
skursiju piedāvājumos. Visu trīs 
die nu laikā stendā stundas garumā 
sevi varēja prezentēt arī 3 uzņēmē-
ji no katra novada. Mārupes nova-
du šogad pārstāvēja veikborda parks 
“Marupe Wake Park”, mājražotājs 
“Mārlapiņi” un golfa laukums 
“Viesturi”.   

Paldies, ka šajās izstādes dienās 
bijāt kopā ar mums! 

viņa sirds pārstāja pukstēt. Roberta 
Mūrnieka bēres 1991.gada 19.jan-
vārī pārvērtās par tautas mani-
festāciju un uz bērēm ieradās tūk-
stošiem ļaužu.

Savukārt 19.janvārī ar plašu 
kultūras programmu Mārupes 
Kultūras namā notika 1991.gada 
notikumu atceres pasākums.

Piedaloties 1991.gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības bied
riem, domes vadībai un aicinātiem 
viesiem, tai skaitā Lietuvas barikāžu 
dalībniekiem, klātesošie kavējās 
atmiņās par laiku pirms 28 gadiem, 
kad janvāra aukstajās dienās Latvijas 
tauta izrādīja drosmi un varonību, 
uzsākot nevardarbīgu pretošanos 
un tādējādi nosargājot Latviju. Bija 
iespēja arī vērot fotostāstu par tā 
laika notikumiem.

Atceres pasākumā uzstājās gru-
pa “Mazā ģilde”, Tonija Dombrovska, 
koris “Sonante” un viesi no Lietuvas 
 Viļņas garnizona virsnieku nama 
Ramove vīriešu koris “Aidas”. 
Vētrainus aplausus izpelnījās rok
operas “Lāčplēsis” krāšņais uzve-
dums Mārupes vidusskolas jauktā 
kora izpildījumā.

Pirmais mācību pusgads Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā 
aizvadīts ar panākumiem

Mārupes novads otro reizi starptautiskajā tūrisma 
izstādē “BALTTOUR 2019”

Janvārī Mārupes novadā pieminēti barikāžu aizstāvji

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

KULTŪRAS AFIŠA
16.februārī plkst. 11:00, Mārupes kultūras namā
Jaundzimušo godināšanas pasākums “Esmu mazais mārupietis”
Pasākumā tiks sveikti Mārupes novadā dzimušie un deklarētie jaundzimušie, kas 
dzimuši 2018. gada augustā, septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī.

16.februārī plkst. 15:00, Mārupes kultūras namā
Mārupes kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa “Dzelde” vokālo ansambļu 
draudzības koncerts.
Koncertā piedalās vokālie ansambļi:  Madaras, Pīlādzis, Do Re Mi, Nona, Ikšķiles 
vīri, Undīne un Dzelde.

22.februārīplkst. 18:00, Mārupes kultūras namā
Mārupes  vidusskolas Žetonvakara pasākums

2.martā plkst. 13:00, Mārupes kultūras namā
Mārupes novada Senioru balle 
Pasākumā: intriģējoša izrāde ”Mīli Mani” par to, kā nosargāt laulību. Ar aktieriem 
Guntu Virkavu un Zigurdu Neimani. Dzīvā mūzika un citas senioru sarūpētas 
aktivitātes. Seniori tiek aicināti ņemt līdzi nelielu groziņu un labu garastāvokli! 
Autobusi: plkst. 12:00 Skulte, plkst. 12:10 Jaunmārupe (gar Mārupes vidusskolu) 
un plkst. 12:30 Tīraine.

8.martā plkst. 19:00, Mārupes kultūras namā
Guntars Račs un draugi , grāmatas “365” koncerts. Sīkāka informācija pēc 
14.februāra

8.martā plkst. 18:00, Skultes dienas centrā
Sieviešu dienai veltīts koncerts. Sīkāka informācija pēc 14.februāra

23.martā plkst. 15:00, Mārupes kultūras namā 
Latvijas Aizsargu organizācijas 100 gadu jubilejas pasākums 

30.martā plkst. 15:00, Mārupes kultūras namā 
Mārupes kultūras nama senioru sieviešu kora “Noktirne” 47. jubilejas ballīte “Kad 
sirdseņģes žēlīgi čīkst”.

Izdoti jauni tūrisma materiāli, kas pieejami Mārupes novada pašvaldības iestādēs

Mājražotājs Māris Lapiņš ar savu produkciju ieinteresējis dāmas no Latgales

Barikāžu atceres pasākumu bagātināja Mārupes vidusskolas jauktā kora izpildītā 
rokopera “Lāčplēsis”

1.vizuālās mākslas konkursa “Pils Sēta Pilsēta” 2. vietas ieguvējas Sofija Moterenko un 
Raimonda Eņģele
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.februāris 2019

No šī gada 5.janvāra piecas 
nedēļas nogales pēc kārtas Mārupes 
sporta kompleksā norisinājās tradi-
cionālais starptautiskais futbola 
turnīrs “Mārupes Ziemas kauss 
2019” bērniem. 

Kopumā turnīrā piedalījās 
23 futbola akadēmijas (14 
Latvijas klubi, seši Lietuvas 

klubi, viens Polijas klubs un divi 
Krievijas klubi), 64 futbola koman-
das, vairāk kā 900 futbolistu no 
Latvijas, Lietuvas, Polijas un Krievijas, 
kuri kopumā aizvadīja 177 aizrau-
jošas spēles. Turnīrs norisinājās 
U13, U12, U11, U10, U9 un U8 
vecuma grupās. Mārupes sporta 
centra jaunie futbolisti startēja visās 
vecuma grupās treneru  Māra Riherta, 
Agra Kokoreviča, Mārtiņa Pluģa, 
Jāņa Vilkauša un Salvja Rutkastes 
vadībā. Mārupes sporta centra fut-
bola komandas, kas startēja U11 
vecuma grupā izcīnīja 1. vietu un 
U9 grupā 3. vietu. 

Turnīru spēles izvērtās saistošas 
un spraigas, dažās spēlēs līdz pat 
pēdējai sekundei nevarēja zināt, 

Decembra nogalē Pierīgas izglītī-
bas, kultūras un sporta pārvaldē 
tika sveikti šā gada Pierīgas nova-
du sporta spēļu uzvarētāji. Pirmo 
vietu kopvērtējumā izcīnīja Mārupes 
novads, kas tikai par vienu punktu 
apsteidza Babītes novadu. Trešajā 
vietā Stopiņu novads.

Kā informē portāls Apriņkis.
lv, šogad Pierīgas novadu 
sporta spēļu programmā 

bija iekļautas 18 sacensības – 
dambrete, šahs, galda teniss, zem
ledus makšķerēšana, futbols, novuss, 
orien tēšanās, florbols, plud males 
volejbols vīriem un dāmām, kalnu 
riteņbraukšana, vieglatlētikas kross, 
basketbols vīriem, volejbols vīriem 
un dāmām, šautriņu mešana, 
peldēšana un zolīte. Atbilstoši 
nolikumam, spēļu kopvērtējumā 

25.novembrī Ozolniekos notika Zemgales novada karatē čempionāts, 
kurā piedalījās ap 220 sportistu no Dobeles, Ozolnieku, Mārupes, Baus-
kas, Jelgavas, Rīgas, Tukuma novadiem, kā arī viesi no Lietuvas.

Karatē klubu „IPPON” sacensībās pārstāvēja 18 sportisti,  Mārupes 
novadu sacensībās pārstāvēja 2 sportisti trenera Dmitrija 
Varlamova vadībā.

Kopumā kluba sportisti izcīnīja 9 zelta, 8 sudraba un 7 bronzas 
medaļas, kas klubu kopvērtējumā deva godalgoto 2.vietu, atpaliekot no 
sacensību organizatoriem  Jelgavas, bet 3.vietā atstājot Ozolnieku ko-
mandu.

“Baltic Ice Race 2019” ir pirmās 
sacīkstes Baltijā, kur sportisti sa-
centīsies ziemas auto drifta un mo-
tokross klasē. Šobrīd Ziemas auto 
driftā savu dalību apstiprinājuši 
Baltijas  Vicečempions Driftā 2019 
Harolds Valdma, ”Formula Drift” 
2018 ASV posma uzvarētājs Kris
taps Blušs un Jānis Eglīte, vairāk-
kārtējs Latvijas Drifta čempions.  
Savukārt motokrosā kā īpašie viesi 
gaidāmi vairākkārtējs motokrosa 
čempions Latvijā un Baltijā Leons 
Kazlovskis, Latvijas čempions mo-
tokrosā Dāvis Līvs un pasākumu 
vadītājs, motoru sporta komentētā-
js Ģirts Timrots.

Sacensībās ”Baltic Ice Race 
2019” savu dalību apsti-
prinājis arī pasaulē jaunākais 

sānslīžu meistars PRO klasē Nikolass 
Bertāns.  Nikolass savu autospor-

23.decembrī Daugavas sporta namā tika aizvadītas finālspēles Latvijas 
kausa izcīņā volejbolā, kurā «Jelgava/LLU» tikās ar Mārupes volejbolistēm. 
Trešo gadu pēc kārtas cīņā par trofeju iesaistās arī sieviešu komandas.

Šogad par turnīra uzvarētājām kļuva “Mārupes” volejbolistes, ku-
ras spraigā un emocionālā piecu setu mačā ar 26:24 ; 16:25 ; 
17:25 ; 25:21 un 15:7 pārspēja volejbola klubu “Jelgava”.

Mārupes komanda kausa izcīņā triumfēja pirmoreiz, pērn kausu izcīnī-
ja Babītes volejbolistes.

23.janvārī “Mārupes SC” ar 4:3 
pieveica līdervienību “HK Tērvete”, 
26.janvārī “witner clasic” formātā 
Jūrmalā ar 5:0 pieveica “Dinamo 84” 
un izbraukumā Ogrē nospēlēja 
neizšķirtu 2:2 ar “Ogres Ledus 
brāļiem”.

Aicinām 21.februārī plkst. 
22.15 Mārupes Ledus hallē 
atbalstīt mūsējos spēlē 

ar “TRIMEN Tractors”!

kura komanda gūs virsroku. Spēļu 
laikā arī tribīnēs bija jūtama futbo-
la svētku atmosfēra. Vecāki atbalstī-
ja savus bērnus, kā varēja. Iepriecināja 
mūsu ciemiņi no Polijas, Lietuvas 
un Krievijas, vecāku līdz jušanas 
kultūra ar bungām, karogiem, šallēm 
un dziesmām. Patīkami bija dzirdēt 
pozitīvas atsauksmes par turnīra 
organizāciju no Latvijas koman-
dām, gan arī no Lietuvas, Polijas 
un Krievijas komandām, kas lieci-

tika ņemti vērā tikai 11 labākie no 
18 rezultātiem.

Intriga cīņā par pirmo vietu sagla-
bājās līdz pat zolītes turnīra beigām, 
kurā izcīnot uzvaru, kārtējo čempi-
onu titulu Pierīgas spēļu kopvērtē-
jumā izcīnīja mārupieši (191 punkts). 
Iepriekš Mārupes novads bija uz-
varējis arī pludmales volejbola un 
basketbola turnīros vīriem, vieglat-
lētikas krosā un volejbolā dāmām.

Tikai par vienu punktu no Pierīgas 
čempioniem atpalika Babītes nova-
da pārstāvji, kuri bija labākie no-
vusa un dāmu pludmales volejbo-
la turnīros un vēl septiņās sacensībās 
ierindojās labāko trijniekā. Zīmīgi, 
ka, rēķinot visas 18 sacensības, 
Babītes sportisti savāca lielāko 
punktu summu – 230 (Ropažiem 
218, Mārupei 214).

Trešo vietu Pierīgas spēļu kopvērtē-

tista karjeru uzsāka 8 gadu vecumā, 
sākumā izmantodams spilvenu kā 
paliktni, lai redzētu pāri stūrei. Šobrīd 
Nikolasam jau ir 13 gadi, svaigs 
līgums ar ģenerālsponsoru ”Wolftrike” 
un savs BMW M3 E36.

Sacensībās var piedalīties ik viens, 
ja vien auto aprīkots ar aizmugurē-
jo piedziņu. Līdz ar to ikvienam būs 
iespēja pārbaudīt savas prasmes 
un talantu iepretim jau iepriekš no-
sauktajiem kungiem. Atliek vienīgi 
izvēlēties, vai startēt Ielu riepu un/
vai Sporta riepu, tā saukto, ”zāģu” 
klasē. Motokrosā  – sporta ra dzes. 
Dalībniekiem sacensību nolikums 
no 4. februāra pieejams www.bal-
ticicerace.eu

Biļetes iepriekšpārdošanā par 
zemāku cenu pieejamas “Biļešu 
paradīzes” kasēs. Sacensību dienā, 
biļeti iegādājoties uz vietas, cena 
būs 10 eiro.

na par to, ka nākamajos turnīros 
dalībnieku ģeogrāfija varētu pa-
plašināties. Paldies Mārupes nova-
da domei un Mārupes sporta cen-
tra administrācijai par atbalstu 
turnīra organizēšanā.

Paldies galvenajiem organizato-
riem Agrim Kokorevičam un Kestutim 
Gimbutas, Arnim Vilcānam, Mārim 
Rihertam, Dāvim Vilcānam un Jānim 
Vilkaušam. 

jumā ar 186 punktiem ieņēma Stopiņu 
novada sportisti, kuri ieguva pirmo 
vietu galda tenisa, telpu futbola, 
florbola un peldēšanas sacensībās. 
Labāko sešnieku noslēdza Ropažu 
novads (174 p.), Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldē neietilp
stošais, taču sacensībās regulāri 
startējošais Salaspils novads (165) 
un Baldones novads (160,5 p.).

Tālākās vietas ieņēma Krimulda 
(151,5 p.), Mālpils (143,5), Saulkrasti 
(139), Ķekava (136), Olaine (100,5), 
Ādaži (95), Sēja (69,5), Inčukalns 
(55) un Sigulda (42). Jāņem gan 
vērā, ka Ķekava, Sigulda, Olaine un 
Carnikava, tāpat kā Salaspils, neie
tilpst Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldē un piedalās ti-
kai atsevišķos Pierīgas sporta spēļu 
posmos.

Futbola svētki Mārupē “Ziemas kauss 2019” 
mārupiešiem noslēgušies ar medaļām 

Mārupes novads sportiskākais Pierīgā

Karatē kluba IPPON karatisti 
izcīna 2.vietu

Jau 23. februārī Mārupē uz aktīvās 
atpūtas parka ”JIP Mārupīte” ledus 
norisināsies ”Baltic Ice Race 2019”

Mārupes volejbolistes izcīnījušas 
Latvijas kausu

MSC hokeja komanda “Mārupes 
SC” turpina astoņu nezaudēto 
spēļu sēriju

SPORTA
NOTIKUMI
9.februārī 
plkst. 10.00 LJBL čempionāts U13 grupā 4.kārta 
1.posms, Mārupes SK
plkst. 9.30 Mārupes hokeja svētki Mārupes Ledus hallē

10.februārī 
plkst. 10.00 LJBL čempionāts U13 grupā 4.kārta 
1.posms, Tīraines SK
plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības volejbolā 
"Tautas Klase" – priekšsacīkstes, Mārupes SK

16.februārī 
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātās sacensības 
basketbolā 3x3 uz abiem groziem U10 grupā zēniem, 
Mārupes SK
plkst. 10.00 2019.gada Mārupes kauss un Latvijas 
atklātais pāru čempionāts sporta bridžā (IMP), Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā
plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības taekvondo 
"Pirmais Solis", Tīraines SK

17.februārī
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātās sacensības 
basketbolā 3x3 uz abiem groziem U9 grupā zēniem un 
meitenēm, Mārupes SK
plkst. 10.00 2019.gada Mārupes kauss un Latvijas 
atklātais pāru čempionāts sporta bridžā (IMP), Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā

23.februārī 
plkst. 10.00 LJBL Superlīgas spēle U14 vecumā, 
Mārupes SK
plkst. 12.00 Mārupes novada sacensības futbolā "Mazā 
eksperta kauss", Tīraines SK

24.februārī 
plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības volejbolā 
"Tautas Klase" – priekšsacīkstes, Mārupes SK
plkst. 10.00 draudzības spēle futbolā MSC audzēkņiem, 
Jaunmārupes SK vai Jaunmārupes stadions

26. februārī
plkst. 10.00 “Sporto visa klase 2019” 4. klašu 
sacensības Rīgas rajona otrajai grupai. Mārupes SK.

2. martā
plkst. 10.00 LJBL U13 zēniem 4. kārta 2. posms, 
Mārupes SK

3.martā 
plkst. 10.00 LJBL U13 zēniem 4. kārta 2. posms, 
Tīraines SK
plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības volejbolā 
"Tautas Klase" – finālsacensības, Mārupes SK
plkst. 10.00 Mārupes novada prāta spēles “Master cup”, 
sporta centrā “Motivācija”, Daugavas ielā 27a

9. martā
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātās sacensības 
basketbolā 3x3 uz abiem groziem U9 grupā zēniem, 
Mārupes SK
plkst. 11.00 Basketbols LJBL U14 Superlīga zēniem, 
Tīraines SK

10. martā
plkst. 10.00 Mārupes novada atklātās sacensības 
basketbolā 3x3 uz abiem groziem U10 grupā zēniem, 
Mārupes SK
plkst. 10.00 Basketbols LJBL Nacionālā līga U14, 
Tīraines SK
plkst. 12.00 Basketbols LJBL U14 Superlīga zēniem, 
Tīraines SK
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.februāris 2019

Pēdējo gadu laikā arī Latvijā iz-
veidojušies tiešās pirkšanas pulciņi, 
kas sniedz iespēju regulāri ik nedēļu 
vienuviet iegādāties bioloģiski 
vērtīgu, veselīgu produkciju savai 
ģimenei no dažādām Latvijas saim-
niecībām un bez starpnieku uzceno-
juma. Nu šāda iespēja ir arī 
mārupiešiem.

Tiešās pirkšanas pulciņi 
maksimāli mēģina sadar-
boties tikai ar sertificētām 

bioloģiskajām saimniecībām un 
māj ražotājiem, jo pulciņos lielākoties 
apvienojas ģimenes, kurām svarī-
ga ir tīra, ar dabīgām metodēm 
audzēta pārtika, bez lauksaimniecī-
bas ķīmijas, minerālmēsliem, ĢMO 
saturošas lopbarības un antibio-
tikām

Visu ar produktu pasūtīšanu un 
izdali saistīto darbu veic pulciņa 
dalībnieki brīvprātīgi pēc dežūru 

16.decembrī Ziemassvētku 
tirdziņa laikā Mārupes Kultūras 
nama iekšpagalmā tika atklāta 
labāko fotogrāfiju izstāde un 
noskaidroti fotokonkursa “Es mīlu 
Mārupi” uzvarētāji.

Fotokonkurss “Es mīlu Mārupi” 
kļuvis jau par tradīciju, kas 
katru gadu ļauj paskatīties 

uz Mārupi mūsu novadnieku acīm. 
Katru gadu rīkojot laureātu izstā-
di, no sirds varam priecāties par 
emocijām piepildītiem mirkļiem un 

2018.gada vasarā Mārupes nova-
da dome izsludināja ideju konkursu 
“Mārupes novada Talismans” ar 
mērķi iegūt iespējami labāko 
Mārupes novada raksturojošu per-
sonificēto tēlu – talismanu tērpa iz-
veidošanai, kas būtu izmantojams 
Mārupes novada publiskajos pasā-
kumos.

Līdz  2018.gada 31.oktobrim 
tika saņemtas vairāk kā 20 
idejas Mārupes novada per-

sonificētā tēla tērpam, no kurām  
novembrī žūrijas komisija pēc vērtē-
juma izvēlēja 5  pieteikumus, kas 
tālāk tika nodoti sabiedrības pub-
liskai balsošanai.

Apkopojot žūrijas komisijas un 
sabiedrības balsojumu, noskaidro-
ti konkursa uzvarētāji, kuri 2018.
gada 23.decembrī Adventes svinīgā 
pasākuma laikā tika apbalvoti.

Konkursā pirmo vietu, I pakāpes 

principa – katrā nedēļā iekšēji iz-
veidotā rotācijas kārtībā ir savi 
dežuranti un tādējādi visi grupas 
dalībnieki pieliek roku, lai pasūtīju-
mi varētu notikt.

Kas jādara, ja vēlies būt pulciņa 
biedrs?

1. Jāiepazīstas ar informāciju 
www.tiesapirksana.lv un jāsaprot, 
vai tas ir domāts jūsu ģimenei.

2. Jāraksta epasts uz anta.hrap-
tovica@gmail.com, ka vēlies pie-
dalīties pulciņā.

3. Nākamajā trešdienā saņemsi 
pasūtījumu tabulu un varēsi veikt 
savu pirmo pasūtījumu.

4. Pirmdienas vakarā varēsi saņemt 
pasūtītos produktus Braslas ielā 
20 (netālu no Rimi).

5. Pēc pirmā pasūtījuma ir jāpie-
sakās kādai no dežūrām.

mīļām sajūtām, ko pauž iesūtītas 
mārupiešu fotogrāfijas. Tās ir kā 
apliecinājums – mēs mīlam savu 
zemi, savu novadu un Latviju.

Atzīmējot Latvijas Valsts simt-
gadi, šoreiz konkursa darbu tēma 
bija patriotisms un nacionālie sim-
boli Mārupē. Un katram tie bija sa-
vi – zirgi Mārupes pļavās, tautu 
meitas, Medema purvs, skaisti da-
bas skati, vēstures pieskāriens vai 
Latvijas karogs virs Mārupes namiem. 
Kopumā šī gada konkursā tika 
saņemti 57 darbi. Gada nogalē ap-

Atzinības rakstu un 500 eiro nau-
das balvu ieguva Lauma Gobiņa ar 
darbu “Lapiņa vai Laimīte”.

Lauma pieteikumā savu āboliņa 
simbola izvēli raksturo šādi: “Četrlapu 
āboliņš kopš seniem laikiem tiek 
uzskatīts par veiksmīgu atradumu. 
Āboliņa atrašana nozīmē, ka gaidā-
ma veiksme. Mūsu pašu folklorā ir 
ne mazums ticējumu par āboliņu 
un to, ko tas vēsta! Piemēram, ja 
četrstarainu āboliņu lapu atrod, tā 
jāapēd, lai apēdējs kļūst laimīgs 
vai arī laime tam, kurš atrod āboliņa 
lapu ar četrām lapiņām.”

Otro vietu, II pakāpes Atzinības 
rakstu un 250 eiro naudas balvu 
ieguva Kristīne Orleāne ar ideju 
“BizzMārīte”.

Kristīnes idejas pamatā ir ku kainis 
– Mārīte (saukta arī par BizbizMārīti 
vai Dievgosniņu). Kā skaidro Kristīne, 
“kukaiņa latviskais nosaukums 
“Mārīte” ir sinonīms latviešu aiz-

balvojumu izvērtēšanas komisija 
ir izvērtējusi darbus un konkursa 
laureātus – pirmo trīs vietu iegu-
vējus. Savukārt 19 labākie darbi ti-
ka virzīti sabiedrības balsošanai, 
lai noteiktu sabiedrības simpātiju 
balvas ieguvēju.

Simpātiju balvu saskaņā ar sa-
biedrības balsojumu ieguvis Jānis 
Baļčūns ar darbu “Dziļās domās”, 
balvā saņemot SIA “Sabiedrība 
Mārupe” sarūpēto dāvanu. Jānis 
arī komisijas vērtējumā ar darbu 
“Laipu – laipa”  ieguvis 3.vietu 
konkursā un ģimenes restorāna 
“Hercogs” dāvanu karti.

2.vietu konkursā un naudas bal-
vu 100 eiro apmērā par darbu “Mārupe 
18.novembrī” ieguvis Aivars Ošiņš.

Savukārt godpilno 1.vietu ar dar-
bu “Pašiem sava ziemas pasaka” 
un naudas balvu 250 eiro apmērā 
ieguvis Lauris Līvzinieks.

Par savu darbu Lauris saka: 
“Mārupiešiem ir īpaši paveicies – 
tepat, rokas stiepiena un skatiena 
attālumā ir viss, ko vien cilvēka 
sirds var vēlēties... Gan sakoptas, 
mūsdienīgas ēkas un gludas, ap-
gaismotas ielas, gan ar mīlestību 
izloloti apstādījumi un dārzi, kas 
vienlīdz krāšņi ir kā vasarā, tā ziemā. 

Un vēl – tie ir Latvijas karogi pie 
mājām, kas lepni apliecina mārupiešu 
piederību savai valstij ne tikai 
kalendārā noteiktajos datumos, bet 
arī ikdienā!”

Šobrīd 19 labākās fotogrāfijas ir 
apskatāmas izstādē “Es mīlu Mārupi” 
Mārupes Kultūras nama iekšpa-
galmā. 

Paldies konkursa atbalstītājiem 
ģimenes restorānam “Hercogs” un 
SIA “Sabiedrība Mārupe”.

vēsturiskai dievībai “Mārai”, kas 
sevī iemieso zemes spēku. Mārīti 
uzskata arī par veiksmes simbolu, 
ticējumi vēstī, ja nolaidusies mārīte, 
tā nesīs laimi. Mārīte ir viena no 
visbiežāk sastopamajām vabolēm. 
Lai arī visbiežāk mēs to iztēloja-
mies sarkanu ar melniem  punk-
tiņiem, taču starp daudzām mārīšu 
sugām pasaulē var atrast vis-
dažādākās krāsu un punktiņu kom-
binācijas.”

Trešo vietu ideju konkursā, III pa-
kāpes Atzinības rakstu un 100 eiro 
naudas balvu par krāšņiem atvasinā-
jumiem no Mārupes novada grafi
skās zīmes simbola – darbu “Mārēni 
 Ziedlapiņu bērni”, ieguva Anita 
Grahoļska.

Iegūtie ideju konkursa rezultāti 
kalpos par iedvesmu, lai nākotnē 
atrastu atbilstošu simbolu un iz-
veidotu vispiemērotāko mūsu nova-
da talismana tērpu.

Tiešās pirkšanas kustība ienāk arī 
Mārupē

Atklāta izstāde un noskaidroti fotokonkursa “Es mīlu Mārupi” uzvarētāji

Noskaidroti ideju konkursa “Mārupes novada 
talismans” uzvarētāji

Ādolfs Stalidzāns dzim.1936.gadā
Rita Goba dzim.1935.gadā
Inese  Lidere dzim.1954.gadā
Visvaldis Hincenbergs dzim.1958.gadā
Jānis Placinskis dzim.1953.gadā

Aldis Priede dzim. 1980.gadā
Ināra Saveļjeva dzim. 1951.gadā
Vilnis Milts dzim. 1932.gadā
Ilga Ancīte dzim. 1936.gadā
Nadežda Ormane dzim. 1922.gadā
Vladimirs Peremskis dzim. 1924.gadā
Edvīns Cīrulis dzim. 1931.gadā

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža  
8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”2018. gada decembrī 
reģistrētie mirušie 

2019. gada janvārī 
reģistrētie mirušie DIEVKALPOJUMI 

2019. gada 10. un 24. 
februārī plkst. 11:00, 

Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā,

Mazcenu alejā 39.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV2167 

Tālrunis: 67149868,
epasta adrese: 

marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/izdevums
marupesvestis

Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2018.GADA
DECEMBRĪ

510
Zēni Meitenes

9
Laulības

5
Miruši

15
Dzimuši

2019.GADA
JANVĀRĪ

813
Zēni Meitenes

3
Laulības

7
Miruši

21
Dzimuši

3.vietas un simpātiju balvas ieguvējs 
Jānis Baļčūns

2. vietu fotokonkursā ieguva Aivara Ošiņa darbs “Mārupe 18.novembrī”Foto konkursa uzvarētāja Laura Līvzinieka darbs “Pašiem sava ziemas pasaka”

Sveikti labāko darbu autori – konkursa uzvarētāji


