2019.GADA JŪNIJS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

VASARA ATKLĀTA AR
KRĀŠŅIEM SVĒTKIEM
26.maijā, noslēdzot mācību gadu,
Mārupes novadā svinēti divpadsmitie Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”.
Jaunmārupes ūdenstorņa pļavās
bērnus
sagaidīja
karuseļi,
piepūšamās atrakcijas, radošās
darbnīcas, lielformāta spēles, meistarklases un citas aktivitātes. Visas
dienas garumā uz skatuves viesiem
tika piedāvāta plaša koncertprogramma.

K

ā ierasts, svētki tika atklāti ar jau tradicionālo svētku gājienu no Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas uz
svētku norises vietu. Pēc gājiena
Jaunmārupes ūdenstorņa pļavā
bērni varēja izmēģināt dažādas
aktivitātes – iesaistīties ZINOO
un Mārupes mūzikas un mākslas
skolas vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas radošajās darbnīcās un
meistarklasēs, spēlēt koka un lielformāta spēles, izmēģināt orbitronu,
brīvo kritienu un dažādus karuseļus.
Visas dienas garumā paralēli
aktivitātēm pļavā rosība notika arī
uz lielās skatuves. Svētkus atklāja Mārupes novada mazo vokālistu konkursa “Cālis 2019” uzvarētāji
- PII “Zeltrīti” audzēkņi Juris Krakts
un Marko Marauskis. Mazie skatītāji varēja baudīt koncertuzvedumu “Skaitāmpanti”, kam sekoja
Mārupes novada izglītības iestāžu
audzēkņu koncerts. Pēc pašdarbnieku kolektīviem uzstājās jauniešu grupa “BASEINS”, un dienas
izskaņā Mārupes Kendama jaunieši
DJ MIKUS pavadībā demonstrēja
savu meistarību.
Svētku ietvaros Andžeja Grauda
bungu skolas Mārupes filiāle
iepazīstināja klātesošos ar bungu
spēles burvību. SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā AS “Latvijas Zaļais
punkts” interaktīvajā teltī piedāvā-

Klātesošie varēja baudīt Mārupes novada izglītības iestāžu kolektīvu sagatavotos priekšnesumus

ja iespēju praktiski apgūt atkritumu šķirošanas iemaņas, ielūkoties
Getliņu poligonā un aplūkot PET pudeļu pārstrādes procesu.
Svētku ietvaros aizsākta veiksmīga sadarbība ar Māmiņu klubu,
kas “Māmiņu teltī” piedāvāja jaunajām māmiņām draudzīgu vietu
autiņbiksīšu nomaiņai, mazulīša
pabarošanai. Topošajām un jaunajām māmiņām bija fantastiska
un ekskluzīva iespēja klātienē tikties ar fizioterapeiti Klaudiju Hēlu un
uzdot jautājumus par mazuļa aprūpi.

Savukārt, jaunieši dienas centrā
“Švarcenieki” varēja noskatīties
dokumentālo filmu “No Ghetto uz
olimpiādi” un klātienē tikties ar filmas galvenajiem varoņiem un veidotājiem. Mārupes novada jauniešu
domes teltī tika piedāvātas dažādas aktivitātes jauniešiem un pie
telts darbojās biedrība “Caelum”, kas
piedāvāja pilnveidoties lasītprasmē.
Arī šogad mūsu svētku lieldraugs
T/K “Spice” bija sarūpējis skaistu
dāvanu aktīvajiem mārupiešiem velosipēdu, kurš tika izlozēts svēt-

ku noslēgumā. Šogad laimīgais uzvarētājs bija Markus. Sveicam!
Notikumiem bagāto dienu noslē
dza grupas “Sudden lights” koncerts.
Sportiskākas atpūtas cienītāji
varēja piedalīties jau tradicionālajā tautas skrējienā “Mārupe – 2019”,
kas ik gadu pulcē ievērojamu pulku
dalībnieku.
Skrējienā piedalījās mazie skrējēji vecumā no 3 līdz 10 gadiem, kuri startēja 150 līdz 600 metru distancē, savukārt visiem pārējiem bija atvērta piecu kilometru distance.

Kopā skrējienā šogad piedalījās 345
skrējēji.
Pateicamies atbalstītājiem, kuri rūpējās par skrējēju labsajūtu
un balvām skrējiena dalībniekiem. Šogad skrējienu atbalstīja
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””,
SIA “Kreiss”, Ģimenes restorāns
“Hercogs”, SIA “Sabiedrība Mārupe”,
SIA “UAV Factory”, SIA “Prolux”,
Mārupes Ledus Halle.

Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai top moduļu tipa piebūves
Līdz jaunā mācību gada sākumam
plānots paplašināt Mārupes
pamatskolu un Jaunmārupes
pamatskolu ar moduļa tipa
piebūvēm.
Šobrīd
Mārupes
pamatskolas moduļu izbūves darbi
rit pilnā sparā, savukārt Jaunmārupes pamatskolas moduļiem
uzsākta pamatu izbūve.

U

z 2018.gada 31.decembri Mārupes novadā
deklarēti 409 2012.gadā
dzimušie bērni - topošie pirmklasnieki, kas sasnieguši 7 gadu vecumu. 2019.gada 23.janvārī dome
lēma, ka 2019./2020.mācību gadā
Mārupes novadā būs četrpadsmit
1.klases - Mārupes vidusskolā četras, Jaunmārupes pamatskolā četras, Mārupes pamatskolā četras,
Skultes sākumskolā divas.
Lai uz šī gada 1.septembri 2012.
gadā dzimušajiem bērniem būtu nepieciešamās telpas mācību procesa
nodrošināšanai, jau šogad līdz au-
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Jaunuzceltā moduļa tipa piebūve Mārupes pamatskolai Tīrainē

gustam paredzēts izbūvēt moduļa
tipa piebūves Jaunmārupes un
Mārupes pamatskolām ar nokomplektētu materiāltehnisko bāzi.
Kopējās investīcijas no šī gada
budžeta Jaunmārupes pamatskolas moduļa tipa būvei un aprīkojumam plānotas 656 278 eiro apmērā,
Mārupes pamatskolai – 538 727
eiro, ņemot aizņēmumu valsts kasē.
Atklāta konkursa rezultātā noslēgts
līgums ar SIA “INOS”, kurš veicis abu
skolu moduļu tipa piebūvju būvprojektu izstrādi un īsteno aktīvus būv
darbus un autoruzraudzību.
Papildus atgādinām, ka ar moduļu
izbūvi darbi neapstāsies, uzsākta arī
Mārupes pamatskolas paplašināšana - jaunā korpusa un sporta laukuma būvniecība, ko projektēs un
būvēs atklāta konkursa rezultātā izraudzīts uzņēmums SIA “Arčers”.
Izbūvējot moduļa tipa piebūvi un
realizējot jaunā korpusa būvniecību, 2020.gada 1.septembrī Mārupes
pamatskolā mācības uzsāks papil-

dus 576 skolēni. Savukārt, īstenojot
Jaunmārupes pamatskolas moduļa
tipa piebūves izbūvi, skolai tiks iegūtas papildus 112 vietas.
Noslēgts arī līgums ar Gundara
Vīksnas arhitektu biroju par jaunā
bērnudārza Jaunmārupē ar 384 vie
tām projekta izstrādi.
Līdz jaunajam mācību gadam
plānots pabeigt Mārupes vidus
skolas jaunā korpusa būvniecību,
kas tiek īstenota, piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu finansējumu - kopējās būvniecības izmaksas ir 2,6 miljoni eiro.
Iecerēts arī paplašināt Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas telpas
Jaunmārupē, izbūvējot skolai jaunus korpusus. Šobrīd noslēdzies
izsludinātais iepirkums par skolas
pārbūves būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību, atklāta konkursa rezultātā noslēgts līgums ar
SIA “AR.4”.
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Informācija par Publisko iepirkumu Domes lēmumi 29.maija sēdē
likuma kārtībā veiktajiem
Lēma par zemes ierīcības projek- tā paredzēto pašvaldības autonota apstiprināšanu, zemes lietošanas mo funkciju - iedzīvotāju veselīga
iepirkumiem maijā
mērķa maiņu un adreses piešķirša- dzīvesveida un sporta veicināšana
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Atkritumu izvešanas pakalpojumi no Mārupes kapsētām un konteineru noma, SIA “Meliorators J”,
līguma summa līdz 41999,99 eiro
bez PVN.
Transportlīdzekļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu
iegāde, SIA “MEGA RP”. Līguma
summa līdz 41999,99 eiro bez PVN.
Druvas, Dikļu un Jaunzemu ielas
pārbūve, akciju sabiedrība “A.C.B.”,
līguma summa 880556,93 eiro bez
PVN.
Paleju ielas pārbūve, SIA “V
SERVICE”, līguma summa 209911,42
eiro bez PVN.
Rožkalnu ielas pārbūve, ceļu būves
firma SIA “Binders”, līguma summa
245548,29 eiro bez PVN.
Ielu apgaismojuma izbūve, SIA
“EDS”, līguma summa 77393,74
eiro bez PVN.
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu siltumapgādes un ūdens
apgādes sistēmu vispārējā pārbaude un apkope, akciju sabiedrība
“LAFIPA”, līguma summa 41999,99

eiro bez PVN.
Rotaļu laukuma gumijas seguma
nomaiņa, SIA “JLD”, līguma summa
43225,75 eiro.
AKTUĀLIE IEPIRKUMI
Bruģēšanas darbi Mārupes
novadā, iepirkuma piedāvājumu
iesniegšana līdz 12.06.2019.
Saimniecības un higiēnas preču
piegāde, iepirkuma piedāvājumu
iesniegšana līdz 12.06.2019.
Decentralizēto sistēmu sadzīves
kanalizācijas ūdeņu pieņemšanas
vietas izveide Mārupes novadā, iepirkuma piedāvājumu iesniegšana līdz
11.06.2019.
Mārupes vidusskolas vecās skolas
ēkas siltināšana un logu nomaiņa,
iepirkuma piedāvājumu iesniegšana līdz 07.06.2019.
Pagalma labiekārtošanas būv
darbi Viršu ielā 20, Tīrainē, iepirkuma piedāvājumu iesniegšana līdz
13.06.2019.
Domes izpilddirektors
Kristaps Ločs

Apstiprināts Mārupes novada
attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam īstenošanas uzraudzības
pārskats par 2018.gadu
2019.gada 29. maijā Mārupes
novada dome apstiprināja Mārupes
novada attīstības programmas
2013. – 2019. gadam īstenošanas
uzraudzības pārskatu par 2018.
gadu (turpmāk – Pārskats).

P

ārskats ir pašvaldības vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2026.gadam stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada
attīstības prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī to īstenotāji
un finanšu resursi ilgtermiņa mērķu

sasniegšanai.
Pārskatā ir apkopoti publiski pieejami dati, Mārupes novada domes
struktūrvienību un pašvaldības
iestāžu informācija par savā jomā
paveikto, kā arī iekļauta informācija
par pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu un rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
Pārskats ir apskatāms tīmek
ļa vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Attīstības dokumenti / Mārupes
novada Attīstības programma 2013.2019.gadam.

nu vairākiem nekustamajiem īpašu
miem.

Lēma atbalstīt un apstiprināt
Mārupes novada domes dalību
Grantu programmā un sadarbības
veidošanā, un noslēgt sadarbības
līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, Olaines
novada pašvaldību, Siguldas novada
pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un
AS “SEB banka”, slēdzot sadarbības līgumu.
Lēma nodot iesniegto Mārupes
novada Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu pilnveidoto
redakciju publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēma par finansiālu atbalstu
Mārupes novada sportistiem.
Lēma slēgt deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktā paredzēto no pašvaldības
autonomām funkcijām izrietošo
pārvaldes uzdevumu - nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (īslai
cīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem) ar
līguma termiņu – trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža, ar biedrību
“Cerību spārni”, reģ.Nr.400080788,
un biedrību “DIŽVANAGI”, reģ.
Nr.40008129221.
Lēma piešķirt SIA “Mārupes Tenisa
skola”, reģ.Nr.40003679273, tiesības
slēgt līdzdarbības līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punk-

daļā par „Sporta izglītības interešu
programmas tenisā” īstenošanu
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma noslēgšanas brīža
līdz 2021.gada 31.maijam.
Saskaņoja Nacionālā veselības
dienesta iesniegto Ģimenes ārstu
darbības pamatteritoriju plānu
Mārupes novadā 2019.-2021.gadam.
Saskaņoja Jaunmārupes pamat
skolas Attīstības plānu 2019.-2023.
gadam.
Saskaņoja Jaunmārupes pamat
skolas interešu izglītības programmas 2019./2020., 2020./2021. un
2021./2022.mācību gadam
Apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7/2019 “Grozījumi
Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi””
redakcijā, kādā tie tika pieņemti ar
Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.30 (sēdes
protokols Nr.3).
Lēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu vairākām personām.
Lēma izbeigt akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”
turējuma
tiesības uz sekojošiem īpašumiem:
1.1.Nekustamais īpašums Skultes
ielā 20, Skultē, Mārupes novadā
(zeme-stadions), ar kadastra Nr.
8076 001 0015; 1.2.Nekustamais
īpašums Pakalniņu ielā 6, Tīrainē,

Mārupes novads, ar kadastra
Nr.80760080437.1.3.Nekustamais
īpašums Skultes ielā 17-1, Skultē
(pasts), ar kadastra Nr.80769003532;
1.4.Nekustamais īpašums Skultes
ielā 15-1, Skultē (kantoris), kadastra
Nr. 80769003531; 1.5.Nekustamais
īpašums – būve ar kadastra apzīmējumu 80760010018 001 (pirts), kas
ietilpst Mārupes novada domei piederošā nekustamā īpašuma sastāvā Skultes ielā 23, Skultē, ar
kadastra Nr. 80760010018. Lēma
uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram ar pieņemšanas –
nodošanas aktu pieņemt augstāk
minētos norādītos īpašumus.
Pieņēma
saistošos
noteikumus Nr.13/2019 „Grozījumi
Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā”.
Apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.
gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatu par 2018.gadu.
Lēma organizēt iepirkumu “Mēbeļu
piegāde”.
Lēma biedrībai “Mārupes BMX
klubs”, reģ.Nr.40008158108, bez atlīdzības nodot pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukkalniņi”, ar kadastra Nr.80760080359, Latvijas BMX
čempionāta 3. posma un Mārupes
BMX kausa sacensību, kas notiks
2019.gada 8. un 9. jūnijā, dalībnieku
un skatītāju automašīnu un telšu
novietošanai.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Īstenots ES projekts ceļa labiekārtošanai

Vairākās novada ielās
uzsākti remontdarbi

Uzsākti būvdarbi Rožkalnu ielā

Pašvaldība maijā uzsākusi būv
darbus vairākās novada ielās.

T

iek pārbūvēta Rožkalnu
iela posmā no Mārupītes
gatves līdz Gaujas ielai.
Ielu plānots asfaltēt, izbūvējot arī
gājēju ietvi. Būvdarbus veic ceļu
būves firma “Binders” saskaņā ar
SIA “BM projekts” izstrādāto projektu. Līguma summa 245 548,29
eiro bez PVN. Darbu pabeigšanas
termiņš 2019.gada augusts.
Remontdarbi uzsākti arī Druvas,
Dikļu un Jaunzemu ielās, kur
paredzēts ieklāt bruģa segumu.
Būvdarbus veic akciju sabiedrība
“A.C.B.” pēc SIA “BM projekts” iz-
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strādātā projekta. Līguma summa
880 556,93 eiro bez PVN. Darbu
pabeigšanas termiņš līdz 2019.gada novembrim.
Savukārt Paleju ielā posmā no
Upesgrīvas ielas līdz Lilliju ielai
tiks ieklāts asfaltbetona segums,
izbūvējot arī ietvi un apgaismojumu. Būvdarbus šajā ielā veic SIA “V
service” pēc SIA “BM projekts” izstrādātā projekta. Līguma summa
209 911,42 eiro bez PVN. Darbus
plānots pabeigt līdz 2019.gada septembrim.
Būvniecības darbu laikā aicinām
sekot līdzi satiksmes organizācijas
izmaiņām!

Pašvaldība īstenojusi Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr.
3.3.1.0/16/I/016).

P

rojekta mērķis ir palieli
nāt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, vei
cot ieguldījumus komercdarbības
attīstībai nepieciešamajā ielu un
ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
15.pantam nodrošinot vienu no tās
autonomajām funkcijām – pārbūvēt
komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet
komersantiem no 01.01.2014. –
24.04.2022. attīstīt savu komerc
darbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.
Projekta ietvaros tika veikta ie-

lu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-13 no Dzirnieku ielas līdz
Stīpnieku ceļam, ceļu C-16 posmā no
ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku
ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz
Stīpnieku ceļam.
Projekta īstenošanas rezultātā:
1) vairāk nekā 17 komersanti ir
guvuši labumu no projekta ietvaros
veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
3) no projekta ietvaros veiktajām
investīcijām infrastruktūrā labumu
guvušo komersantu nefinanšu in-

vestīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos
pārsniegušas 3 554 933 eiro.
Plānojam, ka komersanti, kas guvuši labumu no projekta ietvaros
veiktajām investīcijām infrastruktūrā, laika posmā no 01.01.2014. –
24.04.2022. Mārupes novadā radīs
ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 002
527,91 eiro, no tām 1 478 868,82 eiro
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda
finansējums, 26 097,69 eiro valsts
budžeta dotācija pašvaldībām, 497
561,40 eiro pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tika īstenots no
07.07.2017. līdz 06.12.2018.
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Novadā

Mārupes vēstis

17.jūnijā būs iespēja nodot nolietotās
elektroiekārtas un citus lielgabarīta atkritumus

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” aicina
Mārupes novada iedzīvotājus šā
gada 17.jūnijā piedalīties nolietoto
elektroiekārtu un citu lielgabarīta
un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā.

N

olietoto elektroiekārtu,
lielgabarīta atkritumu un
bīstamo atkritumu izvešana ir iepriekš jāpiesaka, zvanot pa
tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@
ecobaltiavide.lv līdz 12.jūnijam

(ieskaitot). Obligāti ir jānorāda atkritumu veids, aptuvenais apjoms
un savākšanas vieta (adrese).
Savākšana notiks 17.jūnijā, sākot
no plkst. 7:00, visas dienas garumā.
Lai nodrošinātu pieteikto atkritumu
izvešanu, tie ir jānoliek pieteikumā
norādītajā vietā, ārpus iežogotas teri
torijas, kas ir pieejama “Eco Baltia
vide” darbiniekiem. Iedzīvotājiem
pašiem atrasties klāt savākšanas
laikā nav nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (ledusskapji, televizori, datori, moni
tori, plītis, putekļsūcēji utt.).
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām.
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, ko izmēru dēļ nevar ievietot
atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).

• Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas un akumulatori,
viens komplekts vieglo automašīnu
riepu bez diskiem, spuldzes u.c.).
Veicot elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti cita veida atkritumi, kā piemēram,
sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis logi u.c.
ražošanas atkritumi, kas radušies
būvniecības procesā).
Aktuālā informācija par SIA “Eco
Baltia vide” pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv.
Līdz 18. jūnijam var pieteikties arī
sadzīves atkritumu konteineru dezinfekcijai / mazgāšanai, zvanot pa
tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@
ecobaltiavide.lv.

Jaunmārupes parkā norit ievērojami
labiekārtošanas darbi

Attīstības programma
Šobrīd lielākā daļa rotaļu laukuma 3D zvēriņu un dinamisko elementu ir uzstādīti

2019.gadā turpinās labiekārtošanas darbi Jaunmārupes dabas
parkam piegulošajā teritorijā. Šobrīd norit aktīvi bērnu rotaļu laukuma būvdarbi, abpus Ūdensrožu
dīķim izveidotas gājēju ietves, kuras savienos Jaunmārupes stadiona stāvlaukumu ar sabiedrisko ēku
un Mazcenu aleju, kā arī pabeigti
stāvlaukuma piebraucamā ceļa un
gājēju ietves būvdarbi.

J

aunizveidotais bērnu rotaļu laukums “Ūdensrozes”
paredzēts bērniem vecumā
no 1-6 gadiem un atrodas ziemeļu
daļā no esošā Jaunmārupes stadiona stāvlaukuma. Laukumā paredzēta

viena galvenā ieeja. Bērnu drošībai
laukums ir norobežots ar žogu un
visā spēļu laukuma teritorijā ieklāts
gumijas segums. Bērnu laukumā
paredzēta individuāla dizaina smilšu
laukums ar iekārtām smilšu rotaļām,
šūpoles ar atšķirīgām sēdvirsmām,
slidkalniņš, mājiņas un aliņas, rotaļu
kompleksi, karuseļi, 3D zvēriņi un dinamiskie elementi, no kuriem šobrīd
lielākā daļa jau ir uzstādīti. Laukumu
no tuvējās dzīvojamās ēkas atdalīs
jau esošie stādījumi, kā arī rudens
periodā papildus tiks ierīkoti jauni
apstādījumi. Tāpat stādījumi tiks
ierīkoti stāvlaukuma ziemeļu daļā.
Gājēju ietve, kas nodrošina galveno
iedzīvotāju pastaigu plūsmu, virzīs

gar bērnu laukumu un tās segums
ir mākslīgais bruģakmens. Tās
malā tiks uzstādīta atpūtas vieta
ar soliņiem, atkritumu urnām un velostatīviem.
Esošajā atpūtas laukumā pie
Pavasaru dīķa uzsākta atbalsta
sienas pārbūve.
Pēdējie darbi tiek veikti
Jaunmārupes pamatskolas stadiona stāvlaukuma piebraucamā
ceļa pārbūves ietvaros – ir izveidota bruģēta gājēju ietve un piebraucamais ceļš.
Šobrīd norit būvdarbi arī pie gājēju ceļa izbūves no Jaunmārupes
pamatskolas stadiona stāvlaukuma
līdz Mazcenu alejai gar Neriņas upīti.

2020.-2026.
gadam

Aicinām iesaistīties Mārupes novada Attīstības
programmas 2020.–2026. gadam izstrādē,
piedaloties kādā no sekojošiem iedzīvotāju
forumiem:

12. jūnijā plkst.16:00

Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;

12. jūnijā plkst.18:00

Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē;

17. jūnijā plkst.16:00

dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē;

17. jūnijā plkst.17:30

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē

Nevalstisko organizāciju pārstāvjus, mājražotājus,
sabiedrības pārstāvjus un mājamatniekus aicinām
apmeklēt Mārupes novada zīmolvedības
darbsemināru š.g. 11. jūnijā plkst. 16:00 Biznesa
Vēstniecībā, Jelgavas ceļš 3, Tīrainē.

Jaunmārupes daudzdzīvokļu
māju pagalmu risinājumu
prezentācija
17. jūnijā plkst.19:30

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē

Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju pagalmu
un apkārtējās teritorijas vizualizācijas
prezentācija
Sagatavotais vizualizācijas modelis kalpos par pamatu
atsevišķu būvprojektu izstrādei, individuālu privāto
teritoriju sakārtošanai un realizācijai pašvaldībai
piederošās zemēs.
Izbūvēts bruģēts celiņš, kas ved gar jauizbūvēto laukumiņu

piektdiena, 7.jūnijs 2019

Top gājēju celiņš no Jaunmārupes pamatskolas stadiona
stāvlaukuma līdz Macenu alejai gar Neriņas upīti
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
13/2019

Nr.

Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2019. gada 29.maija sēdes
Nr.7 lēmumu Nr.30.
Grozījumi Mārupes novada domes
2019. gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2019 “Par aprūpes
mājās pakalpojumu Mārupes
novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”6.punktu.
Izdarīt Mārupes novada domes
2019.gada 27.februāra saistošajos
noteikumos Nr.4/2019 “Par aprūpes
mājās pakalpojumu Mārupes
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie
noteikumi) šādu grozījumu:
Svītrot Saistošo noteikumu
19.punktu, 21.punktu un 22.punktu.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2019
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2019.gada 27.marta sēdes
Nr.3 lēmumu Nr.30.
Grozījumi Mārupes novada domes
2016.gada 31.augusta saistošajos
noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes
novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.
Izdarīt Mārupes novada domes
2016.gada 31.augusta saistošajos
noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes
novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 6.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.1. mirušās personas laulātajam, jebkuras pakāpes radiniekam
vai jebkurai personai, kura bez radnieciskām attiecībām labprātīgi ir

Mārupes novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
12/2019

mam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Lai reģistrētos
Reģistrā, Privātpersona iesniedz
noteiktā parauga pieteikumu
(2.Pielikums). Reģistra uzturētājs
izsniedz Privātpersonai reģistrācijas
apliecību, kurā norāda reģistrācijas
numuru un datumu, kā arī minimālo
biežumu notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai, kas noteikts saskaņā ar
Saistošo noteikumu 20.-23.punktu prasībām.”
2.Izteikt Saistošo noteikumu
12.punktu šādā redakcijā:
“12. Komersanta reģistrā Pārvalde
reģistrē asenizatoru, kurš atbilst
visām sekojošām prasībām:
12.1. ir noslēgts līgums par
savākto notekūdeņu nodošanu ar
attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;
12.2. ir reģistrēts Latvijas
Republikas komercreģistrā;
12.3. ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) no VSIA “Autotransporta
direkcija” par tiesībām veikt kravas
autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;
12.4. tam nav nodokļu parādu
Latvijas Republikā, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, nav uzsākts
maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;
12.5. tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
polise atbilstoši komersanta komercdarbības veidam, kurā kā apdrošināšanas risks ir iekļauta pa-

kalpojuma sniegšanas laikā radušos
zaudējumu atlīdzība asenizācijas
pakalpojuma saņēmējam, un asenizatora atbildība par videi nodarītajiem zaudējumiem ;
12.6.
nodrošina specializēto transportlīdzekli notekūdeņu
savākšanai un pārvadāšanai, kurš
atbilst sekojošām prasībām:
12.6.1. ir reģistrēts Latvijas
Republikā noteiktā kārtībā,
12.6.2. ir aprīkots ar darba stundu
reģistratoru un GPS sistēmu maršruta kontrolei;
12.7. iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu
un citu normatīvo aktu pārkāpumus
ūdenssaimniecības jomā, tai skaitā
nav bijis izslēgts par pieļautajiem
pārkāpumiem no Komersantu reģistra;
12.8. nesniedz ūdenssaimniecības
sabiedriskos pakalpojumus novada
teritorijā vai tās daļā uz Mārupes
novada domes īpaša pilnvarojuma
pamata.”
3. Izteikt Saistošo noteikumu 14.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.1. reģistrē asenizatoru
Komersantu reģistrā uz laiku līdz
vienam gadam, bet nepārsniedzot
12.3.apakšpunktā minētās speciālās
atļaujas (licences) derīguma termiņu,
par reģistrāciju paziņojot asenizatoram rakstveidā;”
4. Izteikt Saistošo noteikumu
18.punktu šādā redakcijā:

uzņēmusies apbedīšanas pienākumu;”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 14.3
apakšpunktu šādā redakcijā:
“14.3. persona ir noslēgusi kapavietas uzturēšanas līgumu.”

tas uzturēšanas līgumu (23.punkts).”

3. Izteikt Saistošo noteikumu
23.punktu šādā redakcijā:
“23. Ne vēlāk kā vienas darba die
nas laikā no pirmreizējas kapavietas ieradīšanas fiziska persona, kura
veic mirušās personas apbedīšanu,
noslēdz ar pašvaldību kapavietas
uzturēšanas līgumu, kurā ieraksta
22. punkta kārtībā izdarītajā atzīmē
esošo informāciju.”

6. Izteikt Saistošo noteikumu
28.punktu šādā redakcijā
“28. Apbedījumu veic ar kapsētas pārzini saskaņotā dienā un
laikā. Saskaņojumu kapsētas pārzinis dod pēc tam, kad persona ir
noslēgusi kapavietas uzturēšanas
līgumu, izdarot atzīmi kapavietas
uzturēšanas līguma daļā, kas attiecas uz vienā reizē apbedījamo
(-ajām) personu (-ām). Ja apbedījumu veic 26. punkta kārtībā,
apbedīšanas laiku saskaņo pēc
grozījumu izdarīšanas kapavietas
uzturēšanas līgumā, izdarot atzīmi
kapavietas uzturēšanas līguma attiecīgajā grozītajā daļā.”

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu nekustamo
īpašumu “Maldari”, “Sniegi”, “Alberti”
un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienībā
Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā

Pieņemti ar Mārupes novada domes 2019 gada 24.aprīļa
sēdes Nr.5 lēmumu Nr.15.
Grozījumi Mārupes novada domes
2018.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”.
Izdoti saskaņā ar
Ūdens
saimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu
Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu.
Izdarīt Mārupes novada domes
2018.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2018 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai
tes kārtību Mārupes novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.Izteikt Saistošo noteikumu
10.punktu šādā redakcijā:
“10. Reģistrā reģistrēšanas
pienākums ir Privātpersonai.
Reģistrēšanas pienākums rodas
ar šo Noteikumu spēkā stāšanās
dienu un ir izpildāms līdz Reģistra
uzturētāja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicētajam datu-

4. Izteikt Saistošo noteikumu
25.punktu šādā redakcijā:
“25. Mirušās personas apbedīšana
var notikt tikai tad, ja par apbedīšanu atbildīgai fiziskai personai ir
izsniegts Nodaļas lēmums par
kapavietas piešķiršanu (17.punkts),
kurā kapsētas pārzinis ir izdarījis
attiecīgu atzīmi par kapavietas
ieradīšanu (22.punkts), un šī persona
ir noslēgusi ar pašvaldību kapavie-

5. Izslēgt no Saistošo noteikumu
26.punkta teikumu “Atkārtota maksa par kapavietas ierādīšanu šajā
gadījumā nav jāmaksā”.

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Daiņas”, Tīrainē
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai
Mārupes novada Dome 2019.
gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (protokols Nr.7) “Par
nekustamā īpašuma nekustamā
īpašuma „Daiņas”, Tīrainē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760080038)
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos.
Publiskā apspriešana notiks no
18.06.2019. līdz 16.07.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2019.gada 1.jūlijā plkst.17.00
Mārupes novada Būvvaldes zālē,
Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar
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detālplānojuma

projek-

tu publiskās apspriešanas laikā
varēs iepazīties Mārupes novada
Attīstības nodaļā (Daugavas iela
29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā, sākot no18.06.2019.
Informācija tiek publicēta arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 16.07.2019. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen-

trā. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
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.

“18. Sniedzot pakalpojumu,
Asenizators sadarbojas ar Reģistra
uzturētāju, pēc tā pieprasījuma, bet
ne retāk kā vienu reizi gadā, snie
dzot atskaites par Mārupes novada administratīvajā teritorijā savākto, izvesto un nodoto notekūdeņu
apjomu. Atskaitei obligāti pievieno
aizpildītu deklarāciju (3.pielikums)
un aizpildītu reģistrācijas žurnālu
(4.Pielikums) Reģistra uzturētāja pieprasītajam laika periodam.
Reģistra uzturētājam ir tiesības
pieprasīt Asenizatoram iesniegt dokumentus, kas pierāda deklarācijā
un reģistrācijas žurnālā norādītās
ziņas.”
5. Saistošo noteikumu 20.2 apakšpunktā aizstāt skaitli “10” ar skaitli “6”.
6. Saistošo noteikumu 23.punktā pirmajā teikumā aiz vārda
“biežums” izņemt komatu un teikuma daļu “kas tiek noteikts līgumā,
kuru slēdz Reģistra uzturētājs ar
Privātpersonu reģistrējot decentralizēto notekūdeņu sistēmu ir”.
7. Izteikt saistošo noteikumu
1.pielikumu jaunā redakcijā sa
skaņā ar pielikumu.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
Pielikums un pilna saistošo noteikumu versija pieejama pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv

Mārupes novada Dome 2019.gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10
(prot. Nr.7) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu
“Maldari” (kadastra Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240),
“Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vie
nībā (kadastra apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes novadā,
teritorijā”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra
Nr.80760060238), “Sniegi” (kadastra Nr.80760060240), “Alberti” (kadastra Nr.80760060239) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes vienības (kadastra
apzīmējums 80760060251) Mārupē, Mārupes novadā, teritorija apmēram
5,69 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, detālplānojuma teritorija
atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Jaukta centra apbūves teri
torijas (JC) apakšzonā ar īpašiem apbūves noteikumiem JC1, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sarkano līniju pārkārtošana un teri
torijas izmantošanas precizēšana atbilstoši spēkā esošajam Mārupes
novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas, nekustamo īpašumu īpašnieki.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 5.jūlijam Mārupes
no¬vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

piektdiena, 7.jūnijs 2019
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TIN 71. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija Rail Baltica dzelzceļa līnijai
TIN 72. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija valsts galvenā autoceļa A5 rekonstrukcijai
TIN 73. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS

L1

TIN 74. Starptautiskās lidostas "Rīga" attīstībai nepieciešamās teritorijas
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Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā
redakcija nodota publiskai apspriešanai
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Publiskā apspriešana ilgs no
2019.gada 18.jūnija līdz 16.jūlijam.
Pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.jūlijā plkst.17:00,
Mārupes kultūras namā, Daugavas
ielā 29, Mārupē.
Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata pilnveidoto
redakciju publiskās apspriešanas
laikā varēs iepazīties:
- Elektroniskajā vidē - Mārupes
novada pašvaldības interneta vietnē
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Teritorijas
plānojums/Teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. Klātienē izdrukas formātā - Mārupes novada
pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā (Daugavas iela 29, Mārupe),
pašvaldības darba laikā.
Rakstveida priekšlikumus var
iesniegt līdz 2019.gada 16.jūlijam:
- pa pastu vai iesniedzot klātienē
Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,

M1

M1

LV-2167;
- elektroniski priekšlikumus var
iesniegt 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, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
- reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā www.geolatvija.lv
Teritorijas plānojuma un Vides
pārskata izstrādātājs ir SIA
“Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā,
info@grupa93.lv, www.grupa93.lv,
tālrunis 27373939).
Papildus informācija un konsultācijas Mārupes novada Attīstības
nodaļā pie Teritorijas plānotājas
Daces Žīgures – e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv, tālr.67149862,
pašvaldības darba laikā.
R2

R2

Mārupes novada dome

Amats

Vārds, Uzvārds

PASŪTĪTĀJS: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Reģ.Nr. LV90000012827

SIA GRUPA 93

IZPILDĪTĀJS:

Kr. Barona iela 3-4,
Rīga, LV-1050,
tālr.: 27373939,
e-pasts: info@grupa93.lv,
www.grupa93.lv

Projekta vadītājs

Anita Beikule

Arhitekte

Lolita Čače

Kartogrāfs

Viesturs Laiviņš

Paraksts

Datums

300000

Mārupes novada dome 2019.
gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 (sēdes protok.Nr.7) “Par
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu
pilnveidotās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
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29.
DzS2

sacījumus plānošanas dokumenta izstrādei.
Visvairāk privātpersonu iebildumu TPG apspriešanas laikā saņemti jautājumā par iespējamo kūdras
ieguvi purva teritorijā pie Olaines
novada robežas, iebildumi pret
daudzfunkcionālas apbūves veidošanu Vētras ciemā, kā arī par lidostai
piegulošās teritorijas Mārupes ciema pusē paredzēto attīstību, kur jau
šobrīd intensīvi norit darījumu un
vieglās ražošanas objektu apbūve,
un nepieciešami risinājumi esošās
dzīvojamās apbūves respektēšanai.
Būtiskākie iebildumi no institūcijām
saņemti jautājumos par transporta plānu, mežu teritoriju izmantošanu un Lidostas teritorijas attīstību.
Izvērtējot saņemtos iesniegumus
un atzinumus, pašvaldība 2018.gada oktobrī lēma par teritorijas TPG
pilnveidošanu, kā arī, ņemot vērā
VAS “Latvijas valsts ceļi” atzinumā
norādītos ieteikumus, 2018.gada decembrī pieņēma lēmumu papildināt
teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumu ar papildus pasākumiem novada transporta plāna izstrādei, tai skaitā analizējot pievie
nojumus valsts autoceļiem un nosakot pašvaldības nozīmes un koplietošanas nozīmes ielu un ceļu
tīklu.
TPG
pilnveidošanas
gaitā
pašvaldībā papildus saņemti vēl
ap 35 iesniegumiem ar priekšlikumiem funkcionālā zonējuma izmaiņām, ierosinājumiem precizēt apbūves noteikumus, kā arī ierosinājumiem noteikt atsevišķas ielas kā
pašvaldības nozīmes ielas. Lai meklētu labākos risinājumus, tika organizētas tikšanās ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un institūcijām
par jautājumiem, par kuriem saņemti lielākie iebildumi, tai skaitā par izstrādātā Bieriņu purva precizēto teritorijas attīstības priekšlikumu, par
pievienojumu valsts autoceļiem izvērtējumu, par iespējamo rekreāci-
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Zemes vienību robeža

MĀRUPES NOVADA
TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI

Datu sagatavošanā izmantoti:
-Topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000 (Autors: © Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2009)
-Ortofotokarte mērogā 1:10000, (Autors: © Latvijas Ģeotelpiskās
informācijas aģentūra 2016)
-Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati
(Autors: © Valsts zemes dienests, 2017)
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Mērogs 1:15 000

Karte:

Kopējais karšu
skaits:
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Informācija par teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu
(turpmāk - TPG) izstrāde uzsākta
2017.gada aprīlī un 1.redakcija tika
nodota publiskai apspriešanai 2018.
gada jūnijā. Apspriešanas ietvaros tika organizētas trīs sanāksmes dažādos Mārupes novada ciemos par izstrādātajiem risinājumiem un tikai
saņemti vairāk par 370 iesniegumiem no sabiedrības pārstāvjiem, kā
arī atzinumi no institūcijām (28 institūcijas), kas bija sniegušas no-
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Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē
detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Mārupes novada
dome paziņo, ka 2019.gada 29.maijā ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes
prot. Nr.7) “Par nekustamā īpašu-

ma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760120657)
detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma
īstenošana var tikt uzsākta pēc tam,
kad parakstīts Administratīvais

līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju
varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv, ģeoportālā
www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā.

jas teritoriju veidošanu SIA “Rīgas
meži” īpašumos, par projektētās
Rail Baltica līnijas pievedceļu risi
nājumiem un atļauto izmantošanu
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
teritorijā un citiem būtiskākajiem
jautājumiem.
Būtiskākās izmaiņas pilnveidotajā TPG redakcijā:
- Mainīts piedāvātais zonējums
purva daļā blakus “Cenas tīrelim”
uz meža teritoriju M1, neparedzot
iespēju veikt kūdras izstrādi augstā purva daļā;
- Jaukta centra apbūves teritorija
Vētras ciema daļā, par ko saņemti būtiski iebildumi, vairs netiek
paredzēta, taču vienlaikus saskaņā ar īpašnieka priekšlikumu un
konkrētu teritorijas attīstības vīziju, JC3 zona noteikta dažos atsevišķos īpašumos (kopā ~6 ha), kur
jau šobrīd ar detālplānojumu noteikta jaukta darījumu teritorija;
- TPG redakcija papildināta ar
vispārēju transporta plānu, kur anali
zēti un precizēti plānotie pievienojumi valsts autoceļiem un to kategorijas, noteikts pašvaldības vienotais ielu/ceļu tīkls un noteiktas koplietošanas statusa un pašvaldības
nozīmes statusa ielas un ceļi;
- Mainīts atļautās izmantošanas
detalizācijas risinājums izstrādātā
Bieriņu purva teritorijā: lielākajā teritorijas daļā, saglabājot pēctecību, paredzēts plašs, nedetalizēts
atļautās izmantošanas veidu spektrs, bet noteiktas konkrētākas prasības detālplānojumu un lokālplānojumu izstrādei, tai skaitā nosacījumi iespējamai kūdras izstrādei teritorijās, kur saglabājies vērā ņemams
kūdras resursa apjoms. Atbilstoši
īpašnieku priekšlikumam, precizēts
ceļu (TIN teritoriju) tīklojums daļa
teritorijas;
- Izstrādāts risinājums ceļu tīkla pārkārtošanai teritorijā starp
valsts autoceļu P133, Plieņciema
ielu un pašvaldības ceļu C-19 (lidostas tuvumā), radot labvēlīgākus ap-

stākļus darījumu teritoriju (JC4) attīstībai, attiecīgi arī mainot arī esošo
un plānoto ielu kategorijas ceļiem
C16, C-17 un C-19;
- Noteikta papildu apakšzona
JC5 joslā gar lidostas pievedceļu
un Dzirnieku ielas posmu, kurā saglabājama spēkā esošajā plānojumā
paredzētā daudzstāvu publiskās apbūves objektu iespēja vienlaikus ar
darījumu un daudzstāvu autostāvvietu būvniecību;
- Precizēti ierobežojumi tirdzniecības un pakalpojumu objektu
platībām funkcionālajās zonās, kur
kā galvenā izmantošana paredzēta
arī dzīvojamā apbūve;
- Precizētas meža aizsargjoslas
ap pilsētām un publiskās ārtelpas
(DA) teritorijas;
- Aktualizēta informācija par
spēkā esošajiem un atceļamajiem
detālplānojumiem;
- Precizētas ielu sarkanās līnijas, kur konstatēta nepieciešamība
paredzēt optimālāku ielas novietojumu rēķinoties ar faktisko un plānoto situāciju, un īpašumu robežām;
- Funkcionālā zonējuma izmaiņas
saskaņā ar saņemtajiem ierosinājumiem, kur tas uzskatīts par atbilstošu TPG mērķim un novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai.
Ar TPG pilnveidoto redakciju,
pieņemtajiem lēmumiem, ziņojumu par notikušo publisko apspriešanu, kā arī precizētām atbildēm
uz saņemtajiem iesniegumiem var
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Teritorijas plānojums/
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam grozījumu izstrāde, un
Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana. Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un piedalīties novada attīstības dokumenta
publiskās apspriešanas aktivitātēs!

Izbūvēts jaunā veloceliņa
savienojums ar Jaunmārupes
ciemu

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un „Rēviņas
A”, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai
Mārupes novada Dome 2019. gada 29.maijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.9 (protokols Nr.7) “Par nekustamo īpašumu “Rasmas” (kadastra
Nr.80760072076) un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr.80760070602)
Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves gabalos.
Publiskā apspriešana notiks no
18.06.2019. līdz 16.07.2019.
Publiskās apspriešanas sanāksme
notiks
2019.gada
27.jūnijā plkst.17.00 Mārupes novada
Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Ar detālplānojuma projek-

piektdiena, 7.jūnijs 2019

tu publiskās apspriešanas laikā
varēs iepazīties Mārupes novada
Attīstības nodaļā (Daugavas iela
29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā, sākot no18.06.2019.
Informācija tiek publicēta arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 16.07.2019. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen-

trā. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
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.

Turpinot velotransporta infrastruktūras attīstību novadā, 2019.
gadā izbūvēts Mārupe -Jaunmārupe
gājēju / veloceliņa turpinājums, kas
savieno Jaunmārupes ciemu un
turpinās gar Mazcenu aleju līdz
šķērsielai
pie
Jaunmārupes
pamatskolai.

J

au iepriekš ziņots, ka laika
posmā no 2017.gada rudens
līdz 2018.gada vasarai, Rožu
ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6)
pārbūves ietvaros tika izbūvēts sen
gaidītais gājēju un velosipēdistu
celiņš ar apgaismojumu, kas savie
no Mārupes ciemu ar Jaunmārupi.
Darbi tika turpināti arī šogad un ir
izbūvēts veloceliņa turpinājums.

5 km garais gājēju un velosipēdistu celiņš sākas pie pirmsskolas
izglītības iestādes “Mārzemīte”,
Rožu ielā 35, šķērso Jaunmārupes
viaduktu, ļaujot gājējiem un velobraucējiem pārkļūt pāri A5 Rīgas
apvedceļam (Salaspils—Babīte), un
Loka ceļu, ievedot Jaunmārupes ciema teritorijā.
Turpinot darbus, plānots izveidot
un labiekārtot atpūtas vietu velobraucējiem pie Jaunmārupes ūdenstorņa, kur tiks uzstādīti soliņi, publisks dzeramā ūdens krāns, velosipēdu statīvi un karte. Papildus dzeramā
ūdens krāni nākotnē tiks uzstādīti
arī veloceliņa posmā no Mārupes
līdz Jaunmārupes viaduktam.
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Novadā

Mārupes vēstis

Apbalvoti labākie skolēnu mācību uzņēmumi

Mārupes novada daudzbērnu
ģimenes aicinātas uz kopīgu
aktīvās atpūtas pasākumu
Jau otro gadu pēc kārtas biedrība “Mārupes nākotnei”, vēlas godināt visas Mārupes novada daudzbērnu ģimenes, uzsverot šo ģimeņu
nozīmīgumu Latvijas attīstībā, un
dot iespēju vecākiem nedaudz atvilkt elpu no ikdienas rūpēm un ļauties ģimenes kopābūšanas laikam!

P

Mārupes vidusskolas skolēnu mācību uzņēmumu konkursa finālisti un žūrijas pārstāvji

22.maijā Mārupes vidusskolā notika ikgadējās labāko skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) prezentācijas
biedrības “Mārupes uzņēmēji” un
Mārupes novada domes žūrijai.
SMU ir biznesa izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JAL) projekta dalībnieki, kuri
mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē
– skolēni ražo un pārdod preces vai
pakalpojumus.

Š

ogad no 11 aktīvajiem vidusskolas SMU fināla pasākumā piedalījās septiņi –
pārējo uzņēmumu dalībnieki juta
līdzi un palīdzēja sagatavošanās
procesā. Divos atšķirīgos vērtēju-

mos par laureātiem kļuva un balvas saņēma SMU “Koordinatas”,
kas piedāvā T-kreklu apdruku,
“Kanneles” uzņēmums, kas ražo
vegāniskās šokolādes, “Casefix”
ražo koferu apvalkus no poliestera un “Mangata” nodarbojas ar rotaslietu izgatavošanu. Visi finālisti saņēma Starptautiskās lidostas
“Rīga” apliecinājumus par iespēju
prezentēt savus uzņēmumus izstādē
lidostas terminālī.
Mārupes novada dome godalgotos
skolēnu mācību uzņēmumus apbalvoja ar specbalvām 130 eiro apmērā.
Žūriju pārstāvji - Silva Jeromanova
– Maura, Laura Karnīte, Jolanta
Kursiša, Normunds Čiževskis,
Kārlis Bodnieks, Silvestrs Savickis,

Kristaps Beķeris, Andrejs Petrovs,
vērtējot jaunos uzņēmējus, sniedza viņiem gan atbalstu, gan vērtīgus padomus esošai un turpmākai
uzņēmumu darbībai.
Skolēnu mācību uzņēmumi visa
mācību gada laikā savu saražoto
produkciju ir piedāvājuši iegādāties
arī plašāk, piedaloties Junior
Achievement Latvia organizētajos
Ziemassvētku un Pavasara gadatirgos t/c Domina, Mārupes novada
skolu un citu skolu organizētajos
tirdziņos, Mārupes novada Domes
un arī reģionālajos tirdziņos, kā arī
uzņēmumi nodrošina interesentiem
individuālos pasūtījumus, savu produkciju reklamējot un piedāvājot sociālajos tīklos.

Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi gūst
panākumus finanšu pratības konkursā

No labās - Antra Slava (Latvijas Banka), 3.vietas ieguvējs konkursā “Mana vārdnīciņa” - 4.c klases audzēknis Aleksis Šagbazjans, ar
skolotāju Solvitu Lauzēju un mammu Evu Feldmani un Jānis Krievāns (JAL)- apbalvošanas pasākumā uz kuģa Tallink

15.maijā noslēdzās Latvijas
lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia)
sadarbībā ar Latvijas Banku, Tallink
un pretkrāpšanas kustību #Atkrāpies organizētais finanšu pratības konkurss 1.–4. klašu skolēniem
“Mana vārdnīciņa” un 5.–9. klašu
skolēniem “Biznesa pasakas”. Starp
labākajiem šogad ir arī Jaunmārupes pamatskolas 4. un 6.klašu
skolēni.

M

ācību gada laikā konkursam tika iesniegtas 269
finanšu terminu vārdnīcas no 39 Latvijas skolām, kuras izvērtēja Latvijas Bankas pārstāvji.
Īpaši priecājamies, ka Jaunmārupes
pamatskolai iegūtas divas godalgas
– 3.vieta Lizetei Hannai Hincenbergai
un 3.vieta Aleksim Šagbazjanam no
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4.c klases. Konkursā “Mana vārdnīciņa” tika vērtēti pašu mazāko
skolēnu skaidrojumi tādiem ekono
miskajiem jēdzieniem kā darbs, alga, profesija, tirgus, cena, peļņa,
ģimenes budžets unciti. Būtiska bija gan skaidrotā termina izpratne,
gan sniegtie papildu piemēri vai paskaidrojošie zīmējumi.
Savukārt konkursam “Biznesa pasakas” šogad tika iesniegti 276 darbi no 43 skolām. Atzinības konkursā
ieguva Jaunmārupes pamatskolas
audzēkņi Audra Paulina, Līva Kadiģe,
Hugo Bēniķis un Ivo Marko Spuriņš
no 6.klasēm. Apbalvošanas ceremonijā 7.a skolēni kopā ar skolotāju Daci Putāni klātesošajiem
dalībniekiem un žūrijas pārstāvjiem demonstrēja savu pasakas
iestudējumu. Konkursā “Biznesa
pasakas” vērtēšanas kritēriji bija

pamatskolēnu ideju novatorisms
un oriģinalitāte, kā arī finansiāli
drosmīgākie darbi.
JA Latvia vadītājs Jānis Krievāns:
“Finanšu pratību jāsāk apgūt jau pirmajās klasēs, kad tai piemīt izklaidējošāka ievirze nākotnes zināšanu
vārdā. Konkurss ir lielisks rīks, lai
palīdzēt bērniem izprast, no kurienes
ģimenē parādās nauda un kā ar to
saprātīgi rīkoties, tā ļaujot novērtēt
arī nopelnītās naudas vērtību. Esmu
pārliecināts, ka šo zinību apguve jau
skolas solā ļaus nākotnes pieaugušajiem pieņemt atbildīgus finanšu
lēmumus visdažādākajos mērogos.”
Paldies skolēniem un viņu vecākiem
par iesaistīšanos konkursos.
Solvita Lauzēja, Jaunmārupes
pamatskolas sociālo zinību
skolotāja

ateicoties līdzfinansējumam, ko biedrība “Mārupes
Nākotnei” ieguva projektu
konkursa “Mārupe mūsu – mājas
2019” ietvaros, projekta “Atpūtas
diena Mārupes goda ģimenēm –
daudzbērnu ģimenēm” īstenošanai, saskaņā ar Mārupes novada
domes 27.02.2019. lēmumu Nr.16.
14.jūlijā, JIP MĀRUPĪTE, no plkst.
11:00 - 16:00 tiek organizēta jau
otrā „Atpūtas diena Mārupes novada Goda ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm”.
Dalība pasākumā ir bezmaksas,
ar iepriekšēju pieteikšanos.
Lūgums ģimenēm pieteikties
līdz 28.jūnijam, rakstot uz e-pastu
marupesnvo@gmail.com.
Katrai ģimenei un visiem kopā,
būs iespēja piedzīvot “REĀLS
PIEDZĪVOJUMS” un izbaudīt superīgās un sportiskās aktivitātes.
Pasākuma programma būs bagāta ar dažādiem priekšnesumiem, aktivitātēm un pārsteiguma balvām no
pasākuma atbalstītājiem.
Dienas programma:
11:00 - 12:00 Ierašanās un reģistrācija
12:00 - 12:15 Pasākuma atklāšana
12:15 - 14:00 Dažādas aktivitātes
un priekšnesumi lieliem un maziem
14:00 - 14:30 Pusdienas
14:30 – 15:30 Turpinās stafetes, atrakcijas un paraugdemonstrējumi

15:30 - 16:00 Noslēgums un apbalvošana
Svarīgi zināt:
Pasākuma laikā JIP “Mārupīte”
teritorija - pludmale, volejbola un
futbola laukumi, nojumes, galdiņi,
soli, šūpuļtīkli, ugunskura vieta ar
malku un piederumiem, skatuve un
ēkas - būs tikai ģimeņu rīcībā!
Tiks nodrošināta zupa pusdienās
un būs iespēja iegādāties saldās un
sāļās vafeles no uzņēmuma “Fishka
Food”.
Aicinām vecākus padomāt par
lietām, kas nepieciešamas jūsu
ģimenes komfortam:
• dzeramais ūdens un uzkodas
starplaikos, piknika lietas;
• pludmalei atbilstošs apģērbs,
bērniem galvas segas un peldēšanās
inventārs;
• pledi/segas, bumbas un cits
sporta inventārs;
• viss cits, kas nepieciešams jūsu ģimenei, lai ērti un droši atpūstos dabā.
Esi atbildīgs! Ja netiec pieteiktajā
datumā, noteikti sazinies ar mums
un atsaki savu dalību.
Pasākuma kontaktpersonas: Elīna
Jansone tālr.: 20641245, Laura
Seļicka, tālr.: 22350460.
Biedrība “Mārupes Nākotnei”
Epasts: marupesnvo@gmail.com
https://www.facebook.com/
marupesnakotnei/
Pasākumu atbalsta: Rīgas starptautiskā lidosta, Restorāns Hercogs,
Maxima, Kafijas Banka, Fishkafood,
Reāls piedzīvojums, JIP Mārupīte,
Andžeja Grauda bungu skola, Sweets
Kendamas, Džudo klubs “Mārupe”,
BMX Mārupe, Mārupes novada basketbola līga.

Izsludināta publiskā apspriešana
kultūras un sociālā garīguma
centra “Kairos” jaunbūves
būvniecības iecerei Jaunmārupē

Izskatot Rīgas metropolijas Romas katoļu Kūrijas 2019.gada 27.maija
iesniegumu (reģ. Nr.2/9/207) un iesniegtos dokumentus, Mārupes novada būvvalde lēmusi uzsākt “Kairos” - kultūras un sociālā garīguma centra
jaunbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu laika posmā no
01.06.2019. līdz 01.07.2019 nekustamajā īpašumā “Mēmeles”, Ievu iela
8, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

M

ateriāli izlikti apskatei Mārupes novada domes ēkas 1. stāva
vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Atsauksmes var iesniegt
Mārupes novada būvvaldē, Daugavas ielā 29; LV-2167
Kontaktpersona: Mārupes novada Būvvaldes vadītājas palīdze Agnese
Auniņa, e-pasts: agnese.aunina@marupe.lv, tālr.: 67149863
Būvniecības ieceres prezentācija notiks 17.06.2019. plkst.18:30 Mārupes
mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē.

Izlaidumi Mārupes skolās
Jaunmārupes pamatskolas 9.klašu izlaidums 13.jūnijā plkst. 16.00
Mārupes pamatskolas 9.klašu izlaidums 14.jūnijā plkst. 13.00
Mārupes vidusskolas 9.klašu izlaidums 15.jūnijā plkst. 12.00
Mārupes vidusskolas 12.klašu izlaidums 15.jūnijā plkst. 17.00
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Mārupes vieglatlēti - labākie
25.maijā Baldones stadionā pirmo reizi aizvadītas Pierīgas novadu sporta spēļu vieglatlētikas sacensības. Pirmo vietu komandu kopvērtējumā
izcīnījuši Mārupes novada vieglatlēti (236 p.), kuri tikai par diviem punktiem apsteidza Babītes novada komandu, bet trešo vietu ieņēma mājinieki baldonieši (226 p.).

Treneris Janišonis: “Ieguldītais darbs ir vainagojies
ar labiem panākumiem”

I

ndividuāli vīru konkurencē tāllēkšanā visas trīs pirmās vietas ieguva mārupieši Augusts Blekte, Ints Pīrāgs un Jānis Lagzdkalns, 100
metru sprintā savās grupās uzvarēja Ints Pīrāgs, 1000 metru skrējienā uzvarēja Oskars Bambals no Mārupes.
Dāmām konkurence – īpaši skriešanas disciplīnās – bija pat lielāka nekā vīriem. Tāllēkšanā labākās savās grupās bija mārupietes Inese
Mozga un Līga Lagzdkalne, 100 metros – Džūlija Krūmiņa no Mārupes,
1000 metros – mārupiete Līga Jansone.

Noskaidroti ātrākie
skriešanas krosā
29.maijā noslēgušās skriešanas sacensības “Pavasara kross 2019”.
Kopā Jaunmārupes un Skultes ciemos startēja 106 dalībnieki dažādās
vecuma grupās, no 3 līdz pat 65 gadu vecumam. Vairāk sportot gribētāju
bija Jaunmārupes ciema posmos.

K

opvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji attiecīgajās vecuma grupās
tika apbalvoti, saņēma medaļas un gardas balviņas. Paldies
visiem gan lieliem, gan maziem veselīga dzīvesveida piekritējiem un uz tikšanos rudenī.
Sacensības organizētas ar mērķi popularizēt krosu kā daudziem pieejamu aktīvās atpūtas veidu un noskaidrot labākos Mārupes novada sportistus skriešanas krosā.
Mārupes pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu.
“Pavasara kross 2019” tiek īstenots pateicoties Eiropas Savienības un
valsts finansējumam projekta aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos” ietvaros.

Skolēni rāda slidotprasmes
Šī gada 22. maijā Mārupes ledus hallē norisinājās Mārupes vispārizglītojošo skolu sacensības “Slidotprieks 2019”. Sacensībās startēja Mārupes
skolu izveidotās 4. klašu skolēnu komandas, jo visa mācību gada garumā
4. klašu skolēni apguva slidot apmācības programmu. Sacensībās nācās
demonstrēt savas prasmes un iemaņās, ko skolēni bija apguvuši šajā programmā.

V

islabāk veicās šajās sacensībās Mārupes vidusskolas komandai,
kas izcīnīja pirmo vietu, otrajā vietā Jaunmārupes pamatskola
un trešajā vietā Mārupes pamatskolas komanda.
Paldies trenerēm Ivitai Krūmiņai un Ingūnai Lukaševičai par bērnu slidot
apmācību visa gada garumā un palīdzību sacensību organizēšanā. Paldies
Mārupes sporta centra vadībai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

Pierīgas novadu sacensībās MTB
riteņbraukšanā izcīnīta 3.vieta

Mārupes SC sieviešu volejbola komanda ar treneri Jorenu Janišoni

Šajā sezonā Mārupes pašvaldība
var lepoties ar Mārupes sporta centra sieviešu volejbola komandas
panākumiem. Mārupes volej
bolistes šogad kļuva par Latvijas
kausa ieguvējām, savukārt Nacionālās līgas finālā izcīnīta otrā
vieta, bet Entuziastu līgā 1.vieta.
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7. maijā, Mārupes Kultūras
namā, noslēdzot 2018./2019.
gada volejbola sezonu, tika
apbalvotas un godinātas Latvijas
labākās volejbola komandas un
labākie spēlētāji, tai skaitā mūsu
meiteņu volejbola komanda.
“Mārupes vēstis” aicināja uz
īsu sarunu Mārupes SC volejbola
sieviešu komandas treneri Jorenu
Janišoni.
Kāda ir sajūta pēc Latvijas kausa iegūšanas?
Sajūtas uzreiz pēc kausa
iegūšanas bija neaprakstāmas, bija milzīgs gandarījums, jo ieguldītais darbs un laiks, kas tika pavadīts sporta zālē, deva rezultātu.
Tagad ir pagājis zināms laiks, un
sāku jau domāt un ieskicēt lietas,

kas būs vajadzīgas, lai mums tas
izdotos vēlreiz.
Kādi bija noteicošie faktori, kas
nodrošināja komandas uzvaru?
Sezona bija gara un ļoti emocionāli piesātināta, viegli mums negāja
ne treniņos, ne spēlēs, bet tieši tad,
kad nospēlējām kā komanda un kad
meitenes bija noskaņojušās, mēs
varējām apspēlēt gandrīz jebkuru
pretinieku. Atkārtošos sakot, ka
mums nekas nenāca viegli vai vienkārši, visu izdarījām ar smagu darbu un ar lielu vēlmi uzvarēt. Par to
jāsaka paldies meitenēm!
Kā Jūs raksturotu savu komandu?
Nav tāda viena vārda, ar ko varētu
raksturot šo komandu, jo meitenes ir
ar dažādām ambīcijām un uzskatiem
par volejbolu un dzīvi, kas varbūt arī
nedaudz patraucēja sezonas beigās,
bet meitenes tomēr ir malači. Liels
darba apjoms tika paveikts treniņos
un spēlēs, kas vainagojās ar labiem
panākumiem. Komandā spēlē arī divas ļoti talantīgas un daudzpusīgas
spēlētājas Marta Ozoliņa un Monta
Urbāne, sportistes ar jau starptau-

tisku pieredzi, kuras mums šogad
ļoti palīdzēja, lai gan Marta paralēli trenējās un gatavojās pludmales
volejbola sezonai un Monta turpina
studijas RSU, ko apvienot ar volejbolu ir gana sarežģīti. Bez viņām
mēs nebūtu tur, kur mēs tagad esam,
paldies arī viņām!
Kādi ir turpmākie izaicinājumi gan
kā trenerim, gan komandai?
Katra nākamā sezona ir kā jauns
izaicinājums, ar kuru jātiek galā.
Spēlētājas pēc sezonas iet prom,
ir jāmeklē aizvietotājas, kas nav
vienkārši. Šobrīd meklējam sponsorus, kas varētu mums palīdzēt attīstīties kā komandai, tāpat arī tiek
plānots treniņu process uz nākamo sezonu. Lai gan sezona pavisam nesen beidzās, darba ir gana
daudz un nav laiks gulēt pie jūras
un sauļoties! Gribu teikt lielu paldies
arī Mārupes novada domei, Mārupes
sporta centram un visiem pārējiem,
kas mums šogad palīdzēja spert lielu soli uz priekšu. Mēs centīsimies
arī nākamajā sezonā jūs iepriecināt
un cīnīties par uzvaru katrā spēlē.

Lībera kausā sadalītas pirmās medaļas
Dažāda vecuma velobraucēji
1.jūnijā mērojās spēkiem ikgadējo
velosacensību “Lībera kauss 2019”
pirmajā posmā.

K

ā katru gadu sacensības
tika
aizvadītas
Jaunmārupē un pulcēja ne tikai mārupiešus, sportisko
sniegumu rādīja arī ciemiņi no ci
tiem novadiem.

Lai noskaidrotu labākos braucējus katrā vecuma grupā, sacensībās sportistiem bija jāpie
veic dažāda seguma trase, kas vijās Jaunmārupes dabas parkā un
gar ūdenskrātuvi “Pavasari”.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā no
dalībnieku grupām tika apbalvoti ar
medaļām, mazākie braucēji saņēma
veicināšanas balviņas un diplomus.
Sacensību otrais posms notiks

7.septembrī, kad trīs vecāko grupu
veiksmīgākie Mārupes velobraucēji
tiks apbalvoti ar ceļojošajiem Lībera
kausiem.
Sacensības organizēja un vadīja
Mārupes sporta centrs, dienas centri „Tīraine” un „Švarcenieki” sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas
Federāciju.

Gada labākais treneris – Matīss Vārna
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas delegācija 4.jūnijā devās tradicionālajā vizītē uz Saeimu, kur Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece
sveica sezonas labākos spēlētājus,
trenerus un tiesnešus, kā arī jaunos
basketbolistus.

2.jūnijā Baldones novada Riekstukalna sporta bāzē notika ikgadējās
Pierīgas novadu sacensības MTB riteņbraukšanā. Deviņu novadu
konkurencē mārupiešu komanda izcīnījusi godpilno 3.vietu, iegūstot 99
punktus. Pirmajā vietā nemainīgi, piekto gadu pēc kārtas, pirmo vietu
ieguvusi Baldones novada komanda, aiz sevis atstājot Ropažu novada
sportistus.

M

ārupes novadu MTB riteņbraukšanas sacensībās pārstāvēja Mečislavs Bartuševičs, Laima Ozoliņa, Vera Stumbure, Mārīte
Rjabkova, Jānis Balgalvis, Rihards Bartuševičs.
Sveicam mūsu sportistus ar panākumiem!
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P

ar LJBL 2018./2019. gada sezonas treneri atzīts
Mārupes SC basketbola
treneris Matīss Vārna. Savukārt
viņa audzēkņi Ričards Survillo un
Markuss Kiops saņēma atzinības
rakstus par prasmi savienot basketbola treniņus un spēles ar labām
sekmēm mācībās.
Lieliska ziņa ir arī tā, ka trenera
M.Vārnas audzēkņi Kārlis Eberliņš
un Toms Ailis, kā vieni no divdesmit
talantīgākajiem un perspektīvāka-

No kreisās – Ričards Alekss Survillo un Markuss Kiops kopā ar treneri Matīsu Vārnu

jiem jaunajiem sportistiem, ir izcīnījuši tiesības piedalīties Kristapa
Porziņģa basketbola akadēmijas

rīkotajā starptautiskajā nometnē
“KP6 Basketball Camp”. Nometne
notiks no 6.līdz 9.jūnijam Liepājā.
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Novadā
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Mārupes novada seniori sveikti jubilejās

SPORTA NOTIKUMI
8.jūnijā
9:30 - 14:00

Velo – foto orientēšanās
Starts Mārupes BMX sporta parkā, Tīraines dārzi 6, Mārupē

13:00 - 18:00

BMX čempionāta 3.posms
Mārupes BMX sporta parkā, Tīraines dārzi 6, Mārupē

9.jūnijā
10:00 – 18:00

LFF sacensības futbolā "Ādas Bumba"
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

11:00 – 17:00

BMX Mārupes kauss 2019
Mārupes BMX sporta parkā, Tīraines dārzi 6, Mārupē

10.jūnijā
18:00
Jau vairāku gadu garumā
Mārupes novada dome un Sociālais
dienests, turpinot tradīciju, sveic
novada seniorus apaļajās jubilejās.

Seniorus ar laba vēlējumiem un
ziediem sveica domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Sociālā dienesta
vadītāja Una Putniņa un Mārupes
senioru biedrības priekšsēdētājs
Atis Ceplis.
Savukārt par muzikālo baudījumu rūpējās aktrise, dziedātāja Zane
Dombrovska un mūziķis Raimonds
Macats.

U

z pasākumu 8.maijā
Mārupes Kultūras namā
tika aicināti 90 novada seniori, kuriem 2019.gada pirmajā gada
pusē aprit 80, 85, 90 un vairāk gadu.

Muzikālu sveicienu novada senioriem bija sagatavojusi arī VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga””, kuras darbiniece Anita Levša, atklājot svinīgo pasākumu, veltīja jubilāriem dziesmu. Īpašas dāvaniņas
mūsu novada senioriem bija sarūpējusi arī Latvijas Aptieka.

Rīgas čempionāts futbolā U12 grupā Mārupes SC - TFK
Nikars
Mārupes vidusskolas stadionā

3.jūlijā
10:00

Latvijas čempionāts futbolā U13 grupā Mārupes SC - FK
Dinamo 1
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

3., 4., 5. jūlijā

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde Jelgavā

KULTŪRAS AFIŠA
15.jūnijā plkst. 11:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada jaundzimušo sveikšana ESMU MAZAIS MĀRUPIETIS
Pasākumā tiks sveikti Mārupes novadā deklarētie bērniņi, kas dzimuši
2019. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī.
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

Jaunmārupē pie ūdenstorņa

22:00 grupas AUĻI koncerts
23:00 UGUNSKURA iedegšanas rituāls
23:30 Zaļumballe kopā ar

grupām TĀLBRAUCĒJI un
KRAUJAS BAND

Pasākuma laikā darbosies bufete

2019.GADA

11

MAIJĀ

2019. gada maijā
reģistrētie mirušie
Zigrīda Ansberga – dzim. 1931.gadā
Mudīte Dzērve – dzim. 1938. gadā
Leonards Žukovs – dzim. 1922. gadā
Jevgeņijs Jakušins – dzim. 1935. gadā
Ināra Sproģe – dzim. 1941.gadā

8

Dzimuši

DIEVKALPOJUMI
Katru svētdienu
plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39

7

Zēni

4

Meitenes

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.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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

14

Laulības

5

Miruši

RĪGAS SV. ALBERTA
ROMAS KATOĻU
DRAUDZES
kapusvētki notiks
sestdien, 6.jūlijā
Mārupes kapsētā
plkst.12.00
Mazcenu kapsētā
plkst. 14.00
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