2018.GADA MARTS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

NOSKAIDROTI PROJEKTU KONKURSA
“MĀRUPE – MŪSU MĀJAS” UZVARĒTĀJI
8.martā Mārupes novada Domē
tika paziņoti rezultāti un apbalvoti
deviņi projektu konkursa “Mārupe
– mūsu mājas” ietvaros finansējumu ieguvušie projektu iesniedzēji.

M

ārupes novada pašvaldība 10.novembrī jau trešo
reizi pēc kārtas izsludināja projektu konkursu “Mārupe –
mūsu mājas”, kurā savus projektus
varēja iesniegt ikviens mārupietis
maza mēroga sabiedriska labuma
infrastruktūras izveidei vai sabiedriskās aktivitātes īstenošanai.
Konkursā projektu īstenošanai
kopējais finansējums bija 20 000
eiro, ar iespēju katram projektam
saņemt līdz 2 000 eiro līdzfinansējumu, atsevišķos gadījumos līdz 5
000 eiro, ja tika attiecināts izņēmums saskaņā ar nolikumu.
Projektu konkursā “Mārupe –
mūsu mājas”, kas norisinājās no
2017.gada 10.novembra līdz 2018.
gada 11.janvārim, piedalījās 15
privātpersonas, iesniedzot savus
projektu pieteikumus. Saņemtos
projektu pieteikumus atbilstoši
konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja speciāli izveidota vērtēšanas
Komisija, kura tika izveidota saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumu.
No iesniegtajiem projektiem 10
projekta pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem un atbilstības vērtēšanas kritērijiem un
nodoti iedzīvotāju balsošanai interneta vidē laika posmā no 2018.gada
1.februāra līdz 16.februārim. Par uzvarētājiem tika atzīti projekti, kas
projektu konkursa vērtēšanas
komisijas un iedzīvotāju balsojuma
rezultātā saņēma visaugstāko
novērtējumu (iedzīvotāju balsojums
sastādīja 50% no rezultāta un
komisijas vērtējums 50%).
Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere:
“Man ir patiess prieks par sabiedriski aktīvajiem mārupiešiem, kuri ar
savām idejām un ieguldījumu padara mūsu ikdienas dzīvi saturīgāku
un interesantāku. Ikdienā, strādājot

Mārupes pašvaldība projektu konkursu “Mārupe – Mūsu mājas” rīko jau trešo gadu pēc kārtas un ar katru gadu pieaug projektu iesniedzēju skaits. Šogad pašvaldība piešķīrusi
finansējumu jau deviņu projektu īstenošanai.

pašvaldībā, ne vienmēr ir viegli uzminēt iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, tādēļ šāds konkurss ir lieliska
iespēja atbalstīt tieši pašu
mārupiešu iniciatīvas. Konkurss tiek
rīkots jau trešo gadu, un ir patīkami,
ka ar katru gadu iedzīvotāju aktivitāte pieaug. Tas nozīmē, ka
iedzīvotāji vēlas darboties paši un
iesaistīt arī apkārtējos.”
2018.gada 28.februāra Mārupes
novada Domes sēdē tika pieņemts
lēmums, palielinot kopējo pieejamo
finansējumu projektu īstenošanai
par nepilniem 7000 eiro, atbalstīt šādus projektus:
RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES”:
1. Mārupes vidusskolas pasākumi Latvijas 100 gadu jubilejai

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar pašvaldības
speciālistiem
Lai klātienē pārrunātu pašvaldības aktualitātes, iedzīvotāji aicināti
uz tikšanos ar pašvaldības vadību un speciālistiem:
• 19.martā Jaunmārupē, plkst.18.30 Jaunmārupes pamatskolas
mazajā zālē;
• 22.martā Tīrainē, plkst.18.30 Mārupes pamatskolā;
• 26.martā Skultē, plkst.18.30 dienas centrā “Skulte”;
• 27.martā Mārupē, plkst.18.30 Mārupes Kultūras namā.
Tikšanās laikā pašvaldības pārstāvji informēs par 2017.gadā paveiktajiem darbiem un šī gada budžetā plānotajām investīcijām.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus pārdomāt sev interesējošus jautājumus un, ja iespējams, iesūtīt elektroniski uz e-pastu marupesvestis@
marupe.lv ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms plānotās tikšanās.

piektdiena, 16.marts 2018

Projekta mērķis ir Ģimeņu sporta
dienā š.g. 24.martā organizēt skolas vēsturē un novadā paliekošu
pasākumu ar Latvijas 100 gadu jubilejai veltītiem apbalvojumiem,
tādā veidā stiprinot ģimeņu aktivitātes, vērtības un tradīcijas.
Savukārt Mākslas dienu ietvaros
aprīlī, vecākiem, skolniekiem un skolotājiem savstarpēji sadarbojoties,
radīt paliekošu instalāciju no koka
dēļiem Latvijas kontūras veidolā,
veltītu Latvijas 100 gadu jubilejai un
Mārupes novadam.
Projekta iesniedzējs: Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība
Piešķirtais finansējums: 1922
eiro.
2. Meistarklases stikla un por-

celāna apgleznošanā
Projekta ietvaros tiks organizētas
meistarklases stikla un porcelāna
apgleznošanā Lieldienās un Mārtiņdienā, meistarklasēs tapušos darbiņus noslēgumā varēs aplūkot izstādē.
Projekta iesniedzējs: Elīna Brese
Piešķirtais finansējums: 1994
eiro.
3. Atklājam un kopā piedzīvojam
tautas tradīciju spēku mūsdienu
Mārupē!
Projekta ietvaros ir paredzēts
izglītojošs sarunu vakars par tradicionālo svētku nozīmi un jēgu mūsdienu cilvēku dzīvē, kā arī tradicionālo gadskārtu svētku Jāņu
svinēšanas praktikums – svinības
Jāņu ielīgošana Mārupes “Zirgzan-

delēs”, kas domāts ģimenēm,
pieredzējušu tradicionālās kultūras
praktiķu vadībā.
Projekta iesniedzējs: Inga Keistere
Piešķirtais finansējums: 2000
eiro.
4. Meistarklases vizuāli plastiskās mākslas ievirze Mārupes
novadā
Projekta ietvaros tiks organizētas
meistarklases keramikā Lieldienās
un Mārtiņdienā, meistarklasēs tapušos darbus noslēgumā varēs
aplūkot izstādē.
Projekta iesniedzējs: Mairita Eglīte
Piešķirtais finansējums: 1985
eiro.
turpinājums 3.lpp

Mārupes novada Pašvaldības policija turpmāk atradīsies Konrādu ielā 5
No 2018.gada 14.marta Mārupes novada Pašvaldības policija pārcēlusies
uz jaunām telpām - Konrādu ielā 5, Mārupē, ēku kompleksa lielajā ēkā.
Vēršam uzmanību, ka līdz 19.martam nedarbosies Mārupes novada Pašvaldības policijas fiksētā telefona līnija! Dežūrdaļa sasniedzama, zvanot uz mobilo tālruni 25423038 (strādā diennakts režīmā) vai
rakstot uz e-pastu marupes.pp@marupe.lv, marupes.pp@inbox.lv.
Līdz šim Pašvaldības policija atradās Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39,
tomēr līdzšinējo telpu kapacitāte bija nepietiekama tās funkciju īstenošanai. Pašvaldības policijas atrašanās vieta mainīta, lai uzlabotu drošības
pasākumus novadā un varētu nodrošināt kvalitatīvākus pakalpojumus
iedzīvotājiem.
No 19.marta Konrādu ielā 5 atradīsies arī Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Olaines iecirknis, kurā būs pieejami darbinieki, kuri apkalpo
Mārupes novada teritoriju.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes lēmumi
DOMES SĒDES LĒMUMI 28.
FEBRUĀRĪ
Lēma par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adrešu maiņu un
lietošanas mērķu noteikšanu
vairākiem nekustamajiem īpašu
miem.
Lēma piešķirt tiesības slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa „Mārupe –
mūsu mājas” ietvaros deviņām
privātpersonām.
Piešķīra finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem un mūziķei.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 2/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.
22/2010 „Par pabalsta apmēru
audžuģimenēm”.
Lēma piešķirt SIA „Mārupes Tenisa skola” līdzfinansējumu 20 000
eiro apmērā 2018. gadā ar 2017.
gada 29.maija līdzdarbības līgumu
Nr. 2-17/767-2017 pilnvarotā pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Apstiprināja nolikumu „Tiesību
piešķiršanas kārtība bērnu nometņu
organizēšanai Mārupes novadā
2018. gadā” un lēma izsludināt
konkursu par tiesībām organizēt
bērnu nometnes.
Lēma atbalstīt Mazcenas biblio
tēkas iestāšanos biedrībā „Latvijas
Bibliotekāru biedrība”.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 3/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.
32/2016 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas

kārtība”.
Lēma izbeigt ar Mārupes novada
Domes 2018. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 33 (sēdes protokols Nr. 1)
izveidotās Publiski privātās partnerības projekta lietderības izvērtēšanas darba grupas darbību.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 4/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr.
13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Mārupē””.
Lēma ņemt aizņēmumu un slēgt
aizdevuma līgumu ar Valsts kasi
projekta „Skultes dabas un atpūtas
parka izveide” īstenošanai.
Apstiprināja Olaines sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sastāvu.
Lēma organizēt iepirkumu
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības
iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” un
„Mārupes pamatskolas un sporta
laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.
Lēma grozīt atklāta konkursa
„Mārupes vidusskolas pārbūve”
komisijas sastāvu.
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI 12.MARTĀ
Saskaņā ar Ivara Puncuļa
ievēlēšanu par A/S “Mārupes komunālie pakalpojmi” valdes locekli,
lēma I.Punculi atbrīvot no Domes izpilddirektora pienākumu pildīšanas.
Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Saimnieciskie darbi februārī
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Izsludināts
iepirkums
par
Mārupes vidusskolas pārbūvi,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Noslēgts līgums par fizisko apsardzi ar SIA “EVORM LTD”. Līgums darbojas no 2018.gada 1.marta – 24
mēnešus. Līguma summa 20 000,00
EUR bez PVN.
Noslēgts līgums par tehnisko
apsardzi ar SIA “VIDNESS”. Līgums
darbojas no 2018.gada 1.marta –
24 mēnešus. Līguma summa 20
000,00 EUR bez PVN.

Noslēgts līgums par tērpu izgata
vošanu un piegādi Mārupes Kultūras
nama kolektīviem ar SIA “Musturi”.
Līguma izpildes termiņš 06.04.2018.
Līguma summa 28 678,00 eiro.
Noslēgts līgums par Mārupes
novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem ziemas
sezonā ar SIA “Eco Baltia Vide”.
Līguma
darbības
termiņš
31.12.2019. Līguma summa 134
999,99 eiro.
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Mārupes pašvaldība izsludina konkursu bērnu un
jauniešu nometņu organizēšanai 2018.gada vasarā

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam
centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai
Lai veicinātu dzīvojamo māju
pieslēgumu centralizētajai kanali
zācijas sistēmai izbūvi atsevišķām
iedzīvotāju grupām, Mārupes
pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 47/2016
“Par Mārupes novada pašvaldības
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai”, izsludina
pieteikšanos
līdzfinansējuma
saņemšanai.

P

ieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz
no 2018.gada 20.marta līdz
18. aprīlim (ieskaitot) Mārupes
novada Domē (Daugavas iela 29,
Mārupe, LV-2167) ar norādi
„Pašvaldības
līdzfinansējuma
saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei”.
Uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt privātpersona, kurai
zemesgrāmatā ir nostiprinātas
īpašuma tiesības uz nekustamo
īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta
vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja
tā vai tās pirmās un otrās pakāpes
radinieki vai aizbildnis, aizgādnis,
aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā
dzīvesvieta vismaz vienu gadu
pirms pieteikuma iesniegšanas ir
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā, un atbilst vismaz vienam

līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam.
Līdzfinansējuma piešķiršanas
kritēriji:
• personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
• personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
• personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3
nepilngadīgo bērnu deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
• persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
• politiski represēta persona;
• Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustības
dalībnieks;
• vientuļais pensionārs.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā, personai piederošajā nekustamā
īpašumā Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu
pārkāpumi, un/vai ja personai ir
parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Līdzfinansējums tiek piešķirts
100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā
2500,00 eiro par viena nekustamā
īpašuma pieslēgumu. Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2500,00

eiro var tikt palielināts līdz 5000,00
eiro, ja pieslēguma izbūves rezultātā
to varēs izmantot vēl ne mazāk kā
divi nekustamie īpašumi, neskaitot
līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.
Mārupes pašvaldība šim mērķim no
budžeta līdzekļiem 2018.gadā ir
paredzējusi 50 000 eiro.
Pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var, ja ir izpildītas šādas prasības:
• nekustamais īpašums atrodas
Mārupes novadā un tā sastāvā ir
ekspluatācijā nodota viendzīvokļa
dzīvojamā māja;
• pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo
īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai
tas atrodas tuvumā šim nekusta
majam īpašumam;
• pieslēguma izbūve neietver ēkas
iekšējās sadzīves kanalizācijas
sistēmas izbūvi.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam,
jāiesniedz:
• pieteikums
• dokumenta kopija, kas apliecina
iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma
saņēmēja kritērijiem;
• zemes robežu plāns, kurā ir
atzīmētas esošās kanalizācijas
sistēmas un vēlamā pieslēguma
atrašanās vieta.
Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas
vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr.
67149875, ilze.kremere@marupe.lv.

“Eco Baltia vide” turpina slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu
apsaimniekošanu Mārupes novadā
Vides apsaimniekošanas uzņēmums “Eco Baltia vide” atgādina, ka
Mārupes novada iedzīvotājiem ir
jāslēdz jauns līgums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu. Šobrīd
jau ir noslēgti 1400 līgumi.

“I

edzīvotāji ir ļoti aktīvi un šobrīd gandrīz puse no līgum
iem jau ir noslēgti. Lielākā
daļa iedzīvotāju izvēlas slēgt līgumus elektroniski, “Eco Baltia vide”
mājas lapā, kas ir ļoti ērti un ātri,” atgādina Ilze Retiga, “Eco Baltia vide”
Klientu apkalpošanas nodaļas
vadītāja.Lai klienti no š.g. 1.maija
saņemtu pakalpojumu, līgumus
aicinām noslēgt līdz šī gada 31.martam. Klientiem, kuri būs noslēguši
jaunos līgumus savlaicīgi, līdz šī
gada 15.aprīlim tiks izsūtīts atkritumu izvešanas grafiks, kas mainīsies
visiem klientiem.Savukārt klientiem,

kuri nebūs noslēguši līgumu līdz noteiktajam datumam, atkritumi netiks
izvesti, jo nebūs tiesiska pamata
šādu pakalpojumu sniegt līdz
brīdim, kad līgums tiks noslēgts.
“Eco Baltia vide” nodrošina
vairākas līguma slēgšanas iespējas:
• Interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank,
SEB banka un Luminor banku
klientiem.
• Klātienē Mārupes novada domē
Daugavas ielā 29, pirmdienās no
plkst. 9:00-15.00, otrdienās no
plkst.11:00-17:00 un ceturtdienās
no plkst. 12:00-18:00.
• SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5,
Rumbulā, Stopiņu novadā.

SIA “Eco Baltia vide” izlozes
kārtībā vienam no katriem 1000 līguma slēdzējiem dāvina restorāna “32.
augusts” dāvanu karti 50 eiro
vērtībā. Pirmais veiksmīgais dāvanu kartes ieguvējs ir mārupietis
Jānis B. no Segliņu ielas, ar kuru
“Eco Baltia vide” darbinieki sazi
nāsies personīgi.
Saskaņā ar Mārupes novada
pašvaldības veiktā iepirkumu
konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.
gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās
SIA “Eco Baltia vide”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai
e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv.

Pašvaldība atkārtoti aicina noslēgt kapavietu uzturēšanas līgumus

Mārupes pašvaldība aicina
iesniegt piedāvājumus bērnu un
jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Mārupes novada admini
stratīvajā teritorijā un ārpus tās.

P

iedāvājumi iesniedzami līdz
2018.gada
29.martam
plkst.12.00 personīgi vai
atsūtot pa pastu Mārupes novada
Domei, adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV –
2167. Personīgi piedāvājumus var
iesniegt Mārupes novada Domes
klientu apkalpošanas centrā, Domes
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ēkas 1.stāvā, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz
15.00).
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju un
juridisko personu iniciatīvu bērnu un
jauniešu nometņu organizēšanā
vasaras periodā, rīkojot pieejamas,
dalībnieku interesēm atbilstošas
nometnes.
Ar prasībām nometņu piedāvāju
mu noformēšanai var iepa
zīties konkursa nolikumā, kas publicēts pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv.

Mārupes pašvaldība joprojām
aicina līdz šim izveidoto ģimeņu
kapavietu uzturētājus, kuriem nav
noslēgts līgums, vērsties pašvaldībā
un noslēgt līgumu par kapavietu uzturēšanu. Pašvaldība arī vēlas
uzsvērt, ka līgumu slēgšana ir bezmaksas, nekādi papildus maksājumi nav jāveic.

S

askaņā
ar
Mārupes
pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr. 29/2016
“Mārupes kapsētu uzturēšanas noteikumi” ģimenes kapavietas uzturētājam ir pienākums noslēgt līgumu, kas piešķir tiesības personai
lietot saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā piešķirtu un ierādītu
kapavietu Mārupes kapsētās.
Turpmākie apbedījumi ģimenes
kapu brīvajās kapavietās vai virs

apbedījumi būs iespējami tikai pēc
kapavietas uzturētāja rakstiska
iesnieguma saņemšanas.
Precīzākai un ātrākai informācijas apritei aicinām iesniegumā
norādīt arī e-pasta adresi saziņai, kā
arī iesniegumam pielikumā pievie
not ģimenes kapavietas fotogrāfiju.
Tos, kuru ģimenes kapavietās nav
uzstādītas piemiņas plāksnes ar
apbedīto vārdiem, aicinām sazi
nāties ar kapu pārziņiem un dabā
parādīt
ģimenes
kapavietu
(Mārupes kapu pārzine Ilona Budkina, tel. 26673151, Mazcenu kapu
pārzine Anna Smilga, tel. 26578920).
Lai noslēgtu kapavietu uzturēšanas līgumu kapavietas uzturētājam jāaizpilda un pašvaldībā
jāiesniedz iesnieguma veidlapa.
Veidlapa pieejama un iesniedza-

ma:
• domes sekretariātā Daugavas ielā
29, 2.stāvā
• klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, 1.stāvā,
• pašvaldības īpašumu pārvaldē
pie pārvaldes vadītāja palīdzes,
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35,
• pie kapsētu pārzinēm.
Elektroniskā formātā veidlapa
pieejama pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Mirušo apbedīšana.
Kādi dokumenti nepieciešami, lai
noslēgtu līgumu?
• Personu apliecinošs dokuments–
pase vai ID.
• Apbedīto miršanas apliecības (ja
ir), lai to kopijas varētu pievienot
datu bāzei.
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Novadā

Mārupes vēstis

Notikušas Mārupes novada Uzņēmējdarbības
atbalsta, Mārketinga, Tūrisma, Izglītības un Sporta un
aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes
2018. gads iesācies aktīvi darbojoties konsultatīvajās padomēs notikušas uzņēmējdarbības atbalsta, mārketinga, tūrisma, izglītības
un sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes.

Š

ogad visām padomēm
pievienojušies jauni nozaru
entuziasti. Kopumā darbam
konsultatīvajās padomēs šogad no
jauna pievienojušies dalībnieki - 3
biedrības, 2 uzņēmēji un 2 Mārupes
novada iedzīvotāju pārstāvji. Jāpiemin, ka vairākas biedrības un arī
iedzīvotāji aktīvi darbojas vairākās

konsultatīvajās padomēs. Mārupes
novada Dome priecājas strādāt
kopā ar aktīviem iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un biedrībām, kas iesaistās un sniedz savu pienesumu
novada attīstībai.
2018. gada konsultatīvo padomju sēdēs tika pārrunāti nozarēm
būtiski jautājumi, tai skaitā, 2018.
gada budžets un plānotās investīcijas nozarēs, atskats par 2017. gadā
paveikto un diskusijas par plānotajām aktivitātēm un turpmākajām
darbībām nozaru attīstības stratēģiju ieviešanai.

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties pagalmu
labiekārtošanā
Lai pašvaldība varētu labiekārtot
Jaunmārupes daudzdzīvokļu māju
pagalmus, veidojot kopīgu pagalmu
koncepciju ar apgaismojuma,
stāvlaukumu, piebraucamo ceļu un
saimniecības laukumu plānu, un,
ņemot vērā to, ka pašvaldība nav šo
zemju un būvju īpašnieks, nepieciešama pašu iedzīvotāju iesaistīšanās un dzīvojamo māju
kopības lēmums ar piekrišanu projektēšanas un būvniecības veikšanai.

A

icinām Jaunmārupes ciema daudzdzīvokļu ēku
(Mazcenu aleja 5; 6; 7; 8; 9;
11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 29)
iedzīvotājus kopā ar savu dzīvojamo ēku pilnvarotajām personām

(mājas vecākajiem) un apsaimniekotājiem izdiskutēt savā starpā
vēlmes un līdz 23.martam sagata
vot savas mājas kopīpašnieku
priekšlikumus par teritorijas plānojumu ar kopības lēmumu, iesniedzot to Pašvaldības īpašumu pārvaldē, Mazcenu alejā 35, Jaunmārupē, (tel. 26467729) par konkrētu laiku vienojoties iepriekš.

24.martā

plkst. 10.00
Mārupes sporta kompleksa zālē,
Kantora ielā 97
Dalībnieki
1.grupa - 1.klases skolēni un vecāki
2.grupa - 2.klases skolēni un vecāki
3.grupa - 3.klases skolēni un vecāki
4.grupa - 4.klases skolēni un vecāki
5.grupa - 5.klases skolēni un vecāki
6.grupa - 6.klases skolēni un vecāki

Mārupes novada

Ģimeņu
sporta diena

Sacensību programmā
Veiklības stafetes ar skriešanu, lēkšanu un sporta spēļu elementu izmantošanu
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 23.martam plkst. 9.00 Mārupes pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv. Īpašos gadījumos pieteikšanās pasākuma dienā 9.00 -9.30
Kopvērtējuma 1.-3. vietas ieguvēji saņems kausus, diplomus un balvas.
Visi sacensību dalībnieki saņems piemiņas medaļas
Sacensību noslēgumā – garšīgs pārsteigums!

Kontaktinformācija:
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
Nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Valdis Kārkliņš, e-pasts:
valdis.karklins@marupe.lv
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
ainavu arhitekte Žanete Salzirne,
e-pasts: zanete.salzirne@marupe.lv

Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe –
mūsu mājas” uzvarētāji

Mārupes novada Ģimeņu sporta diena tapusi ar
Mārupes novada Domes projektu konkursa
“Mārupe – mūsu mājas” finansiālu atbalstu

turpinājums no 1.lpp

5. Lielformāta glezna „Mana
Mārupe” Balto galdautu svētkos un
Mākslas dienas darbnīcas Mārupē
Mākslas dienu ietvaros aprīlī
norisināsies radošās darbnīcas
glezniecībā. Mākslas dienas novadnieki ik gadu gaida ar lielu prieku un
entuziasmu. Savukārt 4.maijā taps
lielformāta glezna – tā no balta
audekla Balto galdautu svētku laikā
pārtaps par košu, laikmetīgu gleznu.
Profesionālo mākslinieku vadībā
mazi un lieli mārupieši varēs
iegleznot savu svētku sajūtu kopējā kompozīcijā. Lielformāta gleznojums būtu kā svētku kulminācija
Mākslas dienām Latvijas simtgadē.
Projekta
iesniedzējs:
Ieva
Markēviča
Piešķirtais finansējums: 2000
eiro.
RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRA”:
6. Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums
jauniešiem un pieaugušiem Jaunmārupes ciemā (1.kārta)
Projekta mērķis ir radīt drošu un
aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai
laika pavadīšanai gan bērniem, gan
pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu laukumu
Jaunmārupes ciemā. 1.kārtā
paredzēta bērnu aktīvās atpūtas
laukuma izveide – bērnu rotaļlaukuma būvlaukuma sagatavošana,
melnzemes noņemšana, smilšu atvešana un izlīdzināšana, āra rotaļu
izvietošana, melnzemes paugura
vasaras un ziemas aktivitātēm, kā
arī pludmales volejbola laukuma izveide un pieguļošās teritorijas
apzaļumošana.
Projekta iesniedzējs: Elīna Parhomenko
Piešķirtais finansējums: 5000
eiro.
7. Bērnu rotaļu un atpūtas lauku-
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ma ierīkošana Meldriņu ielā 3,
Mārupē
Projekta ietvaros plānots izveidot
bērnu rotaļu laukumu, jo konkrētajā
apkaimē bērniem nav pieejama
neviena moderna, mūsdienu
prasībām atbilstoša, droša, videi
draudzīga bērnu rotaļu laukuma
brīvā laika pavadīšanai.
Projekta iesniedzējs: Oscar Wedding Studio, IK
Piešķirtais finansējums: 4985
eiro.
8. Droša pastaiga pa Peļu ceļu (no
Jaunmārupes līdz Imakām)
Projekta ideja ir izbūvēt vides objektu – taku caur ceļam pieguļošo
mežu, aptuveni 350 m garumā posmā no Jaunmārupes degvielas uzpildes stacijas līdz Jaunimaku
pļavai. Ieguvēji no projekta realizācijas būs gan novada iedzīvotāji, gan
novada viesi, t.i. kājāmgājēji, skrējēji, nūjotāji, riteņbraucēji.
Projekta iesniedzējs: Mārtiņš
Galiņš
Piešķirtais finansējums: 1975
eiro.
9. Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu laukums un sporta laukums
jauniešiem un pieaugušajiem Jaunmārupes ciemā (2. kārta)
Projekta mērķis ir radīt drošu un
aizraujošu vidi aktīvai un veselīgai
laika pavadīšanai gan bērniem, gan
pieaugušajiem, izveidojot rotaļu laukumu un sporta spēļu laukumu
Jaunmārupes ciemā. 2.kārtā
paredzēta āra rotaļu laukuma elementu izvietošana (trošu ceļš,
šūpoles balansieris, šūpoles uz atsperes).
Projekta iesniedzējs: Vineta Kutkēviča
Piešķirtais finansējums: 5000
eiro.
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Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
30/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 22. novembra
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 16
Grozījumi Mārupes novada
domes 2016. gada 30. novembra
saistošajos noteikumos Nr.
42/2016
„Par kultūras un kultūrizglītības
projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par
kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu
Mārupes novadā” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 25.2
un 25.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
„25.2. personas organizētā pasākuma vai ierosinātās ieceres, kurai
ir kultūras vērtība un/vai tautas
jaunrades nozīme Mārupes novadā,
aprakstu, norādot norises laiku, vie
tu,
pasākuma
vai
ieceres
īstenošanas rezultātā sasniedzamo
rezultātu un rezultatīvo rādītāju, kā
arī sniedzot informāciju katram
vērtēšanas kritērijam saskaņā ar
Saistošo noteikumu pielikumu Nr. 1
vai pielikumu Nr. 2;
25.3. plānoto izmaksu tāmi saskaņā ar pielikumu Nr.3, norādot personas pašas piesaistīto finansējumu avotu un apmēru, īpaši atzīmējot, vai pasākuma vai ieceres

īstenošanas gaitā no mērķauditorijas ir plānots ieņemt papildus finanšu līdzekļus.”
2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 251, 252 un 253 punktiem
šādā redakcijā:
„25.1 Domes piešķiramais līdzfinansējums tiek aprēķināts pamatojoties uz izmaksām, kuras pieteikumam pievienotajā tāmē norādītas
kā nepieciešamas pasākuma vai
ierosinātās ieceres mērķa sasniegšanai
25.2 Tāmē norādīto plāno izmaksu pamatojošie izdevumi nevar būt
radušies līdz domes lēmuma par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
pieņemšanas brīdim, kā arī izmaksas nevar veidot izdevumi, kuri
saistīti ar
25.2 1. atlīdzību par pasākuma
vai ieceres plānošanu, koordinēšanu, kontroli un novadīšanu (autoratlīdzība, personas un iesaistītā personāla atalgojums, apdrošināšana
utml.);
25.2 2. personas
ikdienas
pastāvēšanu vai tās pamatdarbības
nodrošināšanu, un kuri var tikt
izmantoti pirms un pēc pieteiktā
pasākuma (ieceres) īstenošanas
(ēdināšana, kancelejas preces, biroja piederumi un aprīkojums, telekomunikācijas un interneta pakalpojumi, biroja uzturēšanas izmaksas
u tml.).
25.3 Dome, konstatējot, ka tāmē
ir norādītas 25.2 punktā minētās izmaksas (neattiecināmas), samazina pieprasītā līdzfinansējuma apmēru, tajā iekļaujot tikai saskaņā ar
šiem saistošajiem noteikumiem attiecināmas izmaksas.”
3. Izteikt Saistošo noteikumu 26.
punktu šādā redakcijā:
„26. Pieteikumam pievieno
Mārupes novada Kultūras nama direktora atzinumu, ka pasākums vai

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Vaidavas”,
Mārupē, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu
Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma „Vaidavas”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8076
007 0787), 2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukša-

iecere atbilst Mārupes novada
domes apstiprinātajai Mārupes
novada Kultūrvides attīstības un
tradīciju plānam.”
4. Izteikt Saistošo noteikumu 28.3
apakšpunktu šādā redakcijā:
„28.3. persona pieprasa līdzfinansējumu mērķim, kurš neatbilst
Saistošo noteikumu 20. punktā
norādītajam, tai skaitā, lai segtu izmaksas, kuras radušās notikušajam
pasākumam vai īstenotajai iecerei
jau pirms pieteikuma iesniegšanas
un domes lēmuma pieņemšanas par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
taisītās izmaksas jau notikušajam
pasākumam vai īstenotajai iecerei;”
5. Izteikt Saistošo noteikumu 33.
punktu šādā redakcijā:
„33. Finansējumu izmaksā tikai pēc tam, kad administratīvo līgumu paraksta visas puses, bet ne
ātrāk kā vienu mēnesi pirms atbalstītās personas dalības vai atbalstītā pasākuma norises vai
ieceres īstenošanas uzsākšanas datuma. Ja personas dalība, pasākuma vai ieceres īstenošana tiek
plānota pa daļām laika periodā, kas
garāks par vienu mēnesi, finansējumu izmaksā pa daļām šajā punktā
noteiktā kārtībā pirms katras attiecīgas dalības vai katras pasākuma
(ieceres) daļas.”
6. Papildināt Saistošos noteikumu ar 33.1punktu šādā redakcijā:
„331. Persona ir tiesīga veikt izmaiņas plānoto izdevumu tāmē līdz
20% (divdesmit procentu) apmērā
no katras atbalstītās konkrētās
tāmes pozīcijas. Šādas izmaiņas ir
pieļaujamas tikai gadījumā, ja vienlaicīgi tiek paredzēti atbilstoši
mazāki izdevumi kādā citā tāmes
pozīcijā, kā arī netiek palielināts ar
domes lēmumu piešķirtais līdzfinansējums, saglabājot procentuālo
sadalījumu starp pašu finansējumu

un līdzfinansējumu un 25.12 punktā
noteiktos nosacījumus. Izmaiņas
tāmē tiek akceptētas administratīvajā līgumā noteiktā kārtībā, ja tās
atbilst šī punkta prasībām un tiek
iesniegtas Pašvaldībā 33. punktā
noteiktā termiņā pirms finansējuma
izmaksas. Pēc finansējuma izmaksāšanas izmaiņas tāmē nav
pieļaujamas, izmaiņas finansējuma
izlietojumā tiek vērtētas saskaņā ar
35.1 vai 35.2 punktu.”
7. Izteikt Saistošo noteikumu
34.punktu un 35.punktu šādā redakcijā:
„34. Pretendents, kurš saņēmis
Pašvaldības finansējumu ne vēlāk
kā viena mēneša laikā personas
dalības atbalstītajā aktivitātē vai no
pasākuma vai ieceres pēdējās norises dienas
administratīvajā
līgumā atrunātajā kārtībā, iesniedz
Pašvaldībai piešķirtā finansējuma
izlietojuma atskaiti ar maksājumu
apliecinošiem dokumentiem (vai to
kopijām uzrādot oriģinālu) saskaņā
ar pielikumu Nr.4.
35.
Finansējuma saņēmējs atmaksā Pašvaldībai saņemto finansējumu sekojošā apmērā šādos
gadījumos:
35.1. neizlietotu finansējuma
daļu, ja persona ir piedalījusies atbalstītajā
pasākumā
(skatē,
seminārā, koncertā vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība
un/vai tautas jaunrades nozīme) vai,
ja pasākums vai iecere tika īstenota pilnībā, pieteikumā un līgumā
norādītais rezultāts ir sasniegts, bet
atsevišķas finansējuma pozīcijas
nav tikušas izlietotas, kopumā personas dalību, pasākumu (ieceri) ne
ietekmējot;
35.2. neatbilstoši piešķiršanas
mērķim izlietotu finansējumu, ja:
35.2.1. persona nav piedalījusies
atbalstītajā pasākumā (skatē,

nu, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu
var iepazīties Mārupes novada
Domes mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Detālplānojumi.

Detālplānojuma projekta publiskā
apspriešana notiks no 19.03.2018.
līdz 16.04.2018.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2018.gada 9.aprīlī
plkst.17.00 Mārupes novada Domē,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes
sēžu zālē 2.stāvā.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojumu projektiem varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/
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Detālplānojumi,
sākot
no
19.03.2018. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus lū
dzam iesniegt rakstiski līdz
16.04.2018. Mārupes novada domei
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmek
lētāju pieņemšanas laikā – pirm
dienās un ceturtdienās no 9.00 18.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe.info@
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.

Domes priekšsēdētāja vietniece
L.Kadiģe

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Kūdras”, Mārupes novadā detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela
43, Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 (prot. Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760030847), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir veikt zemesgabala
sadalīšanu apbūves gabalos.

seminārā, koncertā vai citos pasākumos, kuriem ir kultūras vērtība
un/vai tautas jaunrades nozīme) vai
pasākums vai iecere tika īstenota tikai daļēji vai netika īstenota vispār
un nav konstatēts 35.1.punktā
minētais gadījums,
35.2.2. Pieteikumā norādītais rezultāts nav sasniegts,
35.2.3. finansējums izlietots neatbilstoši tāmē norādītajām pozīcijām;
35.2.4. finansējums tika izlietots
25.1 punktā norādīto neattiecināmo
izmaksu segšanai vai jebkuru citu
izdevumu segšanai, kuri nav bijuši
ietverti 25.3 punktā minētā tāmē vai
33.1 punktā minētajos tāmes grozījumos;
35.2.5. dalība atbalstītajā pasākumā (skatē, seminārā, koncertā vai
citos pasākumos, kuriem ir kultūras
vērtība un/vai tautas jaunrades
nozīme) ir notikusi vai pasākums vai
iecere tika īstenota, pārkāpjot administratīvā līguma un domes lēmuma par finansējuma piešķiršanu nosacījumus vai neievērojot personas
pieteikumā norādīto informāciju;
35.2.6. nav iesniegta atskaite saskaņā ar 34. punktu.”
8. Izteikt Saistošo noteikumu 45.
punktu šādā redakcijā:
„Domes izpilddirektora pieņemtos
lēmumus un faktisko rīcību, kā arī
darbības, kas saistītas ar piespiedu
izpildi, var apstrīdēt Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”
9. Papildināt Saistošos noteikumus ar Pielikumu Nr. 3 un Pielikumu
Nr. 4.

Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 (prot. Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 006 0035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma
“Kūdras”, teritorija, aptuveni 2,67 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. ga
dam, nekustamais īpašums “Kūdras” atrodas funkcionālās zonas

Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves
teritorijas ārpus ciema (DzSM) un
funkcionālajā zonā Mežu teritorijas
(M).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu piecus apbūves gabalus ārpus ciema teritorijā Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā
īpašuma īpašnieki – fiziskas personas.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,

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

Paziņojums par “Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās
teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā” publiskās apspriešanas laikā
saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka 2018. gada 23.martā
plkst.10.00 notiks darba sanāksme,
kurā izskatīs Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās
teritorijas attīstībai Tīraines ciema

daļā projekta publiskās apspr
iešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta –
Mārupes novada Dome, Daugavas
ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē

2.stāvā. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas
plānotājas
Daces
Žīgures:
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862

piektdiena, 16.marts 2018

Pašvaldība
Mārupes vēstis

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

Visi detālplānojumi pieejami elektroniski
Lai nodrošinātu sabiedrībai
ērtāku piekļuvi informācijai par teri
torijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī
ir izveidota vienota sistēma, kur ar
laiku būs pieejami visi spēkā esošie
un izstrādes stadijā esošie
plānošanas dokumenti, tai skaitā
detālplānojumi, lokālplānojumi un
teritorijas plānojumi. Publiski pie
ejamā informācija par teritorijas
plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā –
Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv.).
Šajā vietnē ir pieejama informācija
ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī kopējiem valsts līmeņa un reģiona līmeņa

Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma “Saulrieši”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760070315), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Saulrieši”
teritorija, aptuveni 3,81 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam,
nekustamais īpašums “Saulrieši”
atrodas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir sadalīt zemesgabalu privātmāju
apbūves gabalos. Detālplānojuma
izstrādes ierosinātājs ir nekustamā
īpašuma īpašnieks – fiziska persona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At-

tīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 9.aprīlim
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami, iesūtot
tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
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.

plānošanas dokumentiem.
Informējam, ka kopš šī gada arī
visi Mārupes novada teritorijā izstrādātie, spēkā esošie detālplānojumi ir pieejami elektroniski šajā
sistēmā, tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv. Ģeoportālā atverot sadaļu
“Teritorijas attīstības plānošana” un
ievadot konkrētā detālplānojuma
nosaukuma daļu vai dokumenta izstrādātāja izvēlnē izvēloties
Mārupes novadu, tiek atlasīti atbilstošie dokumenti.
Tāpat Mārupes novada detālplānojumu saraksts un kartoshēma apskatāma pašvaldības mājaslapā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Detālplānojumi, kur sai
tes lietotāju aizved uz interesējošo

detālplānojumu.
Atgādinām, ka arī izstrādē esošie
plānošanas dokumenti ir pieejami
Ģeoportālā, pie tam iedzīvotājiem ir
iespēja pierakstīties uz paziņojumu
saņemšanu par sev interesējošu
teritoriju, kad tajā tiek uzsākta jauna plānošanas dokumenta izstrāde
vai notiek plānošanas dokumenta
publiskā apspriešana. Aicinām
izmantot šo iespēju, kas ļaus sekot
līdzi un nepalaist garām informāciju par teritorijas plānošanas aktivitātēm Mārupes novadā.

Aprīlī tiks uzsākta Daugavas ielas rekonstrukcija
Lai atbilstoši satiksmes intensitātei labiekārtotu vienu no centrālajām Mārupes novada ielām – Daugavas ielu, VAS “Latvijas valsts ceļi”
ir noslēguši būvdarbu līgumu ar SIA
“Ceļu būvniecības sabiedrība
“Igate”’ un plānots, ka būvdarbi tiks
uzsākti aprīlī.

S

askaņā ar iepirkumu Nr.
LVC2017/122/AC starp VAS
“Latvijas valsts ceļi” un SIA
“Ceļu būvniecības sabiedrība
“Igate”’ ir noslēgts līgums Nr.

LVC2017/3.1.1/20/AC/PA par objekta “Valsts reģionālā autoceļa P132
Rīga-Mārupe (Jaunmārupe) posma
1,80 - 4,14 km pārbūve” būvniecību.
Kā informē būvnieks, būvdarbu
uzsākšana augstāk minētajā būvobjektā tiek plānota, sākot ar 2018.
gada aprīli. Paredzamais būvdarbu
ilgums - 150 dienas no būvdarbu
uzsākšanas.
Atgādinām, ka šī projekta ietvaros
tiks veikta ceļa rekonstrukcija Daugavas ielā posmā no Sīpeles ielas
līdz Lielajai ielai, kas ietver gan gā-

jēju celiņa izbūvi, gan krustojumu
pārbūvi.
Minētajā posmā plānots izbūvēt
apļveida kustību Mārupītes gatves
krustojumā un papildus uzstādīt 3
luksoforus – Pededzes, Liliju un
Lielās ielas krustojumā, ļaujot transportlīdzekļu vadītājiem un kājāmgājējiem droši šķērsot Daugavas ielu.
Papildus tam, posmā no Sīpeles
ielas līdz pieturai “Purmaļi”
paredzēts izbūvēt gājēju celiņu.

DARBA BIRŽA

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31,
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

dzīvo Mārupē
strādā Mārupē

14.aprīlī no 12:00 līdz 15:00
Mārupes novada Domē
Daugavas ielā 29, Mārupē
Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.4) “Par nekustamā
īpašuma Rožu iela 31, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760120657), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 31
teritorija, aptuveni 2 ha kopplatībā.
Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums Rožu iela 31 atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu apbūves
gabalos
privātmāju
būvniecībai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir nekustamā
īpašuma īpašnieks – juridiskās personas pilnvarotā persona.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At-

piektdiena, 16.marts 2018

tīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 9.aprīlim
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos
uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
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.

UZZINI PAR
VAKANCĒM

Aicināts ikviens

UZŅĒMUMOS

un interesents!

MĀRUPES

Jaunieti,

vēlies darbu
vasaras brīvlaikā?

PIESAKIES!

DARBA MEKLĒTĀJS

118

PIEEJAMAS

darba vietas

Mārupes novada Domē

JAUNIEŠIEM VASARĀ

Plašāka informācija un programma
www.marupe.lv
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Izglītība

Mārupes vēstis

Pirmsskolas mūzikas skolotāju pieredzes skola PII“Mārzemīte”

15. februārī PII “Mārzemīte”
norisinājās pirmsskolas mūzikas
skolotāju pieredzes skola. Uz to bija
ieradušās mūzikas skolotājas un
metodiķes no Rīgas, Siguldas un
Pierīgas pirmsskolas iestādēm.
Mēs, PII “Mārzemītes” mūzikas
skolotājas Ramona Mediņa un Iveta Groskopa, dalījāmies savā
pieredzē ar kolēģēm par Mūzikas
dienām, kuras mūsu iestādē notika
šā gada janvārī.

C

aur muzikālo darbību mēs
bērnā attīstām psihiskos
procesus – uzmanību, atmiņu, domāšanu, uztveri, iztēli; vi
sus intelekta veidus; radošumu; va
lodu- skaņu artikulāciju; ne tikai
muzikālo, bet arī fonētisko dzirdi;
komunikatīvās iemaņas; emocionālo pasauli un izziņas procesu
kopumā. Tāpēc mēs, mūzikas skolotājas, vēlamies vērst uzmanību uz
to, cik nozīmīga ir muzikālā audzi
nāšana un muzicēšana pirmsskolā.
Vēl joprojām tā netiek atbilstīgi
novērtēta, un dažkārt tai tiek piešķir-

ta tikai izklaides funkcija. Pirmsskolas vecuma bērnu muzikālajā darbībā svarīgs ir process. Tāpēc pie
mums PII „Mārzemīte” Mūzikas die
nas šogad norisinājās divu nedēļu
garumā. Caur daudzveidīgu muzi
kālo darbību un radošu darbošanos
tika aizvadītas visa šīs dienas. Mūzikas dienas mūsu pirmsskolā ir
aizsākušās jau kā tradīcija un norisi
nās nu jau otro gadu.
Šo mūzikas dienu ietvaros mūsu
iestādē notika dziesmu dramatizācijas koncerts “Sanāciet, sadziediet!”.
Koncerts tika veltīts Latvijas 100. jubilejas gada ieskandināšanai, un
dziesmu dramatizācijai tika izvēlētas latviešu komponistu dziesmas
bērniem. Bērni ar savām radošajām
idejām iesaistījās deju horeogrāfiju
veidošanā, kopā ar grupu skolotājām gatavoja atribūtus dejām un dekorācijas, sadarbībā ar vecākiem un
skolotājām, tērpus dejām.
Mūzikas dienās iestādē viesojās
audzēkņu vecāki un vecvecāki, brāļi
un māsas, kuri iepazīstināja bērnus
ar tiem instrumentiem, uz kuriem

paši prot muzicēt, kā arī mūzikas
tēma tika integrēta visos darbības
veidos bērnu ikdienā. Bērni gan
zīmēja, veidoja, krāsoja, aplicēja ar
mūziku saistītas lietas, klausījās pasakas par instrumentiem, mācījās
dzejoļus, gāja rotaļās, aktīvi līdzdarbojās skaņu pasakās, dziedāja,
spēlēja dažādus instrumentus,
iepazina skaņu pasaules daudzveidību.
Bet Mūzikas dienu noslēgumā
“Mārzemīti” pieskandināja visu grupu bērnu pašdarināto instrumentu
orķestri, kuri ar savu skanējumu un
daudzveidību
priecēja
visus
klausītājus. Ar dažiem priekšnesu
miem no Mūzikas dienām bērni iepriecināja arī ciemiņus.
Savukārt, kolēģes pieredzes skoliņā, dalījās pieredzē par savās
iestādēs
rīkotajiem
netradicionāliem muzikālajiem pasāku
miem, un, pārrunājot mūsu iestādē
redzēto, atzina, ka šāda pieeja tēmai
sasaucas ar vadlīnijām jaunajā
izglītības programmā un kompetenču pieeju.
Šajā dienā visas kopā darbojāmies radošajā darbnīcā keramikas
pulciņa vadītājas Ainas Ozoliņas
vadībā, un no māla gatavojām katra
savu unikālu mūzikas instrumentu– zvaniņu.
Vēlamies pateikties visām
kolēģēm, kuras viesojās mūsu
iestādē! Daloties pieredzē, šajā die
nā ieguvām jaunas idejas savam
turpmākajam darbam.
Iveta Groskopa un Ramona
Mediņa, PII “Mārzemīte” mūzikas
skolotājas

Pieredzes skola “Gaismas galdu izmantošana rotaļnodarbībās” PII “Zeltrīti”

28.februārī, kad ārā aiz loga bija
pamatīgs sals ,PII “Zeltrīti” uzņēma
viesos Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus. Uz semināru-pieredzes apmaiņu “Gaismas
galdu izmantošana rotaļnodarbībās” bija ieradušās vairāk kā 20
pirmsskolas skolotājas gan no
novada iestādēm, gan no Baldones,
Babītes, Ropažu un Stopiņu nova
diem.

N

evar noliegt, ka mūsdienās
jau pirmsskolas vecuma
bērni bieži ir tendēti uz informācijas uztveršanu vizualizēti,
tāpēc pedagogiem ir jāmeklē
jaunas, inovatīvas,
aizraujošas
metodes un interesanti mācību
līdzekļi pedagoģiskajā procesā. Un
tieši gaismas galdi jeb smilšu lampas ir veids kā nodrošināt bērnam
jaunu radošu vidi rotaļnodarbībām
un padarīt aizraujošu mācību procesu. Iespēja darboties ar gaismas
galdiem ļauj bērniem koncentrēties,
veicina radošo darbošanās prieku
un attīsta iztēli. Kā zināms labas
koncentrēšanās spējas ir nepieciešamas jebkura uzdevuma
veikšanai. Priekšmeti, dabas materiāli un attēli, ar kuriem darbojas
uz gaismas galda izgaismojot tos
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ar Led gaismiņām, ir vieglāk iegaumējami, tādā veidā attīstot bērna vizuālo atmiņu. Laba vizuālā atmiņa bērniem mācīšanās procesā
ļauj vieglāk apgūt lasīt, rakstīt un
skaitītprasmes. Savukārt spēles
smiltīs ļauj izpaust savas jūtas un
emocijas. Gaismas galdus no plast
masas kastēm PII “Zeltrīti” skolotājas jau pirms vairākiem gadiem
mēģināja izgatavot un pielietot
pašas. Vairākās grupās arī ar vecāku
atbalstu tapa interesanti smilšu un
gaismas galdi. Taču iegādājoties katrai grupai gaismas galdu jeb smilšu
lampu ar papildvirsmu, esam ieguvuši iespēju izmantot vairākus šos
galdus grupu darbam rotaļnodarbībās, ko arī parādījām semināra
dalībniekiem.
Nodarbības pieredzes skolā rādīja divas sagatavošanas vecuma
grupu, vienas 5-gadnieku grupas un
vienas 4-gadnieku grupas skolotājas. “Lakstīgalās” skolotāja Liene
Eikina bērniiem attīstīja runu un
emocionālo pašizpausmi caur radošajām aktivitātēm, uz gaismas
galdiem bija jāizdomā kāda no krāsu pasakām. Skolotāja Kristīne
Dumberga rosināja “Zīlīšu” bērnus
uz gaismas galdiem izmantot dažādus priekšmetus un atainot gada-

laiku stāstus: “Bija skaista pava
sara diena...”, “Stāsts par Pingvīnu,
kurš dzīvoja Antarktīdā...”, “Ikviens
ļoti gaida vasaru...”, “Reiz vienā krāsainā rudens dienā ...”.
“Dzenīšu” skolotāja Baiba Zadraka kopā ar grupas bērniem pilnveidoja izpratni par sīpola augšanas
ciklu, uz gaismas galdiem atainojot
gadalaikus. “Gulbīši” ar skolotāju
Nataļju Andrianovu mācījās pazīt un
nosaukt latviešu multiplikācijas filmas, noskatījās pašdarināto pašu
veidoto multiplikācijas filmu “Pava
saris” un darbojoties grupās patstāvīgi veidoja uz smilšu lampu
virsmām: vasaru, mīlestību, Ziemassvētkus, dzimšanas dienu.
Gaismas galdi ir unikāla
mācīšanās vide, kas ļauj katram bērnam izpaust savu radošumu, iespēju kļūdīties un pašam nonākt līdz
secinājumam. Tieši šādu interesantu mācību līdzekļu iedzīvināšana
jaunajā mācību saturā un kompetencēs attīstīs zinātkāru un dzīvespriecīgu bērnu, kas darbojas ieinteresēti ar aizrautību un prieku,
līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst
pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo
mijiedarbību.
Gaismas galdu jeb smilšu lampu
metodiskos materiālus un to daudzveidīgās pielietošanas iespējas
prezentēja Laura Līdaka – Ambra
zēviča. (smilsulampas.lv), ar kuru
PII “Zeltrīti” izveidojusies laba sa
darbība.
Organizējot semināru kolēģiem,
vēlējāmies mācīties paši un dalīties
savā pieredzē, cik radoši interesanti un ar prieku bērni var darboties ar
gaismas galdiem/smilšu lampām.
PII “Zeltrīti”vadītāja Iveta Jirgensone un vadītājas vietniece Diāna
Lācīte-Daniševska

Jaunmārupes pedagogi pieredzes apmaiņā
Amatas novadā
Mūsu skolas sākumskolas metodiskās komisijas tēma 2017./2018.
mācību gadam ir “Lasītprasmes
veicināšana un pilnveidošana,
izmantojot dažādus veidus un
metodes”.

O

ktobra mēnesī Jaunmārupes sākumskolas
kolektīvs uzņēma viesus,
18 cilvēkus no Amatas novada. Visas 1.klašu skolotājas - Inga
Petruševska, Laila Abuhova, Daiga
Budreika un Kitija Baņukalne-Ozoliņa
rādīja atklāto latviešu valodas stundu, dalījās pieredzē, kā mūsu skola
realizē šī gada metodisko tēmu latviešu valodas stundās.
Šogad, 14.februārī, mūs aicināja
pieredzes apmaiņas vizītē uz Amatas novadu. Bijušajā Ieriķu
pamatskolas ēkā mācās Amatas
pamatskolas 1.-4.klašu skolēni.

Skola glīti renovēta, plašs metodiskais materiāls, skolēnu skaits
klasēs ir neliels, taču pedagogu
darbs ir ieguldīts ļoti liels, lai skolēni
iegūtu kvalitatīvas zināšanas. Tiek
rīkotas olimpiādes un konkursi.
Amatas novada sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Sanita
Bērziņa mūs aizveda arī uz Liepas
pamatskolu, kur tika rādītas atklātās latviešu valodas stundas 1.
un 2.klasē. Skolā mācās pavisam tikai 136 skolēni. Abas skolas iesaistās EKO skolu projektā un aktīvi
darbojas jau vairākus gadus.
Šāda pedagogu pieredzes apmaiņa starp kolēģiem dažādās
skolās ir ļoti lietderīga. Katrs pedagogs ar jaunām idejām pozitīvi
uzlādējas turpmākajam mācību
cēlienam.
A.Līdaka, direktores vietniece

Dalība “Prāta bankas” olimpiādē
2018. gada 7.februārī Mārupes
vidusskolā notika Pierīgas novadu
2.klašu olimpiāde “Prāta banka”.

P

avisam olimpiādē piedalījās
astoņas komandas. Mūsu
skolas viena komanda
kopvērtējumā ieguva trešo vietu
(Kate Pandere 2.d, Renāte Ozola 2.a,
Gustavs Bemberis 2.c, Edgars Mig
lāns 2.b), otrā komanda ieguva tikai
par četriem punktiem mazāk
(Renāte Mieme 2.c, Elza Ālupa 2.d,
Krišs Āboltiņš 2.b, Dārta Elīza Briede 2.a). Skolēniem teicami padevās
angļu valoda, latviešu valoda, mūzika, dabaszinības un sports. Grūtāk
padevās matemātika, jo komandas
kapteiņi bieži neņēma vērā komandā esošo skolēnu viedokļus. Secinājums, lai vingrinātu sadarbošanās
prasmi, ieteicams skolēniem vairāk

piedāvāt grupu darbus ikdienā.
Skolēni, piedaloties “Prāta ban
kas“ olimpiādē, varēja izvērtēt savas
zināšanas
dažādos
mācību
priekšmetos un savas prasmes
sadarboties vienam ar otru. Paldies
Mārupes vidusskolai - tās pedagogiem, kuri organizēja šo “Prāta
bankas” olimpiādi, par viesmīlību,
atraktivitāti un sadarbību. Paldies
2.b klases skolotājai Sanitai Ķepiņai,
kas sagatavoja skolēnus un kopā ar
bērniem veidoja mājas darbu –
videomateriālu, komandas prezen
tācijai. Esam priecīgi par katru
iespēju paplašināt savu redzesloku,
par iespēju sevi pierādīt un gūt
pārliecību, ka zināšanas tā ir vērtība!
Direktores vietniece A.Līdaka un
skolotāja: S.Ķepiņa

Bērnudārzā “Zeltrīti” bērnus izglīto par
klimata pārmaiņām

Šī gada 16. februārī PII “Zeltrīti”
aktīvi piedalījās Ekoskolu starptautiskā ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot
sabiedrību par klimata pārmaiņām
un veicināt videi un klimatam
draudzīgākus paradumus.

S

ilto džemperu dienā izglītības iestādēs nedaudz samazina temperatūru telpās,
un visi ir aicināti uzvilkt siltāku
džemperi, kas arī simboliskā veidā
apliecina atbalstu iniciatīvai. Papildus tam skolas organizē arī dažādus citus izglītojošus pasākumus
un integrē klimata pārmaiņu tēmu
mācību nodarbībās.
Stāsta PII “Zeltrīti” vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska:
“Ekoskolu akcija - Silto džemperu
diena pie mums bija darbīga un aizraujoša. Iesaistoties akcijā, mēs ne
tikai vismaz vienu dienu centāmies
samazināt apkures apjomus, bet arī
jau iepriekš runājām ar bērniem par
klimata pārmaiņām un videi
draudzīgāku paradumu veidošanu
kā iestādē, tā mājās. Pastiprināti
pievērsām uzmanību tam, kā mēs

varam pasargāt mūsu planētu no
sasilšanas. Atkārtojām un nostiprinājām zināšanas, cik svarīgi ir
taupīt siltumu, elektrību, ūdeni un
gāzi. Piedomājām par savu rīcību,
taupot šos resursus. Šajā dienā ģērbāmies siltāk, jo telpās samazinājām gaisa temperatūru par pāris
grādiem, un paralēli organizējām āra
izglītības dienu. Pēc brokastīm visi
kopā nofotografējāmies, bet tad
svaigā gaisā notika gan mūzikas un
sporta nodarbības, gan matemātika, dabaszinības, zīmēšana, veidošana un daudz kas cits.
Skolotājas bija sagatavojušas interesantas nodarbības gan ar eksperimentiem un pārsteigumiem, gan
daudzveidīgiem uzdevumiem, kurus
ārā veikt bija daudz neparastāk.
Pēc šī pasākuma āra izglītības
dienas plānojam pārvērst par ikmēneša tradīciju, kā arī droši varam
apgalvot, ka mūsu pirmsskolnieki,
pārejot uz jauno kompetenču izglītību spēs pielietot savas zināšanas,
prasmes un attieksmi dabas
saudzēšanā.
Paldies visiem par atbalstu akcijai!
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Sports

Mārupes vēstis

Mārupes Sporta centra jauno futbolistu starti
BFK Salaspils kausa izcīņā

Zvejnieks izcīna trešo vietu Tālo Austrumu
kausa slaloma sacensībās Japānā

25.februārī divas Mārupes Sporta centra (SC) U-11 (2007.g.dz.)
zēnu komandas trenera Agra Kokoreviča un Jāņa Vilkauša vadībā piedalījās BFK Salaspils kausa izcīņā.

K

Latvijas vadošais kalnu slēpotājs, mārupietis Kristaps Zvejnieks,
kurš februārī aizstāvēja valsts godu
Phjončhanas olimpiskajās spēlēs,
11.martā Japānā Tālo Austrumu
kausa ietvaros izcīnīja trešo vietu
slalomā.

P

ar sacensību uzvarētāju kļuva mājinieks Rjunosuke
Ohkoši, kurš divus brau
cienus veica minūtē un 39,35
sekundēs. Viņam 0,71 sekundi
zaudēja tautietis Kjosuke Kono,
kamēr trešais bija Zvejnieks, kurš
bija vēl par 0,14 sekundēm lēnāks.

Zīmīgi, ka pēc pirmā brauciena
Zvejnieks abiem japāņiem bija
priekšā, tomēr otrajā braucienā viņš
savu pozīciju nenoturēja.
Šajās sacensībās Latvijas kalnu
slēpotājs nopelnīja 12,33 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS)
kategorijas punktus, kas viņam ir
otrs labākais sasniegums šajā sezonā.
Tikmēr 13.vietā ierindojās Kristapa Zvejnieka brālis Miks Zvejnieks,
kurš uzvarētājam zaudēja 2,95
sekundes, tiekot pie 27,55 FIS punktiem.
www.sportazinas.com

Mārupietis Ziemas festivālā Ērgļos izcīna
uzvaru snovbordā
No 2. līdz 3. martam Ērgļos
norisinājās Latvijas Skolu ziemas
olimpiskais festivāls, kura ietvaros
Latvijas Sporta federāciju padome
kopā ar 125 brīvprātīgajiem aicināja būt fiziski aktīviem ziemā.

Mārupes SC U-11. Pirmajā rindā no kreisās: Artjoms Seļivestrovs, Artūrs Līvzinieks,
Mārtiņš Ozoliņš, Klāvs Gasiņš, Kristers Mucenieks. Otrajā rindā no kreisās: Otto Erhards,
Adrians Jermakovs, Kristians Kabakovs, Emīls Doveika un Kārlis Miglāns.

Mārupes basketbola komanda veiksmīgi startējusi “Baltic Boys
basketball league”
Mārupes Sporta centra (MSC)
U12 basketbola komanda veiksmīgi startējusi Baltic Boys basketball
league (BBBL) 3.posma sacensībās,
kuras notika Šauļu pilsētā Lietuvā.

P

iecās spēlēs izcīnītas 5 uzvaras pret komandām no
Krievijas (Moscow SH,

CSKA, Dinamo), Lietuvas (ASKA) un
Igaunijas (Raplamaa). Pēc regulārā
čempionāta kopvērtējumā MSC U12
komanda ierindojās 3.vietā no 28
komandām.
Paralēli basketbola spēlēm komanda apmeklēja basketbola muzeju Jonišķos. 10.martā organizatori
deva iespēju lielajā Šauļu arēnā

noskatīties LKL līgas spēli starp
Šauļu “Saule” un Pasvales “Pieno
Zvaigzdes” komandām.
BBBL finālturnīrs notiks no 4.-6.
maijam Mārupes novada sporta
bāzēs. Finālturnīrā par čempiona titulu cīnīsies 16 labākās komandas
pēc play-off sistēmas.

Mārupes hokejisti uzņem apgriezienus
Pieaugušo Mārupes Sporta centra hokeja komanda “Mārupe” šajā
2017./2018.gada sezonā pieņēma
jaunu izaicinājumu un startēja Latvijas Hokeja federācijas organizētā
čempionāta 1. līgā, kuras virs
uzdevums ir dot pieredzi jaunajiem,
perspektīvajiem hokejistiem.

Z

iemas
festivāla
ietvaros noskaidroti labākie
desmit ziemas sporta veidos – distanču slēpošanā, kalnu
slēpošanā, biatlonā, hokejā, hokejā
3x3, snovbordā, slidošanā, ragaviņu
braukšanā un ziemas orientēšanās
sportā, kā arī kērlingā un lielajā skolu stafetē.
Festivālā tika pārstāvēts arī
Mārupes novads. Nozīmīgākos sa
sniegumus guva Mārupes vidus
skolas skolēns Deivids Reinhards,
Ziemas festivāla sacensībās snov
bordā 3. grupā jauniešiem izcīnot
zelta medaļu.
Ziemas festivālā savulaik piedalījušies tādi Latvijas elites sportisti
kā Daumants Dreiškens, Kristaps
Zvejnieks, Liene Fimbauere, Roberts
Rode, Madara Līduma, Anete Brice

omandām piedaloties un
startējot ar mainīgām sekmēm, šoreiz Mārupes SC
komanda Agra Kokoreviča vadībā
izcīnīja 3. vietu. Savukārt Mārupes
SC trenera Jāņa Vilkauša komanda,
parādot labu un kvalitatīvu sniegumu, ieguva 6.vietu.
Mārupes SC (Agra Kokoreviča
vadībā) ceļš uz trešo vietu: ar BFK
Salaspils 0:2, ar Rīgas Futbola klubu 2:2, ar AFA Olaine 5:0, pusfinālā
pret FK Dobele 2:4 un spēlē par trešo
vietu revanšs pret BFK Salaspils ar
5:0.Paldies treneriem par audzēkņu
labu sagatavošanu!

M

un citi.
Ziemas festivāla organizatorisko
vadību nodrošināja Latvijas Sporta
federāciju padome sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, Ērgļu
novada pašvaldību, sporta veidu
federācijām un Viešūra kalnu.

Aizvadīts Marupes kauss un Latvijas IMP
čempionāts sporta bridžā

ūsu sadarbības partneri jauniešu
komanda
Mārupe/AKO.
Pirmajā sezonā SC hokeja komanda “Mārupe” deviņu komandu
konkurencē izcīnīja trešo vietu,
piekāpjoties pagājušā gada čempioniem hokeja komandai “Venta
2002”, kuri visdrīzāk izcīnīs čempionu titulu arī šogad.
Galvenais komandas menedžeris
Māris Skuška: “Mārupes komandas
pirmās sezonas sniegumu vērtēju
kā labu, tomēr ir, kur augt un tiekties. Ventspils tika pieveikta regu
lārā čempionāta spēlēs, tomēr play
off spēlēs mārupiešiem pietrūka
spēka. Zinu, ka nākošajā sezonā
mūsu sniegums uzlabosies.”

14. aprīlī

SPORTA NOTIKUMI

Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības volejbolā “Pavasara
Kauss” U12 grupā zēniem

20.martā

Plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas sporta kompleksā
Mārupes SC paraugdemonstrējumi un atklātais treniņš
taekvondo Mārupes novada iedzīvotājiem

Plkst. 9.45 Mārupes Ledus hallē
Mārupes novada vispārizglītojošo skolu sacensības
slidošanā “Slidotprieks 2018”

24. martā
3.vietas ieguvēji. No kreisās: mārupietis Uldis Bethers un Jānis Bendiks ar sacensību
organizatoru pārstāvi Jāni Betheru.

10. un 11. februārī Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā notika
Mārupes kauss 2018 un Latvijas
IMP čempionāts sporta bridžā.
Abas dienas aizvadītas pozitīvā un
sportiskā gaisotnē.

Š

ogad turnīrā startēja 32
pāri. Bija gan Mārupes, Rīgas, Ogres, gan arī Kurzemes bridžisti. Interesanti, ka otro
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gadu bija delegācija arī no Igaunijas
un šogad startēja jau seši Igaunijas
pārstāvji.
Turnīrā uzvarēja Maija Romanovska pārī ar Jāni Ilziņu, otrajā vie
tā - jaukts Latvijas - Igaunijas pāris
Mārtiņš Balodis un Martin Maasik,
aiz sevis trešajā vietā atstājot mārupieti Uldi Betheru pārī ar Jāni Ben
diku.

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada ĢIMEŅU DIENA
Plkst. 10.00 Mārupes sporta un atpūtas centrā
“Motivācija”, Daugavas ielā 29a, Mārupē
Hokeja sabiedrības turnīrs zolītē
Plkst. 14.30 Tīraines sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem U12 grupā

25. martā

15. aprīlī

20. aprīlī

Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā
zēniem

21. aprīlī

Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā
zēniem

22. aprīlī

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem U12 grupā

Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā
zēniem

7.aprīlī

28. aprīlī

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbola Tehnikas Dienas sacensības U11, U10 un U9
grupās zēniem un meitenēm

Plkst. 10.00 Tīraines un Mārupes sporta kompleksos
Mārupes novada 2017/2018.g. sezonas noslēguma
sacensības volejbolā vīriešiem un sievietēm

7

Kultūra

Mārupes vēstis

Mārupes novada Domē atklāta fotogrāfa Laura Līvzinieka izstāde
Aicinām Mārupes novada Domes
2.stāva vestibilā apmeklētājus apskatīt mārupieša – fotogrāfa Laura
Līvzinieka darbu izstādi.

Foto
konkurss

ES

F

MĀRUPI
2017 / 2018

Konkursa darbu iesniegšanas
termiņš pagarināts līdz

otogrāfs Lauris Līvzinieks:
“Man šīs fotogrāfijas nav
vienkārši krāsainas bildītes
- tie ir man svarīgu mirkļu un sajūtu
kadri, un es no sirds vēlos, lai arī Tev
tie būtu kas vairāk par spilgtu interjera dekorāciju. Lai šī krāsu un
noskaņu saspēle palīdz Tev brīžos,
kad pa galvu skrien miljoniem domu
un jautājumu bez atbildēm. Lai Tu
ieraugi kādu ilgi meklētu risinājumu
un sajūti iedvesmu.“

Fotogrāfs darbojas zem zīmola
“LL ART”, radot lielformāta foto autordarbus interjeram. Darbi tiek
drukāti Vācijā, izmantojot moder

nākās pieejamās tehnoloģijas.
Plašāk par mākslinieku lasiet:
http://www.llart.lv

2018.gada 15.maijam

KULTŪRAS AFIŠA

Foto tematika
Latvijai 100 jeb nacionālie simboli un
patriotisms Mārupē
Labāko darbu autori saņems naudas balvas
Fotogrāﬁjas tiks izstādītas fotoizstādē

Plašāka informācija un konkursa nolikums: www.marupe.lv
Konkursu rīko: Mārupes novada Dome

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

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

24.martā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
plkst. 12.00 Mārupes kapos pie pieminekļa Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai veltīts svinīgs brīdis
plkst. 12.30 Izbraukšana uz Torņkalna baznīcu
plkst. 13.00 Aizlūgums Torņkalna baznīcā
plkst. 13.45 Mārupes Kultūras namā koris “Sonante”, diriģente
Inga Graumane un koncertprogramma “Ir vērts” ar solisti Ingūnu
Kalniņu, komponistu Māri Lasmani un aktrisi Anitu Grūbi
pēc koncerta Mārupes Kultūras namā filma “Astoņas zvaigznes”
(2017), režisors Askolds Saulītis, scenārija autori Askolds Saulītis
un Dainis Īvāns, filma par latviešu nācijas pašapzināšanās
procesa spilgtāko un traģiskāko parādību – latviešu strēlniekiem.

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

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāžu un privāto
pirmsskolas izglītību iestāžu jauno vokālistu konkursa “Mārupes
Cālis 2018” fināls

1.aprīlī

Mārupes novada “Lieldienu jampadracis”, Mārupes Kultūras
nama iekšpagalmā un Konrādu skvērā
plkst. 11.00 Liepājas ceļojošais Leļļu teātris “Maska” un Pētera
Trupa muzikāla leļļu teātra izrāde “Ola te, ola tur… Zaķa nav
nekur!”
Tā! Olas paslēptas! Saulīte aust. Tie, kas agri modīsies, strauta
malā mazgāsies, pirmās olas atradīs! Brīnīsies un galvu lauzīs,
kas gan olas paslēpis? Meklēs sūnas un zem krūmiem, koku
saknes aprušinās! Tā nu olas meklēdami, dabu pavasarim
modinās.
plkst. 12.00 Koka spēles no “Brīnumu kalējiem”
“Angry birds” jeb “Dusmīgo putnu” neparastā olu ripināšana,
milzu kaķene ar lieldienu mērķi - olu, Lieldienu puzle - mozaīka,
Lieldienu superzaķi u.c. radošas aktivitātes.
Rotaļas kopā ar Liepājas ceļojošo Leļļu teātri “Maska”, Oliņu
Boliņu un draugiem!
Radošas aktivitātes kopā ar Mārupes novada brīvprātīgā darba
jauniešiem: radošā darbnīca “Ausīgais zaķis”, aktivitāte
“Zaķošanās” – būsi trāpīgs, tiksi pie Zaķu garduma, aktivitāte
“Olu skriešanās sacensības” (lai piedalītos aktivitātē, būs
nepieciešams no mājas līdzi uz pasākumu paņemt savu
Lieldienu olu) un koku karošu darbnīca.
Mārupē ražoti gardumi un našķi pasākuma apmeklētājiem!
Konrādu skvērā lielās šūpoles, jāšūpojas, lai vasarā nekož odi!
plkst. 12.00 Multfilma “Džungļu patruļa”, Mārupes Kultūras
namā, ieeja bezmaksas.
plkst. 15.00 Spēlfilma “Paradīze 89”, Mārupes Kultūras namā,
ieeja bezmaksas.

6.aprīlī plkst. 10.00 Mārupes Kultūras namā

Andra Grīnberga Latvijas jauno ģitāristu konkursa “Kur tad Tu nu
biji” noslēgums

Mārupes Kultūras nams

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

MĀRUPES KULTŪRAS NAMA IEKŠPAGALMĀ
ceļojošais Leļļu teātris “Maska”
11.00 Liepājas
Pētera Trupa muzikāla leļļu teātra izrāde “Ola te, ola tur… Zaķa nav nekur!”
no12.00 līdz 15.00
Koka spēles no “Brīnumu kalējiem”
Rotaļas kopā ar Liepājas ceļojošo Leļļu
teātri “Maska”, Oliņu Boliņu un
draugiem!

Radošas aktivitātes kopā ar Mārupes novada
brīvprātīgā darba jauniešiem
Mārupē ražoti gardumi un našķi pasākuma
apmeklētājiem

visu dienu Konrāda skvērā varēs šūpoties šūpolēs, lai vasarā nekostu odi!

MĀRUPES KULTŪRAS NAMA LIELAJĀ ZĀLĒ

12.00

Multfilma “Džungļu patruļa”
Ieeja bezmaksas

15.00

Sirsnīga filma visai ģimenei “Paradīze 89”
Ieeja bezmaksas

2018.GADA

Dzimuši

FEBRUĀRĪ

20

Dzimuši

Dziļās skumjās izsakām līdzjūtību

3a. klases skolniecei Martai Stopiņai, tēti aizsaulē pavadot.
Izsakām līdzjūtību ģimenei, radiem un draugiem.
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle–Līviņa)
Jaunmārupes pamatskolas
kolektīvs un 3.c klase

8

Sīkāka informācija
pa tālruni 67149864, mob. +371 29211645
vai e–pastu kulturas.nams@marupe.lv

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

Visi laipni aicināti!

12
Zēni

8

Laulības

Meitenes

5

Miruši

10

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

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

piektdiena, 16.marts 2018

