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Izstādes laikā ikvienam tās apme-
klētājam bija iespēja iepazīties ar 

plašajām tūrisma iespējām, kas pa
veras 50km rādiusā ap galvaspilsētu. 
Šis piedāvājums aptver 14 novadu ak-
tīvās atpūtas, dabas, kultūrvēstures 
un izziņas objektus, kurus var ap-
meklēt gan individuāli, gan grupās.

Apmeklētājiem bija iespēja savā 
īpašumā iegūt plašu tūrisma kar-
ti latviešu, krievu vai angļu valodā, 
saņemt kalendāru ar lielākajiem 
pasāku miem reģionā, iepazīt daudz-
veidīgu vietējo uzņēmēju piedāvāju-
mu, kā arī piedalīties viktorīnā, kur, 

atbildot uz dažādiem jautājumiem 
par nova diem, varēja laimēt nelielas 
piemiņas balvas.

Izstādē tika prezentēts arī velo – 
foto orientēšanās seriāls, kas šogad 
8 posmu garumā norisināsies jau 
12 novadu teritorijās. Šī aktivitāte 
reģionā notiks jau 3.gadu pēc kār-
tas. Iepriekšējās sezonās pasākums 
ir pulcējis vairāk kā 500 dalībnieku 
katru gadu, apliecinot, ka aktīva at-
pūta vienmēr ir topā.

Lielu paldies par programmas 
kuplināšanu sakām Babītes (“Lāči” 
maizes ceptuve), Ķeguma (SIA CADE), 

Mārupes (Mārlapiņi), Baldones (Kazas 
laukos), Stopiņu (Mini zoo “Brieži”), 
Ikšķiles (Turkalnes Muižas klēts), 
Ķekavas (Baložu kūdras bānītis), 
Olaines (Olaines vēstures un māk-
slas muzejs), Ropažu (Sauleskalna 
taka) un Salaspils (Šaušana ar loku) 
uzņēmējiem, kas atraktīvā, dažbrīd 
pat garšīgā veidā popularizēja ne vien 
savu ražotni, bet arī reģionu kopumā.

Izstādes ietvaros EXIT RĪGA stendu 
apmeklēja un ar tūrisma piedāvāju-
mu Pierīgā iepazinās vairāk kā 2800 
cilvēku.

Lai popularizētu jauni veidoto tūris-

ma reģionu, līdz pat 2021. gada vidum 
tiks īstenotas  dažādas mārk etinga 
aktivitātes un publicitātes pasākumi 
un iegādāts aprīkojums jaunā zīmo-
la prezentēšanai. Tiks izveidots mo-
bilā Tūrisma informācijas centra pa-
kalpojums, kā arī sadarbības partneri 
ir uzsākuši darbu pie Pierīgas tūris-
ma asociācijas dibināšanas.

Tūrisma reģiona EXIT RĪGA pirmsā-
kumi meklējami jau 2014. gadā. Lai 
veidotu vienotu un atpazīstamu tūris-
ma galamērķi, sākotnēji apvienojās 
seši Pierīgas novadi, veidojot tūrisma 
reģionu “Daugavas lejtece”. Savukārt, 
2017.gadā biedrība “Pierīgas partnerī-

ba” sāka īstenot LEADER sadarbības 
projektu “Tūrisms kopā”, lai veicinātu 
kopīga tūrisma piedāvājuma attīstīša-
nu. Šobrīd šie abi sadarbības modeļi 
ir apvienojušies, lai tūristiem un at-
pūtniekiem atklātu tepat blakus gal-
vaspilsētai esošos tūrisma produktus 
un atpūtas iespējas. Kopīgā sadar-
bība ir izaugusi līdz 14 novadiem un 
6 partnerībām, kas īsteno projektu 
“Apkārt Rīgai” un kura ietvaros ir radīts 
zīmols EXIT RĪGA.

Plašāku informāciju par tūrisma 
piedāvājumu meklē: www.exitriga.lv

Mārupes novads prezentē 
tūrisma piedāvājumu izstādē “Balttour”

No 31.janvāra līdz 2.februārim starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” 
norisinājās jau 27. tūrisma izstāde “Balttour”, kurā plašākai publikai tika 
prezentēts jaunais Pierīgas tūrismu veicinošais zīmols “EXIT RĪGA”, kas 
izveidots Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta “Apkārt Rīgai – 
vienots tūrisma piedāvājums” aktivitātē “Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” ietvaros. Ar savu tūrisma piedāvājumu kopējā stendā tika 
pārstāvēts arī Mārupes novads.

Mārupes novada dome 18.de-
cembra sēdē apstiprinājusi 2020.
gada budžetu, kurā teju divas 
trešdaļas budžeta investīcijas 
plānotas izglītības nozarei. Otru 
lielāko izdevumu pozīciju veido 
iemaksas pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, kas šogad ir 
sasniegušas 5,95 miljonus eiro.  
Liela līdzekļu daļa novirzīta teri-
torijas un mājokļu apsaimnie-
košanai, kultūrai un sportam, ielu 
un ceļu būvniecībai un uzturēša-
nai.

2020.gadā ieņēmumi plānoti 36,1 
miljonu eiro apmērā. Mārupes 

pašvaldības budžeta lielākos ieņē-
mumus 2020.gadā veido iedzīvotāju 
ienākumu nodoklis 26,7 miljonu eiro 
apmērā, kas ir 74% no visiem ieņē-
mumiem, valsts budžeta transferti 5 
miljonu eiro apmērā jeb 14% un īpašu-

ma nodokļa ieņēmumi 3 miljonu eiro 
apmērā jeb 9% no visiem ieņēmumi-
em. Savukārt budžeta līdzekļu atli-
kums uz 2020.gada sākumu ir 7,97 
miljoni eiro. Valsts kases aizdevu-
mu ieņēmumi plānoti 8,9 miljoni eiro.

Pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā 
paredzēti 50,77 miljonu eiro apmērā, 
neieskaitot Valsts kasei paredzētās 
aizņēmumu pamatsummas 1,9 mil-
jonus eiro apmērā atmaksu.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita 
pieaugumu, pašvaldības prioritāte 
ir izglītības pieejamības nodrošināša-
na, kas cita starpā paredz izglītības 
iestāžu paplašināšanu un jaunas 
pirmsskolas iestādes būvniecību. 
Lielākie līdzekļi, kas ir 31,6 miljoni 
eiro jeb 62 % no kopējiem 2020.
gada pamatbudžeta plānotajiem 
izdevumiem, paredzēti izglītības 
nozarei. Nozīmīgas investīcijas atvēlē-
tas vidusskolas un pamatskolu dar-

bības nodrošināšanai un pilnveidoša-
nai, tajā skaitā Mārupes pamatsko-
las piebūves un sporta laukuma 
būvniecībai, kam paredzēti 10,1 mil-
joni eiro, Mārupes Valsts ģimnāzijas 
siltināšanai, zaļās klases un vecās kat-
lu mājas koncepta projekta izstrādei 
un Skultes sākumskolas piebūves 
projektēšanai un būvniecībai. 4,8 mil-
jonus eiro pašvaldība paredzējusi no-
virzīt pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas programmas īstenošanai un 6,8 
miljonus eiro izglītības pakalpojumu 
nodrošināšanai, tajā skaitā privā-
to izglītības iestāžu līdzfinansēša-
nai un aukļu pakalpojumu sniegša-
nai novadā deklarētiem bērniem, 
kā arī paredzēts finansējums 25% 
apmērā jaunās pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes būvniecībai 
Jaunmārupē.

Otru lielāko Mārupes pašvaldī-
bas budžeta izdevumu pozīciju vei-

do iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzi
nāšanas fondā citu Latvijas pašvaldī-
bu atbalstam   šogad iemaksas ap-
mērs 5,95 miljonus eiro, kas ir 12 % 
no visa pašvaldības budžeta.

3,9 miljonus eiro jeb 8 % no plāno-
tajiem kopējiem 2020.gada pamat-
budžeta izdevumiem plānots izlietot 
teritorijas un mājokļu apsaimniekoša-
nai, kas ietver Jaunmārupes dabas 
parka rekreācijas teritorijas labiekār-
tošanu 1,1 miljonu eiro apmērā, tai 
skaitā bērnu rotaļu laukuma vecākiem 
bērniem izbūvi. 5% jeb 2,5 miljoni eiro 
atvēlēti kultūrai un sportam. Savukārt 
Ekonomiskās darbības nodrošināša-
nai 4% jeb 2,1 miljonu eiro apmērā, 
kas sevī ietver autoceļu un ielu uz-
turēšanu un būvniecību novadā, tūris-
ma attīstību un Būvvaldes darba no-
drošināšanu. Sociālajai aizsardzībai 
atvēlēti 1,5 milj. eiro, no kuriem 590 
700 eiro paredzēti dažādu veidu pa-

balstiem.
Lai nodrošinātu pašvaldības funk-

ciju izpildi, pašvaldība 2020.gadā 
plāno ņemt jaunus aizņēmumus 
Kohēzijas Fondu projektu īstenoša-
nai “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Mārupē 4. kārta” 2,8 mil-
jonu eiro apmērā un sniegt galvojumu 
ūdensapgādes tīklu izbūvei 2, 6 mil-
jonu eiro apmērā, kā arī jaunas pirms-
skolas izglītības iestādes  būvniecībai 
8, 2 miljonu eiro apmērā.

2020.gada 1.janvārī Mārupes 
novadā deklarēto iedzīvotāju skaits 
sasniedzis 23 231, saglabājot pozitīvu 
iedzīvotāju pieauguma tendenci, 
salīdzinot ar 2019.gada 1.janvāri, 
kad Mārupes novadā bija deklarē-
ti 22054 iedzīvotāji.

62% budžeta šogad tiks izlietoti izglītības jomas attīstībai

No kreisās: Mārupes novada domes  un biedrības 
“Pierīgas partnerība” pārstāvji izstādē pie Exit Rīga stenda
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

18. decembrī
Lēma par zemes ierīcības projek-

tu apstiprināšanu, adrešu un nosau-
kumu maiņu, lietošanas mērķu no-
teikšanu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.28/2019 “Grozījumi Mārupes 
novada domes 2010.gada 18.au-
gusta saistošajos noteikumos 
Nr.11/2010 “Par nekustamo īpašu-
mu uzturēšanu un sabiedrisko kārtī-
bu Mārupes novadā” un saistošos 
noteikumus Nr.29/2019 “Grozījumi 
Mārupes novada domes 2012.gada 
23.maija saistošajos noteikumos 
Nr.17/2012 “Dzīvnieku turēšanas no-
teikumi Mārupes novadā” precizēta-
jā redakcijā.

Apstiprināja Mārupes novada 
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
rīcības plāna darba grupas sastāvu, 
kā arī Mārupes novada Stratēģiskās 
attīstības plānošanas darba grupas 
sastāvu.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.23/2019 “Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2017.gada 24.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.18/2017 “Par 
kārtību Mārupes novada brīvpieejas 
bērnu rotaļu un sporta laukumos” 
precizētajā redakcijā, saistošos no-
teikumus Nr.26/2019 “Grozījumi 
Mārupes novada domes 2016.ga-
da 31.augusta saistošajos notei-
kumos Nr.29/2016 “Mārupes nova-
da kapsētu uzturēšanas” precizēta-
jā redakcijā, saistošos noteikumus 
Nr.37/2019 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2010.gada 21.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.14/2010 
„Par tirdzniecību publiskajās vietās 
Mārupes novadā”, saistošos noteiku-
mus Nr.38/2019 „Grozījums Mārupes 

2020.gadā Mārupes novada 
pašvaldība Investīciju plāna iet-
varā definējusi gada uzdevumus 
un no kopējā budžeta investīcijām 
plānots novirzīt kopumā 7,1 mil-
jonu eiro. Ņemot vērā iedzīvotāju 
skaita pieaugumu, prioritārā joma 
arī 2020.gadā ir izglītība un izglītī-
bas infrastruktūras attīstība. 

Investīcijas izglītības jomā:
• Jaunas pirmsskolas iestādes 

būvniecības uzsākšana Jaun
mārupē, paredzot 380 vietas.

• Mārupes Valsts ģimnāzijas silti
nāšanas projekta realizēšana, zaļās 
klases un vecās katlu mājas kon-
cepta projekta izstrāde. 

• Šogad plānots pabeigt Mārupes 
pamatskolas piebūves būvniecību, 
plānota arī mēbeļu un IT aprīkoju-
ma iegāde.

• Tiks pabeigta Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas pārbūves projekta 
izstrāde un ekspertīze.
Vide un publiskā ārtelpa:

• Jaunmārupē, Mazcenu alejas 33/ 
3 atkritumu konteineru laukuma 
un papildus stāvvietu projektēša-
na un izbūve. 

• Jaunmārupes dabas parka labiekār-
tošanas projekta ietvaros plānota 
rotaļu laukuma izbūve bērniem no 
7 – 16 g. vecumam.

• Jaunmārupes ūdenstilpnes plud-
males sakārtošana.

• Švarcekmuižas parka apstādījumu 
izveidošana.

• Tiks pabeigti labiekārtošanas dar-
bi Liepkalnu ielā.
Droša vide:

• Videonovērošanas sistēmas 
uzlabošana, iegādājoties un uz-
stādot papildus attālināti vadāmas 
profesionālās kameras.
Viedās pilsētvides risinājumu 
ieviešana:

• Saistībā ar energoplāna un ener-
gopārvaldības sistēmas realizāciju 

novada domes 2010.gada 21.jūnija 
saistošajos noteikumos Nr.15/2010 
“Par nodevu par tirdzniecību publiskās 
vietās Mārupes novadā”, saistošos 
noteikumus Nr.39/2019 „Grozījums 
Mārupes novada domes 2016. ga-
da 27.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.9/2016 “Par pabalstiem veselīga 
dzīvesveida profilakses pasākumu 
veikšanai”.

Lēma līdz ieguldīšanai akciju sa-
biedrības “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pamatkapitālā nodot bez
atlīdzības lietošanā a/s “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” inženierbūvi 
“Decentralizēti savākto sadzīves 
notekūdeņu pieņemšanas vieta”.

Lēma par finansiāla atbalsta 
piešķiršanu novada sportistiem.

Lēma par apbalvojuma piešķiršanu 
konkursa “Mārupes novada Sporta 
laureāts” nominantiem.

Apstiprināja nolikumu “Par tiesībām 
slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt 
finansējumu valsts pārvaldes uzdevu-
ma veikšanai”.

Lēma par 1.klašu skaitu 
2020./2021.mācību gadā: Mārupes 
Valsts ģimnāzijā  4, Jaunmārupes 
pamatskolā  4, Mārupes pamatskolā 
 4, Skultes sākumskolā  2.  

Lēma par grozījumu apstiprināša-
nu 2019.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdes 
Nr.4 lēmumā Nr.2 “Par aizņēmuma 
ņemšanu Mārupes pamatskolas pār-
būves būvprojekta izstrādei, būvdar-
biem un autoruzraudzībai” 1.punktu, 
nosakot, ka aizņēmuma prognozētais 
apmērs  9 144 352 EUR, nodrošinot 
pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 
vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu. 
2019.gadā 234 931 EUR; 2020.gadā 
8 909 421 EUR.

Pieņēma saistošos noteikumus 

Mārupes novadā plānots veikt ener
goauditu. Tiks uzsākta program-
ma viedā apgaismojuma sistēmas 
uzstādīšanai, siltummezglu siltu-
menerģijas vadības un monitoringa 
sistēmas ieviešana, dalība starptau-
tiskajos projektos energoefektivi
tātes jomā (Co2mmunity, CTRACK 
50, LUCIA).

• Tiks uzsākta ģeotelpiskās in-
formācijas sistēmas ieviešana 
pašvaldībā.
Sporta un aktīvās atpūta:

• Velo trases Tīrainē projektēšana 
un būvniecība.
Kultūra:

• Metu konkurss dabas koncertzālei 
Bieriņu purvā.
Tūrisms:

• Tiks uzsākta tirdzniecības vietas 
izveidošana Bebru ielā 10.

• Novada muzeja izveide Švarcenieku 
muižā, vēstures materiālu izpēte 
un saglabāšana, ēkas remonts un 
pielāgošana muzeja vajadzībām.

• Atpūtas infrastruktūras pilnvei-
došana pie LR karavīru piemiņas 
vietām blakus golfa laukumam 
“Viesturi”, sadarbībā ar SIA “Rīgas 
Meži”, pilnveidojot dabas un vēs-
tures izziņas maršrutu (labiekār-
tota pāreja pāri Dzilnupei, izveido-
jot laipu vai tiltiņu, u.c. )

• Ceļa norāžu izvietošana uz Valsts 

Nr.40/2019 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2019.gada 23.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2019 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
2019.gada budžeta apstiprināšanu””, 
saistošos noteikumus Nr.41/2019  
„Par Mārupes novada pašvaldības 
2020.gada budžeta apstiprināšanu”, 
saistošos noteikumus Nr.42/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanas un uzskaites kārtī-
bu Mārupes novadā”.

22. janvārī
Pieņēma saistošos noteikumus  

Nr.1/2020  “Par „Mārupes novada 
domes 2019.gada 25.septembra 
saistošo noteikumu Nr.19/2019 
“Mārupes novada Teritorijas plāno-
juma 2014.  2026. gadam ar 2019.
gada grozījumiem Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi un 
Grafiskā daļa” atcelšanu”

29. janvārī
Lēma par zemes ierīcības projek-

tu apstiprināšanu, adrešu un nosau-
kumu maiņu, lietošanas mērķu no-
teikšanu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Pieņēma  saistošos noteikumus 
Nr.2/2020 „Par 2003.gada 22.janvāra 
saistošo noteikumu Nr. 1 „Mārupes 
pagasta VAS Starptautiskā lidosta 
„Rīga” ZA sektora detālais plānojums” 
atcelšanu”.

Apstiprināja Mārupes novada būv-
valdes  nolikumu.

Lēma deleģēt SIA “REX TERMINAL 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 2.punktā noteiktajā 

nozīmes ceļiem uz tūrisma objek-
tiem.
Uzņēmējdarbība:

• Grantu programmas “(ie)dvesma” 
konkurss jaunajiem, topošajiem 
uzņēmējiem sadarbībā ar SEB ban-
ka un kaimiņu pašvaldībām. 

• Biznesa ideju konkursa “Mammu 
bizness Mārupē” uzsākšana.
Sabiedrības līdzdalība:

• Projektu konkurss “Mārupe – mūsu 
mājas” un ideju īstenošana.
Inženiertehniskās 
infrastruktūras nodrošinājums:

• Projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Mārupe, IV kār-
ta” ieviešanas turpināšana.

• Pašvaldības atbalsts kanalizācijas 
pieslēgumu nodrošināšanai māj-
saimniecībām atsevišķām iedzīvotā-
ju grupām.
Ielu un ceļu infrastruktūra:

• Veloceliņa (gājēju celiņa) izveidoša-
na, savienojot to ar skeitparku un 
Jaunmārupes parka teritoriju.

• Kungu ielas izbūves uzsākšana, 
1.kārta (no Viskalnu ielas puses).

• Ielu un ceļu apgaismojuma izbūves 
projektēšana gājēju celiņa posmā 
no stadiona autostāvvietas līdz 
Apšu ielai Jaunmārupē.

• P133 krustojuma pārbūve sadar-
bībā ar Lidostu un VAS “Latvijas 
Valsts ceļi”.

pašvaldības funkcijā ietilpstošo pār-
valdes uzdevumu – pārbūvēt  Mazo 
Gramzdas ielu pašvaldībai piederoša-
jā nekustamajā īpašumā –“127 Mazā 
Gramzdas iela".

Piešķīra biedrībai „Tīraines ciems” 
finansiālu atbalstu 7 000 euro ap-
mērā energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajā mājā Tīraines ielā 9, Tīrainē, 
Mārupes novadā.

Lēma par finansiālu atbalstu spor-
tistiem un mūziķei.

Lēma piešķirt biedrībai “Mārupes 
BMX klubs” tiesības slēgt deleģēšanas 
līgumu Mārupes novada Sporta cen-
tra sporta interešu programmas “BMX 
riteņbraukšanas apakšprogram-
ma” īstenošanai Mārupes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 
laika periodā no 2020.gada 24.marta 
līdz  2021.gada 23.martam, piešķirot 
nepieciešamos resursus.

Lēma atbalstīt ar līdzfinansējumu  
EUR 200,00 apmērā mēnesī bērna 
vecāku vai aizbildni, kurš saņem privā-
to bērnu uzraudzības pakalpojumu, 
par bērnu vecumā no pusotra gada 
vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta 
obligātā bērna sagatavošana pama-
tizglītības apguvei.

Apstiprināja grozījumus Mārupes 
novada domes darba kārtības no-
teikumos.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.3/2020 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2015.gada 22.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.24/2015 
„Par Mārupes novada domes sais-
tošo noteikumu publicēšanas vietu””.

Lēma, ka no 2020.gada 1.februāra 
līdz 2021.gada 31.janvārim privāta-
jām pamata un vidējās izglītības 
iestādēm ir piešķirams pašvaldī-

bas līdzfinansējums EUR 75,00 ap-
mērā mēnesī  par vienu audzēkni, ku-
ra deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā.

Apstiprināja izdevumu tāmi 
norēķiniem ar privātām pirmssko-
las iestādēm pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai.

Apstiprināja pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes savstarpē-
jiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
2020.gadā (janvāris – augusts).

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.4/2020 „Grozījums Mārupes nova-
da domes 2010.gada 21.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par 
nodevu pašvaldības oficiālo doku-
mentu saņemšanai””.

Lēma no valsts budžeta segt 
ēdināšanas izmaksas Mārupes nova-
da administratīvajā teritorijā esošo 
vispārējo izglītības iestāžu pamat
izglītības programmas 1.  4. klašu 
izglītojamajiem 0,71 euro apmērā 
dienā  par vienu audzēkni, pama-
tojoties uz izglītojamo skaitu izglītī-
bas iestādē attiecīgā mācību gada 
1.septembrī.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības speciālā budžeta  ceļu 
un ielu fonda vidējā termiņa program-
mas 2020. – 2022.gadam.

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

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.5/2019 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2016.gada 27.aprīļa sais-
tošajos noteikumos  Nr.11/2016 
„Mārupes novada pašvaldības no-
likums””.

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes sēžu lēmumi

Nozīmīgākie investīciju plāna projekti 2020.gadā

7,67

52,69 milj. EUR

MĀRUPES NOVADA
BUDŽETS 2020.GADĀ

Pamatbudžeta
kontu atlikums

Pamatbudžeta
Ieņēmumi

IEŅĒMUMI

IZDEVUMI

36,11

52,69 milj. EUR

Aizdevumu
ieņēmumi

8,91

Lielākās izdevumu pozīcijas

50,77

Pamatbudžeta
izdevumi

Valsts kases aizņēmuma 
pamatsummas atmaksas

1,92

milj.
EUR

milj.
EUR

milj.
EUR

milj.
EUR

milj.
EUR

7,62%

4,87%

62,65%

1,35%

11,73%

4,23%

3,02%

3,98%

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
UN PABALSTI
1,53 miljoni EUR

TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA
3.86 miljoni EUR

AKTĪVĀ ATPŪTA,
KULTŪRA UN SPORTS
2,47 miljoni EUR

IZGLĪTĪBA
31.78 miljoni EUR

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
682 651 EUR

PAŠVALDĪBAS
IZLĪDZINĀŠANAS FONDS
5,95 miljoni EUR

EKONOMISKĀ DARBĪBA
2,15 miljoni EUR

VISPĀRĒJIE VADĪBAS 
DIENESTI
2,02 miljoni EUR

0,55% CITI
327 349  EUR

PAMATBUDŽETA 
IZDEVUMI

Februārī jau uzsākts darbs pie Jaunmārupes dabas parka labiekārtošanas būvprojekta 
2. kārtas realizācijas, kas ietver atpūtas un rotaļu zonas izbūvi bērniem no 7 līdz 16 g.v. 
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noslēgtie līgumi
Jaunmārupes parka pārbūves 2. 

kārta, noslēgts līgums ar SIA „Reaton, 
LTD”, līguma summa 896789,05 eiro 
bez PVN.

Jaunmārupes parka 2. kārtas 
pārbūves būvuzraudzība, noslēgts 
līgums ar SIA “Semita”,  līguma sum-
ma 6685,00 eiro bez PVN.

Liftu tehniskās apkopes, remonta 
un avārijas izsaukumu pakalpojumi, 
noslēgts līgums ar SIA “TehnoPrime”, 
Līguma summa līdz 41999,99 eiro 
bez PVN.

Peldētapmācība Mārupes Valsts 
ģimnāzijas un Mārupes pamatsko-
las skolēniem (projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Projekta 
aktivitāte: Peldētapmācība bērniem), 
noslēgts līgums ar SIA “Olimpiskais 
sporta centrs”, līguma summa 
7123,86 eiro bez PVN.

Mārupes novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma izdošana, 
noslēgts līgums ar SIA “Poligrāfijas 
grupa Mūkusala”, līguma summa līdz  
41999,99 eiro bez PVN.

Mārupes Valsts ģimnāzijas vecās 
skolas ēkas siltināšana un logu no-
maiņa, noslēgts līgums ar PS LEB 
un Fasāde PRO, līguma summa 

566422,00 eiro bez PVN.

Apstādījumu ierīkošana objek-
tos: “Ūdensrozes” un “Parks pie 
Švarcenieku muižas” Mārupes 
novadā, noslēgts līgums ar SIA 
“HAGBERG”, līguma summa 37484,47 
eiro bez PVN.

Dzeramā ūdens iegāde Mārupes 
novada pašvaldības iestādēm, 
noslēgts līgums ar SIA “VENDEN”, 
līguma summa līdz 41999,99 eiro 
bez PVN.

Pagraba demontāža Pakalniņu 
ielā 6, Mārupē, noslēgts līgums ar 
SIA “Demontāža”, līguma summa 
9724,23 eiro bez PVN.

Žogu un vārtu remontdar-
bi Mārupes novada pašvaldības 
iestādēm, noslēgts līgums ar SIA 
“Rozing Latvija”, līguma summa 
50000,00 eiro bez PVN.

Izsludināti iepirkumi
Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Jaunmārupē, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
24.02.2020.

Elektroenerģijas iegāde, piedāvā-
jumu iesniegšana līdz 26.02.2020.

Domes izpilddirektors
K.Ločs

Izglītība
1. Atklāts Mārupes Valsts ģimnāzi-

jas jaunais korpuss 2500 m2 ar 
kabinetiem, kas aprīkoti ar ergono
miskām mēbelēm un informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijām, 
13 jaunas klašu telpas, daudzfunk-
cionāla nodarbību telpa un kabi-
neti atbalsta personālam. 

2. Ar 2019.gada 1.septembri iegūts 
Valsts ģimnāzijas statuss. 

3. Uzbūvētas moduļu tipa piebūves, iz-
veidojot jaunas klases pie Mārupes 
pamatskolas un Jaunmārupes 
pamatskolas.

4. Izstrādāts būvprojekts jaunajai 
pirmsskolas izglītības iestādei 
Jaunmārupē 380 bērniem.

5. Turpinās darbi, paplašinot Mārupes 
pamatskolu ar jaunu korpusu un 
sporta laukumu, 2019.gadā iz-
strādāts projekts.

6. Izveidota elektroniskā reģistrācija 
bērnu rindai uz pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm

7. Izstrādāta Mārupes novada izglītī-
bas attīstības stratēģija 2020. – 
2026.gadam.

8. Skolās ieviesti karjeras atbalsta 
pasākumi, projekts “Skolas so-
ma”, projekts atbalsta palielināša-
nai izglītojamo individuālo kompe-
tenču attīstībai.

9. Līdzfinansētas 10 vasaras 
nometnes bērniem.
Infrastruktūras un vides 
labiekārtošana

1. Jaunmārupes rekreācijas teritori-
jas izveide un labiekārtošana: ro-
taļu laukuma izbūve bērniem līdz 
6 gadu vecumam; pastaigu taku 
un stāvvietas izbūve Jaunmārupes 
dabas parkā.

2. Daudzdzīvokļu māju pagalmu 
labiekārtošana: Liepkalnu ielā, 
Mārupē; Viršu ielā 20, Tīrainē; 
vizualizācijas izstrāde labiekār-
tojumam daudzdzīvokļu mā-
ju Jaunmārupes un Skultes pa-
galmiem.

3. Izveidotas labiekārtotas atpū-
tas vietas veloceliņa Mārupe – 
Jaunmārupe malā.

4. Ielu un ceļu izbūve novadā: izbūvēts 
gājēju celiņa turpinājums Rožu 
ielas celiņam līdz Jaunmārupes 
pamatskolai, ceļa C10 pārbūve un 

2020.gada 22.janvārī Mārupes 
novada domes ārkārtas sēdē 
pieņemts lēmums Nr.1 (sēdes prot.
Nr.1, pielikums Nr.1) "Par Mārupes 
novada domes 2019.gada 25.sep-
tembra saistošo noteikumu 
Nr.19/2019 “Mārupes novada Ter-
itorijas plānojuma 2014. - 2026. 
gadam ar 2019.gada grozījumiem 
Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi un Grafiskā daļa” 
atcelšanu un Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.
gadam grozījumu pilnveidošanu".

Ar minēto lēmumu ir atcelti sais-
tošie noteikumi, attiecīgi sep-

tembrī apstiprinātā Teritorijas plāno-
juma grozījumu redakcija nav sais-
toša. Vienlaikus ar šo pašu lēmumu, 
dome ir lēmusi veikt Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.  2026. 

izbūvētas 5 ielas: 
• Paleju iela posmā no Upesgrīvas 

ielas līdz Liliju ielai (asfaltbetona 
segums);

• Jaunzemu iela (bruģakmens 
segums);

• Druvas iela (bruģakmens segums);
• Dikļu iela (bruģakmens segums);
• Rožkalnu iela (asfaltbetona 

segums).
5. Izbūvētas ielu apgaismojuma 

kabeļlīnijas 5424m garumā, uz-
stādīti 120 apgaismojuma balsti 
un 141gaismeklis (124 LED).

6. Ventas ielas posma, Meldriņu 
ielas posma, Avotu ielas divu pos-
mu, Priežu ielas posma, Māliņu 
ielas posma, Ozolu ielas posma, 
Liepkalnu un Reviņu ielas pos-
mu, Īvju, Kārklu, Gobu, Kastaņu un 
Lazdu ielas apgaismojuma izbūve. 
Trenču ielas posma no Krones līdz 
Gaujas ielai apgaismojuma izbūve. 
Lielās ielas posma no Lībiešu ielas 
līdz īpašumam Māras iela 22 ap-
gaismojuma izbūve. Gājēju celiņa 
Mazcenu alejā no Loka ceļa līdz 
Jaunmārupes pamatskolai ap
gaismojuma izbūve.

7. Turpinās kanalizācijas pieslēgumu 
nodrošināšana mājsaimniecībām, 
izsludinot pieteikšanos divas reiz-
es gadā uz pašvaldības atbalstu. 
2019.gadā tika atbalstīti kanal-
izācijas pieslēgumi 57 mājsaim-
niecībām.

8. Ar LVAF līdzfinansējumu ierīko-
ta decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu pieņemšanas vieta.

9. Turpināts darbs pie Teritorijas 
plānojuma 2014. – 2026.gadam 
grozījumu izstrādes un Attīstības 
programmas 2020. 2026.gadam 
izstrādes.
Uzņēmējdarbība

1. Sadarbībā ar SEB banku un piecām 
Pierīgas pašvaldībām dalība Grantu 
programmā.

2. Noorganizēta Darba birža un 
Uzņēmēju dienas 2019.

3. Noslēgts sadarbības memorands 
starp Starptautisko lidostu “Rīga” 
un Mārupes novada domi.

4. Atbalstīti skolēnu mācību uzņēmu-
mi, dalība labāko SMU konkursā.

5. Noorganizēti 3 gadatirdziņi.
6. Skolēnu vasaras nodarbinātība 

gadam grozījumu pilnveidotās re-
dakcijas (2.1.redakcijas) pilnvei-
došanu, novēršot VARAM rīkojumā 
norādītās neatbilstības normatīvo ak-
tu prasībām, tai skaitā nodrošinot 
pilnveidotās redakcijas publisko ap-
spriešanu. Paredzams, ka 3.redakci-
ja tiks nodota publiskai apsprieša-
nai 2020.gada martā.

Kā jau iepriekš, 14.janvārī, ziņots, 
Mārupes novada domē tika saņemts 
Vides aizsardzības un reģionālās  at-
tīstības ministra 2020.gada 13.jan-
vāra Rīkojums Nr.12/340 “Par 
Mārupes novada domes 2019.ga-
da 25.septembra saistošo noteiku-
mu Nr.19/2019 “Mārupes novada 
Teritorijas plānojuma 2014.  2026. 
gadam ar 2019.gada grozījumiem 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi un Grafiskā daļa” darbības 
apturēšanu".

– 166 jaunieši vasarā nodarbinā-
ti pašvaldības iestādēs.
Veselības veicināšana
Tiek īstenoti ESF un valsts at-

balstītie veselības veicināšanas pasā-
kumi novadā, iesaistot dažādas vecu-
ma grupas (sportiskas aktivitātes, 
veselīga uztura nodarbības).

Sabiedrības līdzdalība
1. Īstenots projektu konkurss “Mārupe 

 mūsu mājas”. Atbalstīti 12 projek-
ti, kopējais finansējums 28 849 eiro.

2. Aktīvs darbs konsultatīvajās pa-
domēs – 2019.gadā notikusi 21 
konsultatīvā padome tūrisma, mār-
ketinga, sporta un aktīvās atpūtas, 
izglītības, uzņēmējdarbības atbals-
ta un kultūrvides jomās.
Tūrisms 

1. Dalība starptautiskajā tūrisma ga-
datirgū «Balttour».

2. Aktīvās tūrisma sezonas atklāšana,
velofoto orientēšanās pasākums.

3. Cikla “Iepazīsti Mārupes novadu” 
ietvaros noorganizēti 4 pārgājie-
ni pa novadu.

4. Dalība Daugavas lejteces projek-
tā “Apceļo kaimiņus”.

5. Izdots buklets “Mārupes senās mā-
jas un varoņi”.

6. Pie vecākās pašvaldības ēkas – 
Šveckmuižas Jaunmārupē pro-
jekta “Tūrisms kopā” ietvaros uz-
stādīti 2 vides objekti.
Pašvaldība

1. Sabiedriskā transporta sistēmas 
pilnveidojumi  mikroautobusa Rīga 
 Jaunmārupe satiksmes novirzīša-
na pa Rožu ielu.

2. Sabiedriskās kārtības uzlabošana – 
novadā uzstādītas 34 novērošanas 
kameras.

3. Uzstādīti divi LED ekrāni informāci-
jas pieejamības uzlabošanai (vie
ns novada domes vestibilā, otrs 
Mārupes RIMI).
Palielināts atbalsts ģimenēm

1. Atbalsts ģimenes pieaugumam – 
palielināts jaundzimušo pabalsts. 
No 150 uz 200 eiro, ja novadā 
deklarēts viens no vecākiem, no 
300 uz 400 eiro, ja novadā deklarē-
ti abi vecāki.

2. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm 
– pirmsskolas vecumā 40 eiro 
mēnesī, skolas vecumā 40 eiro 
gadā.

Pašvaldības paveiktais 2019. gadā Atcelti Mārupes novada teritorijas 
plānojuma grozījumi

Mārupes novada dome paziņo, 
ka ar 2020.gada 29.janvāra domes 
sēdes lēmumu Nr.6 (sēdes pro-
tokols Nr.2) ir apstiprināti sais-
tošie noteikumi Nr.2/2020 „ Par 
2003.gada 22.janvāra  saistošo no-
teikumu Nr.1  „Mārupes pagasta  
VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” 
ZA sektora detālais plānojums” at-
celšanu”. Detālplānojums zaudē 
spēku ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi. 

Vēršam uzmanību, ka ar šo 
saistošo noteikumu at-

celšanu detālplānojuma teritorijā 

ir piemērojams 2013.gada 3.jūlijā 
Mārupes novada domē apstiprinātais 
“Detālplānojums  nekustamā īpašu-
ma VAS „Starptautiskās lidosta „Rīga”” 
teritorijas austrumu daļai” (lēmuma 
Nr. 6.2, sēdes protokols  Nr. 3).

Ar lēmuma un saistošo noteikumu 
pilnu saturu var iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi, Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv un Mārupes novada 
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā.

Paziņojums par VAS „Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” ZA sektora 2003.gada 
detālplānojuma atcelšanu 

2020.gada 29.janvāra sēdē 
Mārupes novada dome apstiprinā-
jusi jaunus pašvaldības līdz-
maksājuma apmērus par bērniem 
privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs un bērnu uzraudzības pa-
kalpojumu sniedzējiem (auklēm).

Ņemot vērā 2019.gada izmak-
sas un pašvaldības izglītības 

iestāžu kapacitāti, līdzfinansējuma 
apmērs par bērniem no 1,5 līdz 4 ga-
du vecumam un bērniem no 5 līdz 6 
gadu vecumam noteikts 275,82 EUR/ 
mēnesī apmērā.

Saskaņā ar diferencēto aprēķi-
na metodiku 2019.gadā vidē-
jās izmaksas vienam audzēknim 
Mārupes novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanai bērniem 
no pusotra gada līdz četru ga-
du vecumam bijušas 275,82 EUR/ 
mēnesī un vidējās izmaksas vie-
nam audzēknim pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, īstenojot bērnu obligāto 
sagatavošanu pamatizglītības iegu-
vei, bijušas 205,10 EUR apmērā, ņe-
mot vērā valsts dotāciju pedagogu 
atalgojumam. Saskaņā ar Mārupes 
novada Finanšu komitejas lēmumu 
samaksas apmērs, īstenojot bērnu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītī-
bas ieguvei, tika palielināts uz 275,82 
EUR/ mēnesī, jo pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādēs vietu trū-
kuma dēļ nav iespējams nodrošināt 
obligāto programmu sagatavošanai 
skolai visiem 5 un 6 gadu veciem 
bērniem.

Savukārt saskaņā ar domes lē-
mumu 2020.gadā pašvaldības līdz-
finansējums bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzējiem (auklēm) 
paaugstināts no 188 EUR/ mēnesī 
uz  200 EUR/ mēnesī.

2019.gadā privātās pirmssko-
las izglītības iestādes apmeklēja 
485 Mārupes novadā deklarēti bēr-
ni vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem un 
124 – vecumā no 5 līdz 6 gadiem. 
Pašreiz aukļu pakalpojumu izmanto 
aptuveni 157 novadā deklarēti bērni.

Lai saņemtu pašvaldības līdz-
finansējumu par izglītības ieguvi 
privātajā bērnudārzā:
• bērnam un vienam no vecākiem 

jābūt deklarētiem Mārupes novadā; 
• bērns ir reģistrēts Mārupes nova-

da pašvaldības vienotajā rindā 
uzņemšanai pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
pakalpojumu pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē ne-

saņem;
• PPII jābūt reģistrētai izglītības 

iestāžu reģistrā un jāīsteno licencē-
tas mācību programmas;

• PPII jābūt noslēgtam līgumam ar 
Mārupes novada domi. 

• Vecākiem jautājumos par līgu-
ma slēgšanu ar privātajām PII, 
jāvēršas pie attiecīgo izglītības 
iestāžu vadības.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfi-

nansējumu par sniegtajiem bērnu 
uzraudzības pakalpojumiem:
• vismaz vienam no vecākiem kopā 

ar bērnu jābūt deklarētam Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā;

• bērns ir reģistrēts Mārupes nova-
da pašvaldības vienotajā rindā 
uzņemšanai pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē, bet 
pakalpojumu pašvaldības dibinātā 
pirmsskolas izglītības iestādē ne-
saņem;

• aukle ir reģistrēta Latvijas 
Republikas Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā 
un saņēmusi Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta bērnu pieskatīšanas 
pakalpojumu sniedzēja reģistrāci-
jas apliecību.

Mārupes pašvaldība palielinājusi līdzfinansējuma 
apmēru privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un 
aukļu pakalpojumam

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem 2019.gada decembrī 
un 2020. janvārī
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Mārupes novada Pašvaldības 
policija informē, ka pēdējā laikā 
regulāri tiek saņemti izsaukumi 
un sūdzības par klaiņojošiem un 
agresīviem suņiem, tādēļ 
vēlamies atgādināt, ka suņa 
īpašnieka pienākums ir rūpēties 
par mājdzīvnieku labklājību un 
nepieļaut to klaiņošanu.

Dzīvnieku īpašnieka tiesības 
un pienākumus jeb labturības 

principus regulē Dzīvnieku aizsardzī-
bas likums, Ministru kabineta 2006. 
gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 266 
"Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai" un Ministru 
kabineta 2011.gada 21.jūnijā noteiku-
mi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtība”.

Atgādinām, ka no 2019. gada 24. 
decembra visiem suņiem, sasniedz
ot četru mēnešu vecumu, ir jāveic 
mikročipēšana un jābūt reģistrēti-
em Lauksaimniecības datu centra 
mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē. 
Suņi, kuri ir reģistrēti, klaiņošanas 
gadījumā netiek nogādāti pat-
versmē, jo pašvaldības policijai ir 
iespēja noskaidrot īpašnieku un to 
atgriezt, neradot īpašniekam papil-
dus izmaksas par patversmes pa-
kalpojumiem. Mārupes novadā suņa 
apzīmēšanu ar mikroshēmu varat 
veikt pie praktizējoša veterinārārs-
ta. Savukārt mājdzīvnieka reģistrāciju 
Lauksaimniecības datu centrā varat 
veikt patstāvīgi tiešsaistē vai ar vete
rinārārsta starpniecību.

Saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem pilsētās un ciemos, ja suns 
atrodas ārpus telpām: 
• suņa īpašnieka pienākums ir no-

drošināt pilnīgu teritorijas no-

robežošanu, novēršot iespēju su
nim izkļūt no tās; 

• pie norobežotās teritorijas ieejas 
jābūt ierīkotam zvanam vai citai 
ierīcei, kas rada iespēju sazināties 
ar teritorijas īpašnieku vai valdītāju.
Ja suns atrodas ārpus tā īpašnie-

ka teritorijas, sunim jābūt uzlik-
tai kaklasiksnai vai citam akse-
suāram, piemēram, iemauktiņiem, 
bet bīstamam sunim jābūt arī sar-
kanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē 
bīstamu suni.

Pilsētās un ciemos ārpus no-
robežotās teritorijas:
• suni jāved pavadā; 
• sunim ir jābūt uzliktam uzpurnim, ja 

suns ir atzīts par bīstamu saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par kritēri-
jiem un kārtību, kādā suni atzīst 
par bīstamu un nosaka turpmāko 
rīcību ar to, kā arī par prasībām 
bīstama suņa turēšanai; 

• suns bez pavadas var atrasties 
zaļajā zonā un mežā pastaigas 
laikā īpašnieka vai turētāja uz-
raudzībā un redzeslokā tādā at-
tālumā, kādā īpašnieks vai turētā-
js spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

• Suņa īpašnieks vai turētājs sabied
riskās vietās var īslaicīgi atstāt suni 
vienu, ja suns ir piesiets pavadā, 
kas nav garāka par metru, un ja 
tas netraucē personu un trans-
portlīdzekļu kustību un neapdraud 
cilvēku vai dzīvnieku drošību.
Tāpat atgādinām, ka Ministru kabi-

neta noteikumi paredz, ka dzīvnie-
ka īpašniekam vai turētājam ir pie
nākums apdzīvotu vietu teritorijā 
savākt sava dzīvnieka ekskrementus!

Lūgums ievērot šīs prasības un at-
bildīgi izturēties pret likumā noteik-
tiem pienākumiem.

Sods par dzīvnieku labturības prasī-
bu neievērošanu ir noteikts Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa (turpmāk tekstā – LAPK) 106. 
pantā, kas nosaka, ka par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu izsaka brīdinājumu vai uzliek nau-
das sodu fiziskajām personām no 
7 līdz trīssimt 50 eiro, konfiscējot 
dzīvniekus vai bez to konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpu miem, 
ja tie izdarīti atkārtoti viena gada laikā 
pēc administratīvā soda uzlikšanas 
vai to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls 
zaudējums, uzliek naudas sodu fizis-
kajām personām no 50 līdz 700 eiro, 
konfiscējot dzīvniekus vai bez kon-
fiskācijas.

Sods par dzīvnieku nereģistrēšanu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un  nemarķēšanu paredzēts Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 107. pantā, kas nosaka, ka par 
dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un 
veterinārā dienesta inspektora, dz-
īvnieku nereģistrēšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, dzīv nieku nei-
dentificēšanu (nemarķēšanu) vai iz-
vairīšanos no to uzskaites pašvaldība 
uzliek naudas sodu fiziskajām per-
sonām no 7 līdz 200 eiro, bet juridis-
kajām personām  no 15 līdz 350 eiro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, 
ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām 
no 200 līdz 350 eiro, bet juridiska-
jām personām  no 350 līdz 700 eiro.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma 
lietas un pieņemt lēmumus par LAPK 
106. panta un 107. panta pārkāpum-
iem ir tiesīgas Pašvaldības admini
stratīvās komisijas un Pārtikas un 
veterinārā dienesta amatpersonas.

Būsim atbildīgi par tiem, kurus es-
am pieradinājuši

Pašvaldības policija atgādina, ka īpašnieka pienākums 
ir rūpēties par saviem mājas sargiem un nepieļaut to 
klaiņošanu!

Saskaņā ar izstrādāto Rīcības 
plānu trokšņa samazināšanai 
2019. – 2024. gadam un pateico-
ties mērķtiecīgai sadarbībai ar 
Lidostu “Rīga” un plānotajiem 
pasākumiem 2019. gadā, lidostas 
“Rīga” trokšņa monitoringa staci-
jās fiksēts gaisa kuģu radīto 
trokšņu samazinājums, pat ner-
augoties uz straujo apkalpoto 
lidojumu un pasažieru skaita 
pieaugumu, par ko liecina mērī-

jumu dati par 2019.gada 12 
mēnešiem.

Vislielākais samazinājums 
fiksēts trokšņa monitoringa 

stacijā, kas izvietota Jaunmārupē, 
kur 2019.gada divpadsmit mēnešos, 
salīdzinājumā ar pagājušā gada at-
tiecīgo periodu, diennakts trokšņa 
rādītājs ir samazinājies Jaunmārupē 
par 1,1 A izsvērto decibelu (dBA) līdz 
56,9 dBA un Skultē par  0,9 dBA, līdz 

53,3 (dBA).  Skultes un Jaunmārupes 
stacijās ir zemākais trokšņa līmenis, 
kas fiksēts kopš 2014. gada, kad tiek 
veikti akreditēti trokšņa monitorin-
ga mērījumi.

Tāpat trokšņa līmeņa samazinā-
jums ir saistīts ar nacionālās lidsa-
biedrības “airBaltic” īstenoto flotes 
nomaiņu un gaisa kuģu dzinēju pār-
baužu vietas maiņu uz dienvidu pre-
tapledošanas laukumu, kas līdz šim 
būtiski ietekmēja Skultes iedzīvotājus.

2019. gadā Jaunmārupē un Skultē fiksēts gaisa 
kuģu radītā trokšņa samazinājums

Mārupes novada dome informē, 
ka ar š.g. janvāri sabiedriskās 
kārtības uzlabošanai Mārupes 
novadā uzstādītas 29 videokamer-
as. 

Lai efektīvāk ikdienā monitrētu 
notiekošo novadā, tiek izman-

tots pašvaldības administrēts videon-
ovērošanas datu pāraides tīkls, kas 
sastāv no jauna centralizēta videoi-
eraksta servera, kurā tiek glabāti ier-
aksti, un 29 jaunām stacionārām tīk-
la (IP) videonovērošanas kamerām, 
no kurām divas ir 360 grādu kamer-
as (PTZ jeb grozāmkameras) ar aug-
stu izšķirtspēju, un  sešas ir trans-
portlīdzekļa valsts reģistrācijas nu-
mura lasīšanas kameras, kas izvi-
etotas novadā atbilstoši pašvaldī-
bas policijas norādījumiem.

Videonovērošanas kameras izvi-
etotas: Vecozolu ielas un Jelgavas 
ceļa krustojumā, pie Mārupes 
novada domes (Daugavas iela 29, 
Mārupe) – stāvlaukumā pie vei-
kala TOP, Rožu ielas un Mārupītes 
gatves krustojumā, Tīrainē  bērnu 
laukumā Viršu ielā, Pededzes ielas 
un Lilijas ielas aplī Mārupē, Mārupes 
kapos, Meldriņu ielā, 7 autobusa gala-
punktā, Skultes ielā (pie dienas cen-
tra “Skulte”, Skultes iela 31, Skulte), 
Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē (pie 
Jaunmārupes pamatskolas un vei-
kala “Klements”), Mazcenu alejā 
33/3 (pie sabiedriskās ēkas un bib-
liotēkas), Jaunmārupē, Mazcenu 

alejā 39 (pie Mūzikas un mākslas 
skolas), Jaunmārupē, Rožu ielā 35 
(pie pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mārzemīte”, pie Mārupes vidussko-
las, Kantora ielā 97.

Videokameru pārraudzībai tiek 
izmantota Milestone programmatūra, 
videoierakstu glabāšanas laiks ir 90 
dienas. Videonovērošanas kameru 
ierakstiem ik brīdi līdzi seko pašvaldī-
bas policijas darbinieki, izmanto-
jot programmu  XProtect Smart 
Client for Express & Professional 
2019 R2, kurā var apskatīt reāllaikā 
notiekošo videoplūsmu, piefiksē-
to valsts auto reģistrācijas numu-
ru sarakstu un arhīva ierakstus, un 
tās mērķis ir gan pašvaldības polici-
jas, gan Valsts policijas darbiniekiem 
palīdzēt atklāt noziedzīgas darbības – 
piemēram, zādzības,  dažādus konf-
liktus, huligāniskas darbības, izsekot 
noziedzīgu darbību veikušās perso-
nas, kā arī vienlaikus kontrolēt trans-
portlīdzekļu plūsmu – iebraukušos 
un izbraukušos transportlīdzekļus. 

Mārupes novada dome pateicas 
SIA “DATI GROUP” apakšuzņēmu-
mam SIA “Mondot” par profesionā-
lo un kvalitatīvo darbu izpildi  videon-
ovērošanas servera un kameru piegā-
di un uzstādīšanu un SIA “Latvijas 
Mobilais Telefons” par datu pārraides 
pakalpojuma nodrošināšanu. 

Kopējas izmaksas videon-
ovērošanas tīkla izbūvei ap 50 000 
eiro, t.sk. PVN.

Uzstādot videokameras, uzlabo 
drošību novadā

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020.gada  29.janvāra sēdes Nr.2 
lēmumu Nr.38.

Grozījums Mārupes novada domes 
2015.gada 22.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.24/2015 „Par 
Mārupes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 45.panta piekto daļu. 

1. Izdarīt Mārupes novada domes 
2015.gada 22.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.24/2015 „Par Mārupes 
novada domes saistošo noteiku-
mu publicēšanas vietu” (turpmāk   
Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Aizstāt Saistošo noteikumu 2.punk-
tā vārdus “laikraksts “Mārupes Vēstis” 
ar vārdiem “oficiālais izdevums 
“Latvijas Vēstnesis””. 

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2020.gada 1.aprīlī. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Saistošie noteikumi
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Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019.gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.8. Precizēti ar Mārupes 
novada domes 2019.gada  18.de-
cembra sēdes  Nr.18 lēmumu Nr.8.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2017.gada 24.maija saistošajos no-
teikumos Nr.18/2017 “Par kārtību 
Mārupes novada brīvpieejas bērnu 
rotaļu un sporta laukumos”.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām”. 43.panta pirmās daļas 
4.punktu,

Izdarīt Mārupes novada domes 

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.42/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019 gada 18.decembra sēdes Nr.18  
lēmumu Nr.48

Grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.17/2018 “Par decen-
tralizēto 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 

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.32/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019 gada 27.novembra  sēdes Nr.16  
lēmumu Nr.8.

Grozījums Mārupes novada domes 
2019.gada 25.septembra sais-
tošajos noteikumos Nr.18/2019 
“Grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.17/2018 “Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā””

Izdoti saskaņā ar  Ūdens

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.33/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019 gada  27.novembra sēdes Nr.16 
lēmumu Nr.9.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanas un  uzskaites kārtī-
bu 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 kanal-
izācijas sistēmu apsaimniekošanu 

2017.gada 24.maija saistošajos 
noteikumos Nr.18/2017 “Par kārtī-
bu Mārupes novada brīvpieejas bēr-
nu rotaļu un sporta laukumos” (turp-
māk tekstā – Saistošie noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.Saistošo noteikumu 9.punktu iz-
teikt šādā redakcijā:

“9. Par Noteikumu 7.punkta nei-
evērošanu personu var saukt pie ad-
ministratīvās atbildības, piemērojot 
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 
soda naudas vienībām.”

2. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 9.1punktu šādā redakcijā:

„Noteikumi par decentralizēto kanal-
izācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6.punktu. 

Izdarīt Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanas un uzskaites kārtī-
bu Mārupes novadā”” (turpmāk   
Saistošie noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 26. 
un 27.punktus šādā redakcijā: 

“26. Par Noteikumu neievērošanu 
Privātpersonai izsaka brīdinājumu 

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 kanal-
izācijas sistēmu apsaimniekošanu 
un reģistrēšanu” 6.punktu. 

Izdarīt Mārupes novada domes 
2019.gada 25.septembra saistoša-
jos noteikumos Nr.18/2019 “Grozījumi 
Mārupes novada domes 2018.gada 
19.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanal-
izācijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Mārupes novadā”” 

un reģistrēšanu” 6.punktu. 

Izdarīt Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpoju-
mu sniegšanas un uzskaites kārtī-
bu Mārupes novadā” (turpmāk   
Saistošie noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 12.6.2 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“12.6.2. ir aprīkots ar GPS sistēmu 
maršruta kontrolei”. 

2. Izteikt Saistošo noteikumu 
13.punktu šādā redakcijā:

“13. Lai reģistrētos Komersantu 

“9.1 Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteiku-
mu pārkāpumu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Mārupes novada pašvaldības polici-
ja. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Mārupes novada adminis-
tratīvā komisija.”

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildī-
bas likumu.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs

vai uzliek naudas sodu – fiziskajām 
personām līdz 20 soda vienībām, ju-
ridiskajām personām līdz 100 soda 
vienībām.

27. Par Noteikumu neievērošanu 
asenizatoram  izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 280 so-
da vienībām”.

2. Svītrot Saistošo noteikumu 
28.punktu. 

3. Saistošie noteikumi  stājas spēkā 
līdz ar Administratīvās atbildības li-
kuma spēkā stāšanos.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

(turpmāk   Saistošie noteikumi) šā-
du grozījumu:

Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 9.punktu šādā redakcijā: 

“9. Mārupes novada domes 2018.
gada 19.decembra saistošo notei-
kumu Nr.17/2018 “Par decentral-
izēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā 29.punkts Saistošo 
noteikumu 8.punkta redakcijā  stājas 
spēkā 2020.gada 1.janvārī.”

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

reģistrā, asenizators iesniedz 
Pārvaldē aizpildītu vienota parau-
ga pieteikumu (1.pielikums)”. 

3. Svītrot Saistošo noteikumu 
17.punktu

4. Izteikt Saistošo noteikumu pie-
likumu Nr.1 un pielikumu Nr.2 jaunā 
redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Ar saistošajiem noteikumiem un to 
pielikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Normatīvie dokumenti.

Saistošie noteikumi

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.14.
Precizēti  ar Mārupes novada domes 
2019.gada  18.decembra  sēdes  Nr.18  
lēmumu Nr.6.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2012. gada 23.maija saistošajos no-
teikumos Nr. 17/2012 “Dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Mārupes 
novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
10.punktu, likuma “Par nodokļiem un 
nodevām 12.panta pirmās daļas 
5.punktu, Ministru kabineta 2006.
gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 
“Labturības prasības mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņu apmācībai”13.punktu  

Izdarīt Mārupes novada domes 
2012.gada 23.maija saistošajos 
noteikumos Nr. 17/2012 “Dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Mārupes 
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1.Saistošo noteikumu 10.punktu 
izteikt šādā redakcijā:

“10. Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par šo noteikumu pārkāpumu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Mārupes novada 
pašvaldības policija. Administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Mārupes 
novada administratīvā komisija.”

2. Svītrot Saistošo noteikumu 
11.punktu.

3. Saistošo noteikumu 12.punktu 
izteikt šādā redakcija: 

“12. Par šo noteikumu prasību nei-
evērošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskajām personām 
līdz 5 naudas soda vienībām, bet ju-
ridiskām personām līdz 40 naudas 
soda vienībām.”

4. Svītrot Saistošo noteikumu 
13.punktu.

5. No Saistošo noteikumu 
izdošanas tiesiskā pamatojuma 
svītrot atsauci uz likuma “Par no-
dokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 5.punktu.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 lē-
mumu Nr.6.

Par 2003.gada 22.janvāra  sais-
tošo noteikumu Nr.1  „Mārupes pa-
gasta  VAS „Starptautiskā lidosta 
Rīga” ZA sektora detālais plāno-
jums” atcelšanu”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”43.panta trešo daļu.

Atcelt Mārupes pagasta padomes 
2003.gada 22.janvāra  saistošos no-
teikumus Nr.1  „Mārupes pagasta  
VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” ZA 
sektora detālais plānojums”.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.27/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.12.

Grozījumi Mārupes novada 
domes 2011.gada 12.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr.9/2011 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Mārupes novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
13.punktu un trešo daļu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 8.panta 
pirmās daļas 3.punktu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2011.gada 12.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Mārupes 
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 78.punk-

tā vārdus “Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu” aizstāt ar 
vārdiem “Administratīvās atbildī-
bas likumu”.

2. Izteikt Saistošo noteikumu 
79.punktu šādā redakcijā:  

“79.  Par šo saistošo noteikumu 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu, fiziskajām personām 
no 2 līdz 100 naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām — 80 līdz 
300 naudas soda vienībām.”

3.Saistošo noteikumu 80.punktu 
izteikt šādā redakcijā:

“80. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteiku-
mu pārkāpumu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Mārupes novada pašvaldības polici-
ja. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Mārupes novada adminis-
tratīvā komisija.”

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.34/2019

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2019. gada  27.novembra
sēdes  Nr.16  lēmumu Nr.10.

Grozījums Mārupes novada domes 
2013. gada 27.februāra saistoša-
jos noteikumos Nr.29/2012 “Par 
koku ciršanu ārpus meža Mārupes 
novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
9.punktu, Meža likuma 8.panta otro 
daļu un Ministru kabineta 2012.
gada 2.maija noteikumu Nr.309 

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020.gada  22.janvāra ārkārtas sēdes  
Nr.1 lēmumu Nr.1.

“Par „Mārupes novada domes 
2019.gada 25.septembra saistošo 
noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes 
novada Teritorijas plānojuma 2014. 
- 2026. gadam ar 2019.gada grozī-
jumiem Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 
atcelšanu”.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2020.gada 29.janvāra sēdes  Nr.2  
lēmumu Nr.53.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2016.gada 27.aprīļa saistošajos no-
teikumos  Nr.11/2016 „Mārupes 
novada pašvaldības nolikums””.

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
1.punktu un 24.pantu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016.gada 27.aprīļa saistošajos 
noteikumos  Nr.11/2016 „Mārupes 

“Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 22.punktu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2013.gada 27.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.29/2012 “Par koku 
ciršanu ārpus meža Mārupes novadā” 
(turpmāk tekstā – Saistošie notei-
kumi) šādu grozījumu:

Aizstāt visā Saistošo noteikumu 
tekstā vārdus “Mārupes novada 
Būvvalde” un “Būvvalde” ar vārdiem 
“Mārupes novada pašvaldības īpašu-
mu pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”43. panta pirmo daļu 
un 49.panta otro daļu un Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 25. pan-
ta pirmo daļu.

Atcelt Mārupes novada domes 
2019.gada 25.septembra saistošos 
noteikumus Nr.19/2019 “Mārupes 
novada Teritorijas plānojuma 2014.  
2026.gadam ar 2019.gada grozījumi-
em Teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi un Grafiskā daļa”. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

novada pašvaldības nolikums” (turp-
māk – Saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus: 

1. Svītrot  Saistošo noteikumu 
17.12 apakšpunktu.

2. Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 20.21 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“20.21.  veic kapitāla daļu turētā-
ja pārstāvja funkcijas pašvaldības 
kapitālsabiedrībā vai arī ar rīkojumu 
pilnvaro citu amatpersonu  veikt šīs 
funkcijas.”

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
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Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.28/2019

Pieņemti  ar Mārupes novada domes
2019.gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.13.

Precizēti ar Mārupes novada domes
2019.gada  18.decembra  sēdes  Nr.18 
lēmumu Nr.5.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 18.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr.11/2010 “Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 
un sabiedrisko kārtību Mārupes 
novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
4.,5.,6.punktu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2010.gada 18.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr. 11/2010 “Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu un 
sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” 
(turpmāk tekstā – Saistošie notei-
kumi) šādus grozījumus:

1.Izteikt Saistošo noteikumu 
3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteiku-
mu pārkāpumu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai ve-
ic Mārupes novada pašvaldības 
policija, sastādot procesuālās dar-
bības protokolu (Pielikums Nr.1). 
Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Mārupes novada adminis-
tratīvā komisija.”

2.Saistošo noteikumu 4.punktā vār-
du “protokolu” aiztāt ar vārdu “lietu”.

3. Saistošo noteikumu 6.punkta 
otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 15 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 30 naudas 
soda vienībām.” 

4. Svītrot Saistošo noteikumu 
6.punkta trešo daļu.

5. Saistošo noteikumu 7.punkta 
otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 60 naudas 
soda vienībām.” 

6. Svītrot Saistošo noteikumu 
7.punkta trešo daļu.

7. Saistošo noteikumu 71.punk-
ta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 

neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 15 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 30 naudas 
soda vienībām.” 

8. Svītrot Saistošo noteikumu 
71.punkta trešo daļu.

9. Saistošo noteikumu 8.punkta 
otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 60 naudas 
soda vienībām.” 

10. Svītrot Saistošo noteikumu 
8.punkta trešo daļu.

11. Saistošo noteikumu 9.punk-
ta otro daļu izteikt sādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 15 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 30 naudas 
soda vienībām.” 

12. Svītrot Saistošo noteikumu 
9.punkta trešo daļu.

13. Saistošo noteikumu 10.pan-
ta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 50 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 60 naudas 
soda vienībām.” 

14. Svītrot Saistošo noteikumu 
10.punkta trešo daļu.

15. Saistošo noteikumu 11.punkta 
ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

“Par šajā punktā minēto darbību 
neveikšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 60 naudas 
soda vienībām.” 

16. Svītrot Saistošo noteikumu 
11.punkta piekto daļu.

17. Saistošo noteikumu 111.punk-
ta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“111. Par pašvaldības koplietošanas 
meliorācijas sistēmas ekspluatācijas 
un uzturēšanas noteikumu pārkāpša-
nu nekustamā īpašuma īpašniekam, 
vai ja tāda nav, tiesiskajam valdītā-
jam piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu – fiziskām personām līdz 30 
naudas soda vienībām, juridiskām 
personām līdz 60 naudas soda vi-
enībām.”

18. Svītrot Saistošo noteikumu 111.

punkta otro daļu.

19. Saistošo noteikumu 112.punk-
ta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“111. Par pašvaldības apbūves 
noteikumu pārkāpšanu nekustamā 
īpašuma īpašniekam, vai ja tāda 
nav, tiesiskajam valdītājam piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu – 
fiziskām personām līdz 100 naudas 
soda vienībām, juridiskām personām 
līdz 200 naudas soda vienībām.”

20. Svītrot Saistošo noteikumu 
112.punkta otro daļu.

21. Izteikt Saistošo noteikumu 
13.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 6 naudas soda vienībām.”

22. Svītrot Saistošo noteikumu 
13.punkta trešo daļu.

23. Izteikt Saistošo noteikumu 
14.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 6 naudas soda vienībām.”

24. Svītrot Saistošo noteikumu 
14.punkta trešo daļu.

25. Izteikt Saistošo noteikumu 
15.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 15 naudas soda vienībām.”

26. Svītrot Saistošo noteikumu 
15.punkta trešo daļu.

27. Izteikt Saistošo noteikumu 
16.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 6 naudas soda vi-
enībām.”

28. Savītrot Saistošo noteikumu 
16.punkta trešo daļu.

29. Izteikt Saistošo noteikumu 
17.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 10 naudas soda 
vienībām.”

30. Svītrot Saistošo noteikumu 
17.punkta trešo daļu.

31. Izteikt Saistošo noteikumu 
171.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām  
līdz 6 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 15 naudas 
soda vienībām.

32. Svītrot Saistošo noteikumu 171.

punkta trešo daļu.
33. Izteikt Saistošo noteikumu 

18.punkta otro daļu šādā redakcijā: 
“Par šajā punktā minēto prasību 

pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 7 naudas soda vi-
enībām.”

34. Svītrot Saistošo noteikumu 
18.punkta trešo daļu.

35. Izteikt Saistošo noteikumu 
19.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 7 naudas soda vi-
enībām.”

36. Svītrot Saistošo noteikumu 
19.punkta trešo daļu.

37. Izteikt Saistošo noteikumu 
191.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 3 naudas soda vi-
enībām.”

38. Svītrot Sasitošo noteikumu 191.
punkta trešo daļu.

39. Izteikt Saistošo noteikumu 
192.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 3 naudas soda vi-
enībām.”

40. Svītrot Sasitošo noteikumu 
192.punkta trešo daļu.

41. Izteikt Saistošo noteikumu 
20.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 15 naudas soda 
vienībām.”

42. Svītrot Saistošo noteikumu 
20.punkta trešo daļu.

43. Izteikt Saistošo noteikumu 
21.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 6 naudas soda vi-
enībām.”

44. Svītrot Saistošo noteikumu 
21.punkta trešo daļu.

45. Izteikt Saistošo noteikumu 
22.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 4 naudas soda vi-
enībām.”

46. Svītrot Saistošo noteikumu 
22.punkta trešo daļu.

47. Izteikt Saistošo noteikumu 
23.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 15 naudas soda 
vienībām.”

48. Svītrot Saistošo noteikumu 
23.punkta trešo daļu.

49. Izteikt Saistošo noteikumu 
24.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 6 naudas soda vi-
enībām.”

50. Svītrot Saistošo noteikumu 
24.punkta trešo daļu.

51. Izteikt Saistošo noteikumu 
25.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 7 naudas soda vienībām.”

52. Svītrot Saistošo noteikumu 
25.punkta trešo daļu.

53. Izteikt Saistošo noteikumu 
26.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 15 naudas soda vienībām.”

54. Svītrot Saistošo noteikumu 
26.punkta trešo daļu.

55. Izteikt Saistošo noteikumu 
27.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 6 naudas soda vienībām.”

56. Svītrot Saistošo noteikumu 
27.punkta trešo daļu.

57. Izteikt Saistošo noteikumu 
28.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu 
līdz 6 naudas soda vienībām.”

58. Svītrot Saistošo noteikumu 
28.punkta trešo daļu.

59. Izteikt Saistošo noteikumu 
29.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu – 
fiziskām personām līdz 15 naudas 
soda vienībām, juridiskām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām.”

60. Svītrot Saistošo noteikumu 
29.punkta trešo daļu.

61. Izteikt Saistošo noteikumu 
30.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 15 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 30 naudas 
soda vienībām.”

62. Svītrot Saistošo noteikumu 
30.punkta trešo daļu.

63. Izteikt Saistošo noteikumu 
31.punkta otro daļu šādā redakcijā: 

“Par šajā punktā minēto prasību 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu – fiziskām personām 
līdz 15 naudas soda vienībām, ju-
ridiskām personām līdz 30 naudas 
soda vienībām.”

64. Svītrot Saistošo noteikumu 
31.punkta trešo daļu.

65. Saistošo noteikumu “Pielikums 
Nr.1” aizstāt ar “Pielikums Nr.1” sas-
kaņā ar pielikumu  

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Ar saistošo noteikumu konsolidē-
to versiju un to pielikumiem var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Normatīvie dokumenti.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.11  
lēmumu Nr.14.
Precizēti ar Mārupes novada domes
2019.gada 18.decembra sēdes  Nr.18  
lēmumu Nr.9.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 31.augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 29/2016 “Mārupes 
novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi”

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 
4. un 6.punktu, un trešo daļu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016.gada 31.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes 
novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 26.punk-

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.39/2019

Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2019. gada  18.decembra 
sēdes  Nr.18 lēmumu Nr.28.

Grozījums Mārupes novada domes 
2016. gada 27.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.9/2016 “Par pabalsti-
em veselīga dzīvesveida profilak-
ses pasākumu veikšanai”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016.gada 27.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr.9/2016 “Par pabalstiem 
veselīga dzīvesveida profilakses pasā-
kumu veikšanai” (turpmāk tekstā – 
Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

Papildināt Saistošos noteikumus 
ar 4.10.punktu šādā redakcijā:

“4.10. Vienreizējs pabalsts Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
deklarētām personām, viena mā-
jokļa pielāgošanai līdz 6000,00 eu-

ta otro daļu izteikt šādā redakcijā:
“Par apbedījumu veikšanu jau 

piešķirtajā un ierādītajā ģimenes 
kapavietā pirms līguma grozījumu 
izdarīšanas šajā punktā atrunāta-
jā kārtībā, kapavietas uzturētājam 
piemēro brīdinājumu vai naudas so-
du līdz 15 naudas soda vienībām.”

2. Saistošo noteikumu 31.punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“31. Par saistošo noteikumu 
25.punkta neievērošanu personai, 
kura veic aizliegtas darbības neat-
karīgi no tā, kā uzdevumā vai norīko-
jumā viņa rīkojas, piemēro brīdinā-
jumu vai naudas sodu līdz 20 nau-
das soda vienībām.”

3. Saistošo noteikumu 32.punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“32. Par apbedījumu veikšanu 
27.punktā neparedzētajā laikā, vai 
bez kapsētas pārziņa saskaņoju-
ma, vai neievērojot 28. un 29.punk-
tā atrunāto kārtību, kapavietas uz-
turētājam piemēro brīdinājumu vai  
naudas sodu līdz 15 naudas soda 

ro apmērā, ja persona atbilst šādi-
em nosacījumiem:

4.10.1.  personai ir funkcionāli 
traucējumi;

4.10.2. personai ir pārvietošanās 
grūtības;

4.10.3. personai ir noteikta 1. vai 
2. grupas invaliditāte vai bērnam ar 
invaliditāti no 5 gadu vecuma un 
izmanto pārvietošanās palīglīdzekli;

4.10.4. ja mājoklis ir personas vai 
tās ģimenes locekļa īpašumā.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
un tā apmēru pieņem uz ergoterapeita 
novērtējuma par personas vai perso-
nas aprūpē esoša bērna spējām un 
nepieciešamo fiziskās vides pielāgo-
jumu, kā arī uz mājokļa pielāgošanas 
darbu un materiālu izmaksu aprēķi-
na un izdevumus apliecinoša doku-
menta pamata.

Sociālais dienests lēmuma 
pieņemšanai ir tiesīgs prasīt papil-
dus informāciju.”

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

vienībām.”
4. Saistošo noteikumu 42.punktu 

izteikt šādā redakcijā: 
“42. Par 41.punkta noteikumu nei-

evērošanu piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu līdz 20 naudas soda 
vienībām.”

5. Saistošo noteikumu 47.punktu 
izteikt šādā redakcijā: 

“47. Par 46.punkta noteikumu nei-
evērošanu piemēro naudas sodu līdz 
28 naudas soda vienībām.”

 6. Saistošo noteikumu 591.punk-
tā vārdus “sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu un piemērot 
sodu” aizstāt ar vārdiem “veikt ad-
ministratīvā pārkāpuma procesu”.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbildī-
bas likumu.

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 14. februāris 2020

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada 30.oktobra sēdes Nr.14  
lēmumu Nr.24.
Precizēti ar Mārupes novada domes
2019. gada 27.novembra sēdes Nr.16  
lēmumu Nr.12.

Par Mārupes novada pašvaldības 
dalību pašvaldības nozīmes ceļu un 
ielu būvniecībā un uzturēšanā.

Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldī-
bas likuma 81.panta ceturto daļu.

1. Saistošie noteikumi “Par Mārupes 
novada pašvaldības dalību pašvaldī-
bas nozīmes ceļu un ielu būvniecībā 
un uzturēšanā”(turpmāk tekstā – 
Saistošie noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Mārupes novada pašvaldība 
(turpmāk tekstā – pašvaldība) pie-
dalās pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas būvniecībā un uzturēšanā, kā 
arī kārtību, kādā pašvaldība sedz iz-
maksas par pašvaldības nozīmes ceļa 
vai ielas būvniecību un uzturēšanu.

2. Pašvaldība uztur pašvaldības 
nozīmes ceļu vai ielu tādā pašā 
kārtībā kā pašvaldībai piederošu 
ceļu vai ielu vai koplietošanas ceļu 
vai ielu, veicot sekojošās darbības: 

2.1. reģistrē pašvaldību ceļu un ielu 
reģistrā, iedalot ielu vai ceļu attiecīgā 
grupā (A, B vai C) Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajā kārtībā;

2.2. piešķir pašvaldības nozīmes 
ceļam vai ielai autoceļa uzturēšanas 
klasi (A, A1, B, C un D) Ministru kabi-
neta noteikumos noteiktajā kārtībā, 
un iekļauj pašvaldības apstiprināma-
jos pašvaldības ielu un ceļu saraks-
tos, kuros norādītas pašvaldības ceļu 
un ceļu uzturēšanas klases ziemas 
sezonai (no 1.novembra līdz 31.mar-
tam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa 
līdz 31.oktobrim). 

3. Pašvaldība veic Saistošo no-
teikumu 2.punktā minētās darbī-
bas tikai attiecība uz tādu pašvaldī-
bas nozīmes ceļu vai ielu, kas atbilst 

visām sekojošām prasībām: 
3.1. ir pilnībā  izbūvēts un nodots 

ekspluatācijā; 
3.2. nodrošina piekļuvi  vismaz vi-

enam apbūvētajam nekustamajam 
īpašumam, kurā atrodas ekspluatāci-
jā nodota ēka;

3.3. ceļa vai ielas tehniskais stāvok-
lis pieļauj ceļa vai ielas drošu eksplu-
atāciju atbilstoši attiecīgai grupai, 
kurā tas būtu reģistrējams saskaņā ar 
Saistošo noteikumu 2.1.apakšpunk-
tu, un uzturēšanas klasei, kura būtu 
piešķirama saskaņā ar Saistošo no-
teikumu 2.2.apakšpunktu.

4. Saistošo noteikumu 3.punkta 
prasībām neatbilstošu pašvaldības 
nozīmes ceļu vai ielu uztur šīs ielas 
vai ceļa īpašnieks (īpašnieki). 

5. Pašvaldība kļūst par 2.un 3.punk-
tam atbilstošā pašvaldības nozīmes 
ceļa vai ielas pārvaldītāju Ceļu sa-
tiksmes likuma izpratnē. Pašvaldība 
uztur pašvaldības nozīmes ceļu vai 
ielu, pilnībā sedzot ar to uzturēša-
nu saistītās izmaksas no pašvaldī-
bas budžeta, kā arī patstāvīgi nosa-
ka satiksmes organizāciju, aprīko-
jot pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu 
ar nepieciešamiem satiksmes orga-
nizācijas tehniskie līdzekļiem. 

6. Pašvaldība uztur pašvaldības 
nozīmes ceļu vai ielu, ņemot vērā 
attiecīgā ceļa vai ielas būvniecības 
dokumentāciju. Uzturēšanas gaitā 
pašvaldība nodrošina  ceļa vai ielas 
tehnisko rādītāju atbilstību būvniecī-
bas dokumentācijai, ņemot vērā ek-
spluatācijas gaitā radušos dabisko 
nolietojumu. 

7. Ja uzturēšanas gaitā radies 
tāds dabiskais nolietojums, kas liedz 
turpināt pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas ekspluatāciju, pašvaldība pār-
trauc uzturēšanas darbu veikšanu un  
veic izmaiņas pašvaldību ceļu un ie-
lu reģistrā un pašvaldības uzturamo 
ielu un ceļu sarakstos, izņemot at-
tiecīgu pašvaldības nozīmes ielu un 
ceļu. Pēc izmaiņu veikšanas pašvaldī-
ba civiltiesiskā kārtībā vienojas ar 
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 

īpašnieku par zemes un uz tās esošās 
inženierbūves nodošanu pašvaldī-
bas īpašumā, lai nodrošinātu ceļa 
vai ielas seguma atjaunošanu turp-
mākās ekspluatācijas turpināšanas 
nodrošināšanai vai ierosina  pašvaldī-
bas ceļa vai ielas piespiedu atsav-
ināšanu sabiedrības vajadzībām. Ja 
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
statuss tika piešķirts ar administratī-
vo aktu, pašvaldība izvērtē lietderī-
bu anulēt iepriekš piešķirto statusu, 
izdodot administratīvo aktu.  

8. Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas statuss piešķirts ar administratī-
vo aktu, pašvaldība izpilda Saistoši 
noteikumu 2.punktā minētās darbī-
bas  pēc tam, kad beidzies adminis-
tratīvā akta apstrīdēšanas termiņš vai 
ir stājies spēkā galīgais nolēmums, 
ar kuru pašvaldības nozīmes ceļa 
vai ielas statuss ir saglabāts spēkā. 

9. Pašvaldība var piedalīties 
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
būvniecības izmaksu segšanā  3 ga-
da laikā pēc būvniecības pabeigšanas 
un ceļa vai ielas nodošanas eksplu-
atācijā, izvērtējot būvniecības doku-
mentāciju un izmaksas apliecinošus 
dokumentus, šādā apmērā: 

9.1. līdz 30% no kopējām būvniecī-
bas izmaksām, ja izbūvēts ceļš vai iela 
ar cieto segumu, gājēju celiņu un ap-
gaismojumu, kas nodrošina piekļuvi 
vismaz 3 nekustamajiem īpašumiem, 
no kuriem vismaz viens ir apbūvēts;

9.2. līdz 20% no kopējām būvniecī-
bas izmaksām, ja izbūvēts  9.1 apa-
kšpunktā minētais  ceļš vai iela ar 
šķembu segumu;

9.3. līdz 10% no kopējām būvniecī-
bas izmaksām, ja izbūvēts 9.1 un 
9.2 apakšpunktos neminētais ceļš 
vai iela. 

10. Pašvaldības dalību ceļa 
būvniecības finansēšanā 9.punktā 
noteiktajos gadījumos nosaka dome 
ar atsevišķu lēmumu. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2019

Pieņemti ar  Mārupes novada domes 
2020.gada 29.janvāra sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.43.

Grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija  saistošajos 
noteikumos Nr.16/2010 „Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu 
saņemšanai”.

Izdoti pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 1.punktu.

Izdarīt Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos notei-
kumos Nr.16/2010 “Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemša-
nai” šādu grozījumu: 

Izteikt 6.punkta 6.1 apakšpunktu, 6.2 apakšpunktu, 6.5 apakšpunktu, 
6.6.3 apakšpunktu, šādā redakcijā:

6. Dokumenta sagatavotājs un nodevas objekts par vienu 
vienību

Nodevas 
likme (euro)

6.1. Dzimtsarakstu nodaļa:

6.1.1. Izziņa par  personas apbedīšanu Mārupes novada kapsētā 1,40 EUR

6.1.2. Arhīva izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju  5,00 EUR

6.1.3. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta arhīva izziņa 
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju

4.00 EUR

6.1.4. Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa 
akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu 
reģistrācijas apliecībai

5.00 EUR

6.1.5. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta Daudzvalodu 
standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju

4.00 EUR

6.2. Arhīvs:

6.2.1. Apliecināti dokumentu atvasinājumi no pašvaldības 
arhīva

1,40 EUR par 
katru lappusi

6.2.2 Arhīva izziņa 1,40 EUR

6.5. Domes kancelejas pārzinis sagatavo dokumentu 
atvasinājumus par dokumentiem, kas nav nodoti 
arhīvā, t.i.:

6.5.1. Domes vai komitejas lēmuma apliecināts atvasinājums, 
izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam 

1,40 EUR par 
katru lappusi

6.5.2. Domes vai komitejas sēžu protokola apliecināts 
atvasinājums, izņemot pirmreizējo izsniegšanu 
adresātam

1,40 par katru 
lappusi

6.6. Būvvalde:

6.6.3. uzziņas, izmantojot lietās esošos agrāk saskaņotos un 
akceptētos projektus, kā arī citus materiālus

10,00 EUR par 
katru lappusi

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Turpinoties projekta “Mārupes 
vidusskolas mācību vides 
uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/006) 
īstenošanai, Mārupes Valsts 
ģimnāzijā 2019.gada nogalē / 
2020.gada sākumā, līdzīgi kā 
pagājušajā gadā jaunatklātajā kor-
pusā, labiekārtota mācību vide arī 
pārējos skolas mācību kabinetos. 
Kvalitatīva un mūsdienīgi aprīko-
ta mācību vide ļaus skolai sek-
mīgāk īstenot kompetencēs 
balstīto izglītības procesu.

Atbilstoši mūsdienu prasībām, 
mācību kabineti aprīkoti ar er-

gonomiskām mēbelēm – mobiliem 
vienvietīgiem mācību galdiem un 
krēsliem, kas ļauj vieglāk un efek-
tīvāk organizēt mācību darbu, veido-
jot dažādu mēbeļu izkārtojumu gru-
pu darbam un citām mācību aktivi-

tātēm. Lai varētu produktīvāk veikt 
mācību procesu arvien pieaugoša-
jam skolēnu skaitam, iegādātas arī 
jaunākās tehnoloģijas  datori dator
klasei, kā arī vairāki IT ekrāni moder-
na mācību procesa nodrošināšanai.

Jaunums skolā ir iegādātie di-
vi 3D printeri, kas ļaus skolēniem 
apgūt iemaņas telpisku 3D objektu 
modelēšanā, izdrukājot reālus trīs 
dimensiju funkcionālus un ikdienā 
lietojamus prototipus un priekšme-
tus. Tā ir iespēja realizēt dažādus ra-
došos darbus, padarot mācību pro-
cesu radošāku un interesantāku, un, 
iespējams, raisot interesi par eksak-
tajiem mācību priekšmetiem.

Projekta ietvaros iegādāti arī multi-
funkcionāli podesti mācību darba un 
prezentēšanas prasmju veiksmīgākai 
nodrošināšanai.

Mārupes Valsts ģimnāzijā radīta ergonomiska mācību vide

Skolai iegādāti 3D printeri, kas ļaus skolēniem apgūt 
iemaņas telpisku objektu modelēšanā

Ģimnāzijā datorklases aprīkotas ar jauniem datoriem un ergonomiskiem krēsliem
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 14. februāris 2020

Nu tā kļuvusi par jauku tradīci-
ju – Prāta spēles Latvijas kauss 
17.aprīlī Mārupes kultūras namā 
notiks jau trešo reizi. 

Tas ir izklaidējošs komandu eru
dīcijas turnīrs, kurā pārbaudīt 

savas zināšanas un vienkārši labi pa-
vadīt laiku ar draugiem, kolēģiem vai 
ģimeni. Savu komandu veidot un pie-
dalīties var jebkurš.

Kā gatavoties spēlei? Nav obligāti 
no galvas jāmācās enciklopēdijas. Arī 
iesāktās un pabeigtās augstskolas 
nav būtiskākais rādītājs. Galvenais 

ir būt zinātkāram un jebkurās ziņās 
mēģināt saskatīt kaut ko interesan-
tu sev. Ja šo degsmi apvieno ar spē-
ju sarunāties ar komandas biedriem, 
tad augsti rezultāti ir garantēti. Prāta 
spēļu Latvijas kausā ikviens varēs pār-
baudīt savas ģeogrāfijas, vēstures, 
politikas, matemātikas zināšanas, 
un neizpaliks arī jautājumi par ak-
tualitātēm biznesā, tehnoloģijās, 
sportā un popkultūrā kā Latvijā, tā 
citur pasaulē.

Trīs labākās komandas kvali-
ficēsies reģionālajam pusfinālam, 
no kura veiksmīgākās piecas tik sies 
Lielajā Finālā Latvijas dzimšanas die
nas mēnesī novembrī Rīgā. Šobrīd 
ceļojošā Prāta spēļu Latvijas kausa 
trofeja atrodas goda vietā Tukuma 
pašvaldībā, bet varbūt šogad tieši 
Tava komanda uzvarēs finālā un at-
vedīs Latvijas kausu uz Mārupi.

Vairāk informācijas par turnīru un 
pieteikšanās – www.prataspeles.lv.

Dalība bez maksas.

Šī gada 25. aprīlī jau divpadsmi-
to gadu pēc kārtas norisināsies 
“Lielā talka”, kuras ietvaros tiks 
vērsta uzmanība uz apkārtējās 
vides sakopšanu un labiekārtoša-
nu, tajā pašā laikā domājot arī par 
Latvijas ilgtspēju un virzību iepre-
tim zaļākās valsts pasaulē sta-
tusam. 

Viens no 2020. gada “Lielās 
talkas” vadmotīviem  “Sakop 

savu sētu, Tava sēta  Latvija". Šogad 
talkas ietvaros aicinām papildus at-
kritumu vākšanai un šķirošanai, veikt 
arī dažādus labiekārtošanas darbus, 
lai kopīgiem spēkiem padarītu Latviju 
tīrāku un skaistāku.

"Lielās Talkas" vadmotīva "Sakop 
savu sētu, Tava sēta  Latvija" mērķis 
ir veicināt izpratni, ka mums ir jātur 
rūpe ne tikai par savu sētu, pagalmu, 
bet par mūsu valsti kopumā. Tieši tā 
iemesla dēļ jau otro gadu pēc kārtas 
līdz ar “Lielās talkas” kustību norisi
nās arī “Ideju talka”, kuras ietvaros 
ikviens ir aicināts nākt klajā ar ide-
jām, kas ilgtermiņā var nodrošināt 
Latvijas ilgtspēju, domājot ne tikai 
par to, kā atkritumus samazināt, bet 
kā tos neradīt.

`“Ja pirms aptuveni desmit gadiem 
lielākoties cīnījāmies ar “atkritumu 
kalniem” gandrīz katrā pašvaldībā, 
tad tagad arvien vairāk pašvaldību 
kļuvušas teju brīvas no tiem. Tādēļ 

arvien populārākas kļūst labiekār-
tošanas talkas, kopīgiem spēkiem 
sakopjot publiskas vietas. Mēs ne-
grasāmies pie tā apstāties  būtiski 
skatīties nākotnē un fokusēties uz 
kopējo sabiedrības izglītošanu, lai 
mūsu jaunieši šīs zināšanas nodo-
tu nākamajām paaudzēm. Jau pērnā 
gada “Pasaules talka” pierādīja, ka 
Latvija uz kopējā valstu fona ir videi 
draudzīga nācija, tomēr, lai kļūtu par 
zaļāko valsti pasaulē, nepieciešama 
ikviena mūsu valsts iedzīvotāja ie-
saiste.” Aicina projekta “Lielā Talka” 
vadītāja Vita Jaunzeme.

Ņemot vērā pašvaldību aktīvo ie-
saisti talkā, arī šogad “Lielās talkas” 
ietvaros turpinās pērn aizsāktā atkri-
tumu šķirošana, kurā talcinieki tiks 
aicināti atdalīt plastmasu, izmanto-
jot zilas krāsas maisus, bet citiem at-
kritumiem būs paredzēti balti maisi.

Ar šo gadu “Lielā talka” uzsāk 
sadarbību ar biedrību “1836”, akcentē-
jot Latvijas 1836 kilometru garās pier-
obežas sakopšanu un labiekārtoša-
nu, lai Latvijā veicinātu vides tūris-
mu. Projekta “1836” vadītājs Enriko 
Podnieks stāsta: “Latvijas dabā mums 
apkārt ir skaistas upju ielejas, plud-
males, priežu meži… Pirms pieciem 
gadiem tika uzsākts darbs pie pro-
jekta “1836” ar mērķi atdzīvināt 1836 
km garo Latvijas robežu, izveidojot 
tūrisma ceļu. Šogad “Lielās talkas” 
ietvaros pilnveidosim iesākto ceļu, 

uzlabojot infrastruktūru, ierokot 100 
ceļa stabus apkārt Latvijas robežai.” 
Iedzīvotājiem uzņēmu miem, ko
pienām, skolā un ģimenēm ir iespēja 
rezervēt savu stabiņu līdz 25. mar-
tam mājaslapā – www.1836.lv/ce-
lotajakarte/

11 gadu garumā “Lielajā talkā” 
kopumā ir piedalījušies aptuveni 
500 000 dalībnieku, latvieši talkojuši 
arī citās pasaules valstīs. Atkritumu 
daudzums ir vairāk nekā par pusi sa-
mazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu. 
Daudzviet pašvaldību teritorijās vairs 
nav atrodami atkritumi, tāpēc talkas 
vietās tiek organizētas apkārtnes la-
biekārtošanas un koku stādīšanas 
talkas. “Šie fakti ir apliecinājums 
tam, ka “Lielā talka” ir konsekventi 
virzījusies izvēlētā mērķa – tīras un 
zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais 
izglītojošais un vides sakopšanas ik-
gadējais notikums nesis auglīgus 
rezultātus, arī uz priekšu tam būs 
nozīmīga loma vides sakopšanā, bet 
būtiskākais  cilvēku attieksmes un 
paradumu maiņā. “Lielā talka” ir unikā-
la kustība, jo spēj pastāvēt tik ilgus 
gadus un cilvēki katru gadu talkas 
dienā ir gatavi iet un darīt kaut ko 
savas valsts, līdzcilvēku labā. Tā ir 
talkas lielākā vērtība, tāpēc gribētu 
pateikties visiem, kuri ik gadu talko un 
gatavojas to darīt arī šogad”, uzsver 
Vita Jaunzeme.

Tiekamies 25.aprīlī!

Tiekamies talkā – 25.aprīlī

Raidījumu cikla “Literatūre” tūroperatori Marta Selecka un Gustavs 
Terzens aicina ikvienu doties kopīgā lasīšanas tūrē – izlasīt 20 lat-
viešu autoru grāmatas līdz 2020. gada beigām. Par šīm grāmatām un 
to autoriem skaties raidījumā “Literatūre” ik ceturtdienu plkst. 20.00 
LTV1 kanālā vai raidījumu ierakstus www.lsm.lv jebkurā sev ērtā laikā.

Atsaucoties raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku’’ aicinā-
jumam, Mazcenas bibliotēkā  izveidots speciāls grāmatu plaukts ar 

raidījumā  apskatītajām grāmatām.
Ja pieņem izaicinājumu, nāc uz bibliotēku, lasi un pastāsti par to citiem 

sociālajos tīklos, lietojot mirkļbirku #RaidījumsLiteratūre.”

Mazcenas bibliotēkā atrodams 
"Literatūres" grāmatu plaukts!

17.aprīlī Prāta spēles Mārupē
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Jau vairākus gadus PII “Zeltrī-
ti” aktīvi iesaistās Eiropas Savie-
nības izglītības projektu aktivi-
tātēs. 

Esam bijuši gan “Nordplus 
Junior” projekta koordinatori 

2014.2016.gadā, gan iepriekš piedalī-
jušies Erasmus+ un eTwinning pro-
jektos. 2019.gadā veiksmīgi startējām 
Erasmus+ aktivitātēs un atkal esam 
kļuvuši par 2 projektu dalībniekiem. 
Eiropas Savienības Erasmus+ pro-
grammas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) 
mācību mobilitātes skolu pedagoģis-
kajam personālam projektā "Īpašais 
laiks īpašiem bērniem" apvieno-
jušās trīs Mārupes novada izglītības 
iestādes no 3 ciemiem: PII “Zeltrīti” 
kā projekta koordinators (Mārupe),  
Mārupes pamatskolas pirmssko-

eTwinning semināros pedago-
giem, skolu administrācijai un 
bibliotekāriem ir iespēja iegūt in-
teresantas metodes, noderīgu in-
formāciju, kā arī jaunus kontak-
tus un sadarbības partnerus 
starptautiskiem projektiem.

11 . 13. decembrī Mārupes Valsts 
Ģimnāzijas angļu valodas sko-

lotāja Dagnija Kalvāne un Madonas 
pilsētas vidusskolas direktores viet-
niece izglītības jomā Arnita Krīgere 
devās uz Vīni, lai pārstāvētu Latviju 
„eTwinning” organizētajā profesionā-
lajā pilnveides seminārā eTwinning 

PII “Mārzemīte” ārtelpas labiekārtojuma projekts ieguvis “Latvijas 
Ainavu arhitektūras balva’’ laureāta diplomu.

“Latvijas Ainavu arhitektūras balva’’ ir ainavu arhitektūras labāko sa
sniegumu skate, kuru rīko Latvijas Ainavu arhitektu asociācija. Skates mērķis 
ir ‘veicināt izpratni par ārtelpu kā nacionālās kultūrtelpas neatņemamu 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 8.klases audzēkne Anna Lin-
da Rūtenberga februāra sākumā piedalījās XXVIII Starptautiskajā 
Dž.Kampokiaro konkursā Katānijā, kur ieguva II vietu. 

la (Tīraine) un Skultes sākumsko-
las pirmsskola (Skulte). Savukārt 
Eiropas Savienības Erasmus+ pro-
grammas Pamatdarbības Nr.2 (KA 
2) skolu apmaiņas partnerības pro-
jektā "Full STEAM Ahead" (Ar pilnu 
jaudu uz priekšu) sadarbosimies ar 5 
tuvākām un tālākām Eiropas kaimiņ
valstīm.

Projekta "Full STEAM Ahead" ideja 
tika radīta, kad vairāku valstu intere-
senti satikās mācību vizītē Bergenā 
2018. gada novembrī. Vizītes mērķis 
bija pedagogu iepazīstināšana ar 
iespējām, kādas sniedz informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju izman-
tošana pirmsskolā. Sešas skolotā-
jas no Latvijas, Īrijas, Norvēģijas, 
Spānijas, Lietuvas un Igaunijas nolē-
ma sadarboties un izveidot kopīgu 
projektu par šo tēmu. Nosaukums 

projektu īstenotājiem “Digitālā liet-
pratība mācību procesam un eTwin-
ning projektiem” un paplašinātu savas 
zināšanas par IKT rīku izmantošanu 
mācību procesā. 

Seminārā un darbnīcās tika ap-
skatītas tādas tēmas kā: Drošība 
Internetā – ieteikumi pedagogiem, 
dažādas noderīgas mājaslapas, ap-
likācijas ne tikai izklaidēm, bet arī 
mācībām; Mākslīgais Intelekts un 
Makeblock – kodēšana un roboti
ņa izmantošana izglītībā; FLIP jeb 
Finanšu laboratorija –  digitāla darb-
nīca skolēniem, lai uzlabotu savu fi-
nanšu pratību, kā arī citas tēmas. 

Pašlaik Mārupes Valsts Ģimnāzijas 
pedagogi strādā pie pieteikuma vei-
došanas  “eTwinning skola” statusam, 
kas nodrošina vēl plašākas iespējas 
pedagogu profesionālajai pilnveidei.

Mārupes Valsts Ģimnāzijas angļu 
valodas skolotāja Dagnija Kalvāne

sastāvdaļu un cilvēkvides koprades 
produktu.

2019.gada skatē bija 3 nominācijas 
 ‘’Ārtelpa’’, ‘’Procesi’’ un ‘’Personības’’. 
Priecājamies, ka arī Mārupes nova-
da pirmsskolas izglītības iestādes 
‘’Mārzemīte’’ projekts bērnudār-
za labiekārtojumam tika izvirzīts 
nominācijā ‘’Ārtelpa’’, līdzās ar pāri 
par 60 citiem dalībniekiem.

Mārupes novada PII ‘’Mārzemīte’’ 
projekta autori SIA ‘’Zala Landscape 
Architecture’’, piedaloties skatē ar 
vairākiem darbiem, ieguva 6 godal-
gas, saņemot 5 nacionālās žūrijas bal-
vas un 1 starptautiskās žūrijas balvu.

Lepojamies ar iegūto ‘’Latvijas 
Ainavu arhitektūras balvas 2019’’ 
laureāta diplomu!

PII “Mārzemīte” kolektīvs

Šo braucienu neaizmirstamu 
padarīja arī kāds interesants 

piedzīvojums. Pirmajā vakarā, mek
lējot iespēju svešā pilsētā pirms 
konkursa trenēties, uz ielas nejauši 
iepazināmies ar Katānijas Massimo 
Bellini Operas nama (Teatro Massimo 
Bellini) direktoru Salvatore da Campo 
kungu, kurš ne tikai laipni mums iz-
rādīja visu teātra ēku, bet arī turp-
mākās dienās deva iespēju teātra 
krāšņajā foajē spēlēt klavieres un 
trenēties, kā arī klausīties orķes-
tra un Massimo Bellini teātra ko-
ra ģene rālmēģinājumu Sant’Agata 
koncertam.

Liels paldies Annas pedagoģei 
Silvijai Nottei, kā arī Mārupes nova-
da domei par finansiālo atbalstu. 

Ilze 
Rūtenberga

STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts and Mathematics) 
sevī iekļauj zinātni, tehnoloģijas, in-
ženierzinātnes, mākslu un matemā-
tiku. Šo aktivitāšu mērķis ir iepazīt, 
apgūt un mērķtiecīgi izmantot darba 
vidē vairāk digitālos palīglīdzekļus. 

Projekta īstenošanas laikā no 2019. 
gada 1. septembra līdz 2021. gada 
31.augustam paredzēti skolotāju ap-
maiņas braucieni uz visām dalībva-
lstīm. Notiks skolotāju apmācība un 
iegūto zināšanu un prasmju izman-
tošana ikdienas darbā, kā arī bērnu 
iepazīstināšana ar valstīm, to talis-
maniem un ieinteresēšana darbībai 
ar informācijas un komunikāciju teh-
noloģijām. 

Oktobrī notika “Full STEAM Ahead” 
dalībnieku pirmā tikšanās Holy Family 
N.S. Tuberkuri pilsētā (Īrija), uz ku-
ru devās trīs PII "Zeltrīti" pedagogi – 
skolotājas Laura Mihailova, Solveiga 
Lāce un vadītājas vietniece Diāna 
LācīteDaniševska. Īrijā bija iespē-
ja apmeklēt gan pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, gan skolas. Skolotājas 
iepazinās ar partnervalsts izglītības 
sistēmu, darba metodēm, tai skaitā 
ar robotiņu Beebot un Bluebot dar-
bību un izmantošanas iespējām 
dažādu mācību priekšmetu apgu-
vei. Atgriežoties mājās, ar iegūta-
jām zināšanām tika iepazīstinātas 
kolēģes un gada nogalē par projek-
ta līdzekļiem PII “Zeltrīti” iegādāts arī 
pašiem savs Bluebot robotu kom-
plekts. Bluebot “vabolītes” var kļūt 
par aizraujošiem palīgiem teju jebku-
ra mācību priekšmeta – matemāti-

kas, valodas, dabaszinību u.c.  apgu-
vē un zināšanu nostiprināšanā, reizē 
veicinot programmēšanas pamatu 
apgūšanu, kas šobrīd ir tik populāra. 
Šobrīd “Zeltrītos” ir izveidota arī pašu 
gatavota spēle ar Latvijas putniem, 
lai bērniem būtu vieglāk apgūt grupu 
nosaukumus, kas savukārt papildina 
mūsu šī mācību gada Ekoskolas tēmu 
“Bioloģiskā daudzveidība”. Aktīvākās 
skolotājas jau izmanto robotiņus ar 
ģeometrisko figūru paklāju matemā-
tikā vai plāno dažādu jaunu spēļu un 
uzdevumu izveidi, kas palīdzētu arī 
bērniem parādīt, ka tehnoloģijas ir 
labs palīgs mācību procesā, ne ti-
kai izklaides līdzeklis. 

Janvāra pirmajā pusē notika otrā 
projekta tikšanās Fidje barnehage AS 
Kristiānijā (Norvēģija), kur divas sko-
lotājas – Laura Mihailova un Austra 
Salmiņa  sīkāk iepazinās ar projekto-
ra un miniprojektora izmantošanas 
īpatnībām un iespējām, izglītības 
sistēmu pirmsskolās un interak-
tīvām programmām bērniem muzejā 
un universitātē. Pēc komandējuma 
PII “Zeltrīti” kolēģes tika iepazīstinā-
tas ar jaunu un interesantu veidu kā 
apvie not mākslu, mūziku un projekci-
ju, dodot iedvesmu jaunu ideju radīša-
nai. Tuvākā laikā par Erasmus+ pro-

jekta līdzekļiem plānots iegādāties 
arī pašiem savu miniprojektoru, lai 
projekcijas izmantošana kļūtu vieglā-
ka un daudzveidīgāka. 

Pavisam drīz  no 11. marta līdz 
14. martam  PII “Zeltrīti” uzņems 21 
skolotāju no piecām projekta dalīb-
valstīm. Mēs partneriem sniegsim 
priekšstatu par to, kas ir gaismas 
galdi jeb smilšu lampas un kā tos 
iespējams izmantot mācībās pirms-
skolā jauno kompetenču izglītībā. 
Patīkami apzināties, ka varam ne ti-
kai mācīties, bet arī dalīties ar savām 
veiksmēm – mums ir daudz intere-
santa un pozitīva, ko parādīt kolēģiem 
no citām valstīm.

Piedaloties “Full STEAM Ahead” 
projektā, mēs labprāt apvienosim 
labākās mācību metodes ar digi
tālu pieredzi un mūsdienīgiem pa-
pildinājumiem. Esam sapratuši, ka 
Erasmus+ projekti ir lieliska iespēja 
gan papildināt savas profesionālās 
zināšanas un iestādes materiāli teh-
nisko bāzi, gan, iepazīties ar ārzem-
ju kolēģu pieredzi, apgūstot jaunas 
prasmes pedagoģijā. 

 “Full STEAM Ahead” projekta PII 
‘Zeltrīti” koordinatore Laura Mihailova

 “Ar pilnu jaudu” ceļā uz kompetenču izglītību

eTwinning sniegtās iespējas

Tiek novērtēts PII “Mārzemīte” ārtelpas 
labiekārtojums

Neaizmirstamais klavierkonkurss Sicīlijā

Pašiem savs Bluetooth robotiņš
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No 27. līdz 29. februārim 
Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā Jaunmārupē norisināsies 
starptautiskais pūšaminstrumen-
tu spēles jauno izpildītāju 
konkurss „WIND STARS 2020”, 
kas pulcēs 700 dalībniekus, tajā 
skaitā pedagogus un koncert-
meistarus, no divpadsmit 
dažādām pasaules valstīm, tajā 
skaitā Latvijas, Lietuvas, Igauni-
jas, Krievijas, Ukrainas, Polijas, 
Serbijas, Slovēnijas, Bosnijas, 
Itālijas, Izraēlas. Kā vēsta konkur-
sa organizatori, tik vērienīgs 
pūšaminstrumentu izpildītāju 
konkurss Latvijā ir kas nebijis.

Konkurss tiek organizēts ar 
mērķi veicināt pūšaminstru-

mentu spēles jauno izpildītāju pro-
fesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas 
skolu izglītības kvalitāti, mācību dar-
ba procesu, pedagogu un audzēkņu 
darba rezultātus, kā arī veidot regulāru 
pieredzes apmaiņu starp Latvijas un 
pasaules mūzikas skolu audzēkņiem 
un pedagogiem.

Konkursa dalībnieki ir mūzikas sko-
lu un mūzikas vidusskolu pūšamin-

16.janvārī, pieminot 1991.gada 
traģiskos notikumus un godinot 
barikāžu laika pretošanās cīņas 
upurus, Mārupes kapos pie Sa-
tiksmes ministrijas šofera Rober-
ta Mūrnieka kapa vietas notika at-
ceres pasākums. Savukārt, 18.jan-
vārī Mārupes novada 1991.gada 
Barikāžu dalībnieku biedrība 
atzīmēja savu piecpadsmito 
pastāvēšanas gadadienu.

29 gadus atpakaļ 16.janvārī  
Robertu Mūrnieku Rīgas 

omonieši sašāva uzbrukuma laikā 
barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā 
pašā dienā Rīgas 1.slimnīcā viņa sirds 
pārstāja pukstēt. Roberta Mūrnieka 
bēres 1991.gada 19.janvārī izvērtās 
par tautas manifestāciju, uz bērēm 
ierodoties tūkstošiem ļaužu.

Šogad piemiņas pasākumā 
Mārupes kapos piedalījās Mārupes 
novada domes pārstāvji, 1991.gada 
barikāžu dalībnieku Mārupes biedrī-
bas pārstāvji, kā arī Mārupes Valsts 
ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji.

“29 gadus atpakaļ mēs visi bijām 
aculiecinieki vēsturiskiem notikumi-
em, kas izšķīra mūsu valsts likteni. 
Barikāžu dienas kļuvušas par piemē-
ru tam, kā cilvēku pašaizliedzīga un 
nesavtīga rīcība ļāvusi izdzīvot mū-
su Latvijai, izcīnot valsts neatkarību. 
Mēs to nedrīkstam aizmirst un cieņā 
noliecam galvas to cilvēku priekšā, 

strumentu spēles audzēkņi, kas 
demonstrēs savu meistarību flautas, 
obojas, klarnetes, saksofona, fago-
ta,  trompetes, trombona, eifonija, 
mežraga un tubas spēlē.

Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las direktore Dace Štrodaha: “Konkursi 
un pieredzes apmaiņa ir veids, kā 
mēs varam bagātināt mācību pro-
cesu un izkopt savu audzēkņu meis-
tarību. Sacensība ir mācību proce-
sa neatņemama sastāvdaļa, kas liek 
audzēkņiem gatavoties, sasparoties 
un motivē pilnveidot savas iemaņas 
instrumentu spēlē. Esmu tiešām gan-
darīta un lepna, ka Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas 20 gadu jubile-
jas ietvaros esam kļuvuši par vēl 
vienu nozīmīgu konkursu bagātāki. 
Atsaucība un interese par konkursu 
pūšaminstrumentu spēlē tiešām ir 
acumirklī neaptverama un mums kā 
organizatoriem šis ir liels izaicinā-
jums.” 

Starptautisko pūšaminstrumen-
tu spēles jauno izpildītāju konkur-
su „WIND STARS 2020” organizē 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
la sadarbība ar  starptautisko mūzi-
kas skolu asociāciju „CON ANIMA”.

kas atdeva savas dzīvības, lai mēs 
šodien varētu droši dzīvot neatkarīgā 
Latvijā,” uzrunājot klātesošos atceres 
pasākumā, teica Mārupes novada 
domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

18.janvārī Mārupes Kultūras namā 
Mārupes novada 1991.gada Barikāžu 
dalībnieku biedrība, klātesot biedrī-
bas dalībniekiem, atbalstītājiem un 
sadarbības partneriem, atzīmēja 
pastāvēšanas piecpadsmito gada-
dienu. Svinīgā pasākuma ietvaros ti-
ka teikts paldies aktīvākajiem biedrī-
bas dalībniekiem un atbalstītājiem, 
kas snieguši neatsveramu ieguldīju-
mu biedrības darbībā un vēsturisko 
Latvijas neatkarības liecību sagla-
bāšanā.

Mārupe pulcēs neredzēti lielu 
skaitu pūšaminstrumentu jauno 
talantu no divpadsmit dažādām 
pasaules valstīm

Janvārī pieminēti barikāžu laika 
upuri un atzīmēta 1991.gada 
barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības 15 gadu jubileja

KULTŪRAS
AFIŠA
22.februārī, plkst. 11:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada jaundzimušo sveikšanas 
pasākums ESMU MAZAIS MĀRUPIETIS 
Pasākumā tiks sveikti mazuļi, kas dzimuši 2019. gada 
septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī 

29.februārī plkst. 18:00, Mārupes Kultūras namā
Izrāžu apvienības PANNA izrāde SIEVIETE, KĀ 
KONFEKTE ar Zani Daudziņu 
“Sieviete kā konfekte” ir brieduma komēdija stand-up 
stilā. Pannas Teātra jaunā izrāde “Sieviete kā konfekte” 
ir stāsts par sievieti, kura prot izgludināt saburzīto 
konfekšu papīrīti un padarīt sevi par gardumu, kuram 
nekad nebeidzas derīguma termiņš. Kas tālāk, ja tev ir 
30, 40, 50 un vairāk? Vai ir kas tālāk? Ir!
(Biļetes izpārdotas)   

6. martā plkst.18:00 Skultes Dienas Centrā 
Mārupes Kultūras nama organizēts koncerts 
SIEVIEŠU DIENĀ

7.martā plkst.16:00 un 19:00 Mārupes Kultūras namā
BAIBAS SIPENIECES stāvizrāde VIENREIZ JAU 
VAR
Baiba Sipeniece – Gavare: “Šajā savā pirmajā stāvizrādē 
es gribu dalīties ar saviem notikumiem, kuri, pateicoties 
ārkārtīgi vēlīgam liktenim, ar mani ir notikuši - kāzas, 
bēres, apkūlības, - ar visu, kas sakrājies. Turklāt tie no 
manis nekur neiet prom, tāpēc nu šī būs tā reize, kad tas 
viss “nāks ārā"”. (Biļetes izpārdotas)  

13. martā plkst. 13:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada un NORAS BUMBIERES 
FONDA jauno vokālistu konkurss
Mārupes Kultūras nama un Noras Bumbieres fonda 
rīkotais jauno vokālistu konkurss “Dziesmas mūsu 
Norai”. Pieteikuma anketu pieņem tikai elektroniskā 
veidā un norādītajā formātā, sūtot uz e-pastu 
nbfonds@inbox.lv vai aizpildot mājas lapā: 
www.norabubmiere.lv līdz 3.03.2020

15. martā plkst.19:00 Mārupes Kultūras namā
Improvizācijas teātra izrāde GANDRĪZ DRAUGI
Kā sauc cilvēkus, kuri ir tuvāki nekā paziņas, bet tālāki 
nekā draugi? Mēs sevi saucam par pieciem gandrīz 
draugiem.
Improvizācijas teātra izrāde "Gandrīz draugi" izklaidēs ar 
šķietami ikdienišķiem stāstiem, bet Holivudas cienīgu 
aktierspēli.
Uz skatuves: gandrīz slavenais Valdis Sils, gandrīz 
pieklājīgā Elīna Geida, gandrīz 1,7 m garā Dita Nitiša, 
gandrīz seksīgais Dzintars Rožkalns un gandrīz 
plānotais Marģers Majors, kopā pieci gandrīz draugi 
neatkārtojamā skatuves saspēlē.
Biļetes – www.bilesuserviss.lv

20.martā plkst.18:00 Mārupes Kultūras namā
NEONA ŠOVS “ATPAKAĻ NĀKOTNĒ”
GAISMAS, NOTIKUMI UN CEĻOJUMI LAIKĀ…
NESKAITĀMI CEĻOJUMI LAIKĀ!
Kulta gaismas, neona šovs, kurš aizrāvis vairāku valstu 
skatītājus, pirmo reizi ieradies arī Latvijā.
Laika mašīna jūs pārcels atpakaļ pagātnē un nogādās 
nākotnē. Senā Ēģipte, pirāti, citplanētieši, lāzercilvēki un 
citi stāsti gaida jūs. Pašas modernākās gaismu 
datortehnoloģijas, neona maģijas priekšnesumi 
pārsteigs gan mazos, gan lielos skatītājus.
Biļetes – www.bilesuparadize.lv

21.martā plkst.14:00, Mārupes Kultūras namā
Latvijas sieviešu senioru koru koncerts
Koncertā piedalās vispārējo Latvijas Dziesmu un deju 
svētku senioru koru finālisti, no Mārupes novada – 
Sieviešu senioru koris NOKTIRNE.

22.martā plkst. 15.00, Mārupes Kultūras namā
“Fonda Līdzskaņa” labdarības koncerts mūziķu 
atbalstam
Tuvāka informācija www.marupe.lv

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv
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Svinīgā gaisotnē Mārupes 
Kultūras namā 10.janvārī tika pa-
sniegtas konkursa “Mārupes 
novada Sporta laureāts 2019” bal-
vas 14 nominācijās, godinot 
labākos novada sportistus, 
trenerus, komandas un sporta 
klubus, kuri sasnieguši augstākos 
rezultātus 2019.gadā un nesuši 
Mārupes un Latvijas vārdu pa-
saulē, kā arī Latvijas Jaunatnes 
olimpiādes uzvarētājus.

Pasākumu atklāja un sportis tiem 
balvas pasniedza Mārupes 

novada domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs, domes izpilddirek-
tors Kristaps Ločs un Mārupes Sporta 
centra vadītāja Silvija Bartuševiča.

2019.gada laureāti:
Titulu “Mārupes novada Gada 

sportists bērnu grupā” (līdz 12 gadu 
vecumam) ieguva BMX riteņbraucē-
js Marks Švalkovskis. Sasniegumi 
 UEC Eiropas čempionāts 3. vie-
ta, UCI Pasaules čempionāts 4. vie-
ta, Baltic SEA cup 3. vieta kopvērtē-
jumā, Latvijas BMX čempionāts 3. 
vie ta, Latvijas riteņbraukšanas kauss 
2.vieta

Titulu “Mārupes novada Gada 
sportiste bērnu grupā” (līdz 12 ga-
du vecumam) saņēma Anete Ozoliņa. 
Sasniegumi  1. vieta sezonas 
kopvērtējumā VAS “Latvijas valsts 
meži” čempionātā taku skrējienos 
skolu jauniešiem Stirnu Buks 2019, 
1. vieta Pierīgas novadu skolu spor-
ta spēlēs Rudens krosā 1000 m dis-
tancē, 1. vieta BW III 7 km distancē un 
1. vieta kopvērtējumā Ultramaratona 
“Cēsis Eco Trail” 2019 skriešanas sa-
censībās.

Titulu “Mārupes novada Gada 
sportists jauniešu grupā” (no 13 
līdz 21 gadu vecumam) saņēma BMX 
riteņbraucējs Edvards Emīls Liberts. 
Sasniegumi – Latvijas čempions B16 
grupā, Eiropas līgas 6.posmā 1.vie-
ta B1516 grupā, Eiropas čempions 
B16 grupā, 2. vieta Pasaules čempi-
onātā, Latvijas jaunatnes olimpiādē 1. 
vieta, SMS Credit 1.posms – 1.vie ta, 
SMS Credit 3.posms – 1.vieta, SMS 
Credit 7.posms – 1.vieta.

Tituls “Mārupes novada Gada spor-
tiste jauniešu grupā” (no 13 līdz 21 
gadu vecumam) piešķirts karat-
istei Lanai Nešinai. Sasniegumi  
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 1. 
vie ta, 19. Baltijas valstu čempionātā 
1. vieta U16 grupā, Ziemeļvalstu 
karatē čempionāts 2019  2. vieta 
un Latvijas Karatē Čempionāts  1. 
vieta, 10.Starptautiskais Salaspils 
karatē kauss – 1.vieta)

Tituls “Mārupes novada Gada 

11. un 12.janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā noslēdzās Latvijas 
čempionāts paukošanā ar špagu junioriem un kadetiem un tika 
noskaidroti labākie kadetu vecuma paukotāji.

Sacensībās ar labiem rezultātiem piedalījās mārupietis Artūrs Skadiņš, 
kurš ieguva 3.vietu Latvijas Junioru čempionātā un 2.vietu Latvijas 

Kadetu čempionātā. Sveicam ar panākumiem!

2020. gada 8. februārī Salaspilī notika Pierīgas novadu sporta spēles 
dambretē. 

Mārupes novadu sacensības pārstāvēja Jevgēnijs Matvejevs, Ginta 
Štrāla, Raimonds Klimavičs un Vitālijs Kravcovs.  Septiņu koman-

du konkurencē Mārupes komanda izcīnīja trešo vietu. Apsveicam koman-
das spēlētājus ar uzrādīto rezultātu! Paldies Raimondam Klimavičam par 
komandas organizēšanu un komplektēšanu.

Mārupes Sporta centrs

sportists pieaugušo grupā” (no 22 
līdz 60 gadu vecumam) piešķirts 
vieglatlētam Dmitrijam Serjoginam. 
Sasniegumi  Latvijas čempions 
10000 m skrējienā, TET Rīgas 
maratons un Latvijas čempionāts 
maratonā 1. vieta, Latvijas čempi-
ons pusmaratonā, Pasaules čempi-
onātā vieglatlētikā 48. vieta mara-
tonā, labots Latvijas rekords 10 km 
distancē.

Tituls “Mārupes novada Gada 
sportiste pieaugušo grupā” (no 22 
līdz 60 gadu vecumam) piešķirts 
Laurai Penelei. Laura Penele ar zir-
gu Dundas izcīnījusi uzvaru Tallinas 
Pasaules kausa posmā (CSI2*W) 
“Alexela Grand Prix” (140160cm) 
maršrutā, šī ir sportistes pirmā Grand 
Prix uzvara karjerā. Uzvara Lietuvas 
CSI2* sacensībās “Horsemarket 
Equestrian Spring Tour 2019”, Latvijas 
Republikas labākais jātnieks 2019   
3.vieta; Latvijas ziemas čempionāts 
konkūrā 2019 –  3. vieta; Latvijas 
jātnieku federācijas kauss konkūrā 
2019, kopvērtējumā –  4. vieta.

Tituls “Mārupes novada Gada 
sportists senioru grupā” (no 60 ga-
du vecuma) piešķirts riteņbraucē-
jam Mečislavam Bartuševicam. 
Sasniegumi  Latvijas čempionātā 1. 
vieta grupu braucienā un 1. vieta indi-
viduālajā braucienā, Pasaules daudz-
dienu sacensībās riteņbraukšanā 
Austrijā 3. vieta individuālajā brau
cienā, Pierīgas novadu sporta spēlēs 
1. vieta MTB riteņbraukšanā.

Tituls  “Mārupes novada Gada 
sportiste senioru grupā” (no 60 

gadu vecuma) piešķirts sportistei 
(taku skriešana, rogainings, orien
tēšanās sports) Guntai Lebedokai. 
Sasniegumi  Pasaules čempionātā 
5. vieta 65 + grupā, Latvijas čempi-
onātā orientēšanās sportā 1. vieta 
65+ grupā, 1. vieta Rīgas atklātajā 
čempionātā S50+ grupā, 2. vieta taku 
skriešanas seriālā “Stirnu buks” se-
zonas kopvērtējumā.

Tituls “Mārupes novada Gada 
treneris” piešķirts volejbola trener-
im Jorenam Janišonam. Sasniegumi 
 1. vieta Latvijas kausa izcīņā sievie
tēm 2018/19 gada sezonā, 2. vieta 
Nacionālajā līgā sievietēm 2018/19 
gada sezonā, 1. vieta Entuziastu volej
bola līgā sievietēm, 1. vieta Pierīgas 
novadu sporta spēlēs.

Tituls “Mārupes novada Paraugs 
sportā” piešķirts Jānim Lagzdkalnam. 
J. Lagzdkalns ir atjaunojis un 
brīvprātīgi  organizē tautas skrē-
jienu “Mārupe” , kas noris bērnu un 
jauniešu svētku “Ar vasaru saujā” iet-
varos. Aktīvs sportists, kas joprojām 
startē sacensībās, gan individuāli, gan 
pārstāvot Mārupes novadu Pierīgas 
sporta spēlēs vieglatlētikā, krosā un  
orientēšanās sportā. Organizē dažā-
das sportiskās aktivitātes, saliedē-
jot novadu ģimenes un audzinot jau-
niešos patriotismu pret savu vals-
ti un novadu. Kā piemēru var minēt 
Lāčplēša dienas Lāpu skrējienu, kas 
katru novembri pulcē ievērojamu skai-
tu dalībnieku, pieminot un godinot 
Latviešu karavīrus, Ziemassvētku 
kauju atceres pasākumu.

Tituls “Mārupes novada Gada spor-

ta spēļu komanda” (jauniešiem līdz 
18 gadu vecumam) piešķirts Mārupes 
Sporta centra basketbola komandai 
U13 (treneri Matīss Vārna un Māris 
Stumbiņš). Sasniegumi  Latvijas 
Jaunatnes līgā U13 vecumā 2. vie-
ta, “Valmiera summer cup” 1. vieta, 
Starptautiskais turnīrs Tartu cup 2019 
2. vieta, Starptautiskais turnīrs Sankt
Pēterburgā 1. vieta, starptautiskais 
Turnīrs Kauņā “XIAOMI Christmas 
Cup ‘2019” 3. vieta.

Tituls “Mārupes novada Gada spor-
ta spēļu komanda” (pieaugušajiem) 
piešķirts Mārupes Sporta centra siev-
iešu volejbola komandai. Sasniegumi 
 1. vieta Latvijas kausa izcīņā sievie
tēm 2018/19 gada sezonā, 2. vieta 
Nacionālajā līgā sievietēm 2018/19 
gada sezonā, 1. vieta Entuziastu vole-
jbola līgā sievietēm, 1. vieta Pierīgas 
novadu sporta spēlēs.

Tituls “Mārupes novada Gada 
sporta klubs’’ piešķirts personu 
apvienībai, komandai “Jaunmārupe 
skrien!”. Jaunmārupe skrien dalīb-
nieki 2019. gada sezonā  ir piedalī-
jušies Starptautiskās un Latvijas 
mēroga sacensībās: Starptautiskās – 
Tallinas maratons (Guntars Reveliņš, 
Lauma Lieksna), Berlīnes maratons 
(Uģis Kronbergs), Baltic barefood ul-
tramaratons (Einārs Mednis), Trail 
Kursu neria (Einārs Mednis). Latvijas 
– Stirnbuku taku skriešanas seriāls 14 
pieauguši un 6 bērni, Pierīgas čempi-
onāts krosa 1. vieta Inga Kronberga, 
maratons taisnais Suntaži – Ērgļi 
1. vieta Reinis Jasliņš, Dalība TET 
maratonā un daudz citas sacensī-

bas. Papildus tiek organizēti pasāku-
mi skriešanas sporta popularizēša-
nai, piemēram, organizēts skrējiens 
100 km Latvijas simtgadei, kas noti-
ka 2018. gada 18 novembrī un 2019.
gada 18. novembrī organizēts 101 
km skrējiens par godu Latvijas neat-
karības proklamēšanas dienai.

Tituls “Mārupes novada Gada 
sporta notikums” piešķirts biedrības 
“Future Champion Latvia” organizēta-
jai futbola nometnei Jaunmārupē 
“Feyenoord Camp”. Nometnē pie-
dalījās 89 jaunie futbolisti no vi-
sas Latvijas. Ar bērniem nometnē 
darbojās 10 treneri no dažādiem 
Latvijas klubiem, kā arī divi treneri 
no Holandes futbola kluba Feyenoord 
akadēmijas. Nometni organizēja bie-
drības FUTURE CHAMPIONS LATVIA 
pārstāvji Reinis Grabovskis, Rihards 
Tomingass.

 
Pasākumā tika apbalvoti arī 2019.

gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes 
uzvarētāji –

1.vietas ieguvēji Lana Nešina 
(karatē), Aleksis Ķeviņš (taekvon-
do), Edvards Emīls Līberts (BMX).

2.vietas ieguvēji Mārtiņš Zadraks 
(BMX), Milana Staļmakova (peldēša-
na), Veronika Hmeļevska (peldēša-
na), Annija Bačūne (peldēšana), Mare 
Sārta (peldēšana).

3.vietas ieguvēji Alberts Gailis 
(teniss), Kārlis Stenders (teniss), 
Veronika Hmeļevska (peldēšana).

Sveikti labākie sportā

Panākumi Latvijas čempionātā 
paukošanā

Mārupes novads izcīna 3. vietu 
Pierīgas sporta spēlēs dambretē SPORTA NOTIKUMI

16.februārī plkst. 10.00
Mārupes Sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā sievietēm. 
(Sabraukums)
22.februārī
plkst. 09.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības 3x3 
basketbolā uz abiem groziem 2010.g.dz. 
zēnu un meiteņu grupā
Plkst. 10.00
Tīraines Sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā BBBL 
3.posms U15 grupā
29.februārī plkst. 10.00
Mārupes Sporta kompleksā
Ģimeņu sporta diena
1.martā plkst. 10.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības 
volejbolā "Tautas klase",  priekšsacīkstes

3.martā plkst. 09.00
Mārupes Sporta kompleksā
Projekta "Sporto visa klase" 3.klašu grupu 
sacensības
7.martā plkst. 9.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības 
basketbolā 3x3 uz abiem groziem U10 
vecuma grupā zēniem un meitenēm
8.martā plkst. 10.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības 
volejbolā "Tautas klase”, priekšsacīkstes
15.martā plkst. 11.00
Mārupes Sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā U14 un U15 
grupās Mārupes SC - Jēkabpils/Līvāni
21.martā plkst. 10.00
Mārupes Sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības 
"Tehnikas diena"
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PAZIŅOJUMS
2020.GADA 18.MARTĀ
PLKST. 11.00 
Mārupes kultūras namā

Reģistrācijas sākums 
no plkst.10.30

Autobusi:
10:00 Skulte
10:10 Jaunmārupe pie skolas, 
tālāk gar Mārupes vidusskolu
10.30 Tīraine

Mārupes novada senioru 
biedrības valde

Viens no nozīmīgākajiem 
novada senioru biedrības 
pasākumiem – KOPSAPULCE, 
kurā tiks spriests par biedrības 
paveikto 2019.gadā un plāniem 
2020.gadā. 
Senioru biedrības biedri un tie, kas 
vēlas iestāties biedrībā , tiek aicināti 
ar aktīvu līdzdalību piedalīties  
kopsapulcē. 

Biruta Lāmane dzim. 1933.gadā; 
Ina Nuķe dzim. 1933.gadā; 
Zenta Puncule dzim. 1941.gadā; 
Normunds Vainoris dzim. 1959.gadā; 
Dzidra Erpa dzim. 1939.gadā;  
Emīlija Loce dzim. 1931.gadā; 
Jānis Zvaigzne dzim. 1933.gadā; 
Jānis Roze dzim. 1938.gadā.

Mihails Loņuks dzim. 1947.gadā;
Pēteris Dzērve dzim. 1936.gadā;
Elita Vansoviča dzim. 1970.gadā;
Sarmīte Saulīte dzim. 1941.gadā;
Lidija Tervite dzim. 1937.gadā;
Marika Palēsa dzim. 1963.gadā;
Valdis Trēziiņš dzim. 1959.gadā;
Lidija Daņko dzim. 1946.gadā;
Māris Odiņš dzim. 1968.gadā.

2019. gada decembrī 
reģistrētie mirušie 

2020. gada janvārī 
reģistrētie mirušie 

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 

8500 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
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/izdevums-
marupes-vestis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2019.GADA
DECEMBRĪ

612
Zēni Meitenes

5
Laulības

8
Miruši

18
Dzimuši

2020.GADA
JANVĀRĪ

912
Zēni Meitenes

7
Laulības

9
Miruši

21
Dzimuši

Sakot paldies par ģimenisko vērtību saglabāšanu un godā turēšanu, 14.decembrī 
Mārupes Kultūras namā sirsnīgā gaisotnē jau trešo gadu tika sveikti Mārupes novada 
Zelta kāzu pāri. Pasākuma ietvaros pāriem tika pasniegta atkārtota laulības apliecība 
un saskandināta šampanieša glāze. Šoreiz tika sveikti četri pāri, kuri saskanīgā laulībā 
nodzīvojuši 50 gadus. Pāri labprāt dalījās savos stāstos un ilgās laulības dzīves noslēpu-
mos.

Paldies Starptautiskajai lidostai “Rīga” par sarūpētajiem sveicieniem un ziediem mūsu zel-
ta kāzu pāru jubilāriem!

2019. gadā vides apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” Mārupes 
novadā  īstenoja četras tematiskās atkritu-
mu šķirošanas akcijas, kurās iedzīvotāji 
tika aicināti nodot nevajadzīgo elektroni-
ku, mēbeles un nolietotās autoriepas. 
Kopumā gada laikā uzņēmums no māj-
saimniecībām izveda vairāk kā 75000 kilo-
gramus šo atkritumu.

Pateicoties mārupiešu aktivitātei, akciju 
laikā tika savāktas un otrreizējai pār-

strādei nodotas gandrīz 18 tonnas nolietotās 
vai bojātās elektronikas – televizori, datori, le-
dusskapji un cita tehnika. Tāpat no mājsaim-
niecībām izvestas aptuveni 45 tonnas lielgaba
rīta atkritumu un 12 tonnas nokalpojušo auto-
riepu. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka šos at-
kritumu veidus nedrīkst novietot pie sadzīves 
atkritumu konteineriem. Tāpēc uzņēmums pa
teicas mārupiešiem par lielo aktivitāti un dalī-
bu akcijās, rūpējoties par lielgabarīta un videi 
kaitīgo atkritumu šķirošanu.

Rūpējoties par iedzīvotāju ērtībām, šogad SIA 

“Eco Baltia vide” turpinās reizi ceturksnī orga-
nizēt elektronikas, lielgabarīta un bīstamo atkri-
tumu savākšanas akcijas. Savukārt elektroni-
kas izvešana bez maksas tiks nodrošināta visa 

gada garumā. Pakalpojumam Mārupes novada 
iedzīvotāji var pieteikties, zvanot pa tel. 8717 
vai rakstot uz epastu marupe@ecobaltiavide.
lv. Piesakoties jānorāda nododamās tehnikas 
veids, precīza adrese un ēkas stāvs, no kuras 
tā jāpaņem. Tāpat jāinformē, ja ir kādi šķēršļi 
piekļūt noteiktajai atrašanās vie tai. Nododamai 
tehnikai jābūt neizjauktai un ar visām tai pie-
derošajām sastāvdaļām, piemēram leduss-
kapja kompresoru un citām būtiskām detaļām.

Tāpat SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka 
kopš pagājušā gada mārupiešiem ir iespēja 
novadā šķirot arī tekstilu konteinerā, kas atro-
das pie Mārupes “Rimi”.  Vienlaikus mārupieši 
tiek aicināti turpināt aktīvi šķirot arī iepako-
jumu (plastmasas, papīra, metāla iepakoju-
mus) un stikla pudeles un burkas.  Privātmāju 
iedzīvotāji dalītās vākšanas tvertnes var pie
teikt, sazinoties ar “Eco Baltia vide” klientu ap-
kalpošanas centru pa tel.8717 vai rakstot uz 
epastu marupe@ecobaltiavide.lv, savukārt 
daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji – vēršoties pie 
sava namu apsaimniekotāja.

Jānis un Daina Junkuļi
Laulībā stājušies 1969. gada 25. janvārī. 

Pāris iepazinies Rīgas A. Popova vārdā no-
sauktajā Radiorūpnīcā 1965. gadā, kad abi 
viens otram  pretī strādājuši pie konveijera.  
Dainai Jānis iepatikās  stalta auguma puisis, 
pieklājīgs, mazrunīgs. Jānis astoņdesmitajos 
gados strādājis zvēru fermā, ģērēja ādas... tad 
abi strādājuši ziedu stendā Centrāltirgū. Par 
pajām uzcēluši māju. Nu jau 27 gadus sevi 
sauc mārupiešiem. Roku rokā izaudzināti un 
izskoloti divi bērni  meita Ingūna un dēls Uldis. 
Seši mazbērni un arī mazmazdēliņš Edvards. 
Abi  dzimuši stiprās ģimenēs un šo ģimenisku-
mu kā vērtību nodevuši tālāk saviem bērniem.

Galvenais laulībā ir mīlestība, cieņa un uz-
ticība.

Vera un Vladimirs Puškini
Laulībā stājušies 1969. gada 07. jūnijā, 

Talsos.

Vladimirs dzimis un audzis Baltkrievijā. 
1965. gadā atbraucis uz  Latviju, lai iestātos  
Fabriciusa Daugavpils augstākās kara aviācijas 
inženieru skolā.  Darba gaitas uzsāk Stendes 
Naftas bāzē kā inženieris. Vera dzimusi Bauskas 
pusē, absolvējusi Rīgas kooperatīvo tehniku-
mu. Tika norīkota darbā Talsos. 30 gadi no
strādāti vairumtirdzniecības bāzē.  

Izaudzināti un izskoloti divi bērni  meita 
Tatjana un dēls Sergejs. Ir trīs mazbērni   
Alberts, Grigorijs un Makars. Mazmazmeitiņa 
 Amēlija. 2000. gadā ģimene saviem spēkiem 
sāka celt māju Mārupē, abus vieno atpūta pie 
dabas. Tagad abi pensijā, bet Vera vēl strādā tirdzniecībā.

Galvenais laulībā ir izturība, mīlestība, cieņa, uzticība un spēja pielāgoties.

Tatjana un Pjotrs Vaščuki
Laulībā stājušies 1969. gada 10. augustā 

Ukrainā, Volinskas apgabalā.

Pjotra un Tatjanas dzimtā vieta ir Ukraina, 
Volinskas apgabalā, Maņevičas rajonā, 
Godomiču ciemā. Tatjana pabeidza Medicīnas 
skolu, izmācījās par medicīnas māsu un  uzsā-
ka darba gaitas vietējā slimnīcā. Pjotrs tika ie-
saukts Padomju armijā. Flotē dienēja Liepājā 
no 1962. līdz 1964.gadam. 1968. gadā uzsāka 
mācības Rīgā, Jūras kuģniecības skolā. 1969. 
gada jūnijā, būdams pēc pirmā kursa praksē, 
pa telefonu bildināja Tatjanu, kura dzīvoja un 
strādāja Godomiču pilsētas slimnīcā. Pēc jūr-
skolas pabeigšanas 1973. gadā abi ar sievi
ņu ierodas uz dzīvi Rīgā, sākumā īrē istabiņu 
kādā privātmājā Juglā. Vēlāk pārceļas uz dzīvi Ventspilī.

Pjotrs ir ieguvis divas augstākās izglītības Maskavas institūtā Darba ekonomists un 
Sanktpēterburgā jeb Ļeņingradā Makarova augstākā Inženieru jūrskolā pabeidzot inženierus. 
27 gadus nostrādājis par kuģa kapteini.

No Ventspils uz Mārupi abi pārnāca dzīvot 2009. gadā, lai būtu tuvāk meitai un mazbērniem.
Izaudzinātas divas meitas  Larisa un Alla,  3 mazmeitas  Jūlija, Oksana un Anna un viens 

mazdēliņš GļebsBrīvajā laikā dārzs, siltumnīca, apmeklē koncertus.
Galvenais laulībā ir pacietība, cieņa un mīlestība.

Juris Zvirbulis un Dzintra Andrušaite
Laulībā stājušies 1969. gada 23. augustā

Jura un Dzintras ceļi krustojošies jau no 
agras bērnības tepat Mārupē, radu rīkotajās 
talkās. Kādu brīdi pat vienā skolā mācījušies. 
Dzintrai Juris patika  talantīgs, daudz lasī-
jis. Dzintra absolvējusi  VĻKJS 30. gadadie-
nas Rīgas 4. vidusskolu, 1969. gadā beigusi 
Maskavas Poligrāfijas institūta Žurnālistikas 
un publisko iespieddarbu redaktoru fakultāti.

Aizbrauca uz Maskavu studēt  žurnālistiku. 
Pēc studijām 1969.  gadā atgriežas Rīgā un 
uzsāk darba gaitas Smiļģa muzejā. 2000. ga-
da 18. oktobrī Dzintru Andrušaiti ieceļ Latvijas 
Kultūras muzeja “Dauderi”  direktores amatā.

Izaudzināti un izskoloti divi bērni dēls Toms 
un meita Laura. Abi bērni saistīti ar mākslu. 
Divi mazbērni. Mārupē uz patstāvīgu dzīvi ienāk 
2007. gada Ziemassvētkos. Abiem kopīga in-
terese par dabu, mākslu,  patīk klasiskā mūzika. Fotogrāfijā kopā ar mammu – Jura dēls.

Svarīgākais laulībā ir mīlestība, uzticība un pienākums.

Godināti Zelta kāzu pāri

Mārupieši  2019. gadā sašķirojuši 75,81 tonnu elektronikas, 
lielgabarīta un bīstamo atkritumu


