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Mārupes novada dome informē, 
ka tiek turpināta Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.-2026.ga-
dam grozījumu 3.redakcijas publiskā 
apspriešana, kuras termiņš, ņemot 
vērā valsts teritorijā iepriekš noteik-
to ārkārtējo situāciju un iespēju sav-
laicīgi publicēt informāciju par pub-
liskās apspriešanas sanāksmes no-
rises laiku, tiek pagarināts līdz 2020.
gada 10.jūlijam. 

Ņemot vērā pagarinājumu Mārupes 
novada teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam grozījumu 3.redakcijas 
publiskās apspriedes termiņam, 
rakst veida priekšlikumus var iesniegt 
līdz 2020.gada 10.jūlijam:

• pa pastu vai iesniedzot klātienē - 
pastkastītē pie ieejas Kultūras namā 
vai Mārupes novada domes Klientu 

Iesaistoties teritorijas plānoju-
ma grozījumu publiskajā apsprie
šanā, aicinām novada iedzīvotā-
jus un nekustamo īpašumu 
īpašniekus pievērst uzmanību 
sava īpašuma teri torijā spēkā es-
ošajiem plānošanas dokumenti-
em, jo papildus teritorijas plāno-
jumā noteiktajai atļautajai izman-
tošanai, apbūves noteikumus 
konkrētā īpašumā, iespējams, no-
saka arī teritorijai izstrādāts 
spēkā esošs detālplānojums. 

Vēršam uzmanību, ka ar detālplāno-
jumu noteiktie apbūves noteikumi 
var atšķirties no teri torijas plānoju-
ma zonējuma, ja detālplānojums iz-
strādāts pirms teritorijas plānojuma 
apstiprināšanas, attiecīgi, ja tas iz-
strādāts līdz 2013.gada septembrim. 
Informācija par konkrētā īpašumā 
spēkā esošiem detālplānojumiem 
ietverta gan Mārupes novada teri-
torijas plānojuma 2014.-2026.gad-
am grozījumu Paskaidrojuma rak-
sta 1.pielikumā, kur pieejama gan 
karte, gan detālplānojumu saraksts, 
tai skaitā norādīts, vai plānots sagla-
bāt detālplānojumu kā spēkā esošu 
vai to atcelt vienlaikus ar teritorijas 
plānojuma grozījumu apstiprināša-
nu. Ar detālplānojuma redakciju un 
tajā noteikto atļauto izmantošanu 
iespējams iepazīties Valsts vienota-
jā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.
geolatvija.lv), kur meklējot teritori-

apkalpošanas centrā apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un 
ceturtdienās no 9.00- 18.00, adrese 
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV-2167;

• elektroniski priekšlikumus var 
iesniegt, iesūtot tos uz elektroni-
skā pasta adresi: marupe@marupe.
lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzē-
ja vārds, uzvārds un adrese, bet ju-
ridiskām personām jānorāda nosau-

kums, adrese un reģistrācijas numurs, 
iesniegumam jābūt parakstītam vai 
iesniegtam ar elektronisko parakstu.

• reģistrējoties Teritorijas attīstī-
bas plānošanas informācijas sistēmā 
www.geolatvija.lv.

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma 
grozījumu pilnveidoto (3.0) redakciju 
un Vides pārskata redakcionāli pre-

ju pēc īpašuma kadastra apzīmēju-
ma, atzīmējot īpašumu karšu pārlūkā, 
tiek atlasīti visi teritorijā spēkā esošie 
plānošanas dokumenti, vai, atlasot 
plānošanas dokumentu pēc tā no-
saukuma, tiek atvērts konkrētais do-
kuments (tai skaitā detālplānojums).  

Atgādinām, ka minētajā vietnē 
“Geolatvija.lv” ir pieejama informāci-
ja ne vien par Mārupes novada do-
kumentiem, bet par īpašumiem jeb-
kurā Latvijas novadā, kā arī kopē-
jiem valsts līmeņa un reģiona līmeņa 
plānošanas dokumentiem.  Šajā 
portālā iedzīvotājiem ir arī iespēja 
pierakstīties uz paziņojumu saņemša-
nu par sev interesējošu teritoriju, kad 
tajā tiek uzsākta jauna plānošanas 
dokumenta izstrāde vai notiek 
plānošanas dokumenta publiskā 
apspriešana. Aicinām izmantot šo 
iespēju, kas ļaus sekot līdzi un nepa-
laist garām informāciju par teritori-
jas plānošanas aktivitātēm Mārupes 
novadā.  Informācija par spēkā eso-
šajiem un izstrādes stadijā esoša-
jiem detālplānojumiem tiek publicēta 
arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība 
un plānošana/Detālplānojumi, kā arī 
plašāka informācija par regulējumu, 
kas attiecas uz nekustamā īpašu-
ma atļauto izmantošanu vai fak-
tisko situāciju, iekļauta izveidotajā 
sadaļa “Noderīga informācija” (sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Noderīga informācija).

cizēto redakciju publiskās apsprie-
šanas laikā var iepazīties:

• Elektroniskajā vidē  - Mārupes 
novada pašvaldības interneta vietnē 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Teritorijas 
plānojums/Teritorijas plānojuma 
2014.-2026.gadam grozījumu iz-
strāde un Latvijas Vienotajā ģeotel-
piskās informācijas portālā www.ge-
olatvia.lv   sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana. 

• Klātienē iespējams iepazīties ar 
Grafiskās daļas kartēm “Funkcionālais 
zonējums” un “Aizsargjoslas un ap-
grūtinājumi”, kas izliktas apskatei 
pie Mārupes novada domes ēkas 
rezerves izejas iepretī lielveikalam 
RIMI  Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā.

• Klātienē pilna dokumentācija 
izdrukas formātā - Mārupes nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļā  
(Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldī-
bas darba laikā.

Vēršam uzmanību, ka teritorijas plānojuma grozījumu 3.redakcijas publiskā apspriešanas process valstī no-
teiktās ārkārtējās situācijas dēļ ir būtiski ieildzis, kā arī šajā periodā pēc ilgstošām diskusijām 2020.gada 10.jūni-
jā Saeima galīgajā lasījumā pieņēma  Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas vēl nav izsludināts 
un līdz ar to nav stājies spēkā. Papildus jau plaši diskutētajai Mārupes novada apvienošanai ar Babītes nova-
du, likumā paredzēts noteikt arī novadu pilsētas statusu Mārupes ciemam, par ko līdz šim novadā publiskas di-
skusijas nav notikušas. Ņemot vērā šos apstākļus, kā arī faktu, ka jau šobrīd 3.redakcijas publiskās apsprie-
šanas ietvaros saņemti iesniegumi ar iebildumiem un priekšlikumiem vairāk kā no 155 fiziskām un juridiskām 
personām, pašvaldība vērtēs nepieciešamību pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumus. Turpmāk plānošanas 
procesā pašvaldība arī plāno organizēt publisku diskusiju par jauno Mārupes pilsētu, lai noskaidrotu sabiedrības 
viedokli par sagaidāmajām izmaiņām, to ietekmi, kā arī iespējamo pilsētas robežu.

Turpinās publiskā apspriešana par Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumiem

Kur meklēt informāciju par 
īpašuma atļauto izmantošanu?

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2020.gada 6.jūlijā plkst.19.00

Mārupes Kultūras nama zālē

Mārupes novada dome
atsāk iedzīvotāju pieņemšanu klātienē!

Lūdzam izvērtēt, vai pašvaldības apmeklējums ir nepieciešams, jo 
saziņa ar pašvaldību ērti un ātri iespējama arī attālināti. Ja tomēr 
nepieciešams tikties klātienē ar konkrētu speciālistu, iepriekš lūdzam 

pieteikt vizīti, sazinoties telefoniski.

Aicinām arī turpmāk izmantot ATTĀLINĀTĀS SAZIŅAS IESPĒJAS!

Speciālisti iedzīvotājus pieņem pirmdienās un 
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

SAZIŅAI
67934695 / marupe@marupe.lv 

Izmanto e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

Domes darba laika izmaiņas vasaras periodā

Laika periodā no 13. līdz 24.jūlijam  Mārupes  novada Domes speciālisti 
saistībā ar atvaļinājumu laiku apmeklētājus klātienē nepieņems,  

nodrošinot iesniegumu pieņemšanu un ārkārtas jautājumu skatīšanu. 
Iesniegumus  Mārupes novada domei var iesniegt katru darba dienu 

ierastajā darba laikā Klientu apkalpošanas centrā.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Izsludinātie iepirkumi
Bezvadu interneta piekļuves punk-

tu piegāde un uzstādīšana Mārupes 
novadā - notiek piedāvājumu vērtēša-
na.

Tirdzniecības vietas izveidošana 
Bebru ielā 10 – notiek piedāvājumu 
vērtēšana.

Mārupes Valsts ģimnāzijas sta-
diona apskaņošanas sistēmas 
piegāde un uzstādīšana - piedāvā-
jumu iesniegšana līdz 19.06.2020.

Vienkāršotā fasādes atjaunoša-
na pašvaldības īpašumiem Amatas 
ielā 14 un Vecozolu ielā 103, Mārupē 
– piedāvājumu iesniegšana līdz 
25.06.2020.

Mārupes novada domes ad-
ministrācijas un domes pakļautī-
bas iestāžu darbinieku personu ri-
sku apdrošināšana – piedāvājumu 
iesniegšana līdz 21.07.2020.

Noslēgtie līgumi
Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Jaunmārupē, 

līgums noslēgts ar SIA “VELVE”, līgu-
ma summa 9 884922,36 eiro.

Zāles pļaušana Mārupes novadā, 
līgums noslēgts ar SIA “Clean R”, līgu-
ma summa 138 999,99 eiro.

Pašvaldības iestāžu remontdarbi, 
līgums noslēgts ar SIA “Reimiks”; SIA 
“UNI RL”; SIA “Built In”, līguma sum-
ma 91 074,09 eiro.

Stikla tāfeļu piegāde Mārupes 
valsts ģimnāzijai, līgums noslēgts 
ar SIA “SensusLab”, līguma summa 
52 250 eiro.

Jauna trīspusējā pašizgāzēja 
piegāde Pašvaldības īpašumu pār-
valdei, līgums noslēgts ar SIA “Avar 
auto”, līguma summa 41 281 eiro.

Viedās ielu apgaismojuma vadī-
bas sistēmas kontrolieru un gaisme-
kļu kontrolieru iekārtu iegāde, līgums 
noslēgts ar SIA “METLINK”, līguma 
summa līdz 41 999,99 eiro.

Gājēju celiņa izbūve no Mazcenu 
alejas gājēju tiltiņa līdz Alkšņu ielas 
gājēju tiltiņam, Jaunmārupē, līgums 
noslēgts ar SIA “Kvinta BCL”, līguma 

summa 31 359,90 eiro.
Rotaļu iekārtu piegāde un uz-

stādīšana Mārupes pamatskolai, 
līgums noslēgts ar SIA “FIXMAN”, 
līguma summa 14 204,00 eiro.

Automašīnas noma (operatīvais lī-
zings), līgums noslēgts ar SIA “SEB lī-
zings”, līguma summa 14 078,09 eiro.

Dienas centra “Švarcenieki” telpu 
vienkāršotā atjaunošana, līgums 
noslēgts ar SIA “Reimiks”, līguma 
summa 19 399,99 eiro.

Lielformāta interaktīvā audio-
vizuālās projekcijas objekta izveidoša-
na un uzstādīšana, līgums noslēgts 
ar SIA “Overly”, 16 520,00 eiro.

Sporta zāli sadalošu aizkaru 
piegāde un uzstādīšana, līgums 
noslēgts ar SIA “Sporta tehnoloģi-
jas”, līguma summa 15 132 eiro.

Tehniskās apsardzes pakalpoju-
mi, līgums noslēgts ar SIA “EVORM 
LTD”, līguma summa 30 000 eiro.

Domes izpilddirektors K.Ločs

15.aprīļa domes ārkārtas sēdē
Lēma saglabāt Mārupes novada 

Mārupes ciemam ciema statusu 
un neatbalstīt Latvijas Republikas 
Saeimas administratīvi teritoriālās 
reformas komisijas priekšlikumu 
noteikt Mārupes ciemam pilsētas 
statusu. 

29.aprīļa domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projektu 

apstiprināšanu, adreses un nosau-
kuma piešķiršanu un lietošanas 
mērķu maiņu vairākiem nekustam-
ajiem īpašumiem.

Apstiprināja nolikumus Mārupes 
novada sporta un aktīvās atpūtas 
konsultatīvajai padomei, Mārupes 
novada tūrisma un mārketinga kon-
sultatīvajai padomei, Mārupes nova-
da kultūrvides konsultatīvajai pado-
mei, Mārupes novada izglītības un 
jaunatnes konsultatīvajai padomei.

Lēma atbalstīt un apstiprinā-
ja Mārupes novada domes dalību 
Grantu programmā un sadarbības 
veidošanā, noslēdzot sadarbības 
līgumu ar Ķekavas novada pašvaldī-
bu, Jūrmalas pilsētas domi, Olaines 
novada pašvaldību, Siguldas novada 
pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldī-
bu un AS “SEB banka”.

Lēma atvērt Mārupes Valsts 
ģimnāzijā  un Mārupes pamatskolā 

2020./2021.mācību gadā katrā pa-
pildus 1.klasi. 

Lēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 
11 bērnu vasaras nometnes.

Lēma organizēt iepirkumu 
“Mārupes novada domes un tās 
iestāžu darbinieku personu risku ap-
drošināšana” un “Divkārtu virsmas 
apstrāde Mārupes novada pašvaldī-
bas ielām”.

Lēma deleģēt SIA “I future invest-
ments” likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 2.punktā no-
teiktajā pašvaldības funkcijā ietilp-
stošo pārvaldes uzdevumu – izbūvēt 
ielu  ar gājēju celiņu un ar attiecīgu 
lab iekārtojumu nekustamajā īpašumā 
“Priežkalnu ceļš”.

Lēma saglabāt Mārupes novada 
pašvaldības tiešo līdzdalību akci-
ju sabiedrībā “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” šādās jomās: siltum-
enerģijas ražošana, piegāde; dz-
eramā ūdens ražošana, piegāde; 
sadzīves notekūdeņu centralizēta 
savākšana, decentralizēti savākto 
sadzīves notekūdeņu pieņemšana 
, novadīšana attīrīšanai, attīrīšana; 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekošana un pārvaldīšana; elek-
troenerģijas piegāde un tirdzniecī-
ba līdz brīdim, kad šo pakalpojumu 
pārņems licencētais pakalpojuma 
sniedzējs.  

Apstiprināja Mārupes novada 
domes kapitālsabiedrības pārvaldī-
bas kārtību.

Lēma uzdot AS „Mārupes komunā-
lie pakalpojumi” sagatavot un iesniegt 
Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 
sagatavotos Eiropas Savienības fon-
da projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta”  
grozījumus.

Lēma atcelt saistošos noteikumus 
Nr.27/2019 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2011.gada 12.aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Mārupes novadā”. 

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumus Nr.9 „ Grozījumi 
Mārupes novada domes 2019.gada 
18.decembra saistošajos noteiku-
mos Nr.41/2019 „Par Mārupes nova-
da pašvaldības 2020. gada budže-
ta apstiprināšanu”” un Nr.10/2020  
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2011.gada 12.aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Mārupes 
novadā”.

Lēma atbrīvot SIA “KAFE SERVISS” 
no nomas maksas par telpu nomu 
Jaunmārupes mūzikas skolā un 
Mārupes Valsts ģimnāzijā par uz-
stādītajiem 5 dzērienu automātiem  
uz likuma “Par valsts apdraudēju-

ma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar 
Covid-19 izplatību” darbības laiku, 
sākot ar 2020.gada 12.martu.

13.maija domes ārkārtas sēdē
Lēma atjaunot ar 2020.gada 

13.maiju Mārupes novada Sporta 
centra interešu izglītības apakš-
programmu īstenošanu, kā arī in-
terešu izglītības programmas „BMX 
riteņbraukšanas apakšprogramma”’ 
īstenošanu,  ievērojot Ministru kabi-
neta 2020.gada 12.marta rīkojuma 
Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu” 4.53 .apakšpunktā iet-
vertos nosacījumus.

27.maija domes sēdē
Lēma par zemes ierīcības projektu 

apstiprināšanu, adreses un nosau-
kuma piešķiršanu un lietošanas 
mērķu maiņu vairākiem nekustam-
ajiem īpašumiem.

Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.11/2020  „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2016.gada 21.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.47/2016 
„Par Mārupes novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai””.

Lēma izveidot jaunas amata vie-
tas skolēnu vasaras nodarbinātības 

projekta ietvaros. 
Apstiprināja Mārupes novada 

pašvaldības konsolidēto 2019.ga-
da pārskatu par laika periodu no 
01.01.2019. līdz 31.12.2019.

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē jaunas pirmsskolas izglītības 
iestādes būvniecībai Jaunmārupē. 
Prognozētais aizņēmuma apmērs 
4 608 000 eiro. 

Lēma deleģēt SIA “Propretus” li-
kuma „Par pašvaldībām” 15.pan-
ta pirmās daļas 2.punktā noteikta-
jā pašvaldības funkcijā ietilpstošo 
pārvaldes uzdevumu – izbūvēt ielu ar 
cieto segumu nekustamajā īpašumā 
“Ābelītes”, Mārupē, Mārupes novadā. 

Lēma organizēt iepirkumu 
“Tirdzniecības ēkas būvniecība un 
teritorijas labiekārtošana Bebru ielā 
10, Mārupē”.

17.jūnija domes sēdē
Lēma pieņemt no Korejas 

Republikas vēstniecības ziedoju-
mu 4 840 eiro apmērā korejiešu 
valodas apmācības nodrošināša-
nai Jaunmārupes pamatskolā.

Lēma piešķirt biedrībai “Mārupes 
Hokeja savienība” līdzfinansējumu 
20 000  eiro apmērā 2020.gadā sas-
kaņā ar līdzdarbības līgumu.

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes sēžu lēmumi

Informācija par Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
veiktajiem iepirkumiem 2020. gada aprīlī un maijā

Marta beigās Mārupes Valsts 
ģimnāzijā uzsākta vecā mācību 
korpusa siltināšana. Projekta ie
tvaros tiek veikta fasādes un jum-
ta siltināšana, ēkas cokola silt-
ināšana, kā arī veco logu nomaiņa 
uz PVC konstrukcijas divkameru 
stikla pakešu logiem.

Pēc siltināšanas skolas vecais 
korpuss būs mainījis arī savu 

vizuālo izskatu, fasādes krāsojumu 
pieskaņojot skolas jaunajam kor-
pusam. Siltināšanas darbi tuvojas 
noslēgumam, tuvākajās dienās tiks 
uzsākta ēkas apmešana ar dekoratī-
vo apmetumu. 

Uzlabotā infrastruktūra samazinās 
skolas ēkas siltumenerģijas patēriņu 
un paaugstinās energoefektivitāti, 
vienlaikus nodrošinot skolas telpās 
komfortablu un konstantu temper-
atūru. Ēkas siltināšanas darbus 
pašvaldība īsteno par saviem līdze-
kļiem. Darbus veic pilnsabiedrība “LEB 
un Fasāde PRO”.

Tiek veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi Mārupes Valsts ģimnāzijā

Mārupes novadā pakāpeniski 
tiek veikta ielu apgaismojuma 
sistēmas modernizācija, kas, pēc 
pilnīgas sistēmas nomaiņas, 
pašvaldībai gadā ļaus ietaupīt ap-
tuveni 40 tūkstošus eiro. 2020.
gada 15.jūnijā Mārupes novada 
dome noslēgusi līgumu ar SIA 
“METLINK” par viedās ielu 
ap      gai s    mojuma vadības sistēmas 
kontrolieru un gaismekļu kontro-
lieru iekārtu iegādi par kopējo 
līguma summu 41 999,99 EUR.

Līguma ietvaros iegādātas 
viedās ielu apgaismojuma 

vadības sistēmas kontrolieru iekār-
tas. Pakāpeniski katram ielu apgai-
smojuma gaismeklim tiks uzstādī-
ta sava vadības un uzskaites sistē-
ma, kas ļaus katrā lampā samazi-
nāt vai palielināt gaismas jaudu, kā 
arī uzskaitīs reālās darba stundas. 
Iegādātās vadības sistēmas iespē-
jams uzstādīt vietās, kur gaismekļi 
nomainīti uz LED lampām. Ielu apgai-

smojuma uzlabošanas ietvaros jau 
šobrīd uz LED lampām nomainīti 48 
gaismekļi Gaujas, Ventas, Amatas un 
Vaidavas ielā. Turpinot iesākto, gai-
smekļus plānots nomainīt arī Rožu, 
Liliju un Vecozolu ielā.

Jau šobrīd pašvaldība nakts 
stundās var samazināt gaismas ap-
jomu, izslēdzot daļu gaismekļu, bet 
tad parādās “melnie punkti”, kur ir pa-
visam tumšs. Jaunajā sistēmā lam-
pas netiks izslēgtas pavisam, bet gan 
tiks samazināts to spilgtums, ra dot 
vienmērīgu apgaismojumu visas ielas 
garumā. 

Pašvaldība ievieš viedo ielu 
apgaismojuma sistēmu
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Latvijas Republikas Saeima 
2.jūnijā saistībā ar administratīvi 
teritoriālās reformas veikšanu at-
balstīja Saeimas Administratīvi 
teritoriālās reformas komisijas 
ieceri no 2022.gada 1.jūlija 
Mārupes ciemam piešķirt pilsē-
tas statusu. Lēmums pieņemts, 
neskatoties uz Mārupes novada 
domes pausto viedokli un vēlmi 
saglabāt Mārupes ciemam esošo 
statusu.

2020.gada 26.martā Mārupes 
novada dome saņēma Saeimas 

administratīvi teritoriālās reformas 
komisijas lūgumu sniegt viedok-
li par pilsētas statusa noteikšanu 
Mārupes ciemam. Pašvaldība izvērtē-
ja komisijas lūgumu, kā arī izskatīja 
Saeimā 2.lasījumā pieņemtā likum-
projekta “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums”  redakciju un 
2020.gada 15.aprīlī Mārupes novada 
dome ārkārtas sēdē lēma neatbalstīt 
priekšlikumu un saglabāt Mārupes 
ciemam esošo statusu.

Mārupes novadā pēdējos gados bi-
jusi strauja attīstība, tai skaitā apbūve, 
un vērojams pastāvīgs iedzīvotāju 
pieaugums.  Tomēr, jāņem vērā arī 
Mārupes novada vēsturisko ciemu 
– Tīraines un Mārupes, kā arī jaunā 
ciema – Vētras, robežas, kas, vei-
dojot paplašinātu apbūvi, nav noda-

Lai veicinātu un turpinātu no-
drošināt sabiedrības līdzdalību, 
Mārupes novada dome, ievērojot 
labas pārvaldības prakses vadlīni-
jas, organizē darbu konsultatīva-
jās padomēs, kuru mērķis ir sek-
mēt koordinētu un saskaņotu 
nozaru attīstību Mārupes novadā, 
nodrošinot vienmērīgu nozaru 
izaugsmi un veicinot iesaistīto in-
stitūciju, uzņēmēju, sabiedrisko 
organizāciju, sabiedrības iesaisti 
lēmumu pieņemšanas procesā.

Konsultatīvās padomes tiek 
sasauktas vidēji 3 – 4 reizes 

gadā. Konsultatīvās padomes gal-
venie uzdevumi:

• veicināt un uzraudzīt pašvaldī-
bas izstrādāto attīstības dokumen-
tu, rīcību plānu un uzdevumu, un ci-
tu stratēģiski svarīgu dokumentu iz-
strādi nozarē;

• sniegt priekšlikumus par kārtējā 
gadā nozaru nepieciešamo finansē-
jumu un investīcijām; 

• veicināt sadarbību starp nozarē 
iesaistīto privāto un publisko sektoru; 

• izvērtēt nozīmīgu attīstības un 
investīciju projektu ietekmi uz so-
ciāli ekonomisko attīstību Mārupes 
novadā un to atbilstību Mārupes 
novada pašvaldības stratēģiskajiem 
mērķiem un attīstības plānošanas 
dokumentiem.

Ar konsultatīvo padomju noliku-
miem var iepazīties Mārupes nova-
da mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība / Sabiedrības līdzdalība 
/ Konsultatīvās padomes.

Aicinām pieteikties un līdzdarboties 
šādās Mārupes novada konsultatī-

lāmas. Šie ciemi veido vienotu kopē-
ju struktūru un tiem nav ne izteiktu 
kultūras, ne komercdarbības centru. 
Savukārt, vienu no šiem ciemiem no-
saucot par pilsētu, tiktu izjaukts vi-
enmērīgs ciemu attīstības modelis.

Mārupes ciema kā pilsētas statu-
sa noteikšanai par būtiskāko kritēri-
ju nevar būt tikai iedzīvotāju skaits, 
bet būtu jāvērtē arī apbūves struk-
tūra, vēsturiskā centra veidošanās, 
kā arī jāņem vērā sabiedrības vie-
doklis. Pašvaldība nav veikusi sabie-
drības aptauju par pilsētas statusu 
Mārupes ciemam, kā arī komisijas 
vēstulē norādītajos īsajos termiņos 
nebija iespējams veikt visaptverošu 
kvalitatīvu aptauju, kas būtu nozīmīgs 
vērtējums pašvaldības viedokļa 
paušanai.

Biedrība “Mārupes uzņēmēji”, ku-
ra pārstāv 75 aktīvos uzņēmējus 
novadā, veicot biedru elektronisku 
ekspress aptauju, paudusi savu vie-
dokli, ka pilsētas statusa iegūšanā 
saredz vairāk mīnusus, nekā iegu-
vumus, jo tas radītu papildus ad-
ministratīvo un nodokļu slogu gan 
uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Tāpat 
uzņēmēji uzsver, ka Mārupe, lai gan 
tās iedzīvotāju skaits pārsniedz 5000, 
tomēr apbūves, komunikāciju infras-
truktūras īpatnību un iedzīvotāju blīvu-
ma dēļ neatbilst pilsētas statusam.

vajās padomēs:
• Sporta un aktīvās atpūtas kon-

sultatīvajā padomē – Mārupes nova-
da biedrību, sporta klubu, nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus; sporta un 
rekreācijas nozarē iesaistīto komer-
santu pārstāvjus; Mārupes novadā 
deklarētos iedzīvotājus.

• Tūrisma un mārketinga konsul-
tatīvajā padomē – Mārupes nova-
da biedrību, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus; tūrisma nozarē iesaistī-
to komersantu pārstāvjus; mārket-
inga jomā iesaistīto komersantu 
pārstāvjus; Mārupes novadā deklarē-
tos iedzīvotājus.

• Kultūrvides konsultatīvajā pa-
domē –  Mārupes novada kultūras 
jomas kolektīvu, biedrību, nevalstis-
ko organizāciju pārstāvjus; Kultūras 
nozarē iesaistīto komersantu pārstāv-
jus; Mārupes novadā deklarētos 
iedzīvotājus.

• Izglītības un jaunatnes konsul-
tatīvajā padomē - Mārupes novada 
izglītības iestāžu vecāku padom-
ju, jauniešu domes, biedrību, ne-
valstisko organizāciju pārstāvjus; 
izglītības nozarē iesaistīto komer-
santu pārstāvjus; Mārupes novadā 
deklarētos iedzīvotājus. 

Lūdzam pieteikuma anketu aiz-
pildīt līdz 2020.gada 1.augustam. 
Anketa pieejama pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība.

Jautājumu gadījumā vērsties 
pie Attīstības nodaļas vadītāja palī-
ga Anitas Lontones – Ieviņas (ani-
ta.lontone-ievina@marupe.lv , t. – 
67149875).

Ko iegūst vai zaudē apdzīvotas 
vietas iedzīvotāji, mainoties tās 
statusam?

Pilsētu teritoriju un ciemu teri-
toriju apbūves prasības ir līdzīgas. 
Minētajām teritorijām raksturīga kon-
centrēta apbūve un ielu tīkls, inže-
nierkomunikācijas. Arī adresācijas 
sistēma pilsētās un ciemos ir līdzīga.

Pilsētas teritorijā esošajiem 
īpašumiem var būt lielāka kadas-
trālā vērtība un nekustamā īpašu-
ma nodoklis, nekā tas būtu līdzīgā 
apdzīvotā vietā ar ciema statusu.

Nepieciešams detalizēt apbūves 
noteikumus, izdalīt vēsturiskās ap-
būves zonu ar specifiskiem būvniecī-
bas nosacījumiem, nāksies mainīt 
adresāciju.

Piekļuvi ES fondu finansējumam 
pilsētas statuss būtiski nemaina, bet 
jārēķinās, ka pilsētas teritorijā reģis-
trētiem uzņēmumiem nebūs pieejams 
atbalsta programmu finansējums 
lauku teritoriju attīstības veicināša-
nai. Savukārt kā priekšrocību var 
minēt faktu, ka pilsētas statuss Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
tam, kā arī neatliekamajai medicīni-
skajai palīdzībai uzliek pienākumu 
iera sties izsaukuma vietā 15 minūšu 
laikā, nevis 25 minūšu laikā, kā tas 
ir citās teritorijās.

Par pilsētas statusa piešķiršanu Mārupes ciemam

Aicinājums pieteikties uz Mārupes 
novada konsultatīvajām padomēm 

Šī gada martā Mārupes 
pamatskolā tika uzsākti apjomīgi 
skolas jaunā korpusa būvniecības 
darbi, lai būtiski paplašinātu sko-
las ietilpību. Projekts tiek reali
zēts, projektēšanas un būvniecī-
bas procesā izmantojot digitālo 
tehnoloģiju priekšrocības – būv-
ju informācijas modelēšanu jeb 
BIM, kas ļauj nodrošināt procesu 
efektivitāti.

Mārupes pamatskolas jaunā 
piebūve ir viens no lielāka-

jiem infrastruktūras objektiem, ko 
šogad pašvaldība uzsākusi reali-
zēt, kā arī viens no pirmajiem šāda 
apmēra projektiem Mārupes nova-
da pašvaldībā, kas veidots, izmanto-
jot BIM. BIM ļauj integrēt būves pro-
jektēšanas un būvniecības procesus 
vidē, kas nodrošina iespēju visām ie-

saistītajām pusēm kopīgi projektēt, 
būvēt un apsaimniekot būvi digitāli. 
Projekts šogad ieguvis 2.vietu skatē 
“Gada labākā būve 2019” nominācijā 
“BIM objekts”. Skolas jaunās piebūves 
un sporta laukuma projektēšanu, 
būvniecību un autoruzraudzību veic 
SIA “Arčers”.

“Strādājot pie Mārupes pamatsko-
las piebūves apjomīgā projekta, esam 
pārliecinājušies par mūsdienu teh-
noloģiju iespējām. Digitālā modeļa 
izstrādes laikā jau pirms būvniecī-
bas uzsākšanas mums bija iespēja 
iziet cauri būvprojektam, fiksēt trū-
kumus un kļūdas, kā arī tās savlaicī-
gi novērst. Šāds darbs digitālajā vidē 
palīdz saīsināt projekta realizācijas 
laiku un arī ietaupīt finanšu līdzekļus, 
jo kļūdu labošana uz vietas objek-
tā vienmēr rada papildus izmaksas. 
Turklāt izveidoto digitālo 3D modeli, 

kurā iekļautas visas inženierkomu-
nikācijas, varēsim izmantot arī ēkas 
turpmākajā apsaimniekošanā,” stāsta 
domes izpilddirektors Kristaps Ločs, 
piebilstot, ka šī veiksmīgā pieredze 
pamudinājusi pašvaldību izmantot 
BIM arī nākamajos pašvaldības ob-
jektos – Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas pārbūvei un jaunā bēr-
nudārza “Zīļuks” Jaunmārupē, Ozolu 
ielā, būvniecībai.

Jaunā piebūve būs četru stāvu 
ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā 
plānots izvietot 37 mācību klases, 
laboratorijas un darbnīcas 5.līdz 
9.klašu skolēniem, bibliotēku, de-
jošanas zāli, kā arī telpas atbals-
ta centram un skolas administrāci-
jai. Tādējādi skolā kopumā tiks no-
drošināta iespēja mācības apgūt 
1200 skolēniem, kas ir divas reizes 
vairāk nekā šobrīd.

Izmantojot būvju informācijas modelēšanu, top 
Mārupes pamatskolas jaunais korpuss

Lai uzlabotu pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma pieejamī-
bu pašvaldībā, Mārupes novada 
dome plāno realizēt jauna bērnu
dārza būvniecību Jaunmārupē, 
tādējādi iegūstot papildus 384 vie
tas. Šo investīciju projektu at-
balstījis Ministru kabinets, ļaujot 
pašvaldībai ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 35 % apmērā no pro-
jekta kopējām izmaksām.

Mārupes pašvaldības jaunā bēr-
nudārza būvniecības projekta 

kopējās plānotās būvdarbu izmaksas 
ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni 
eiro tiks ņemti kā aizņēmums Valsts 
kasē, bet 7,3 miljoni būs pašvaldī-
bas budžeta līdzfinansējums. Atklāta 
iepirkumu konkursa “Jaunas pirms-
skolas izglītības iestādes būvniecī-
ba Jaunmārupē” rezultātā līguma 
slēgšanas tiesības piešķirtas SIA 
“VELVE”.

Jaunais bērnudārzs, ko plānots 
būvēt Jaunmārupē, Ozolu ielā, 
būs viena no energoefektīvākajām 
pašvaldības jaunbūvēm novadā. Šis 
būs jau otrais projekts, kas tiks reali-

zēts, izmantojot būvju informācijas 
modelēšanu.

Kopumā pašvaldības pirmssko-
las rindā uz šī gada 2.jūniju ir 1148 
bērni, tas nozīmē, ka pašvaldībai 
joprojām jādomā risinājumi, kā vi-
sus novadā deklarētos bērnus no-
drošināt ar vietām pašvaldības bēr-
nudārzos. Pašlaik Mārupes novadā ir 
trīs pašvaldības bērnudārzi “Lienīte”, 
“Zeltrīti” un “Mārzemīte”, kā arī pirms-
skolas izglītības grupas pie trīs 
vispārējām izglītības iestādēm, ko 
apmeklē kopā 1085 bērni.

647 bērni šobrīd izmanto privā-
to pirmsskolas izglītības iestāžu 
pakalpojumus, saņemot pašvaldī-
bas līdzfinansējumu 275,82 eiro 
apmērā, bet par katru Mārupes 
novadā deklarētu bērnu pašvaldī-
bas apmaksātajās vietās privāta-
jās pirmsskolas izglītības iestādēs, 
ar kurām noslēgts līgums publiskā 
iepirkuma rezultātā – 262,96 eiro ap-
mērā. Papildus tam pašvaldība at-
balsta bērnu uzraudzības pakalpo-
jumu sniedzējus (aukles), maksājot 
219 bērniem līdzfinansējumu 200 eiro 
apmērā.

Būvēs bērnudārzu ar 384 vietām
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Centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas un kanalizācijas 
sistēmas izbūve jau ilggadēji ir bi-
jusi viena no Mārupes novada 
domes prioritātēm, ko apliecina 
arī fakts, ka jau kopš 2016. gada 
pašvaldība konkursa kārtībā līdz-
finansē mājsaimniecību 
pieslēgšanu centralizētajai kanal-
izācijas sistēmai. 

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo in-
teresi gan par pieslēgumu iz-

būvi pie centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas, kam līdz šim pašvaldība 
līdzfinansējumu nesniedza, gan par 
pieslēgšanos centralizētajai kanali-
zācijai, pašvaldība ir radusi iespēju 
piesaistīt aizņēmumu 300 000 EUR 
apmērā (I kārta) uz specifiskiem no-
sacījumiem t.i. līdzfinansējumam māj-
saimniecību pieslēgšanai centralizē-
tas kanalizācijas un ūdensapgādes  

IELA NO LĪDZ
MĀRUPE
Ābolu iela Visā garumā
Bebru ielav Bebru iela 1 Jaunbebru iela
Braslas iela Daugavas iela Kurmales iela
Dzintaru iela Ventas iela Dzintaru iela 11
Gaileņu iela Visā garumā
Gaujas iela Rožkalnu iela Konrādu iela
Konrādu iela Visā garumā
Krones iela Bebru iela Mēmeles iela
Kurmenes iela Kurmenes iela 25 Sīpeles iela
Kursīšu iela Mēmeles iela Sīpeles iela
Lapiņu dambis Jelgavas ceļš Silaputniņu iela

Mauriņu iela Dravnieku iela Ventas iela
Mālu iela Visā garumā
Meiju iela Visā garumā
Miķeļa iela Trenču iela Ventas iela
Pašvaldības ceļš C18 īpašums “Rotas” Silnieku ielai
Reviņu iela Mārupītes gatve Gaujas iela
Sietnieku iela Visā garumā
Silnieku iela Silnieku iela 1 Silnieku iela 45
Stīpnieku ceļš Kantora iela Stīpnieku ceļš 31
Strazdu iela Visā garumā
Ūdru iela Ventas iela Ūdru iela 7
Ventas iela Kurmales iela Dzelzceļa iela
Vējiņu iela Visā garumā
Vienības gatve Vienības gatve 127 Vienības gatve 171
Vilnīšu iela Visā garumā
Zeltiņu iela Ābelīšu iela Stīpnieku ceļš
Zeltiņu iela Lielā iela Meldriņu iela
Zīraku iela Trenču iela Ventas iela
JAUNMĀRUPE
Alkšņu iela Visā garumā
Apšu iela Visā garumā
Auziņu iela Loka ceļš Celmu iela
Bērzu iela Visā garumā
Ceriņu iela Visā garumā
Ciņu iela Ciņu iela 4 Ciņu iela 7
Egļu iela Visā garumā
Gobu iela Visā garumā
Ievu iela Visā garumā
Īvju iela Visā garumā
Kadiķu iela Loka ceļš Kadiņu iela 10
Kastaņu iela Visā garumā
Kārkliņu iela Loka ceļš Ciņu iela
Kļavu iela Loka ceļš Kļavu iela 10
Lazdu iela Visā garumā
Loka ceļš Ziedkalnu iela Mežrozīšu iela
Meža iela Meža iela 1 Meža iela 18
Mežrozīšu iela Loka ceļš Mežrozīšu iela 13
Ošu iela Visā garumā
Ozolu iela Ozolu iela 2A Ozolu iela 26
Pīlādžu iela Visā garumā
Priežu iela Visā garumā
Rudzu iela Priežu iela Liepu iela
Segliņu iela Auziņu iela Segliņu iela 13
Skabāržu iela Visā garumā
Vīksnu iela Visā garumā

sistēmām tajās ielās, kurās ir izbūvēts 
maģistrālais ūdensapgādes un kanali-
zācijas vads Kohēzijas fonda pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros. 

Šai sakarā, Mārupes novada Dome 
2020. gada 27. maijā veica grozīju-
mus 2016. gada 21. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 47/2016 “Par 
Mārupes novada pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanu dzīvoja-
mo māju pieslēgšanai centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai”, kas no-
saka kārtību, kādā iedzīvotājiem ir 
iespēja pieteikties līdzfinansējuma 
saņemšanai. 

Saistošie noteikumi pieejami 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti.

Īpašniekiem iespējams saņemt 
pašvaldības līdzfinansējumu 50% - 
100% apmērā no kopējās tāmes, bet 
ne vairāk kā 2500 EUR kanalizāci-

jas izbūves izmaksām un 1500 EUR 
ūdensvada sistēmas izbūvei. 

Atbalsta apmērs izriet no īpašnie-
ka pieteikuma un papildus iesniegtās 
dokumentācijas satura:

•  īpašniekam, iesniedzot pieteiku-
mu un nenorādot kā atbalsta  per-
sonu ne sevi, ne savus pirmās pa-
kāpes radiniekus, pretendē uz 50% 
atbalsta apjomu;

•  īpašniekam, iesniedzot pietei-
kumu un norādot sevi vai savus 1. 
pakāpes radiniekus kā atbalsta per-
sonas saskaņā ar Saistošo noteiku-
mu 6.1. – 6.9. punktu, pretendē uz 
100% atbalstu;

•  īpašniekam, iesniedzot pietei-
kumu un norādot sevi vai savus 1. 
pakāpes radiniekus kā atbalsta per-
sonas saskaņā ar Saistošo noteiku-
mu 6.10 – 6.11.punktu, pretendē uz 
80 % atbalstu.

Pašvaldība aicina pieteikties ūdensapgādes  un 
kanalizācijas pieslēguma izbūves līdzfinansējuma 
saņemšanai

Pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanas  I kārtai norisināsies no 2020. gada 29. jūnija līdz 27. jūlijam. Aicinām 
pieteikties sekojošu Mārupes novada ielu namīpašniekus:

SVARĪGI! Neaizmirstiet pieteikumam pievienot zemes robežu plānu vai shēmu, kurā atzīmēta jūsu 
pašreizējā lokālā kanalizācijas risinājuma atrašanās vieta!

Ar detalizētu pieteikšanās kārtību aicinām iepazīties www.marupe.lv/sabiedrība/vide un infrastruktūra/atbalsts 
kanalizācijas pieslēgumam. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Attīstības nodaļu, sūtot e-pastu inuta.sa-
roka@marupe.lv vai zvanot pa tālr. 67149876

Turpinot ūdenssaimniecības 
tīklu izbūves darbus, 2.jūnijā 
Mārupes novada domē parakstīti 
trīs būvdarbu līgumi ar SIA 
“VELVE” par būvdarbu veikšanu 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā pro-
jekta “Mārupes ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras attīstība, 4. 
kārta” ietvaros. Tiesības slēgt 
būvuzraudzības līgumu projekta 
īstenošanai piešķirtas SIA “Geo-
Consultants”, savukārt līguma 
slēgšanas tiesības autoruzraudzī-
bas pakalpojuma sniegšanai 
piešķirtas SIA “LaKalme”.

Būvdarbu līgumus parakstīja AS 
“Mārupes komunālie pakalpo-

jumi” valdes loceklis Ivars Punculis 
un SIA “VELVE” valdes priekšsēdē tājs 
Kaspars Rokens un valdes loceklis 
Ivo Brālēns, klātesot Mārupes nova-
da domes priekšsēdētājam Mārtiņam 
Bojāram, domes priekšsēdētāja viet-
niecei Līgai Kadiģei un izpilddirek-
toram Kristapam Ločam.

Kopējās būvniecības realizācijas 
līgumu izmaksas ir 9 958 584,56 eiro 
bez PVN, tai skaitā, ES Kohēzijas fon-
da līdzfinansējums - 4 917 159,51 
eiro (50%), Mārupes novada pašvaldī-
bas finansējums - 2 516 188,19 eiro 
(25%), AS “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” finansējums - 2 525 236,86 
eiro (25%).

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: 
“Šīs ir vērienīgas investīcijas, kas 
ļauj turpināt pēdējos desmit gados 
veiktos darbus ūdenssaimniecības 
sistēmas sakārtošanai Mārupes 
novadā, lai pēc iespējas vairāk māj-
saimniecībām rastu iespēju izman-
tot centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas priekšrocī-
bas. Eiropas standartiem un direk-
tīvām atbilstošas ūdenssaimniecī-
bas sistēmas ieviešana ir arī būtisks 
ieguldījums vides piesārņojuma ri-
sku samazināšanā novadā.”

Biedrība “Pierīgas partnerība” 
izsludina atklāta konkursa pro-
jekta iesniegumu 10.kārtu Lauku 
attīstības programmas 2014.  
2020. gadam 19.2. pasākumā “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju” 
apstiprinātās sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas ie
viešanai.

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 
235894,66 EUR

10. kārta uzņēmējdarbības un sa-
biedriskā labuma projektiem: 2020. 
gada 27.jūlijs - 27.augusts 

Attīstīta un konkurētspējīga ekon-
omiskā vide

1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un 
aktīvās atpūtas veicināšanai” - 60 
631, 53 EUR

1.2. rīcība „Atbalsts lauksaim-
niecības produktu pārstrādei, mā-
jražošanai un amatniecībai, t.sk., 
pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai, realizēšanai tirgū un kvali-

Noslēgtie būvdarbu līgumi paredz 
izbūvēt 15,8 km ūdensapgādes tīklu, 
28,7 km sadzīves kanalizācijas tīk-
lu un 16 jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas, pabeidzot būvdarbus divu 
gadu laikā no darbu uzsākšanas.

Projekta 4.kārtas ietvaros ūdens-
saimniecības sistēmas uzlabojumi 
jau veikti Jaunmārupes ciemā, kur 
izbūvēti kanalizācijas tīkli 14,2 km 
garumā, sešas kanalizācijas sūkņu 
stacijas un dzeramā ūdens apgādes 
tīkli 10,7 km garumā. Jaunmārupē 
realizēto līgumu kopējās izmaksas 
ir 2 976 903,89 eiro bez PVN.

Tuvākajā laikā plānots slēgt vēl vie-
nu būvdarbu līgumu, lai izbūvētu pa-
pildus kanalizācijas tīklus novadā 9,4 
km garumā, ūdensapgādes tīklus 4,1 
km garumā un sešas kanalizācijas 
sūkņu stacijas, kopumā šiem dar-
biem, tai skaitā, būvuzraudzībai un 
autoruzraudzībai, paredzot 4 114 
531,91 eiro bez PVN.

Līdz šim Mārupes novadā īsteno-
tas jau trīs vērienīgas šī investīciju 
projekta kārtas un daļa no projek-
ta 4.kārtas, nodrošinot ūdenssaim-
niecības pakalpojuma pieejamību 
arvien vairāk novada iedzīvotājiem, 
tai skaitā - centralizētajai ūdensap-
gādei – 83,5 % apmērā, centralizēta-
jiem kanalizācijas tīkliem – 93,2% 
apmērā. Pabeidzot projekta cetur-
tās kārtas būvdarbus, centralizētās 
ūdensapgādes pakalpojumu varēs 
izmantot  90%  iedzīvotāju un cen-
tralizētās sadzīves kanalizācijas pa-
kalpojumu - 98,6% iedzīvotāju.

Projekta “Mārupes ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība, 
4. kārta” kopējās izmaksas sastāda 
17,2 miljoni eiro bez PVN, tai skaitā, 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums – 8,5 miljoni eiro; 
Mārupes novada domes finansējums 
– 5,3 miljoni eiro; AS “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi” finansējums 
– 3,2 miljoni eiro.

tatīvu darba apstākļu radīšanai” 60 
631, 53 EUR

1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu 
radīšanai un attīstībai” 60 631, 52 
EUR; 15 000 EUR - kopējās projekta 
attiecināmās izmaksas, atbalsta in-
tensitāte - 70%, kopprojektiem - 80%.

Uzlabotas sociālās un sabie-
driskās aktivitātes

2.1.rīcība „Uzlabotas sociālas un 
sabiedriskas aktivitātes” - 27 000,18 
EUR; 15 000 EUR - kopējās projekta 
attiecināmās izmaksas; atbalsta in-
tensitāte - 90%

Sakārtota, pievilcīga dzīves un 
atpūtas vide

3.2.rīcība „Vietējās teritorijas, t.sk., 
dabas un kultūras objektu, sakārtoša-
na pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai” - 26 999, 90 
EUR; 15 000 EUR - kopējās projekta 
attiecināmās izmaksas, atbalsta in-
tensitāte - 90%

Vairāk lasi: pierigaspartneriba.lv/
realize-projeku

Parakstīti būvdarbu līgumi 
ūdenssaimniecības sistēmas 
sakārtošanai

Realizē savu ideju
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Izglītība
Mārupes vēstis

piektdiena, 19. jūnijs, 2020

Lai vasara būtu piedzīvoju miem 
bagāta un tiktu aizvadīta bez 
liekām rūpēm un raizēm, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) aicina vecākus 
pārrunāt ar bērniem piecus jautā-
jumus par drošību.

1. Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens?

Peldēties ieteicams tikai oficiāla-
jās peldvietās (par to liecina zīme 
“Peldēties atļauts”). Ja tuvumā nav 
šādu peldvietu, tad tādās peldvie-
tās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu 
pamatu, bez lielas straumes un at-
variem. Bērniem var ļaut rotaļāties 
ar piepūšamiem peldlīdzekļiem (riņķi, 
matracīši, bumbas u.c.), peldēties tik 
tālu, cik pieaugušais var labi redzēt 
un nepieciešamības gadījumā var ātri 
piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, ja 
pieaugušais atradīsies ūdenī starp 
krastu un dziļumu. Nodarbojoties ar 
kādu no ūdens sporta veidiem vai vizi-
noties ar laivu, kuteri vai kādu citu 
peldlīdzekli, bērniem obligāti jāvelk 
glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpēm 
uz mirkli nepieskatīts bērns var pa-
kļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, 
piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdi-
jas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst at-
stāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja 
tajā ir izveidots dīķis vai piepūša-
mais baseins. VUGD aicina vecākus 
apzi nāties, ka atrašanās ar bērnu pie 
ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs 
darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir 
jāuzmana visu laiku – pat uz minū-
ti novēršot uzmanību no bērna, var 
notikt liela nelaime un viņš var iekrist 
ūdenī.

2. Kā rīkoties, ja notikusi nelaime, 
un kādos gadījumos jāzvana uz tāl-
runi 112!

Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie ap-
jūk un nezina, kā pareizi rīkoties un 
kur ir zvanīt, lai saņemtu palīdzību. 
Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem 
rīcība situācijās, kad ir notikusi ne-
laime – jāpārrunā tas, kuros gadī-
jumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem 
glābējiem uz tālruni 112 un kāda in-
formācija jāsniedz piezvanot, kā arī 
jāpārrunā iespējamā rīcība situāci-
jās, kad ir notikusi nelaime, bet nav 
pieejams telefons – tad ir jāmeklē 
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta 
par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts 
un viņi apzinātos, ka par katru ne-
laimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad 
vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, 

Jau sesto gadu pašvaldība jauniešiem, kas sasnieguši 13 gadu vecumu, 
piedāvā iegūt darba pieredzi, strādājot vasaras brīvlaikā labiekārtošanas 
darbos vai par audzinātāju palīgiem kādā no pašvaldības bērnudārziem. 

Šogad, ņemot vērā visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ar to saistī-
tos ierobežojumus, pašvaldība lēma jauniešus nodarbināt divus vasaras 
mēnešus – jūlijā un augustā.

Kopumā ar darba vietām tiks nodrošināti 156 jaunieši vecumā no 13 
līdz 19 gadiem.

Jau trešo gadu Jaunmārupes 
pamatskolas 6.klašu audzēkņi so-
ciālo zinību un literatūras ietvaros 
tika iesaistīti biznesa pasaku rak-
stīšanā. Skolēnu uzdevums bija 
izdomāt pasaku par finanšu pratī-
bas tēmu. Konkurss norisinājās 
2.kārtās. 1.kārtā sociālo zinību un 
literatūras skolotājas vērtēja pa-
sakas un no katras klases izvēlē-
jās 6 labākās. Savukārt, 2.kārtā 30 
labākās skolas pasakas vērtēja 
biedrība „Mārupes uzņēmēji”.

Labākās pasakas tika sūtītas 
arī Junior Achievement Latvia  

Šogad pašvaldība, kā katru 
gadu, ar pateicībām un naudas 
balvām īpaši sumina labākos 
skolēnus, kuri uzrādījuši augstus 
mācību sasniegumus un izglītī-
bas iestādi beiguši ar vidējo atzīmi 
8.0 vai augstāku. 

Tā kā uz avīzes iznākšanas brī-
di vēl nav saņemta informāci-

ja par skolēniem ar augstiem mācī-
bu sasniegumiem, kuri mācās citu 
pašvaldību skolās, šajā “Mārupes 
Vēstis” numurā publicēsim Mārupes 
novada izglītības iestāžu absolven-
tus, kuri uzrādījuši augstus mācību 
sasniegumus.

Mārupes novada izglītības iestādes 
šogad absolvē 229 skolēni, no tiem 
apliecības par vispārējās pama-
tizglītības iegūšanu saņēma 193, bet 
ģimnāzijas atestātus par vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanu saņems 
72 skolēni. 

MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA
9.a klase (skolotāja Sofija 

Baltmane)

Nodarbinātības valsts aģen
tūras (NVA) īstenotie skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasākumi 
2020. gadā norisināsies divus 
mēnešus  no 1. jūlija līdz 31. au-
gustam. Iepriekš pieņemtais lē-
mums pasākumus nerīkot atcelts, 
ņemot vērā COVID19 situācijas 
stabilizēšanos.

Skolēni, vecumā no 15 līdz 20 
gadiem (ieskaitot), kuri iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs, pasāku-
mam var reģistrēties elektroniski NVA 
tīmekļvietnē. Skolēnam ir jāreģistrē-
jas tajā reģionā un novadā, kura teri-
torijā viņš vēlas strādāt. Reģistrēties 
varēs līdz 17. augustam.

Pieteikumā jānorāda informācija 
par reģionu, kurā vēlies stādāt. Tomēr 
jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl 
negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts 

gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, 
ka viņam par nelaimes izraisīšanu 
nedraudēs sods, citādāk kritiskā 
brīdī bērns domās nevis par to, kā 
izglābties pašam, bet gan par to, kā 
izvairīties no gaidāmā soda.

3. Kā droši lietot plītis un elek-
troierīces, paliekot mājās bez pieau-
gušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, 
kas jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bēr-
nus, aicinām vecākus parūpēties, lai 
bērniem pašiem nav jāgatavo vai jāsil-
da ēdiens uz plīts, jo, nepareizi dar-
bojoties ar plīti vai aizmirstot ē die-
nu uz tās un aizskrienot ar draugiem 
spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, 
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši no 
bērnu nezināšanas vai neprasmes 
veikt saimnieciskos darbus. Pirms 
uzticēt bērniem patstāvīgi darboties 
ap plīti vai kādu citu sadzīves teh-
niku, VUGD ierosina vecākiem kopā 
ar bērniem to izmēģināt, piemēram, 
gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut 
bērnam rīkoties virtuvē patstāvīgi.

4. Kāpēc jāinformē pieaugušais 
par to, kur plāno doties un cik ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni mā-
jās paliks vieni, tādēļ vecākiem būtu 
jāiemāca bērnus regulāri pavēstīt, 
kurp viņi nolēmuši doties un ar ko 
kopā, un cik ilgu laiku būs prom.

Ikvienam vecākam būtu jābūt 
spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur 
pašlaik atrodas un, ar ko nodarbo-
jas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir 
nepieciešams tādēļ, lai gadījumos, 
ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes 
gadījums, vecāki varētu palīdzēt un 
informēt par bērna atrašanās vietu.

5. Kāpēc nedrīkst atrasties un 
staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pavada 
pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties pa-
mestas jaunceltnes un ēkas kā pastai-
gu un rotaļu vietu. Tas var būt ļoti 
bīstami, jo ir iespējams nokrist no 
liela augstuma, iekrist bedrē ar būv-
gružiem, tādējādi gūstot nopietnas ve-
selības problēmas un pat apdraudot 
savu dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt ar 
bērniem viņu drošības jautājumus, 
lai bērni nekāptu uz ēku jumtiem un 
nestaigātu pa pamestām ēkām.

 
VUGD novēl saulainu un drošu 

vasaru!

valsts biznesa pasaku konkursam.  
Esam gandarīti, ka Monta Geiba 
Grebska no 6.a klases saņēma Tallink 
simpātiju balvu; Emīlija Vandere no 
6.e klases  - Ekonomikas attīstības fo-
ruma specbalvu; Laura Pedece no 6.e 
klases –Latvijas Valsts mežu spec-
balvu.  Paldies par veiksmīgo sadar-
bību biedrībai „Mārupes uzņēmē-
ji”, īpaši Laurai Kulakovai, Indrīdai 
Bondarei, Gunitai Ievklanei, kā arī 
uzņēmumam SilJa, Biznesa vēst-
niecībai par atbalstu konkursā, ek-
skursiju skolēniem un noslēguma 
pasākuma nodrošināšanu.

 Liels prieks, ka arī Junior 

Lelde Upmale, Pēteris Drengers, 
Betija Blomniece, Līva Sakārne, 
Reinhards Viesturs Dikmanis, Katrīna 
Jansone – Apine, Estere Kausa, 
Linards Rupmejs, Elīza Pētersone, 
Ralfs Valainis

9.b klase (skolotāja Iveta Vilde)
Ane Auna
9.d klase (skolotāja Sarmīte 

Kukle)
Laura Strausa, Evelīna Kupruka, 

Anna Linda Rūtenberga, Zane 
Freiberga, Dārta Anna Celma, Ieva 
Ozoliņa, Linda Straupmane, Adriāns 
Silkāns, Santa Pomaskova, Evelīna 
Greta Gergeleviča, Maija Elizabete 
Romanovska, Loreta Geinberga, 
Viviāna Veinšteine

12.a klase (skolotāja Inese 
Freimane) 

Rihards Punculis
12.b klase (skolotāja Agnese 

Vaškūna)
Aija Dace Bidiņa
12.d klase (skolotāja Līga Lisnere)

Arta Birka, Eva Jūlija Tirāne, Elza 
Raita, Daniela Kristiāna Rūtenberga

12.h klase (skolotājs Gatis 

līdzfinansēto darba vietu skaits ir iero-
bežots, un iepriekšējo gadu pieredze 
liecina, ka reģistrēto skolēnu daud-
zums pārsniedz piedāvāto darba vie-
tu skaitu.

Kur varēsi strādāt? 
Pasākuma organizēšanas notei-

kumi paredz, ka skolēns jau pirms 
reģistrācijas pasākumā var vien-
oties ar konkrētu darba devēju par 
darba vietu un laiku. Ja skolēns nav 
vienojies ne ar vienu darba devēju, 
tad pieteikuma reģistrācijas secībā 
saņems informāciju telefoniski vai 
ar e-pasta starpniecību par iespēju 
pretendēt uz brīvajām darba vietām. 
Pirms dalības pasākumā uzsākšanas 
saņemsi uzaicinājumu ierasties NVA 
filiālē. Ierodoties NVA filiālē Tev va-
jadzēs uzrādīt:

•Personas apliecinošu dokumentu 
(Pase vai Identifikācijas karte)

Achievement Latvia 1.-4.klašu fi-
nanšu pratības konkursā „Mana vārd-
nīciņa” skolai ir panākumi. Skolotāja 
Laila Abuhova konkursam veiksmī-
gi sagatavojusi  Hannu Ludriksoni – 
Matisoni, Amāliju Pismaku un Madaru 
Muižzemnieci, kuras konkursā saņē-
ma atzinības!  Paldies arī skolotājām 
Lailai Abuhovai, Ingai Petruševskai 
un Līvai Prekelei par skolēnu saga-
tavošanu konkursam.

Paldies par ieguldīto darbu un 
atsaucību! Lepojamies ar skolas 
audzēkņu un pedagogu darbu!

Sociālo zinību skolotāja Solvita 
Lauzēja

Maķevics)
Aleksandrs Frīdenbergs

MĀRUPES PAMATSKOLA
9.a klase (skolotāja Daiga 

Krieviņa)
Niks Balčuns, Armands Liepa, Paula 

Lote Ozoliņa, Anastasija Mihejeva
9.b klase (skolotāja Solvita 

Jakubovska)
Alise Zēģele, Arturs Korņējevs, Kirils 

Kazaks, Dana Kristiāna Jerumāne

JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA
9.a klase (skolotāja Lelde Būmane)
Paula Pāvila, Rūdis Bērziņš, Marija 

Marta Ķeruže, Sanija Supe, Simona 
Laugale, Beāta Jansone, Letīcija Jegi

9.b klase (skolotāja Evija Piļķa)
Anna Ozoliņa, Marta Krista Pūce, 

Gatis Valters, Reinis Gredzens, 
Elizabete Liepa, Elija Mekša, Karlīna 
Mitrēvica, Dženifera Džeina Makenzija 
- Freizere, Lelde Kurme, Haralds 
Ditrihs, Anna Gabriela Jūra, Marta 
Reihmane, Reinis Miemis

•Ja skolēns ir jaunāks par 18 ga-
diem - ārsta izziņu par medicīnis-
ko apskati (Ārsta izziņa iesniedza-
ma darba devējam, uzsākot darba 
attiecības)

•Skolēnam ar invaliditāti – ģimenes 
vai ārstējošā ārsta izziņu, kurā ir 
norādīts kādus darba pienākumus 
aizliegts veikt

Cik varēsi nopelnīt?
Atbilstoši darba līgumā nolīgtajam, 

bet vismaz valstī noteiktās minimālās 
darba samaksas apmērā par pilnu 
nostrādāto darba laiku mēnesi, ievēro-
jot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 
gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 
7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 
stundas nedēļā, bet skolēns vecumā 
no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek 
nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stun-
das nedēļā.

Bērnu drošība vasarā – 5 jautājumi, 
kas jāpārrunā ar bērniem

Jaunieši vasarā strādās pašvaldībā

Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi veiksmīgi 
startējuši finanšu pratības konkursos

Pašvaldība sumina labākos skolēnus

NVA organizētie skolēnu nodarbinātības pasākumi 
šovasar tomēr notiks

Ej savu laimi nākotnei kalt
Ar gara spēku, savu prātu un sirdi.
Ej savu ikdienu spodrināt, ej
Pret straumi, pret vētru un lietu.

/Vēsma Kokle Līviņa/

Sirsnīgi sveicam

Lai pietiek spēka jaunu virsotņu 
sasniegšanai! Ticiet sev un sekojiet 
saviem sapņiem!

skolu absolventus!
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Sakopjot dārza teritorijas, rodas 
dažādi dārza atkritumi  
nokritušās koku lapas, nezāles vai 
nopļauta zāle, īpaši, ja piemājas 
dārziņā nav vietas komposta 
kaudzei, un, kā zināms, sadzīves 
atkritumu konteinerā šādus atkri-
tumus izmest nedrīkst. Jāņem 
vērā arī to, ka sadzīves atkritu-
mus, un tai skaitā dārza atkritu-
mus, dedzināt ir aizliegts.

Zaļajiem dārza atkritumiem 
piemērotākā un ilgtspējīgākā 

metode ir kompostēšana, tomēr ne 
vienmēr ir iespēja kompostēt un vie-
na no iespējām privātmāju iedzīvotā-
jiem ir izmantot atkritumu apsaimnie-
kotāja “Eco Baltia vide” īpašos mai-
sus dārza atkritumiem. 

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos 
maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, 
koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, 
ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus 
un augļus. Savukārt maisos nedrīkst 
ievietot pārtiku, piemēram, piena pro-
duktus, kā arī koku zarus.

Šī gada 10. jūnijā spēkā stājies 
“Covid19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likums”, kurš 
paredz saglabāt vairākus Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) admin-
istrētos nodokļu jomas atbalsta 
pasākumus.

Uzņēmumu darbiniekiem un 
pašnodarbinātajiem VID 

varēs izmaksāt dīkstāves pabalstu 
par Covid-19 izraisītu dīkstāvi, kas 
pārsniegusi ārkārtējo situāciju un il-
gusi līdz 30. jūnijam. Iesniegumu par 
laikposmu no 1. jūnija līdz 30. jūnijam 
darba devēji par saviem darbiniek-
iem varēs iesniegt līdz 30. jūnijam, 
bet pašnodarbinātās personas – līdz 
25. jūlijam.

Piesakoties līdz 2020. gada 30. 
decembrim, krīzes skartie uzņēmē-
ji varēs saņemt nodokļu samaksas 
termiņa pagarinājumu vai sadalīšanu 
nomaksas termiņos uz laiku līdz trim 
gadiem. Pamatotu iesniegumu par 
nepieciešamību termiņu sadalīt vai 
pagarināt nodokļu maksātājam būs 
jāiesniedz 15 dienu laikā pēc maksā-
juma termiņa iestāšanās. Šim noka-
vētajam nodokļu maksājumam ne-
tiks aprēķināta nokavējuma nauda, 
savukārt informācija par uzņēmumu 
netiks iekļauta VID administrēto no-
dokļu parādnieku datu bāzē.

No 2020.gada 1.jūlija Mārupes 
novads aicina iedzīvotājus un vie-
sus piedalīties apkaimes spēlē 
“Mārupe līkločos”, kas izveidota 
par godu Mārupes novada 95. ju-
bilejai. Lielas svinības ar 95 
kūkām un vienu svecīti pagaidām 
izpaliek, taču piedāvājam nelielas 
pastaigas pa Mārupes novada 
ciemu ieliņām ar tematiskiem 
jautājumiem un uzdevumiem.

Kā pirmo piedāvājam novad-
niekiem un viesiem iepazīt 

Mārupes ciemu un piedalīties ap-
kaimes spēlēs “Mārupe līkločos - 
ŅIPRAJIEM” un “Mārupe līkločos - 
MIERĪGAJIEM”. Tuvākajā nākotnē 
plānots izveidot pastaigu maršrutus 
arī Tīraines, Vētras, Jaunmārupes un 
Skultes ciemos, tādēļ aicinām sekot 
līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā 
www.marupe.lv/turisms. 

Mārupes novadā ir izvietoti vairāki vienota dizaina tiltiņi, kas iekļau-
jas ainavā un atvieglo novadā esošo upīšu šķērsošanu. Taču retais 
zina, kādu upīti un kurā brīdī šķērso. Pašvaldībā ir saņemti iedzīvotā-
ju ierosinājumi šos tiltiņus marķēt ar šķērsojamās upītes nosaukuma 
informatīvo plāksni, kuru varētu papildināt ar informāciju par tiltiņu, 
tā nosaukumu, apkārtnē esošajām apskates vai vēsturiskajām vietām 
u.c. informāciju.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli šajā jautājumā, aicinām Jūs aiz-
pildīt aptauju tiešsaistē.

Un saite uz anketu - https://ej.uz/tilti_marupe
Lai veiksmīgi aizpildītu aptauju, lūdzu, izmantojiet Google Chrome vai 

Mozilla Firefox interneta pārlūkus.

Piepildītos dārza atkritumu mai sus 
jāatstāj pie tuvākā sadzīves atkritu-
mu konteinera un par to savākšanu 
parūpēsies atkritumu savācēji.

Mārupes iedzīvotāji maisus var 
iegādāties:

Ziedu veikalā FORSITIJA ( tc Elvi) 
- Tēriņu ielā 62, Rīga

Ziedu veikalā FORSITIJA (pie 
Mārupes Domes) Daugavas ielā 
27, Mārupe

Ziedu veikals FORSITIJA (tc RIMI) 
Daugavas iela 31, Mārupe

Lūdzam ņemt vērā, ka veikalos 
maisus var iegādāties tikai ruļļos 
pa 15 gab.

Maisus var iegādāties arī  SIA 
„Eco Baltia vide” birojā  Getliņu iela 
5, Rumbula, Stopiņu novads,  darb-
dienās no 9:00 – 17:00.

Plašāka informācija pa tālr. 67 799 
999, e-pasts marupe@vide.ecobal-
tia.lv

Likuma regulējums dod tiesības 
VID 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā 
neizslēgt no Padziļinātās sadarbības 
programmas vai nepazemināt pro-
grammas līmeni tiem Padziļinātās 
sadarbības programmas dalībniek-
iem, kurus ietekmējušas Covid-19 
izplatības radītās finanšu sekas. 
Vienlaikus programmas dalībniekam 
būs jānodrošina pierādījumi, ka ob-
jektīvie apstākļi radušies Covid-19 
izplatības seku rezultātā.

Tāpat ir saglabāta norma, kas 
paredz, ka iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa avansa maksājumus 2020. 
gadā varēs neveikt. Savukārt ziedoju-
mu veicējiem ir saglabātas labvēlīgās 
iespējas 2020. gadā veikt ziedoju-
mus COVID-19 seku pārvarēšanas 
un novēršanas veicināšanai, ne-
piemērojot tiem uzņēmumu ienā-
kuma nodokli.

Tiek saglabāts Gada pārskatu 
un konsolidēto gadu pārskata li-
kuma subjektiem piešķirtais 2019. 
gada pārskata (ja tāds ir jāsagata-
vo) iesniegšanas termiņa pagarinā-
jums par trim mēnešiem. Tādējādi 
tie uzņēmumi, kuriem gada pārskata 
iesniegšanas termiņš ir, piemēram, 
30. aprīlis, gada pārskatu varēs 
iesniegt līdz 31. jūlijam, bet uzņē-
mumiem, kuri parasti gada pārskatu 
iesniedz līdz 31. jūlijam, iesniegšanas 

Kā piedalīties spēlē?
1. Lejuplādē savā viedtālrunī bez-

maksas aplikāciju “Actionbound” 
Google Play vai  App Store.

2. Lai veiklāk atvērtu aplikācijā vēla-
mo maršrutu, atrodi un caur aplikāci-
ju noskenē QR kodu, kas izvietots 
Konrāda parkā.

3. Pirms dodies ceļā, pārliecinies, 
ka telefons ir labi uzlādēts, jo ekrā-
nam ir jābūt aktīvam visu spēles laiku. 

4. Pārliecinies, ka telefonam ir 
iespējoti mobilie dati un GPS

termiņš ir pagarināts līdz 31. okto-
brim. Savukārt biedrības, nodibinā-
jumi un reliģiskās organizācijas, 
kurām bija noteikts gada pārskatu 
iesniegšanas termiņš 31. marts, 
varēs pagarināt 2019. gada pārskata 
iesniegšanas termiņu līdz 31. jūlijam.

Līdz pat šī gada beigām VID 
turpinās nodrošināt apstiprinātās pār-
maksātās pievienotās vērtības no-
dokļa (PVN) summas atmaksu īsākā 
termiņā, nekā to paredz spēkā es-
ošais PVN likums. Tādējādi uzņēmēju 
rīcībā būs vairāk brīvu finanšu līdze-
kļu COVID-19 vīrusa izraisītās krīzes 
pārvarēšanai.

Pēc ārkārtējās situācijas beigām 
tiek saglabāta alkoholisko dzērienu 
distances tirdzniecība.

Vēršam uzmanību, ka ar nāka-
mo dienu pēc ārkārtējās situācijas 
beigām ir aizliegts izmantot nede-
naturētu etilspirtu dezinfekcijas līdze-
kļu ražošanā.

Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā aicinām zvanīt uz VID 
Konsultatīvo tālruni 67120000 vai 
uzdodot savu jautājumu rakstiski VID 
EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, 
ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tāl-
runi 67120000, ikviens var saņemt 
arī personificētu konsultāciju, ja vi-
en zvanot pieslēdzas VID EDS un no-
sauc tur redzamo kodu.

5. Uzvelc ērtus pastaigas apavus 
un dodies ceļā. 

Spēles QR kodi būs aktīvi un pie-
ejami no 2020.gada 1.jūlija.

Visi spēlētāji, kuri līdz 31.jūlijam 
būs izstaigājuši apkaimes spēles 
“Mārupe līkločos” kādu no maršru-
tiem un izpildījuši uzdevumus, pie-
dalīsies pārsteiguma balviņu izlozē, 
kuras būs sarūpējusi Mārupes nova-
da pašvaldība.

Mārupes novada iedzīvotājiem 
ir arī iespēja nodot dārza atkritu-
mus Atkritumu šķirošanas lau-
kumā, kas atrodas Jaunmārupē, 
Atkritumu šķirošanas un pār-
strādes kompleksa teritorijā, 4 
km no Jaunmārupes, Jūrmalas 
apvedceļa 23. km. Telefons uzziņai: 
26467365, 28688000. Mārupieši 
vienā reizē bez maksas var nodot 
līdz 1 m3 dažādu atkritumu. 

Laukumā var nodot šādus šķiro-
tos atkritumus:

šķirotu plastmasu (plēvi, kan-
niņas), PET pudeles, stikla taru (pu-
deles, burkas), nolietotas elektro-
preces, makulatūru, kartonu, metā-
lu, zāli un lapas.

Laukuma darba laiki:
Pirmdiena-piektdiena: 8.00 - 

17.00, sestdiena: 8.00 – 16.00, 
svētdiena - Slēgts

Plašāku informāciju par 
Atkritumu šķirošanas laukumu 
varat lasīt SIA MelioratorsJ mā-
jaslapā www.melioratorsj.lv/eko-
line.

Kur likt dārza atkritumus?

Dīkstāves pabalsti un citi nodokļu jomas atbalsta 
pasākumi pēc ārkārtējās situācijas beigām

Mārupes novads aicina doties pastaigā un piedalīties 
apkaimes spēlē “Mārupe līkločos”

Aptauja par gājēju tiltiņu 
nosaukumiem Mārupes novadā

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides 
pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtē-
juma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības 
izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un 
“Strautmaļi” Mārupes novadā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienes-
ta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts 
birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mā-
jaslapā www.vpvb.gov.lv.

Atkārtoti informējam, ka Mārupes novada Dome 2020. gada 25.martā ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.17 (protokols Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080067) detālplānojuma pro-
jekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir radīt priekšnoteikumus daudzdzīvokļu māju būvniecībai, paredzot zemes 
vienību sadalījumu un transporta risinājumus.  Publiskās apspriešanas ter-
miņš noteikts 4 nedēļas. 

Ņemot vērā 2020.gada 25.marta Ministru kabineta rīkojumu Nr.119 
“Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, detālplānojuma publiskā apspriešana 
tiek uzsākta pēc Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanas. 

Publiskā apspriešana ir noteikta no 2020.gada 15.jūnija līdz 2020. ga-
da 15. jūlijam. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6. jūlijā plkst. 
17.00 Mārupes novada Kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties:
- Klātienē: Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), 

pašvaldības darba laikā. 
- Elektroniskajā vidē: Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.

lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geo-
latvija.lv, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Priekšlikumus aicinām iesniegt rakstiski līdz 15.07.2020 Mārupes novada 
domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa 
pastu. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Klātienē iesniegu-
mi iesniedzami Mārupes novada domes pastkastītē (pie ieejas Kultūras 
namā) vai apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 
9.00- 18.00 Klientu apkalpošanas centrā. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģis-
trējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Kontaktpersona: Mārupes novada Teritorijas plānotāja Dace Žīgure – 
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 
par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 
SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – 
dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu 
ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un 
“Strautmaļi”

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„VazdiķiB”, Mārupē, detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai
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Pirtī iešana latviešiem ir tuva 
lieta un arvien lielāku popularitā-
ti iegūst, kādu laiku aizmirstās, 
Latvijas pirts tradīcijas. Aicinām 
ikvienu pieteikties uz praktiskām 
nodarbībām Pirts slotu siešanā, 
drogu vākšanā, kā arī pirts 
prasmēs un berzīšu gatavošanā. 
Nodarbības tiek rīkotas konkursa 
“Mārupe  mūsu mājas 2020” iet-
varos un tās finansē Mārupes 
pašvaldība. Pirmā nodarbība pirts 
slotu siešanā jau drīz pēc Saul-
griežu svinībām – 28.jūnijā.

Mācīsimies augu nozīmi pirts 
slotās, laiku, kad vislabāk 

ievākt konkrētu augu slotas, kā arī 
praktiskas prasmes slotiņu siešanā. 

Otrā nodarbība drogu vākšanā 
notiks 19.jūlijā un nodarbības laikā 
Jums būs iespēja izzināt dabas dz-
iedniecisko spēku vācot zālītes, uzz-
inot labāko drogu vākšanas laiku kā 

Sākot ar jūniju, Mārupes 
Kultūras nams uzsāka īpaši saga-
tavotu “Randiņkoncertu” ciklu. 
Šobrīd aizvadīti jau pirmie divi 
“Randiņkoncerti”, kuru ietvaros 
klātesošie maģiskā gaisotnē varē-
ja klausīties Latvijā zināmu un 
iemīļotu mākslinieku muzikālas 
performances. 

11.jūnijā baudījām emocionā-
li muzikālu un lirisku vakaru 

kopā ar burvīgo Rēziju Kalniņu un 
meistarīgo ģitāristu Kasparu Zemīti. 
Savukārt, 18.jūnija vakarā Mārupes 
Kultūras namā viesojās mūziķu pāris 
- Rūta Dūduma – Ķirse un Jānis 
Ķirsis, lai vakaru izdziedātu ar dže-
za un skaistajām latviešu balādēm. 
Vakarus bagātināja sirsnīgas sarunas 
par dzīvi, mīlestību, radošo darbī-
bu un, protams, mūziku. Koncertu 
/ sarunu vakara ierakstus iespē-
jams noskatīties Mārupes novada 

14.jūnijā Komunistiskā genocī-
du upuru piemiņas dienā pie 
pieminekļa Mārupes kapos 
Mārupes novada pašvaldības 
vadība un represēto biedrības 
pārstāvji nolika ziedus, pieminot 
represijās cietušos.

Šogad aprit 79 gadi kopš vienas 
no melnākajām dienām Latvijas 

vēsturē, kad naktī no 13. uz 14.jūniju 
uz Sibīriju tika deportēti vairāk kā 15 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

“Mēs nedrīkstam aizmirst šos mū-
su tautas liktenī ierakstītos traģiskos 
notikumus – masu deportācijas, kad 
tūkstošiem mūsu valsts iedzīvotāju 
tika izsūtīti uz Sibīriju. Mēs šodien 
godinām izsūtītos un viņu ģimenes, 
un pieminam aizgājušos, apliecinot, 
ka viņu ciešanas nav bijušas veltī-
gas,” klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

Pēc Latvijas Valsts arhīva da tiem, 
1941.gada 14.jūnija deportācijās 

Facebook un Youtube kanālā.
Priekšā mums vēl divi 

“Randiņkoncerti”. 2.jūlijā plkst.19.00 
Kultūras namā viesosies ģitāras 
virtuozs Mārcis Auziņš ar laik-
metīgās dejas princesi Lieni Gravu. 
Randiņkoncertu ciklu 9.jūlijā plkst. 
19.00 Mārupes Kultūras namā 
noslēgs pianists Vestards Šimkus 
un operdziedātāja, soprāns Elīna 
Šimkus. Pāris piedāvās baudīt kla-

Latvija zaudēja vairāk nekā 15 425 
iedzīvotājus, viņu vidū latviešus, ebre-
jus, krievus, poļus, no kuriem 3751 
bija bērns vecumā līdz 16 gadiem. 
Izsūtīšanas laikā vīriešus atšķīra 
no ģimenēm un aizdzina uz gulaga 
nometnēm, kur daudziem piesprieda 
augstāko soda mēru, bet citus sodī-
ja ar ieslodzījumu nometnēs.

No Torņakalna stacijas 1941.gada 
14.jūnijā uz Sibīriju izveda tūkstošiem 
Rīgas un tuvējās apkārtnes ģimeņu. 
Aptuveni 9300 lopu vagonos iespros-
totu cilvēku šajā dienā no Torņakalna 
stacijas tika izsūtīti garā un mokpil-
nā ceļā uz Sibīriju, no kuras tikai re-
tajam pēc gariem bada, sala, slimī-
bu un smaga darba gadiem palaimē-
jās atgriezties mājās. Stacijā netālu 
no sliežu ceļiem atrodas piemiņas 
akmens un vagons, kas kalpo kā 
uzskatāms liecinieks vienai no vis-
drūmākajām dienām Latvijas vēsturē.

sisku un mīlestības pilnu melodiju kla-
vierkoncertu ar burvīgo Elīnas balsi. 
Lai gan uz abiem atlikušajiem kon-
certiem biļetes jau šobrīd ir izpār-
dotas, aicinām “Randiņkoncertus” 
skatīties tiešraidē.

Randiņkonceru tiešraidi vari ska-
ties:

facebook.com/Marupesnovads
youtube.com/ Marupesnovads

arī pareizu to uzglabāšanu un piel-
ietošanu ikdienā. 

Trešā nodarbība, kas notiks 23.au-
gustā, ietvers dažādas pirts prasmes 
un berzīšu izgatavošanu no dabā 
pieejamajiem materiāliem. Visas 
nodarbības vadīs sertificēti pirts 
meistari Linda Zommere un Daņils 
Beļajevs. Piesakies izmantojos an-
ketu. Tiksimies jau pavisam drīz!

Pasākumu sākums plkst. 12:00. 
Informācija par pasākumu noris-
es vietu tiks nosūtīta katram dalīb-
niekam individuāli.

Laikapstākļu dēļ nodarbību da-
tumi var mainīties. Lūdzu, atstājiet 
savu kontaktinformāciju, lai izmaiņu 
gadījumā varam ar Jums sazināties!

Pasākumiem var pieteikties, aizpil-
dot anketu, kas atrodama pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Kultūra.

Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Aicina pieteikties uz praktiskām 
nodarbībām “Pirts noslēpumi”

Mārupes Kultūras namā romantiskā atmosfērā 
izskanējuši pirmie Randiņkoncerti

Pieminot uz Sibīriju izsūtītos

SKATIES TIEŠSAISTĒ Marupesnovads

MĀRCIS AUZIŅŠ 
UN LIENE GRAVA

VESTARDS ŠIMKUS
UN ELĪNA ŠIMKUS

02.07
19:00

09.07
19:00

Mārupes novada vecākajā ēkā, 
Švarcenieku muižā, kas pēc 
pašvaldības iniciatīvas 2016.gadā 
tika pie vietējās nozīmes arhitek-
tūras pieminekļa statusa, šķiet 
nav nevienas taisnas sienas. Par 
muižas lielo gadu nastu (ēka cel-
ta 1826. gadā) liecina ne tikai sie-
nas, bet, kā tas aprakstīts Švarce-
nieku muižas kungu mājas ar-
hitektoniski mākslinieciskajā 
inventarizācijā, kas veikta 2018. 
gadā, arī durvis un koka kāpnes 
uz bēniņiem. 

Muižas vēsture ir raiba – tā 
kalpojusi gan kā muižnieka 

Švarca Pierīgas vasaras mītne, kas 
tikusi izmantota medību un atpūtas 
mērķiem, gan pieredzējusi Mazcenas 
pamatskolas audzēkņu ikdienišķos 
nedarbus, gan Otrā Pasaules kara 
laikā kā hospitālis uzņemti cietušie, 
gan telpās atradusies bibliotēka. Kopš 
2008. gada Švarcenieku muižu ap-
dzīvo Jaunmārupes Dienas centra 
“Švarcenieki” bērni. 

Švarcenieku muiža drīz savās vēs-
tures lapās varēs ierakstīt vēl kādu 
svarīgu pagrieziena punktu muižas 
“dzīvē” – tai lemts kļūt par sava vei-
da vēstures stāstnieku, kļūstot piee-
jamākai novada iedzīvotājiem un 
viesiem. 

Līdzīgi kā mēs katrs, pirms vie-
su uzņemšanas sapucējamies, arī 
muižas iekštelpām (kreisajam spār-
nam) bija nepieciešams labot laika 
zoba nodarīto.  Izmantojot iespē-
ju, pašvaldība sagatavoja projekta 
pie teikumu, kas guva atbalstu vietē-

jās rīcības grupas biedrības „Pierīgas 
partnerība” sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģijas 2015. - 
2020. gadam izsludinātajā projek-
tu pieteikumu iesniegšanas kārtā. 

Projekta mērķis ir vietējās nozīmes 
kultūras pieminekļa Švarcenieku 
muižas iekštelpu kreisā spārna sakār-
tošana, ar mērķi paaugstināt telpu 
pieejamību un uzturēšanās kvalitā-
ti tajās.

Ko tas nozīmē Švarcenieku muižai? 
Tās ir atjaunotas grīdas, kur esošais 
linolejs tiks demontēts un tā vietā būs 
muižas garam daudz atbilstošākie 
koka dēļi, tās ir restaurētas iekšdurvis 
un sienas paneļi, cienot muižas vēs-
turi un arhitektoniski mākslinieciska-
jā inventarizācijā fiksētās vērtības, 
tas ir atjaunots sienu krāsojums un 
jauni, telpā iederīgāki gaismekļi, lai 
muiža jau šī gada rudenī lepni varētu 
uzņemt ne tikai dienas centra bērnus, 
bet arī ikvienu interesentu, gan telpu 
atklāšanas pasākumā, gan speciāli 
organizētās “atvērto durvju” dienās, 
sagādājot patīkamu muižas apme-
klējuma pieredzi.  

Mīklaini? Vēlamies, lai tas ir 
pārsteigums, tomēr, saglabājot nelielu 
intrigu, varam atklāt, ka Švarcenieku 
muižā būs sabiedrībai pieejams in-
teraktīvs risinājums, kas ļaus labāk 
iepazīt Mārupes novada vēsturi, kā 
arī izzinās, cik labi atpazīstam un 

atceramies Mārupes vietas un no-
tikumus, būs iespēja uzzināt it kā 
nebūtiskus faktus, kas vienlaikus tik 
daudz atklāj par dzīvi un cilvēkiem, 
kas novadā dzīvojuši pirms desmi-
tiem gadu. 

Pirmie darbi muižā jau ir uzsākti, 
tos veic SIA “Reimiks”, noslēdzot līgu-
mu ar pašvaldību par remontdarbu 
veikšanu, kā arī ir noslēgts līgums ar 
SIA “Overly” par lielformāta interak-
tīvā audiovizuālās projekcijas objekta 
izveidošanu un uzstādīšanu. Muiža 
durvis plašākam apmeklētāju lokam 
plāno vērt šajā rudenī.

Projekts “Kultūras pieminekļa 
Švarcenieku muižas ēkas sakār-
tošana, paaugstinot pakalpoju-
mu pieejamību un kvalitāti” (Nr. 
19-04-AL04-A019.2205-000004) 
tiek īstenots Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.- 2020. ga-
dam pasākumā „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansējumu un pašvaldības 
līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu ad-
ministrē Lauku atbalsta dienests. 
Kopējās projekta izmaksas tika 
paredzētas 50 000 EUR apmērā. 
Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 
10% no kopējās projekta summas. 

Švarcenieku muiža pārvērtību priekšā

Svētku svinēšana saskaņā ar dabu un senajām tautas tradīcijām pa-
saulē un Latvijā kļūst arvien populārāka. Pēteri ir Pērkona, lapu un 
Jāņu atsvētes diena. Pēteros pin vainagus, līgo kopā ar kaimiņiem, 
kurina uguni, aplīgo Pēteri, vāc pēterpogas dziedniecībai un dejo.

Aicinām kaimiņus un draugus uz kopīgu Pēterdienas svinēšanu un 
danču vakaru 27.jūnijā JIP Mārupīte!

Sākums plkst. 19.00!
Svētkus vadīs tradīciju kopa “RADI”, jauniešu folkloras studija “Banga” 

un danču mūzikas grupa “Trejdeviņi”.

UZMANĪBU!
Tā kā valstī ir normēta sabiedrisko pasākumu norise, lūdzam ievērot 

2 m distanci no citiem svētku svinētājiem, kā arī izvērtēt savu veselības 
stāvokli un neapmeklēt pasākumu, ja ir elpceļu infekcijas slimības simptomi 
(drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolāci-
jas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi! Norises vietā būs pieejami roku 
dezinfekcijas līdzekļi. Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts.

Pasākums domāts ģimenēm un tradīciju interesentiem.
Līdzi vēlams ņemt groziņu kopīgam mielastam. Ieeja bez maksas.
Projekts tiek īstenots projektu konkursa ,,Mārupe – mūsu mājas 2020” 

ietvaros un to finansē Mārupes pašvaldība.

Tuvojas Pēterdienas danču vakars

No kreisās Rēzija Kalniņa un Kaspars Zemītis 
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 19. jūnijs, 2020

Ņikita Novikovs, dz.1936.g;
Vadims Medovščikovs, dz. 1959.g; 
Antoņina Mičule, dz. 1932.g; 
Valentīns Jemeļjanovs, dz. 1936.g; 
Afanasija Babkova, dz.1952.g;
Antoņina Pavlova, dz. 1931.g;  
Nadežda Ivanova, dz. 1962.g; 
Brigita Kaufelde, dz. 1946.g; 
Ira Goldmane, dz. 1931.g; 
Jānis Pakārklis, dz. 1924.g.

Dainis Spāde, dz. 1957.g;
Monika Trambicka, dz. 1920.g,
Marija Ģēvele, dz. 1949.g;
Marija Mogiļņicka, dz. 1932.g;
Inese Mūrniece, dz. 1970.g;
Andrejs Markovs, dz. 1949.g;
Anita Lidere, dz. 1954.g;
Dzintra Polijektova, dz. 1960.g; 
Milda Novika, dz. 1932.g.

2020.gada aprīlī reģistrētie mirušie 2020.gada maijā reģistrētie mirušie 

Romas katoļu baznīcas kapu svētki
2020.gada 4. jūlijā 

plkst. 13:00   Mārupes kapos
plkst. 15:00Mazcenu kapos

Mārupes Romas katoļu draudzes “Ave Maria” 
priesteri: Gintaras Vitkus, Tadeusz Cieslak un 

Jānis Meļņikovs

Mārupes novada 
kapu svētki

2020.gada 26.jūlijā

plkst. 14:00 Mazcenu kapos
plkst. 16:00 Mārupes kapos

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 8500 

eksemplāru / Bezmaksas.

“Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada 

domes viedokli. 
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Pašvaldības  informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868
e-pasts: marupesvestis@marupe.lv
Izdevums pieejams elektroniskā veidā: 
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2020.GADA
APRĪLĪ

99
Zēni Meitenes

8
Laulības

10
Miruši

18
Dzimuši

2020.GADA
MAIJĀ

1116
Zēni Meitenes

6
Laulības

9
Miruši

27
Dzimuši

Tā kā Latvijā pēc 9. jūnija 
ārkārtējā situācija ir beigusies, un 
tiek mīkstināti arī pulcēšanās 
iero bežojumi, no 11.jūnija Mārupes 
novada pašvaldības teritorijā 
ikvie nam atkal pieejami stadioni 
un sporta laukumi. Jaunmārupes 
stadions un Mārupes Valsts 
ģimnāzijas stadions iedzīvotājiem 
būs brīvi pieejams laikos, kad 
sporta bāzēs nenotiks Mārupes 
Sporta centra interešu izglītības 
programmas ietvaros organizētie 
treniņi un sacensības.  

Jāņem vērā, ka katram personīgi 
ir jānes atbildība kā par savu, tā 

apkārtējo cilvēku veselību un drošī-

Kad Mārupes BMX sporta un at-
pūtas parkā pavasara un vasaras 
darbi apdarīti, laiks vasaras saul-
griežu ielīgošanas un kluba des
mitās sacensību sezonas at-
klāšanas pasākumam. 

Šo sezonu iesākam nu jau ar 95 
virsaišiem, kuri, sadarbībā ar 

trīs Mārupes sporta centra trener-
iem, apgūst vispārējās fiziskās saga-
tavotības programmu BMX sacensī-
bu riteņbraukšanā, dažādās vecuma 
grupās. BMX - kā ikviens spora vei-
ds, bez emocijām nav iedomājams. 
Sacensību laikā, koncentrētā veidā, 
ir iespēja izbaudīt visu emociju gam-
mu. Tāpat kā ikdienā prieks mijās 
ar pārdzīvojumiem un vēlamie rezul-
tāti ar piedzīvotajām neveiksmēm, 

Šī gada 10. jūlijā sāksies Latvijas futbola 2. līgas čempionāts, kurās 
startēs arī Mārupes sporta centra pieaugušo komanda. Spēļu kalendārs 
vēl ir tapšanas stadijā un tuvākajā laikā tiks apstiprināts. Precīzs spēļu 
kalendārs būs pieejams Mārupes SC futbols 2. līga facebook profilā un 
Mārupes novada mājaslapā. 

Tāpat jūlijā atsāksies Latvijas jaunatnes futbola čempionāti, kur Mārupes 
SC jaunie futbolisti piedalīsies U14 vecuma grupā, Rīgas čempionāts 

ar Mārupes SC U10, U11 un U12 komandu dalību šajā turnīrā. Kā arī RFF 
organizētajā Ādas bumba sacensības futbolā, kurā startēs Mārupes U12 
un U13 apvienota komandā un U14 un U15 apvienotā komanda. Precīzs 
spēļu kalendārs būs pieejams Mārupes SC futbols facebook un stadionu 
noslodzes grafikā.

Mārupes Sporta centrs aicina pieteikties 2011. un 2012. gadā dzimušu 
zēnus uz basketbola nodarbībām. Nodarbības vadīs pieredzējis treneris ar 
daudzu gadu darba stāžu basketbolā Aivars Vīnbergs (informācija marupe.lv).

Mārupes Sporta centrs aicina pieteikties 2001. un 2004. gadā dzimušu 
zēnus uz volejbola nodarbībām. Nodarbības vadīs pieredzējis treneris ar 
daudzu gadu darba stāžu volejbolā Aigars Birzulis (informācija marupe.lv).

bu. Lai gan vīrusa COVID-19 izplatī-
ba Latvijā mazinājusies, aicinām būt 
piesardzīgus un ievērot nepiecieša-
mos drošības pasākumus, ievērojot 
divu metru distanci un roku higiēnas 
prasības.

Stadioni nebūs pieejami iedzīvotā-
jiem noteiktajos darba laikos, kad sta-
dionos notiks Mārupes Sporta cen-
tra interešu izglītības programmu 
ietvaros organizētie treniņi un sa-
censības!

Laukumu darba laiki:
• Sporta laukums, Gerberu ielā 

1, Mārupē, darba laiks no 7.00 līdz 
23.00.

• Jaunmārupes stadions,  Īvju ie-
la 5/7, Jaunmārupē, darba laiks no 

bet ilgtermiņā visi ir ieguvēji. Katrs 
starts ir sevis pilnveidošana nākot-
nei un ne tikai šajā sporta veidā, bet 
arī sadzīvē, virzoties pretī noteikta-
jiem mērķiem. Tāpēc ikviens, kurš 
kaut reizi ir nostājies uz starta  - ir 
uzvarētājs! 

Īpaša pateicība vecākiem, trene-
riem un Mārupes sporta centram, kas 
piedalījās un atbalstīja desmitās se-
zonas atklāšanas pasākuma norises 
veiksmīgu nodrošināšanu.

Pateicamies aktīvās atpūtas entu-
ziastiem, uzņēmējiem, Mārupes nova-
dam un Pierīgas partnerībai par at-
balstu un ieguldīto darbu. Visi kopā 
desmit gadu laikā esam izveidojuši 
pilnvērtīgu sporta un aktīvās atpū-
tas parku novada teritorijā, ar iespēju 
to pilnveidot vēl plašākā teritorijā un 

8.00 līdz 22.00.
• Mārupes Valsts ģimnāzijas sta-

dions, Kantora iela 97, Mārupē, dar-
ba laiks no 8.00 līdz 22.00. 

Ar nodarbību/laukuma noslo dzes 
grafiku var iepazīties pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Sports.

Atgādinām, ka sporta laukumos 
netiek veikta iekārtu dezinfekcija pēc 
katra lietotāja. Vecāku un katras per-
sonas pienākums ir izvērtēt riskus, 
pieņemt lēmumu par atrašanos lau-
kumā un iekārtu izmantošanu!

Paldies, ka esi atbildīgs un ievēro 
drošības pasākumus!

aktivitāšu daudzveidībā iedzīvotāju 
fiziskās veselības uzlabošanā un ak-
tīvās atpūtas nodrošināšanā.

Mārupes BMX sporta un atpūtas 
parkā ikdienā ikvienam interesentam, 
ievērojot iekšējās kārtības noteiku-
mus, ir iespēja veikt fiziskas aktivi-
tātes: BMX, pumptrack, treil, vingroša-
na, volejbols, skrituļošana/ziemā 
slidošana, florbols, minifutbols, ve-
lo polo, strītbols. Parkā darbojamies, 
ievērojot piesardzību, atbilstoši no-
teiktajai situācijai valstī – lieki neka-
vējamies, sportojam un dodamies 
tālāk, dodot arī citiem iespēju sportot!

Braucam tālāk, lustīgi nolīgot un 
tiekamies Mārupes BMX sporta un 
atpūtas parkā.

Stadioni un sporta laukumi pieejami iedzīvotājiem

BMX uzsāk sezonu

Sāksies 2020. gada  futbola sezona 
visos vecumos un līmeņos

Mārupes Sporta Centrs aicina zēnus pieteikties 
basketbola un volejbola nodarbībām.

SPORTA
NOTIKUMI
20. jūnijā Jaunmārupes stadionā
17.30 – 21.00
2.līga draudzības spēle futbolā ar MSC:Jūrmalas SS

27. jūnijā Jaunmārupes stadionā
9.00 - 13.00
2.līga draudzības spēle futbolā ar MSC:RTU

12. jūlijā Jaunmārupes stadionā
“Ādas bumba”, sacensības futbolā

26. jūlijā Jaunmārupes stadionā
“Ādas bumba” sacensības futbolā


