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Plānota publiskās teritorijas attīstība Tīrainē blakus zirgu staļļiem
Mārupes novada pašvaldība ir uzsākusi 

darbu pie publiskās apbūves teritori-
jas attīstības priekšlikuma izstrādes 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Tīraines dārzi-1” un “Tīraines 
dārzi-2” teritorijā. Minētie īpašumi at-
rodas Tīraines ciema teritorijā, kvartālā 
starp Vecozolu, Veczariņu un Grantiņu 
ielām, blakus Tīraines zirgu staļļiem, to 
kopējā platība ir aptuveni 8,41 ha. 

Saskaņā ar Mārupes novada Attīstības 
plānā paredzētajiem pasākumiem un 
aktuālākajām Investīciju plānā iekļautajām 
aktivitātēm, šajā teritorijā tiek paredzēts 
projektēt pašvaldības sociālo funkciju 
nodrošināšanai nepieciešamos objektus, 
daudzfunkcionālo centru jauniešu brīvā 
laika pavadīšanai un kultūras pasākumu 
organizēšanai, kā arī veidot labiekārtotu pub-
lisko ārtelpu, piedāvājot gan zaļās teritorijas, 
gan iespējas aktīvai atpūtai.

Uzsākot teritorijas attīstības priekšlikuma 
izstrādi, ir vispārīgi definētas galvenās 
prioritātes plānotajām funkcijām, kas tiktu 
nodrošinātas šajā teritorijā. To iespējamais 
izvietojums shematiski norādīts attēlā, taču 
turpmākajā plānošanas procesā attīstības 
priekšlikums var tikt mainīts, ņemot vērā 

gan detalizētāku vietas 
izpēti, gan sabiedrības 
viedokli.

Sākotnējā iecere 
paredz 1.zonā ietvert 
būves sociālo pakalpo-
jumu nodrošināšanai, 
tai skaitā, piemēram, 
dienas centra izvei-
dei, ambulances un 
veselības veicināšanas 
pakalpojumiem. Šajā 
zonā paredzamās 
ēkas domāts veidot ne 
augstākas par 3 stāviem, 
respektējot savrupmāju 
apbūvi, kas piekļaujas 
teritorijai. 

2.zonā paredzams veidot augstāku, arhi-
tektoniski izteiksmīgu ēku, kā akcentu 
apkārtējās apbūves kontekstā, kas ietvertu 
telpas Daudzfunkcionālā kultūras un jauniešu 
centra vajadzībām. Šajā ēkā būtu iespējams 
izvietot tādas funkcijas, kā piemēram, zāli 
dažādu pasākumu rīkošanai (apmēram 300 
apmeklētājiem), izstāžu zāles, amatnieku 
darbnīcas, interešu izglītības pakalpojumus, 
karjerizglītības centru un citas. 

Starp 1.un 2.zonu veidojams stāvlaukums, 
kas būtu izmantojams ne vien autotransporta 
novietošanai, bet arī kā publiska vieta dažādu 
pasākumu rīkošanai. 

3.zonā izvietojami, galvenokārt, 
dažādi aktīvai atpūtai piemēroti laukumi 
un aprīkojums brīvā laika pavadīšanai 
svaigā gaisā - āra trenažieri, laukumi 
skrituļslidošanai, kā arī rotaļu laukumi. 
Plašāka zaļā teritorija veidojama starp 
daudzfunkcionālo centru un esošajiem zirgu 

staļļiem, iespēju robežās saglabājot esošos 
augļu kokus un veidojot jaunus stādījumus, 
tādejādi arī telpiski nodalot sabiedrisko teri-
toriju no saimnieciskās zonas.    

Teritorijā iecerēta nelielas ūdenskrātuves 
izveide un tiltiņu ierīkošana pār grāvi, kas 
stiepjas gar Veczariņu ielu, kā arī jaunu 
savienojošo ielu izbūve, nodrošinot ērtāku 
Mārupes un Tīraines ciemu sasniedzamību 
gan ar kājām, gan autotransportu. Ne-
skatoties uz atļauto autotransporta kustību, 
teritorija tomēr būtu attīstāma pamatā kā 
dzīvojamā zona, nosakot prioritāti gājējiem 
un velobraucējiem.    

Aicinām novada iedzīvotājus un in-
teresentus sniegt savus priekšlikumus par 
to, kā Jūsuprāt vislietderīgāk izmantot šo 
teritoriju sabiedrības vajadzībām. Lūdzam 
priekšlikumus par sabiedriskajām funkcijām 
paredzētās teritorijas attīstību līdz šī gada 
28.augustam iesniegt Mārupes novada 
Domē, nododot tos personīgi vai rakstot 
uz pasta adresi Daugavas ielā 29, Mārupe, 
Mārupes novads LV-2167, vai nosūtot tos uz 
e-pastu: dace.zigure@marupe.lv vai ilze.kre-
mere@marupe.lv. 

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja

Krāšņi izskanējuši novada 90 gadu jubilejas svētki

Ar plašu un daudzveidīgu kultūras un 
sporta pasākumu programmu 8.augustā 
aizvadīti novada 90 gadu jubilejas 
svētki.  Svētki aizsākās jau piektdienas 
vakarā, Jaunmārupē pie ūdenskrātuves 
“Ūdensrozes”, kur klausoties mūzikā un 
vērojot uguns un gaismas izrādi, mirkli 
pirms pašiem svētkiem  varēja iejusties 
svētku noskaņā. 

Pēc aizrautīgi pavadītas dienas, koncertiem 
un dažādām aktivitātēm, vakara program-
mas centrālais notikums bija koncertuzve-
dums “Mārupe - Mājas”, kurā mazā Māra 
kopā ar gandrīz 200 novada dejotājiem, 
dziedātājiem un aktieriem izstāstīja stāstu par 
mūsu mājām Mārupi no saullēkta līdz saul-
rietam.  Par svētku noskaņas radīšanu paldies  
deju kolektīvam „Mārupieši”, jauniešu deju 
kolektīvam „Mārupe”, eksotisko deju grupai 
„Mistērijas”, kopkorim - jauktajam korim Turpinājums 3.lpp

„Mārupe”, jauniešu jauktajam korim „Uni-
versum”, korim „Sonante”,  korim „Resono”, 
sieviešu vokālajam ansambļiem „Dzeldze” un 
„Pīlādzis”, krustmātei Lienītei  (Lienei Lūsei)
ar viņas nu jau izaugušajiem mārupēniem, 
Čučumuižas rūķiem, mazajai Mārai - Elizabe-
tei Liepai un viņas ģimenei. Paldies uzveduma 
pavadošajam orķestrim (ģitāra Andris barons, 
bungas Vilnis Krieviņš, basģitāra Valdis Blau-
buks, taustiņi un muzikālais vadītājs Gints 
Hartmanis) un Domes kultūras pasākumu or-
ganizatorei Līnai Gobiņai.

Uzveduma režisore Ira Dūduma, video 
- Kristīne Vanaga, mūzika Atvars Sirmais, 
teksti Dina Kristīne Bitēna. Tekstus ierunāja 
Elizabete Liepa, Ira Dūduma, Māris Grigalis.

„Šādi svētki ir tā reize, kad varam ap-
jaust savu piederību vietai, kurā dzīvojam. 
Tāpēc kā mārupietim un novada domes 
priekšsēdētājam man ir liels prieks, ka svētkos 
varējām sapulcēties tik lielā skaitā, lai svinētu 
un atpūstos kopā ar savām ģimenēm un drau-
giem. 

Mēs visi bijām šajā dienā vienoti, aplieci-
not savu mīlestību Mārupei. Sirsnīgs paldies 
ikvienam, kurš piedalījās, atbalstīja, rīkoja vai 
nāca talkā ar savām idejām,” saka Mārupes 
novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

Novada 90 gadu jubileju šogad svinam visa 
gada garumā, aicinām sekot līdzi informācijai 
un piedalīties svētkiem veltītajos pasākumos 
līdz pat gada nogalei!

Paldies svētku atbalstītājiem – lieldrau-
giem SIA “Kreiss” un SIA “Sabiedrība 
Mārupe” un uzņēmumiem “ATU duty free”, 
“Cemex”, “ACO Nordic”, “Bejas”, “Forum 
Auto”, “Mārupes ceļinieks”, “Doka”, “Sil-
Ja”, “Polipaks”, “Pilsētas klubs”, “Valdars”, 
“Hercogs”, “Neriņa”, “G.A.L”, “Mārupīte”, 
“Trattoria da Niko”, “Aniva”, “Stādaudzētava 
Blīdene”, “Vērsis Ro”, “VR projekts, “Air 
Print”, “Larix kokmateriāli”, Z/S “Orhidejas”, 
“Liepsalas S” un “Zirgzandeles”, “Marupe 
Wake Park”, golfa klubam “Viesturi”, 
biedrībām “Mārupe uzņēmēji”, “Pierīgas 
partnerība” un Mārupes senioru labdarības 
biedrībai.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2015
Apstiprināti 

ar Mārupes novada Domes
2015.gada  2.jūlija

ārkārtas sēdes Nr.10 lēmumu Nr.6

Grozījumi Mārupes novada Domes 
2009.gada 29.jūlija saistošajos no-

teikumos Nr.4/2009 „Par maksimālo 
maksu (tarifiem) par pasažieru un 
bagāžas pārvadājumiem ar viegla-

jiem taksometriem un par pasažieru 
pārvadājumu ar vieglajiem taksom-
etriem licencēšanas kārtību Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republika
likuma ,,Par pašvaldībām”

43.panta ceturto daļu un Latvijas Republikas
 Autopārvadājumu likuma

35.panta pirmo dalu un 39.panta piekto daļu

 Izdarīt Mārupes novada Domes 2009.
gada 29.jūlija saistošajos noteikumos N.4/2009 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.punktu šādā 
redakcijā:

„1.2. Licence pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā ir izsniedzama uz 
atsevišķa Mārupes novada Domes izpilddirektora 
lēmuma pamata, ja licences pieprasītājs atbilst 
Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 
aktos un šajos noteikumos izvirzītajām prasībām 

pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksome-
triem, un ir iesniedzis šajos noteikumos norādītos 
dokumentus.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.3.punktu šādā 
redakcijā:

„1.3.Licences kartīte attiecībā uz katru 
Pārvadātāja īpašumā, lietošanā vai valdījumā 
esošo transportlīdzekli, kas tiek izmantots 
pasažieru pārvadāšanai (turpmāk tekstā – 
Pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis) 
ir izsniedzama uz atsevišķa Pārvadātāja 
pieprasījuma pamata, ja Pārvadāšanai izmantoja-
mais transportlīdzeklis atbilst Latvijas Republikā 
spēkā esošajos  normatīvajos aktos un šajos notei-
kumos izvirzītajām prasībām.”

3. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.2.punktu.
4. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.3.punktu.
5. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.4.punktu.
6. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.5.punktu.
7. Izteikt saistošo noteikumu 2.2.punktu šādā 

redakcijā:
„2.2. Mārupes novada Domes izpilddirektors 

izskata pieteikumu 10 (desmit) darba dienu laikā 
pēc tam, kad ir saņemti visi 2.1. punktā minētie 
dokumenti.”

8. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.1 
punktu šādā redakcijā:

„2.2.1 Mārupes novada Domes Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa, atbilstoši 7.3.punktam, 
sagatavo un nosūta licences pieprasītājam rēķinu 
pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 
un izvērtēšanas.”

9. Svītrot saistošo noteikumu 2.3.punktu.
10. Izteikt saistošo noteikumu 2.4.punktu šādā 

redakcijā:
„2.4. Licence tiek piešķirta uz 1 (vienu) gadu. 

Licences derīguma termiņš tiek skaitīts no 
lēmuma pieņemšanas brīža.”

11. Papildināt saistošo noteikumu 2.5.punktu 
aiz vārda „personai” ar vārdiem šādā redakcijā:

„ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms vēlamā 
licences kartītes sākuma derīguma termiņa,”

12. Papildināt saistošo noteikumu 
2.5.1.apakšpunktu aiz vārda „saņemšanai” ar 
vārdiem šādā redakcijā:

„ (Pielikums Nr.4);”
13. Svītrot saistošo noteikumu 

2.5.2.apakšpunktu.
14. Svītrot saistošo noteikumu 

2.5.4.apakšpunktu.
15. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.1 

punktu šādā redakcijā:
„2.5.1 Mārupes novada Domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa, atbilstoši 7.3.punktam, 
sagatavo un nosūta licences kartītes pieprasītājam 
rēķinu, pēc visu nepieciešamo dokumentu 
iesniegšanas un izvērtēšanas.”

16. Izteikt saistošo noteikumu 2.6.punktu šādā 
redakcijā:

„2.6. Mārupes novada Domes izpilddirek-
tors nodrošina licences kartītes izsniegšanu, par 
ko tiek sastādīts attiecīgs akts, vai arī pieņem 
lēmumu par atteikumu izsniegt licences kartīti. 
Mārupes novada Domes izpilddirektora lēmumu 
par atteikumu izsniegt licences kartīti var apstrīdēt 
Mārupes novada Domē Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā.” 

17. Izteikt saistošo noteikumu 2.7.punktu šādā 
redakcijā:

„2.7. Ja licences kartītes izsniegšanai trūkst kāds 
no 2.5.punktā minētie dokumentiem, Mārupes 
novada Domes izpilddirektors nosūta licences 

24. Papildināt saistošos noteikumus ar Pielikumu Nr.4 šādā redakcijā:

kartītes pieprasītājam rakstisku paziņojumu par 
trūkstošo dokumentu pievienošanu.”

18. Izteikt saistošo noteikumu 2.8.punktu šādā 
redakcijā:

„2.8. Licences kartītes Pārvadāšanai izman-
tojamiem transportlīdzekļiem derīguma termiņš 
nedrīkst pārsniegt licences derīguma termiņu.”

19. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.punktu šādā 
redakcijā:

„3.2. Ja ir konstatētas izmaiņas pirmreizēji 
iesniegtajos dokumentos un vai ir stājušies 
spēkā grozījumi Latvijas Republikas spēkā 
esošajos normatīvajos aktos, kas bija par pamatu 
pirmreizējas licences izsniegšanai, Mārupes no-
vada Domes izpilddirektors pārreģistrē spēkā 
esošo licenci, nepagarinot tās derīguma termiņu.” 

20. Izteikt saistošo noteikumu 4.1.punktu šādā 
redakcijā:

„4.1. Mārupes novada Domes izpilddirektors ir 
tiesīgs anulēt licenci šajos noteikumos atrunātajos 
gadījumos.”

21. Aizstāt saistošo noteikumu 
4.3.4.apakšpunkta vārdus „Mārupes novada 
Domes” ar vārdiem šādā redakcijā:

„Mārupes novada Domes izpilddirektora”
22. Izteikt saistošo noteikumu 4.4.punktu šādā 

redakcijā:
„4.4. Jautājumu par licences anulēšanu izskata 

Mārupes novada Domes izpilddirektors, uzaicinot 
uz jautājuma izskatīšanu Pārvadātāju. Pārvadātāja 
neierašanās uz nozīmēto jautājuma izskatīšanu 
nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Mārupes no-
vada Domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Mārupes novada Domē Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

23. Izteikt saistošo noteikumu Pielikumu Nr.3 šādā redakcijā:

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

5.augusta Domes sēdē 
• Lēma par zemes ierīcības projek-

tu apstiprināšanu, izstrādi, adrešu 
piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

• Lēma izveidot Mārupes novada 
pašvaldības enerģētiskās krīzes centru, 
darba grupu „Rail Baltica” dzelzceļa 
līnijas izveidošanas Mārupes novadā 
izvērtēšanai un darba grupu pašvaldības 
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 
un teritorijas labiekārtošanas 
aģentūras dibināšanas nepieciešamības 
izvērtēšanai.

• Lēma finansiāli atbalstīt mūziķi.
• Saskaņoja Jaunmārupes pamatskolas 

Attīstības plānu 2015. – 2017.gadam
• Saskaņoja interešu izglītības pro-

grammas Mārupes novada Skultes 
sākumskolai 2015./2016., 2016./2017., 
2017./2018. mācību gadam.

• Lēma pieņemt no AS „Latvijas gāze” 
nodibinājuma „Jaunrades fonds” 
finansiālu atbalstu EUR 5000,00 apmērā 
ar mērķi to izlietot mūzikas instrumentu 
iegādei  Mārupes mūzikas un mākslas 
skolas pūtēju orķestrim.

• Izveidoja iepirkumu komisiju mēbeļu 
iegādei Mārupes novada pašvaldības 
iestādēm.

Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs

Skultes sākumskola īstenos 
speciālās izglītības program-

mas bērniem ar īpašajām 
vajadzībām

Sākot ar 2015./2016.mācību gadu, 
Mārupes novada Skultes sākumskola pirms-
skolas un sākumskolas posmā sāks īstenot 
speciālās izglītības programmas bērniem ar 
speciālajām vajadzībām.

Pamatizglītības posmā:
• speciālās pamatizglītības pirmā posma 

(1.-6.klase) mazākumtautību programma 
izglītojamiem ar valodas traucējumiem 
(kods 11015521)

• speciālās pamatizglītības pirmā posma 
(1.-6.klase) programma izglītojamiem ar 
mācīšanās traucējumiem (kods 11015611)

Pirmsskolas izglītības posmā:
• speciālās pirmsskolas izglītības program-

ma izglītojamiem ar valodas traucējumiem 
(kods 01015511)

• speciālās pirmsskolas izglītības program-
ma izglītojamiem ar jauktiem attīstības 
traucējumiem (kods 01015611)

• mazākumtautību speciālās pirmsskolas 
izglītības programma izglītojamiem  
ar valodas traucējumiem (kods 01015521,)

• mazākumtautību speciālās pirmsskolas 
izglītības programma izglītojamiem  
ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 
01015621)

Dome pateicas dziesmu un deju svētku dalībniekiem un 
kolektīvu vadītājiem

Mārupei trīs medaļas Latvijas Jaunatnes 
vasaras olimpiādē

No 3. līdz 4. jūlijam norisinājās Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiāde 2015, kurā 
Mārupes novada jaunie sportisti izcīnījuši 
divas zelta un vienu bronzas medaļu.

Pirmo medaļu, izcīnot 3.vietu peldēšanā, 
Mārupes novadam atnesa Rinalds Puķītis. 
1.vieta un zelta medaļa viencīņā tenisā 
mārupietim Teodoram Pukšem. Otru zelta 
medaļu ieguvis taekvondo sportists Dāvids 
Bērziņš, kurš jau līdz šim ir daudzu starptau-
tisku un Latvijas nozīmes sacensību godal-
goto vietu ieguvējs. Olimpiādes atklāšanas 
ceremonijā Dāvidam bija uzticēta arī 
Mārupes novada karoga nešana.

Mārupe 2015.gada olimpiādē tika 
pārstāvēta kopumā sešās disciplīnās – BMX, 
taekvondo, peldēšanā, jāšanā, tenisā un 
vieglatlētikā. Šajās disciplīnās bez godal-
goto vietu ieguvējiem novadu pārstāvēja 
Klaudija Lisovska (teniss), Kristaps Magone 
(peldēšana), Laura Šape, Emīls Zadraks, 
Emīls Grietēns (BMX), Elza Alma Grau-
mane, Patrīcija Kesnere (jāšana) un Artūrs 
Mihejevs (vieglatlētika).

Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiāde 
ir augstākā līmeņa kompleksais sporta 
pasākums Latvijā, kas notiek reizi divos ga-
dos. 

Deviņi dziedoši, dejojoši un muzicējoši 
kolektīvi godam pārstāvējuši Mārupes no-
vadu šovasar notikušajos XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Nedēļa 
pagāja pacilātā gaisotnē, dziesmu skaņās un 
deju ritmos. 

Vislabākos rezultātus svētkos uzrādījis 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas koris 
“Skaņa”, startējot XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koru karos, 5.-9.klašu 
grupā koris ieguvis zelta diplomu! No sirds svei-
cam kolektīvu un tā vadītāju Ingu Graumani! 

Koris Dziesmu svētkos piedalās pirmo reizi un 
Latvijas mērogā sevi pierādījis kā trešo labāko 
savā grupā. 

Svētkos Mārupes novadu pārstāvēja četri kori, 
viens kamerorķestris, trīs tautas deju kolektīvi, 
kā arī divu vizuālās mākslas pulciņu audzēkņi ar 
tērpu kolekcijām, kopā 261 dalībnieks.

Mārupes pašvaldība pateicas visiem svētku 
norisē iesaistītajiem - svētku dalībniekiem, viņu 
vecākiem, kolektīvu vadītājiem, skolotājiem un 
organizatoriem par lielo darbu, izturību un izcilu 
svētku sajūtu radīšanu!
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Īpašā Mārupes degustāciju teltī savus gardumus piedāvāja 
Mārupes restorāni un ražotāji. Te varēja nogaršot vairākus 
veidus pašceptas maizes, garšīgus gaļas izstrādājumus, sal-
dos un sāļos kliņģerus, pildītas pankūkas un itāļu virtuves 
gardumus – fukaču un itāļu cepumus.

Mārupes seniori līksmojās ballē “Pirms 90 gadiem” Jaunmārupes dabas parkā, 
vēsturiskā vietā, kur balles tika rīkotas jau senos laikos. Paldies senioru līnijdeju grupai 
„Vējiem līdzi”, senioru korim „Noktirne” un plača saimniecei Ingai Galoburdai.

Azartiskāku izjūtu cienītājiem bija iespēja savus spēkus 
izmēģināt ģimeņu auto orientēšanās sacensībās, kuras 
jau sesto reizi rīko mārupieši Būmaņu ģimene. No 26 
komandām, kas piedalījās sacensībās, uzvarētāja godu 
izcīnīja Staņēviču ģimene, balvā iegūstot „Forum Auto” 
dāvāto sporta velosipēdu. Sacensībās bagātīgu balvu 
klāstu dalībniekiem bija sarūpējuši biedrības „Mārupes 
Uzņēmēji” biedri.

Novada svētku gadatirgū pulcējās labākie Mārupes amatnieki un mājražotāji - ar 
dažādiem rokdarbiem, kārumiem, kalumiem un pinumiem.

Mārupes novada 90 gadu jubilejai veltītie novada 
svētki izskanēja ar krāšņu salūtu un ugunskulptūras 
“Austras koks” aizdegšanu. Paldies ugunsskulptūras 
māksliniekiem Inesei Valterei-Ūlandei un Donatasam 
Mockusam. Paldies Vilusam Matutisam par muzikālo 
dūdu pavadījumu šova laikā!

Bērni ar aizrautību iesaistījās visdažādākajās atrakcijās. Zinātnes teltī bija iespēja pašu spēkiem izgatavot flaberi, 
uzmeistarot un palaist gaisā savu raķeti. Bija iespēja gleznot, podnieka vadībā ļauties māla pārvērtībām, spēlēt spēles 
vai izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Uz speciāli veidotiem torņiem ikviens varēja atstāt savu novēlējumu Mārupei. 
Paula un Jana vēlējušas: “Lai Mārupe vienmēr paliek tikpat draudzīga un mīļa kā tagad!”.

Uz skatuves “Zvaigžņu teritorija” elektroniskās 
mūzikas pārstāvji – DJ Paa, DJ Junior High un DJ Lietu-
vietis dāvāja mūsu svētkiem speciāli radītu  kompozīciju 
”Mārupes novadam 90!”. Skatītāji varēja vērot vijolnieces 
un perkusiju meistara sadarbību, flatland  šovu Austrālijas 
repa pavadījumā. Paldies par  radošās jauniešu skatuves 
izveidi māksliniecei Ievai Carukai.

Mārupiešus, viesus un skatuves māksliniekus novada jubilejā sveic Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe.

Svētku rītā Konrādu skvērā svinīgi tika atklāts biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
pašvaldībai dāvātais pulkstenis, kuru rotā Mārupes novada jaunā grafiskā zīme un īss 
ieskats novada vēsturē.
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere un Kate Nītiņa
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli 
ne vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes 
viedokli. Par faktu un skaitļu pareizību atbild 

rakstu autori.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Arina Pismennaja (dzimusi 23.05.2015.)
Artemijs Pismennijs 

(dzimis 23.05.2015.)
Luka Plavskis  (dzimis 27.05.2015.)
Georgijs Lastovskis 

(dzimis 26.05.2015.)
Aleksandrs Tomass Drū 

(dzimis 28.05.2015.)
Patriks Kirjanovs   (dzimis 31.05.2015.)
Katrīna Mironova (dzimusi 28.05.2015.)

Stefānija Daugule-Kursiša 
(dzimusi 04.06.2015.)

Matīss Vaidakovs  (dzimis 03.06.2015.)
Elizabete Neilande 

(dzimusi 05.06.2015.)
Matejs Rožkalns (dzimis 27.05.2015.)
Leo Veinbergs  (dzimis 11.06.2015.)
Līva Rinkevica (dzimusi 09.06.2015.)
Agnete Priede (dzimusi 21.05.2015.)
Matīss Radziņš (dzimis 26.05.2015.)
Aleksija  Kļeščenko 

(dzimusi 06.06.2015.)
Marta Plotko (dzimusi 15.06.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Maina Roderte (28.08.1941. - 10.06 .2015.)
Rita Rihtere (25.09.1932. - 28.05.2015.)
Gaļina Kozireva (30.08.1946. - 11.06.2015.)
Lidija Jurjeva (24.11.1932. - 30.05.2015.)
Mihails Loburenko 

(20.09.1927. - 21.06.2015.)
Josifs Gaveiko (23.11.1945. - 28.06.2015.)
Veronika Strode (02.02.1929. - 04.07.2015.)
Valija  Pičukāne (16.09.1939. - 05.07.2015.)
Aina Merstina (30.04.1931. - 05.07.2015.)
Ivars Skadmanis 

(18.12.1943. - 21.07.2015.)
Austra Valdmane 

(29.03.1933. - 07.07.2015.)
Lilija Grota-Grauda 

(15.05.1939. - 20.07.2015.)
Skaidra Hermane 

(04.10.1930. - 27.07.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

02.06.2015.
Arslans Šukats un Amanda Strēle
Roberts Bērziņš un Ginta Dalbiņa         

03.06.2015.
Pāvels Bortkuns un Jeļena Bogere

08.06.2015.
Raimonds Kārkliņš un Sanita Javoiša

12.06.2015.
Konstantīns Ivancovs un Maija Očigava    

19.06.2015.
Nikolajs Sorokins un Milāna Zabunova
Aleksandrs Ahrarovs un Baiba Bulle

20.06.2015.
Edgars Ņukša un Elza Šrēdere

26.06.2015.
Andris Kostiks un Tatjana Fjodorova

30.06.2015.
Tedijs Paskāls Žerārs un Madara Sausiņa

03.07.2015.
Gatis Straubergs-Raubergs un 
Lauma Mellupe
Aigars Kājiņš un Anastasija Kološko
Edgars Ozoliņš un Aiga Bagdanaviča
Maksims Maistrenko un Ilze Igovena

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2015
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes

2015.gada  27. maija
sēdes Nr.8 lēmumu Nr.20

Par pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas izsniegšanu 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 
pirmās daļas 10.punktu un 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija notei-
kumu Nr.480 

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas 
apmēru, maksāšanas kārtību, nodevas aprēķina 
metodi  par Mārupes novada būvvaldes 
(turpmāk tekstā – būvvalde) izsniegtajām 
būvatļaujām.

1.2. Pašvaldības nodevas maksātāji 

saskaņojot būvniecību Mārupes novada 
teritorijā, būvniecību regulējošos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā saņem no būvvaldes 
būvatļauju. 

2. Pašvaldības nodevas likmes
2.1. Par  būvatļaujas pārreģistrāciju 

un  citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas 
reģistrēšanu nosaka šādas nodevas likmes:    

Nr.p.k. Nodevas objekts Nodevas 
likme, EUR

1. Par būvatļaujas 
pārreģistrāciju mainoties 
īpašniekam

15,00

2. Par citas institūcijas 
izsniegtas būvatļaujas 
reģistrēšanu

15,00

3. Nodevas par būvatļaujas 
izsniegšanu aprēķina metode un 

maksāšanas kārtība
3.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 

būvprojektiem, kas būvējami saskaņā ar Minist-
ru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 
Nr.500  „Vispārīgie būvnoteikumi”, nosakāma 
pēc šādas formulas:

Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
L  - likme, kas atkarīga no plānotā objek-

ta būvapjoma kopējās platības un ko veido visas 
izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas 
laikā (pielikuma 1.tabula); 

prasībām (pielikuma 2.tabula);

no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija 
(būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmai-
not vai saglabājot tās funkcijas) vai renovācija 
(būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek 
veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos 
elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu 
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana 
būvē, neizmainot tās apjomu), vai restaurācija 
(būves vēsturiska veidola atjaunošana, pama-
tojoties uz vēsturiskās informācijas zinātnisku 
izpēti) (pielikuma 3.tabula);

3.2. Nodeva 50% apmērā par būvatļaujas 
saņemšanu maksājama būvatļaujas saņemšanas 
brīdī.   Atlikušos 50 % no nodevas jāsamaksā 
pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par 
būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu 
izpildi. Ja būvatļaujas nosacījumi netiek 
izpildīti vai būvatļauja netiek realizēta, iekasēto 
pašvaldības nodevu neatmaksā. 

3.3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 
meliorācijas sistēmām un hidrotehniskām 
būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi 
u.c.) nosakāma šādā apmērā:

3.3.1. meliorācijas sistēmām platībā līdz 
1 ha un ūdenstilpēm, kuru platība ir no 0,1 ha 
(neieskaitot) līdz 1 ha (ieskaitot) – EUR 15,00;

3.3.2. meliorācijas sistēmām un 
ūdenstilpēm, kuru platība ir lielāka par 1 ha – 
EUR 30,00.

3.4. Nodeva iemaksājama Mārupes no-
vada Domes kasē vai pārskaitāma uz Mārupes 
novada Domes norēķina kontu.

3.5. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:  
4.5.1. būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība 

tiek veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem 
vai būvniecība nepieciešama pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai;

4.5.2. politiski represētās personas, 
pirmās un otrās grupas invalīdi, ja viņi 
veic būvprojektēšanu un būvniecību sa-
vas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām 
(dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļa 
dzīvojamās mājā, saimniecības ēkās, garāžās 
individuālai lietošanai) un būvprojekta tilpums 
nepārsniedz 250 m³ vai kopplatībā 75 m².   

3.6. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda 
maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas 
nomaksu pilnā apjomā.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Saistošie noteikumi  stājās spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Mārupes vēstis”.

4.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada 
Domes 2010.gada 21.jūnija saistošie noteikumi 
Nr.17 „Par nodevu būvatļaujas  saņemšanai”.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Pielikums
Saistošiem noteikumiem Nr.10

1.tabula.   Objekta būvapjoma (likme L) 
noteikšana – ēku (būvju) kopējā platība

Likme L

(EUR)

Būves kopējā platība (m2) vai 
kopgarums (m)

no līdz (ieskaitot)
30 0 50
40 50 100
50 100 200
60 200 500
80 500 1000

140 1000 2000
160 Virs 2000

CC izdevuma prasībām)
CC 

Kods
Ēkas vai būves tips k1

1211 Viesnīcu ēkas
3.51220 Biroju ēkas

1230 Vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas ²

3.01261 Pašizklaides pasākumu ēkas

1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un 
noliktavas

1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli 
un ar tām saistītās ēkas ²

2.5
211 Autostāvvietas komerciāliem 

nolūkiem ²
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas 1, 3

2.0

1110 Viendzīvokļa mājas 
komercnolūkiem 1

1121 Divu dzīvokļu mājas 
komercnolūkiem 1

1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas
23 Rūpnieciskās kompleksās būves

1242 Garāžu ēkas

241 Sporta un atpūtas būves

1212 Citas īslaicīgās apmešanās vietas
2420

inženierbūves
1274

nedzīvojamās ēkas
1130 Dažādu sociālo grupu 

koplietošanas mājas

1.5

1262 Muzeji un bibliotēkas

1263 Skolas, universitātes un 
zinātniskās pētniecības ēkas

1264 Ārstniecības vai veselības 
aprūpes iestāžu ēkas

1265 Sporta ēkas

1272 Kulta ēkas
1273 Vēsturiskie vai aizsargājamie 

pieminekļi
1110 -

sonas individuālai lietošanai 1

1.01121
personas individuālai lietošanai 1

1271 Lauku saimniecību nedzīvojamās 
ēkas
Infrastruktūru veidojošie 
lineārie objekti (atbilstoši Būvju 

šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi; 
lidlauku skrejceļi; tilti un 
estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; 
ostas, ūdensceļi, dambji un citas 
hidrobūves; cauruļvadi, sakaru un 
elektropārvades līnijas

1.0

Piezīmes:
1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas 

(garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo māju 
iedzīvotāju individuālajai lietošanai – CC kods: 
1101.

2. Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) 
uzpildes stacijām un citiem termināliem un 
citiem līdzīga veida objektiem likme L tiek 
piemērota atkarībā no apbūvētās teritorijas 
kopējās platības.

3. Atsevišķiem dzīvokļiem un 

individuālai lietošanai – k1=1,0
4. Nedzīvojamās ēku grupās ir ietver-

tas atbilstošas nedzīvojamo ēku palīgēkas (pie 
nedzīvojamām ēkām uzbūvētas un to lietotāju 
vajadzībām izmantojamas saimniecības ēkas, 
garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes utml.) 
– CC kods: 1201.
3.tabula.    Veicamās būvniecības rakstura 

Nr. Būvdarbu raksturs k2
1 Restaurācijas 1.2
2 Rekonstrukcija 1.2
3 Jaunbūve 1.0
4 Renovācija 0.8
5 Nojaukšana 0.4
Piezīmes: 

būvniecības rakstura:
• jaunbūve;
• rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās 

apjomu un izmainot vai saglabājot tās funk-
cijas;

• renovācija (būves remonts, kapitālais re-
monts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, 
nomainot nolietojušos elementus vai kon-
strukcijas, kā arī mērķtiecīgu funkcionālu vai 
tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neiz-
manot tās apjomu);

• restaurācija (būves vēsturiskā veidola 
atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās 
informācijas zinātnisku izpēti);

• nojaukšana.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Leo Matejs Mercs (dzimis 15.06.2015.)
Emīls Ozoliņš (dzimis 18.06.2015.)
Meisons Gritāns  (dzimis 22.06.2015.)
Elza Dermane (dzimusi 12.06.2015.)
Ernests Veldre (dzimis 26.06.2015.)
Renārs Deksnis (dzimis 24.06.2015.)
Marija Ščokina (dzimusi 26.06.2015.)
Everts Bučs (dzimis 30.06.2015.)
Oskars Meiris (dzimis 21.06.2015.)
Ļevs Sapoņenko (dzimis 20.06.2015.)
Mārcis Bružāns (dzimis 26.06.2015.)
Emīlija Unda (dzimusi 02.07.2015.)
Roberts Pozdņakovs 

(dzimis 05.07.2015.)
Ģirts Kreicšteins  (dzimis 30.06.2015.)
Alekss Bērziņš  (dzimis 19.07.2015.)
Sabrīna Potapova (dzimusi 15.07.2015.)
Nora Griškeviča (dzimusi 13.07.2015.)
Mārtiņš Gotauts (dzimis 21.07. 2015.)
Renārs Štālbergs (dzimis 23.07. 2015.)
Jēkabs Bērziņš (dzimis 22.07.2015.) 
Lote Vaivode (dzimusi 24.07.2015.)
Pauls Pope (dzimis 16.07.2015.)
Emīlija Frīda Biķe (dzimusi 20.07.2015.)
Dāvis Cepurītis (dzimis 23.07.2015.)
Arno Jānis Dreimanis 

(dzimis 16.07.2015.)
Ralfs  Everts Ščerbickis 

(dzimis 26.07.2015.)

15.07.2015.
Marijus Zīgmants un Olga Minčenoka
24.07.2015.
Dmitrijs Sardovs un Guna Vecbaštika
Aigars Valdmanis un Linda Birova
Aigars Miezītis un Rūta Bērziņa
Raimonds Markevičs un Inta Līce
25.07.2015.
Andrejs Podšibjakins un 
Anastasija Jahova
Andris Bērziņš un Svetlana Harčenko
Deniss Putilovs un Gaļina Jarjomenko
Artjoms Peņkalovs un Viktorija Kudreiko
31.07.2015.
Jānis Lagzdkalns un Blumberga Inga
Andrejs Pegasovs un Fadejeva Kristīna


