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2019.GADA MAIJS

M Ā R U P E S  N O V A D A  D O M E S  B E Z M A K S A S  I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S

4.maijā Mārupes novadā tika go-
dināta Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošana un atklāta Aktīvā tūris-
ma sezona. Spītējot mainīgajiem 
laikapstākļiem un īslaicīgajām, bet 
vētrainajām lietusgāzēm, dienas 
ietvaros iedzīvotāji un citi intere-
senti apmeklēja jau tradicionālo 
Mārupes novada Pavasara gadatir-
gu, kurā savus ražojumus piedāvā-
ja vietējie novada amatnieki, māj
ražotāji un mākslinieki.

Par īpašu gaisotni un at-
mosfēru pavasara tirdziņā 
Mārupes Kultūras nama 

iekšpagalmā rūpējās blūza grupa 
“Rahu The Fool”, Jaunmārupes jau-
niešu jauktais koris UNIVERSUM un 
jauniešu deju grupa “X7”. 

Gan bērniem, gan pieaugušajiem 
tika piedāvāta iespēja piedalīties 
dažādās radošās aktivitātēs. Tika 
darinātas koka rotaļlietas, vilciņi, ap-
gleznots porcelāns Marutas Raudes 
mākslas centra meistaru pavadībā. 
Pieaugušie varēja uzposties pie 
“House of Hair” meistariem.

Pašvaldības projektu konkursa 
“Mārupe - mūsu mājas 2019” iet-
varos Mārupes radošās laboratorijas 
mākslinieki piedāvāja svētku viesiem 
piedalīties radošajā procesā un vei-
doja stilizētas saktas un tautiskos 
vainagus, kā arī apgleznoja mākslas 
objektu.  No celtniecības putuplas-
ta gatavotais mākslas objekts gu-
va vēja un lietus rūdījumu, bet krā-
sas iezaigojās saulainas.

Par godu valsts svētkiem Mārupes 
Kultūras nama pagalmā pie strūkla-
kas tika atklāta jauna izstāde 
“MārUPes novads augšUP”, kurā iet-
vertas krāšņas novada panorāmas 
fotogrāfijas no 360˚ virtuālās tūres. 
Virtuālā tūre apskatāma arī interne-
ta vietnē www.marupe.lv/vr.

Tajā pašā dienā Mārupes novadā 
ar izzinošu tautas velobraucienu 
“Senās novada mājas un varoņi” ti-
ka atklāta Aktīvā tūrisma sezona. 
Īpašs paldies jāsaka SIA “Sabiedrība 
Mārupe” par uzmundrinošo un ve-
selīgo sveicienu, kā arī starptautis-
kajai lidostai “Rīga” par sarūpēta-
jām dāvaniņām velobrauciena dalīb-
niekiem.

Vairāk par to, kā tapis jaunais 
novada velo maršruts lasi 9.lpp.

Mārupes aktīvā tūrisma sezonas 
atklāšanas pasākumā pirmo reizi 
tika prezentēta projekta “Tūrisms 
kopā” telts un spēle. Lai iepazīstinātu 
Pierīgas iedzīvotājus ar jaunumiem 
teritorijas tūrisma piedāvājumā seši 
Pierīgas novadi – Mārupes, Ķekavas, 
Babītes, Ozolniekus, Olaines un 
Jelgavas apvienojušies kopīgā pro-
jektā “Tūrisms kopā”, kura ietvaros 
izveidota ceļojošā telts un lielformā-
ta spēle “Iepazīsti Pierīgu”. Tālāk tā 
gaidīs jūs ciemos 18.maijā Jelgavas 
novadā.

Dienas izskaņā mārupieši un vie-
si Mārupes Kultūras nama iekšpa-
galmā varēja baudīt leģendārās rok-
grupas “Līvi” koncertu.

NOSVINĒTA LATVIJAS VALSTS 
NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS 
GADADIENA

Par godu valsts svētkiem Mārupes Kultūras nama pagalmā pie strūklakas atklāta jauna izstāde “MārUPes novads augšUP”

Aktīvā tūrisma sezona atklāta ar izzinošu velobraucienu “Senās 
novada mājas un varoņi”

Tirdziņa apmeklētājus priecēja 
blūza grupa “Rahu The Fool”

Svētku apmeklētāji pirmo reizi izmēģina Pierīgas novadu 
kopprojekta “Tūrisms kopā” ietvaros radīto spēli

Leģendārā rokgrupa “Līvi” pieskandināja Mārupes 
Kultūras nama iekšpagalmu
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NOSLĒGTIE LĪGUMI
Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas pārbūves būvprojekta iz-
strāde, SIA “AR.4”, līguma summa 
169888 eiro bez PVN par projektēša-
nu, 18000 eiro bez PVN par autoruz-
raudzību.

Ugunsgrēka atklāšanas un trauks-
mes signalizācijas sistēmas un 
ugunsgrēka apziņošanas sistēmas 
ierīkošana Mārupes vidusskolā, 
SIA “Torensberg”, līguma summa 
164839,46 eiro bez PVN.

Kungu ielas pārbūves būvprojek-
ta izstrāde, SIA “Projekts EAE”, līgu-
ma summa 14300 eiro bez PVN par 
projektēšanu, 900 eiro bez PVN par 
autoruzraudzību.

Ēku un būvju tehniskā apsekoša-
na, SIA “Būves un būvsistēmas”, līgu-
ma summa 6910 eiro bez PVN.

Remontmateriālu un citu sadzīves 
preču iegāde, SIA “DEPO DIY”, līgu-
ma summa 41999,99 eiro bez PVN.

Saimnieciska rakstura pakalpo-
jumu veikšana, a/s “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi”, līguma sum-
ma 41999,99 eiro bez PVN.

AKTUĀLIE IEPIRKUMI
Transporta pakalpojumi Mārupes 

novada izglītojamo pārvadāšanai 
un neregulāro pārvadājumu no-
drošināšana, piedāvājumi iesnieg-
ti, notiek vērtēšana.

Poligrāfijas drukas pakalpojumi 
Mārupes novada pašvaldībai, iepir-
kuma piedāvājumu iesniegšana līdz 
15.05.2019.

Skaņas, gaismas un skatuves 
aprīkojuma noma, iepirkuma 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
15.05.2019.

Topogrāfiskās uzmērīšanas, 
zemes kadastrālās uzmērīšanas 
un zemes ierīcības pakalpojumi 
Mārupes novada pašvaldībai, iepir-
kuma piedāvājumu iesniegšana līdz 
15.05.2019.

Apskaņošanas sistēmas piegāde 
un uzstādīšana Jaunmārupes sta-
dionā, iepirkuma piedāvājumu 
iesniegšana līdz 16.05.2019.

Domes izpilddirektors
 Kristaps Ločs

Lēma par ielu nodibināšanu un 
nosaukumu piešķiršanu, par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu 
un lietošanas mērķu noteikšanu 
vairākiem nekustamajiem īpašu-
miem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.12/2019 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2018.gada 19.de-
cembra saistošajos noteiku-
mos Nr.17/2018 “Par decentrali-
zēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā”.

Lēma piešķirt biedrībai „Pierīgas 
partnerība” finansiālu atbalstu 700 
eiro apmērā konkursa „Mārupes 
novada daiļdārzs 2019” rīkošanai

Lēma par finansiālu atbalstu 
vairākiem novada sportistiem un 
māksliniekiem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pa-
kalpojumu Mārupes novadā” pre-
cizētajā redakcijā.

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 
2019. gada 25. maijā. Latvija šajās 
vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgab-
als, un EP no Latvijas būs jāievēl as-
toņi deputāti.

Tiesības piedalīties EP 
vēlēšanās ir Latvijas pil-
soņiem un citu ES dalībva-

lstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu 
valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju 
reģistrā un Latvijas vēlētāju reģis-
trā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētā-
jam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 
gadus vecam.

Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās 
lieto iepriekš izveidotus vēlētāju 
sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģis-
trēts noteiktā iecirknī, kurā jābal-
so vēlēšanu dienā. 

Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas 

vairākas iespējas, kā vēlētāji var pie-
dalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:

- balsot savā vēlēšanu iecirknī 
vēlēšanu dienā 25.maijā no pulk-
sten 7.00 līdz 20.00;

- balsot iepriekš 22., 23. un 24.mai-
jā, kad iecirkņi strādās dažas stun-
das dienā:

- balsot savā atrašanās vietā, ja 
veselības stāvokļa dēļ nav iespē-
jams nobalsot iecirknī vai vēlētā-

js ir slimnieku aprūpētājs (iepriekš 
jāiesniedz iesniegums savā vēlēša-
nu iecirknī).

Mārupes novada vēlēšanu ie-
cirkņi 2019.gada Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām  
• 790.iecirknis – Mārupes novada 

domē, Daugavas ielā 29, Mārupē
• 791.iecirknis – Jaunmārupes 

pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, 
Jaunmārupē

• 955.iecirknis – Mārupes pamat-
skolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē

• 956.iecirknis – Mārupes vidus-
skolā, Kantora ielā 97, Mārupē

• 957. iecirknis – Skultes dienas 
centrā, Skultes ielā 31, Skultē

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
• pirmdiena, 20.maijs – 17.00-20.00
• ortdiena, 21.maijs – 9.00-12.00

 
Varēs nobalsot iepriekš:

• trešdiena, 22.maijs – 17.00-20.00
• ceturtdiena, 23.maijs – 9.00-12.00
• piektdiena, 24.maijs – 10.00-16.00

Darba laiks vēlēšanu dienā:
• sestdiena, 25.maijs – 7.00-20.00

Lai piedalītos vēlēšanās, ne-
pieciešams personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas 
apliecība.

Vairāk: www.cvk.lv 

Lēma ar 2019.gada 1.septembri 
mainīt nosaukumu “Mārupes vidus-
skola” uz nosaukumu “Mārupes 
Valsts ģimnāzija”

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Auto Moto klubs „Bieriņi”” pašvaldī-
bas atbalstu 7 000 eiro apmērā 
Motokrosa sacensību “Mini-
motokorss” piecu posmu, “Mārupes 
Lielais motokross” viena posma un 
“Mini-kross komandām” organizēša-
nai Mārupes novada administratī-
vajā teritorijā 2019.gadā dažādu 
vecumu grupu Mārupes novada 
iedzīvotājiem.

Lēma piešķirt tiesības 11 preten-
dentiem rīkot bērnu un jauniešu 
vasaras nometnes ar Mārupes nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu.

Konceptuāli atbalstīja Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidošanu 
Mārupes novada pašvaldībā. 

Apstiprināja Mārupes novada 

domes 2018.gada pārskatu par 
laika periodu no 2018.gada 1.jan-
vāra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Apstiprināja noteikumus 
“Personas datu aizsardzības 
pārkāpumu atklāšanas, novēršanas 
un paziņošanas kārtība”.

Pieņēma zināšanai AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” 2018.ga-
da pārskatu.

Lēma organizēt iepirkumu 
“Mārupes vidusskolas vecās skolas 
ēkas siltināšana un logu nomaiņa” 
un “Mārupes novada pašvaldības 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbi”.

Apstiprināja Mārupes novada 
Privatizācijas komisijas sastāvu.

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes lēmumi 24.aprīļa sēdē

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
2019 jau 25.maijā

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem aprīlī

Veicinot un atbalstot sabiedrisko 
organizāciju un juridisko personu 
iniciatīvu vasaras nometņu orga-
nizēšanā vasaras periodā, Mārupes 
novada pašvaldība 2019.gadā līdz-
tekus vecāku maksājumiem līdzfi-
nansē 11 dažādas atklātās bērnu un 
jauniešu vasaras nometnes.

Pieteikšanās nometnēm 
sākusies 7.maijā. Lai pie-
teiktos nometnei, jāsūta in-

formācija par  vēlmi pieteikties uz 
izvēlētās vasaras nometnes norādī-
to e-pasta adresi vai tīmekļa vietnes 
adresi, kas atrodama pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Aktuāli un sadaļā Izglītība.

Sākusies pieteikšanās bērnu un 
jauniešu vasaras nometnēm
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2019
Apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019.gada 27.februārī 

sēdes Nr.2 lēmumu Nr.41
Par Mārupes novada 2012.gada 25.janvāra saistošo no-

teikumu Nr.10/2012 “Mārupes novada pašvaldības auto-
ceļu uzturēšanas klases” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta no-
teikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību au-
toceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kon-
troli”4.2.apakšpunktu.

Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes novada 2012.gada 
25.janvāra saistošos noteikumus Nr.10/2012 “Mārupes nova-
da pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases”, kas pieņemti 
ar Mārupes novada domes 2012.gada 25.janvāra lēmumu 
Nr.37, sēdes protokols Nr.2.

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2019
Pieņemti ar Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta  
sēdes Nr.3  lēmumu Nr.29

Par Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija  sais-
tošo noteikumu Nr.21/2017 “Par maksimālo maksu (tari-
fiem) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar viegla-
jiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieg-
lajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu, 

Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes novada domes 2017.
gada 24.maija  saistošos noteikumus Nr.21/2017 “Par mak-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2019
Pieņemti  ar Mārupes novada domes 2019. gada  27.februāra 

sēdes  Nr. 2 lēmumu Nr.20.
Precizēti  ar Mārupes novada domes 2019. gada  24.aprīļa 

sēdes  Nr. 5 lēmumu Nr.20
Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-

bas likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 
27.maija noteikumu Nr.275 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpo-

juma (turpmāk – Pakalpojums) saturu un apjomu, tā 
piešķiršanas, saņemšanas un apmaksas kārtību, Pakalpojuma 
veidus, līmeņus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras deklarē-
jušas savu dzīvesvietu un faktiski uzturas Mārupes nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras vecuma 
vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas 
darbus un personisko aprūpi, kurām nav apgādnieku vai tie 
slimības, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ ne-
spēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

3. Apgādnieks ir persona Sociālo pakalpojumu un  sociālās 
palīdzības likuma  izpratnē.

4. Pakalpojumu organizē un nodrošina Mārupes novada 
Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests), darba die-
nās Sociālā dienesta darba laikā.

II. Pakalpojumu veidi un līmeņi
5. Pakalpojums var būt beztermiņa un terminēts :
5.1.  beztermiņa Pakalpojumu piešķir personām, kuras 

vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdie-
nas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem;

5.2. terminētu Pakalpojumu ikdienas mājas darbu veikša-
nai un personiskās aprūpes nodrošināšanai piešķir perso-
nai viņas ilgstošas slimošanas gadījumā vai atveseļošanās 
perioda laikā.

6. Maksimālais pakalpojuma piešķiršanas periods, pama-
tojoties uz sākotnēji veikto situācijas izvērtējumu, ir viens 
gads. Pakalpojuma saņemšanas turpināšanai veic atkārto-
tu situācijas izvērtējumu. 

7. Pakalpojumu iedala 4 (četros) līmeņos, vadoties no per-
sonas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, stundu 
skaita, kas personai noteikts Pakalpojuma nodrošināšanai, un 
nedēļas apmeklējuma skaita personai noteiktā Pakalpojuma 
nodrošināšanai:

7.1. pirmā līmeņa aprūpe, līdz 16 (sešpadsmit) stundām 
mēnesī, tiek piešķirta personai ar viegliem funkcionāliem 
traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 2 (divām) reizēm nedēļā;

7.2. otrā līmeņa aprūpe, līdz 24 (divdesmit četrām) stundām 
mēnesī, tiek piešķirta personai ar vidēji smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, nodrošinot  aprūpi līdz 3 (trīs) reizēm nedēļā;

7.3. trešā līmeņa aprūpe, līdz 34 (trīsdesmit četrām) stundām 
mēnesī, tiek piešķirta personai ar vidēji smagiem vai smagi-
em funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprūpi līdz 4 
(četrām) reizēm nedēļā;

7.4. ceturtā līmeņa aprūpe, līdz 48 (četrdesmit astoņām) 
stundām mēnesī, tiek piešķirta personai ar smagiem vai ļo-
ti smagiem funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot aprū-
pi līdz 5 (piecām) reizēm nedēļā.

8. Pakalpojuma saturs var ietvert: 
8.1. palīdzību mājas darbu veikšanā un sadzīvē:

8.1.1. pārtikas produktu, medikamentu un citu ikdienas 
preču iegādi un piegādi;

8.1.2. palīdzību medikamentu sagatavošanā lietošanai;
8.1.3. ūdens piegādi telpās, izlietotā ūdens iznešanu, at-

kritumu iznešanu;
8.1.4. kurināmā ienešanu telpā, krāsns kurināšanu (telpā, 

kurā uzturas persona);
8.1.5. veļas apmaiņu un mazgāšanu (automātiskajā veļas 

mazgājamā mašīnā divas reizes mēnesī vai tās nodošanu 
veļas mazgātavā vienu reizi mēnesī);

8.1.6. gultas veļas nomaiņu;
8.1.7. personas dzīvojamo telpu uzkopšanu vienu reizi 

nedēļā (putekļu slaucīšanu, grīdas uzkopšanu telpā, kurā 
uzturas persona);

8.1.8. dzīvojamo telpu logu mazgāšanu reizi gadā, kurā 
uzturas persona;

8.1.9. dzīvokļa īres un citu komunālo maksājumu veikša-
nu reizi mēnesī, ar personas piekrišanu;

8.1.10. palīdzību personai svarīgu ikdienas jautājumu kār-
tošanā attiecībās ar trešajām personām, valsts un pašvaldību 
iestādēm, ģimenes ārsta izsaukšanu, utml. aprūpes veikšanas 
laikā);

8.2. palīdzību personiskajā aprūpē:
8.2.1. palīdzību mazgāšanās reizēs vai mazgāšanās pro-

cedūru nodrošināšanu pēc nepieciešamības;
8.2.2. zobu tīrīšanu, protēžu apkopšanu, bārdas skūšanu, 

nagu griešanu higiēnas nolūkā, matu sakārtošanu;
8.2.3. tualetes apmeklēšanu, tās lietošanu un inkontinen-

ces līdzekļu maiņu;
8.3. palīdzību ēdināšanā:
8.3.1. palīdzību ēdiena gatavošanā;
8.3.2. ēdiena gatavošanu, pasniegšanu un barošanu ēdien-

reizēs;
8.3.3. trauku mazgāšanu;
8.4. palīdzību ģērbšanā – apģērba sagatavošanu, ģēr-

bšanos, apavu uzvilkšanu un novilkšanu;
8.5. palīdzību pārvietošanās veikšanai:
8.5.1. izkļūšanu no gultas un iekļūšanu gultā;
8.5.2. personas pavadīšana ceļā uz un no ārstniecības 

iestādes, ja persona nesaņem asistenta pakalpojumu;
8.6. sarunas par personai interesējošiem jautājumiem;
8.7. citus pakalpojumus, ja pēc Sociālā dienesta izvērtēju-

ma personai tie nepieciešami Pakalpojuma ietvaros.
9. Pakalpojuma saturu un līmeni nosaka Sociālais 

dienests, veicot situācijas izvērtējumu, pieņemot lēmumu 
par Pakalpojuma piešķiršanu. 

10. Diennakts aprūpes pakalpojums netiek nodrošināts.

III. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība
11. Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz Sociālajam 

dienestam šādus dokumentus:
11.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo 

risinājumu;
11.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju;
11.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli 

un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberku-
loze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli trans-
misīvās slimības);

11.4. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj no-
drošināt nepieciešamo aprūpi objektīvu apstākļu dēļ:

11.4.1. apgādnieka slimība;
11.4.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās 

rehabilitācijas institūcijā;

11.4.3. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kas fizis-
ko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;

11.4.4. apgādniekam ir garīga vai fizika rakstura traucē-
jumi, ko apstiprina ģimenes ārsta izziņa vai Veselības darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzdots atzinums 
par personai noteikto invaliditāti;

11.4.5. apgādnieks strādā algotu darbu un darba apstākļu 
dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;

11.4.6. citi objektīvi apstākļi.
12. Sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papil-

dus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13. Sociālais dienests pēc šo noteikumu 11.punktā minē-

to dokumentu saņemšanas:
13.1. apseko personas dzīvesvietas apstākļus, nosaka viņas 

individuālās vajadzības un aizpilda Aprūpes mājās pakalpo-
juma novērtēšanas karti;

13.2. pieprasa no citiem informācijas avotiem lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

13.3. izvērtē un lemj par personai piemērotāko Pakalpojuma 
veidu, apjomu, ilgumu (visas darbības kopā – izvērtējums).

13.4. 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par 
Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pakalpojumu.

14. Sociālais dienests atsaka piešķirt Pakalpojumu:  
14.1. personai, kurai nav konstatēti objektīvi šķēršļi ap-

mierināt pamatvajadzības pašai vai ar apgādnieka palīdzību;
14.2. personai, kurai ir medicīniskās kontrindikācijas 

Pakalpojuma saņemšanai (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, 
akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības);

14.3. personai, kurai nepieciešama diennaksts aprūpe vai 
uzraudzība;

14.4. personai, kurai ir garīga rakstura traucējumi un sas-
kaņā ar psihiatra atzinumu ir piemērots aprūpes pakalpo-
jums institūcijā;

14.5. personai, kas atgūst pašaprūpes spējas vai rodas 
apstākļi, kas liedz Pakalpojuma saņemšanu  (personas iev-
ietošana stacionārā, rehabilitācijas iestādē, ilgstošas so-
ciālās aprūpes iestādē u.c.);

14.6. personai, kuras aprūpi spēj nodrošināt viņas apgād-
nieks;

14.7. personai, kura saņem Mārupes novada pašvaldības 
pabalstu  aprūpei;

14.8. personai, kas neatbilst Saistošo noteikumu 2.punk-
ta prasībām;

14.9. personai, kura ir noslēgusi uztura līgumu vai cita vei-
da līgumu, kurā ir paredzēta personas aprūpes un šī aprūpe 
tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura devēja 
vai apgādnieku puses.

15. Sociālais dienests ar attiecīga apstākļa iestāšanās brī-
di atceļ lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu: 

15.1. personai, kura mainījusi dzīvesvietu (deklarēto vai 
faktisko) uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

15.2.  ja persona raikstiski atsakās no Pakalpojuma;
15.3. ja beidz pastāvēt objektīvi apstākļi, kuru dēļ apgādnieks 

nespēja nodrošināt personai aprūpi piešķirtā  Pakalpojumua 
apjomā;

15.4.  personai, kura  regulāri (vismaz 3 konstatētas rei-
zes) atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā;

15.5. personai, kura  necienīgi, agresīvi izturas pret so-
ciālā darba speciālistu vai aprūpētāju;

15.6. personai, kura  sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti 
maldinājusi Sociālo dienestu par Pakalpojuma nepieciešamību;

15.7.  ja ir iestājies kāds Saistošo noteikumu 14.punkta 
apakšpunktos minētais gadījums;

simālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas pārvadā-
jumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pār-
vadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 
Mārupes novada administratīvajā teritorijā”, kas pieņemti ar 
Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr. 29 
(sēdes protokols Nr. 7).

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2019
Pieņemti ar Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta 

sēdes Nr.3 lēmumu Nr.28
Par Mārupes novada domes 2013.gada 18.jūnija  saistošo 

noteikumu Nr.10/2013 “Noteikumi par neapbūvētu Mārupes 
novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgaba-
lu nomas maksas noteikšanas kārtību” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu, 

Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes novada domes 2013.
gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr.10/2013 “Noteikumi 
par neapbūvētu Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai 
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”, 
kas pieņemti ar Mārupes novada domes 2013.gada 18.jūni-
ja lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.11).

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2019
Apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa 

sēdes Nr.5 lēmumu Nr.7 

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra 
saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības 
„Unguri B” detālplānojums” atcelšanu.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pir-
mo daļu 

1. Atcelt Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra 
saistošos noteikumus Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības 
„Unguri B” detālplānojums”.

2. Atzīt, ka “Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” de-
tālplānojums” zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2019
Apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa 

sēdes Nr.5 lēmumu Nr.8 
 Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra 

saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības 
„Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pir-
mo daļu 

1.Atcelt Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra 
saistošos noteikumus Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības 
„Lielā iela 88” detālplānojums”.

2.Atzīt, ka “Mārupes pagasta saimniecības “Lielā iela 88” 
detālplānojums” zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās brīdi.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Saistošie noteikumi
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Iesniedz savu projektu idejas īstenošanai

Uzzini, iesniedz, īsteno! Kas novados jāuzlabo? Ko vēlies darīt Tu pats? 
Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības 

programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu 
iesnieguma pieņemšana 2019.gada 29.aprīļa — 2019. gada 29.maijam

Sludinājuma kopsumma 

679 389,16 eiro
1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” — 243 
863,03 eiro
1.2. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai 
un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” 206 671,17 
eiro;
1.3. rīcība „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 183 854,96 eiro
3.1.3. rīcība „Piņķu ūdenskārtuves labiekārtošana” 45 000, 00 eiro

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vietējās rīcības grupas nosaukums un 
adrese

biedrība „Pierīgas partnerība” 
Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads

Kontaktinformācija Alīna Lukjanceva. Tālr. 28644888,
 e-pasta adrese: info@pierigaspartneriba.lv  www.pierigaspartneriba.lv

Projekti iesniegšana
Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.
gov.lv/login 

 
Aicinām nākt uz konsultācijām Jaunmārupē un Olainē, kā arī iepazīties www.pierigaspartneriba.lv ar  SVVA stratēģiju, 

noteikumiem un nepieciešamajiem dokumentiem.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu 
un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, 
ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.9 (sēdes prot. 
Nr.5) “Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760030843) detālplānojuma apsti-
prināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad 
paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenoša-
na var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais 
līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma 
gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.marupe.lv (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana ), ģeoportālā www.geolatvija.lv un 
Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa 
Domes sēdes lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.5) ir apsti-
prināti saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par Mārupes pagasta 
padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 
„Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplāno-
jums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo sais-
tošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa 
Domes sēdes lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.5) ir apsti-
prināti saistošie noteikumi Nr.11/2019 „Par Mārupes pagasta 
padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 
„Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplāno-
jums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo sais-
tošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2019.gada 24.aprīļa 
Domes sēdes lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.5) ir apsti-
prināti saistošie noteikumi Nr.10/2019 „Par Mārupes pagasta 
padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 
„Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” 
atcelšanu”. Detālplānojums zaudē spēku ar šo saistošo no-
teikumu spēkā stāšanās brīdi.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu 
un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 124.punktu Mārupes novada dome paziņo, 
ka 2019.gada 24.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.10 (sēdes 
prot. Nr.5) “Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031159) detālplānoju-
ma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad 
paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenoša-
na var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts Administratīvais 
līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma 
gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.marupe.lv (http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana ), ģeoportālā www.geolatvija.lv un 
Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Paziņojums par saimniecības 
„Unguri B” 2008.gada 
detālplānojuma atcelšanu 

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma „Unguri B”, Mārupē 
detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Lielā iela 88, Mārupē 
detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par saimniecības 
„Lielā iela 88” 2008.gada 
detālplānojuma atcelšanu

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma „Saulgoži” 1.z.v. 
detālplānojuma atcelšanu 

15.8.  ir iestājusies personas nāve.
16. Pēc lēmuma par Pakalpojuma piešķiršanu personai 

(turpmāk – Pakalpojuma saņēmējs) pieņemšanas vai arī vien-
laicīgi Sociālais dienests nosaka kārtību, kādā veicama sa-
maksa par Pakalpojumu. 

IV. Pakalpojuma apmaksas kārtība
17. Par Pakalpojumu maksā Pakalpojuma saņēmējs, 

Pakalpojuma saņēmēja apgādnieks vai Mārupes novada 
dome(turpmāk tekstā – Pašvaldība).

18. Pašvaldība pilnība apmaksā Pakalpojumu, kuru Sociālais 
dienests piešķīris:  

18.1. trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai nav ap-
gādnieka;

18.2. pensijas vecumu sasniegušai personai,  personai ar I 
un II grupas invaliditāti, personai ar funkcionālajiem traucē-
jumiem, kuras regulārie ikmēneša ienākumi pēdējo trīs mēnešu 
periodā uz katru mājsaimniecības locekli nepārsniedz Latvijas 
Republikā noteiktās minimālās darba algas apmēru, un per-
sonai nav citu ārpus izvērtētās mājsaimniecības dzīvojošo 
apgādnieku;

18.3. Saistošo noteikumu 18.1 vai 18.2 apakšpunktā norādītai 
personai, kurai ir apgādnieks, ja apgādnieka ienākumi vie-
na paša vai ģimenes ir vienādi vai mazāki par normatīvajos 
aktos noteikto garantēto summu, kurai jāpaliek apgādnieka 
(ģimenes) rīcībā pēc samaksas par Pakalpojumu veikšanu.

19. Pašvaldība daļēji apmaksā Pakalpojumu 18.2 un 18.3 
apakšpunktā norādītajām personām, sedzot starpību starp 
maksu par Pakalpojumu un šajos apakšpunktos noteikto 
minimāli pieļaujamo Pakalpojuma saņēmēja vai apgādnie-

ka (ģimenes)  ienākumu  līmeni. 
20. Visos pārējos gadījumos, kad saskaņā ar Saistošajiem 

noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem Pašvaldība 
neapmaksā tās piešķirto Pakalpojumu, par Pakalpojumu sas-
kaņā ar tā faktiskām izmaksām maksā Pakalpojuma saņēmē-
js vai Pakalpojuma saņēmēja apgādnieks. 

21. Nosakot samaksas par Pakalpojumu kārtību, netiek 
vērtēts Pakalpojuma saņēmēja un Pakalpojuma saņēmēja 
apgādnieka īpašums.

22. Sociālajam dienestam ir tiesības neizvērtēt Pakalpojuma 
saņēmēja vai Pakalpojuma saņēmēja apgādnieka ienāku-
mus, ja Pakalpojuma saņēmējs vai Pakalpojuma saņēmēja 
apgādnieks vēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā 
apņemas pilnībā segt maksu par Pakalpojumu.

23. Sociālais dienests ar atsevišķu lēmumu saskaņā ar 
Saistošo noteikumu 16.punktu nosaka personu, kura veic 
samaksu par piešķirto Pakalpojumu, un personas, kuras ir 
atbrīvojamas no samaksas par Pakalpojumu pienākuma. 

24. Pamatojoties uz lēmumiem saskaņā ar Saistošo no-
teikumu 13.4 apakšpunktu un 23.punktu, starp Pakalpojuma 
saņēmēju, Sociālo dienestu, Pakalpojuma sniedzēju, un ja 
nepieciešams apgādnieku, ja tam ar Sociālā dienesta lēmu-
mu ir atzīts pienākums veikt samaksu par Pakalpojumu,  tiek 
noslēgts līgums par Pakalpojuma apjomu, saturu, kā ar tā 
sniegšanas un samaksas kārtību.

25. Ja Sociālajam dienestam nav iespējams pieņemt 
Saistošo noteikumu 23.punktā minēto lēmumu vienlaicī-
gi ar Saistošo noteikumu 13.4 apakšpunktā paredzēto lē-
mumu, un ja Pakalpojums Pakalpojuma saņēmējam ir no-
drošināms nekavējoties, Sociālais dienests slēdz līgumu 

ar Pakalpojuma saņēmēju un Pakalpojuma sniedzēju, tajā 
paredzot, ka par Pakalpojumu maksā Pašvaldība līdz Saistošo 
noteikumu 23.punktā minētā lēmuma pieņemšanas un spēkā 
stāšanās brīdim. Ja Saistošo noteikumu 23.punktā minētais 
lēmums paredz citu norēķināšanās kārtību, nekā ir noteikta 
šī punkta kārtībā noslēgtajā līgumā, ar Sociālā dienesta lē-
mumu noteiktā persona, kurai uzlikts par pienākumu maksāt 
par Pakalpojuma saņēmējam piešķirto Pakalpojumu, atlīdzi-
na Pašvaldībai visus veiktos maksājumus par Pakalpojuma 
saņēmējam sniegto Pakalpojumu un nepieciešamības gadījumā 
pārslēdz līgumu saskaņā ar Saistošo noteikumu 24.punktu. 

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
26. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību 

Administratīvā procesa likuma kārtībā var apstrīdēt Mārupes 
novada domes izpilddirektoram. 

27. Mārupes novada domes izpilddirektora  lēmums ir 
pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Noslēguma jautājums
26. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to publicēšanas vietējā laikrakstā.
27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 

Mārupes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošie notei-
kumi Nr.4/2013 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes 
novadā”.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada 
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.
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25. aprīlī Mārupes Mūzikas un 
mākslas skola organizēja starptau-
tisku bērnu un jauniešu šķiedrmāk-
slas darbu konkursu “Skaņu palete”. 
Šī gada konkursa tēmas nosaukums 
“Pumpuri plaukst”.

Konkursa dalībnieki, veido-
jot darbus, tika aicināti pētīt 
savas dzimtās vietas aina-

vu, tuvāko sētu, mīļāko ziedu, izzināt 
dabas atšķirības ziemā un vasarā, 
attēlojot un risinot tēmu kādā no 
šķiedrmākslas tehnikām. Konkursā 
kopumā piedalījās vairāk nekā 150 
dalībnieki.

 Konkursantu veidotos darbus 

Logopēdijas mēnesis Jaun-
mārupes pamatskolā kļuvis par 
tradīciju. Jau vairākus gadus mar-
ta mēnesī Jaunmārupes pamatskolā 
norit logopēdu rīkoti pasākumi, 
kuru mērķis ir iepazīstināt un radīt 
pozitīvu priekšstatu pirmsskolas un 
sākumskolas vecuma bērniem par 
logopēdijas nodarbībām un 
iepazīstināt ar dažādiem vingrinā-
jumiem, kuri veicina bērnu valodas 
attīstību. Pasākumā piedalījās as-
toņas 8 pirmsskolas grupiņas (165 
bērni) un 1. – 3. klašu skolēni (320 
skolēni).

Marta pirmajā nedēļā, 
no 4. – 8. martam, lo-
gopēdijas mēneša ak-

tivitātes iesākās ar skolotāju – lo-
gopēdu veidotu logoritmisku pa-
saku, kura tika izspēlēta pirms-
skolas grupās. Pasakas laikā bēr-
ni kopā ar logopēdēm aktīvi darbo-
jās veicot gan artikulācijas aparāta, 
gan elpošanas un pūšanas vingrinā-
jumus, atdarināja ritmu, vingrinā-
ja balss saites, atdarinot dažādas 
skaņas, veica vingrinājumus pirk-
stu sīkās muskulatūras attīstīšanai. 
Pasakas izskaņā bērni dalījās sa-
vos secinājumos par paveiktajiem 
uzdevumiem: kurš uzdevums patika 
visvairāk, kas sagādāja grūtības, kā 
vajadzēja vai nevajadzēja rīkoties 
pasakas varoņiem.

Otrajā marta nedēļā, no 11. – 
15. martam, pirmsskolas vecuma 
bērniem bija iespēja piedalīties 
dažādu aktivitāšu centros skolas 
aktu zālē. Bērni iemēģināja savas 

No 9. līdz 12.aprīlim Francijā, Ga-
gny pilsētā, norisinājās starptau-
tiskais jauno pianistu konkurss ‘’4th 
International Piano Competition’’, 
kurā piedalījās Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas taustiņ instrumen-
tu spēles audzēknes Elīza Elizabete 
Dommere un Sabīne Mustermane.

Abas meitenes startēja ka-
tegorijā ‘’Jaunie Talanti’’ 
(‘’Young Talents’’) vecu-

ma grupā no 8-12 gadiem. Elīza 
Elizabete Dommere ieguva godpil-
no 3.vietu, bet Sabīne Mustermane 
kļuva par diplomandi.

Meitenes konkursam sagatavoja 
un pavadīja skolotāja Baiba Niedriņa.

Konkursā piedalījās jaunie pianisti 

Šī gada 27.martā Jaunmārupes 
pamatskolā notika Pierīgas novadu 
skolu Tehnoloģiju jomas alternatīvā 
olimpiāde, kurā tika apvienotas trīs 
tehnoloģiju apakšjomas: datorika, 
koks un tekstils. 

Šāda apvienotā olimpiāde 
Latvijā tiek veidota pirmo 
reizi, uzsākot pāreju uz jau-

no kompetencēs balstīto mācību sa-
turu, kurā apvienoti vairāki mācību 
priekšmeti. Olimpiādes idejas auto-
ri un organizētāji ir Jaunmārupes 
pamatskolas direktores vietniece 
Laura Buravcova un Mārupes vidus-
skolas mājturības un tehnoloģu sko-
lotāja Dace Rumpe. 

Olimpiādē piedalījās skolēnu 
komandas 4.-6.klašu un 7.-9.klašu 
vecuma grupās. Komandu sastāvu 
veidoja trīs skolēni, katrs skolēns, 
pārstāvot savu klašu grupu, strādāja 
kādā tehnoloģijas jomā. Komandai 
tika dots vienots uzdevums, kurš 
beigās jāsavieno vienotā praktiskā 
darbā un jāprezentē publikai, veido-

vērtēja žūrijas komisija, kuras sas-
tāvā darbojās Ilze Žunde, Mārupes 
sabiedrisko attiecību speciāliste; 
Elīna Lūsis Grīnberga, tekstilmāk-
sliniece; Lolita Sīmane, biedrī-
bas “Latvijas tekstilmozaīka” līdz-
priekšsēdētāja; Ilze Kupča, vizuālās 
mākslas izglītības eks perte; Lilita 
Grabovska, “MEZ CRAFT” valdes 
priekšsēdētāja; Jānis Trops, “Radošo 
darbu galerijas” priekšsēdētājs; Dace 
Deksne, žurnāla “Praktiskie rok-
darbi” galvenā redaktore; Lauma 
Kokoreviča, tekstilmāksliniece.

Sveicam Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņus, godal-
goto vietu ieguvējus:

prasmes:
• bumbiņas pūšanā, ar salmiņu 

izpūšot speciāli veidotus labirintus;
• spēlēja atmiņas spēli, atrodot 

paslēptus dzīvnieciņus;
• grāmatās meklēja paslēptus 

zaķus un stādīja burkānburtu dārzu;
• palīdzēja sniegavīriem piepildīt 

tukšos vēderus, plēšot smalki papīru;
• tina sniega bumbas, atrodot 

tajās pārsteigumu, nosakot vārda 
pirmo skaņu un sameklējot atbil-
stošo burtu.

Marta trešajā nedēļā logopēdis-
kajās aktivitātēs iesaistījās 1. – 3. 
klašu skolēni. Katras klases bērni 
dalījās trijās komandās un 90 min. 
laikā veica uzdevumus sešos aktivi-
tāšu centros. Tajos bērni aktīvi dar-
bojoties, meklēja nepieciešamo in-
formāciju grāmatās, pilnveidoja iz-
pratni par izlasīto, veidoja kopīgu pa-
sakas sižetu. Aktivizēja savu uzmanī-
bu un atmiņu, meklējot sinonīmu/an-
tonīmu pārus un vārdus ar līdzīgām 
atskaņām. Vingrināja klausīšanās 
prasmi un dzirdes uzmanību, saklau-
sot, atpazīstot un atrodot skolotā-
jas nosauktu priekšmetu. Meklēja 
pareizos ceļus pūšanas labirintā un 
vingrināja pirkstu sīko muskulatū-
ru, tinot dziju un ar pinceti šķiro-
jot pupiņas.

Par piedalīšanos pasākumā ka-
tra klase saņēma atzinības rakstu 
un gardumu balvu.

Skolotājas logopēdes Jolanta 
Romanova un Janeta Pekulesa

no 18 pasaules valstīm, kas liecina 
par spraigo konkurenci šai konkursā. 
Meiteņu grupā startēja 14 dalībnie-
ki, kuru sniegumu vērtēja starptau-
tiska žūrija. Kopumā bērnu saga-
tavotības līmenis bija ļoti augsts, 
jo tika atskaņotas sarežģītas muzi-
kālās programmas, kas deva lielisku 
iespēju mūsu meitenēm novērtēt ār-
valsts konkursantu muzikālās pras-
mes un skaņdarbu izvēles daudz-
veidību.  Gan Elīzas, gan Sabīnes 
muzikālais sniegums bija pietiekami 
spilgts un izteiksmīgs, kas attiecīgi 
tika novērtēts žūrijas novērtējumā.   
Žūrijas priekšsēdētājs bija izcilais 
britu pianists Ronans O’Hora – kla-
vierspēles vadītājs Guildhallas mūzi-
kas un drāmas skolā Londonā. 

jot nelielu filmiņu par darba izstrādes 
gaitu. Olimpiādes uzdevuma tēmu 
“Dāvana Latvijai” šogad esam saistī-
juši ar Latvijas simtgades pasākumu 
ciklu “Dari un radi”. Sadarbojoties 
komandā, Tehnoloģijas olimpiādes 
dalībnieki abās vecuma grupas vei-
doja vienotu koka un tekstila roku 
darinājumu, kurā iekļāva latviešu 
etnogrāfiskās zīmes, rakstus, iz-
vēlējās pārdomātus krāsu saliku-
mus, veidoja saskaņotu dekorēju-
mu. Komanda kopīgi vienojās par 
ideju, kuru realizēs. 

Koka tehnoloģijā tika veidots koka 
rāmītis ar izzāģētām zīmēm, teksti-
la tehnoloģijā: izšujot, filcējot, aužot 
un citās tehnikās, tika veidots pa-
pildinājums izzāģētajām rāmim, bet 
datorikas jomas pārstāvis veidoja 
prezentāciju par komandas ideju 
un izvēlētajām zīmēm, kā arī video 
filmiņu par praktiskās daļas gaitu 
un gala rezultātu. Olimpiādes pēdē-
jā posmā visi dalībnieki pulcējās uz 
padarītā darba prezentācijām aktu 
zāle, skolēni ar lielu interesi un aiz-

1. Tekstilmozaīkas tehnikā (12-
16 gadi) 2.vieta  Raimondai Eņģelei 
par darbu “Pumpuri plaukst“ (peda-
goģe Mairita Eglīte).

2. Zīda apgleznošanas, bati-
kas, aušanas tehnikā (12-16 gadi) 
2.vieta Beātai Jansonei par dar-
bu “Magones” (pedagoģe Marija 
Karkovska); 3.vieta  Katrīnai Ivbulei 
par darbu “Pavasaris” (pedagoģe 
Marija Karkovska); 3.vieta Sofjai 
Motrenko par darbu “Tulpes” (peda-
goģe Marija Karkovska).

  3. Skatītāju simpātijas balvu iegu-
va Elizabete Selīna Bērziņa par dar-
bu ar nosaukumu “Augi”.

rautību vēroja citu komandu veiku-
mu. Visus skolēnu darbus vērtēja 
kompetenta skolotāju žūrija, kas, 
lietojot planšetes, visus rezultātus 
ievadīja elektroniskās vērtēšanas 
veidlapās. Arī skolēni balsoja par 
savu simpātijas darbu abās vecuma 
grupas. Olimpiādes noslēgumā sko-
lotāju un arī skolēnu žūrija bija vie-
nisprātis par komandām, kas iegu-
va pirmo vietu katrā grupā. 

Kopumā uz jauno Tehnoloģiju 
jomas olimpiādi Jaunmārupes 
pamatskolā ieradās 33 komandas 
ar 99 dalībniekiem un 31 skolotā-
js. Pasākuma noslēgumā skolēni 
un skolotāji atzinīgi novērtēja 
Tehnoloģiju olimpiādes norisi un or-
ganizāciju. Dodoties mājup, skolēni 
saņēma Jaunmārupes pamatsko-
las pateicības par dalību olimpiādē 
un nelielas pārsteiguma balvas. 
Apkopojot rezultātus, 1. vietu 4.-
6.klašu grupā ar visaugstākajiem 
punktiem ieguva Babītes vidusskolas 
un Mārupes vidusskolas komandas, 
2.vietu ieguva Krimuldas vidusskola, 
bet dalīto trešo vietu Jaunmārupes 
pamatskolas un Ādažu vidussko-
las komandas. Savukārt, 7.-9.klašu 
grupā 1.vietu ieguva Babītes vi-
dusskolas komanda, 2.vietu dalīja 
Mārupes vidusskolas un Baldones 
vidusskolas komandas, 3.vietā ie-
rindojās Jaunmārupes pamatskolas 
un Ādažu vidusskolas komandas. 
Ļoti liels prieks par skolēnu padarī-
to darbu un ļoti radošajām idejām! 
Paldies visiem skolotājiem par at-
saucību un sadarbību!

Jaunmārupes pamatskolas 
DVIJ Laura Buravcova

Starptautiskā šķiedrmākslas konkursā godalgotas 
vietas mūsu jaunajām māksliniecēm

Logopēdijas mēnesis 
Jaunmārupes pamatskolā

Jaunās pianistes novērtētas 
starptautiskā konkursā FrancijāPierīgas novadu skolu Tehnoloģiju jomas 

alternatīvā olimpiāde Jaunmārupes pamatskolā

No kreisās – Beāta Jansone un Katrīna Ivbule gandarītas par saviem sasniegumiem

Elīza–Elizabete Dommere un Sabīne Mustermane kopā ar skolotāju Baibu Niedriņu
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No 4.līdz 30.aprīlim Mārupes vi-
dusskolas 5.8. klašu skolēni kar-
jeras pasākuma programmas 
„Kēkss ar profesionāli” ietvaros tika 
iepazīstināti ar dažādām pro-
fesijām. 

Ievērojot skolēnu izteiktās 
vēlmes, skolēniem bija iespēja 
meistarklašu veidā izmēģinātu 

savas iemaņas un pārbaudīt savu 
interesi par stjuarta, profesionāla 
sportista, grafikas dizainera, med-
māsas, medbrāļa, friziera, viesmīļa, 
pavāra, radio dīdžeja, IT speciālis-
ta profesijām.

Arī šogad Mārupes viduss-
kolā viesojās Air Baltic stjuarti, 
iepazīstinot skolēnus ar stjuarta 
profesiju. Skolēniem tika sagata-
vota prezentācija par kompāni-
jas darbības principiem, pasažie-
ru apkalpošanas prasmēm, drošī-
bas prasībām. Skolēniem tika snieg-
ti paraugdemonstrējumi, kā izman-
tot skābekļa masku un glābšanas 
vesti. Skolēni varēja uzdot stjuar-
tiem sev interesējošus jautājumus 
un saņemt informāciju par darba 
iespējām. 

Rīgas 1. medicīnas koledžas 
pasniedzējs dakteris Lācis ar stu-
dentēm - topošajiem ārstu palī giem, 
skolēniem bija sagatavojis prakti-
skus uzdevumus pirmās palīdzī-
bas sniegšanā. Skolēni izmēģināja 
savas prasmes, pārsienot  brūces ar 
marles saiti, izmēģināja, kā praktis-
ki palīdzēt un ko konkrēti darīt brīdī, 
kad cietušais ir aizrijies. Vienlaikus 
skolēni izmēģināja uz manekena at-
dzīvināšanas pasākumus sirds ap-
stāšanās gadījumā. 

Profesionālās skaistuma skolas 
friziere Zane skolēnus iepazīstinā-
ja ar friziera profesiju, skolēniem  
pastāstot par matu sakārtojuma vei-
diem, matu veidošanas līdzekļiem 
un profesijas niansēm. Skolēni prak-
tiski darbojās, izmēģinot dažādus 
bižu pinumu veidus meitenēm. Zēni, 
savukārt, izmēģināja savus spēkus 
matu sakārtojumu veidošanā, talkā 
ņemot matu veidošanas līdzekļus 
un dažādas matu veidošanas teh-
nikas,  atbilstoši matu tipam un vēl-
amajam matu sakārtojumam. 

Restorāna “Hercogs” direktors 

Oskars Evaltovičs iepazīstināja 
skolēnus ar viesmīļa profesiju, nova-
dot meistarklasi viesmīļa profesijā, 
galda klāšanā atbilstoši ēdienkartei 
un pasākuma veidam, izmantojot at-
bilstošus galda klāšanas piederu-
mus. Restorāna viesmīlis demonstrē-
ja, kā apkalpot viesus, kā rīkoties, at-
bilstoši lietišķajai etiķetei, un veidot 
pozitīvu saskarsmi ar viesi.

SIA Mapon valdes loceklis Ingus 
Rūķis skolēnus iepazīstināja ar IT 
profesiju, pastāstot, kur var apgūt 
minēto profesiju, kādas iemaņas 
nepieciešamas, lai strādātu šajā 
profesijā.  Vienlaikus Ingus Rūķis 
novadīja meistarklasi IT profesijā, 
skolēniem bija sagatavots praktisks 
uzdevums uzrakstīt algoritmu, kā 
uzsmērēt Nutella maizi. Katra gru-
pa nolasīja savu algoritmu un Ingus 
Rūķis demonstrēja skolēnu uzrak-
stītās darbības, tādējādi uzsverot 
spēju precīzi un pareizi formulēt dar-
bības, lai nonāktu līdz  gala rezultā-
tam.  Atraktīvā veidā skolēniem ti-
ka novadīta meistarklase program-
mēšanas pamatos. 

Savukārt, kafejnīcas “Burger 
Bulka” valdes locekle Evija Elziņa 
un šefpavārs skolēnus  iepazīstināja 
ar pavāra profesiju, novadot meis-
tarklasi ēdiena gatavošanas pama-
tos. Skolēni šefpavāra pavadībā pa-
gatavoja burgerus, ievērojot ēdienu 
gatavošanas tehnoloģisko procesu 

un savstarpējo saderību, personi-
skās higiēnas un vispārējās darba 
higiēnas prasības darbā ar pārtikas 
produktiem. 

Radio “Pieci.lv” personības Linda 
Samsonova un Aleksis Vilciņš 
skolēnus iepazīstināja ar radio 
dīdžeja un producenta profesijām. 
Skolēniem bija iespēja uzzināt, kā 
top raidījums, kā notiek mūzikas iz-
vēle, kā būt vienmēr labā noskaņo-
jumā. Linda un Aleksis skolēniem 
bija sagatavojuši iespēju izmēģināt 
dažādus vingrinājumus runas prasm-
ju uzlabošanai, kurus paši ikdienā 
aktīvi izmanto. Skolēni varēja uzdot 
sev interesējošus jautājumus un tikt 
pie autogrāfa. 

Aigars Mamis iepazītināja 
skolēnus ar  grafikas dizainera  pro-
fesiju.  Skolēni veidoja savam vār-
da burtam logo, uzsverot savas per-
sonības raksturīgākās iezīmes un 
atainojot tās savā vārda logo. 

Sirsnīgs paldies visiem “Kēkss ar 
profesionāli” meistariem par iespē-
ju skolēniem izmēģināt savas pras-
mes un iemaņas dažādo profesiju pa-
saulē, izvēloties savu karjeras ceļu! 

Pasākums notika projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros.

Skolēni iepazīst dažādas profesijas

Mārupes vidusskola ar 2019. 
gada 1. septembri ieguvusi tiesības 
saukties par Mārupes Valsts 
ģimnāziju. Lai uzsāktu ar 1.septem-
bri mācības 10. klasē, skolas ad-
ministrācija informē par sekojošu 
kārtību:

• Iestājpārbaudījums notiks 2019. 
gada 18. maijā plkst.10:00.

• Iestājpārbaudījumu veido trīs 
daļas: situācijas analīze, eseja un 
akadēmisko zināšanu pārbaudes 
uzdevumi  par pamatskolas posmā 
apgūto mācību saturu.

• No akadēmisko zināšanu pār-
baudes uzdevumiem atbrīvoti 
skolēni, kuriem vidējie vērtējumi 
visos mācību priekšmetos ir 7-10 
balles (izņemot sportu, mūziku, 
vizuālo mākslu un mājturību).

• Pieteikums iestājpārbaudīju-
mam mācībām 10. klasē  preten-
dentiem jāiesniedz elektroniski laika 
posmā no 13. līdz 16.maijam, sūtot 
uz skolas mājaslapā norādīto adre-

Latvijas Skolu šaha olimpiāde 
norisinās trīs posmos, kuru 1. pos-
mā katra skola izvirzīja 3 labākos 
zēnus un 3 labākās meitenes trīs 
vecuma grupās – 1.4. klase, 5.9. 
klase un 10.12. klase, kuri piedalī-
jās reģionu finālos.

2.posmā līdz 28. aprīlim no-
tika reģionu fināli: Kurzemē, 
Zemgalē, Latgalē, Vidzemē 

un Rīgā. Katrā reģiona finālā 
noskaidroti 3 labākie zēni un 3 
labākās meitenes iepriekšminēta-
jās vecuma grupās, kuri izcīnīja tiesī-
bas piedalīties Latvijas finālā. 

si. Pieteikumam jāpievieno sekm-
ju izraksts. Sekmju izrakstam jābūt 
no e-klases vai Mykoob sistēmas 
ar visiem vērtējumiem, kuri ir iegū-
ti laika periodā no 01.09.2018. līdz 
12.05.2019.

Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2019.
gada 1.septembri piedāvās četras 
vispārējās vidējās izglītības pro-
grammas:

• vispārizglītojoša matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena pro-
gramma;

• vispārizglītojoša ar padziļinātu 
ekonomikas un komerczinību apguvi;

• vispārizglītojoša ar padziļinātu 
valodu apguvi;

• vispārējā vispārizglītojošā pro-
gramma.

Detalizētāk par piedāvātajām 
izglītības programmām var izlasīt 
skolas mājaslapā www.marupe.
edu.lv. 

Gaidām motivētus, enerģiskus un 
uz izaugsmi orientētus jauniešus!

Iespēju piedalīties 3.posmā jeb 
Latvijas Skolu šaha olimpiādes 
finālā, kas notiks 15. maijā, Rīgā, 
Transporta un Sakaru institūtā, iegu-
va arī pieci skolēni no Mārupes nova-
da. Finālā startēs četri skolēni no 
Jaunmārupes – 1.-4.klašu grupā 
Kristians Raudenieks (6.vieta), 
Kristaps Skudra (7.vieta), Markus 
Raudenieks (8.vieta), bet 5.-9. klašu 
grupā  Jānis Zaķis (1. vieta). No 
Mārupes pamatskolas 1.4.klašu 
grupā iespēju cīnīties finālā iegu-
va Daniils Aleksejevs (1.vieta).

Sveicam ar sasniegto un ceram 
uz labiem rezultātiem finālā!

18.maijā notiks iestājpārbaudījumi 
mācībām Mārupes Valsts 
ģimnāzijas 10.klasē

Latvijas skolu šaha olimpiādes 
finālā iekļūst pieci skolēni no 
Mārupes novada 

Mārupes pašvaldība organizē veselības veicināšanas nometnes bērniem 
vecumā no 7 – 11 gadiem, kas notiks pašvaldības izglītības iestādēs

Nometņu norises vietas un datumi 
Jaunmārupes pamatskola, Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe
03.06.2019. – 07.06.2019.
Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads
03.06.2019. - 07.06.2019.
Mārupes novada Skultes sākumskola,  Skultes iela 25, Skulte
17.06.2019. – 21.06.2019.
Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7, Tīraine
05.08.2019. – 09.08.2019.
Vairāk informācijas www.marupe.lv 
Dalība nometnēs ir bez maksas. Tās finansē Eiropas Sociālais fonds 

un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasā-
kumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Pašvaldība organizē veselības 
veicināšanas nometnes 

No 9. līdz 10.maijam Jūrmalā bie-
drība “Junior Achievement Latvia” 
(JA Latvia) organizē praktiskās 
uzņēmējdarbības izglītības pro-
grammas “Skolēnu mācību uzņē-
mumi” valsts mēroga fināla pasā-
kumu “Jauno uzņēmēju diena 
2019”.

Valsts mēroga finālā pie-
dalīsies 30 fināla kārtā 
iekļuvušie skolēnu mācī-

bu uzņēmumi no visas Latvijas un 
pasākuma laikā žūrija izvērtēs un 

noteiks labākos mācību uzņēmu-
mus 2018./2019.mācību gadā, un 
lepojamies, ka Mārupes novadu ša-
jā finālā pārstāvēs Jaunmārupes 
pamatskolas skolēnu mācību 
uzņēmums “Friends slimeshop 
marupe”, kas ražo slaimus - elas-
tīgu pastu roku muskulatūras vin-
grināšanai. Uzņēmumā darbojas 4.d 
klases audzēknes Kristiāna Krišāne, 
Elizabete Selīna Bērziņa un 5.a 
klases audzēkne Annija Grigorjeva. 

Pasākums notiks Jūrmalā, un tā 
ir lieliska iespēja pilsētu un novadu 

izglītības iestāžu vadībai un skolotā-
jiem klātienē iepazīt skolēnu mācību 
uzņēmumu darbības pieredzi, redzēt 
labākos paraugus, kā arī tikties ar 
skolotājiem - konsultantiem, kuri 
pavadīs fināla dalībnieku koman-
das Jūrmalā.

Jauniešu uzņēmējdarbības prasm-
ju apgūšanas tēma šobrīd ir aktuā-
la, un šajā dienā varēs novērtēt,  
skolēnu mācību uzņēmumu kā 
uzņēmējspēju attīstošas mācību 
metodes jauniešiem reālu rezultātu.

Jaunmārupes pamatskolā skolēni ražo slaimus
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Aprīļa beigās Biznesa Vēstniecībā 
viesojās leģendārā veselīga dzīves-
veida praktizētāja un iedvesmotāja 
Inese Ziņģīte. 

Nodarbību apmeklēja kupls 
dažādu paaudžu interesen-
tu loks, kuri vēlas uzlabot 

savas dzīves kvalitāti, apgūstot 
praktiskas iemaņas ikdienai – 
rīvēšanos ar dvielīti, rāpošanu un 
elpošanas vingrinājumus. Kolorītā 
Ziņģītes kundze metās četrrāpus un 
demonstrēja visas pašas personī-
gi attīstītās un noslīpētās prasmes 
un iedvesmoja apmeklētājus gan ar 
savu lokanību, gan atraktivitāti, gan 

Projekta “Mārupemūsu mājas” 
ietvaros Biznesa Vēstniecība sadar-
bībā ar Mārupes novada Domi aici-
na apmeklēt pasākumu “DZĪVĀ BIB-
LIOTĒKA – VIJA VĒTRA” 

23. maijā plkst. 19.00, tikšanās 
ar leģendāro Amerikā dzīvo-
jošo dejotāju un deju pas-

niedzēju Viju Vētru, kurai nesen 
apritēja 96 gadi!

Var droši apgalvot – Vija Vētra 
ir apdejojusi apkārt zemeslodei. 
Septiņdesmit piecu skatuves gadu 
laikā dejots gan Austrālijā, Amerikā, 
Indijā, gan Afejas templī Eginas salā 
Grieķijā, kā arī Lielbritānijas karalie-

Pagājušā gada vasaras izskaņā, 
28 novada daudzbērnu ģimenes 
pulcējās aktīvās atpūtas parkā „JIP 
Mārupīte”, lai ļautos sporta prie
kiem un pavadītu piedzīvojumiem 
piepildītu dienu sirsnīgās un aktīvās 
noskaņās. Kopumā pasākumā pie-
dalījās vairāk kā 150 dalībnieku. 

Arī šogad vēlamies stiprināt 
un godināt novada daudz-
bērnu ģimeņu nozīmīgumu 

sabiedrības attīstībā, uzsverot katra 
bērna lielo nozīmi Latvijas attīstībā, 
dodot pienesumu, veltot rūpes un 
uzmanību ģimenes kopābūšanas 
laikam. 

Šogad „Atpūtas diena Mārupes 
novada Goda ģimenēm – daudz-
bērnu ģimenēm” organizēšana ir 
iespējama, pateicoties Mārupes 
novada Domes projektu konkursa 

Aprīlī Tīrainē, mākslinieces  Ievas 
Carukas darbnīcā viesojās radošie 
novadnieki. Biedrības “Mārupes ra-
došā laboratorija” mākslinieku 
vadībā projekta “Mārupe – mūsu 
mājas” ietvaros notika ekoetno 
dizaina un portretu darbnīca 
“Mārupes vai nagi”. Gleznoja, skicē-
ja  tēvi un dēli, novada mākslinieki, 
bērni un seniori.

Katrs veidoja savu Mārupes 
novada tautu meitas vainagu, 
ieliekot veiksmes un aizsarg-

zīmes, saules, zirgu  un Daugavas 
simbolus. Atbalsta punkts bija 
Mārupes novada brunču un jos-

jautrajiem stāstiem un padomiem. 
Inese Ziņģīte, ilgus gadus praktizē-
jot rīvēšanās un rāpošanas kom-
pleksu, neslimo, viņai pat nav sa-
va ģimenes ārsta… Apmeklētāji ak-
tīvi piedalījās paraugdemonstrēju-
mos un paši arī izmēģināja rīvēšanās 
prasmes. Ceram, ka apmeklētāji būs 
gana aktīvi, lai savā ikdienā atrastu 
laiku un veltītu dažas minūtes savai 
labsajūtai un veselībai un pielieto-
tu apgūto! 

Pasākums tiek līdzfinansēts 
Mārupes novada domes projektu 
konkursa «Mārupe - mūsu mājas 
2019» ietvaros.

nei Elizabetei II Sadler’s Wells teātrī 
Londonā. Pasaules izstādē Ņujorkā 
1964. gadā Baltijas valstu program-
mā dejota Latviešu svīta. Tomēr vis-
sirsnīgākās jūtas Vijai Vētrai ir, dejo-
jot Latvijā. Par sensāciju ir kļuvusi 
Talsu baznīcā 2012. gadā izdejotā 
Andreja Eglīša un Lūcijas Garūtas 
tautas lūgšana “Dievs, Tava zeme 
deg!”.

Imants Ziedonis savulaik uzaicinā-
ja mākslinieci braukt uz Latviju pēc il-
gajiem atšķirtības gadiem. Nu varam 
justies lutināti, jo Vija Vētra kopš 
1990. gada katru gadu mēro tālo 
ceļu no Ņujorkas. Māksliniece Latvijā 
dažādās pilsētās iestudē horeogrāfi-

jas, dejo koncertos un sniedz dejas 
un arī dzīves meistarklases.

Biznesa Vēstniecībā būs unikā-
la iespēja satikt mākslinieci klā-
tienē, iedvesmoties no viņas dzī-
ves pieredzes un enerģijas, kā arī 
vērot kādu nelielu dejas priekšne-
sumu un noslēgumā kopīgi nofo-
tografēties.

Vietu skaists ierobežots, pie-
teikšanās obligāta mājaslapā www.
biznesavestnieciba.com vai zvanot 
pa tālruni 26525475

“Biznesa Vēstniecība”, Jelgavas 
ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads.

Ieeja bezmaksas.

„Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 
iegūtajam 2000 eiro līdzfinansēju-
mam. Biedrība „Mārupes Nākotnei” 
vēlas teikt lielu paldies par iespē-
ju piedalīties projektu konkursā, kā 
arī izteikt pateicību ikvienam, kurš 
balsoja, lai būtu iespēja iegūt līdzfi-
nansējumu! Aicinām Mārupes nova-
da atsaucīgos uzņēmējus sniegt 
savu atbalstu atpūtas dienas piln-
vērtīgai realizēšanai.

Atpūtas dienu plānots orga-
nizēt vasaras vidū un drīzumā tiks 
iz sludināta pieteikšanās jau otrajam 
pēc kārtas aktīvās atpūtas pasāku-
mam novada daudzbērnu ģimenēm. 

Kura šogad būs Mārupes nova-
da stiprākā Goda ģimene – daudz-
bērnu ģimene? 

Laura Seļicka
Biedrība „Mārupes Nākotnei”

tas raksts. 
Nākotnē ceram, ka Mārupes meitām 
būs arī savs vainags.  Nākamā ra-
došā darbnīca notiks 29.jūlijā 
plkst. 12.00-14.00 Skultes dienas 
centrā, kur vainagus un tautu mei-
tas gleznosim uz koka, dizaineres  
Evijas Pamovskas vadībā veidojot 
savu eko-etno dizainu. Pieteikšanās 
e-pastā pamovska@inbox.lv un caru-
ka@imbox.lv. 
Rudenī novadnieku gleznu un zīmē-
jumu kolekciju varēs apskatīt izstādē  
Mārupes restorānā “Hercogs”.

Ieva Caruka

Aprīlī “Biznesa Vēstniecībā” 
pasākumu ciklā ”Dzīvā bibliotēka” 
viesojās Inese Ziņģīte 

“DZĪVĀ BIBLIOTĒKA – VIJA VĒTRA”Jau drīzumā pieteikšanās atpūtas 
dienai Mārupes novada Goda 
ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm

Mārupieši rada savu novada 
vainagu
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Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS AFIŠA
11.maijā plkst. 12:00 Mārupes Kultūras namā
Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa fināls
Sīkāka informācija: www.lnkc.gov.lv 

26.maijā Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki Ar vasaru saujā
10:30 Svētku gājiens (no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz pasākuma norises vietu)
11:00 Svētku atklāšana kopā ar Mārupes novada Cāļiem 2019 Juri Kraktu un Marko Mrausku
11:20 Koncertuzvedums “Skaitāmpanti” 
Koncertuzvedumā piedalās: Jānis Ķirsis (taustiņi, vokāls), Rūta Dūduma – Ķirse (balss), Mikus Abaroniņš (balss), Krišjānis 
Bremišs (sitaminstrumenti), Jānis Rubiks (kontrabass), Vokālā grupa “Nando”, Karina Bērziņa (koncertprogrammas 
vadītāja), Ieva Ādamsone (tērpu māksliniece).
11:30 dokumentālā filma no Ghetto uz Olimpiādi un tikšanās ar filmas veidotājiem un galvenajiem varoņiem (dienas centrā 
“Švarcenieki”)
12:20 Mārupes novada iestāžu svētku koncerts 
15:00 jauniešu grupas “Baseins” koncerts 
15:30 Kendama paraugdemonstrējumi ar DJ Mikus un balvu izlozi.
16:30 Tirdzniecības centra “Spice” divriteņa izloze
17:00 grupas “The Sudden Light”  koncerts
Zinātkāres centra Zinoo radošās darbnīcas, karuseļi, piepūšamās atrakcijas, orbitrona atrakcija, brīvais kritiens, koka un 
lielformātā spēles, Mārupes novada jauniešu domes telts, biedrības Caleum aktivitātes, Māmiņu telts, Eco Baltia vide 
interaktīvā telts, Mārupes mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļas radošās darbnīcas un 
meistarklases, kā arī citas aktivitātes un daudz dažādu gardumu.

Jaunmārupes pamatskolā divas 
dienas pēc kārtas norisinājās ken-
dama sacensības. 2. aprīlī sa-
censībās piedalījās 1.3. klašu bēr-
ni, katrs cīnoties par labākiem re-
zultātiem. 

Sīvā cīņā pirmo vietu izcīnīja 
Mārtiņš Kušners, otro vietu 
izcīnīja Roberts Straubergs 

un trešo vietu godam nopelnīja Ingus 
Bērziņš.  

3. aprīlī sacensības notika posmā 
no 4. – 9. klasei. Arī šeit bērni nebi-
ja mazāk prasmīgi un konkurence 
bija ļoti liela. Pirmo vietu ieguva 
Haralds Ditrihs, otro vietu ieguva 
Valters Zandreiters, un trešo vietu 
izcīnīja Roberts Nikolajevs.

Pirmo vietu ieguvēji balvās saņē-
ma pilnīgi jaunas kendamas, otro 
vie tu ieguvēji balvā saņēma 20 eiro 
dāvanu karti, un trešo vietu ieguvē-
ji balvā saņēma 15 eiro dāvanu kar-
ti. Par šīm superīgajām dāvanām 
lielu paldies sakām Kendama 
Mārupe, kuri piekrita mūs atbalstīt 
sacensībās. Protams, lielu paldies 
sakām arī dīdžejiem Mikum Gudam 
un Renāram Pīpem, kā arī veiklajiem, 
prasmīgajiem un ļoti izveicīgajiem 
paraug demonstrētājiem Reinim un 
Hugo no Ke Ke Kendama.  

Skolēnu padomes 
priekšsēdētāja Lelde Kurme

Kendamas sacensības 
Jaunmārupes pamatskolā
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18.aprīlī Mārupes Kultūras namā 
noticis jau tradicionālais mazo 
vokālistu Mārupes novada fināla 
koncerts “Mārupes Cālis 2019”, 
kurā ar savu vokālo sniegumu 
priecēja 27 bērni no 2 līdz 5 gadu 
vecumam.

5. aprīlī jau septīto gadu pēc kār-
tas Mārupes Kultūras namā notika 
Andra Grīnberga jauno ģitāristu 
konkurss “Kur tad Tu nu biji?”.  Šī 
gada īpašais viesis bija viens no 
labākajiem Čehijas ģitāristiem Vla-
dislavs Blaha, kura uzstāšanos 
klātesošie varēja baudīt pēc konkur-
sa. Jau nākamajā dienā pēc konkur-
sa interesentiem bija unikāla iespē-
ja piedalīties ģitāras virtuoza Vla-
dislava Blaha meistarklasē Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā.

Kopš 2013.gada, lai attīstītu 
latviešu ģitārspēli, Mārupes 
novadā tiek organizēts jau-

no ģitāristu konkurss, kurš pulcē 
ģitāristus no visas Latvijas un arī 
ārvalstīm. Konkurss veltīts lat-
viešu antropologam, ģitāristam, 
dziesminiekam, dzejniekam, lugu 
autoram un komponistam Andrim 
Kārkliņam, savukārt konkursa pama-
tu veido Andra Grīnberga latviešu 
tautasdziesmu apdares.

Šogad Andra Grīnberga jauno 
ģitāristu konkurss “Kur tad Tu nu 
biji?”  pulcēja vairāk kā 60 dažāda 
vecuma un iemaņu jaunos ģitāris-
tus. Ar ģitāristu konkursa rezultāti-
em iespējams iepazīties mājaslapā: 
www.marupe.lv.

Konkursa dzinējspēks, Mārupes 

Jaunais Mārupes novada vēs-
tures maršruts, kuru šovasar 
aicinām iepazīt ar kājām, velo vai 
auto, tapis pēdējā pusgada laikā, 
rūpīgi pētot un apkopojot vēstures 
materiālus par novada senajām 
ēkām un cilvēkiem. Maršruts ir 20 
km garš un aptver Mārupes un 
Vētras ciema teritorijas. 

Ikdienā iespējams neizdodas 
pamanīt, ka starp novada jau-
najām būvēm vietām vēl sagla-

bājušās senās mājas un viensētu 
pudurīši. Vēl interesantāk kļūst, 
ja rodas iespēja uzzināt par cil-
vēkiem, kas tajās dzīvojuši un vei-
kuši nozīmīgus darbus novada un 
Latvijas valsts labā.

Maršruta idejas autore, Mārupes 
novada vēstures entuziaste Gunta 
Lielkāja maršruta sagatavošanai 
dalījusies ar gadu gaitā apkopoto 
informāciju – tekstiem un attēliem 
par 23 novada ēkām un to iemītnie-
kiem, kuri visi saņēmuši Latvijas vai 
pat ārvalstu apbalvojumus par dar-
bu un drosmi. 

Turpinājumā plānots izstrādāt ot-
ru, līdzīgu maršrutu par Jaunmārupes 
un Skultes ciema teritorijām.

Mazo vokālistu konkursa 
“Mārupes Cālis 2019” 
finālā uzvaras laurus plū-

ca pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zeltrīti” audzēkņi Juris Krakts (4 
gadi, vokālais pedagogs Oksana 
Gotlube) ar dziesmu “Teci rikšus 
kumeliņi” un Marko Marauska (5 

Mūzikas un mākslas kolas pa-
sniedzējs un ģitārists A.Grīnbergs: 
“Gribu pateikt visiem lielu paldies  
- konkursa dalībniekiem, peda-
gogiem, omēm, vecākiem un se-
višķi Mārupes Kultūras nama direk-
torei un darbiniekiem par milzīgo 
ieguldījumu, lai konkurss varētu 
notikt. Paldies arī mūsu viesiem 

Maršruts drukātā veidā pieejams 
pašvaldības ēkas tūrisma informāci-
jas stendos, kā arī lejuplādējams 
www.marupe.lv/lv/turisms sadaļā 
“Brošūras” un “Gidi un maršruti”. 

Ar tautas velobraucienu pa jau-
no maršrutu 4.maijā atklāta nova-
da aktīvā tūrisma sezona. 

gadi, vokālais pedagogs Oksana 
Gotlube)  ar dziesmu “Uz kalniņa 
mēnestiņš”, kuri 2019. gada 26.mai-
jā atklās Mārupes novada bērnu un 
jauniešu svētkus “Ar vasaru saujā”.

Īpašu atzinību par atraktivitāti 
un perfekto priekšnesumu saņē-
ma Mārupes pamatskolas pirms-
skolas grupas audzēknis Imanuels 
Vītols (5 gadi, vokālais pedagogs 
Kaiva Gaigala) ar dziesmu “Mēs 
neapstāsimies” un ieguva iespēju 
4.maijā plkst. 21.00 būt par iesildošo 
mākslinieku grupai “Līvi” Mārupes 
Kultūras nama organizētajā valsts 
neatkarības dienas svinību pasā-
kumā.

Šogad visus fināla dalīb-
niekus, konkursa uzvarētājus 
un vokālos pedagogus ar īpaši 
sarūpētām dāvaniņām sveica VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”, T/K 
“Spice” un Mārupes Kultūras nams.

Īpašs paldies žūrijai – Mārupes 
Kultūras nama direktorei Irai 
Dūdumai, dziedātājai un vokālajai 
pedagoģei Rūtai Dūdumai-Ķirsei, 
jauniešu deju kolektīva “Mārupe” 
vadītājam Rolandam Levicam un 
dziedātājai Samantai Tīnai.

Vladislavam Blaham un Igoram 
Šošinam. Šo mūziķu augstais pro-
fesionālisms un cilvēciskā gudrī-
ba piedeva pasākumam neatkārto-
jamu šarmu. Blahas koncerts paliks 
daudziem spilgtā atmiņā!”

Šogad konkursa īpašie viesi un 
žūrijas locekļi bija ģitārists Igors 
Šošins no Baltkrievijas un viens 

no labākajiem Čehijas ģitāristiem 
Vladislavs Blaha. Vladislavs ir vie-
nīgais čehu ģitārists, kurš ir uzstā-
jies slavenajā Kārnegija koncertzālē 
(Carnegie Hall) Ņujorkā, ASV, ir čet-
ru starptautisku konkursu laureāts 
un “Radio France” bronzas medaļas 
īpašnieks. Mūziķis tikko noslēdzis 
savu 13. koncertturneju  ASV, kas 

sekoja pēc tūres Itālijā.
Konkursa norisi atbalstīja 

Mārupes novada dome, Mārupes 
Kultūras nams, Mārupes Mūzikas 
un mākslas skola, mūzikas instru-
mentu veikals “Tava skaņa” un sa-
lons “Mūzika”.

Noskaidroti labākie 
Mārupes cāļi 2019

Septīto reizi Mārupē izskanējis starptautiskais jauno ģitāristu 
konkurss “Kur tad Tu nu biji?”

Izstrādāts jauns tūrisma maršruts 
“Senās novada mājas un varoņi”

Konkursa noslēgumā klātesošie varēja baudīt Čehijas 
ģitāras virtuoza Vladislava Blaha koncertu

Šogad GRAN PRIX un galveno balvu, salonsmuzika.lv 
dāvāto LaMancha Romero ģitāru, ieguva Mairita. Apsveicam!

Īpašu atzinību par atraktivitāti un iespēju iesildīt leģendāro grupu “Līvi” 4.maija svētkos 
saņēma Mārupes Kultūras nama audzēknis Imanuels Vītols (5 gadi)

Jauno velomaršrutu Mārupieši 
iemēģināja 4.maijā
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Projekta „Tūrisms kopā” ietvaros 
no aprīļa līdz septembrim tiek orga-
nizēti pavisam kopā seši bezmak-
sas pieredzes apmaiņas braucieni 
tūrisma jomas profesionāļiem – tū-
risma pakalpojumu sniedzējiem, gi-
diem un tūrisma speciālistiem. 

Katrs no braucieniem tiek or-
ganizēts kādā no novadiem, 
kurā tiek īstenots 2018.gadā 

uzsāktais projekts „Tūrisms kopā”, 
kas paredz sadarbību dažādās mār-
ketinga aktivitātēs sešu Pierīgas 
novadu starpā – Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Babītes, Ozolnieku un 
Jelgavas. Braucienu laikā būs iespē-
ja iepazīties ar vietējiem tūrisma 
uzņēmējiem, klātienē apmeklēt in-
teresantākās novada apskates vie-
tas un dalīties pieredzes apmaiņā 
ar kaimiņu novadu tūrisma jomas 
pārstāvjiem.

Aprīlī pašvaldība organizēja akci-
ju “Sakopsim mūsu Mārupi, mūsu 
mājas”, kuras laikā mārupieši uzpo-
sa publiskās teritorijas un ceļa 
malas, savukārt pašvaldība no-
drošināja savākto atkritumu uti-
lizāciju. 

Atsaucība bija liela un kopā 
savākti un nodoti apmēram 
90  kubikmetri atkritumu, no 

kuriem lielākā daļa bija bioloģiskie 
atkritumi (lapas, pērnā zāle) un vairā-
ki desmiti nolietotu autoriepu. Arī 
Lielās Talkas ietvaros 27.aprīlī rosība 
bija jūtama itin visos Mārupes nova-
da ciemos, un kopā šogad novadā 
talkoja 12 organizētās talkas vietās.

Viena no centrālajām sakopšanas 
vietām bija Skultes ciemā, kur 
dome kopā ar biedrību “Mārupes 
Uzņēmēji”, starptautisko lidostu 

Pirmais brauciens jau noticis 
25.aprīlī Olaines novadā. Nākamie 
plānoti šādā secībā:

• 22.maijs - Ozolnieku novads
• 20.jūnijs - Mārupes novads
• 18.jūlijs - Ķekavas novads
• augusts (datums tikt precizēts) 

- Babītes novads
• septembris (datums tiks pre-

cizēts) - Jelgavas novads.
Braucienos no katra sadarbī-

bas novada tiek dota iespēja pie-
dalīties 5 dalībniekiem, tūrisma jo-
mas profesionāļiem. Pieteikšanās 
notiek pakāpeniski, sākot ar pirma-
jiem diviem braucieniem – Olaines 
un Ozolnieku novados. Lai pieteiktos 
braucienam, jāaizpilda reģistrēšanās 
anketa: ej.uz/PieredzesApmaina un 
jāsaņem apstiprinājums par dalību 
braucienā uz anketā norādīto e-pas-
tu. Dalība ir bez maksas un tajā ir 
iekļauti transporta pakalpojumi no 

“Rīga”, uzņēmumu “DHL Latvija” un 
vietējiem iedzīvotājiem sakopa teri-
toriju pie aviācijas tūrisma objekta, 
pieminekļa  “Reaktīvais bumb vedējs 
IL-28”. Skultē lidmašīnas skvēra at-
tīrīšanas rezultātā utilizācijai nodoti 
24 kubikmetri būvgružu (demontētā 
vecās sētas pamatne) un 8 kubik-
metri  bioloģisko atkritumu (krūmu 
saknes un velēnas).

Paldies visiem iedzīvotājiem 
un īpašs paldies novada uzņēmē-
jiem – biedrībai “Mārupes uzņēmē-
ji”, starptautiskajai lidostai “Rīga”, 
uzņēmumam “DHL Latvija”, restorā-
nam “Hercogs Mārupe” un pašvaldī-
bas īpašumu pārvaldes darbiniek-
iem, kuriem darba aprīlī netrūka.

Rūpēsimies par savu apkārtni ik 
dienas un atcerēsimies – mēs pie-
deram nākotnei!  

attiecīgā pieredzes apmaiņas brau-
ciena sākumpunkta, ieejas maksas 
apskates objektos, pusdienas un 
grupas vadītāja/gida pakalpojumi.

Vairāk informācijas par brau-
cieniem un pieteikšanos, rakstot 
uz e-pastu turismskopa@pieri-
gaspartneriba.lv, zvanot uz tālruni 
28644888 vai sekojot līdzi jaunu-
miem Facebook.com/pieriga.travel.

Projektu „Tūrisms kopā” (17-00-
A019.332-000005) īsteno biedrība 
„Pierīgas partnerība” kopā ar biedrī-
bu „Lauku partnerība „Lielupe””, bie-
drību „Partnerība Daugavkrasts” un 
Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, 
Ozolnieku un Jelgavas novadu 
pašvaldības Lauku attīstības pro-
grammas 2014.—2020. gadam pasā-
kumā “Starpteritoriālā un starpvals-
tu sadarbība” ietvaros.

Aicinām tūrisma profesionāļus piedalīties 
pieredzes apmaiņas braucienos

Aprīlī mārupieši saposuši novadu

Pēc Lielās Talkas Skultes ciemā  sagurušajiem talciniekiem, mielojoties ar ģimenes restorāna “Hercogs” sagādāto zupu, faktus par 
aviācijas vēsturi klāstīja Skultes sākumskolas pedagogs un novadpētnieks  Valdis Čeičs

Kādā sarunā pie meža Jaunmārupē iedzīvotāji norādīja, ka šogad atkritumu ir mazākā 
skaitā nekā iepriekšējos gados. Par to prieks!

Vīros ir spēks! Tiek demontēta vecās sētas pamati Skultē

Tūrisma profesionāļi pirmajā pieredzes apmaiņas braucienā Olaines novadā
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Mārupes SC jaunie basketbolisti atveduši trīs godalgas no starptautiskā 
basketbola turnīra “Tartu Basket Cup ‘2019”, kurš norisinājās no 3.5.mai-
jam Tartu (Igaunija) pilsētā. 

2.vietu izcīnīja MSC U13 komanda, kura spēlēja Elites grupā. Jāatzīmē, 
ka ceļā līdz finālam tika pieveiktas tādas komandas kā Maskavas 
Dinamo (Krievija), Kauņas Žalgiris (Lietuva) un Telavivas Maccabi 

(Izraēla), bet finālspēlē tika atzīts Roma Stellazurra (Itālija) komandas 
pārākums.

3.vietu Challenge grupā izcīnīja MSC U13 grupas komanda.
3.vietu izcīnīja arī MSC U12 komanda, kura izšķirošajā spēlē pieveica 

Rakveres Tarvas komandu no Igaunijas.
MSC U11 komanda ierindojās 7.vietā.
Turnīra otrajā dienā notika dažādi basketbola prasmju konkursi, kuros 

MSC spēlētāji ieguva individuālās balvas: Slam Dunk konkursā Eduards 
Poškus un Reinis Daļeckis, Shooting Conest konkursā Kristers Kalniņš 
un Kristers Hmeļņickis, bet Lucky Bicycle izlozē jauns velosipēds nonā-
ca Jēkaba Niedras īpašumā.

Mārupes Sporta centra U13 basketbola komanda treneru Matīsa Vārnas 
un Māra Stumbiņa vadībā 21.aprīlī izcīnīja arī 2.vietu Latvijas jaunatnes 
basketbola līgas Latvijas Republikas čempionātā U13 vecumā grupām 
zēniem. 

Apsveicam ar panākumiem!

Mārupes SC jaunie basketbolisti 
atved trīs godalgas no 
starptautiskā basketbola turnīra

Tuvāka informācija:
Māris stubiņš - 22322385

Lilija Kristapsone - 26223278

Autobusa laiki dalībniekiem:
9:30 - Mārupes pamatskola
9:45- Mārupes novada dome
10:15 - Skultes dienas centrs

Jaunmārupes pamatskolas sporta laukumā, Mazcenu alejā 4

26.maijā 11:00

kustīgais burziņš 2019

Pasākums tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
un valsts finansēta projekta “Veselības veicināšanas

un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”
((Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

pieteikumi  un dalībnieku kartiņas jāiesūta pa e-pastu
mscstumbins@inbox.lv līdz  23. maijam  plkst. 10.00

MSC U13 komanda ar treneriem – Latvijas republikas 
čempionāta sudraba medaļu ieguvēji
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1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde aicina 
2019.gada 6.jūlijā doties vienas dienas pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Kurzemi.

Biedrus, to ģimenes locekļus un biedrības atbalstītājus lūdzam 
pieteikties līdz š.g. 20.jūnijam pa tālr.: Laima- 67933750, 27194343.

Bicuna Marija dzim. 1939.gadā
Garbolinska Lidija dzim. 1945.gadā
Kalniņa Ingrida dzim. 1950.gadā
Poiša Lolita dzim. 1966.gadā
Preciniece Taisija dzim. 1928.gadā
Stira Jānis dzim. 1935.gadā
Solomjanaja Margarita dzim. 1930.gadā
Agita Pāvula dzim. 1933.gadā

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

8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
2019. gada aprīlī 
reģistrētie mirušie DIEVKALPOJUMI 

Katru svētdienu
plkst. 11:00 

Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā,

Mazcenu alejā 39

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

2019.GADA
APRĪLĪ 96

Zēni Meitenes
15
Laulības

7
Miruši

15
Dzimuši

Šā gada 11.aprilī Mārupes kultūras namā notika novada senioru bied-
rības kopsapulce, kurā tika apspriesti biedrības paveiktie darbi 2018.
gadā un plāni 2019.gadam.

Sapulcē tika ievēlēta jaunā valde, valdes priekšsēdētājs un revīzijas 
komisija.

Cienījamie seniori, ja jums ir kādi jautājumi , priekšlikumi par senioru 
biedrības darbu vai arī kā kļūt par tās biedru, tad varat vērsties pie sava 
ciema Senioru biedrības valdes pārstāvjiem:

Mārupē - Lilija Kristapsone, tel.26223278
Jaunmārupē - Vera Stumbure, tel.28323287
Tīrainē - Gunta Skoboļeva, tel.28801227
Skultē, Dzidra Griškoite, tel.28375348
Senioru biedrības valdes priekšsēdētājs Atis Ceplis tel.29489057

Rūta Krastiņa, senioru biedrības valdes locekle

Dokumentālās īsfilmas veidošanai tiek meklēti senioru pāri vecumā 
no 62 gadiem, kas šomēnes plāno noslēgt laulības un sarakstīties. 
Aicinu kļūt par filmas galvenajiem varoņiem! 

Filmu veido Latvijas Kultūras akadēmijas kino režijas studente 
Ludmila Roziņa. Pieteikšanās un informācija pa telefonu 26049892

Darbu sākusi Senioru biedrības 
jaunā valde

Seniorus aicina pieteikties 
filmēšanai

PAZIŅOJUMS

SPORTA NOTIKUMI
8.maijā
plkst. 18.00 Jaunmārupē
Pavasara kross

9.maijā
plkst. 14.00 Skultē
Pavasara kross

11.maijā
plkst. 10.00 Mārupes vidusskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā Mārupes SC - Dinamo 1,2

11.maijā
plkst. 10.00 Jaunmārupes stadionā
Mārupes novada atklātās sacensības vieglatlētikā U10, 
U12, U14, U16 grupās

12.maijā
plkst. 10.00 Mārupes vidusskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā Mārupes SC – JDFS Alberts
plkst. 10.00 Mārupes vidusskolas stadionā
Mārupes novada atklātās sacensības vieglatlētikā U10, 
U12, U14, U16 grupās

15.maijā
plkst. 18.00 Jaunmārupē
Pavasara kross

16.maijā
plkst. 14.00 Skultē
Pavasara kross

17.maijā
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā, Tīraines 
sporta kompleksā
Starptautiskais turnīrs basketbolā “Marupe Cup ‘2019” 
U9, U10, U11 grupās
plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Nacionālās Līgas godalgoto vietu ieguvēju komandu un 
individuālo nomināciju ieguvēju sveikšana

18.maijā
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā, Tīraines 
sporta kompleksā
Starptautiskais turnīrs basketbolā “Marupe Cup ‘2019” 
U9, U10, U11 grupās

19.maijā
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā, Tīraines 
sporta kompleksā
Starptautiskais turnīrs basketbolā “Marupe Cup ‘2019” 
U9, U10, U11 grupās

22.maijā
plkst. 10.00 Mārupes Ledus hallē
Mārupes novada slidošanas sacensības “Slidotprieks”

22.maijā
plkst. 18.00 Jaunmārupē
Pavasara kross

23.maijā
plkst. 14.00 Skultē
Pavasara kross

25.maijā
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbola turnīrs “Baltais Kauss” finālposms U10, 
U11 grupās

26.maijā
plkst. 9.30 Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Skrējiens “Mārupe”
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Basketbola turnīrs “Baltais Kauss” finālposms U10, 
U11 grupās
plkst. 11.00 Jaunmārupes pamatskolas sporta 
laukumā
Senioru sporta diena

29.maijā
plkst. 18.00 Jaunmārupē
Pavasara kross

1.jūnijā
plkst. 11.00 Jaunmārupē
Riteņbraukšanas sacensības “Libera Kauss”

Aicinām būt aktīviem un piedalīties velo - foto orientēšanās pasākumā 
visām vecumu grupām. 

Pasākuma datums: 8.jūnijs
Pasākuma norises vieta: Mārupes novada teritorija
Pasākuma starta un finiša vieta: Mārupes BMX sporta parkā, Tīraines 

dārzi 6, Mārupe, Mārupes novads
Komandu starts: brīvi izvēlētā laikā no plkst. 9:30 – 11:30
Atgriešanās Mārupes BMX sporta parkā: ne vēlāk kā 2 stundu laikā no 

individuālā starta brīža un ne vēlāk kā līdz plkst. 13:30 
Apbalvošana
Uzvarētāju apbalvošana notiek pēc visu komandu finiša un rezultātu 

apkopošanas pauzē starp BMX sacensību braucieniem, aptuveni 14:00. 
Precīzs apbalvošanas laiks tiks paziņots pēc visu komandu finiša, bet 
ne vēlāk kā 14:30. 

Pieteikšanās
Komandas savu dalību var pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu www.

marupe.lv. Komandu pieteikumi www.marupe.lv tiek pieņemti no 03.06.2019.  
līdz 07.06.2019. plkst.12:00. 

Pasākuma dienā komandu pieteikumi tiks pieņemti ierobežotā skaitā, 
atbilstoši sagatavotajiem komandu rezerves komplektiem. Aicinām pie-
teikties savlaicīgi.

Pasākuma nolikums pieejams www.marupe.lv 
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Pasākums tiek īstenots Projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) pasāku-
ma “Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās 
pasākums visām vecuma grupām” ietvaros.

8.jūnijā aicina piedalīties velo– 
foto orientēšanās pasākumā


