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2019.GADA MARTS

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

19.februārī noslēgusies “Ekse
lences balvas” pasniegšanas cere
monija, kurā sveikti labākie bioloģi
jas, fizikas, ķīmijas, matemātikas 
un ekonomikas skolotāji. Mārupes 
novads šogad var lepoties ar divām 
balvām – Ekselences balva ekono
mikā piešķirta Mārupes vidussko
las skolotājai Līgai Lagzdkalnei, 
savukārt Ekselences balva ķīmijā – 
Mārupes vidusskolas skolotājai 
Lindai Kovaļevskai.

Mārupes novadu finālā 
pārstāvēja četri skolotā-
ji – Mārupes pamatsko-

las fizikas skolotāja Daiga Krieviņa, 
Jaunmārupes pamatskolas bioloģi-
jas skolotāja Rūta Rozenfelde un 
divas skolotājas no Mārupes vi-
dusskolas - ekonomikas skolotā-
ja Līga Lagzdkalne un ķīmijas sko-
lotāja Linda Kovaļevska. 19.februārī 
visas dienas garumā Ekselences bal-
vas 2019 finālisti rādīja savu pro-
fesionālo meistarību, vadot stun-
das skolēniem, analizējot mācību 
situācijas un klāstot savu izpratni 
par mācību priekšmeta mācīšanu. 

1400 eiro katram balvas ieguvē-

jam nodrošināja Latvijas Elektro-
tehnikas un elektronikas rūpniecī-
bas asociācija, Latvijas Ķīmijas un 
farmācijas uzņēmēju asociācija, AS 
„Swedbank”, AS „Latvijas valsts 
meži”, “Accenture” Latvijas filiāle. 
SIA “Lielvārds” visiem finālistiem 
dāvina veicināšanas balvas.

1.martā, Mārupes novada dome 
parakstīja līgumu ar SIA “Arčers” par 
Mārupes pamatskolas jaunās 
piebūves un sporta laukuma projek
tēšanu, būvniecību un autoruz
raudzību. Līgumu parakstīja 
Mārupes novada domes 
priekšsēdētāja vietniece Līga 
Kadiģe, SIA “Arčers” valdes locekle 
Maija Baltgalve un valdes loceklis 
Mārtiņš Lāma.

SIA “Arčers” tiesības slēgt 
līgumu ieguva atklāta iepir-
kumu konkursa rezultātā. 

Līguma kopējā summa ir 8 397 017 
eiro bez PVN, projekta īstenošanai 
pēc valsts budžeta apstiprināšanas 
dome plāno ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē. 

Mārupes novada domes priekš-
sēdētāja vietniece Līga Kadiģe: “Man 
ir patiess gandarījums par lēmumu 
paplašināt Mārupes pamatskolu, 
jo mūsu novadā jau vairāku gadu 
garumā ir augstākie dzimstības 
rādītāji valstī un, neskatoties uz 
jau veiktajām investīcijām izglītības 
infrastruktūrā, vēl joprojām trūkst 
vie tas bērniem izglītības pakalpoju-
ma nodrošināšanai. Es tiešām ticu, 
ka skolas jaunā izglītības iestādes 
piebūve būs izcils pamats mūsu 
nākotnei un kalpos par otrajām mā-
jām mazajiem mārupiešiem.”

”SIA “Arčers” valdes locekle Maija 
Baltgalve: “Priecājamies par iespē-
ju ar savu artavu sekmēt Mārupes 
novada attīstību. Īpašu uzslavu nova-
da dome ir pelnījusi par konkursa 
prasību izmantot BIM jeb būves in-
formācijas modelēšanas sistēmu 
projektēšanas laikā. Mūsu pieredze 
ar BIM liecina, ka tas ļauj racionā-
li un efektīvi izmantot resursus, kā 

arī sarežģītu objektu un risinājumu 
gadījumā palīdz sekmīgāk organizēt 
būvdarbu procesu. Lielākais izaicinā-
jums būs īsais projekta īstenošanas 
termiņš, kas ir pakārtots mācību pro-
cesam. Tas būs paveicams, ja visas 
iesaistītās puses mērķtiecīgi strādās 
kvalitatīvam rezultātam paredzēta-
jā laikā, un mēs tam esam gatavi.”

Plānots, ka būvprojekts tiks re-

alizēts divās kārtās. 1.kārtā tiks 
uzbūvēta jaunā skolas piebūve, 
labiekārtota apkārtne, izbūvētas 
autostāvvietas un rekreācijas zo-
na, savukārt 2.kārtā – izbūvēti āra 
sporta laukumi. Jaunā piebūve būs 
4 stāvu ēka ar kopējo platību 6200 
m2. Tajā plānots izvietot 37 mācī-
bu klases, laboratorijas un darbnī-
cas 5.līdz 9.klašu skolēniem, bib-

liotēku, dejošanas zāli, kā arī telpas 
atbalsta centram un skolas adminis-
trācijai. Tādējādi skolā kopumā tiks 
nodrošināta iespēja mācības apgūt 
1000 skolēniem, kas ir gandrīz di-
vas reizes vairāk nekā šobrīd. 1.kār-
tas būvdarbus plānots pabeigt līdz 
2020.gada 28.augustam, savukārt 
2.kārtai būvdarbu beigu termiņš ir 
2020.gada 15.decembris.

Arvien pieaugošais jaundzimušo 
skaits liek Mārupes pašvaldībai 
nepārtraukti domāt par izglītī-
bas infrastruktūras pilnveidoša-
nu, vairāk kā pusi pašvaldības 
budžeta novirzot izglītības funkci-
ju īstenošanai. Lai uz šī gada 1.sep-
tembri nodrošinātu 2012.gadā dzi-
mušajiem bērniem mācību proce-
sam nepieciešamās telpas, šogad 
līdz augustam Mārupes pamatsko-
lai un Jaunmārupes pamatskolai 
paredzēts uzstādīt moduļa tipa 
piebūves. Līdz jaunajam mācību 
gadam plānots pabeigt Mārupes vi-
dusskolas jaunā korpusa būvniecī-
bu, kas tiek īstenota, piesaistot 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansējumu, savukārt, risinot 
jautājumu par pirmsskolas izglītī-
bas pieejamību, šogad tiks uzsāk-
ta jauna bērnudārza Jaunmārupē 
būvprojekta izstrāde.

PARAKSTĪTS LĪGUMS PAR JAUNAS 
PIEBŪVES PROJEKTĒŠANU UN 
BŪVNIECĪBU MĀRUPES PAMATSKOLAI

19. februārī valdība apstiprināja 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) sagatavoto Ministru kabine
ta rīkojuma projektu, kurš paredz 
no 2019. gada 1. septembra 
Mārupes vidusskolai piešķirt valsts 
ģimnāzijas statusu.

Mārupes vidusskolas direk-
tors Jānis Lagzdkalns: 
“Man ir patiesi liels 

prieks un gods par to, ka ar savu 
darbu, pedagogu ieguldījumu un mū-
su skolēnu sasniegumiem Mārupes 
vidusskola ir ieguvusi valsts ģimnāzi-
jas statusu. Mēs to bijām pelnījuši. 
Esam sev uzlikuši augstu latiņu un 
priekšā stāv liels darbs, lai to no-
turētu un celtu vēl augstāk.”

Lai vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāde varētu pretendēt uz 
valsts ģimnāzijas statusu, tai jāat-
bilst Ministru kabineta noteikumu 
prasībām par īstenojamo izglītības 
programmu skaitu, skolēnu skaitu 
un mācību sasniegumu vidējo pro-
centuālo novērtējumu centralizēta-
jos eksāmenos, kā arī jāveic peda-
gogu tālākizglītības un metodiskā 
centra funkcijas plānošanas reģionā 
un jāiesaistās valsts izglītības politi-
kas un izglītības attīstības stratēģi-

jas veidošanā.
Mārupes vidusskola īsteno trīs 

vispārējās vidējās izglītības pro-
grammas, kuru vidū ir arī matemā-
tikas, dabaszinību un tehnikas virzie-
na programma. Vidusskolas skolēnu 
mācību sasniegumu vidējais procen-
tuālais novērtējums centralizētajos 
eksāmenos 2017. un 2018.gadā ir 
vidēji par 10% augstāks nekā vidē-
ji valstī un par 5% pārsniedz Rīgas 
plānošanas reģiona skolu rezultātus.

Pēc Valsts izglītības satu-
ra    centra sniegtās informācijas, 
Mārupes vidusskolas izglītojamo 
mācību sasniegumu vidējais pro-
centuālais novērtējums centrali-
zētajos eksāmenos 2017.gadā bi-
jis 61,38% (valstī 49,11%, Rīgas 
plānošanas reģionā 50,79%), bet 
2018.gadā - 61,3% (valstī 49,7%, 
Rīgas plānošanas reģionā 51,31%).

Šajā mācību gadā 10.-12.klašu 
grupā mācās 237 jaunieši un sko-
la veic arī pedagogu tālākizglītības 
centra un reģionālā metodiskā cen-
tra funkcijas plānošanas reģionā. 
Mārupes vidusskolas pedagogi pie-
dalās valsts izglītības politikas vei-
došanā, piedalās valsts izglītības 
politikas dokumentu izstrādes dar-
ba grupās, kā arī valsts pārbaudes 

darbu satura izstrādē un mācību 
priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. 
Pašvaldības un Pierīgas novadu 
apvienības līmenī Mārupes skolas 
pedagogi izstrādā arī olimpiāžu un 
konkursu uzdevumus.

Šobrīd Latvijā darbojas 28 valsts 
ģimnāzijas, kurās mācās apmēram 
10% no kopējā vidusskolēnu skai-
ta. Iepriekšējo trīs gadu laikā valsts 
ģimnāzijas statuss tika piešķirts 
divām vispārējās izglītības iestādēm 
– Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai un 
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai. 
Valsts ģimnāzijas ir nozīmīgs valsts 
atbalsts talantīgajiem un spējīga-
jiem skolēniem, kas savukārt lab-
vēlīgi ietekmē izglītības procesa 
kvalitāti un rezultātu, jo spējīgāko 
skolēnu sasniegumiem ir būtiska 
ietekme uz valsts konkurētspēju un 
starptautiskajiem sasniegumiem.

IZM savā paziņojumā uzsver, ka 
vispārējā izglītībā ir nepieciešams 
mērķtiecīgi organizēts darbs mācī-
bu procesa pilnveidē, tai skaitā ra-
dot iespējas spējīgo skolēnu talantu 
savlaicīgai atklāšanai un izkopša-
nai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācī-
bu darbu un individualizētu atbals-
tu skolēnu izcilībai.

Mārupes vidusskolai ar 2019.gada 1.septembri 
piešķirts valsts ģimnāzijas statuss

Ekonomikas un ķīmijas skolotājas 
no Mārupes vidusskolas iegūst 
Ekselences balvu

No kreisās: SIA “Arčers” valdes loceklis Mārtiņš Lāma un valdes locekle Maija Baltgalve, Mārupes novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe

No kreisās: Mārupes vidusskolas 
ekonomikas skolotāja Līga Lagzdkalne un 

ķīmijas skolotāja Linda Kovaļevska
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Mārupes pamatskolas pārbūves 

būvprojekta izstrāde, būvdarbi un au-
toruzraudzība, SIA “ARČERS”, līgu-
ma summa 8 397 017 eiro bez PVN.

Mārupes novada attīstības pro-
grammas 2020. - 2026.gadam iz-
strāde, SIA “IsMade”, līguma sum-
ma 20 875 eiro bez PVN.

Kancelejas preču piegāde, SIA 
“A-birojs”, līguma summa līdz 41 
999,99 eiro bez PVN.

Tautas tērpu izgatavošana un 
piegāde Mārupes novada pašvaldī-
bas iestādēm, Sandras Balkājas in-
dividuālais uzņēmums “SKRODERS”; 
SIA “SBMK”; V.Bļinkovas indi-
viduālais uzņēmums “MĀKSLA”, līgu-
ma summa 13 064,06 eiro bez PVN.

Autoceļa C-10 (Mazieķi – 
Muižnieki – Stīpnieku ceļš) pār-
būve, SIA “BALTIJAS BŪVE”, līgu-
ma summa 246 643,99 eiro bez PVN.

Informējam, ka Mārupes novada 
domes uzdevumā SIA “Dynamic 
University” ir uzsākusi darbu pie 
Mārupes novada izglītības attīstī
bas stratēģijas 2020.2026. gadam. 
Stratēģijas izstrādes procesā pie
dalās Izglītības dienesta, novada 
izglītības iestāžu, Attīstības 
nodaļas speciālisti un Izglītības 
konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir ap-
zināt pašreizējo situāciju 
un pastāvošos izaicināju-

mus, un noteikt Mārupes novada 
izglītības attīstības tendences un 
iespējamās nākotnes vajadzības 
pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā 

AKTUĀLIE IEPIRKUMI
Remontmateriālu un citu sa-

dzīves preču iegāde, piedāvājumu 
iesniegšana līdz 15.03.2019.

Saimnieciska rakstura pakalpo-
jumu veikšana Mārupes novadā, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
15.03.2019.

Sporta preču piegāde, pieņemts 
lēmums par līguma slēgšanas tiesī-
bu piešķiršanu SIA “RANTZOWS 
SPORT”.

Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbi ziemas apstākļos, pieņemts lē-
mums par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu SIA “Eco Baltia vide”.

Mārupes mūzikas un mākslas sko-
las pārbūves būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzība, pieņemts lē-
mums par līguma slēgšanas tiesī-
bu piešķiršanu SIA “AR.4”.

Domes izpilddirektors
 Kristaps Ločs

izglītībā, profesionālās ievirzes un in-
terešu izglītībā, karjerizglītībā, pieau-
gušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, 
speciālajā un neformālajā izglītībā. 
Stratēģijā tiks noteikti izglītības at-
tīstības mērķi, prioritātes, rīcības vir-
zieni un pasākumi, un tā būs pamats 
pašvaldības budžeta plānošanai un 
finansējuma piesaistei izglītības at-
tīstības projektiem nākotnē.

Lai Stratēģijas izstrādes procesā 
nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalības 
iespējas, aicinām Mārupes novada 
iedzīvotājus piedalīties šādos sabie-
drības līdzdalības procesos:

• pieteikties līdzdalībai diskusijā, 
kura tiks organizēta 2019.gada mai-
jā,  sūtot elektronisku pieteiku-

mu uz e-pastu marupe@marupe.
lv, vai iesniedzot pieteikumu klā-
tienē, Mārupes novada Izglītības 
dienestā, Konrāda ielā 5, Mārupē, 
Mārupes novads, LV-2167 vai zva-
not pa tālruni - 67687143.

• iesniegt arī rakstiskus priekšli-
kumus Stratēģijai līdz 2019.gada 
1.maijam, nosūtot tos uz e-pastu 
marupe@marupe.lv, vai rakstiski 
adresējot Mārupes novada Izglītības 
dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, 
Mārupes novads, LV-2167. 

Aicinām iesaistīties Mārupes 
novada izglītības attīstības stratēģi-
jas 2020.-2026. gadam izstrādē!

Lēma par zemes ierīcības projek-
tu apstiprināšanu, adrešu piešķirša-
nu un lietošanas mērķu maiņu 
vairākiem nekustamajiem īpašum-
iem Mārupes novadā.

Pieņēma zināšanai iepirkuma 
komisijas lēmumu par iepirkuma 
“Mārupes pamatskolas pārbūves 
būvprojekta izstrāde, būvdarbi un 
autoruzraudzība” līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu SIA “ARČERS” 
par kopējo līguma summu 8 397 
017,00 eiro bez PVN.

Lēma neakceptēt SIA “Olaines 
kūdra” paredzēto darbību “Kūdras 
ieguves lauku paplašināšana atrad-
nē “Cenu tīrelis” Mārupes novada 
Mārupes pagasta, Babītes novada 
Babītes pagasta un Olaines nova-
da Olaines pagastā”. 

Apstiprināja kārtību “Mārupes 
novada pašvaldības speciālā budže-
ta ceļu fonda pārvaldīšanas kārtī-
ba” un Mārupes novada pašvaldī-
bas speciālā budžeta - ceļu un ie-
lu fonda vidējā termiņa programmu 
2019.–2021.gadam.

Piešķīra tiesības slēgt līdzdarbī-
bas līgumu un saņemt finansējumu 
valsts pārvaldes uzdevuma veikša-
nai konkursa “Mārupe – mūsu mā-
jas 2019” ietvaros vairākām privāt-
personām.

Lēma nodot atsavināšanai paš-
valdības nekustamo īpašumu “I-
127 Mazā Gramzdas iela”, Mārupes 
novads, ar kadastra Nr.8076 002 
0075, pārdodot to izsolē ar preten-
dentu atlasi. 

Lēma par finansiālu atbalstu 

Mārupes novada dome 2019.
gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.13 (sēdes protokola Nr.2) 
“Par paredzēto darbību “Kūdras 
ieguves lauku paplašināšana atrad
nē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, 
Babītes novada Babītes pagasta un 
Olaines novada Olaines pagasta 
teri torijās”, lemjot neakceptēt 
ierosinātāja SIA “Olaines kūdra” 
(reģ.Nr. 40003006999, adrese: Rī
gas iela 21, Olaine, LV2114) 
paredzēto darbību. 

Lemjot par paredzēto darbī-
bu, Mārupes novada dome 
neuzskatīja par iespējamu 

akceptēt tādu paredzēto darbību, 
kura neatbilst spēkā esošajam 
Mārupes novada teritorijas plāno-
jumam un ņemot vērā Mārupes nova-
da iedzīvotāju un juridisko personu 

Pašvaldība aicina pieteikties pretendentus konkursā par tiesībām 
saņemt līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecuma grupu 
Mārupes novada iedzīvotājiem.

Motokrosa sacensību organizēšanai iespējams saņemt pašvaldības 
līdzfinansējumu līdz 7 000,00 eiro, bet ne vairāk kā 50% no paredzamo 
izdevumu koptāmes.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 5.aprīlim personīgi Klientu ap-
kalpošanas centrā, Mārupes novada domes ēkā 1.stāvā, vai sūtot pa pas-
tu Mārupes novada domei,  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167. 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Konkursi.

Mārupes pašvaldība izsludina konkursu bērnu un jauniešu nometņu or
ganizēšanai 2019.gada vasarā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju un juridis-
ko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā vasaras 
periodā, rīkojot pieejamas, dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 3.aprīlim plkst.12.00 personī-
gi vai atsūtot pa pastu Mārupes novada Domei, adrese: Daugavas iela 
29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167. Personīgi piedāvājumus var 
iesniegt Mārupes novada Domes klientu apkalpošanas centrā darba die-
nās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz 15.00). 

Ar prasībām nometņu pie dāvājumu noformēšanai var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Konkursi.

Vides apsaimniekošanas uzņē
mums SIA “Eco Baltia vide” aicina 
Mārupes novada iedzīvotājus šā 
gada 22.martā piedalīties lielgaba
rīta un mājsaimniecībā radušos 
bīstamo atkritumu izvešanas akci
jā.

Šajā reizē iedzīvotāji īpaši 
aicināti nodot nolietotās 
elektroiekārtas, ņemot vērā, 

ka tās satur videi un cilvēkiem kaitī-
gas vielas, taču pārstrādē nonāk ti-
kai neliela daļa no nolietotajām elek-
troiekārtām. Tāpat akcijas laikā 
varēs nodot citus mājsaimniecībā 
radušos videi kaitīgos atkritumus 
un lielgabarīta atkritumus.

Lielgabarīta un bīstamo atkri-
tumu izvešana ir iepriekš jāpiesa-
ka, zvanot pa tālr. 8717 vai rakstot 
uz marupe@ecobaltiavide.lv līdz 
18.martam (ieskaitot). Obligāti ir 

aktīvu līdzdalību, nav sagaidāms, 
ka esošajos apstākļos teritorijas 
plānojumā var tikt veikti tādi grozī-
jumi, kas pieļautu paredzētās dar-
bības īstenošanu. Tāpat ņemts 
vērā apstāklis, ka paredzētās dar-
bības īstenošanas nodrošināšanai ir 
paredzēts izmantot esošu pašvaldī-
bas infrastruktūru, kura atrodas šim 
nolūkam neparedzētajā funkcionā-
lajā zonējumā (dzīvojamā un lauk-
saimniecības teritorijā) un par ko ir 
saņemti iebildumi no iedzīvotājiem, 
kā arī fakts, ka no paredzētās darbī-
bas īstenošanas pieteiktajā un nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
izvērtētajā apjomā ir atteikusies pa-
ti Ierosinātāja.

Ar lēmuma pilnu redakciju, kas 
ietver pamatojumu un informāci-
ju par sabiedriskās apspriešanas 
procesu, var iepazīties pašvaldības 

mājas lapā www.marupe.lv sadaļā 
Sabiedrība/Vide/IVN paziņojumi, kā 
arī sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās 
apspriedes. 

Informācija par ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesu un 2017.gada 
15.marta Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinums Nr.7 par ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumu kūdras 
ieguves lauku paplašināšanai atrad-
nē “Cenas tīrelis” pieejami Vides pār-
raudzības valsts biroja tīmekļa viet-
nē http://www.vpvb.gov.lv 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumu kūdras ieguves lauku pa-
plašināšanai atradnē “Cenas tīre-
lis” var iepazīties ziņojuma saga-
tavotāja SIA “Estonian, Latvian & 
Lithuanian Environment” tīmekļa 
vietnē http://www.environment.lv.

jānorāda atkritumu veids, aptuve-
nais apjomu un savākšanas vieta 
(adrese).

Pieteikto lielgabarīta un bīsta-
mo atkritumu savākšana notiks 
22.martā, sākot no plkst. 7:00 vi-
sas dienas garumā. Lai nodrošinātu 
pieteikto atkritumu izvešanu, atkri-
tumi ir jāizliek pieteikumā norādīta-
jā vietā, ārpus iežogotas teritorijas, 
kas ir pieejama “Eco Baltia vide” 
darbiniekiem. Iedzīvotājiem pašiem 
atrasties klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams.

Akcijas laikā tiks savākti lielgaba-
rīta atkritumi – atkritumi, ko izmēru 
dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs 
(mēbeles, matrači u.c.) un sadzīvē 
radušies bīstamie atkritumi, t.sk. 
elektroiekārtas (baterijas un aku-
mulatori, sadzīves elektroiekārtas, 
viens komplekts vieglo automašīnu 
riepu bez diskiem, spuldzes u.c.).

Veicot lielgabarīta atkritumu iz-
vešanu, netiks savākti cita veida at-
kritumi, kā piemēram, sadzīves at-
kritumi un būvgruži (podi, vannas, 
palodzes, durvis logi u.c. ražošanas 
atkritumi, kas radušies būvniecības 
procesā).

vairākiem Mārupes novada spor-
tistiem un mūziķiem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pa-
kalpojumu Mārupes novadā” un 
pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.5/2019 “Par Mārupes novada 
2012.gada 25.janvāra saistošo notei-
kumu Nr.10/2012 “Mārupes novada 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klases” atzīšanu par spēku zaudē-
jušiem”.

Lēma slēgt deleģēšanas līgu-
mu, pilnvarojot veikt likuma “Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 7.punktā paredzēto no 
pašvaldības autonomām funkci-
jām izrietošo pārvaldes uzdevu-
mu  - nodrošināt iedzīvotājiem so-
ciālo palīdzību (bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar naktsmītni) ar 
līguma termiņu – trīs gadi no līgu-
ma noslēgšanas brīža, ar biedrību 
“Labā Cerība”, reģ. Nr.40008084294, 
un draudzi “Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Zilais Krusts””, reģ. 
Nr.90000165647.

Lēma iecelt Valdi Kārkliņu 
Mārupes novada Pašvaldības īpašu-
mu pārvaldes vadītāja amatā ar 
2019.gada 1.martu.

Lēma izveidot darba grupu 
Mārupes novada pašvaldības 
līdzdalības AS “Mārupes komunā-
lie pakalpojumi” pārvērtēšanai un 
saistošo noteikumu izstrādei.

Lēma organizēt iepirkumu 
“Mārupes novada pašvaldības 
iestāžu remontdarbi”.

Lēma par mantiskā ieguldījuma 

veikšanu AS „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pamatkapitālā un pamat-
kapitāla palielināšanu.

Lēma organizēt konkursu par 
tiesībām saņemt pašvaldības līdz-
finansējumu motokrosa sacensī-
bu organizēšanai un apstiprināja 
konkursa nolikumu.

Lēma piešķirt SIA „Mārupes Tenisa 
skola” līdzfinansējumu 10 000,00 eiro 
apmērā 2019.gada gada pirmajam 
pusgadam ar 2017.gada 29.maija 
līdzdarbības līgumu pilnvarotā pār-
valdes uzdevuma veikšanai.

Lēma rīkot konkursu par tiesībām 
organizēt bērnu nometnes 2019.
gadā un apstiprināja konkursa no-
likumu.

Apstiprināja Mārupes nova-
da pašvaldības autoceļu un ielu 
sarakstu ar noteiktām uzturēšanas 
klasēm.

Lēma atstāt Mārupes novada 
domes 2016.gada 21.decembra 
saistošo noteikumu Nr.47/2016 “Par 
Mārupes novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai” 7.1 apakš-
punktu negrozītu.

Saskaņoja Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas Attīstības plānu  
2019.-2021.gadam

Domes priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe

Domes lēmumi 27.februāra sēdē

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību 
“Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē 
“Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada 
Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta 
teritorijās”

Pašvaldība izsludina konkursus

22.martā būs iespēja nodot 
lielgabarīta atkritumus

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem februārī

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību
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piektdiena, 8.marts 2019

Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 
2019. gada 25. maijā. Latvija šajās 
vēlēšanās ir viens vēlēšanu apga
bals, un EP no Latvijas būs jāievēl 
astoņi deputāti.

Atbilstoši Republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu 
komisiju un vēlēšanu ie-

cirkņu komisiju likumam un saskaņā 
ar „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu 
komisiju izveidošanas instrukciju” 
Mārupes novada Vēlēšanu komisija 
aicina no 25. marta līdz 8. aprīlim 
pieteikt vēlēšanu iecirkņu komisiju 
locekļu kandidātus darbam 2019.ga-
da Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
Mārupes novada 5 vēlēšanu ie-
cirkņos:

790.iecirknis – Mārupes novada 
domē, Daugavas ielā 29, Mārupē;

791.iecirknis – Jaunmārupes 
pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, 

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2018. gada  23. janvāra sēdes  Nr. 1 
lēmumu Nr. 11

Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 21. decembra saistoša
jos noteikumos Nr. 47/2016 „ Par 
Mārupes novada pašvaldības līdzfi
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo mā
ju pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu  li-
kuma 6. panta sesto daļu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016. gada 21. decembra saistoša-

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2019

Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2018. gada  23. janvāra sēdes  Nr.  1 
lēmumu Nr. 38

Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 27. aprīļa saistošajos no
teikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes nova
da pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2018

Pieņemti  ar Mārupes novada domes 
2018. gada  28. novembra  sēdes  Nr.  
15 lēmumu Nr. 13

Precizēti ar Mārupes novada domes 
2018. gada  19. decembra  sēdes  Nr.  
16 lēmumu Nr. 14

Grozījumi Mārupes novada domes 
2017. gada 22. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 29/2017 „Par sociā
lajiem pabalstiem Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo-

Jaunmārupē;
955.iecirknis - Mārupes pa-

matskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
956.iecirknis - Mārupes vidus-

skolā, Kantora ielā 97, Mārupē;
957. iecirknis - Skultes dienas cen-

trā, Skultes ielā 31, Skultē.
Tiesības pieteikt un izvirzīt savus 

pārstāvjus iecirkņa komisijā:
1) reģistrētām politiskām parti-

jām vai reģistrētu politisko  parti-
ju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne 
mazāk kā desmit vēlētāji,

3) attiecīgās vēlēšanu komisijas 
loceklim.

Katra politiskā partija vai politis-
ko partiju apvienība, vēlētāju grupa 
vai attiecīgās vēlēšanu komisijas 
loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt 
un pieteikt ne vairāk kā septiņus 
kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:

jos noteikumos Nr.47/2016  „Grozījumi 
Mārupes novada domes 2016. gada 
21. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 47/2016 „Par Mārupes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma piešķirša-
nu dzīvojamo māju pieslēgšanai cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai”  šā-
dus grozījumus: 

1. Izteikt Saistošo noteikumu 
5.1apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1. fiziskai personai, kurai zemes-
grāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesī-
bas uz 3. punkta prasībām atbilstošu 
nekustamo īpašumu un tās deklarētā 
dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms 
pieteikuma iesniegšanas ir 3.punkta 
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā 
vai tās laulātais, vai tās pirmās un 
otrās pakāpes radinieki, vai aizbild-
nis, aizgādnis, aizbildnībā esošā per-

1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 
2016. gada 27. aprīļa saistošajos no-
teikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes nova-
da pašvaldības nolikums” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Aizstāt Saistošo noteikumu 8. 
punkta pirmajā teikumā vārdus “ad-
ministrācijas vadītājs” ar vārdu “iz-
pilddirektors”. 

2. Svītrot Saistošo noteikumu 8. 

jumu un sociālās palīdzības likuma 
3.panta otro daļu, 33. panta otro daļu, 
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu.

 Izdarīt Mārupes novada domes 
2017. gada 22. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 29/2017 „Par so-
ciālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 
(turpmāk tekstā – Saistošie noteiku-
mi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 6. punktā 
skaitli „260” aizstāt ar skaitli „280” 

1) kurš prot latviešu valodu;
2) kuram ir vismaz vispārējā vidē-

jā izglītība;
3) kurš nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav pilnvarotā perso-
na kandidātu saraksta iesniegšanai;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas vai attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;

5) kurš  nav citas vēlēšanu ko-
misijas loceklis vai citas iecirkņu 
komisijas loceklis.

 Latvijas vēlēšanu iecirkņa ko-
misijas locekļa kandidāta pietei-
kums pieejams www.cvk.lv

Pieteikumu lūdzam iesniegt Mār-
upes novada Vēlēšanu komisijā 
sekretārei A.Vargulei Mārupes nova-
da Domes Klientu apkalpošanas 
cent rā, Mārupē, Daugavas ielā 29, 
1.stāvā, no 2019.gada 25.marta līdz 
8.aprīlim.

sonai, aizgādnībā esošā persona, ku-
ru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu 
gadu pirms pieteikuma iesniegšanas 
ir 3. punkta prasībām atbilstošajā 
īpašumā, atbilst vismaz vienam 6. 
punktā minētajam kritērijam;

2. Saistošo noteikumu 6.4 punktā 
izslēgt vārdus „1. vai 2. grupas”

3. Izteikt Saistošo noteikumu 14.2 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„14.2. dokumenta kopiju, kas aplieci-
na privātpersonas vai viņas ģimenes lo-
cekļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 un 
6.11. punktos norādītajai kategorijai.”

4. Izteikt saistošo noteikumu pieli-
kumu jaunā redakcijā saskaņā ar pie-
likumu. 

Domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

punkta otro teikumu.
3. Svītrot Saistošo noteikumu 22.4 

punktā vārdus “atceļ administrācijas 
pieņemtus prettiesiskus pārvaldes or-
ganizācijas lēmumus un”.

4. Svītrot Saistošo noteikumu 24. 
punktu.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

un skaitli „320” aizstāt ar skaitli „340”.
 2. Saistošo noteikumus papildināt 

ar  201.punktu šādā redakcijā:
„201. Sociālais dienests personai 

(ģimenei) par kārtējo mēnesi piešķirto 
pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz 
nākamā mēneša 10.datumam.”

3. Saistošo noteikumu 33.1 un 33.2 
apakšpunktos skaitli „150” aizstāt ar 
skaitli „200”.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019

Saistošie noteikumi

Mārupes novada dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 
(prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē teritori-
ja 0,9184 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums 
Viskalnu iela 4A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu 
savrupmāju apbūves gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir 
fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 5.aprīlim Mārupes 
no¬vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pas-
ta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie-
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā: 
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00- 18.00. 

Mārupes novada dome 2019.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 
(prot. Nr.2) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē teritori-
ja 1,4844 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums 
Rožu iela 20A atrodas ciema teritorijā, funkcionālās zonas Savrupmāju 
apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS). 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala nodalīšanu 
Īpašuma teritorijā. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska per-
sona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 5.aprīlim Mārupes 
no¬vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, 
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pas-
ta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie-
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā: 
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00- 18.00. 

Mārupes novada dome 2019.
gada 27.februārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.9 (prot. Nr.2) ”Par de-
tālplānojuma nekustamā īpašuma 
„Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadas-
tra apzīmējuma Nr.80760070602) iz-
strādes pārtraukšanu un nekustamā 
īpašuma “Rasmas” (kadastra 
Nr.80760072076) detālplānojuma 
izstrādes turpināšanu vienotā de-
tālplānojuma teritorijā un izstrādes 
procesā ar nekustamo īpašumu 
„Rēviņas A” (kadastra apzīmēju-

ma Nr.80760070602), paplašinot de-
tālplānojuma izstrādes teritoriju un 
precizējot detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevumu Nr.3-30/6-2018”. 
Ar pieņemto lēmumu tiek atcelts 
Mārupes novada domes 2016.ga-
da 29.jūnija lēmums Nr.9 (protokols 
Nr.7) un Darba uzdevums Nr.2016/6 
detālplānojuma izstrādei nekustamā 
īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai 
un veikti precizējumi detālplāno-
juma nekustamajam īpašumam 
“Rasmas” izstrādes Darba uzdevumā 

Nr.3-30/6-2018, attiecinot to vieno-
ti uz nekustamo īpašumu “Rasmas” 
(kadastra Nr.80760072076) un 
„Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma 
Nr.80760070602). Izmaiņu mērķis 
ir izstrādāt vienotu zemes sadalī-
juma risinājumu abos īpašumos.

Lēmums pieejams Mārupes nova-
da pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv un Latvijas ģeotelpiskās 
informācijas portālā Ģeolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
Rožu iela 20A, Mārupē, detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un “Rēviņas 
A” detālplānojumu izstrādes turpināšanu vienotā teritorijā 
un vienā izstrādes procesā 
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.marts 2019

Informējam, ka “Ūdens saim-
niecības pakalpojumu likums” no-
saka, ka visiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu lietotājiem pār-
ejas periodā līdz 2020. gada 1. jan-
vārim ir jāpāriet uz komercuzskaiti 
pēc komercuzskaites mēraparātu 
rādījumiem. Tas nozīmē, ka Mārupes 
novada Saistošajos noteikumos Nr. 
28/2016 51.1 punktā apstiprinātās 
ūdens patēriņa uz vienu iedzīvotā-
ju normas ir derīgas tikai pāre-
jas periodā un derīgas tikai tiem 

Lai veicinātu dzīvojamo māju 
pieslēgumu izbūvi centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai atsevišķām 
iedzīvotāju grupām, Mārupes 
pašvaldība izsludina pieteikšanos 
līdzfinansējuma saņemšanai. Vei
cot grozījumus saistošajos notei
kumos, papildināts to personu loks, 
kas var pieteikties uz pašvaldības 
atbalstu. 

Ar Mārupes novada domes 
2019.gada 23.janvāra sē-
des Nr.1 lēmumu Nr.11 ir 

stājušies spēkā grozījumi sais-
tošajos noteikumos Nr. 47/2016 
“Par Mārupes novada pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai”, paplašinot 
to personu loku, kuras ir tiesīgas 
pretendēt uz pašvaldības atbalstu 
kanalizācijas pieslēguma izbūvei, 
iekļaujot arī tiesīgās personas laulā-
to, kura atbilstību vērtē atbilstoši 
līdzfinansējuma piešķiršanas kritēri-
jiem. Ir papildināti kritēriji, paredzot, 
ka turpmāk persona ar jebkuras in-
validitātes pakāpi var pieteikties uz 
pašvaldības atbalstu, un precizēta 
pieteikuma veidlapa līdzfinansēju-
ma saņemšanai.

Vēršam uzmanību, ka pagā-
jušā gadā septembrī stājās spēkā 
grozījumi saistošajos noteikumos, 
paredzot, ka uz pašvaldības atbalstu 
var pretendēt arī pensionāri un per-
sonas, kuru apgādībā ir bērns/-i līdz 
18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā 
dzīvesvieta ir tajā pašā nekustama-

AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” informē, ka no 2019. gada 1. 
marta īpašniekiem, kas rēķinus par 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” sniegtajiem pakalpojumiem 
turpmāk vēlas saņemt drukātā veidā, 
papildus rēķinā tiks iekļauta rēķina 
piegādes maksa 0,60 eiro (ar PVN) 
apmērā par katru izdrukāto un nosūtī-
to rēķinu.

Ja turpmāk rēķinus nevēlaties 
saņemt drukātā veidā, lūdzam savu 
vēlmi saņemt rēķinus elektroniski 
(iesniegums brīvā formā) izteikt 
mums sekojošā veidā:

• nosūtot iesniegumu e-pastu uz 
info@mkp.lv,

• nosūtot iesniegumu pa pastu uz 
AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” adresi, Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novads, LV 2167,

• iesniedzot iesniegumu personī-

A/S “Mārupes komunālie pa
kalpojumi” informē, ka saskaņā ar 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likumu”, Ministru kabineta noteiku
mu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedri
sko ūdenssaimniecības pakalpoju
mu sniegšanu un lietošanu” 10. 
punkts nosaka, ka pakalpojuma 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt sniegt 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
(par to rakstiski brīdinot pakalpo
juma lietotāju 30 dienas iepriekš), 
ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs lieto ūdenssaimniecības 
pakalpojumus bez pakalpojuma 
līguma noslēgšanas vai turpina tos 
lietot pēc pakalpojuma līguma iz
beigšanas.

Gada laikā, kopš tiek veikta 
stingrāka kontrole, atklāts 
ne viens vien likumpārkā-

pējs. Tie ir dažādi privātmāju rajoni, 
kur īpašnieki savas mājsaimniecības 
pieslēguši centralizētajiem tīkliem 
patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, 
par tie m nemaksājot. Dažiem no at-
klātajiem  nelikumīgu pieslēgumu 
lietotājiem kompensācijas (soda) 
apmērs pēc MK noteikumos (Nr.174 
noteikumi) par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegša-

jā īpašumā, kuram tiek paredzēta 
pieslēguma izbūve. Tāpat uz at-
balstu var pretendēt juridiska per-
sona, kura uz pārvaldīšanas līguma 
pamata apsaimnieko un pārvalda 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja 
tai ir piešķirtas tiesības nodrošināt 
pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai.

Pieteikumu un tam pievienotos 
dokumentus jāiesniedz no 2019.ga-
da 11.marta līdz 9.aprīlim (ieskaitot) 
Mārupes novada domē (Daugavas 
iela 29, Mārupe, LV-2167) ar norā-
di „Pašvaldības līdzfinansējuma 
saņemšanai kanalizācijas pieslēgu-
ma izbūvei”. Pieteikumi tiek izskatī-
ti to iesniegšanas secībā.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu 
var pretendēt:

1) fiziska persona, kurai zemes-
grāmatā ir nostiprinātas īpašuma 
tiesības uz nekustamo īpašumu, ku-
ru paredzēts pieslēgt centralizēta-
jai kanalizācijas sistēmai, un tās 
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu 
gadu pirms pieteikuma iesniegšanas 
ir Mārupes novada administratīva-
jā teritorijā prasībām atbilstošajā 
īpašumā, ja tā vai tās laulātais, vai 
tās pirmās un otrās pakāpes radi-
nieki vai aizbildnis, aizgādnis, aiz-
bildnībā esoša personai, aizgādnībā 
esošā persona, kuru deklarētā dzī-
vesvieta vismaz vienu gadu  pirms 
pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā 
prasībām atbilstošajā īpašumā, un 
atbilst vismaz vienam līdzfinansēju-
ma piešķiršanas kritērijam;

ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotājiem, kas līdz šo normatīvo 
aktu stāšanās spēkā brīdim, sas-
kaņā ar iepriekš izdotajiem tehnis-
kajiem noteikumiem, ir noslēguši 
pakalpojumu līgumus ar pakalpo-
jumu sniedzēju. Lai nodrošinātu 
komerc uzskaites mēraparātu uz-
stādīšanu, aicinām pie teikt savu 
īpašumu pa tālruni 2867 0000. 
Atgādinām, ka par īpašumā esošo 
iekšējo un ārējo ūdenssaimniecī-
bas tīklu tehnisko stāvokli atbild 
īpašnieks. Īpašnieka pienākums ir 
par saviem līdzekļiem nodrošināt 
komercuzskaites mēraparāta uz-
stādīšanai nepieciešamo komu-
nikāciju pārbūvi/ nomaiņu, tā, lai 
komercuzskaites mēraparāta uz-
stādīšana būtu tehniski iespēja-
ma un droša.

gi AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novadā,

• ieliekot iesniegumu pasta kastītē 
Skultes ielā 15-1, Skultē, Mārupes 
novadā, vai Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novadā.

Iesniegumā lūdzam norādīt pre-
cīzu Jūsu e-pasta adresi, uz kuru 
turpmāk vēlaties saņemt rēķinus.

Atgādinām, ka mājsaimniecībā 
patērētā aukstā un karstā ūdens 
skaitītāju rādījumus var nodot, 
izmantojot interneta pieslēgumu:

skaititaji.marupe.lv 
www.mkp.lv/ 
Jautājumos, kas saistīti ar reģis-

trāciju interneta portālā un/ vai 
skaitītāju rādījumu nodošanu, lūdz-
am sazināties ar A/S “Mārupes ko-
munālie pakalpojumi”, zvanot pa tāl-
runi 28670000.

nu un lietošanu paredzētās kārtības  
veido pat vairākus tūkstošus eiro. 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” aicina patvaļīgu pieslēgumu 
lietotājus pašiem pieteikties un atzīt 
savu vainu nodarījumā, nevis gaidīt, 
kad to atklās uzņēmuma darbinie-
ki, lai legalizētu patvaļīgi izveidoto 
pieslēgumu un noslēgtu vienošanos 
par kompensācijas apmaksu.

A/S “Mārupes komunālie pakalpo
jumi ir tiesības aprēķināt un piedzīt 
kompensāciju (sodu) (atbilstoši MK 
noteikumu Nr.174 no 22.03.2016, 
p.53.p.56.) par ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu lietošanas notei
kumu pārkāpšanu.

Kompensāciju apmērs tiek no-
teikts atkarībā no pieslēguma cau-
ruļvada diametra, ja:

1. Pakalpojuma saņemšanai 
tiek izmantots pieslēgums, kurš 
ierīkots, neievērojot normatīvajos 
aktos būvniecības jomā noteiktās 
prasības (patvaļīgs pieslēgums); 

2. Komercuzskaites mēraparāta 
mezgls ir pārbūvēts bez normatīva-
jos aktos noteiktā kārtībā izstrādā-
tas būvniecības dokumentācijas; 

3. Uzstādītajam komercuzskaites 
mēraparātam ir bojāta vai noņem-
ta plomba vai ir izdarīta neatļau-

ta iedarbība uz komercuzskaites 
mēraparātu; 

4. Apvadlīnijas, ugunsdzēsības 
aizbīdņi un citi ūdenssaimniecības 
sistēmas elementi ir atvērtā stāvoklī, 
un šī iemesla dēļ ūdens komerc-
uzskaites mēraparāts neuzskaita 
visu pakalpojuma lietotāja patērē-
to ūdeni; 

5. Bez pakalpojuma sniedzē-
ja atļaujas ūdens tiek lietots no 
ugunsdzēsības hidranta. 

Provizoriskais kompensāciju vai 
sodu apmērs un tipiskākie piemēri 
skatāmi www.mkp.lv 

6. Papildus iepriekš minētajam 
A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” ir tiesīgs aprēķināt un piedzīt 
kompensāciju par pakalpojuma līgu-
ma noteikumu pārkāpšanu jeb par 
pakalpojuma lietotāja augstākas 
piesārņojuma koncentrācijas novadī-
to notekūdeņu novadīšanu sadzīves 
kanalizācijas tīklā, nekā minēts pa-
kalpojuma līgumā un/vai saistoša-
jos noteikumos. Šajā gadījumā pie-
lietojama 22.03.2016. MK noteiku-
mos Nr.174  57. - 59. punktā minētā 
metodoloģija.

2) juridiska persona, kura uz pār-
valdīšanas līguma pamata apsaim-
nieko un pārvalda Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā prasībām 
atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces lēmumu ir piešķirtas 
tiesības vai uzdots pienākums no-
drošināt pieslēguma izbūvi šai 
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. 

Līdzfinansējuma piešķiršanas 
kritēriji fiziskām personām:

• personai ir piešķirts trūcīgas per-
sonas statuss;

• personai ir piešķirts mazno-
drošinātas personas statuss;

• personai ir 3 (trīs) vai vairāk ne-
pilngadīgi bērni vecumā līdz 18 ga-
diem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 ne-
pilngadīgo bērnu deklarētā dzīves-
vieta ir Mārupes novada adminis-
tratīvajā teritorijā;

• persona ar invaliditāti, vai bērns 
invalīds;

• politiski represēta persona;
• Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieks;

• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustī-

bas dalībnieks;
• vientuļais pensionārs;
• personai, kuras apgādībā ir 

bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, ku-
ra/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā 
pašā nekustamajā īpašumā, kuram 
tiek paredzēta pieslēguma izbūve;

• pensionārs.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja per-

sonai ir nekustamā īpašuma nodokļa 
parāds Mārupes novadā; nekustama-
jā īpašumā, kuram plānota pieslēgu-
ma izbūve, Mārupes novadā nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
konstatēti būvniecības noteikumu 
pārkāpumi; un/vai ja personai ir parā-
di pašvaldības kapitālsabiedrībai AS 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Fiziskām personām līdzfinansē-
jums tiek piešķirts 100% apmērā no 
pieslēguma kopējām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena 
nekustamā īpašuma pieslēgumu. 
Personu kategorijām (pensionārs un 
persona, kuras apgādībā ir bērns/-i 
līdz 18 gadu vecumam) līdzfinansē-
jums tiek piešķirts 80% apmērā no 
pieslēguma kopējām izmaksām, ku-
ras nav lielākas par 2 500,00 eiro par 
viena nekustamā īpašuma pieslēgu-
mu. Ja kopējās pieslēguma izmak-
sas pārsniedz 2 500,00 eiro, perso-
na var līdzfinansēt pieslēguma iz-
būvi no saviem līdzekļiem.

Līdzfinansējuma apmēra ierobežo-
jums 2 500,00 eiro var tikt palieli nāts 
līdz 5 000,00 eiro, ja pieslēguma iz-
būves rezultātā to varēs izmantot 
vēl ne mazāk kā divi nekustamie 
īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu 
saņēmušās privātpersonas nekusta-
mo īpašumu.

Juridiskām personām līdzfinansē-
jums tiek piešķirts 100% apmērā no 
pieslēguma kopējām izmaksām, bet 
ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena 
nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Mārupes pašvaldība šim mērķim 
no budžeta līdzekļiem šogad ir 

paredzējusi 50 000 eiro. 
Aicinām pieteikties pašvaldības 

līdzfinansējuma saņemšanai, ja ir 
izpildītas šādas prasības: 

• nekustamais  īpašums atrodas 
Mārupes novadā un tā sastāvā ir 
ekspluatācijā nodota viendzīvokļa 
vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

• pa ielu vai ceļu gar šo nekusta-
mo īpašumu jau ir izbūvēts maģis-
trālais kanalizācijas vads un/vai tas 
atrodas tuvumā šim nekustamajam 
īpašumam;

• pieslēguma izbūve neietver 
ēkas iekšējās sadzīves kanalizāci-
jas sistēmas izbūvi.

Lai pieteiktos līdzfinansējumam, 
jāiesniedz:

• pieteikums (pieejams www.
marupe.lv vai domes Klientu ap-
kalpošanas centrā);

• dokumenta kopija, kas apliecina 
iesniedzēja vai viņa ģimenes loce-
kļu atbilstību noteikumu 6.4 – 6.9 
un 6.11. punktos norādītajai kate-
gorijai;

• zemes robežu plāns, kurā ir 
atzīmētas esošās kanalizācijas 
sistēmas un vēlamā pieslēguma 
atrašanās vieta.

Saistošie noteikumi pieejami 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība / Normatīvie dokumen-
ti. Jautājumu gadījumā lūdzam in-
teresēties pie Attīstības nodaļas 
vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 
67149875, ilze.kremere@marupe.lv.

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

Visiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotājiem ir jāpāriet uz 
komercuzskaiti pēc komercuzskaites 
mēraparātu rādījumiem

Informācija par rēķinu saņemšanu

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” turpina veikt 
intensīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju 
analīzi – apsekošanu.

Viršu ielā 6, Tīrainē, 
Mārupes novadā
GALVENAIS INŽENIERIS
Tehnisko projektu un topogrāfisko plānu 
skaņošana
Ceturtdienās no plkst. 13:00 – 15:00
APSAIMNIEKOŠANAS SPECIĀLISTS
Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas 
jautājumi
Ceturtdienās no plkst. 16:00 – 18:00

Skultē, 
Mārupes novadā 

APSAIMNIEKOŠANAS 
SPECIĀLISTS
Pirmdienās no plkst. 
10:00 – 12:00 
(pēc iepriekšējas vienošanās, 
zvanot pa tālr. 27387733)

Klientu
pieņemšanas

laiki
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.marts 2019

Biznesa Vēstniecība Mārupes 
novada domes projektu konkursa 
“Mārupe  mūsu mājas 2019” iet
varos aicina uz lekciju cikla “DZĪVĀ 
BIBLIOTĒKA” 1. lekciju 26. martā 
plkst. 18.30  tikšanās ar leģendāro 
aktrisi Olgu Dreģi.

Olgas Dreģes enerģija, vitali-
tāte un elegance ir piemērs 
katram, kā cienījamos ga-

dos uzturēt sevi lieliskā formā un 
aizvien iedvesmot citus. Aktrise jau 
vairāk kā 60 gadus atrodas uz Dailes 
teātra skatuves, filmējusies daudzās 
leģendārās filmās un piedalās dažā-

Laika posmā no 28.marta līdz 
27.jūnijam MAMMU PITSTOPĀ, 
Lielā ielā 193A, norisināsies trīs 
bezmaksas lekciju cikli vecākiem 
gaidībās un pēc bērniņa 
piedzimšanas. 

Katrā ciklā būs piecas lek-
cijas, kas aptvers visus 
aktuālākos jautājumus 

saistībā ar bērniņa gaidību laiku, 
kā arī pēcdzemdību periodu, tai 
skaitā vecāku emocionālo labsa-
jūtu un daudz praktisku jautājumu 
par zīdīšanu, jaundzimušā aprūpi, 

5.martā Mārupes novada domē 
tika paziņoti rezultāti un apbalvoti 
12 projektu konkursa “Mārupe – 
mūsu mājas 2019” ietvaros finansē
jumu ieguvušie projektu iesniedzē
ji.

Mārupes novada pašvaldī-
ba 2018.gada 3.decem-
brī jau ceturto reizi pēc 

kārtas izsludināja projektu konkur-
su “Mārupe – mūsu mājas”, kurā sa-
vus projektus varēja iesniegt ikviens 
mārupietis maza mēroga sabiedriska 
labuma infrastruktūras izveidei vai 
sabiedriskās aktivitātes īstenošanai. 
Konkursā projektu īstenošanai kopē-
jais finansējums bija 30 000 eiro, ar 
iespēju katram projektam saņemt 
līdz 2 000 eiro līdzfinansējumu, at-
sevišķos gadījumos līdz 5 000 eiro, 
ja tika attiecināts izņēmums sas-
kaņā ar nolikumu.

Projektu konkursā, kas norisinā-
jās no 2018.gada 10.decembra līdz 
2019.gada 14.janvārim, piedalījās 18 
privātpersonas, iesniedzot 21 pro-
jekta pieteikumu. Saņemtos projek-
tu pieteikumus atbilstoši konkursa 
nolikuma kritērijiem vērtēja speciāli 
izveidota vērtēšanas Komisija, kura 
tika izveidota saskaņā ar Mārupes 
novada domes lēmumu.

Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere: “Jau 
ceturto gadu Mārupes novadā re-
alizējam sabiedrības iniciatīvas 
konkursu un aktīvie mārupieši aiz-
vien rada jaunas nepieciešamas pro-
jektu idejas novada iedzīvotāju dzī
ves kvalitātes uzlabošanai. Ja pir-
majā gadā tika apstiprināti 5 pro-
jekti, tad šoreiz tie jau ir 12 un kat-
ru gadu pieaug ne tikai apstiprinā-
to projektu skaits, bet interese par 
konkursu kopumā. Esam gandarīti, 
ka līdz šim realizētās iniciatīvas ra-
da vēlmi un iespēju jaunu projektu 
ideju radīšanai gan īstenoto projek-
tu autoriem, gan jauniem iesniedzē-
jiem, paverot aizvien plašākas iespē-
jas mārupiešu izglītošanai un kvali-

dos televīzijas seriālos un koncer-
tos. Olga Dreģe bijusi arī Saeimas 
deputāte un saņēmusi Spēlmaņu 
nakts balvu par mūža ieguldījumu 
Latvijas teātra mākslā. Tikšanās 
laikā būs iespēja iepazīt aktrisi kā 
daudzšķautņainu personību, uzdot 
arī savus jautājumus un noslēgumā 
kopīgi nofotografēties.

Vietu skaits ierobežots, pie teik-
šanās obligāta mājaslapā www.biz-
nesavestnieciba.com vai zvanot pa 
tālr. 26525475.

Tikšanās notiks Biznesa Vēst-
niecībā, Jelgavas ceļā 3, Tīrainē. 
Ieeja bez maksas.

sievietes ķermeni pēc dzemdībām 
u.c. Topošie un jaunie vecāki varēs 
saņemt bezmaksas apmācības, 
iepazīties ar Mārupē pieejamām 
ne-medicīniskām atbalsta personām 
– zīdīšanas konsultantiem, dūlām, 
PEP mammām, kas aktīvi darbojas 
Mārupes novadā, kā arī nodibināt 
savstarpējus kontaktus vecāku 
pieredzes apmaiņai. 

Sīkāku informāciju par lekcijām 
var iegūt www.mammupitstops.lv 

Papildu info, sūtot e-pastu: ramo-
na@mammupitstops.lv. 

Viena lekciju cikla auditorijas 

lielums ir 7 pāri jeb 14 cilvēki. 
Dalībnieki lekcijām tiks reģistrē-
ti pieteikumu saņemšanas secībā.

Pieteikšanās lekcijām sāksies 
2019. gada 12. martā plkst. 12.00, 
aizpildot elektronisko reģistrāci-
jas formu www.mammupitstops.
lv. Vecākiem, kas paliks “ārpus rin-
das” tiks piedāvātas citas iespējas. 
Lekcijas tiek līdzfinansētas Mārupes 
novada domes projektu konkursa 
“Mārupe - mūsu mājas 2019” iet-
varos.

tatīvai brīvā laika pavadīšanai.”
No iesniegtajiem projektiem 16 

projekta pieteikumi tika atzīti par 
atbilstošiem administratīvajiem 
un atbilstības vērtēšanas kritēri-
jiem un nodoti iedzīvotāju bal-
sošanai no 2019.gada 1.februāra 
līdz 11.februārim. 

Par uzvarētajiem tika atzīti 12 
projekti, kas projektu konkursa 
vērtēšanas komisijas un iedzīvotā-
ju balsojuma rezultātā saņēma vis-
augstāko novērtējumu (iedzīvotāju 
balsojums sastādīja 50% no rezul-
tāta un komisijas vērtējums 50%).

Projektu konkursā “Mārupe – mū-
su mājas 2019” tika atbalstīti šā-
di projekti:

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS AKTIVI
TĀTES”:

1. Bezmaksas lekciju cikls 
vecā   kiem gaidībās un pēc bērniņa 
piedzimšanas. 

Projekta iesniedzējs: SIA Men-
toring (Mammu Pitstops)

Piešķirtais finansējums: 1890 €

2. Drošas skrituļslidošanas skola 
– apmācība, pilnveidošana, drošī
ba uz slidām.

Projekta iesniedzējs: biedrība 
“Sporta klubs Virsotne”

Piešķirtais finansējums: 2000 €

3. Džudo diena Mārupē.
Projekta iesniedzējs: biedrība 

“Džudo klubs Mārupe”
Piešķirtais finansējums: 1630 €

4. Ģimenes sporta diena Mārupes 
vidusskolā.

Projekta iesniedzējs: Mārupes 
vidusskolas izglītības un atbals-
ta biedrība

Piešķirtais finansējums: 1364 €

5. Tradīcijas iedvesmai un spē
kam.

Projekta iesniedzējs: Gunta Siliņa-
Jasjukeviča

Piešķirtais finansējums: 1975 €

6. Kendama treniņi Mārupes nova
da bērniem. 

Projekta iesniedzējs: SIA “Inxide”
Piešķirtais finansējums: 2000 €

7. Etnoeko darbnīcas ”Mārupes 
vainagi”, mākslas objekta „Tautu 
meitas” publiskā darbnīca 4.mai
ja svētkos.

Projekta iesniedzējs: biedrība 
„Mārupes radošā laboratorija”

Piešķirtais finansējums: 2000 €

8. Atpūtas diena Mārupes Goda 
ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm. 

   Projekta iesniedzējs: biedrība 
“Mārupes Nākotnei”

Piešķirtais finansējums: 2000 €

9. Dzīvā bibliotēka (iedzīvotāju 
izglītošanas pasākums – tikšanās 
ar dažādu nozaru profesionāļiem).

Projekta iesniedzējs: SIA “SilJa”
Piešķirtais finansējums: 2000 € 

RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRA
STRUKTŪRA”:

10. Aktīvās atpūtas zona: bēr
nu rotaļu laukums un sporta lau
kums jauniešiem un pieaugušiem 
Jaunmārupes ciemā (3.kārta).

Projekta iesniedzējs: Jaun-
mārupes iedzīvotāju biedrība

Piešķirtais finansējums: 4990 €

11. Vēstures un dabas pārgājie
na maršruta pilnveidošana Mārupes 
novadā.

Projekta iesniedzējs: biedrība 
“Pierīgas Partnerība”

Piešķirtais finansējums: 5000 €

12. Aktīvās atpūtas zona: bēr
nu rotaļu laukums un sporta lau
kums jauniešiem un pieaugušiem 
Jaunmārupes ciemā (4.kārta).

Projekta iesniedzējs: Jaun-
mārupes iedzīvotāju biedrība

Piešķirtais finansējums: 2000 €

Biznesa Vēstniecība aicina uz tikšanos 
ar leģendāro aktrisi Olgu DreģiBezmaksas lekcijas un apmācības 

jaunajiem vecākiem MAMMU PITSTOPĀ

Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe – 
mūsu mājas 2019” uzvarētāji

Mārupes novada

Ģimeņu
sporta diena

31.martā
plkst. 10.00

Mārupes sporta kompleksa zālē,
Kantora ielā 97

DALĪBNIEKI
1.grupa - 1.klases skolēni un vecāki
2.grupa - 2.klases skolēni un vecāki
3.grupa - 3.klases skolēni un vecāki
4.grupa - 4.klases skolēni un vecāki
5.grupa - 5.klases skolēni un vecāki
6.grupa - 6.klases skolēni un vecāki

SACENSĪBU PROGRAMMĀ
Veiklības stafetes ar skriešanu, lēkšanu un
sporta spēļu elementu izmantošanu

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās no 11. līdz 27.martam plkst.12.00
mājaslapā www.marupe.lv 

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

Kopvērtējuma 1.-3. vietas ieguvēji saņems kausus,
diplomus un balvas. Visi sacensību dalībnieki
saņems piemiņas medaļas
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Kad pirms 11 gadiem rakstīju 
iesniegumu ar lūgumu uzņemt 
manu dēlu Tomu Rožkalnu Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā, neno
jautu, ka mūzikai un mūzikas sko
lai Toma un līdz ar to arī visas mūsu 
ģimenes dzīvē būs tik liela nozīme. 

Mīlestība pret mūzi-
ku radās ar pirmajiem 
pieskārieniem klavieru 

taustiņiem, un izcilas skolotājas D. 
Akmentiņas vadībā 9 gadi klavierpēlē 
ir skaists un vērtīgs laiks – mūzikas 
un smaga darba piepildīts. 

Kad Mārupē dibina pūtēju orķestri, 
Toms sāk apgūt arī trombona spē-
li, un muzicēšana orķestrī drīz kļūst 
par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. 
Tieši orķestrī satikti vislabākie drau-
gi – Kārlis Bērziņš un Kaspars Molls, 
ar kuriem kopā jau puds sāls apēs-
ta, un Latvija un Eiropa krustu šķēr-
su piemuzicēta. 

Pēc Mūzikas skolas absolvēšanas 
trīs draugi mācības turpina, apgūda-
mi klarnetes, tubas un trombona spē-
li. Mūzikas skola tiešām ir kā otrās 
mājas, un pedagogu viedais padoms 
–  dzīves sapratnes un vērtību vei-
dotājs.

Pagājušais gads puišiem iz-
vērtās muzikāliem pasākumiem 
īpaši bagāts. Pavasaris ieskandi-
nāts Pārdaugavas svētkos, muzicē-
jot Pārdaugavas jauniešu simfonis-
kajā orķestrī. 4. maijā Ķekavas jau-
niešu simfoniskā orķestra sastāvā 
dalība Latvijas jauniešu simfonis-
ko orķestru koncertā Lielajā ģildē.

Tā kā kopš 2017. gada puiši mu-
zicē arī J. Puriņa vadītajā Latvijas 
Universitātes pūtēju orķestrī, Līgo 
svētki aizvadīti Baltijas valstu stu-
dentu dziesmu svētkos GAUDEAMUS 
Tartu. 

Kopā ar Mārupes pūtēju orķestri 
izcīnīta iespēja piedalīties Dziesmu 
svētkos. Šo svētku ietvaros LU pūtē-
ju orķestra sastāvā – Lielā balva. 

Dziesmu svētkos Mārupe godam 
pārstāvēta – zaļās orķestrantu 
vestītes redzamas uz Mežaparka 

Mācību priekšmetu olimpiādes? 
Jā, zinām, esam dzirdējuši! Tās rīko 
valsts izglītības satura centrs, lai 
nacionālā un starptautiskā mērogā 
veicinātu mūsu vispārizglītojošo 
skolu jauno talantu spējas un at
tīstību. Sasniegumi valsts 
olimpiādēs ir katras skolas lepnums 
un būtiska skolas izglītības kvali
tātes un konkurētspējas mēraukla.

Bet Mārupes novadā ir ne ti-
kai vispārizglītojošās sko-
las, mums ir arī viena pro-

fesionālās ievirzes skola - Mārupes 
Mūzikas un mākslas skola. Vai valsts 
mēroga pārbaudījumi notiek arī pro-
fesionālās ievirzes izglītības jomā, 
vai skola tajos piedalās, vai skolai ir 
kādi sasniegumi? Tūlīt pastāstīsim!

Latvijas mūzikas un mākslas sko-
lu audzēkņiem valsts mēroga pār-
baudījumus visās izglītības pro-
grammās regulāri organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs. Tie ir 
Valsts konkursi, kas pārrauga gan 
jauno talantu profesionālo prasm-
ju attīstību, gan izglītības kvalitā-
ti profesionālās ievirzes izglītī-
bas sistēmā. Konkurss tiek orga-
nizēts audzēkņiem atbilstošās vecu-
ma grupās un 3 kārtās: I skola – 
II reģions – III valsts. Noteikumi 
paredz, ka no katras skolas attiecīgā 
mūzikas instrumenta spēles un vecu-
ma grupas audzēkņiem uz II reģiona 
kārtu izvirzāmi tikai 1 – 2 audzēkņi. 
Tālāk konkurss turpinās reģionos, 
kur prasmēm savstarpēji mērojas jau 
10 – 15 skolu pārstāvji. Reģiona žūri-
ja nosaka 2 – 4 pašus prasmīgākos 
konkursantus tālākai viņu dalībai 
konkursa III fināla kārtā valsts 
mērogā. Šajā mācību gadā Valsts 
konkurss lika sarosīties Latvijas 
mūzikas skolu Pūšaminstrumentu 
un Sitaminstrumentu spēles izglītī-

estrādes, dižkoncertā Esplanādē, 
un arī tieši šim koncertam veido-
tajā Esplanādes orķestrī.

Vasaras turpinājumā uzvaras 
starptautiskos festivālos Slovākijā 
un Polijā Ķekavas jauniešu sim-
foniskā orķestra un Latvijas 
Jauniešu pūtēju orķestra sastāvos.

Muzikālās prasmes izcilu peda-
gogu vadībā izkoptas arī ikgadē-
jās meistarklasēs Madonā un LJPO 
nometnē, kur, gatavojot konkursa 
programmu, muzicēts pat 10 stun-
das dienā. 

Kopā ar LU pūtēju orķestri muzi-
cēts koncertā “Pieskāriens laikam” 
Lielajā ģildē, Lietuvas 100 gades 
svinībās Šauļos, Latvijas 100 gades 
svinībās Bergenā, 18.novembra kon-
certā LU Lielajā aulā, sniegti vairā-
ki koncerti baznīcās u.c. 

Patiess prieks par to, ka jauniešu 
lielā aizņemtība mūzikas jomā ne-
traucē un, visdrīzāk, pat sekmē sa-
sniegt izcilus panākumus mācībās 
ģimnāzijās. 

Nesen tika uzsākts arī Kaspara, 
Kārļa un Toma individuālais pro-
jekts QUASI MAJESTOSO jeb 
BĒRZIŅBAND, kurš muzicēja rudens 
gadatirgū un Vecgada ballē. 

Un 29. janvārī jauks notikums 
Tomam – ar skolotāju P. Pētersona 
un S. Docītes atbalstu Valsts konkur-
sa Pūšaminstrumentu spēlē finālā 
iegūts augstākais novērtējums – 
1. vieta vidusskolu grupā. 

Viss turpinās – priekšā vēl citi 
konkursi, koncerti un muzikāli 
izaicinājumi. Lai veicas!

Lai veicas visiem muzicētgri-
bošiem bērniem un jauniešiem! 
Vislielākais paldies visiem peda-
gogiem, orķestru diriģentiem, meis-
tarklašu vadītājiem, kas nesavtīgi 
veikuši savu darbu, snieguši jau-
niešiem savas profesionālās un 
sirds zināšanas! Paldies par Jūsu 
pacietību, gudrību un mīlestību! Jūs 
tiešām esat vislabākie! 

Linda Rožkalna

bas programmu audzēkņiem un 
peda gogiem.

Un tagad par mums. Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā Valsts 
konkursa I kārta norisinājās decem-
brī, izvērtējām visu Flautas, Obojas, 
Klarnetes, Saksofona, Trompetes, 
Trombona, Eifonija, Tubas un 
Sitaminstrumentu spēles audzēkņu 
sniegumu. Dalībai nākamajā konkur-
sa kārtā atbilstošās vecuma grupās 
pieteicām 17 mākslinieciski un teh-
niski spilgtākos priekšnesumus: 5 
flautas, 5 saksofona, 1 trompetes, 
2 trombona, 1 tubas un 3 sitamin-
strumentu spēlē. Jaunie mūziķi kopā 
ar saviem pedagogiem un koncert-
meistariem neatlaidīgi turpināja 
pilnveidot konkursa programmas 
smalkākās izpildījuma nianses.

Pienāca janvāris un laiks sa-
censībām Valsts konkursa II kārtā. 
Tā norisinājās 18. - 22.janvārī PIKC 
NMV Emīla Dārziņa Mūzikas viduss-
kolā. Mūsu skolas audzēkņiem nācās 
konkurēt ar vēl deviņu mūzikas sko-
lu audzēkņiem - no Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1.mūzikas skolas, Pāvula 
Jurjāna Mūzikas skolas, Latgales 
priekšpilsētas Mūzikas un mākslas 
skolas, Bolderājas Mūzikas un māks-
las skolas, Jūrmalas Mūzikas vidus-
skolas, Babītes Mūzikas skolas, Jāņa 
Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas, no 
Mūzikas skolām Namiņš un Patnis. 
Lai gan konkurence bija spēcīga, mū-
su audzēkņi uzrādīja lieliskus rezu-
ltātus: 2 audzēkņi ieguva III vietas: 
Annija Caune un Kristians Grasbergs 
(abi flautas spēlē); 9 audzēkņi savā 
instrumenta spēles un vecuma grupā 
ieguva II vietas: Beatrise Helmane, 
Endija Bembere un Alfrēds Auziņš 
(visi flautas spēlē), Roberts Ķesteris 
un Roberts Nikolajevs (saksofona 
spēle), Kristers Mucenieks (trom-
petes spēle), Otto Haralds Līde (trom-

bona spēle), Gustavs Švēdenbergs 
un Laura Valaine (abi sitaminstru-
mentu spēlē). Pateicības par sniegu-
mu Valsts konkursa II reģiona kārtā 
saņēma Patrīcija Maķejeva (sakso-
fona spēle) un Ivo Marko Spuriņš 
(sitaminstrumentu spēle).

Un tie vēl nebūt nav visi II kār-
tas rezultāti, jo septiņi (!) mūsu 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņi bija izpelnījušies tālāku 
dalību arī Valsts konkursa III finā-
la kārtā. Ar prieku un lepnumu ap-
tvērām, ka tik daudz Valsts konkur-
sa fināla dalībnieku mūsu skolai ir 
pirmoreiz, bet nu savstarpēji nāk-
sies mēroties prasmēm arī ar tiem 
audzēkņiem, kas uz konkursa finālu 
izvirzīti no astoņiem Latvijas reģio-
niem - Cēsīm, Daugavpils, Ventspils, 
Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un di-
viem Rīgas reģioniem. 

Konkursa III fināla kārtas noti-
ka 29.janvārī Jelgavas Mūzikas vi-
dusskolā un Augusta Dombrovska 
mūzikas skolā no 11. - 14.februārim. 
Rezultāti? Lūk, varam apsveikt sešus 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņus - Valsts konkursa finā-
la laureātus: Otto Haraldu Līdi – III 
vie tas ieguvēju trombona spēlē; vēl 
četrus II vietu ieguvējus - Beatrisi 
Helmani flautas spēlē, Lauru Valaini 
sitaminstrumentu spēlē, Robertu 
Nikolajevu saksofona spēlē, Kristeru 
Mucenieku trompetes spēlē un I 
vietas ieguvēju trombona spēlē 
Tomu Rožkalnu. Paldies audzēknim 
Kārlim Bērziņam par Valsts konkur-
sa finālam tubas spēlē sagatavoto 
programmu.

Valsts konkurss Pūšaminstru-
mentu un Sitaminstrumentu spēles 
izglītības programmās noslēdzies 
ar patiešām lielu gandarījumu par 
paveikto un sasniegto. Rezultāti lieci-
na, ka skolā aug ne tikai audzēkņu 
skaits, bet arī izglītības kvalitāte un 
mūsu skolas konkurētspēja Latvijā. 
Paldies - audzēkņu vecākiem par 
atbalstu. Paldies - skolas pedago-
giem par ieguldījumu augsto rezul-
tātu kaldināšanā un audzēkņu muzi-
kālo spēju un profesionālo prasmju 
attīstībā: Pēterim Pētersonam, Ingai 
Grīnvaldei, Andrim Gailītim, Adrianam 
Kukuvasam, Guntaram Freibergam, 
Dacei Bičkovskai, Sanitai Šuriņai, 
Edītei Upmalei, Andrejam Ivanovam, 
Pāvelam Ignatjevam, paldies kon-
certmeistariem Signei Docītei, Evijai 
Auziņai, Mārim Lasmanim, Madarai 
Kalniņai un Andrejam Bubindusam. 

Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas mācību darba vadītāja Inese 
Bušmane

Kad Mūzikas skola kļūst par 
otrajām mājām

Izaicinājums un gandarījums

No kreisās: Pedagogs Adrians Kukuvass un Kristers Mucenieks
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16. un 17.februārī Mākslas un 
mūzikas skolas telpās notika 
“Mārupes kauss 2019” un Latvijas 
IMP čempionāts sporta bridžā

Šogad turnīrā startēja 34 pāri. 
Bija gan Mārupes, Rīgas, 
Ogres, gan arī Kurzemes 

bridžisti. Nu jau trešo gadu bija 
delegācija arī no Igaunijas - šogad 
startēja astoņi igauņu spēlētāji. 
Turnīru klātienē ieradās skatīties 
arī Mārupes iedzīvotāji.

 Turnīrā uzvarēja Jeļena Alfejeva 
pārī ar Kārli Rubinu, otrajā vietā 
Jānis Bethers pārī ar Jāni Bendiku, 
savukārt trešajā vietā Jānis Ozols 
un Māris Kārkliņš. Turnīra finā-

la (TOP18) rezultāti skatāmi mā-
jaslapā www.bridge.lv. 

 Liels paldies Mārupes sporta 

centram par tehnisko un finansi-
ālo atbalstu!

Sporta centra “Kleisti” slēgtajā manēžā aizvadīts Latvijas ziemas čem
pionāta otrais posms jāšanas sportā šķēršļu pārvarēšanā, kurā sportisti 
sacentās desmit maršrutos dažādās vecuma un meistarības grupās. Sa
censību sarežģītākajā maršrutā uzvarēja Laura Penele ar zirgu Dundas 
V.D.M no Mārupes novada zemnieku saimniecības “Lielceri”.

Sacensību galvenais bija ātruma maršruts ar 130 cm augstiem 
šķēršļiem. Latvijas Jātnieku federācijas preses dienests pavēstī-
ja, ka tajā piedalījās 26 sportiskie pāri, bet tikai septiņi distanci 

veica bez soda punktiem, godalgoto vietu secībā sarindojoties pēc lai-
ka rezultāta. Pirmo vietu izcīnīja Laura Penele ar Dundas V.D.M., otrajā 
vietā ierindojās lietuvietis Kristups Petraitis ar Zwarovski 2, bet trešais 
bija Ģirts Bricis no Babītes novada ar Dunau (RJSK “Sport de Lux”).

“Konkurence bija spēcīga, ieradās arī lietuvieši, un maršrutā ar 130 cm 
augstiem šķēršļiem startēja vairāk dalībnieku nekā citkārt. Maršrutā startē-
ju ar otro kārtas numuru, un parasti citi dalībnieki ielāgo pirmos rezultātus, 
cenšoties distanci veikt vēl ātrāk, bet šoreiz nevienam neizdevās pārspēt 
manu rezultātu,” pastāstīja galvenā maršruta uzvarētāja Laura Penele.

Latvijas ziemas čempionāta trešais posms paredzēts 16. un 17. martā, 
bet pēdējais, ceturtais, posms – 6. un 7. aprīlī.

Avots: Apriņķis.lv

2.martā Ērgļos ar vērienu noslēdzās Latvijas Skolu ziemas Olimpiskais 
festivāls, kas pulcēja 1262 skolēnus no 139 skolām. 

Latvijas skolu jaunieši cīnījās par godalgām 14 sporta veidos un 
lielajā skolu stafetē vairākās vecuma grupās. Ziemas festivālā 
medaļas ieguva 77 skolas, tajā skaitā arī Mārupes vidusskolas 

audzēkņi. 
Mārupes vidusskolu pārstāvēja 16 skolēnu komanda, piedaloties hokejā, 

slidošanā, kalnu slēpošanā un frīstailā. Mārupes vidusskolas hokeja ko-
manda, kuras sastāvā spēlēja Verners Krastiņš, Jānis Grigaļūns, Patriks 
Silvestrs Klemka, Linards Lipskis, Pēteris Purmalis, Reinis Virsnītis un 
Kristiāns Klezbergs, pārliecinoši uzvarot visās spēlēs un neielaižot nevie-
nus vārtus, ieguva 1. vietu. Liels paldies hokeja kluba “Baltie Vilki” prezi-
dentei Sigitai Klezbergai par komandas saliedēšanu un motivēšanu aug-
stiem rezultātiem un galvenajam trenerim Rodrigo Laviņam!

Trešo vietu slidošanas sacensībās ieguva Klaudija Šmalca, savukārt 
kopā ar skolas biedriem Annu Birznieci, Robertu Rodrigo Jansonu un 
Gustavu Lazdiņu izdevās izcīnīt trešo vietu 4x111 metru stafetē.

2.martā Brocēnu novada Kultūras 
un izglītības centrā notika kend
amas otrās ievadsacensības sa
censību sērijai, kas noslēgsies Liel
dienu brīvdienās  19.04. Blīdenē, 
21.04. Gaiķos un Remtē, un 22.
aprīlī Brocēnu novada Kultūras un 
izglītības centrā BESPORT ‘’KEND
AMA KROM’’ čempionātā.

Otrajās kendamas sa-
censībās piedalījās 39 
skolēni no Saldus, Dobeles, 

Nīgrandes, Tukuma, Jaunpils, 
Mārupes, Jaunmārupes, Druvas, un 
Brocēniem, pārstāvot Jaunpils vi-
dusskolu, Druvas vidusskolu, Saldus 
pamatskolu, Cieceres pamatsko-
lu, Saldus vidusskolu, Mārupes vi-
dusskolu, Jaunmārupes pamatsko-
lu, Dobeles 1. vidusskolu, Zirņu 
pamatskolu, Tukuma 2. pamatsko-
lu un Brocēnu vidusskolu.

Rezultātā 3.vietu izcīnīja 
Adriāns Jermakovs (Jaunmārupes 
pamatskola), 2.vieta Milanam 
Brahmanim (Mārupes vidus-
skola), bet 1.vietu izcīnīja Ulrihs 

2. un 3.martā notika Nacionālās 
dāmu volejbola līgas pusfināla 
spēles, kurās divas uzvaras izcīnī
ja un finālā iekļuva Mārupes sporta 
centra komanda. 

Mārupes volejbolistes pus-
finālā tikās ar Latvijas 
Universitātes koman-

du. Sāncenses pamatturnīru bija 
beigušas turnīru tabulas kai miņos 
– otrajā un trešajā vietā, tomēr pus-
finālā mārupietes izrādījās klasi 

Harmsens (Jaunmārupes pamatsko-
la). Uzvarētājiem KROM kendamas 
dāvināja BESPORT.

Brocēnu otrās ievadcensības 
īstenoja Brocēnu novada Kultūŗas 
un izglītības centra ‘’Ripo auto’’ 
Aigars Apuļskis, Daniels Šnitkins un 
Zigmunds Zaļenko, biedrības ‘’Audi 

pārākas un nezaudēja studentēm 
ne seta.

Sestdien LU laukumā Mārupes 
volejbolistes uzvarēja 3:0 (18, 9, 23), 
bet svētdien Mārupes sporta kom-
pleksā – 3:0 (20, 25, 18). Pirmajā 
spēlē visvairāk punktu uzvarētā-
jām guva Marta Ozoliņa (19), Agija 
Sidorova (16) un Monta Urbāne (9), 
otrajā mačā – Ozoliņa (21), Urbāne 
(13) un Sanita Kuprašova  (10).

Mārupiešu pretinieces finālā būs 
Rīgas Stradiņa universitātes un 

Saldus’’ pārstāvji – Inese Remese, 
Kristīne Sjomkāne, Ingus Sjomkāns 
un Diāna Gerkena, Brocēnu vidus-
skolas sporta skolotājs Raitis Plauks 
(tiesāja un vadīja sacensības ) un 
Krista Mateusa no Saldus 2. vidus-
skolas.

Minusas Volejbola skolas koman-
da, kas negaidīti pārliecinoši divreiz 
pārspēja pamatturnīra uzvarētāju 
sporta klubu “Babīte”. 

10. martā Mārupes volejbolistes 
aizvadīs otro finālspēli pret RSU/
MVS komandu un šīs spēles iznā-
kums arī noteiks, kura no koman-
dām izcīnīs Nacionālās līgas zel-
ta medaļas. Spēles sākums 17:30, 
Mārupe Sporta kompleksā. Aicinām 
mārupiešus atbalstīt mūsu meitenes!

Avots: Apriņķis.lv 

Noslēdzies “Mārupes kauss 2019” un Latvijas IMP 
čempionāts sporta bridžā

Laura Penele gūst uzvaru Latvijas 
ziemas čempionāta jāšanas sportā 
otrajā posmā 

Mārupieši atved medaļas no 
Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā 
festivāla Ērgļos

Mārupieši pārliecinoši triumfē starpnovadu 
kendamas sacensībās

Mārupes SC volejbolistes izcīna Latvijas 
kausu un iekļūst Nacionālās Līgas finālā

SPORTA NOTIKUMI
9.martā, plkst. 10.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās 
sacensības basketbolā 3x3 uz abiem 
groziem U10 grupā zēniem
10.martā 
plkst. 10.00 Mārupes sporta 
kompleksā
Mārupes novada atklātās 
sacensības basketbolā 3x3 uz abiem 
groziem U9 grupā zēniem
plkst. 10.00 Tīraines sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā U14 
Nacionālā līga MSC 2 - 
Iecava/Vecumnieki
plkst. 12.00 Tīraines sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā U14 
Superlīga MSC – Līvāni
plkst. 17.30 Mārupes vidusskolas 
stadions
Treniņspēle minifutbolā U10 grupā, 
Mārupes SC/dzeltens - FC Academ
plkst. 17.30 Mārupes sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā 
sievietēm FINĀLSPĒLE Mārupes SC 
- RSU/MVS
13.martā 
plkst. 10.00 Mārupes sporta 
kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem 
U11 grupā “Baltais Kauss”
plkst. 10.00 Tīraines sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā 
zēniem U14 grupā
14.martā, plkst. 10.00 Mārupes 
sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā zēniem 
U10 grupā “Baltais Kauss”

16.martā, plkst. 11.30 Mārupes 
sporta kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā 
zēniem Nacionālā Līga U14 grupā 
Mārupes SC 2 – Kandava
17.martā, plkst. 10.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā 
zēniem Superlīga U14 grupā 
Mārupes SC  - Ādaži
20.martā, plkst. 9.00 Mārupes 
sporta kompleksā
“Sporto visa klase” stafetes 3.klašu 
grupā
23.martā, plkst. 18.00 Mārupes 
vidusskolas stadionā
Treniņspēle minifutbolā U10 grupā, 
Mārupes SC/dzeltens - FC Academ
30.martā 
Plkst. 10.00 Mārupes sporta 
kompleksā
Mārupes novad atklātās sacensības 
basketbolā “Tehnikas Diena” U12, 
U11, U10 vecuma grupā zēniem un 
meitenēm 
plkst. 10.00 Mārupes vidusskolas 
stadionā
Treniņspēles minifutbolā U10 grupā, 
Mārupes SC-FS Metta, Mārupes 
SC-FS Metta 2
plkst. 11.00 Tīraines sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā 
zēniem Nacionālā Līga U14 grupā 
Mārupes SC 2 – Jūrmala
plkst. 12.30 Tīraines sporta 
kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā 
zēniem Superlīga U14 grupā 
Mārupes SC – Cēsis
31.martā, plkst. 11.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Latvijas čempionāts basketbolā 
zēniem Nacionālā Līga U14 grupā 
Mārupes SC 2 – Saldus

Pēc Latvijas Kausa izcīnīšanas Mārupes SC volejbolistes iekļuvušas Nacionālās Līgas finālā

Foto: Raitis Plauks
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.marts 2019

Ilma Kārkliņa – dzim. 1925.gads
Zigrīda Andrejeva – dzim. 1933.gads
Daila Eglīte – dzim. 1934.gads
Petra Petrova – dzim. 2019.gads
Regīna Novika – dzim. 1963.gads
Lilija Rašēvica – dzim. 1933.gads

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 februārī 
reģistrētie mirušie DIEVKALPOJUMI 

Katru svētdienu
plkst. 11:00 

Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā,

Mazcenu alejā 39

Lūdzam piedalīties
Mārupes novada senioru 

biedrības kopsapulcē,
kas notiks 2019.gada 
11.aprilī plkst.13.00

Mārupes Kultūras namā. 
Reģistrācijas sākums no plkst. 

12.00

Senioru biedrības valde

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
FEBRUĀRIS

145
Zēni Meitenes

2
Laulības

6
Miruši

19
Dzimuši

...kad
SIRDSEŅĢES

sērīgi čīkst... Mārupes novada
sieviešu senioru kora

NOKTIRNE
DZIMŠANAS DIENAS

BALLĪTE

2019.gada 30.martā plkst. 15.00
Mārupes Kultūras namā

Gaiziņa kalnā mūs nesīs Sauleskalna Tautas nama vīru koris GAIZIŅŠ
Kad dziesmas sākt un, galvenais, kad beigt reizē rādīs ANTRA ĀBOLTIŅA
Vīrus morāli atbalstīs JOLANTA GRASE

No deviņiem pakalniem pie mums atlidos Talsu Tautas nama jauktais koris ATBALSS
Kā pareizi atbalsīs ieklausīties rādīs ASTRĪDA PRIEKULE
Atbalsis kopā saturēs GITA AMOLIŅA

Ar skaļiem applausiem ciemiņus atbalstīs Mārupes NOKTIRNE
Smaidus dziedātāju sejās mēģinās izraisīt INGA GRAUMANE
UN ILGA BĒRZIŅA
Toņkārtā noturēties palīdzēs ELĪNA GAILE

koncerts

47

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes 
un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Mārupes 
novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības 
informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts 
vizuālajā materiālā.

Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes 
un video var tikt ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Mārupes 
novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) veic personas datu apstrādi sabiedrības 
informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts 
vizuālajā materiālā.

“DZĪVO MĀRUPĒ, STRĀDĀ MĀRUPĒ”

22.MARTĀ
MĀRUPES KULTŪRAS NAMĀ

DAUGAVAS IELĀ 29

12:30-15:00

DARBS JAUNIEŠIEM 
VASARĀ

UZŅĒMĒJAM DARBA MEKLĒTĀJAM

LEKCIJA “MOTIVĒTS DARBINIEKS – 
CEĻŠ UZ VEIKSMĪGU BIZNESU”
Kas jāzina vadītājam, lai darbinieks gribētu 
ar prieku nākt uz darbu un darītu to, 
iesaistot visu savu potenciālu
Lektors Ilmārs Vamzis (sertificēts FranklinCovey 
treneris) 

Mārupes novada Dome piedāvā
130 darba vietas jauniešiem vasarā

PIESAKIES PROJEKTAM 
“PROTI UN DARI”
Esi jaunietis no 15 līdz 29 gadiem? 
Nav darba? Neesi reģistrēts NVA? 
Nemācies? 
Iepazīsties ar piedāvātajām iespējām

15:30-18:30
DARBA BIRŽA “DZĪVO MĀRUPĒ, 
STRĀDĀ MĀRUPĒ” 
Uzzini par vakancēm Mārupes 
uzņēmumos

Sadarbībā ar

PAPILDUS INFORMĀCIJA UN PROGRAMMA WWW.MARUPE.LV

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

KULTŪRAS AFIŠA
8.marta Sieviešu dienas koncerts ar 
Viktoriju Bespalovu Skultes dienas centrā 
PĀRCELTS saistībā ar mūziķes veselības 
stāvokli. Koncerta jaunais norises laiks tiks 
precizēts.

8.martā, plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā
Guntars Račs un draugi ar īpašu mīlestības dziesmu 
koncertprogrammu. Ieejas maksa 5 eiro.

16.martā, plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā 
Mārupes Kultūras nama un Noras Bumbieres fonda 
rīkotais jauno vokālistu konkurss “Dziesmas mūsu 
Norai!” Pieteikumus iespējams nosūtīt līdz 10. martam.  
Sīkāka informācija mājaslapā www.norabumbiere.lv. 

22.martā, no plkst. 15.30 līdz plkst. 18.30 
Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada darba birža “Dzīvo Mārupē, strādā 
Mārupē”

25.martā
Mārupes novada Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākums 
plkst. 12.00 piemiņas brīdis pie Komunistiskā 
genocīda upuru pieminekļa
plkst. 13.30 svinīgs pasākums kopā ar dziesminieci 
Antu Eņģeli, režisori un fonda “Sibīrijas bērni” vadītāju 
Dzintru Geku un 1949. gadā izsūtīto Aiju Gaili. 

30.martā, plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā 
Mārupes Kultūras nama senioru sieviešu kora 
“Noktirne” 47 jubilejas ballīte “Kad sirdseņģes sērīgi 
čīkst”. Ieeja bez maksas

5.aprīlī, plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā 
Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur tad Tu 
nu biji?”. 

13.aprīlī, plkst. 16.00 Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzejā (Uzvaras bulvāris 2A, Rīga) 
Mārupes Kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva “Mārupieši” 30 gadu jubilejas koncerts “Visa 
dzīve paiet dejā”. Ieeja bez maksas

 18.aprīlī, plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā 
Mārupes novada mazo vokālistu konkursa “Mārupes 
Cālis 2019” fināls

21.aprīlī, plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā un 
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Lieldienas Mārupē
plkst. 12.00 pasākuma atklāšana kopā ar folkloras 
grupu “Laiksne”, kopīga šūpošanas, olu ripināšana un 
Lieldienu tradīciju apzināšana, Mārupes Kultūras nama 
iekšpagalmā 
plkst. 13.00 animācijas filma “Saule brauca 
debesīs”, Mārupes Kultūras namā
plkst. 14.30 animācijas filma “Jēkabs, Mimi un 
runājošie suņi”, Mārupes Kultūras namā
plkst. 16.00 filma “Klases salidojums”, Mārupes 
Kultūras namā
Ieeja bez maksas

5. aprīlī no plkst. 12.00 jau septīto gadu 
pēc kārtas Mārupes Kultūras namā notiks An
dra Grīnberga jauno ģitāristu konkurss “Kur 
tad tu nu biji?”. Konkurss veltīts latviešu an
tropologam, ģitāristam, dziesminiekam, dzej
niekam, lugu autoram un komponistam An
drim Kārkliņam, savukārt konkursa pamatu 
veido Andra Grīnberga latviešu tautas
dziesmu apdares.

Kopš 2013.gada, lai attīstītu latviešu 
ģitārspēli, novadā tiek organizēts 
jauno ģitāristu konkurss, kurš pul-

cē jaunos ģitāristus no visas Latvijas un arī 
ārvalstīm. 

Šogad konkursa īpašie viesi un žūrijas locek-
ļi būs ģitārists Igors Šošins no Baltkrievijas 
un viens no labākajiem Čehijas ģitāristiem 
Vladislavs Blaha. Vladislavs ir vienīgais čehu 
ģitārists, kurš ir uzstājies slavenajā Kārnegija 
koncertzālē (Carnegie Hall) Ņujorkā, ASV, ir 
četru starptautisku konkursu laureāts un 
“Radio France” bronzas medaļas īpašnieks. 
Mūziķis tikko noslēdzis savu 13. koncerttur-
neju  ASV, kas sekoja pēc tūres Itālijā. 

Vladislavs Blaha par savu vizīti Mārupē: 
“Savā programmā es izpildīšu galvenokārt 
čehu komponistu Leoša Janačeka (Leos 
Janacek), Jaroslava Ježeka (Jaroslav Jezek) 
un Stefana Raka (Stepan Rak) darbus, kā 
arī skaņdarbus, kuru pamatā ir Morāvijas 
tautasdziesmas Džona V. Duartes (John W. 
Duarte) apdarē.”

Nākamajā dienā, 6.aprīlī, plkst. 14.00 če-
hu ģitāras virtuozs viesies Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolā, kur ģitāristi aicināti pie-
dalīties meistarklasēs.

Konkursu atbalsta Mārupes novada dome, 
Mārupes Mūzikas un mākslas skola, mūzi-
kas instrumentu veikals “Tava skaņa”, sa-
lons “Mūzika”. 

Septīto reizi Mārupes novadā notiks jauno 
ģitāristu konkurss “Kur tad Tu nu biji?”

Šogad konkursa īpašais viesis – 
ģitāras virtuozs čehs Vladislavs Blaha


