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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

2017.GADA NOVEMBRIS

turpinājums 3.lpp

PASNIEGTAS MĀRUPES NOVADA 
GADA BALVAS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

27.oktobrī “Mārupes novada 
Uzņēmēju dienu 2017” ietvaros 
svinīgā ceremonijā pasniegtas gada 
balvas uzņēmējdarbībā septiņās 
nominācijās. Lai izvēlētos uzņēmē-
jus atbilstošajām nominācijām, 
vērtēšanā iesaistīti arī novada 
iedzīvotāji un īpaši izraudzīta 
komisija.

27. oktobra rīts novadā sākās 
ar novada uzņēmēju zināša-
nu paplašināšanu. Mazce-

nas bibliotēkā, Jaunmārupē, notika 
aizraujošs seminārs un diskusijas 
par sociālo uzņēmējdarbību. 
Klātesošajiem bija iespēja tikties ar 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības 
asociācijas vadītāju Madaru Ūlandi 
un sociālā akseleratora “NEW 
DOOR” programmas direktori Diānu 
Lapkis. Tikšanās laikā varēja uz
zināt vairāk par to, ko dara sociālie 
uzņēmumi Latvijā, kādas ir sociālās 
uzņēmējdarbības atbalsta iespējas 
un ko darīt, ja ir konkrēta ideja, kuru 
ir vēlme un enerģija pārvērst reālā 
uzņēmumā. Pēc semināra turpat 
bibliotēkā aizvadīts “NVO gadatir-
gus”, kur par savu darbību klātesoša-
jiem stāstīja novada biedrību 
pārstāvji.

Uzņēmēju Dienu ietvaros pusdien
laikā biedrība “Mārupes uzņēmēji” 
sadarbībā ar VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” atklāja Mārupes vi-
dusskolas skolēnu mācību uzņēmu-
mu (SMU) produktu izstādi lidostas 
terminālī. Iespēju izstādīt savus dar-
bus starptautiskai publikai lidosta 
kā speciālbalvu piešķīra visiem 
2017. gada Mārupes SMU konkur-

sa finālistiem.
Savukārt 27. oktobra pēcpus

dienā svinīgā ceremonijā Mārupes 
Kultūras namā godināti labākie 
novada uzņēmēji septiņās nomināci-
jās  novada visstraujāk augošais 
uzņēmums, novada inovācija, nova-
da meistars, novada mecenāts, 
novada produkts/pakalpojums, 

novada sadarbības partneris, nova-
da sociālais uzņēmums.

Uzņēmējiem tika pasniegtas 
īpašas, mākslinieka Arvīda Endziņa 
izgatavotas balvas. Balvā apkopoti 
vairāki simboli, tā, piemēram, eiro 
naudas zīme, kas atspoguļo 
uzņēmējdarbības vienu no galvena-
jiem mērķiem  apgrozījuma palieli

nāšanu un peļņas maksimizēšanu. 
Iezīmējas arī vēja virziena rādītāja 
līnijas, kas simbolizē tālredzību, jo 
uzņēmējam laikus jāpamana tirgus 
tendences. Balvas forma ietver Ho-
garta līkni, kas atspoguļo uzņēmēj-
darbības attīstību, virzību uz priekšu, 
pārvarot dažādos šķēršļus biznesā 
un virsotņu sasniegšanu.

Pasākuma laikā bija iespēja dzi r
dēt Mārupes SIA “XINFOTECH” 
uzņēmēja Aleksandra Popova bizne-
sa veiksmes stāstu – kā uzņēmu-
mam desmit gadu laikā izdevies no-
drošināt strauju un noturīgu izaug-
smi un iegūt arvien vairāk mērķa tir-
gus visā pasaulē. 

Ņemot vērā lielo atsaucību un lie-
lo sportot gribētāju skaitu, Mār upes 
novada Sporta centrs pagarina līgu-
mu slēgšanas laiku līdz 17.novem-
brim. 

Pateicamies tiem iedzīvotā-
jiem, kuri jau paguvuši 
noslēgt līgumu par vecāku 

līdzmaksājumu Mārupes Sporta 
centra sniegtajiem pakalpojumiem. 

Papildus atgādinām, ka 2017./ 
2018. mācību gada audzēkņu 
grupas atbilstoši īstenotajām spor-
ta izglītības interešu programmām 
ir jau apstiprinātas ar š.g. 24.okto-
bra Mārupes Sporta centra Treneru 
padomes lēmumu Nr. 51. Līdz ar to, 
jauni audzēkņi vairs netiek uzņem-
ti. Neskatoties uz to, šobrīd interešu 
izglītību Sporta centrā apgūst arī 
audzēkņi, kuru vecāki vēl nav 
noslēguši līgumu par vecāku līdz-
maksājumu.

Lai noslēgtu līgumu par vecāku 
līdzmaksājumu, nepieciešams uz 
epastu lauma.lieksne@marupe.lv 
atsūtīt šādu informāciju:

2017.gada 30. oktobrī Mārupes 
novada Dome ārkārtas sēdē pieņē-
ma lēmumu atcelt maksu par Jaun-
mārupes pamatskolas peldbaseina 
izmantošanu, kas savulaik tikusi 
noteikta ar 2014.gada 30.aprīļa 
Domes lēmumu Nr.29 “Par maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināša-
nu”. 

Līdz šim Jaunmārupes peld-
baseinu par maksu brīvajos 
laikos vispārējo izglītības 

iestāžu audzēkņi, tajā skaitā bēr-
nudārzu audzēkņi, izmantoja pro-

Klientu ērtībām Mārupes novada pašvaldība ir izveidojusi jaunu klientu 
apkalpošanas centru, kas atrodas Mārupes novada Domes 1.stāva vesti
bilā, Daugavas ielā 29.

Klientu apkalpošanas centrā ir iespējams iesniegt Domei adresētus do-
kumentus un saņemt vispārīgu informāciju par pašvaldības kompetencē 
esošajiem jautājumiem.

Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus pieņem Domes darba laikos.

• Audzēkņa vārds, uzvārds, perso-
nas kods, sporta nodarbība (s) un 
treneris(i);

• Audzēkņa vecāka vai likumiskā 
pārstāvja (kurš slēgs līgumu) 
vārds, uzvārds, personas kods, 
epasta adrese, mobilā telefona 
numurs.

• Informācija par to, uz kādu atvieg
lojumu vai atbrīvojumu au dzēknis 
pretendē saskaņā ar Mārupes 
novada Domes sēdes 2017. gada 
30.augusta lēmumu nr. 21.
Līguma sagatavošanu var pie

teikt, arī zvanot pa telefona nr. 
67617472.

Kad līgums būs sagatavots, 
Mārupes Sporta centrs par to in-
formēs katru līguma slēdzēju elek-
troniski. 

Jau sagatavotos līgumus vecāki 
var saņemt un parakstīt katru dar-
ba dienu no plkst. 8.30 līdz 20.00 
Mārupes Sporta centrā, Kantora ielā 
97, Mārupē, pie administratores.

Līguma formu, kā arī iesnieguma 
un atlaižu iesnieguma veidlapas 
pieejamas novada mājaslapā www.

centuāli nelielā skaitā, tādēļ tika 
lemts atteikties no paredzētās mak-
sas par peldbaseina izmantošanu. 
Saskaņā ar 2017.gada 30.oktobra 
Mārupes novada Domes ārkārtas 
sēdēs lēmumu Nr.5 2014. gada 30. 
aprīļa lēmuma Nr. 29 (sēdes pro-
tokols Nr. 6) 6.6 apakšpunkts atzīts 
par spēku zaudējušu. 

Par turpmāko kārtību Jaun-
mārupes peldbaseina izmantošanā 
Mārupes novada izglītības iestāžu 
audzēkņiem informācija tiks pub-
licēta www.eklase.lv.

marupe.lv sadaļā Sports. 

Pēc 17.novembra apgūt interešu 
izglītības programmu un turpināt 
darbu ar treneriem varēs tikai tie 
bērni, kuru vecāki būs noslēguši 
līgumu par vecāku līdzmaksājumu 
Mārupes novada Sporta centra 
sniegtajiem pakalpojumiem.

Papildus informējam, ka visas 
Mārupes Sporta centra piedāvātās 
interešu izglītības programmas ir li-
cencētas. Saskaņā ar Iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa likumu, bērnu 
vecākiem ir iespēja atgūt iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa daļu no sum-
mām, kas samaksātas par bērnu in-
terešu izglītību, tajā skaitā sporta 
nodarbībām. Pārmaksa atgūstama 
tāpat kā izdevumi par izglītības 
iegūšanu un par ārstniecisko pa-
kalpojumu izmantošanu, proti, reizi 
gadā iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju kopā ar attaisnojuma 
dokumentiem. Plašāk lasīt: www.
vid.gov.lv. 

Mārupes Sporta centrs

Atgādinājums par vecāku līdzmaksājuma līguma 
slēgšanu sporta nodarbībām

Dome atceļ maksu par Jaunmārupes 
peldbaseina izmantošanu

Apmeklētājiem atvērts jauns pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs

Mārupes novada Gada balvas uzņēmējdarbībā 2017 laureāti – no kreisās Deniss Ivanovs un Inna Zaļizko (SIA “Kreiss”), Aleksandrs Popovs (SIA “X Infotech”), Silva Jeromanova –
Maura (SIA “SilJa”), Rūta Skujeniece (SIA “Madara Cosmetics”), Andris Lejnieks, Līga Taube (PPII “Namiņš”) un Oskars Evaltovičs (ģimenes restorāns “Hercogs”).
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Izsludinātie iepirkumi

Liepkalnu ielas pagalma labiekār-
tošanas būvniecība, pieņemts lē-
mums slēgt līgumu ar SIA “Kvinta 
BCL”, līguma summa 80 471,00 EUR 
bez PVN.

Traktortehnikas piegāde Mārupes 
novada pašvaldības īpašumu pār-
valdes vajadzībām, notiek piedāvā-
jumu izvērtēšana. 

Noslēgtie līgumi

Noslēgti līgumi par izglītojošu 
nodarbību organizēšanu Mārupes 
pašvaldības pirmskolas izglītības 
iestādēs un vispārējās izglītības 
iestādēs. 

1.daļā noslēgts līgums ar SIA “On-
Plate” par izglītojošu rotaļu nodar-
bību organizēšanu par veselīga uz-
tura pamatprincipiem Mārupes 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs un vispārējās izglītības 
iestādēs, līguma summa 19140 eiro 
bez PVN, 

2.daļā noslēgts līgums ar SIA 
“Divi gani” par veselīga uztura un 
fizisko aktivitāšu jautājumu popu-
larizēšanu grūtniecēm un iedzīvotā-
jiem vecuma grupā 54+, līguma 
summa 2310 eiro bez PVN, 

Saskaņā ar Mārupes pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem Nr. 
29/2016 “Mārupes kapsētu uz-
turēšanas noteikumi” ģimenes 
kapavietas uzturētājam ir pienā-
kums noslēgt līgumu, kas piešķir 
tiesības personai lietot saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā 
piešķirtu un ierādītu kapavietu 
Mārupes kapsētās.

Pašvaldība aicina līdz šim iz-
veidoto ģimenes kapavietu 
uzturētājus, kuriem nav 

noslēgts līgums, līdz 2018.gada 
28.februārim vērsties pašvaldībā un 
noslēgt līgumu par kapavietu uz-
turēšanu.

Katrā kapavietu uzturēšanas 
līgumā jānorāda saistību pārņēmē-
js, gadījumā, ja līguma slēdzējs turp-
māk vairs nevarēs rūpēties par 
kapavietu apsaimniekošanu. Turp-
mākie apbedījumi ģimenes kapu brī-
vajās kapavietās vai virsapbedījumi 
būs iespējami tikai pēc kapavietas 
uzturētāja rakstiska iesnieguma 
saņemšanas.

Precīzākai un ātrākai informāci-

3.daļā noslēgts līgums ar biedrī-
bu “Esi brīvs!” par izglītojošu nodar-
bību organizēšanu par vielu un pro-
cesu atkarībām Mārupes pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestādēs, 
līguma summa 13790 eiro bez PVN, 

4.daļā noslēgts līgums ar biedrī-
bu Veselībai aun attīstībai” par in-
formatīvi izglītojošu nodarbību or-
ganizēšanu par seksuālo un repro-
duktīvo veselību Mārupes pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestādēs, 
līguma summa 6142,65 eiro bez 
PVN, 

5.daļā noslēgts līgums ar biedrī-
bu “Esi brīvs!” par izglītojošu nodar-
bību organizēšanu par garīgo veselī-
bu Mārupes pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs, līguma summa 
7140 eiro bez PVN. 

Līgumu darbības termiņš 31. 
12.2019.

Noslēgts līgums ar SIA “MEGA 
RP” par transportlīdzekļu tehniskā 
apkopi, remontu un rezerves daļu 
iegādi, līguma summa līdz 31 999,99 
eiro bez PVN, līguma darbības ter-
miņš 24.10.2019.

Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors 

jas apritei aicinām iesniegumā 
norādīt arī epasta adresi saziņai, kā 
arī iesniegumam pielikumā pievie
not ģimenes kapavietas fotogrāfiju. 
Tos, kuru ģimenes kapavietās nav 
uzstādītas piemiņas plāksnes ar 
apbedīto vārdiem, aicinām sazi
nāties ar kapu pārziņiem un dabā 
parādīt ģimenes kapavietu (Mār
upes kapu pārzine Ilona Budkina, 
tel. 26673151, Mazcenu kapu pār-
zine Anna Smilga, tel. 26578920).

Lai noslēgtu kapavietu uz-
turēšanas līgumu, kapavietas uz-
turētājam jāaizpilda un pašvaldībā 
jāiesniedz iesnieguma veidlapa.

Iesnieguma veidlapa pieejama un 
iesniedzama:
• klientu apkalpošanas centrā Dau-

gavas ielā 29, 1.stāvā,
• Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

pie pārvaldes vadītāja palīdzes, 
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35,

• pie kapsētu pārzinēm.
Elektroniskā formātā veidlapa 

pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Mirušo apbedīšana.

Pēc iesnieguma saņemšanas, 

pašvaldības darbinieki salīdzinās 
saņemto informāciju ar situāciju 
kapsētā un ierakstiem kapu 
grāmatās, kā arī pārliecināsies, vai 
uz vienu ģimenes kapavietu nav pie
teikušies vairāki kapavietas uz-
turētāji (pēc iesniegumu ie
sniegšanas termiņa beigām).

Pēc informācijas pārbaudes, 
sākot ar 2018.gada 1.martu, iesnied-
zējs saņems uzaicinājumu slēgt 
līgumu. Ja par vienu ģimenes 
kapavietu būs saņemti iesniegumi 
no vairākiem kapavietas uzturētā-
jiem, visi pieteikumu iesniedzēji tiks 
uzaicināti uz pašvaldību, kur 
savstarpēji vienosies par līguma 
slēdzēju. Vienošanās tiks noslēgta 
rakstiski, un to pašvaldības 
darbinieku klātbūtnē parakstīs visi 
pieteikumu iesniedzēji.

Lai noslēgtu līgumu, nepiecieša-
mi šādi dokumenti:
• Personu apliecinošs dokuments– 

pase vai ID.
• Apbedīto miršanas apliecības (ja 

ir), lai to kopijas varētu pievienot 
datu bāzei.

Domes sēdē 25.oktobrī

Lēma par nosaukuma un lieto
šanas mērķa noteikšanu vairākiem 
nekustamajiem īpašumiem.

Lēma izveidot projektu pieteiku-
mu vērtēšanas komisiju un apsti-
prināt nolikumu projektu konkursa 
„Mārupe – mūsu mājas” ietvaros.

Lēma izveidot darba grupu 
Mārupes novada attīstības pro-
grammas 2013.  2019. gadam rīcī-
bas plāna un investīciju plāna aktu-
alizācijai 2017.– 2019. gadam.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 28/2017 „Grozījums Mārupes 
novada domes 2011. gada 12. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 
„Par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Mārupes no vadā””.

Lēma iesniegt projektu „Jaun-
mārupes skeitparka atjaunošana” 
Lauku attīstības programmas 2014. 
 2020.gadam 19.2.  pasākuma „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar sabie-
drības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” biedrības „Pierīgas part-
nerība” izsludinātā atklātā konkursā, 
projekta ietvaros veicot Jaun-
mārupes skeitparka atjaunošanu 
Mārupes pašvaldībai piederošā 
nekustamajā īpašumā Mazcenu ale-
ja 3/1, Jaunmārupē.

Lēma par finansiālu atbalstu 
vairākiem novada sportistiem.

Lēma organizēt iepirkumu 
„Bašēnu ceļa no P132, C13, Dzir
nieku (no C 13 līdz P 133) ielas re-
konstrukcija ar gājēju ietvi, ielas ap-
gaismojumu un lietus ūdens kanali
zāciju, Mārupē” un izveidot iepirku-
ma komisiju.

Lēma organizēt iepirkumus „Mār
upes vidusskolas pārbūve”, „Admini
stratīvā centra publiskās ārtelpas 
atjaunošana” un „Elektroenerģijas 
iegāde”.

Apstiprināja Mārupes novada So-
ciālā dienesta nolikumu.

Apstiprināja instrukciju „Jauniešu 
Brīvprātīgā darba pieredzes ap
liecināšanas vadlīnijas”.

Lēma piešķirt līdzfinansējumu 
Mālpils internātpamatskolai 2017. 
/2018. mācību gada pirmajam se-
mestrim (no 2017. gada septembra 

Novembris ir patriotu mēnesis, 
kad atzīmējam valsts svētkus. Tu-
vojoties Latvijas simtgadei, šie 
svētki iegūst īpašu nozīmību, dodot 
iemeslu atskatīties uz izšķirošajiem 
mūsu valsts tapšanas brīžiem. 
Vien laikus arī jādomā ir par to, kā 
uz mūsu laiku atskatīsies vēl pēc 
simts gadiem dzīvojošie. Un vai 
vispār būs kādi, kas atskatās? Vai 
būs tie, kas jūt saikni ar šodienas 
mums, tāpat kā mēs jūtam saikni ar 
latviešu strēlniekiem un brīvības 
cīnītājiem? Brīvības cīņās kritušie 
izcīnīja iespēju mums šodien dzīv-
ot savā valstī. Tas bija viņu upuris 
un viņi apzinājās, ka varētu iet bojā. 
Viņi darīja to, kas jādara.

Nesen pieminējām pirmos 
kritušos latviešu strēl-
niekus, kuri krita 1915. 

gada 25. oktobrī. Viens no viņiem  
Jēkabs Voldemārs Timma – pirms 
savas nāves kādā vēstulē rakstīja: 
“Drīz mēs iesim cīņā par savu tēvi-
ju un brīvību, cīņā pret barbariem. 
Vai vinnēsim, vai paspēlēsim, to 
nezi nām. Un ja mēs arī cīņu zaudētu, 
dzīvus mūs prūši rokā nedabūs un 
mūsu dzimtenē tie varēs ienākt ti-
kai pār mūsu līķiem, asins peļķēm 
un gruvešu kaudzēm. Tad jums dzī
vajiem būs ko pieminēt mūsu cīņas. 
Paliekiet visi mīļi sveicināti, sveici-
ni no manis brāli un māsiņu. Kas zin, 
varbūt, ka mēs vairs nesatiksimies.” 

Viņam bija tikai 19 gadu un viņš 
pieteicās brīvprātīgi. Pēc viņa seko-
ja vēl daudzi simti un tūkstošu 
kritušo. Latvijas neatkarība tolaik 
šķita vēl kaut kas tāls un nereāls, 
taču Jēkaba Timmas un daudzu tūk-
stošu cīnītāju sirdīs jau valdīja 
savas zemes saimnieka attieksme 
– lai notiek kas notikdams, bet mēs 
savu tēviju aizstāvēsim! Tā arī bija 

līdz 2017. gada decembrim) par ka-
tru Mārupes novada pašvaldībā 
deklarēto izglītojamo personu 17,10 
eiro apmērā.

Saskaņoja Jaunmārupes pamat
skolas interešu izglītības program-
mu „Peldētapmācība bērniem no 4 
– 10 gadiem” 2017./2018. – 
2019./2020. mācību gadam.

Lēma iestāties biedrībā „Dzimt
sarakstu nodaļu darbinieku aso-
ciācija”.

Noteica maksu par pirmsskolas 
izglītības iestādes „Lienīte”, Pērses 
ielā 16A, Mārupē, telpu nomas 
lietošanu interešu izglītības un 
mūžizglītības organizēšanai ārpus 
mācību procesa 14,50 EUR + PVN 
mēnesī.

Domes sēdē 30.oktobrī

Apstiprināja izdevumu tāmes 
Mārupes novada izglītības ie
stādēm: Mārupes vidusskolas iz-
maksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 
50,59 EUR; Mārupes pamatskolas 
izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī 
ir 65,28 EUR un pirmsskolas izmak-
sas uz vienu audzēkni ir 170,60 EUR; 
Skultes sākumskolas izmaksas uz 
vienu skolēnu mēnesī ir 233,96 EUR 
un pirmsskolas izmaksas uz vienu 
audzēkni mēnesī ir 224,61 EUR, sas-
kaņā ar pielikumu; Jaunmārupes 
pamatskolas izmaksas uz vienu 
skolēnu ir 111,42 EUR un pirmssko-
las izmaksas uz vienu audzēkni 
mēnesī ir 154,91 EUR; PII „Lienīte” 
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 
ir 195,79 EUR; PII „Zeltrīti” izmaksas 
uz vienu audzēkni mēnesī ir 
185,03 EUR; PII „Mārzemīte”  izmak-
sas uz vienu audzēkni mēnesī ir 
225,80 EUR.

Lēma par finansiālu atbalstu 
novada mūziķei.

Lēma par nekustamā īpašuma 
„Laukkalniņi” atsavināšanu Mār
upes novada pašvaldības va-
jadzībām.

Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

viņu varonība – varēšana un beigās 
arī uzvarēšana. 11. novembrī mēs 
godinām šos kritušos – gan latviešu 
strēlniekus, gan vēlākos brīvās Lat-
vijas karotājus, bet vienlaikus arī svi-
nam viņu uzvaru. Uzvaru, kas no-
sargāja 1918. gada 18. novembrī 
dibināto valsti. Valsti, kuras mērķis 
ir rakstīts Satversmē: garantēt lat-
viešu nācijas, tās valodas un 
kultūras pastāvēšanu un attīstību 
cauri gadsimtiem.

Šodien mēs dzīvojam daudz 
drošākos apstākļos un uzdevumi ir 
citi. Ja latviešu strēlnieki un brīvī-
bas cīnītāji neatkarības liesmu 
izcīnīja, tad mums šī liesma jāuztur, 
lai tā degtu mūžīgi. Lai arī pēc simts 
gadiem būtu latvieši, kas kopā ar 
saviem bērniem 11. novembrī 
pieminēs kritušos Brīvības cīnītājus 
un varbūt arī atcerēsies mūs pašus 
– kā tiltu starp laikmetiem. Tāpēc 
šodienas varonība nevar izspaus
ties kā tas bija 1915. gadā Tīreļpur-
vā, 1919. gadā Daugavmalā – un 
paldies Dievam, ka tā. Šodien varoņi 
var būt visi, jo ikviens, kas dod savu 
pienesumu latviešu nācijas, latviešu 
valodas un kultūras pastāvēšanai 
un attīstībai, ir brīvības cīnītāju dar-
ba augļu baudītāji un arī viņu darba 
mantinieki. Šodienas varonība var 

izpausties ikreiz, kad kāds izdara 
savu darbu labāk kā vakar; kad kāds 
palīdz citam tautietim, kas nonācis 
grūtībās; kad kāds izaudzinājis sa-
vus bērnus par krietniem pilsoņiem. 
Jau šodien mēs veidojam sava 
novada identitāti un kultūras man-
tojumu nākotnei. Tik tiešām, nav 
neviena, kas nevarētu būt varonis 
šodien – un varbūt tas nav mazāk 
grūti kā doties karā, jo no miera lai-
ka varonības ir grūti uztaisīt asa 
sižeta filmu. Varonis karā ir kā 
krītoša zvaigzne, kas mirdz spoži, 
bet īsi. Bet mums ir jādeg visu lai-
ku. Kaut mums ikdienā būtu tā saim-
nieka attieksme, kāda piemita Jēka
bam Timmam un pārējiem Brīvības 
cīnītājiem. Pieminēsim viņus arī 
Mārupē – 11. novembrī.

Plkst. 17:00 sadziedāšanās ar NA 
jauniešiem pie Mārupes vidussko-
las 

Plkst. 17:30 Lāpu gājiens no 
Mārupes vidusskolas uz Mārupes 
kapiem 

Plkst. 18:00 Piemiņas mirklis 
Mārupes kapos 

Plkst. 19:00 Kārļa Kazāka kon-
certs Mārupes Kultūras namā 

Raivis Zeltīts,
Mārupes Domes deputāts

Domes sēdes lēmumi

Ikdienas varonība

Saimnieciskie darbi 
oktobrī un novembrī

Pašvaldība aicina slēgt kapu uzturēšanas līgumus

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Nr. 28/2017
Mārupē

Pieņemti  ar Mārupes novada 
domes 2017. gada   25. oktobra 
sēdes  Nr. 7  lēmumu  Nr.  12

 
Grozījums Mārupes novada 

domes 2011. gada 12. aprīļa sais-
tošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmā 
daļas 13. punktu un trešo daļu, At-
kritumu apsaimniekošanas lik ma 
8. panta pirmās daļas 3. punktu 

Izdarīt Mārupes novada domes 
2011. gada 12. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 9/2011 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Mārupes novadā” (turpmāk tek-
stā – Saistošie noteikumi) šādu 
grozījums:

Papildināt  Saistošo noteikumu 
41.1 apakšpunktu aiz  vārda „svēt-
dienās” ar vārdiem „izņemot valsts 
akciju sabiedrības „Starptautiskā 
lidosta „Rīga”” teritorijā”.  

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Saistošie noteikumi
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Latvijas okupācijas muzejs 
Latvijas valsts simtgades 
priekšvakarā izdevis pie

miņas vietu ceļvedi pa Rīgu un Rī-
gas apkārtni “Latvija un tās 
iedzīvotāji cīņā par savu valsti un 
pretestība okupācijas varām, 1918 
 1991”. Latvijas Okupācijas muze-
ja un Latvijas Politiski represēto 
apvienības kopīgi veidotais ceļvedis 
ir aicinājums doties Rīgas un tās tu-
vākās apkārtnes kultūrvidē. Grā
matā apkopoti ap 200 objektu, kas 
sakārtoti tematiskā un hronoloģiskā 
secībā. Tajā ietvertas arī četras 
piemiņu vietas Mārupes novadā: 
“Baltais krusts” Skultes mežā, totali
tāro režīmu upuru piemiņas ansam-
blis Mārupē, kapa vieta 1991.gada 
barikāžu laikā 16.janvārī nogalināta-
jam Robertam Mūrniekam, PSRS 
armijas lidmašīnas IL – 28 korpuss 
Skultē.

Ceļvedī ir iekļauta piemiņas vie-
tas adrese, vietas apraksts, vēsturi
skā izziņa, bibliogrāfija un fotoattē-

Vakara pasākumu papildināja un 
svinīgu noskaņu radīja dažādi muzi
kāli priekšnesumi. Klātesošos 
priecēja brāļu Grīnbergu reibinošās 
sitamo instrumentu performances 
un dziedātāja Jāņa Kurševa vokāls. 
Savukārt vakara izskaņā par muzi
kālo baudījumu rūpējās grupa “Alas-
ka dreamers” ar koncertprogrammu 
“Rise/Celties”.

Svinīgajā ceremonijā gada balvas 
tika pasniegtas šādiem uzņēmē-
jiem:
• Nominācija “NOVADA VISSTRAU-

JĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS” 
piešķirta SIA “X INFOTECH”. 
Uzņēmums izstrādā program-
matūras risinājumus elektronis-
kajiem identifikācijas dokument
iem un viedkartēm. X Infotech risi
nājumi palīdz valsts pārvaldei un 
bankām savākt, apstrādāt un pār-
baudīt identifikācijas dokumen-
tos uzrādītos datus, tajā skaitā 
bio metrisko informāciju (pirkstu 
nospiedumi, paraksts un attēls). 
Uzņēmuma galvenais birojs atro-
das Latvijā, bet X Infotech šobrīd 
veiksmīgi realizē savus projektus 
jau vairāk nekā 45 pasaules 
valstīs, piedāvājot programma

tūras risinājumus ECOWAS un 
Eiropas Savienības laissezpas
ser ceļošanas dokumentiem, pa
sēm Lihtenšteinā, pasēm un 
pasēmkartēm Īrijā, Latvijā  eID 
kartēm un maksājuma kartēm.

• Nominācija “NOVADA INOVĀCI-
JA” piešķirta SIA „Madara Cos-
metics“. Uzņēmums ir viens no 
pirmajiem eko kosmētikas ražotā-
jiem Latvijā. Uzņēmuma dabīgo 
kosmētiku pazīst un novērtē to 
unikālā sastāva un iedarbības dēļ. 
Sortiments ir pakāpeniski pie
audzis, un pašreiz patērētājiem 
tiek piedāvāti aptuveni 80 dažādi 
kosmētikas līdzekļi. Uzņēmums 
“Madara Cosmetics” ir arī aktīvi 
iesaistījies novada sabiedriskajā 
dzīvē.

• Nominācija “NOVADA MEISTARS” 
piešķirta novadniekam Andrim 
Lejniekam. Andris ir pinējs jau 
trešajā paaudzē. Ar augstu profe-
sionalitāti strādā kā  amatnieks 
jau 30 gadus un popularizē nova-
du Latvijas ikgadējos etnogrāfis-
kajos brīvdabas muzeja gadatir-
gos, Riga Food un citos gadatir-
gos un izstādēs. 

• Nominācija “NOVADA MECE

NĀTS” piešķirta SIA “KREISS”, 
kas ir lielākais loģistikas uzņē-
mums Latvijā, otrais lielākais 
Baltijas valstīs un viens no 
nozīmīgākajiem kravu pārvadāju-
mu pakalpojumu sniedzējiem 
Eiropā. “Kreiss” ir arī otrais 
lielākais darba devējs Mārupes 
novadā un otrais lielākais uzņē-
mums Mārupē pēc apgrozījuma.  
Uzņēmumu “Kreiss” var saukt par  
pirmskolas izglītības iestādes 
“Mārzemīte” krustvecākiem,  at-
balstījis pašvaldības rīkotos pa
sākumus novadā.

• Nominācija “NOVADA PRO DUK TS 
/PAKALPOJUMS” piešķirta Ģi
menes restorānam “Hercogs”. 
Ģimenes restorāns Mārupē at-
vērts 2015.gada pavasarī. Re
storāns ir kļuvis iecienīts Mār upē 
ar internacionālo virtuvi, ar gar
diem un veselīgiem ēdieniem, tai 
skaitā ir radījis Mārupes ēdienu, 
kura sastāvā ir Mārupē audzētas, 
kūpinātas karpas ar salātiem, kas 
tiek pasniegti no Mārupes māk-
slinieces Marutas Raudes da
rinātiem porcelāna šķīvjiem. Her-
cogs ir organizējis palīdzības ak-
cijas, kā arī vairākkārtīgi atbalstī-
jis pašvaldības pasākumus.

• Nominācija “NOVADA SADARBĪ-
BAS PARTNERIS” piešķirta SIA 
“SilJa”, kas veiksmīgi darbojas jau 
kopš 1995. gada. “SilJa” ir 
Mārupes uzņēmums, kas nodar-
bojas ar lauksaimniecības, meža 
un komunālās tehnikas tirdzniecī-
bu, rezerves daļu, garantijas ser-
visa nodrošināšanu, kā arī veik s
mīgi darbojas dārzkopības preču 
un  dekoratīvo augu vairuma un 
mazumtirdzniecībā. Uzņēmuma 
īpašniece Silva JeromanovaMau-
ra ir viena no sabiedriski aktīva-
jiem uzņēmējiem novadā, kas pie-

dalās dažādu valsts un pašvaldī-
bas normatīvo dokumentu iz-
strādē, pasākumu organizēšanā, 
atbalsta jaunos, topošos uzņēmē-
jus, skolēnu mācību uzņēmumus 
un drīzumā durvis vērs viņas iz-
veidotā biznesa vēstniecība.

• Nominācija “NOVADA SOCIĀLAIS 
UZŅĒMUMS” piešķirta privātajai 
pirmsskolas izglītības iestādei 
“Namiņš”. Atmosfēras ziņā “Na
miņu” var saukt par otrajām mā-
jām daudziem mazuļiem, kuri tur 
pavada savu lielāko dienas daļu. 
“Namiņš” palīdz risināt pirmssko-

las izglītības problēmas pieejamī-
bu novadā, kā arī vada nodarbī-
bas bērniem ar īpašajām va-
jadzībām.
Mārupes novada Domes priekš

sēdētājs Mārtiņš Bojārs, sveicot 
uzņēmējus, teica: “Veiksmīga uz
ņēmējdarbības vide ir viens no 
pamatelementiem novada attīstībai. 
Esmu patiesi lepns un pateicīgs par 
to, ka tik daudz klātesošo uzņēmu-
mu pārstāvji izjūt piederību ar 
Mārupes novadu un nes Mārupes 
vārdu pasaulē.”

li. Tā, piemēram, “Baltais krusts” 
Skultes mežā atrodas 2.2 km no 
Skultes ielas (ir ceļa rādītājs). Vie-
tas apraksts  Liels koka krusts 
meža ceļa un stigas sadurē pie 
stāvas nogāzes, kuras malā ir ar 
ūdeni piepildījies bijušais smilšu 
karjers. Pie krusta plāksnīte ar tek-
stu : 1941.gada 11 upuru piemiņai. 
Vēsturiskā izziņa  Pateicoties vietē-
jā iedzīvotāja acīgumam, kurš mežā 

vāca malku, tika pamanīta svaigi 
rakta zeme, kas izrādījās čekas no-
galināto upuru apbedījums. Divās 
kapu bedrēs 1941.gada jūlijā atraka 
11 cilvēku mirstīgās atliekas. Pēc 
apģērbā atrastajiem dokumentiem 
visu personības tika noskaidrotas. 
Starp nošautajiem bija Latvijas 
Kriminālpolicijas priekšnieks, Latvi-
jas pārstāvis Interpola organizācijā 
Jēkabs Silarājs. Pirmā šo upuru 
apbedījuma vieta bija Piņķu drau
dzes kapos, bet 1941.gada novem-
brī  viņus pārapbedīja uz Rīgas Meža 
kapu  „Baltajiem krustiem”.

Grāmatā iekļautās piemiņu vietas 
ir atgādinājums arī par kultūrvēstu
risko mantojumu Mārupes novadā, 
kas bagātinās iedzīvotāju piederību 
novadam un identitātes veidošanu.

Grāmatas autori ir mākslas zināt-
niece Kristīne Čakstiņa un vēs  t ur
nieks, mākslas zinātnieks Rihards 
Pētersons. Grāmata tapusi ar 
Mārupes novada pašvaldības at-
balstu.

Ilze Krēmere, 
Attīstības nodaļas vadītāja

Mārupes novada pašvaldība 10. 
novembrī izsludina projektu 
konkursu “Mārupe – mūsu mājas 
2018”. Projektu īstenošanai katram 
projektam ir iespēja saņemt līdz 
2000 eiro finansējumu vai līdzfi-
nansējumu maza mēroga sabiedris-
ka labuma infrastruktūras izveidei 
vai aktivitātes īstenošanai.

Aicinām iesniegt savu pro-
jekta ideju novada un 
novadnieku dzīves uz

labošanā ikvienam interesentam – 
privātpersonām un sabiedriska la-
buma organizācijām.

Finansējumu vai līdzfinansējumu 
konkursa ietvaros var saņemt pro-
jektu īstenošanai:
• Rīcībai „Maza mēroga infrastruk-

tūra” prioritātes ar finansējumu 
līdz 10 000,00 eiro:

1. administratīvās teritorijas la-
biekārtošana;
2. iedzīvotāju veselīga dzīves-
veida un sporta veicināšana;
3. saimnieciskās darbības sek-
mēšana administratīvajā teri-
torijā;

•  Rīcībai „Sabiedriskās aktivitātes” 
prioritātes ar finansējumu līdz 10 
000,00 eiro:

1. iedzīvotāju izglītības no-
drošināšana;
2. kultūras sekmēšana un tradi-
cionālo kultūras vērtību sagla-
bāšana, kā arī tautas jaunrades 
attīstība;
3. iedzīvotāju veselīga dzīves-
veida un sporta veicināšana;
4. veselības aprūpes pieejamī-
bas nodrošināšana.

Viena projekta īstenošanai ir 
iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 
2000 (diviem tūkstošiem) eiro.

Projektu pieteikumi konkursam 
iesniedzami domes darba laikā no 
2017.gada 10. novembra plkst. 9:00 
līdz 2017. gada 11.decembrim plkst. 
17:00 klientu apkalpošanas centrā 
vai nosūtot pa pastu Mārupes nova-
da Domei, Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV2167.

Projektu apkopošana un iz-
vērtēšanas 1.kārta (komisijas vērtē-
jums) notiks no 2017.gada 12. de-
cembra līdz 2017.gada 31. decem-
brim.

Projektu izvērtēšanas otrā kārta 
(iedzīvotāju balsojums) – no 2018.
gada 8. janvāra līdz 2018.gada 8. 
februārim.

Apstiprinātie projekti īstenojami 
pēc līdzdarbības līguma no
slēgšanas laika posmā no 2018.
gada 8. marta līdz 2018.gada 30. no-
vembrim.

Konkursa mērķis ir noteikt privāt-
personu, kas valsts pārvaldes 
uzdevumu var veikt efektīvāk un ar 
kuru slēdzams līdzdarbības līgums 
par valsts pārvaldes uzdevuma 
īstenošanu. Līdzdarbības mērķis ir 
uzlabot dzīves vides kvalitāti 
novadā, veicināt novada iedzīvotā-
ju iniciatīvu un atbildību par savu 
dzī ves vidi, paredzot iedzīvotāju ie-
saistīšanos un līdzdalību sabiedris-
ki nozīmīgu un inovatīvu projektu 
īstenošanā.

Projekta konkursa nolikums un 
pie teikuma veidlapa atrodama 
pašvaldības mājaslapā www.mar
upe.lv sadaļā Sabiedrība/Kon kursi.

Konkursa koordinators un kon-
taktpersona jautājumiem un sa
ziņai: Ilze Krēmere, Attīstības 
nodaļas vadītāja, tālr.: 67149875, 
epasts: ilze.kremere@marupe.lv

Aicina pieteikt projektus konkursam 
“Mārupe – mūsu mājas”

Izdots ceļvedis par represiju piemiņu vietām 
Rīgā un Rīgas apkārtnē

Pasniegtas Mārupes novada gada balvas uzņēmējdarbībā

No kreisās: biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” vadītājs Ivars Kaļķis 
un grāmatas autori mākslas zinātniece Kristīne Čakstiņa un vēsturnieks, mākslas 

zinātnieks Rihards Pētersons.

turpinājums no 1.lpp

Mārupes novada Uzņēmēju dienu ietvaros atklāta Mārupes vidusskolas skolēnu mācību 
uzņēmumu produktu izstāde lidostas “Rīga” terminālī.

Paldies par sadarbību Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs saka 
biedrības “Mārupes Uzņēmēji” priekšsēdētājai Evitai Sondorei.

Mārupes Uzņēmēju dienu ietvaros organizēts seminārs un diskusijas par sociālo 
uzņēmējdarbību. Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe (no 
kreisās) diskutē ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāju Madaru 

Ūlandi un sociālā akseleratora “NEW DOOR” programmas direktori Diānu Lapkis.
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Mārupes novada Dome 2017.
gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.6 (prot. Nr.7) “Par nekustamā 
īpašuma „Lielvalteri”, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 
80760031163), detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma “Lielvalteri” teritorija, aptuveni 
1,02 ha kopplatībā. Saskaņā ar 
18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 
2026. gadam, nekustamais īpa  š u
ms “Lielvalteri” atrodas funkcionā-
lajā zonā Jaukta centra apbūves 

Mārupes novada Dome 2017.
gada 25.oktobrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.5 (prot. Nr.7) “Par nekustamā 
īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 
80760060192), detālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir 
nekustamais īpašums Vīnkalnu iela 
45, Mārupē, Mārupes novadā (ka-
dastra Nr. 80760060192) ar kopējo 
platību 0,8983 ha un daļa no 
nekustamā īpašuma „Dignitas” 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760060009) apmēram 0,75 ha 
platībā – teritorija no īpašuma rietu-
mu robežas līdz servitūta ceļam 
(ieskaitot) un apmēram 15m plata 
josla gar meliorācijas novadgrāvi, 
kas piekļaujas īpašumam Vīnkalnu 
iela 45. Detālplānojuma teritorijas 

Mārupes novada Dome 2017.
gada 25.oktobrī  ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.7 (protokols Nr.7) “Par 
nekustamā īpašuma „Unguri B”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760030843), detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai ap-
spriešanai” un lēmumu Nr. 8. “Par 
nekustamā īpašuma Lielā iela 88, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760031159),  detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai ap-
spriešanai”. Abu minēto detālplāno-
jumu izstrādes mērķis ir veidot dzī
vojamo apbūvi ciema teritorijā. De-
tālplānojumu risinājumi ir savstarpē-
ji saistīti, tādēļ publiskā apriešana 
tiek organizēta vienlaikus par abiem 
detālplānojumiem.

Detālplānojumu projektu publiskā 
apspriešana notiks no 13.11.2017. 
līdz 11.12.2017. 

teri torijas (JC) apakšzonā ar 
īpašiem apbūves noteikumiem JC1, 
kas veidojama izstrādātā Bieriņu 
purva teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema 
teri torijā. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir fiziskas personas, 
nekustamā īpašuma īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var ie
pazīties Mārupes novada Domes 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 

kopplatība aptuveni 1,65 ha. Sas-
kaņā ar 18.06.2013. apstiprināto 
Mārupes novada teritorijas plānoju-
mu 2014. 2026. gadam, nekusta-
mais īpašums Vīnkalnu iela 45 atro-
das Savrupmāju apbūves teritorijas 
apakšzonā Savrupmāju apbūve 
(DzS), savukārt īpašuma “Dignitas” 
daļa ir Publiskas labiekārtotas teri-
torijas (DA).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema 
teri torijā, kā arī veidot vienotu ielu 
tīklu detālplānojuma teritorijā un tai 
piegulošajās teritorijās un noteikt 
ielu sarkanās līnijas. Detālplānoju-
ma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas 
personas, nekustamā īpašuma 
īpašnieki.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 

Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2017.gada 23.no-
vembrī plkst.17.00 Mārupes nova-
da Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Domes sēžu zālē 2.stāvā.

Ar detālplānojumu projektiem 
publiskās apspriešanas laikā varēs 
iepazīties Mārupes novada Attīstī-
bas nodaļā (Daugavas iela 29, 
Mārupe), pašvaldības darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar detālplānoju-
mu projektiem varēs iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
detālplānojumi, sākot no 13. 
11.2017. Informācija tiek publicēta 
arī Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā Geolatvija.lv.

Priekšlikumus vai iebildumus lū
dzam iesniegt rakstiski līdz 
11.12.2017. Mārupes novada Do-

Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeo-
telpiskās informācijas portālā Geo-
latvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības 
plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2017.gada 11.decem-
brim Mārupes novada Domē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai iesniedzot klātienē. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. 
Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie Teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures – epasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā-
tienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 18.00.

kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var ie
pazīties Mārupes novada Domes 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeo-
telpiskās informācijas portālā www.
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas at-
tīstības plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2017.gada 11.decem-
brim Mārupes novada Domē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV2167, nosūtot tos pa pas-
tu vai iesniedzot klātienē. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. 
Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie Teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures – epasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr. 67149862 vai klā-
tienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 18.00.

mei, Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV 2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē 
apmeklētāju pieņemšanas laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 
 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami, iesūtot tos uz elek-
troniskā pasta adresi: marupe.info@
marupe.lv. Iesniegumā jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre-
si, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrāci-
jas numuru. Priekšlikumus iespē-
jams iesūtīt arī, reģistrējoties Teri-
torijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā vērsties 
Mārupes novada Attīstības no
daļā pie Teritorijas plānotājas Da
ces Žīgures – epasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Unguri B” detālplānojuma projekta un 
nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai

Mārupes novada bāriņtiesa aici-
na pieteikties jaunas audžuģimenes, 
kas ir gatavas no ģimenes šķirta-
jiem bērniem sniegt savu atbalstu 
un iespēju augt ģimeniskā vidē.

Bāriņtiesa ir tā iestāde, kuras 
tiešajos pienākumos ietilpst 
ārpusģimenes aprūpes no-

drošināšana bērniem, kuri palikuši 
bez vecāku gādības. Katrā Latvijas 
novadā sastopami gadījumi, kad ir 
jārīkojas nekavējoties un bāriņtie-
sas rīcība tiešā veidā ietekmē bēr-
nu likteni. Viena no ārpusģimenes 
aprūpes formām ir audžuģimene. 
Audžuģimenes Latvijā ir īslaicīga al-
ternatīva, kas bārenim vai bez 
vecāku gādības palikušam bērnam 
nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr 
bērns var atgriezties savā bioloģiskā 
ģimenē vai, ja tas nav iespējams, 
tiek adoptēts vai bērnam tiek nodi
bināta aizbildnība (aizbildnis, in-
stitūcija, cita alternatīva).

Audžuģimene var būt gan 
laulātie, gan persona.

Uz audžuģimenes statusu var 
pretendēt, ja esi vecumā no 25 

līdz 60 gadiem.

Ja Jūs esat sajutuši sevī šo cil-
vēcības misiju, esat gatavi šādam 
atbildīgam solim, sniegt dzīves 
krust celēs nonākušiem bērniem at-
balstu un mājas, sniegt savu mīlestī-
bu un ģimenes sajūtu bērniem, 
kuriem šāds atbalsts ir ļoti ne-
pieciešams, un esat apsvēruši 
domu kļūt par audžuģimeni, Jūs 
tiekat aicināti vērsties Mārupes 
novada bāriņtiesā un iegūt in-
formāciju, kā kļūt par audžuģimeni.

Kādas ir nevalstiskās organizāci-
jas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts 
tām nepieciešams? Babītes, 
Mārupes un Olaines novados iz-
strādāts rīcības plāns, kas ietver 
eso šās situācijas analīzi un turp-
mākās attīstības iespējas.

Kā secina rīcības plāna autors 
Āris Adlers: “Prioritāri atbalsts ir ne-
pieciešams finansējuma nodrošinā-
jumam organizāciju darbam un ma-
teriāli tehniskajai bāzei, nepiecieša-
mi arī uzlabojumi komunikācijā un 
informācijas izplatīšanā, sadarbī-
bas veicināšana ar pašvaldību un 
starptautiskā līmenī, nepieciešams 
atbalsts laika resursu un cilvēkresur-
su piesaistē un vadībā, iedzīvotāju 
izpratnes un informētības veicināša-
na, kā arī atbalsts stratēģiskās vadī-
bas jautājumos.”

Biedrības “Pierīgas partnerība” 
īstenotajā projektā “NVO atbalsta 
nodrošināšana Babītes, Mārupes un 
Olaines novados” izstrādāts NVO at-
balsta punkta rīcības plāns ar mērķi 
identificēt mērķa orientētas rīcības, 
kas veicamas, lai sniegtu atbalstu 
novados gan reģistrētajām orga-
nizācijām savu mērķu sasniegšanai, 
gan arī iedzīvotāju grupām, kas plā-
no reģistrēt jaunu NVO. Tajā aprak-

Lai varētu kļūt par audžuģimeni:
•  jāvēršas savas dzīvesvietas 

bāriņtiesā, kur saņemsiet in-
formāciju par to, kā iegūstams 
audžuģimenes statuss;

•  bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs 
dokumentus, izpētīs dzīvesvietas 
apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu;

•  pēc iepazīšanās ar dokumentiem 
un izpētes veikšanas, bāriņtiesa 
sniegs atzinumu par piemērotību 
audžuģimenes pienākumu veik
šanai;

•  būs jāapmeklē bezmaksas 
audžuģimeņu mācību program-
ma, pēc kuras jākārto pārbaudes 
darbs;

•  ja veiksmīgi tiks nokārtots pār-
baudes darbs, bāriņtiesa lems par 
audžuģimenes statusa piešķirša-
nu.
Pirms ierašanās vēlams iepriekš 

sazināties pa tālruni 67149872 vai 
28305978, lai vienotos par noteiktu 
tikšanās laiku, kad varēsiet saņemt 
informāciju par audžuģimeņu ap-
mācībām, audžuģimenes statusa 
piešķiršanu, par ģimenes motivāci-
jas un atbilstošo spēju izpētes kārtī-
bu, kā arī par citiem jautājumiem.

Bāriņtiesa saka lielu paldies 
visām Mārupes novadā esošajām 
audžuģimenēm, kuras jau ir palīdzē-
jušas bērniem grūtā brīdī un sniedz 
savu sirds siltumu un mīlestību 
savās ģimenēs, kā arī par viņu 
rūpēm, gādību, sirsnību, iejūtību un 
brīnišķīgām mājām bērniem viņu ģi-
menē.

 
Elīna Krastiņa, Mārupes novada 

bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece

stīta esošā situācija, organizāciju 
darbības jomas, nepieciešamais at-
balsts, aptaujas rezultāti, secināju-
mi no intervijām ar speciālistiem. 
Rīcības plānā izvirzīti ieteikumi turp-
mākajai darbībai, aicinām dalīties 
savās idejās un vajadzībās!

NVO atbalsta punkta izveides 
mērķis ir veicināt organizētās pil-
soniskās sabiedrības attīstību 
Babītes, Mārupes un Olaines nova-
dos, kas var pozitīvi ietekmēt biedrī-
bas “Pierīgas partnerības” darbības 
teritorijas attīstību. Ar rīcības plānā 
iekļauto punktu izpildi plānots 
veicināt iedzīvotāju skaitu, kas ie-
saistījušies kādā NVO.

Rīcības plāna noslēgumā piee-
jams arī NVO saraksts — izvēlies 
savējo un iesaisties!

Ar NVO atbalsta punkta rīcības 
plānu Babītes, Mārupes un Olaines 
novadiem var iepazīties biedrības 
“Pierīgas Partnerība”mājaslapā 
www.pierigaspartneriba.lv. 

Projektu “NVO atbalsta no-
drošināšana Babītes, Mārupes un 
Olaines novados” īsteno biedrība 
“Pierīgas partnerība” ar Sabiedrības 
integrācijas fonda atbalstu no 
valsts budžeta līdzekļiem.

Mārupes novada Bāriņtiesa aicina 
pieteikties jaunas audžuģimenes

Izstrādāts NVO atbalsta punkta rīcības plāns 
Babītes, Mārupes un Olaines novadiem
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Izglītība
Mārupes vēstis

piektdiena, 10.novembris 2017

Skolēnu rudens brīvlaikā 24. 
oktobrī Jaunmārupes pa
mat     skolas svešvalodu me

todiskā komisija dalījās pieredzē ar 
Aizputes novada skolu angļu un 
krievu valodas skolotājām. Sākumā 

No 25. - 27.oktobrim Latgales 
priekšpilsētas Mūzikas un mākslas 
skolā norisinājās II Latvijas flautas 
spēles jauno izpildītāju konkurss 
“Sudraba flauta”, kā arī profe-
sionālās pilnveides kursi, ko rīkoja 
Mārupes Mūzikas un mākslas sko-
las flautas skolotāja Dace Bičkovs-
ka.

Konkurss notiek ik pa diviem 
gadiem, savukārt, gaidot 
nākamo konkursu, ie-

priekšējā gadā audzēkņi savas pras-
mes varēja spodrināt kameransam-
bļu festivālā, kas notika Babītes 
mūzikas skolā.

Konkurss tika atklāts 25.oktobra 
vakarā, kad JVLMA LMT zālē muzi
cēja žūrijas komisija, kuras sastāvā 
Ula Čaplikaite (Lietuva), Aiva Elsiņa 
(Latvija/Itālija) un Guna Paula (Lat-
vija). Ar flautistēm kopā muzicēja 
pianiste Ieva Dzērve.

26.oktobra rītā tika dots starts I 
vecuma gupai, kurā spēlēja 30 jau-
nie flautisti. Šajā gadā Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolu pārstāvē-
ja visai prāvs flautistu pulciņš. 
Veiksmīgi startēja Endija Bembere 
(ped.S.Šuriņa), Olga Lungina 
(ped.S.Šuriņa), Beatrise Šveide 

3.novembrī  “Vidzemes Olimpis-
kajā centrā”  Valmierā tika dots 
starts Latvijas Olimpiskās komite-
jas (LOK) organizētā projekta “Spor-
to visa klase” jaunajai, ceturtajai se-
zonai.

Projekta ceturtajā sezonā ie-
saistās jaunas 112 3.klases 
no 92 izglītības iestādēm 

visā Latvijā. Mārupes vidusskolu 
šajā mācību gadā pārstāvēs divas 
3.klases, kuras trenēt uzņēmies 
sporta skolotājs Māris Riherts, bet 
izglītot skolotājas Agnija Araka un 
Andra Rožukalne. Skolēni paši ir 
lielā sajūsmā par dalību šāda veida 
projektā, kaut arī bijuši vēl tikai uz 
projekta atklāšanu.  Līdz šim brīdim 
veiksme stāvējusi mums blakus, jo 
jau maija vidū  pirmajā “Sporto visa 
klase” izlozē 3.d klase laimēja 12 

No 16. līdz 20.oktobrim skolēni 
aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas 
“Pielaiko profesiju” pasākumos, 
kuri Mārupes novada skolēniem tika 
organizēti sadarbībā ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru un 
biedrību “Mārupes uzņēmēji”. Daļu 
no Karjeras nedēļas izdevumiem 
tika segti no projekta Nr. 8.3.5.0/ 
16/I/001 “Karjeras atbalsts izglīto-
jamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” finansējuma. 
Karjeras nedēļas un Mārupes nova-
da Uzņēmēju dienu ietvaros 2017.
gada 19.oktobrī Mārupes novada 
izglītības iestāžu skolēni apmeklē-
ja dažādus Mārupes novada un 
Pierīgas uzņēmumus un iestādes, 
lai uzzinātu pēc iespējas vairāk par 
tur esošajām profesijām un darba 
vietām, redzētu reālo darba vidi. 

Šogad skolēni apmeklēja 
Ģimenes uzņēmumu “Bul-
ka”, kurā tika iepazīstināti 

ar uzņēmējdarbības specifiku 
ēdināšanas jomā, ar pavāra un kon-
ditora profesiju . Skolēni meistar
klasēs varēja pagatavot burgerus un 
sviestmaizes. “Call me sister flo
wer” dibinātājas – divas māsas 
skolēniem vadīja vairākas meistark-
lases, kurās pastāstīja un parādīja, 
kā no vieglā japāņu polimērmāla vei-
dot skaistus ziedus un rotas. 
Zināmu  pārsteigumu skolēniem 
sagādāja loģistikas uzņēmuma “Be-
weship” apmeklēšana, jo reti kurš 
zināja, kas atrodas aiz pelēkajām 
angāra sienām ar lielo firmas uzrak-
stu un  kuram bieži nācies braukt 
garām. Daudzi skolēni pirmo reizi 
uzzināja, kas ir loģistika un ar to 
saistītās profesijas – loģistikas 
speciālisti, kas organizē un kontrolē 
satiksmes plūsmu, izstrādā maršru-
tus, nodrošina koordinētu kravu pār-
vadāšanu un uzglabāšanu, me
nedžeri, grāmatveži, noliktavas pār-
ziņi un krāvēji u.c. 

Uzņēmumā “Silja”, kas nodarbo-
jas ar lauksaimniecības, meža un 
komunālās tehnikas tirdzniecību, 
rezerves daļu, garantijas servisa un 
apkopju nodrošināšanu, skolēniem 
vislielākā interese bija par klātienē 
apskatāmo smago  lauksaimniecī-
bas tehniku, kurā varēja arī iekāpt 
un apskatīt no iekšpuses. Apmeklē-
jot zirgu stalli “Zirgzandales”, 
skolēni ne tikai iepazina zirgkopja, 
zirgu trenera un jātnieku trenera pro-
fesiju, piedalījās praktiskā nodar-
bībā, bet arī uzzināja, kā at-
tīstīt uzņēmējdarbību, piedāvājot 
telpu īres un dekorēšanas pakalpo-
jumus, organizējot dažādus pasā-
kumus. Īpašniece Sandra Zaiceva 
dalījās pieredzē, kā radās ideja par 

viesus uzrunāja skolas direktore Ive-
ta Timule, aktualizējot mūsdienu 
izaicinājumus skolā, kā piemēram, 
starppriekšmetu saikni un kompe-
tenču pieeju ceļā uz kvalitatīvu 
izglītību. Svešvalodu metodiskās 

(ped.D.Bičkovska), savukārt atzinī-
bas rakstu ieguva Kristians Gras-
bergs (ped.D.Bičkovska).

27.oktobrī muzicēja paši jaunākie 
dalībnieki  juniori. Šajā grupā 3.vie
tu ieguva mūsu skolas audzēkne Lo-
reta Boļšakova (ped.I.Grīnvalde) un 
augsto 1.vietu  Beatrise Helmane 
(ped.I.Grīnvalde). Ar flautas spēles 
audzēkņiem kopā muzicēja koncert-
meistare Madara Kalniņa.

Pēc konkursa gan pedagogiem, 
gan audzēkņiem bija iespēja gūt 
jaunas zināšanas meistarklasēs, kā 
arī vērot individuālās stundas. Meis-
tarklasēs pie Ulas Čaplikaites pie-
dalījās Kristians Grasbergs.

Paldies pedagogiem Sanitai 
Šuriņai, Ingai Grīnvaldei, Dacei 
Bičkovskai par ieguldīto darbu un 
audzēkņu sagatavošanu nozīmīga-
jam konkursam. Paldies vecākiem 
un visiem atbalstītājiem. Ļoti lepo-
jamies ar Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas audzēkņiem. Noteikti 
jāatzīmē arī konkursa un meistar
klašu augstais līmenis, organizāci-
ja un jaukā uzņemšana, par ko pald-
ies skolotājai Dacei Bičkovskai.

Madara Kalniņa

futbola bumbu komplektu, bet 3.b – 
īsos sporta tērpus visai klasei. 
Skolēni atklāj, ka viņiem ir bijis liels 
prieks par jaunajiem sporta tērpiem, 
kurus viņiem ar nelielu vecāku at-
balstu sagādāja Mārupes novada 
Dome. Mazie sportotāji vēlas par to 
teikt milzīgu paldies skolas direk-
toram Jānim Lagzdkalnam, jo jau-
nie tērpi tiem liek justies saliedē
tiem, draudzīgiem, vienotiem un 
sportot gribošiem.

Atgriežoties no atklāšanas pasā-
kuma, visi kā viens ir apņēmušies 
projektā parādīt visu, kas ir viņu 
spēkos: gan sportojot, gan mācoties, 
jo nav noslēpums, ka, lai tiktu līdz 
finālam, vērā tiks ņemti ne tikai 
skolēnu sasniegumi sportā, bet arī 
sasniegumi mācībās.

Agnija Araka

“Zirgzandalēm”, kā tā tika realizēta 
un attīstīta. Golfa klubā “Viesturi”, 
skolēni uzzināja par golfa trenera 
profesiju, kā ar par tādu profesiju kā  
bumbiņu savācējs, kas seko tam, lai 
golfa bumbiņas pēc spēles nepalik-
tu mētājamies pa golfa laukumu. 
Skolēni varēja iemēģināt roku tre
nera novadītajā golfa spēles pama-
tu meistarklasē. 

Šogad skolēniem bija iespēja 
doties uz Jūrmalu, lai apmek
lētu Semarah Hotel Lielupe un  Jūr-
malas biznesa inkubatoru, savukārt 
12.klašu skolēniem bija iespēja ap-
meklēt Latvijas farmācijas uzņēmu-

mu AS “Olainfarm”, apskatīt centrā-
lo laboratoriju, eksperimentālo ie-
cirkni, uzzināt par Latvijas aptieku 
darbu, kā arī par ķīmiķa, zāļu reģis-
trācijas speciālista, tehnologa un 
farmaceita profesiju.

Vienlaikus skolēniem savas 
durvis vēra arī Ģimenes restorāns 
“Hercogs”,  SIA “Madara Cosme
tics”, Biedrība “Pierīgas Partnerība”, 
Mārupes siltumnīcas, Studio “Mo-

komisijas vadītāja Daina Mediņa 
dalījās pieredzē par svešvalodu sko-
lotāju kopīgā metodiskā darba orga-
nizēšanu un angļu valodas apguves 
procesu visās klašu grupās. Sko-
lotāja Sabīne Ozoliņa dalījās ar 
piemēriem, kā pielietot angļu valo-
du vēstures stundās, veidojot starp-
priekšmetu saikni.  Savukārt krievu 
valodas skolotāja Ludmila Čaupe-
nokaSidorova, iepazīstināja ko
lēģus ar savu autorprogrammu 
krievu valodas apguvei no 3. klases. 

Paldies visiem svešvalodu sko-
lotājiem, kas palīdzēja uzņemt vie-
sus, izrādīt mūsu skolas skaistās un 
aprīkotās telpas.

Jaunmārupes pamatskolas 
svešvalodu metodiskās komisijas 

vadītāja Daina Mediņa

nacco” un ilggadējie sadarbības 
partneri Starptautiskā lidosta Rīga 
un Kreiss. Minētajos uzņēmumos 
skolēniem bija  iespēja iepazīties ar 
dažādu profesiju un darbu pārstāv-
ju stāstīto un diskutēt. Tikšanās 
laikā skolēni varēja uzdot sev in-
teresējošus jautājumus, vērot jau 
prezentācijas, paraugdemonstrēju-
mus, iepazīt darba un ražošanas 
procesus klātienē.

Liels paldies biedrībai “Mārupes 
uzņēmēji”, par labo sadarbību, un 
Mārupes novada izglītības iestāžu 
skolēnu nodrošināšanu ar transpor-
tu mācību ekskursijām, un visiem 

uzņēmumiem Mārupes novadā un 
Pierīgā, kuri skolēniem piedāvāja 
iespēju viesoties savos uzņēmu-
mos, uzņēma pie sevis un ļāva “pie-
laikot profesijas”!

Ilze Rūtenberga, Mārupes 
vidusskolas pedagogskarjeras 

konsultants, 
Elita Lecko, Izglītības dienesta 

Izglītības darba speciāliste

Jaunmārupes pamatskolas svešvalodu metodiskā komisija dalās 
pieredzē ar Aizputes novada skolām

Panākumi flautistu konkursā

3.b un 3.d atklāj projektu 
“Sporto visa klase”

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Mārupes novada 
izglītības iestādēs

3.d klase ar audzinātāju Agniju Araku un sporta skolotāju Māri Rihertu.

Skolotājas Andas Rožukalnes audzināmā 3.b klase sportot gatavi.

Zirgu stallī “Zirgzandales” jaunieši iepazina zirgkopja, zirgu trenera un jātnieku trenera 
profesijas.

Uzņēmumā “Silja” skolēniem vislielākā interese bija par smago 
lauksaimniecības tehniku.
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 10.novembris 2017

Mārupes novadā klusi, bez liekas 
ažiotāžas un masu mediju uzmanī-
bas ir noticis nozīmīgs notikums – 
Mārupē uzbūvēts, pirmo kurināša-
nu un atvēršanu ir piedzīvojis Lat-
gales bedres tipa ar malku kurināms 
māla ceplis. Cepļa autors un radītā-
js ir pūdnīkmeistars, Latgales pūd-
nīku skolas dibinātājs Ēvalds 
Vasiļevskis, asistējot Ievai Kaulai. 
Ceplim tika dots vārds Māris.

Cepļa būvniecības idejas au-
tore ir novada amatniece, 
biedrības “Radīts Mārupē” 

valdes priekšsēdētāja Žanete Ruše-
niece. Viss nesākās nejauši, jo tas 
bija loģisks solis. Interese par māla 
apstrādi, keramikas radīšanu un pro-
cesa izzināšanu radās skolas laikos, 
bet tieši pēdējā laikā zvaigznes sas-
tājās tā, ka būvniecība varēja notikt. 
Uzbūvējot šādu cepli, amatniekam 
tiek radīta savā ziņā neatkarība – tā 
mākslinieciskās izpausmes var 
ietekmēt tikai laiks – tā esamība vai 
neesamība, jo cepļa dedzināšanas 
process vairs nav atkarīgs no citiem 
faktoriem.

Ceplis ir uzbūvēts par privātiem 
līdzekļiem bez jebkāda līdzfinansē-
juma un atbalsta, tas atrodas uz 
privātas zemes un tā izmantošanā 
paveras plašas iespējas. Jau tuvā-
kajā laikā tas kļūs par tūrisma ob-
jektu, jo vērot maģisko cepļa 
kurināšanas brīdi un piedalīties 
cepļa atvēršanas svētkos vēlas 
daudzi. Mārupes tuvums Rīgai ir 
būtisks, tas paver jaunas tūrisma 
iespējas un tuvākajā laikā noritēs 
arī meistarklases māla darbu vei-
došanā, kur katrs dalībnieks varēs 
arī pēc sava māla darba izvei-
došanas to apdedzināt ceplī. Ar lai-
ku blakus ceplim ir paredzēts izvei-
dot nelielu Amatu centru.

Viss cepļa sagatavošanas, 
kurināšanas un dzesēšanas pro-

Trešdienas vakarā Mārupes seni-
oru ansamblim “Pīlādzis”, kura 
vadītāja ir Inga Graumane, notiek 
mēģinājums. Pat vēlā vakara stundā 
dāmas ir enerģiskas un pozitīvi 
noskaņotas, lai tūlīt pēc 
sadziedāšanās kāptu autobusā un 
ap ceturtdienas pusdienlaiku sas-
niegtu Polijas pilsētu Krakovu, kur 
notiks ilgi gaidītais festivāls. 

28.septembra pusdienlaikā 
sasniedzam Krakovu un 
iekārtojamies mūsu turp-

māko dienu naktsmītnē  Ibis hotel, 
kur mūs sagaida ļoti jauki un ērti 
apartamenti. 

Piektdiena solās būt saulaina, 
taču rīta pusē manāma visai bieza 
migla. Šodien mūsu ceļš ved uz sāls 
raktuvēm, kur dosimies apmēram 
trīs stundu pazemes ekskursijā. 
Sāls raktuves ir ļoti iecienīts ap-
skates objekts, savukārt, visai bieži 
greznajās pazemes zālēs notiek 
koncerti, dažādi pasākumi un arī 
kāzas, kam speciāli pat izveidota 
tam piemērota kapela. Jāatzīmē, ka 
mūsu ceļabiedri – Mārupes sieviešu 
vokālais ansamblis “Dzelde,” kuru 
vada Sandra Gaide, izmēģināja kā-
das greznas zāles akustiku. Secinā-
jām, ka šīs pazemes telpas noteikti 
ir lieliska vieta koncertiem. 

Pēc piedzīvojuma pazemē 
dodamies uz viesnīcu, lai gatavotos 
pirmajam festivāla koncertam, kas 
paredzēts  Krakovas Sv.Pētera un 

31.oktobrī Mārupes Kultūras 
namā ar sirsnīgām sarunām un aiz-
raujošiem stāstiem atklāta izstāde 
“Omītes leģendas”, kur ikvienam in-
teresentam ir iespēja caur mūsu 
novada senioru dzīves stāstiem, fo-
togrāfijām un mākslinieku darbiem 
iepazīt novada vēstures līkločus.

Biedrība “Ievas radošā darb-
nīca”, īstenojot projektu 
“Omītes leģendas”, apkopo-

jusi vēstījumus par mūsu  Mārupes 
ģimeņu senioriem  vecmāmiņām, 
vecvecmāmiņām, opīšiem  esejas, 
sacerējumus, īsas biogrāfijas, dze-
ju. Kā dzīvoja, kā strādāja, kā sapņo-
ja un mīlēja. Iegūti arī interesanti 
foto materiāli no seniem ģimeņu al-
bumiem. Savukārt mākslinieki, 
iedves mojoties no mūsu stāstu 
varonēm  Genovevas, Guntas un 
Vincentīnes, radījuši īpašus māks-
las darbus.

Atklāšanas pasākumā sirsnīgā un 
radošā atmosfērā bija iespēja klā-
tienē tikties ar projekta dalībnie
kiem, māksliniekiem un mūsu 
stāstu varonēm  vecmāmiņām. Tika 
apbalvoti arī labāko stāstu autori. 

cess aizņem vairākas dienas. Šajā 
apstrādes procesā tiek izmantota 
redukcija. Tas nozīmē, ka divpad-
smit stundu kurināšanas process 
noslēdzas ar slāpēšanu – ceplis tiek 
aizmūrēts, mālam vairs nepiekļūst 
skābeklis un noris maģiskā pārvērtī-
ba – izdegot skābeklim, mainās 
māla krāsa – no sarkana uz melnu.

Tikai pēc pilnīgas atdzišanas ce-
pli drīkst atvērt un skatīt veikumu. 
Izņemtos traukus ir jāievasko un 
jāpulē. Ar šo brīdi pareizi apstrādā-
ti trauki kļūst ūdens izturīgi un ir 
izmantojami sadzīvē. Ir veikti pētī-
jumi, kā rezultātā ir apstiprinājies, 
ka cilvēkiem ir ieteicams gan ēdie-
na gatavošanā, gan tā lietošanā 
lietot tieši traukus no māla, jo tie ir 
ekoloģiski vistīrākie starp visiem ik-
dienā lietojamajiem izstrādāju
miem. 

Jānis Rušenieks, 
Dr.iur, zv.advokāts

Pāvila baznīcā. Baznīca atrodas 
vecpilsētas teritorijā un ik pa laikam 
saklausāma ielu muzicēšana. Ieejot 
koncertzālē, pārņem saviļņojošas 
sajūtas  skatienu piesaista grezns 
altāris, taču lūkojoties balkona vir-
zienā, visā savā krāšņumā rotājas 
visai iespaidīgas ērģeles.

Plkst.15.00 sākas festivāla kon-
certs, ko atklāj pūtēju orķestris no 
Vācijas. Koncerta stafeti pārņem 
kori no Norvēģijas, Ungārijas, Itāli-
jas, kam seko Mārupes sieviešu 
vokālais ansamblis “Dzelde”, kura 
atskaņojumā ļoti gaiši un dzidri 
izskan Bruno Skultes “Lūgšana”.

Koncertu turpina kori no Čehijas 
un Somijas, un tad pienākusi mūsu 
kārta. Saņemam daudz kompli-
mentus gan par izpildījumu, gan par 
mūsu tērpiem, kurus vietējie un arī 
citi festivāla dalībnieki iemūžina fo-
togrāfijās. Koncerta noslēgumā uz-
stājas kori no Čehijas un Austrijas.

Sestdien sākam posties vakara 
koncertam. Pirmie uzstājas koris no 
Čehijas, kuri ļoti kvalitatīvi atskaņo 
seno mūziku. Tālāk dzied koris no 
Somijas, un tad pienākusi Mārupes 
ansambļu kārta. Vispirms krāsainu 
programmu sagatavojis vokālais 
ansamblis “Dzelde”. Var redzēt, ka 
ansambļa dalībnieces ir sadziedā-
jušās, jo priekšnesums ir ļoti kvali-
tatīvs un pārliecinošs, tāpēc neiz-
paliek grandiozas ovācijas un atzinī-
gi vārdi.

Pienākusi mūsu kārta muzicēt. 

Iesniegtos darbus vērtēja rakst-
nieks Māris Bērziņš, kurš katram 
projekta dalībniekam dāvināja īpaši 
izvēlētu grāmatu.

Māksliniece un biedrības “Ievas 
radošā darbnīca” pārstāve Ieva 
Caruka par projektu saka: “Tieši 
mūsu omītes ir tās, kas stāsta par 
“dzīvo” Latvijas vēsturi, par īstu 
mīlestību un pamatvērtībām visos 
laikos. Lai gan seniori labprāt gata-
vi dalīties un nodot savus vēstīju-
mus nākošajām paaudzēm, diemžēl, 
mums šajā dinamiskajā laikmetā 
bieži vien nav laika ieklausīties. Man 
ir patiess gandarījums par šī projek-
ta īstenošanu un iespēju mūsu 
omīšu stāstiem tikt sadzirdētiem.”

Šajā reizē projekta trīs māk-
slinieces  Ieva Caruka, Santa Intere 
un Anna Marija Caruka  veica iz-
pētes darbu par Mārupes novada 
dzi mtu vēsturi Tīraines ciemā.

Projekts īstenots, pateicoties 
Mārupes novada pašvaldības pro-
jektu konkursā “Mārupe  mūsu mā-
jas” iegūtajam finansējumam, un ir 
veltījums Latvijas Valsts simtajai 
dzimšanas dienai.

Esam sagatavojuši visai tautisku 
programmu. Savu uzstāšanos 
noslēdzam ar Gunāra Freidenfelda 
“Meža mātes dziesmu”. Ansambļa 
pavadošajā sastāvā muzicēja tā 
vadītāja Inga Graumane (akorde-
ons), Madara Kalniņa (sitaminstru-
menti), savukārt skanējumam skai-
stu krāsu piešķīra Edītes Upmales 
flautas spēle. Tiekam uzņemtas un 
pavadītas ar lielām ovācijām, un arī 
dziedātājām ir gandarījums par 
veiksmīgo, gaišo un sirsnīgo uz-
stāšanos, kas izdevusies par visiem 
100 procentiem. Pēc mums savu 
sagatavoto programmu izpilda kori 
no Austrijas un Čehijas. Ansambļa 
vakars Polijā  aizrit jaukā kopā 
būšanā.

Pēc svētdienas rīta garšīgajām 
brokastīm atvadāmies no Krakovas 
un dodamies garajā braucienā mā-
jup, lai jaunu nedēļu Mārupē iesāk-
tu iedvesmas un enerģijas pilnas.

Sirsnīgi pateicamies Mārupes 
novada domei par atbalstu, ansam-
bļu vadītājām Ingai un Sandrai par 
brauciena organizēšanu un pro-
grammas sagatavošanu, kā arī au-
tobusa šoferīšiem par lielisku sava 
darba veikšanu. Paldies mūsu ceļa-
biedriem par jauko kompāniju, kas 
nenoliedzami ir svarīgs aspekts 
tālos pārbraucienos. 

 
Madara Kalniņa

Ceplis Māris Mārupē Muzikāls brauciens uz saulaino Krakovu

Atklāta izstāde “Omītes leģendas”

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

KULTŪRAS AFIŠA
10.novembrī pie pieminekļiem Pirmās neatkarīgās 
Latvijas Republikas karavīriem (blakus Golfa 
laukumam)
plkst. 11:00 Piemiņas brīdis latviešu karavīriem 
Tikšanās ar Olaines vēstures un mākslas muzeja 
vecāko speciālistu Māri Ribicki, kurš dalīsies 
stāstos par Mārupes novada brīvības cīņu laiku
Plkst. 18:00 Mārupes Kultūras namā
Filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, 
ieejas maksa 2 EUR

11.novembrī Lāčplēša dienas pasākumi Mārupes 
novadā
Plkst. 17:00 pulcēšanās un kopīga sadziedāšanās 
pie Mārupes vidusskolas
Plkst. 17:30 lāpu gājiens no Mārupes vidusskolas 
līdz politiski represēto piemineklim 
Plkst. 18:00 piemiņas brīdis un ziedu nolikšana 
pie politiski represēto pieminekļa
Plkst. 19:00 Kārļa Kazāka koncerts Mārupes 
Kultūras namā (ieeja bez maksas)

17.novembrī Mārupes Kultūras namā
Plkst. 18.00 Latvijas Republikas 99. 
proklamēšanas gadadienas svētku pasākums 
Plkst. 22:00 Mārupes novada svētku balle kopā ar 
grupu “Bellacord”
Galdiņu rezervācija pa tālr. 2 9211645 vai e-pastu 
kulturas.nams@marupe.lv. Galdiņu/vietu skaits 
ierobežots!

25.novembrī, plkst.18:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama jauniešu deju kolektīva 
“Mārupe” draugu koncerts “Sadancosim Mārupē”

Koncertā piedalās: jauniešu deju kolektīvs 
“Mārupe”, deju kolektīvs “Pēda” no Aizkraukles, 
vidējas paaudzes deju kolektīvs “Upe” no Tīnūžiem, 
studentu korporāciju deju kopa “Mārmale” no Rīgas 
un deju ansamblis “Laismeņa” no Daugavpils.

3.decembrī, plkst. 13:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Bērnu adventes koncerts “Lācīša 
ķepainīša ziemassvētki”
Koncertā piedalās Mārupes novada  izglītības 
iestāžu un Mārupes Kultūras nama bērnu kolektīvi.

9.decembrī, plkst.18:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama jauktā kora “Mārupe” 40 
gadu jubilejas koncerts 

16.decembrī, plkst. 12:00 un plkst. 17:00 Mārupes 
Kultūras namā
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem un 
jauniešiem “Grinča ziemassvētki”
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” 
kasēs un mājaslapā www.bilesuparadize.lv

17.decembrī, plkst. 13:00 Mārupes Kultūras namā
Baltās adventes koncerts “Cik klusa nakts…”
Koncertā skaistās Ziemassvētku melodijas 
izdziedās Mārupes Kultūras nama kolektīvi. Īpašais 
viesis dziedātāja Kristīne Prauliņa ar grupu Alaska 
Dreamers un mācītāji Edgars Mažis un Andris 
Kravalis.

Ruku darbnica
Skultes dienas centrā
20.novembrī 12.00-14.00

Tiek aicināti gan lieli, gan mazi.
Katram būs iespēja zīmēt, veidot un
darināt Ziemassvētku rotājumus.
Pirmo reizi būs iespēja pašam
izveidot savu trauku no māla.

Organizē: ieeja bez maksas

Tiek iemēģināts jaunais ceplis.
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 10.novembris 2017

Mārupiete Megija Elizabete 
Ruņģe 17.septembrī, startējot Un-
gārijas ūdensslēpošanas sa-
censībās Canal Cup, uzstādījusi šīs 
sezonas labāko rezultātu – 2 bojas 
ar 12m falles garumu. Ar šo rezul-
tātu Megija izcīnīja 1. vietu un Eiro-
pas reitinga sarakstā ierindojās 15. 
vietā U17 meiteņu grupā.

Savukārt, 2017. gada 8. jūlija 
Lietuvā, Viļņā norisinājās 
sacensības Vilnius Open 

2017, kur Mārupes novada sportiste 
Megija Elizabete Ruņģe (grupā U17) 
startēja slēpošanas slaloma disci-
plīnā. Megijas sacensību rezultāts 
bija 3,5 bojas ar 13m falles garumu. 
Ar šo rezultātu viņa ieguva 2. vietu.

30. jūlijā Megija piedalījās Ungāri-

4.novembrī Mārupes sporta kom-
pleksā kuplu skaitu jauniešu pulcē-
ja ikgadējās Tehnikas dienas sa-
censības.

Sacensības norisinājās 
četrās vecuma grupās 
zēniem un četrās vecuma 

grupās meitenēm. Kopumā savas 
prasmes basketbolā rādīja 253 
dalībnieki. Šogad rekordliels skaits 
 174 dalībnieki startēja tieši 2007. 

Mārupietis Toms Ozols (9 gadi), 
pārstāvot sporta skolu “Arkādija”, 
šā gada 14.oktobrī pirmo reizi pie-
dalījās starptautiskajās sacen-
sībās  krosā, kas notika  Lietuvas 
pilsētā Klaipēdā. 

Turpinot tradīcijas, jau trešo gadu 
pēc kārtas 4. novembrī Tīraines 
sporta kompleksā notika galda teni-
sa sacensības bērniem un jau-
niešiem “Mārupes kauss 2017”.

Esam ļoti priecīgi, ka ar katru 
gadu aug sacensību dalīb-
nieku skaits. Lielākā daļa 

dalībnieku kā ierasts bija mārupieši, 28. un 29.oktobrī divi Mārupes 
Sporta audzēkņi piedalījās starp-
tautiskā taekvondo turnīrā “Ambas-
sadors cup” Somijā, Helsinkos.

Turnīrā kopā piedalījās ap 
400 sportisti no Somijas, 
Zviedrijas, Dānijas, Krievi-

jas, Igaunijas un Latvijas.

jas sacensībās Budapest Slalom 
Cup 2017, kurās nedaudz pietrūka, 
lai atkārtotu līdz tam labāko sa-
censību rezultātu – 3 bojas ar 13m 
falles garumu.

19. augustā Priedainē tika rīkotas 
sacensības O’brien Jūrmalas kauss. 
Megija šajās sacensībās uzstādīja 
rezultātu 4 bojas ar 13m falles garu-
mu un ieguva 1. vietu.

26. augustā norisinājas Latvijas 
čempionāts Preiļu ūdensslēpošanas 
klubā Bašķi. Šajās sacensībās Megi-
ja uzstādīja ļoti labu rezultātu – 5 
bojas ar 13m falles garumu un kļu-
va par Latvijas čempioni savā vecu-
ma grupā.

Sportiste izsaka pateicību 
Mārupes novada Domei par snieg-
to finansiālo atbalstu.

un 2008.gada grupā. Sacensību or-
ganizatori pateicas vecākiem par 
pacietību un sapratni, jo šogad sa-
censības tika organizētas necerēti 
lielam sacensību dalībnieku skai-
tam.

Neatlaidība, aizrautība, vēlme sevi 
pierādīt un gandarījums raksturo 
basketbola Tehnikas sacensības 
Mārupē! 

Paldies Mārupes SC vadītājai 
S.Bartuševičai par atbalstu sacensī-

bu organizēšanā, administratīvajam 
kolektīvam un tiesnešiem par lielis-
ki paveikto darbu!

Nākamās Mārupes Sporta centra 
organizētās basketbola aktivitātes 
notiks 11.novembrī, kad noris-
ināsies 3x3 turnīrs par godu brīvī-
bas cīnītājiem “GODS KALPOT LAT-
VIJAI!”, kurās startēs 2007.g. dzi-
mušie zēni.

Sacensībās piedalījās vai
rākas valstis: Lietuva, Latvi-
ja, Baltkrievija un Polija. 

Sīvā konkurencē Toms izcīnīja 
sudraba medaļu  2.vietu savā vecu-
ma grupā. 

taču šogad bijām priecīgi uzņemt 
arī viesus no Rīgas un Baložiem. 

Sacensības organizēja Dienas 
centrs “Švarcenieki” un Mārupes 
sporta centrs sadarbībā ar drau
giem no uzņēmuma Playtables.lv un 
bērnu un jauniešu centra “Laimīte”.

Izsakām īpašu pateicību bērnu un 
jauniešu centra „Laimīte” galda teni-
sa trenerei Laurai Pavārei, kura kopā 

ar saviem audzēkņiem tiesāja sa-
censības, un Raimondam Rūdelim 
no uzņēmuma playtables.lv, kas no-
drošināja pasākuma dalībniekiem 
balvas un tehnisko atbalstu.

Gatis Vācietis, 
sacensību organizators

Mūsu Mārupes Sporta centra 
sportisti demonstrēja augstu saga-
tavotības līmeni. Kirills Gatčins 
ieguva pirmo vietu kadetu grupā 
svarā līdz 57 kg. Dāvids Bērziņš 
izcīnījis otro vietu pieaugušo grupā 
svarā līdz 63 kg, gūstot uzvaru divās 
cīņās un finālā piekāpjoties Zviedru 
meistaram.

Panākumi ūdensslēpošanā Tehnikas dienas sacensības pulcē lielu dalībnieku skaitu

Sudrabs starptautiskās krosa sacensībās Aizvadīts Mārupes kauss galda tenisā

Mārupes sporta centra audzēkņiem 
panākumi taekvondo sacensībās Somijā

11.novembrī plkst. 10.00 Mārupes 
Sporta kompleksā
Brīvības cīnītāju piemiņas kauss 3x3 
basketbolā «Gods kalpot Latvijai», zēni 
U11 grupa
Plkst. 10.00  Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības 4x4 
volejbolā U12 grupā "Marupes Kauss"
12. novembrī plkst. 10.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Futbols Mārupes novada sporta 
pasākums 3x3 futbolā
15. novembrī plkst. 20.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Latvijas kausa izcīņa volejbolā vīriešiem 
¼ fināla spēle
21.novembrī plkst. 9.00 Mārupes sporta 
kompleksā
Pierīgas novadu izglītības iestāžu tautas 
bumba (meitenēm)

22. novembrī plkst. 20.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Nacionālās līgas spēle volejbolā 
sievietēm
25. novembrī plkst. 10.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Vieglatlētikas sacensības "Žiglās kājas 
'2017"
Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Draudzības spēles futbolā Mārupes SC 
– Supernova
28.novembrī plkst. 9.00 Mārupes sporta 
kompleksā
Pierīgas novadu izglītības iestāžu tautas 
bumba (zēniem)
29. novembrī plkst. 20.00 Mārupes 
sporta kompleksā
Nacionālās līgas spēle volejbolā 
sievietēm

SPORTA NOTIKUMI
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 10.novembris 2017

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks
12. un 26.novembrī 

plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie
Auziņa Mare (05.10.17.)
Benhens Olivers (16.10.17.)
Bikse Reinhards (10.10.17.)
Birkmanis Kristers (17.10.17.)
Burceva Anna (03.10.17.)
Celma Rēzija (13.10.17.)
Dirvēns Alekss (20.09.17.)
Eglītis Eliass (21.10.17.)
Feifers Olivers (21.10.17.)
Jakovels EduardsTeo (19.10.17.)
Jerumāns Jānis (27.10.17.)
Jēkabsons Roberts (15.10.17.)
Kakars Adviks (09.10.17.)
Kramiņa Evelīna (13.10.17.)
Reiters Henrijs (28.09.17.)
Rozentāls Kristijans (23.10.17.)
Silenieks Ernests (19.10.17.)
Upīte Madara (25.10.17.)
Zvirbulis Trojs (13.10.17.) 

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas laulības
07.10.17.

Aleksandrs Markovskis un 
Ļudmila Pavlovska,

Vladislavs Zadvorņevs un 
Aleksandra Babčinska

13.10.17. 

Dāvids Vardanjans un Spīgana 
Spektore,

Aivars Miklāvs un Valentīna Tene

25.10.17. 

Dainis Rimkuss  un Arita 
Hibšmane

28.10.17. 

Deņiss Stepaovs un Karina 
Zavarigina

31.10.17.

Māris Krivtežs un Kristīne 
Petrovska

Sveicam novada
seniorus
Dzidrai Miķelsonei
6. oktobrī palika 85 gadi

Renatam Krūmiņam 
10. oktobrī palika 85 gadi 

Pēterim Graudumniekam 
14. oktobrī palika 91 gads 

Lidijai Jefimovai 
14. oktobrī palika 91 gads

Ananijam Bregam 
15. oktobrī palika 80 gadi  

Andai Fomratei 
16. oktobrī palika 80 gadi 

Veltai Braunei 
20. oktobrī palika 85 gadi 

Elmai Tīdenbergai 
20. oktobrī palika 85gadi 

Uršulai Savickaitei 
24. oktobrī palika 85 gadi

Valentinai Matyushenko 
26. oktobrī palika 85 gadi

Čeljadinovs Genādijs 
26.01.33  06.10.17
Kodoliņa Ausma 
18.11.45  21.10.17
Koraļenoks Konstantīns 
05.06.33  12.10.17
Levics Aivars 
22.11.33  03.10.17
Liepiņa Aina 
15.01.28  17.10.17
Uzraugs Osvalds Roberts
06.03.27  24.10.17

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 
8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību 

atbild rakstu autori. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,

Mārupes novads, LV2167 
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

e-pasta adrese: 
marupesvestis@marupe.lv

Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/

aktuali/marupesvestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests 

SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Mūžībā aizgājuši

19.novembrī
Mirušo piemiņas dienai 
veltīts svecīšu vakars 
Mārupes un Mazcenas 

kapos

8.novembrī Mārupes novada 
Dome un Sociālais dienests, turpi-
not tradīciju, sveica novada senio-
rus jubilejās. Uz pasākumu Mārupes 
Kultūras namā tika aicināti 22 nova-
da seniori, kuriem 2017.gada otra-
jā gada pusē aprit 80, 85, 90 un 
vairāk gadu.

Seniorus ar laba vēlējumiem 
un ziediem sveica Domes 
priekšsēdētaja vietniece 

Līga Kadiģe, savukārt par muzikālo 

baudījumu rūpējās grupa “Rumbas 
kvartets”.

2017. gada otrajā pusē godināti 
un apsveikumi pasniegti: 

Igoram Mikryukovam (31.jūlijā 
palika 80 gadi), Apolonarijai Ste-
panovai (31. jūlijā palika 80 gadi), 
Vandai Lubņevskai (2.augustā pa-
lika 85 gadi), Rozalijai Pīpei (5.au-
gustā palika 94 gadi), Alexey Dmi-
triev (23.augustā palika 90 gadi), Al-
donim Baldiņam (9.septembrī palika 
80 gadi), Annai Čepakai (8.septem-

brī palika 85 gadi), Georgam Geid-
manim (2.septembrī palika 90 gadi), 
Verai Lūsei (17.septembrī palika 93 
gadi), Elgai Lasmanei (27.septem-
brī palika 92 gadi), Andai Fomrati 
(16.oktobrī palika 80 gadi), Valenti-
nai Matyushenko (26.oktobrī palika 
85 gadi), Elmai Tīdenbergai (20.ok-
tobrī palika 85 gadi), Jāzepam Bei
tikam (16.novembrī paliks 80 gadi), 
Ojāram Krūzem (7.novembrī palika 
80 gadi), Veronikai Bērziņai (12.no-
vembrī paliks 90 gadi), Olgai Utkinai 

(3.novembrī palika 93 gadi), Irēnai 
Pavlovičai (21.novembrī paliks 80 
gadi), Andrejam Ivanovam (6.de-
cembrī paliks 85 gadi), Birutai 
Kalvānei (3.decembrī paliks 85 
gadi), Aleksandrinai Mahotkinai 
(3.decembrī paliks 85 gadi), Nikola-
jam Vasiļjevam (24.decembrī paliks 
91 gads).

Sirsnīgi sveicam un novēlam 
daudz veselības, mīlestības un 
dzīves prieka!

Svinīgā pasākumā sveikti novada seniori

Basketbola turnīrs “Gods kalpot 
Latvijai” Mārupes sporta 
kompleksā ar patriotiskām 
aktivitātēm Mārupes vidusskolas 
vecajā parkā

Sadziedāšanās pie Mārupes 
vidusskolas kopā ar ar Nacionālās 
Apvienības Mārupes nodaļu

Lāpu gājiens no Mārupes 
vidusskolas līdz Mārupes kapiem  

Piemiņas brīdis Mārupes kapos

Kārļa Kazāka koncerts Mārupes 
Kultūras namā. Ieeja bez maksas

Latvijas Republikas 
Proklamēšanas 99. gadadienas 
svētku pasākums
Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada Svētku balle 
kopā ar grupu “Bellacord”
Mārupes Kultūras namā
Galdiņu rezervācija pa tālr. + 371 2 9211645 vai 
e-pastu kulturas.nams@marupe.lv. 
Galdiņu / vietu skaits ir ierobežots!

17.00

9.45

18.00

22.00

17.30

18.00
19.00

Lāčplēša diena Mārupes novadā

Piemiņas brīdis latviešu 
karavīru piemiņas vietās pie 
Golfa laukuma “Viesturi”

11.00

Sīkāka informācija
www.marupe.lv

Aicinam but kopa
Latvijas Valsts 
svetkos


