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2015.GADA  Decembris

VESTISMarupes
MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Grozīta kārtība bērnu 
uzņemšanai 1.klasē
Ar 2015.gada 25.novembra Mārupes 

novada Domes sēdes lēmumu Nr.16 
veikti grozījumi instrukcijā „Kārtība 
bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes no-
vada pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs” (Instrukcija). Ar lēmumu 
precizētas nianses attiecībā uz ie-
snieguma saturu izglītības iestādēm, 
iesniegšanas kārtību un kritērijiem 
bērnu uzņemšanai pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs.

Grozījumi paredz, ka gadījumā, ja 
iesniegums bērna uzņemšanai 1.klasē 
tiek sūtīts uz vairākām Mārupes novada 
vispārējās izglītības iestādēm, to nosūta 
vienlaicīgi, iesniegumā norādot vēlamās 
izglītības iestādes to prioritārā secībā, kā 
arī iesniegumiem jābūt identiska satura. 

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no 
pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 
pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā 
līdz 31.martam.

Iesniegumu personīgi var iesniegt 
izglītības iestādes norādītajos pieņemšanas 
laikos (pirmajā pieteikšanās dienā no plkst. 
8:30:00). Izglītības iestādes direktors vai 
pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē 
reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas 
datumu un laiku.

Saskaņā ar grozījumiem, komplektējot 
1.klasi, izglītības iestāde ievēro šādu 
prioritāro secību bērnu uzņemšanai:
1. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem 

ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā 
gada 31.decembrim un kuriem iestādē 
mācās brālis vai māsa;

2. bērni, kuriem iestādē mācās brālis 
vai māsa neatkarīgi no deklarētās 
dzīvesvietas;

3. bērni, kuru vecāki strādā Mārupes 
pašvaldības iestādēs;

4. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem 
ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā 
gada 31.decembrim;

5. Mārupes vidusskolā prioritāri tiek 
uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu 
no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.de-
cembrim, saskaņā ar Instrukcijas 3. 
pielikumā norādīto teritoriju;

6. bērni, kuriem dzīvesvieta nav deklarēta 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā. 
Plašāka informācija  pašvaldības 

mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Izglītība.

Sakām paldies mārupiešiem

Latvijas valsts proklamēšanas 97.ga-
dadiena Mārupē tika atzīmēta 17. 
novembrī ar svinīgu sarīkojumu, kura 
laikā pašvaldība pateicās cilvēkiem, 
kas ikdienā rod laiku tam, lai piedalītos 
Mārupes novada dzīves pilnveidošanā, 
kā arī šogad aktīvi iesaistījušies novada 
90 gadu jubilejas svētku norisēs.

Paldies vārdi šī gada svinīgajā sarīkojumā 
tika teikti 26 mārupiešiem. Uzņēmējiem, 

bez kuru atbalsta novada 90 gadu jubilejas 
svētki nebūtu tik krāšņi un daudzveidīgi – 
SIA “Kreiss”, personīgi Innai Zaļizko, SIA 
“Sabiedrība Mārupe”, personīgi Kasparam 
Brunovskim, SIA “VP Projekti”, personīgi 
Vitautam Rotbergam, z/s “Orhidejas”, 
personīgi Mārim Strēlniekam, stādu 
audzētavai “Blīdene”, personīgi Rinaldam 
Rullim un SIA “airPrint”, personīgi Ro-
bertam Muhametšinam. Par iesaistīšanos 

un atbalstu novada jubilejas gada svētku 
pasākumos pašvaldība pateicās biedrībai 
“Mārupes uzņēmēji”, personīgi Silvai Je-
romanovai – Maurai, īpaši par novadam 
dāvāto pulksteni, kas kopš augusta rāda 
Mārupes laiku Konrādu skvērā.

Paldies tika teikts arī Sandrai Zaicevai 
(“Zirgzandales”), Kristapam Gredzenam 
(Mārupes Veikparks), Andrim Līberam 
(z/s “Jaunmārtiņi”), Jūlijai Lācei (golfa 
klubs “Viesturi”), Ievai Spižai (z/s “Liep-
salas”), Oskaram Evaltovičam (restorāns 
“Hercogs”), Vēsmai Miezītei (kajefnīca 
“Laura”), Nicodemo Siciliano (trattoria da 
Niko), Laurim Leitānam (SIA “Valdars”), 
Liepu, Bitēnu un Pecoli ģimenēm un Mārim 
Grigalim. Pašvaldība pateicās Duļevsku 
ģimenei par skaistajiem rododendru 
stādiem, kuri turpmāk priecēs garāmgājējus 
pie novada Domes, un Normundam Ma-
jeniekam par ieguldījumu sabiedriskās 
ārtelpas kvalitātes paaugstināšanā, izgat-
avojot soliņus Mārupes kapos.

Pasākumā paldies tika teikts māksliniecei 
Ievai Carukai par ieguldījumu novada 
mākslas dzīves pilnveidošanā un Raivim 
Struncēnam, kurš šogad iemūžinājis 
novada svētku pasākumus skaistos vi-
deo stāstos. Tos iespējams noskatīties 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Foto un video. 

Savukārt biedrībai “Saulesloka nams 10” 
un Intam Pīrāgam tika pasniegts pateicības 
raksts par iniciatīvu un aktīvu darbību no-
vada labiekārtošanā, Jaunmārupē, Maz-
cenu alejas 10 pagalmā ierīkojot jaunu 
bērnu rotaļlaukumu, uzstādot arī jaunus 
soliņus un ātrumvalni.

Informācija Sociālā 
dienesta klientiem!

Pabalsti personām, kuras nevar personīgi 
ierasties Sociālajā dienestā,  sākot ar 2016.
gadu tiks izmaksāti pilnvarotai personai tikai 
uz pilnvaras pamata.

2016.gadā visi pabalsti, izņemot GMI, 
dzīvokļa un pabalsti ēdināšanai skolā, tiks 
izmaksāti pēc pašvaldības 2016.gada budžeta 
pieņemšanas, bet ne ātrāk par 1.februāri.

 2016.gada 15. janvārī pulksten 8.30 
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs 
sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 
1.klasē.

Tāpat, kā līdz šim, piesakot bērnu 
izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, 
iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai 
personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesa-
kot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms 
uz izvēlētās skolas e-pasta adresi: 
• Mārupes vidusskolai 1klase.mvsk@

marupe.lv; 

Janvārī pašvaldības skolās sāksies 
bērnu uzņemšana 1.klasē  

• Mārupes pamatskolai 1klase.tiraine@
marupe.lv; 

• Jaunmārupes pamatskolai 1klase.jmsk@
marupe.lv; 

• Mārupes novada Skultes sākumskolai 
1klase.skulte@marupe.lv.
Bērnu uzņemšana 1.klasē 2016./2017. 

mācību gadam notiks līdz 2016.gada 
31.martam. Plašāka informācija par bērna 
pieteikšanu skolā pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Izglītība.

No 21.decembra 25.autobusa maršruts tiks pagarināts līdz Tīrainei
„Rīgas satiksme” informē, ka no 21.de-

cembra 25.maršruta autobusi atsevišķos 
reisos kursēs līdz Tīrainei, tiks ieviestas 
jaunas pieturvietas un mainīti kustību 
saraksti darba dienām un brīvdienām.

Atsaucoties uz Mārupes novada domes 
lūgumiem un ierosinājumiem, no 21.de-

cembra 25.maršruta autobusi atsevišķos 
reisos brauks līdz Tīrainei, turpinot ceļu no 
Mārupes pa Mārupītes gatvi, Vecozolu ielu 
līdz Tīraines staļļiem. Maršrutā abos virzi-
enos tiks ieviestas trīs jaunas pieturvietas – 
„Bērnudārzs „Zeltrīti””, „Veczariņu iela” un 
galapunkts „Tīraine”.

Plašāku informāciju par „Rīgas sa-
tiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, 
maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un cit-
iem jaunumiem var saņemt interneta mājas 
lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos 
tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.

Turpinājums 3.lpp.

Svinīgajā pasākumā pašvaldība pateicās mārupiešu ģimenēm par atbalstu 
novada svētku rīkošanā. Paldies tiek teikts Liepu ģimenei, kuras vecākā atvase 

Elizabete visa gada garumā iejutās mazās Māras lomā

Gaišus, priecīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus 
un panākumiem bagātu Jauno 2016.gadu!

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes...

22.decembrī plkst. 12.00
Gerbera ielas sporta laukuma

aTklāšaNa
Gaidāmi jauniešu 

priekšnesumi, 
paraugdemonstrējumi 

un citi pārsteigumi
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Dienu pirms Policijas dienas, ko visā 
Latvijā atzīmē 5.decembrī, Mārupes 
novada Kultūras namā 18 Pašvaldības 
policijas jaunie darbinieki node-
va svinīgo zvērestu, apliecinot savu 
apņemšanos kalpot Mārupes novada 
iedzīvotājiem un visai Latvijas tautai.

Svētku reizē vairāki policijas darbinie-
ki saņēma pateicības rakstus un dāvanā 
Mārupes pašvaldības grāmatu “Mārupes 
novads Māras zīmē”.

“Man ir patiess prieks sveikt jūs visus 
svētkos. Ir pagājuši trīs ražena darba gadi 
un šobrīd vairs nespējam iedomāties, ka 
Mārupē varētu nebūt savas pašvaldības 
policijas. Novēlu jums ikdienā neaizmirst 
savus galvenos pienākumus, būt 
atbildīgiem, zinošiem un pretimnākošiem, 

rīkojoties saskaņā ar likumu,” sacīja 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

Paldies tika teikts policijas priekšniekam 
Jurim Jēkabsonam, vietniekam Jānim 
Vaisūnam un visiem policijas darbiniekiem, 
kuri ikdienā pašaizliedzīgi un atbildīgi 
pilda savu darbu, steidzot palīgā novada 
iedzīvotājiem arī dažādās ikdienišķās 
situācijās. Iedzīvotāji šo trīs gadu laikā jau 
ir novērtējuši policijas patrulēšanu novadā, 
kas rada policijas klātbūtnes sajūtu. Tāpat 
pašvaldības izglītības iestāžu vadība 
atzinīgi vērtē sadarbību ar policijas dar-
biniekiem bērnu izglītošanas jomā. Paldies 
par veiksmīgu sadarbību policistiem teica 
arī Mārupes novada Bāriņtiesas vadītāja 
Anna Toniņa un Sociālā dienesta vadītāja 
Una Putniņa.

2015.gadā Pašvaldības policijā strādā 
23 darbinieki. Dežūrdaļā – divās maiņās 
pa 12 stundām strādā 4 cilvēki, kas reaģē 
uz saņemtiem izsaukumiem un veic 
patrulēšanu novada teritorijā. 

Stingri tiek ievērota prasība, ka 
maksimālais reaģēšanas laiks uz izsau-
kumu pēc palīdzības ne drīkst pārsniegt 
10 - 15 minūtes. Pašvaldības polici-
jas iecirknis ir pilnībā nodrošināts ar 
nepieciešamo operatīvo transportu (5 
vienības). Vasaras sezonā parku un mežu 
teritoriju patrulēšanai tiek izmantots mo-
torolleris, kas dod iespēju operatīvi reaģēt 
uz likumpārkāpumiem vietās, kur nav 
iespējams piekļūt ar autotransportu.

Par Mārupes Pašvaldības policijas 
paveikto liecina arī skaitļi.

Līdz šā gada 1.novembrim kopumā 
sastādīti 960 pārkāpumu protokoli, 
pieņemti un izskatīti 322 iesniegumi, 
pieņemti un uzklausīti 257 apmeklētāji. 

Dežūrdaļā ir pieņemti un reģistrēti 
vairāk nekā 1350 zvani no iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un Valsts policijas 
dežūrdaļas, saņemti 1296 izsaukumi uz 
dažāda veida likumpārkāpumiem, par 
administratīviem pārkāpumiem aizturētas 
un nogādātas pašvaldības policijā 114 per-
sonas, par administratīviem pārkāpumiem 
uzsāktas 860 administratīvās lietas, 
dzīvnieku patversmē nogādāti 42 suņi, 16 
kaķi, 1 zirgs, 2 stirnas (ievainotas) un no-
doti utilizācijai 20 beigti dzīvnieki.

Saimnieciskie darbi 
novembrī un decembrī

• SIA “FORMULA” Kanādas-Latvijas 
kopuzņēmums – par biroja tehnikas 
SHARP apkopi un remontu, līguma 
summa 13 308,79 eiro, līguma izpildes 
termiņš 19.11.2015.

• SIA “Tomega” - par biroja tehnikas 
Toshiba apkopi un remontu, līguma 
summa 13 308,79 eiro, līguma izpildes 
termiņš 12.11.2017.

• SIA “Mārupes ceļinieks” - par Lielās ie-
las rekonstrukciju posmā no Daibes ielas 
līdz K.Ulmaņa gatvei, līguma summa 
295825,04 eiro, līguma izpildes termiņš 
75 dienas no objekta pieņemšanas un 
būvatļaujas saņemšanas dienas.

• SIA “JŪRMALAS MEŽI” - Par bērnu 
rotaļu laukuma izveidošanu Skultes 
sākumskolā, līguma summa 14449,336 
eiro, līguma izpildes termiņš 11.12.2015.

• SIA “Eiroeksperts”, SIA “Interbaltija” 
un SIA “Grant Thornton Rimess” - par 
nekustamo īpašumu vērtēšanu Mārupes 
novada pašvaldības vajadzībām, līguma 
summa 50819,99 eiro, līguma izpildes 
termiņš 15.11.2018.

• SIA ”Ceļu būvniecības sabiedrība 
„IGATE”” - par Sniķeru ielas daļas 

Paziņojums par detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam 

“kalēji-B” Mārupē, Mārupes 
novadā nodošanu publiskajai 

apspriešanai
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.no-

vembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.5 “Par 
nekustamā īpašuma „Kalēji-B” (kadastra 
Nr.8076 007 1306) detālplānojuma pro-
jekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
nekustamā īpašuma sadalīšanu, precizēt 
nekustamā īpašuma teritorijā plānoto 
(atļauto) izmantošanu, precizēt esošās un 
noteikt jaunas ielas sarkanās līnijas, veidojot 
vienotu ielu tīklu un savienojot Eglāju ielu ar 
Kalēju ielu.

Publiskā apspriešana notiks no 21.12.2015 
līdz 18.01.2016. Ar detālplānojuma projektu 
publiskās apspriešanas laikā var iepazīties 
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas 
iela 29, Mārupe), būvvaldes darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma pro-
jektu varēs iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana, sākot no 
21.12.2015. Informācija tiek publicēta arī 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā 
Geolatvija.lv.

apzināts Medema purva un meža tūrisma 
potenciāls

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2016.gada 14.janvārī plkst.17.00 Mārupes 
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam 
iesniegt rakstiski Mārupes novada Būvvaldē 
Daugavas ielā 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 elektroniskā pasta adresi: 
dace.zigure@marupe.lv līdz 18.01.2016. 
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas 
numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, 
reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā www.geolatvija.lv. 

Sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam „Kalēji-B” pro-
jekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
priekšlikumus un institūciju atzinumus 
notiks 2016.gada 21.janvārī plkst.16.00. 
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada 
Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie 
Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: tālr.67149862,  e-pasts: dace.zig-
ure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas 
laikā vai iepriekš piesakoties pa tālruni 
67149862.

Paziņojums par sanāksmi pēc 
detālplānojuma publiskās 

apspriešanas nekustamajam 
īpašumam “Ikri” Mārupes

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 
2015. gada 18.decembrī plkst.14.00 notiks 
sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam “Ikri” (kadastra 

Mārupes Pašvaldības policijas 
darbinieki nodod zvērestu

25.novembra Domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projektu 

izstrādi, lietošanas mērķa noteikšanu un 
maiņu, zemes gabalu iegūšanu īpašumā 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

• Apstiprināja atlases kritērijus 
pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku 
teritorijā.

• Akceptēja VAS „Starptautiskā lidosta 
„Rīga”” infrastruktūras attīstības pro-
jektu līdz 2020.gadam.

• Apstiprināja grozījumus Mārupes no-
vada Domes 2014.gada 26.novembra ar 
lēmumu Nr.17 apstiprinātajā instrukcijā 
„Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē 
Mārupes novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs”.

• Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.22 
„Par datu bāzes „Mārupes novada 
privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas 
kārtību”.

• Lēma par finansiālu atbalstu sportistiem.
• Lēma izveidot darba grupu Mārupes no-

vada attīstības programmas 2013.-2019.

(no Grāvkalnu ielas līdz Kantora ie-
lai) izbūvi, līguma summa 101143,66 
eiro, līguma izpildes termiņš 75 dienas 
no objekta pieņemšanas un būvatļaujas 
saņemšanas dienas

• SIA «METRUM» – par lokālplānojuma 
izstrādi Mārupes un Tīraines ciemu ielu 
tīkla un sarkano līniju precizēšanai un 
atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai, līguma summa 
30008, 00 eiro, līguma izpildes termiņš 
30.04.2017.

• PS «ELX GRUPA” – par papildu 
būvdarbiem noslēgtajā līgumā «Par 
pašvaldības ēkas Mazcenu alejā 3, 
Jaunmārupē rekonstrukciju par pamats-
kolu 1.kārta», līguma summa 409603,15 
eiro, līguma izpildes termiņš 18.12.2015.

• SIA «Marigold 3» – par tērpu 
izgatavošanu un piegādi Mārupes 
kultūras namam, līguma summa 3599,75 
eiro, līguma izpildes termiņš 30.12.2015.

• SIA «Emburgas ūdens» - par tērpu 
izgatavošanu un piegādi Mārupes 
vidusskolai, līguma summa 1253,56 
eiro, līguma izpildes termiņš 31.12.2015.

I.Punculis, Domes izpilddirektors

gadam rīcības plāna un investīciju plāna 
aktualizācijai 2015.– 2017.gadam.

• Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.17/2015 „Grozījumi Mārupes no-
vada Domes 2014.gada 7.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.28/2014 
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.

• Lēma ieguldīt A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitālā Mārupes 
novada pašvaldības bilancē esošos 
pamatlīdzekļus, palielināt A/S „Mārupes 
komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 
par 191 000 eiro, apstiprināja A/S 
„Mārupes komunālie pakalpojumi” 
pamatkapitālu 8 297 869,00 eiro apmērā.

• Lēma atbalstīt ar līdzfinansējumu 188,00 
eiro apmērā mēnesī bērna vecāku vai 
aizbildni, kurš saņem privāto bērnu 
uzraudzības pakalpojumu par bērnu 
vecumā no pusotra gada vecuma līdz 
brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna 
sagatavošana pamatizglītības apguvei. 

Par apstāšanās un stāvēšanas noteiku-
mu neievērošanu sastādīti 174 protokoli-
paziņojumi, par transportlīdzekļa vadīšanu 
alkohola reibumā aizturētas un nodotas 
Valsts policijas ceļu policijai 21 persona, 
aizdomās par atrašanos narkotisko vie-
lu reibumā aizturētas un nodotas Valsts 
policijai 13 personas.

Pašvaldības policijas darbinieki ir 
piedalījušies 21 noziedzīgā nodarījumā 
atklāšanā, aizturējuši 6 personas, kas 
atradās Valsts policijas izsludinātā 
meklēšanā par noziedzīgo nodarījumu 
izdarīšanu, nodrošināta sabiedriskā kārtība 
44 masu pasākumos un tiesas sprieduma 
izpildes laikā. 

Pašvaldības policijā strādā četri 
nepilngadīgo lietu inspektori, kuri veic 
audzināšanas un izglītošanas pasākumus 
novada mācību iestādēs, sadarbojas ar 
novada Sociālo dienestu, Bāriņtiesu un 
bērnu vecākiem. Veic patrulēšanu novada 
teritorijā bērnu un jauniešu pulcēšanās 
vietās, lai nodrošinātu kārtību un ierobežotu 
likumpārkāpumus.

Daudz paveikts arī bērnu izglītošanas 
jomā - nolasītas 167 lekcijas novada skolās 
un pirmsskolas izglītības iestādēs, veiktas 
97 preventīva rakstura pārrunas ar bērniem 
un vecākiem novada izglītības iestādēs, 
veiktas 108 audzinoša rakstura pārrunas ar 
bērniem, veikti 23 profilaktiskie reidi pie 
skolām.

Pašvaldības policijas paveiktais 2015.gadā

Lai pilnībā apzinātu Medema pur-
va un meža iespējamo izmantošanu 
rekreācijas mērķiem - reljefu, dabas un 
ainavisko vērtību, kā arī noteiktu teri-
torijas daļas, kuras būtu piemērotākās 
labiekārtošanai rekreācijas vajadzībām, 
Mārupes novada pašvaldība šogad, 
laikā no jūnija līdz decembrim, veikusi 
teritorijas izpēti. 

Tam ticis piesaistīts tūrisma un vides 
eksperts, Mb. biol. Juris Smaļinskis. Teri-
torijas izpēte pamatā veikta ar mērķi iz-
prast, kāds ir teritorijas (daļas) potenciāls 

kļūt par saistošu rekreācijas zonu, kā 
arī sagatavot konkrētus priekšlikumus 
teritorijas īpašniekam SIA “Rīgas Meži”, 
lai tuvākā nākotnē noslēgtu sadarbības 
līgumu ar Mārupes novada Domi par šīs 
teritorijas iespējamu labiekārtošanu un 
izmantošanu. 

Pētījums tika prezentēts Mārupes no-
vada Domes speciālistiem un SIA “Rīgas 
meži” pārstāvjiem 8.decembrī. Ar to 
iespējams iepazīties Mārupes novada 
Domes mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Ceļotājiem. 

Nr. 8076 011 0181) Mārupes novadā pro-
jekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos 
priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Sanāksmes norises vieta – Mārupes no-
vada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē. 
Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes 
novada teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862.
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Mārupē notikusi trešā Rail Baltica 

sabiedriskā apspriešana
21.novembrī Mārupē notika Eiropas 

standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa līnijas Rail Baltica ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā 
apspriešana. Šī bija jau trešā apspriede 
par Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas Rail Bal-
tica būvniecības jautājumiem Mārupes 
novadā. 

Divas stundas pirms sanāksmes, kā arī 
sanāksmes laikā pilnsabiedrības RB Lat-
vija eksperti – izpētes veicēji – sniedza 
individuālas konsultācijas. Interesenti 
varēja konkrētāk iepazīties ar trases novi-
etojumam izstrādātajām alternatīvām un 
uzdot jautājumus par to, kā tās varētu 
skart īpašumus, piedāvātajiem tehniska-
jiem risinājumiem, vides jautājumiem un 
atsavināšanas procesu.

Apspriedes ietvaros projekta attīstītāji 
detalizētāk stāstīja par veiktajiem 
priekšdarbiem un normatīvo regulējumu, kas 
saistīts ar nekustamo īpašumu atsavināšanas 
procesu. Zvērinātu advokātu biroja Bore-
nius pārstāvis informēja par Latvijas un 
arī citu valstu praksi nekustamo īpašumu 
atsavināšanā, uzsverot, ka kopumā Latvi-
jas prakse nekustamo īpašumu atsavināšanā 
vērtējama kā atbilstoša, īpašumi tiek 
atsavināti vienojoties un precizējot nianses 
par apgrūtinājumiem. Ja ar īpašnieku vie-

noties nav iespējams, katrs konkrētais 
atsavināšanas gadījums tiek izskatīts Saeimā.

Tika prezentēts Eiropas standarta pla-
tuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas 
Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojums, niansētāk klāstot par dažādu 
faktoru ietekmi uz vidi (tai skaitā, troksni, 
vibrāciju, elektromagnētisko lauku, gaisa 
kvalitāti), kā arī par pasākumiem, kas būtu 
veicami, lai mazinātu dzelzceļa līnijas radīto 
trokšņu ietekmi.

 Lai arī Mārupes novada Dome 2015.
gada 11.jūnijā lēma par 3 alternatīvu 
risinājumu virzīšanu paredzētās darbības 
„Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 
Rail Baltica būvniecība” ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesā, Satiksmes ministrijas 
Nacionālā vadības grupa lēmusi turpmākajā 
procesā atbalstīt trasējumu gar autoceļu A5. 
Sabiedriskajā apspriedē klātesošajiem bija 
iespēja iepazīties ar dzelzceļa līnijas Rail 
Baltica alternatīvas C3 vizualizācijām.

Būtisku iebildumu pret alternatīvo trases 
novietojumu gar autoceļu A5 un ietekmes uz 
vidi ziņojumā klāstīto novada iedzīvotājiem 
nebija. Mārupiešus arī šajā apspriedē vairāk 
interesēja praktiskas dabas jautājumi – par 
vibrācijas, trokšņa un elektromagnētiskā 
lauka ietekmi uz vidi, kā arī par būvniecības 
procesa laikā radītajām neērtībām.

Centralizētais sadzīves kanalizācijas 
pakalpojums ir pieejams

IeGulDīJuMS Tavā NākoTNē

Cienījamie Mārupes novada iedzīvotāji!

Pateicoties Mārupes novada domes 
un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
finansiālam atbalstam Mārupes novada 
Mārupes, Tīraines un Vētras ciemos pro-
jekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē 1., 2. un 3. kārta” ietvaros 
ir izbūvēta sadzīves kanalizācijas sistēma 
ar kopējo trases garumu 64 km. Pirmajā 
kārtā izbūvētā sadzīves kanalizācijas 
sistēma ekspluatācijā ir nodota jau 2013. 
gada rudenī un sekmīgi nodrošina sadzīves 
kanalizācijas notekūdeņu savākšanu 
Mārupes un Tīraines ciematos un to 
novadīšanu uz Rīgas pilsētas sadzīves 
kanalizācijas bioloģiskajām notekūdeņu 
attrīšanas iekārtām.

Informējam, ka 2015. oktobrī 
ekspluatācijā ir nodota projekta 2. kārtā un 
3. kārtā izbūvētā paplašinātā centralizētās 
sadzīves kanalizācijas sistēma Mārupes 
novada Mārupes, Tīraines Vētras un 
Jaunmārupes ciemos.

Lai pieslēgtu savu īpašumu 
centralizētajiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem, aicinām Jūs, kā īpašnieku, ierasties 
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās 
no 9:00 līdz 17:00, līdzi ņemot zemes 
grāmatas apliecību un zemes robežu plānu, 
norādot esošās kanalizācijas sistēmas no-
vietojumu, un pieprasīt tehniskos noteiku-
mus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem 
tīkliem.

Tehnisko noteikumu izstrādi un 
izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma 
būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem 
tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks ar sav-
iem līdzekļiem.

Papildus informācijai par A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pa-
kalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums 
pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar 
informācijas pieprasījumu uz elektroniskā 
e-pasta adresi info@mkp.lv.

Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa 
sadarbību, 

Juris Ivanovs, A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi” valdes loceklis

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma “kampas-1”, 

vētrās, Mārupes novadā 
detālplānojuma apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.6 
“Par nekustamā īpašuma „Kampas-1” (ka-
dastra Nr. 80760120120), detālplānojuma 
projekta apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

aizritējusi tikšanās ar uzņēmējiem
1.decembrī notika kārtējā Mārupes 

pašvaldības pārstāvju un biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” tikšanās, kuras 
laikā klātesošie pārrunāja dažādus gan 
uzņēmēju, gan pašvaldības ikdienas 
darbā aktuālus jautājumus.

Tikšanās reizē tika apspriesta pašvaldības 
dalība VARAM rīkotajā konferencē „Lat-
vijas reģionu attīstības izaicinājumi un 
to risinājumi” un pārrunāti iespaidi pēc 
27. novembrī Ogrē notikušā Vislatvijas 
reģionālo uzņēmēju biedrību kongresa, 
kura aizsācēji divus gadus atpakaļ bija 

biedrība “Mārupes uzņēmēji”.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Bojārs informēja par 21.novembrī 
Mārupē notikušās dzelzceļa līnijas “Rail 
baltica” sabiedriskās apspriedes norisi, 
savukārt pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere aicināja uzņēmējus 
iesaistīties Mārupes novada attīstības pro-
grammas 2013.-2019.gadam rīcības plāna 
un investīciju plāna aktualizācijas 2015. 
– 2017. gadam izstrādē. Uzņēmēji aicināti 
arī aizpildīt anketu (pieejama pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv), lai pašvaldība 

varētu izvērtēt jau sasniegto un apzinātu 
uzņēmēju vajadzības uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai.

Uzņēmēji tika arīdzan informēti par 
pašvaldības darbu pie ūdenssaimniecības 
sistēmas sakārtošanas novadā, kā arī ielu 
un ceļu programmas izstrādes 2016.gadam. 
Lielākā problēma, ar ko nākas saskarties, 
plānojot ielu un ceļu labiekārtošanu, ir tā, ka 
ļoti daudzas ielas novadā ir privātīpašumā, 
kas liedz pašvaldībai to labiekārtošanā 
ieguldīt līdzekļus, tāpēc šobrīd tiek meklēti 
risinājumi, lai šos jautājumus sakārtotu.

No 21.decembra 25.autobusa maršrutā tiks ieviestas izmaiņas
Turpinājums no 1.lpp.
25.maršruta autobusa kustību saraksti darba dienām un brīvdienām (pielikums).

25.maršruta autobusa kustību saraksti no 21.12.2015. un no 24.12.2015.
25.autobusa maršruts Abrenes iela - Mārupe
Abrenes iela no 21.12.2015. darba dienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 50 05 07 04 00 25 25 25 25 20 07 02 08 05 00 05 05 10
  16 19 16 15 55 55 55 55 45 18 13 19 17 27 35 35 46
  27 30 27 34     56 29 24 30 37     
  40 41 38 55      40 34 42      
  52 53 49       51 45 54      
            56       

25.autobusa maršruts Mārupe – Abrenes iela
Mārupe no 21.12.2015. darba dienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  00 00 03 02 02 05 05 05 05 00 10 11 08 05 18 15 09
  15 10 14 14 14 35 35 35 35 20 24 21 20 26 48 42 45
  30 20 26 26 35     32 35 33 32 48    
  40 30 38 38      44 46 45 44     
  50 35 50 50      56 58 57      
   42                
   52                

25.autobusa maršruts Tīraine – Mārupe – Abrenes iela
Tīraine no 21.12.2015. darba dienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  45 05 21 09       19 06 15 00 13   
   30 45 33       41 28 39 43 43   
   58  57        52      
Piezīme: Sliktu laika un ceļa apstākļu, kā arī transporta sastrēgumu gadījumos 

atiešanas laiki var mainīties.

25.autobusa maršruts Abrenes iela - Mārupe
Abrenes iela no 24.12.2015. brīvdienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  05 27 10 52 35 18 02 28 10 39 20 05 35 32 17 00 25 05
  47  56    44  57   51    45   

25.autobusa maršruts Mārupe – Abrenes iela
Mārupe no 24.12.2015. brīvdienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  05 32 07 35 38 20 04 30 15 37 25 02 35 21 11 03 25 05
  47  55    49  56   51    40   

25.autobusa maršruts Tīraine – Mārupe – Abrenes iela
Tīraine no 24.12.2015. brīvdienās
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
   27 50  33 59 44 25 10  20 46  16 58   
          51         
Piezīme: Sliktu laika un ceļa apstākļu, kā arī transporta sastrēgumu gadījumos 

atiešanas laiki var mainīties.
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Jaunmārupē atvērusies jauna 
aptieka – “latvijas aptieka”

3.decembrī Jaunmārupē svinīgi 
atvērusies Latvijas Aptieka – ak-
ciju sabiedrības Olainfarm mei-
tas uzņēmums. Aptieka ir veidota kā 
jaunā koncepta aptieka, kuras galve-
nais akcents likts uz individuālākas 
farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanu, 
lai ikviens var iegūt individualizētu un 
zinošu padomu no augsti kvalificētiem 
farmaceitiem.

“Ar patiesu prieku, gandarījumu un 
augstu atbildības sajūtu šodien Latvi-
jas aptieka ienāk arī Mārupē, Mazcenu 
alejā 6, pirmkārt, padarot aptieku piee-
jamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
veicot aptiekas rekonstrukciju, piesaistot 
jaunu, kompetentu farmaceitu komandu. 
Latvijas aptieka – aptieku tīkls, ko izvei-
dojusi akciju sabiedrība Olainfarm, kas 
nes Latvijas vārdu, radies ar cēlu un val-
stisku mērķi. Mūsu aptiekas vienmēr ir 
godprātīgā dialogā ar saviem klientiem, 
izglītojošas un izpalīdzīgas. Šāds modelis 
Latvijā ir bijis vēstures lokos, un tāds būs 
arī tuvākā un tālākā nākotnē,” atklāšanas 
pasākumā sacīja uzņēmuma komercdirek-
tora vietniece mārketinga jautājumos Zita 
Jēkabsone.

Jaunais Latvijas aptiekas koncepts 
paredz daudzveidīgu sortimentu – arī 
dermo – kosmētikas un bērniem paredzēto 
aptiekas sortimentu –, ir iespēja pasūtīt 

zāles pēc receptēm, ierīkots īpašu produktu 
plaukts, kas paredzēti cilvēkiem ar aktīvu 
dzīvesveidu, sportistiem.

Īpašā uzmanības lokā ir vecāka 
gadagājuma cilvēki un diabēta pacienti. 
Senioriem Latvijas aptieka, kā jau ie-
rasts, piedāvā Čeku grāmatiņas, kas 
paredz atlaides jebkura recepšu vai 
bezrecepšu medikamenta iegādei 
(izņemot kompensējamos), jebkura uztura 
bagātinātāja un medicīnas preces iegādei.

Atklāšanas dienā aptiekas vadība 
iepriecināja daļu no svarīgākajiem 
apmeklētājiem – vairāk kā 150 Čeku 
grāmatiņas tika nodotas Mārupes Se-
nioru biedrībai, savukārt dāvinājumu 
– 3D animētus īpašus lineālus, saņēma 
Jaunmārupes pamatskola.

Šajā aptiekā klientiem regulāri tiek 
piedāvātas arī akcijas un bonusi, ko 
nodrošina klientu priekšrocību Zaļā un 
Sudraba kartes.

“Gādāsim, lai jaunā aptieka Mārupē jums 
ikvienam kļūst par aizraujošu ceļvedi, gu-
dru padomdevēju un uzticamu sabiedroto.  
Mēs atrodamies jauna ceļa sākumā, liela 
izaicinājuma priekšā un apzināmies savu 
atbildību. Spēku mums piešķir arī mediķu, 
ražotāju un mūsu aptieku apmeklētāju 
uzticība un uzmundrinājums. Esiet veseli 
un dzīvespriecīgi, baudiet pilnvērtīgu 
dzīvi,” novēlēja Z.Jēkabsone.

Mārupes uzņēmums SIa 
“kReISS” saņēmis atzinību 

“eksportspējīgākais komersants”
Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Lat-

vijas Investīciju un attīstības aģentūra 
sadarbībā ar Ekonomikas ministriju 
rīko konkursu “Eksporta un inovācijas 
balva”. Šogad konkursa pirmajā kārtā 
4 kategorijās tika iesniegti 105 pieteiku-
mi, no kuriem finālam tika izvirzīti 32 
uzņēmumi.

Konkursa mērķis ir paust atzinību 
un godināt Latvijas komersantus, kas 
sasnieguši labus rezultātus jaunu un 
eksportspējīgu produktu ražošanā, vietējā 
tirgus nodrošināšanā ar augstas kvalitātes 
pašmāju ražojumiem, inovāciju ieviešanā 
un rūpnieciskā dizaina izstrādē.

Konkursa “Eksporta un inovācijas bal-
va 2015″ laureāti tika paziņoti svinīgā 
ceremonijā 2015. gada 3. decembrī 
pasākumu centrā – kino “Splendid Pal-
ace”, kad visus dalībniekus sveica konkur-
sa patrons – Valsts prezidents Raimonds 

Vējonis.
Laureātu apbalvošanas ceremonijā 

balvas tiks pasniegtas sešās kategorijās 
– “Eksportspējīgākais komersants” 
lielo/ vidējo komercsabiedrību grupā, 
“Eksportspējīgākais komersants” 
mazo komercsabiedrību grupā, “Im-
porta aizstājējprodukts”, “Inovatīvākais 
produkts” un “Rūpnieciskais dizains”. 
Titulu “Eksporta čempions” Latvijas 
lielākajam eksportētājam piešķir žūrijas 
komisija, pamatojoties uz eksporta datiem 
un ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes 
nodrošināšanā.

Informācija par laureātiem pieejama šeit.
Arī Mārupes uzņēmums SIA KRE-

ISS nominēts konkursam “Eksporta 
un inovācijas balva 2015″ un saņēmis 
atzinību “Eksportspējīgākais komersants” 
kategorijā.

Mārupē svinīgi atklāta 
SIa “Polipaks NT” jaunā ražotne

12.novembrī Mārupes novadā svinīgi 
atklāts SIA „POLIPAKS NT” jaunais, 
mūsdienīgais elastīgo iepakojuma 
materiālu ražošanas un loģistikas 
komplekss. Ražotne veidota tā, lai at-
bilstu augstām energoefektivitātes 
un ekoloģiskām prasībām un ir videi 
draudzīga.

Jaunās rūpnīcas galvenā inovācija ir trīs 
miljonus eiro vērtā augsti tehnoloģiskā, 
unikālā deviņu slāņu ekstrūzijas 
barjerplēves izgatavošanas līnija. Latvijā 
šai tehnoloģijai nav analogu. Kompleksa 
platība ir 35 000 kvadrātmetri. Kopējās 
investīcijas šajā projektā, kura īstenošanai 
uzņēmums veltīja četrus gadus, sasniedz 
29,5 miljonus eiro, no tiem 4,27 miljoni 
eiro ir Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras līdzfinansējums Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda projekta iet-
varos. Savukārt Norvēģijas finanšu instru-
menta atbalsts programmas “Inovācijas 
“zaļās” ražošanas jomā” ietvaros sastāda 
0,29 milj. eiro.

Kā informējis SIA “Polipaks NT” val-
des priekšsēdētājs Andrejs Kologrejevs, 
šī rūpnieciskā projekta īstenošana, kas 
ir viens no lielākajiem projektiem mūsu 
valstī pēdējo gadu laikā, ļaus uzņēmumu 
grupai “Polipaks” dubultot ražotās produk-
cijas apjomu, palielinot eksporta apjomu 
no 60% līdz 90% no kopējā saražotā 
produkcijas apjoma, izveidojot vairākus 
desmitus jaunu darbvietu kvalificētiem 

speciālistiem.
Jaunajai ražotnei paredzēta ievērojama 

jauda, piemēram, laminēšanas iekārta 
spēs stundā izgatavot aptuveni 0,5 mil-
jonus biezpiena sieriņa “Kārums” iepa-
kojumu – šāds apjoms 2013.gadā kopumā 
tika pārdots viena no Latvijas lielo 
tirdzniecības tīklu veikalos. Savukārt visas 
jaunās rūpnīcas iekārtas kopā var saražot 
vairāk nekā 35 miljonus maizes iepakoju-
mu mēnesī, kas pārsniedz Latvijas mēneša 
patēriņu 3 reizes.

Lielākie uzņēmuma klienti Latvijā būs 
“Rīgas piena kombināts”, “Rīgas piensaim-
nieks”, “Laima” un citi Latvijas pārtikas 
ražotāji, bet lielākā produkcijas daļa tiks 
eksportēta gan uz Baltijas valstu un Krievi-
jas tirgiem, gan arī uz Skandināviju un 
Lielbritāniju.

“Polipaks” uzņēmumu grupā ir SIA 
“Polipaks”, SIA “Multipack” un Mārupes 
ražotnes projekta realizētāja “Polipaks 
NT”.

2015.gada 3.decembrī 
Jaunmārupes sa-
biedriskā ēkā notika 
biedrības „Pierīgas 

partnerība” rīkotais seminārs 
par LEADER pieejas īstenošanu, 
izstrādāto stratēģiju un ES finansējuma 
saņemšanas nosacījumiem. 

Seminārā piedalījās uzņēmēji, dažādu 
biedrību pārstāvji, kā arī Mārupes novada 
iedzīvotāji – potenciālie attīstības projektu 
īstenotāji. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja 
N.Millere iepazīstināja ar vietējās 
attīstības stratēģiju, kurā noteikti attīstības 
virzieni un nosacījumi, lai saņemtu ES 
finansējumu Babītes, Mārupes un Olaines 
novadu attīstībai. Īpašs atbalsts paredzēts 
uzņēmumiem mājražošanā un lauku 
tūrismā, kuru apgrozījums ir ne vairāk 
kā 70 000 EUR/gadā. Finansējums tiek 
paredzēts arī dabas un kultūrvēsturisko 
objektu sakārtošanai un sabiedrisko 
aktivitāšu, t.sk. apmācību, sociālo aprūpes 
vietu un brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu, 
nodrošināšanai.

 „Viens no LEADER pieejas pamatprin-
cipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, 
kad iniciatīva nāk no iedzīvotājiem, tie 
paši nosaka savas teritorijas attīstības 
vajadzības.   Sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības (SVVA) stratēģija tika izstrādāta, 
balstoties uz informatīvajos semināros 
iedzīvotāju norādītājām vajadzībām un 
veikto pētījumu, kā arī apstiprināja pa-
dome, kurā ietilpst Olaines, Mārupes, 
Babītes novada pašvaldības, nevalstisko 
organizāciju un uzņēmumu pārstāvji. Līdz 
ar to stratēģijā ir iekļautas iedzīvotāju 
vēlmes un vajadzības. Mēs vēlētos, lai 
iedzīvotāji būtu aktīvāki, kļūstot par sa-
vas dzīves vietas lokālpatriotiem un būtu 
ieinteresēti līdzdarboties, aktīvi iesaisto-

ties teritorijas attīstībā. Mēs esam atvērti 
sadarbībai un gaidām katru ar savu ideju 
un darbu” -  norāda N. Millere.

Ar stratēģiju un aktuālo informāciju var 
iepazīties biedrības mājas lapā www.pieri-
gaspartneriba.lv. Otrajā daļā klātesošie 
saņēma informāciju par novembrī 
apstiprinātiem Ministru kabineta notei-
kumiem, kas paredz atbalsta saņemšanas 
kārtību un par projektu vērtēšanas 
kritērijiem.

„Projektu konkursi tiks rīkoti pēc tam, 
kad Zemkopības ministrijas izveidotā 
komisija būs apstiprinājusi vietējo 
attīstības stratēģiju un biedrībai piešķīrusi 
finansējumu stratēģijas īstenošanai. Līdz ar 
to katram vēl ir laiks padomāt par sava pro-
jekta ideju un kārtīgi sagatavoties projektu 
konkursam,” norāda projekta vadītājam 
A.Lukjanceva.

Aicinām visus, kuri vēlas savu ideju 
īstenošanai piesaistīt ES finansējumu, 
sazināties ar biedrību „Pierīgas 
partnerību”. Pirms projektu iesniegšanas 
rīkosim apmācības, kā aizpildīt projek-
ta dokumentāciju. Rīkotie semināri un 
konsultācijas ir bez maksas, tāpēc esiet 
aktīvi un realizējiet savas idejas ar ES 
finansējumu! 

Gada nogale ir laiks, kad domas kļūst 
gaišākas, cilvēki izvērtē padarīto, sasnieg-
to. Tas arī ir laiks jauniem plāniem Jaunajā 
gadā, tāpēc vēlam, lai Jūsu domas vairāk 
pievēršas ģimenei, tuviem cilvēkiem un 
priecāsimies, ja izdomāsiet darboties 
savā novadā, piesaistot LEADER atbalsta 
finansējumu gan kā uzņēmēji, gan iesaisto-
ties nevalstiskā sektora darbībā.

Vēlot gaišus Ziemassvētkus un 
panākumiem bagātu Jauno gadu,

Biedrības „Pierīgas partnerība” rūķi 
Alīna Lukjanceva un Nadīna Millere

Informē par eS finansējuma 
saņemšanas iespējām
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Panākumi starptautiskajā 
pētniecības konkursā

Jau otro gadu pēc kārtas Jaunmārupes 
pamatskolas skolēni piedalījās 
starptautiskajā pētniecisko darbu 
konkursā Minskā. 

2015. gada maijā savu pētījumu sāka 7.a 
klases skolniece Nellija Žaka un 30.oktobrī 
viņa ar savu pētījumu iepazīstināja kom-
petentu žūriju Baltkrievijas Republikā 
un ieņēma 3.vietu. Minskas apgabala 
izglītības attīstības institūtā pulcējās aptu-
veni 250 dalībnieki - Lietuvas delegācija 
no Viļņas, Krievijas dalībnieki no Maska-
vas un dalībnieki no katra Minskas apga-
bala reģiona.

Nellijas grupā bija iesniegti 19 projekti. 
Viņas pētījumu tēma: “Tēvs – malacis vai 
reāls ceļojums uz pagātni”. Savā darbā Nel-
lija meklēja atbildi uz jautājumu, kas no-
saka bērnu skaitu ģimenē? Viņa izpētīja no 
tēva puses aptuveni 50 cilvēku biogrāfiju. 
Iedziļinājās pagājušā gadsimta atmosfērā, 
analizēja notikumus un mācījās prezentēt. 
Nosūtītais darbs un uzstāšanās konkursā 
notika krievu valodā. Baltkrievijas skolnie-
ki savus darbus konkursā prezentēja angļu 
valodā, spāņu valodā un baltkrievu valodā. 

Pēc darba dienas bija ekskursija pa Balt-
krievijas galvaspilsētu Minsku. Pilsētu, 
kurā dzīvo 2 miljoni cilvēku, kur ir šauras 
ielas un savs dzīves ritms. Pilsētu ar savu 
metro.

Valsts svētku priekšvakarā Latvijas balt-
krievu savienība rīkoja konkursa “Balt-
krievi Latvijā” noslēguma pasākumu 
“Mīli Latviju, atceries savas saknes!”, 
kurā Jaunmārupes pamatskolas 7.a klases 
skolniece Nellija Žaka prezentēja sa-
vas ģimenes dzimtas koka izpēti. Šajā 
konkursā Nellijas darbs ieguva augstāko 
novērtējumu, kā arī ieguva balvu par 
oriģinālāko noformējumu. Baltkrievijas 
vietniecības pārstāvis Latvijā  piedāvāja 
Nellijai iespēju iegūt  augstāko izglītību 
jebkurā Baltkrievijas augstskolā ar Balt-
krievijas finansējumu.

Aicinu visus Jaunmārupes skolēnus 
izmēģināt savus spēkus konkursos, lai 
parādītu, ka Jaunmārupes pamatskolā ir 
paši gudrākie, zinātkārākie skolnieki un 
strādā lieliski skolotāji. 

Ludmila Čaupenoka-Sidorova, darba 
vadītāja, krievu valodas skolotāja 

Strēlnieku saule dega līdz pat rītam
Patiesībā dega pat divas strēlnieku 

saules –  pirmsskolas grupu audzēkņu 
un sākumskolas skolēnu veidotas. 
Abas ģeometriski  precīzi bija no-
spraustas  un izliktas ar sarkanbalt-
sarkanajiem karodziņiem un piemiņas 
svecītēm abpus skolas celiņam. Tās tika 
kopīgi iededzinātas  Lāčplēša dienas 
pēcpusdienas puskrēslā, izgaismojot 
šīgada svētku dekādes īpašo uzsvaru -  
latviešu strēlnieku pulku izveides simt-
gades atceri. 

Svētku Dekādes „Strēlnieku saule” 
mērķis bija atcerēties latviešu strēlnieku 
izšķirošo nozīmi  Latvijas Brīvības  cīņās, 
kā arī  īpaši rosināt patriotisma un valstis-
kuma  jūtas audzēkņos un skolēnos.   

Jau laicīgi  skolas iekštelpas bija 
izrotātas ar bērnudārza grupiņu  bērnu un 
viņu vecāku, kā arī katras klases austajām, 
pītajām, krāsotajām saulītēm.  

Visam skolas kolektīvam patīkams 
pārsteigums bija iepazīšanās ar jauno 
grāmatu  „Mārupes novads Māras zīmē”. 
Tajā  bagātīgi  ir atspoguļota gan pašas 
skolas dzīve, gan novadpētniecības 
pulciņa darbs,  gan Skultes ciematā kādreiz 
izvietotās  PSRS Jūras Gaisa Karaspēka 

garnizona  vēsture.  
Kā vienmēr skolā tika izspēlēta pašu 

radītā  spēle „Bermontiāde Mārupes 
novadā” – šogad jau uzlabotā variantā. 
Spēles laukums un noteikumi bija 
piestiprināti pie tāfeles, spēlēja tikai divi 
skolēni, toties katram bija savs karsēju 
pulciņš. 

Strēlnieku piemiņa negaidīti ieskanējās 
arī  Latvijas Republikas proklamēšanas 
97. gadadienai veltītajā svētku koncertā. 
Vispirms  2.  klases skolēni skandēja 
latviešu strēlnieku pulku karogos izšūtās 
devīzes, bet noslēgumā lieli un mazi skaļi 
kopā ar grupas „Vilki”  ieskaņotajām 
vīrišķīgajām balsīm nodziedāja  dziesmu 
„Daugav’ divas malas”. 

Dekāde tradicionāli noslēdzās ar 
viktorīnu par Latviju.  Šoreiz tās nosau-
kums bija „Turpinu  iepazīt Latviju”, un 
to mums patiešām vajadzētu darīt ik dienu. 

Lai šoreiz izpaliek daudzo  svētku orga-
nizatoru un dalībnieku pieminēšana. Gal-
venais bija līdzdalība un sajūta, ka vienreiz 
iedegta strēnieku saule būs mūžīga kā viņu 
piemiņa.  

Valdis Čeičs, latviešu valodas skolotājs 

Nekad neapšaubi savas spējas
Pēdējos gados ļoti populāri ir kļuvuši 

“hakatoni”, jeb savdabīgi konkursi, 
kuros satiekas spēcīgi programmētāji/
jaunie uzņēmēji un uzdevums ir vienas 
diennakts laikā nākt klajā ar produk-
tu, un žūrija veic rūpīgu auditu, lai 
pārliecinātos, ka tas patiešām ir “svaigi 
cepts”. Starp šiem daudzajiem simtiem 
hakatonu ir daži, kas ir īpaši prestiži un 
iekārojami – viens no tādiem ir Tech-
crunch Hackathon, no kura cēlušies 
vairāki duči kompāniju, kas šodien pie-
saista miljoniem lietotāju, kā piemēram, 
GroupMe.

Veiksmīgu likumsakarību rezultātā 
man, vidusskolniecei no Latvijas, kopā ar 
sadarbības partneri no ASV izdevās nokļūt 
London Techcrunch Hakatonā. Nevaru 
īsti noticēt, ka mēs patiešām to izdarījām, 
bet laikam jau tas ir vairāk par spēju sevi 
izaicināt un atvērt sirdi visām iespējām. 
76 komandas, 24 stundas, milzu stress un 
pretīgs ēdiens. Nemaz nerunājot par papil-
du apstākļiem, kā piemēram, teroristu uz-
brukumu (kurā tika sadurti 3 cilvēki) vienu 
metro staciju aiz mums. 

Arī projekta ambīcijas nebija tās 
mazākās - pilnībā aizstāt klasisko 4 

gadu universitātes modeli ar 1 gadu 
ilgām mācībām (pagaidām gan tikai 
datorzinātņu sfērā). Vēlējāmies radīt 
mājaslapu, kas piedāvā kombinēt visas 
alternatīvās izglītības iespējas atbilstoši 
interesēm, budžetam un dzīvesvietai. Pie-
mēram, students, kas piedalās 3 mēnešu 
ilgā programmēšanas nometnē, vismaz 

4 hakatonos un beigās vēl iestājas bizne-
sa akseleratorā, jau pēc gada intensīvas 
darbības ir spēcīgs konkurents darba 
tirgū un, pateicoties praktiskajām biznesa 
vides zināšanām, ir spējīgs radīt pats savu 
tehnoloģiju uzņēmumu. 

Par spīti visām iepriekšminētajām 
grūtībām, mums tomēr izdevās pabeigt 

aspazijas un Raiņa 150. jubilejas konkursu noslēguma sarīkojums “lai gals top sākums”

2015. gads Latvijā tiek aizvadīts 
mūsu dižgaru Raiņa un Aspazijas zīmē. 
Nozīmīgu vietu mācību procesā un katra 
radoša skolēna sirdī dzejnieki ieņēmuši 
arī Jaunmārupes pamatskolā. Kad 
Latviešu valodas un literatūras skolotāju 
asociācija (LVLSA) izsludināja konkur-
su, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 150. 
dzimšanas dienai, vairāku skolēnu acis 
iemirdzējās.

Konkursa devīze: 
“Ikkatrā stiep-
jas sīka stīdziņa no 
sidrabšķidrauta” (As-
pazija). Tajā tika aicināti 
piedalīties Latvijas skolu 
audzēkņi no 4. līdz 12. 
klasei. Konkursa mērķis: 
motivēt skolēnus lasīt 
un radoši interpretēt 
Aspazijas un Raiņa dar-
bus, atbilstoši savam 

savu produktu, 60 sekunžu laikā to lieliski 
noprezentēt un pat iekļūt labāko sastāvā, 
kas rezultējās ar iespēju doties uz London 
Techcruch Disrupt konferenci! 

Šajā konferencē, savukārt, vienkopus 
pulcējās Eiropas karstākie Startup 
uzņēmumi un nozīmīgākie investori. 
Bija iespēja apskatīt tādus brīnumus kā 
robotu, kas spēj “iepazīt” savu saimnieku, 
sarunāties un pats pieņemt lēmumus, 
e-dušu, kas ietaupa līdz 10 reizēm vairāk 
ūdens, programmu, kas pilnībā patstāvīgi 
“sacer” augstas kvalitātes mūziku u.c. 
Runas no Transferwise, AngelPad, De-
liveroo un daudzām citām industrijas 
zvaigznēm. Superīgi cilvēki un nei-
azmirstama pieredze, runājot ne tikai 
par pašu Techcrunch, bet arīdzan mana 
pirmā pieredze vienai pašai lielpilsētā un 
hostelī. Un noslēgumā teju vai iederētos 
kāda sentimenāli-iedvesmojša atziņa, bet 
nopietni - nekad nevajag ļaut kādam likt 
apšaubīt savas spējas, un, pat ja tas liekas 
bezcerīgi, vienkārši jāpamēģina.

Elizabete Dikmane, Mārupes vidus-
skolas 12.klases skolniece 

vecumam pētīt viņu personību, daiļrades 
nacionālās un vispārcilvēciskās vērtības un 
to nepieciešamību 21. gadsimtā.

Konkurss norisinājās divos posmos. 
Pirmais posms veltīts Aspazijai, bet otrais 
Rainim. Konkursa dalībniekiem katrā no 
posmiem bija iespēja izpausties divējādi. 
Sagaidot Aspazijas vai Raiņa 150. ju-
bileju, līdz 20. martam vai attiecīgi līdz 
20. septembrim sacerēt apsveikumu un 

tematiski to papildināt ar zīmējumu, 
datoraplikāciju, no dabas materiāliem vei-
dotu kolāžu vai citā vizuālā tehnikā radītu 
darbu, kas parāda konkursa dalībnieka iz-
pratni par abu literāro meistaru personību 
un daiļrades būtību vai sacerēt individuālu 
skaņdarbu ar viņu dzejas vārdiem.

Konkursam pieteicās trīs Jaunmārupes 
pamatskolas skolnieces – Marta Mežīte 
(6.b) Adrija Silva Kukuvasa (6.b) un bijusī 
Jaunmārupes pamatskolas skolniece Alek-
sandra Anna Meinerte. Katra skolniece 
sacerēja individuālu skaņdarbu ar Aspazi-
jas dzejas vārdiem. Divu skolnieču (Adri-
jas un Aleksandras) skaņdarbi tika augsti 
novērtēti – vieni no pieciem labākajiem 4. 
– 6. klašu grupā visā Latvijā.

26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības 
Baltajā zālē norisinājās pasākums, kas 
veltīts LVLSA darbības 20. gadadienai. Tā 
ietvaros meitenes kopā ar latviešu valo-
das un literatūras skolotāju tika ielūgtas 

uz Aspazijas un Raiņa 150. jubilejai 
veltītā skolēnu radošā konkursa laureātu 
apbalvošanu “Lai gals top sākums”.

Pasākumā tika sumināti konkursa 
laureāti. Noskaidrojās, ka abas meitenes 
4.– 6. klašu grupā ieguvušas dalītu 1. 
vietu. Konkursa uzvarētāji izpildīja savus 
radošos darbus, saņēma žūrijas balvas un 
atbalstītāju simpātiju balvas, keramiķu 
veidotās balvas “Lielais kaķis” un ” 
Mazais kaķis”. Tika sumināti arī skolotāji 
– iedvesmotāji, kuru skolēni ieguvuši 
vairākas 1. vietas konkursā.

Labākie Aspazijas un Raiņa apsveikuma 
teksti ar sadarbības partneru atbalstu tiks 
publicēti iespiedizdevumā, bet skaistākie 
un interesantākie mūzikas skaņdarbi tiks 
ierakstīti mūzikas diskā.

Jaunmārupes pamatskolā mācas ļoti 
radoši, mērķtiecīgi, zinātkāri skolēni! 
Rainis savulaik sacījis: “Griba dara lielu 
arī mazo, ideja panāk reālo.”
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līnijdeju čempionātā 
mārupietēm 2.vieta

Sestdien, 28.novembrī, Kultūras namā 
Ziemeļblāzma notika 6. Nacionālais Latvi-
jas līnijdeju čempionāts. Mārupes līnijdeju 
grupa ”Vējiem līdz” ieguva 2.vietu Social 
Proline Senioru grupā. Piecas dejotājas 
piedalījās arī Solo sacensībās. Social Sil-
ver grupā Mārīte Rjabkova ieguva 7.vietu, 
Zaiga Savicka – 4.vietu, Iveta Cīrule – 
1.vietu. Social Gold grupā 1.vietu izcīnīja 
Ināra Kokina. Newcomer Silver grupā 
1.vieta Elitai Zariņai.

Mārupes dejotāji 
pirmo adventi 
sagaida Tallinā

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
Mārupieši pagājušajās brīvdienās Tal-
linas Rātslaukumā priecēja tradicionālā 
Ziemassvētku tirdziņa apmeklētājus.

Tirdziņa kultūras programmas veidotāji 
Mārupiešu priekšnesumu bija ieplānojuši 
kā sestdienas koncertprogrammas naglu – 
latviešiem tika uzticēts to noslēgt.

Ansambļa prezidents Roberts Keziks at-
ceras: „Uzstāšanās izvērtās ļoti emocionāla, 
mēs – dejotāji no skatītājiem saņēmām 
milzīgu gandarījumu. Nebija vairs svarīgi, 
vai uz skatuves ir -2 vai +2 grādi. Īpašs 
prieks, ka vērot mūsu priekšnesumu kuplā 
pulkā bija ieradušies Tallinā dzīvojošie 
latvieši. Daudz atzinīgus vārdus dzirdējām 
gan no talliniešiem, gan arī daudziem 
ārvalstu tūristiem.”

Gadskārtējais Tallinas Ziemassvētku 
tirdziņš šogad izceļas ar īpaši plašu 
kultūras programmu – svētku laikā 
uzstāsies ap 100 dažādiem kolektīviem 
ar 1700 dalībniekiem, taču Mārupieši ir 
vienīgais organizatoru uzaicinātais ārvalstu 
kolektīvs.

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi gūst 
panākumus starptautiskā konkursā

Novembra sākumā seši jaunie mūziķi 
no Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas 
piedalījās III Starptautiskajā konkursā 
“Kaunas Sonorum 2015″, kur spēcīgā 
konkurencē ar savu sniegumu izcīnīja 
ļoti augstus vērtējumus.

Novembra sākumā seši jaunie mūziķi 
Roberts Nikolajevs, Amanda Linde, Anna 
Linda Rūtenberga, Olga Lungina, Sanija 
Supe un Kate Katrīna Kļaviņa no Mārupes 
Mūzikas un Mākslas skolas devās uz 
Lietuvas pilsētu Kauņu, lai piedalītos III 
Starptautiskajā konkursā “Kaunas Sonorum 
2015″. Vairāki simti konkursa dalībnieku 
bija sabraukuši no tādām valstīm kā Somi-
ja, Polija, Igaunija, Krievija, Baltkrievija, 
Ukraina, Latvija un Lietuva.

Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas 
labākajiem audzēkņiem, kas sevi jau iepriekš 

ir apliecinājuši konkursos gan Latvijā, gan 
ārpus tās robežām, ļoti spēcīgā konkurencē 
izdevās izcīnīt ļoti augstus vērtējumus. 
Labu sniegumu un starptautiska konkursa 
pieredzi ieguva 1. saksofona spēles klases 
audzēknis Roberts Nikolajevs (pedagogs 
Andris Gailītis) un 4. klavierspēles klases 
audzēkne Anna Linda Rūtenberga (peda-
gogs Silvija Notte). Laureāta diplomus 
ieguva 3. čella klases audzēkne Amanda 
Linde (pedagogs Lilita Biezā) un 2. flautas 
spēles klases audzēkne Olga Lungina (pe-
dagogs Sanita Šuriņa). Parādot izcilu, sava 
instrumenta, spēles sniegumu, augsto trešo 
vietu un dažādas balvas ieguva 4. saksofona 
spēles klases audzēkne Sanija Supe (peda-
gogs Andris Gailītis) un 4. flautas spēles 
klases audzēkne Kate Katrīna Kļaviņa 
(pedagogs Sanita Šuriņa). Paldies arī mūsu 

lieliskajām koncertmeistarēm Madarai 
Kalniņai un Aijai Lindei.

Konkursantu sniegumu vērtēja starptau-
tiska žūrija, kas sastāvēja no pazīstamiem 
izpildītājmāksliniekiem, instrumentspēles 
pasniedzējiem, kā arī ar mūzikas 
menedžmentu saistītiem profesionāļiem. 
Noslēguma apbalvošanas ceremonija un 
koncerts notika Kauņas filharmonija, kur 
jaunajiem talantiem diplomus un balvas 
pasniedza konkursantu pārstāvēto valstu 
vēstnieki.

Noslēguma apbalvošanas ceremonija un 
koncerts notika Kauņas filharmonija, kur 
jaunajiem talantiem diplomus un balvas 
pasniedza konkursantu pārstāvēto valstu 
vēstnieki.

Sanita Šuriņa, Silvija Notte

kultūras notikumi

Mārupes Kultūras namā
12.decembrī plkst. 18:00 

Tautas deju koncerts “Ziemas virpulī”
Latviešu tautas deju kolektīvu 

sadancošana, kurā piedalās:  JDK Mārupe 
(Mārupe), KTTT JDK Kastan’s (Kuldīga),  
JDK Daina (Madliena), JDK Laismeņa 
(Daugavpils), VPDK Siguldietis (Sigulda), 
VPDK Upe (Tīnūži).

13.decembrī plkst. 16:00 
Labdarības Adventes koncerts 
Koncertā uzstāsies dziedošo ģimeņu 

2010.gada projekta dalībnieki.
19.decembrī plkst. 11:00  

Mārupes novada Jaundzimušo sveikšana 
“Esmu mazais mārupietis”

Pasākumā tiks sveikti 2015. gada 
septembrī, oktobrī un novembrī dzimušie 
mārupieši. Pieteikšanās pa tālr. 67149868

plkst. 14:00  
Dokumentālā filma “Prāta Vētra: starp 

krastiem”
Ieeja 2,- eiro! Filmas režija: Sandijs 

Semjonovs, Gundars Rēders un Audinga 
Kucinskaite.

20.decembrī plkst. 13:00 
“Baltais koncerts”
Adventes koncerts kopā ar Mārupes no-

vada koriem un tikšanās ar mācītājiem, 
Mārupes Kultūras namā.

23.decembrī plkst. 19:00  
Ziemassvētku koncerts “Meklētāja roze”
Rēzija Kalniņa un draugu aicina uz 

Ziemassvētku koncertu “Meklētāja Roze”, 
Mārupes Kultūras namā. Biļetes - Biļešu 
paradīzes kasēs.

31.decembrī plkst. 23:30
Atskats uz Mārupes novada 90 gadu ju-

bilejas svētkiem Mārupes novada Domes 
pagalmā. 2016. Gada sagaidīšana!

1.janvārī plkst. 01:00
Gadu mijas balle “Mārupei 91” kopā ar 

grupu “Vintāža”
Lūdzam rezervēt galdiņus pa e-pastu. 

kulturas.nams@marupe.lv,  rezervētās 
biļetes iespējams izņemt līdz 29.decem-
brim. Ieejas biļete 10 EUR. Biļešu skaits 
ierobežots!

8.janvārī plkst. 19:00 
Dokumentālā filma “Mans tēvs 

baņķieris” 
Ieeja bez maksas! Filmas režija: Ieva 

Ozoliņa
9.janvārī plkst. 14:00 

Starpnovadu Senioru līnijdeju grupu 
festivāls “Zvaigznes ceļš” 

16.janvārī plkst. 13:00 
Mārupes novada Senioru Jaungada 

pasākums 
Pasākumā- teātra izrāde “Pirms 100 ga-

diem Bīriņmuižā”
23.janvārī plkst.16:00 

Mārupes novada 1991.gada Barikāžu 
dalībnieku 25.atceres pasākums 

Sumināti Mārupes daiļākā dārza 
īpašnieki

17. novembrī svinīgā sarīkojumā tika 
sveikti konkursa “Mārupes novada 
daiļdārzs 2015” dalībnieki. Galvenā 
nominācija „Mārupes novada daiļdārzs 
2015” un simboliskā uzvarētāja lāpstiņa 
tika piešķirta privātmājas dārza Sīpeles 
ielā 6 saimniecei Ingunai Smilšarājai 
par skaistākā un krāšņākā privātmājas 
daiļdārza izveidi un uzturēšanu.

Vēloties atzīmēt arī pārējo konkursa 
dalībnieku ieguldījumu skaistas un sa-
koptas Mārupes veidošanā, iekopjot gan 
savu, gan publisko teritoriju, atzinības tika 
pasniegtas visiem daiļdārzu īpašniekiem - 
Valdim Jēkabsonam ,   Agnesei Kļaviņai, 
Ilonai Tālbergai, Avivai Kvitei, Silvijai 
Veckalnei, Ilonai Rupeikai un Regīnai 
Podčeredničenko.

Katrs dalībnieks no konkursa rīkotājiem 
- biedrības “Pierīgas Partnerība” saņēma 

naudas balvas, kā arī veicināšanas balvas 
no konkursa atbalstītājiem –SIA “Paganels 
Būve” un z/s “Purkalni”. 

Saņemot balvu, daiļākā Mārupes novada 
dārza īpašniece Inguna Smilšarāja atzīst, 
ka viņas dārznieces entuziasms šobrīd, 
gada tumšajā periodā, gan ir nedaudz no-
placis, toties ir laiks atskatīties uz paveikto 
un padomāt par turpmākiem plāniem. “Arī 
šajā gadalaikā dārza ainavai vajadzētu 
būt pievilcīgai. Tā es arī cenšos veidot 
savu dārzu, lai to pēc iespējas ilgāk varētu 
vizuāli baudīt. Es dārza veidošanu salīdzinu 
ar gleznošanu, tikai mākslinieks uzreiz 
var redzēt, ko uzzīmējis, bet dārzniekam 
jāiztēlojas ainava dinamikā, tā nepārtraukti 
mainās. Jāiztēlojas, kā augi pieaugs, 
mainīsies forma, krāsa utt. Gleznošana 
ar augiem ir ļoti radošs process. Tieši tas 
mani aizrauj. Savu dārzu sāku veidot, 
kad apmeklēju G.Lināres daiļdārznieku 
kursus. Vēlāk tas pārvērtās par hobiju. 
Iedvesmai daudz lasu, interesējos arī par 
dārzu vēsturi. K. Čapeks savā grāmatā 
“Dārzkopja gads” raksta, ka mēs dārznieki 
savā ziņā dzīvojam nākotnei, kad uzzied 
roze, domājam, ka nākošgad tā ziedēs vēl 
krāšņāk, bet mazā eglīte pēc 10 gadiem 
kļūs par īstu koku, un ļoti gribētu redzēt, 
kādi izskatīsies mani bērziņi pēc 50 ga-
diem. Viss labākais vēl vienmēr tikai būs, 
ar katru gadu viss pieņemas lielumā un 
košumā.”

Ilze Žunde

ATVēRTO 
DURVjU 
DIENAS 

MĀRUPES jAUNIEšU DOMES TElPĀ 
15. uN 22.JauNvāRī 

No PlkST.18:00
marupes.jauniesu.dome@gmail.com
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Pirmais Mārupes atklātais galda 

tenisa turnīrs noslēdzies

14. novembrī Tīraines sporta 
kompleksā norisinājās pirmais Mārupes 
atklātais galda tenisa turnīrs bērniem 
un jauniešiem (amatieriem) „Mārupes 
kauss 2015”. Turnīrā vienkopus 
pulcējās 30 bērni un jaunieši, kas līdz 
šim nekad nebija piedalījušies galda 
tenisa sacensībās.

Sacensības organizēja Mārupes no-
vada Sporta centrs, dienas centrs 
„Švarcenieki  un uzņēmums playtables.
lv”, tiesāja – bērnu un jauniešu cen-
tra „Laimīte” galda tenisa trenere, kas 

kopā ar saviem audzēkņiem rādīja arī 
paraugdemonstrējumus un skaidroja galda 
tenisa noteikumus.

Apsveicam sacensību uzvarētājus:
6-10 gadu grupā- meitenēm: 1.vieta 

Beāte Karpoviča, 2.vieta Aleksandra Slo-
vohotova, 3.vieta Daša Ļipatova, zēniem: 
1.vieta Haralds Šminiņš.

8-10 gadu grupā zēniem: 1.vieta Ivo 
Marko Spuriņš, 2.vieta Ernests Sminiņš, 
3.vieta Gustavs Vācietis un Oskars Druvi-
etis (abiem tikai 1 punkta starpība!).

11–13 gadu grupā Zēniem: 1.vieta 
Ginters Taube, 2.vieta Haralds Ditrihs, 
3.vieta Rems Beiko.

14+ gadu grupā Meitenēm: 1.vieta 
Sabīne Cenkuse, zēniem: 1.vieta Alek-
sejs Ivanovs, 2.vieta Aleksandrs Ļipatovs, 
3.vieta Igors Medovščikovs.

Izsakām lielu pateicību jaunmārupietim 
Raimondam Rūdelim (playtables.lv) un 
Laurai Pavārei (Bjc „Laimīte”).

Gatis Vācietis, dienas centra 
„Švarcenieki” vadītājs

Mārupes sporta centra futbolisti iegūst 1.vietu 
lietuvā – kedainai arena Cup 2015

Pagājušajā nedēļas nogalē, no 4. līdz 
6.decembrim, Kėdainių arēnā notika 
starptautiskais bērnu futbola turnīrs 
Kedainai Arena Cup – 2015, kurā 
sacentās 12 komandas no 2004.gadā 
dzimušajiem bērniem un sešpadsmit no 
2005.gadā dzimušajiem jaunajiem fut-
bolistiem, starp kuriem bija spēlētāji no 
Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas un 
Baltkrievijas. 

Piedalīšanās turnīrā SC ”Mārupe” fut-
bolistiem bija ļoti vērtīga pieredze, kas pēc 
divu dienu ilgām un smagām spēlēm SC 
“Mārupe” futbolistiem rezultējās ar pirmo 
vietu, otrajā vietā atstājot Kaunas Futbola 
skola “Tauras” un trešajā – futbola klubs 
“Irbis” Igaunijā.

Grandiozo turnīru, kurā piedalījās 28 
komandas un aptuveni 350 jauno fut-
bolistu ar 200 pavadošajām personām, 
organizēja Kedainai Nevezis futbola klubs. 
Šajā turnīrā piedalījās arī SC “Mārupe” 
2005.gadā dzimušie jaunie futbolisti, kuru 
spēkiem pievienojās arī daži mūsu 2006.
gada bērni, kas ievērojami pastiprināja 
mūsu rindas.

Turnīra gaitā bija vērojama izcila 
sadarbība starp treneriem un organizato-
riem, kas bija īpaši nozīmīga, jo  pasākumā 
piedalījās atšķirīgas futbola skolas. 
Bērniem šeit tika izveidota festivāla 
atmosfēra, un arī emociju netrūka.

Esam lepni un pateicīgi bērniem par 

milzīgo darbu un izrādīto degsmi spēļu 
gaitā.

Par turnīra rezultatīvāko spēlētāju atzina 
Mārupes SC komandas kapteinis Sandis 
Ķiecs, par komandas labāko spēlētāju – 
Markusa Ivulāns. Mārupes SC komandu 
pārstāvēja Rūdolfs un Valters Zandreiteri, 
Reinis Krieviņš, Markuss Ivulāns, San-
dis Ķiecis, Milans Brahmanis, Adrians 
Jaunbērziņš, Reinis Miemis, Kristians 
Kabakovs, Markuss Liepiņš un Kas-
pars Mūrnieks. Komandas treneri Agris 
Kokorevičs un Salvis Rutkaste.

Kopējais iegūto vietu sadalījums 
komandām ar 2005.gadā dzimušajiem 
spēlētājiem:

1. SC “Marupe” (Latvija) 
2. Kauno FM “Tauras”(Lietuva) 
3. FC “Irbis” (Igaunija) 
4. “Junior football academy” (Polija) 
5. Panevėžio FA(Lietuva) 
6. FS “Garkalne” (Latvija) 
7. JK “Tabasalu” (Igaunija) 
8. FK “Girionys”(Lietuva) 
9. Bytom “Polonia” (Polija) 
10. UKS Rona 03 ELK (Polija) 
11. FC „Ylenurme” (Igaunija) 
12. Kėdainių FK “Nevėžis”(Lietuva) 
13. Vilniaus FM “Žaibas”(Lietuva) 
14. Bytom “Polonia-II” (Polija) 
15. Rīga “Auda” (Latvija) 
16. Rīga “Super Nova” (Latvija)

Pierīgas novadu sporta spēlēs 
trešo gadu pēc kārtas uzvar 

Mārupes novads

Pierīgas novadu sporta spēlēs 
trešo gadu pēc kārtas kopvērtējumā 
pārliecinoši uzvarējis Mārupes novads, 
izcīnot 11 godalgotas vietas.

Jau sesto gadu Pierīgas Izglītības, sporta 
un kultūras pārvalde rīko sporta spēles, 
kurās spēkiem mērojas Pierīgas novadi. 
Šogad tajās notika sacensības 17 sporta 
veidos un disciplīnās, kā arī tradicionālās 
Pierīgas novadu pašvaldību darbinieku 
sporta spēles. Noslēguma kopvērtējumā 
katrai novada komandai ņēma vērā 11 
labākos rezultātus.

Mārupes novads kopsummā ieguvis 204 
punktus. Labāko trijniekā, tāpat kā divus 
iepriekšējos gadus, iekļuva Babīte (191) 

un Ropaži (181), bet godalgoto sešnieku 
noslēdza Stopiņi (176), Pierīgas IKSP 
neietilpstošais, taču sportiski aktīvais 
Salaspils novads (168), kā arī Baldone 
(163 p.).

Mārupes Sporta centra vadītāja Sil-
vija Bartuševiča saka lielu paldies tiem 
Mārupes aktīvajiem iedzīvotājiem, 
bijušajiem un esošajiem sportistiem, kas 
godam cīnījās un aizstāvēja Mārupes 
vārdu. “Sīvās cīņās mums visiem apvi-
enojot savus spēkus, jau trešo gadu varam 
lepoties ar labāko rezultātu kopvērtējumā. 
Paldies visiem, kas veltīja savu brīvo laiku, 
lai sportiskā garā apliecinātu savu varēšanu 
un aizstāvētu sava novada vārdu.”

Mārupe - Ghetto Games 
sportiskākais novads

8.decembrī, noslēdzot septīto se-
zonu, ielu un jauniešu kultūras kustība 
“Ghetto Games” kinoteātra “Splendid 
Palace” telpās pasniedza gada balvas. 
Vairākās nominācijās tika noskaidroti 
un godināti aizvadītās sezonas “Ghetto 

Games” nozīmīgākie un dažādās jomās 
veiksmīgākie cilvēki un notikumi, kā arī 
izteikts paldies atbalstītājiem un faniem. 
Pasākuma ietvaros Mārupes novads iegu-
vis nomināciju Ghetto Games sportiskākais 
novads. Lepojamies!
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

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

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

Jolanta Grosberga - Gernere un Ilze Žunde
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858

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

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

rakstu autori.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Flēra Ģērmane (dzimusi 29.10.2015.)
Mariam Gorovaja (dzimusi 27.10.2015.)
Kerija Judko (dzimusi 27.10.2015.)
Laura Lakstīgala (dzimusi 29.10.2015.)
Lote Grēta Zibko (dzimusi 01.11.2015.)
Madara Strēle-Ivbule 

(dzimusi 04.11.2015.)
Adriāna Radeiko (dzimusi 06.11.2015.)
Maija Korža (dzimusi 08.11.2015.)
Ramona Rozentāle 

(dzimusi 08.11.2015.)
Ričards Cimdiņš (dzimis 30.10.2015.)
Marta Podziņa (dzimusi 05.11.2015.0
Aleksa Ārgale (dzimusi 29.10.2015.)
Kristiāns Šķēle (dzimis 31.10.2015.)
Elizabete Līva Dzērvēna 

(dzimusi 29.10.2015.)
Rūta Bethere (dzimusi 14.11.2015.)
Anna Jeriomenko (dzimusi 16.11.2015.)
Darja Ņikankina (dzimusi 17.11.2015.)
Laura Rebeka Ļebedeva 

(dzimusi 15.11.2015.)
Boris Dailida (dzimis 16.11.2015.)
Olivers Strazds (dzimis 23.11.2015.)
Alisa Sakulova (dzimusi 24.11.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Aina Pumpīte 
(21.01.1959. - 05.11 .2015.)
Normunds Kauškalis 
(16.07.1964. - 18.11.2015.)
Marija Ščerbicka 
(08.10.1937. - 20.11.2015.)
Dailis Stirkšis 
(14.01.1957. - 26.11.2015.)
Ludvisija Laiviņa 
(25.01.1927. - 30.11.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

06.11.2015.
Kristaps Krafts un Dace Raitgara

10.11.2015.
Anatolijs Nikolajevs un Maija Pūpola

20.11.2015.
Guntis Rudzītis un Eva Ozola

Ugo Koņuševskis un Ilze Krauja
21.11.2015.

Ivars Rušmanis un Ilze Žilbe

visiem Mārupes senioriem!
2016.gada 16.janvārī pulksten 13.00 

Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, 
notiks 

senioru Jaungada balle
Tuvāka informācija - tālr. 29427269

Liec vecīti,ko likdams
Zem eglītes vakarā. 
Noliec laimi, noliec prieku,
Noliec labu veselību!

Gaišus Ziemassvētkus! Labiem nodo-
miem un darbiem bagātu Jauno gadu! 

Senioru biedrības valdes vārdā vēl 
valdes pr. v.i. Maija Sprude

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojumi notiks 

Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, jaunmārupē)

2015. gada 13.decembrī plkst. 11:00,
un 2015.gada 27.decembrī plkst. 14:00

Visi laipni aicināti!

Precizējums
Grāmatā “Mārupes novads Māras 

zīmē”(2015) 128. lpp. P.Duļevska 
stāstījumā pareizi jābūt: “”Baltezera” 
kokaudzētavai ne tuvu nestāv.” Au-
tore atvainojas kokaudzētavas “Arumi” 
īpašniekam Pēterim Duļevskim par tehni-
sku iemeslu dēļ radušos kļūdu.

Sporta notikumi

Mārupes sporta kompleksā, Kantora ielā 97
19.decembrī

Plkst. 17.00 Mārupe – VEF skola
9.janvārī

Plkst. 9.00 futbols “Mārupes ziemas 
kauss” 2007 – 2008

10.janvārī
Plkst. 9.00 futbols “Mārupes ziemas 

kauss” 2007-2008
16.janvārī

Plkst. 9.00  3x3 basketbols 2007-2009
Plkst. 17.00 LBL2 basketbols Mārupes 

SC-RTU
23.janvārī

Plkst. 9.00 3x3 basketbols  2006 – U10
Plkst. 17.00 LBL2 basketbols

30.janvārī
Plkst. 9.00 futbols “Mārupes ziemas 

kauss” 2005-2006
31.janvārī

Plkst. 9.00 futbols “Mārupes ziemas 
kauss” 2005-2006

Tīraines sporta komplekss, Viskalnu ielā 7
30.janvārī

Plkst. 10.30 Latvijas čempionāts 
nacionālā līga sievietēm volejbolā

PaZIŅoJuMS
2016.gada 23.janvārī plkst.16:00 

Mārupes Kultūras namā, Mārupē, 
Daugavas ielā 29, 

notiks svinīgs sarīkojums, veltīts 
1991.gada barikāžu 

25 gadu atcerei.
Ieeja ar ielūgumiem

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības valde

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes no-
vada iedzīvotājus Ziemassvētkos un 
vēlam labu veselību, izturību, veiksmi 
un gaišu svētku prieku Jaunajā – 2016.
gadā!

1991.gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības valde,

Valdes priekšsēdētājs Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Jānis Ozols

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu svecīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.


