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2017.GADA DECEMBRIS

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

VALSTS SVĒTKU SARĪKOJUMĀ 
GODINĀTI MĀRUPIEŠI

17.novembrī Mārupes Kultūras 
namā norisinājās Latvijas Valsts 
proklamēšanas 99.gadadienai 
veltīts svinīgs sarīkojums, kurā tika 
teikts paldies mārupiešiem par ie
guldījumu novada attīstībā, kultūras 
un sporta dzīves veicināšanā, kā arī 
iesaistīšanos novada sabiedriska
jās aktivitātēs.

Pasākumā, ieskandinot Lat-
vijas simtgadi, ko svinēsim 
nākamgad, Mārupes deju 

kolektīvi – vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Mārupieši 1” un 
“Mārupieši 2” un jauniešu deju 
kolektīvs “Mārupe” skatītājiem 
sniedza ieskatu nākamā gada dzie
smu un deju svētku repertuārā, 
savukārt pasākuma noslēgumā ar 
muzikālu pārsteigumu uz skatuves 
kāpa Mārupes kopkoris. Klātesoša-
jiem bija ekskluzīva iespēja pirma-
jiem noklausīties pirmatskaņojumu 
oriģinālmūzikai “Pasakas par Māru-
pi”, ko sarakstījis Jānis Ķirsis ar 
Guntara Rača vārdiem. Pasakas par 
Mārupi sastāv no četriem skaņdar-
biem – Pasaka par Stīpnieku ceļu, 
Pasaka par Daugavas ielu, Pasaka 
par Medema purvu un Pasaka par 
Mārupīti, ko izpildīja jauktais koris 
“Mārupe”, jauniešu jauktais koris 
“Universum”, sieviešu koris “Reso-
no” un sieviešu vokālais ansamblis 
“Dzelde”.

Novadniekus valsts svētkos svei
ca Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
novēlot būt vienotiem ne tikai valstij 

svarīgos brīžos, bet arī ikdienā, 
novēlot ikdienā darīt savu darbu no 
sirds, būt atsaucīgiem, sniedzot 
palīdzību roku cits citam, kad tas va-
jadzīgs, mīlēt savu ģimeni, mājvietu 
un valsti. 

 Mārupes novada Domes pateicī-
bas šajā svētku reizē tika pasnieg-
tas:
•  starptautiskās lidostas “Rīga” val-

des loceklim Artūram Saveļjevam 
un Komunikācijas nodaļas sabie-
drisko attiecību vecākajam 
speciālistam Gvido Dzērvem  par 
veiksmīgu sadarbību Mārupes nova-
da kultūras dzīves sekmēšanā un 
vēsturisko vērtību saglabāšanā.
•  Mārupes novada tautastērpu rak-
sta autorei, audējai Edītei Začestei 
 par Mārupes novada kultūrvēsturi

sko vērtību apzināšanu un sagla-
bāšanu.
•  Māksliniecei Ievai Carukai ar ģi-
meni  par aktīvu iesaistīšanos 
Mārupes novada kultūras dzīves 
piln veidošanā un vēstures sagla-
bāšanā.
•  Mājražotājai Ievai Sprižai  par 
veiksmīgu sadarbību un Mārupes 
vārda popularizēšanu.

•  Gidam Miķelim Jakunovam  par 
sabiedrisko aktivitāti novada popu-
larizēšanā un tā vēstures un dabas 
vērtību apzināšanā.
•  Mārupes kapu pārzinei Ilonai Bud-
kinai  par ilggadēju un paš
aizliedzīgu darbu un ieguldījumu 
Mārupes novada attīstībā.

 

Pamatojoties uz Dabas resursu 
nodokļa likuma 3. pielikumu, kas 
nosaka, ka laika posmā no 2018. 
gada 1. janvāra līdz 31. decembrim 
likme par 1 (vienas) tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanu pieaugs no 
EUR 25, 00 uz EUR 35,00, atkritu
mu apsaimniekotājs SIA “Eco Bal
tia vide” lūdzis Mārupes novada 
Domi apstiprināt sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanas maksu EUR 
6,77 par 1 m 3 bez PVN.

Saskaņā ar Mārupes novada 
Domes 2012.gada 27.jūnija 
saistošo noteikumu 

Nr.16/2012 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas no-
teikšanas kārtību Mārupes novadā” 
4.punktu – sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksu nosaka ar 
Mārupes novada Domes lēmumu. 
Minēto saistošo noteikumu 9. punk-
tā ir noteikts, ka atkritumu apsaim-
niekotājs var iesniegt Pašvaldībai 
pamatotu priekšlikumu grozīt mak-
su ne biežāk kā reizi 12 mēnešos, 
pamatojot savu ierosinājumu. 
Savukārt noteikumu 7.punktā ir no-
teikts, ka  atkritumu  apsaimnie-

Mārupes pašvaldība informē, ka 2018.gada 15. janvārī pulksten 8.30 
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija 2011.gadā 
dzimušo bērnu uzņemšanai 1.klasē.

Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši 
plkst. 8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie epasti būs neaktīvi.

Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības 
iestādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīga-
jā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās sko-
las epasta adresi:

Mārupes vidusskolai  1klase.mvsk@marupe.lv
Mārupes pamatskolai  1klase.tiraine@marupe.lv
Jaunmārupes pamatskolai  1klase.jmsk@marupe.lv
Mārupes novada Skultes sākumskolai  1klase.skulte@marupe.lv

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2018./2019. mācību gadam no-
tiks līdz 2018.gada 31.martam. Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās 
pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas 
secībā līdz 31.martam.

Iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem, iesniegšanas kārtību un kritēri-
jiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs iespē-
jams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Izglītība/Uzņemšana 
izglītības iestādēs.

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

košanas maksas apmēra grozīšanas 
pamats var būt  fakts, ka tiek paaug-
stināta maksa par dabas resursu 
nodokli.

Izvērtējot ar lietu saistītos ap-
stākļus, Mārupes novada Dome  
2017.gada 22.novembrī pieņēmusi 
lēmumu  apstiprināt sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifu 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā  EUR 6,77 par 1m3 ne
ieskaitot PVN.

Ar šo lēmumu apstiprinātā 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksa tiek piemērota 
visiem atkritumu radītājiem, neat-
karīgi no tā vai ir noslēgti attiecīgi 
līgumu grozījumi, atbilstoši Mārupes 
novada Domes 2011. gada 12. aprīļa 
saistošo noteikumu Nr. 16/2012 
„Par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas maksas noteikšanas kārtī-
bu Mārupes novadā” noteiktajai 
kārtībai.

Maksas grozījumi stājas spēkā un 
ir piemērojami otrā mēneša pirma-
jā datumā pēc šī lēmuma pub-
licēšanas vietējā laikrakstā 
“Mārupes Vēstis”, t.i. no 01.02.2018. 

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd 

Mārupes pašvaldība turpina līgu-
miskās attiecības ar SIA “Eco Baltia 
Vide”, līdz tiks noslēgts līgums ar 
jaunu atkritumu apsaimniekotāju. 

Atklātā iepirkumu konkursā par 
tiesībām veikt atkritumu apsaimnie-
košanu Mārupes novadā Iepirkuma 
komisija no četriem iesniegtajiem 
piedāvājumiem atzinusi par saim-
nieciski izdevīgāko PS “RagnSells 
Baltic” iesniegto piedāvājumu. Divi 
no pretendentiem iepirkuma rezul
tātu apstrīdēja Iepirkumu uzraudzī-
bas birojā (IUB) un līdz brīdim, kad 
IUB tiks pieņemts lēmums par līgu-
ma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
uzvarētājam, pašvaldībai nav tiesī-
bas slēgt jaunu līgumu ar izvēlēto 
pretendentu.

Vēršam arī uzmanību, ka, sākot ar 
2017.gada 1.jūliju, SIA “Eco Baltia 
Vide”  saviem klientiem vairs nepie
stāda rēķinus avansa maksājumiem 
par vēl nesaņemtajiem pakalpo
jumiem. Visi norēķini starp SIA “Eco 
Baltia Vide” un klientiem tiek veikti 
par faktiski saņemtajiem pakalpo-
jumiem.

Ar nākamā gada 1.februāri tiek paaugstināta sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksa Mārupes novada administratīvajā teritorijā

15.janvārī pašvaldības skolās sāksies 
reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

turpinājums 5.lpp
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Izsludinātie iepirkumi
Skultes dabas un atpūtas parka 

izveide Skultes ielā 31, Skultē, 
Mārupes novadā, pieņemts lēmums 
slēgt līgumu.

Zaru šķeldotāja piegāde Mārupes 
novada pašvaldības īpašumu pār-
valdei, pieņemts lēmums slēgt līgu-
mu.

Saldumu piegāde Mārupes nova-
da pašvaldības iestādēm, pieņemts 

lēmums slēgt līgumu.

Noslēgtie līgumi
SIA “Kvinta BCL” par Liepkalnu 

ielas pagalma labiekārtošanas 
būvniecību, līguma summa 80 
471,00 eiro, līguma izpildes termiņš 
24.02.2018.

AS “FERRUS” par traktortehnikas 
piegādi Mārupes novada pašvaldī-
bas īpašumu pārvaldes vajadzībām, 

līguma summa 36 627,69 eiro, līgu-
ma izpildes termiņš 20.12.2017.

SIA “MARELS BŪVE” par Mārupes 
novada Domes ēkas, Konrādu ielā 
5, telpu vienkāršoto atjaunošanu, 
līguma summa 88 628,53 eiro, līgu-
ma izpildes termiņš 20.12.2017.

Ivars Punculis,
Domes izpilddirektors 

Dome lēma 22.novembra sēdē

Lēma par zemes lietošanas 
mērķu maiņu, par adreses piešķirša-
nu un lietošanas mērķu noteikšanu 
vairākiem nekustamajiem īpašumi-
em.

Apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksu Mārupes 
novadā līdz 2018. gada 31. decem-
brim EUR/1m3 6,77 bez PVN ap-
mērā.

Pieņēma dāvinājumā no SIA „Avar 
Auto” kokaugus un stādus ar kopē-
jo vērtību 2399,83 eiro apmērā.

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 26/2017 
„Par vienreizējā pabalsta krīzes 
situācijā piešķiršanu Mārupes 
novadā” precizētajā galīgajā redak-
cijā.

Lēma par finansiālā atbalsta 
sniegšanu mūziķei.

Saskaņoja Mārupes vidusskolas 
interešu izglītības programmu 
„Slidošana” 2017./2018. mācību 
gadam.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.29/2017 „Par sociālajiem pa-
balstiem Mārupes novadā”.

Lai sakārtotu ielu un ceļu infras
truktūru, kā arī uzlabotu satiksmes 
drošību, 2017.gadā Mārupes 
pašvaldība īstenojusi virkni ceļu 
lab iekārtošanas darbu. Šogad 
pabeigti 4 ielu būvniecības darbi, 
uzsākti un plānots pabeigt 2018.
gadā 7 būvniecības objektus, kā arī 
tiek izstrādāti 14 būvprojekti. Noti
kuši būtiski ceļu atjaunošanas un 
uzturēšanas darbi.

2017.gadā izbūvētie būvprojekti:
1. Kursīšu iela (no Daugavas līdz 
Sīpeles ielai),
2. Brūkleņu iela (no Pededzes ielas 
līdz Sīpeles ielai) ar apgaismojumu,
3. Krones iela (posms no Ventas 
ielas līdz īpašumam z.g. ar kad.
Nr.8076 007 1444),
4. Avotu iela (no Brūkleņu ielas līdz 
Daugavas ielai).

2017.gadā uzsākti un 2018.gadā 
tiks turpināta izbūve šādiem 
būvprojektiem:
1. Lambertu iela (no Kantora ielas 
līdz Paleju ielai) ar apgaismojumu,
2. Veloceliņa izbūve no Rožu ielas 

Noslēdzoties SEB bankas, Jūr
malas pilsētas, Mārupes un Olaines 
novadu kopīgi rīkotās grantu pro
grammas jauno uzņēmēju atbals
tam (ie)dvesma pirmajai sezonai, 
izvēlētas sešas perspektīvākās biz
nesa idejas, kuru autori saņems fi
nansējumu to īstenošanai, tai skaitā 
divas idejas no Mārupes.

SEB bankas grantu EUR 10 
000 apmērā saņems uzņē-
mums Genecie no Mārupes, 

lai izstrādātu jaunu produktu – siev-
iešu maku ar īpašu nodalījumu, kurā 
iestrādāta ietilpīga iepirkumu soma 
no auduma.

Savukārt Mārupes novada Domes 
grants EUR 10 000 apmērā piešķirts 
Ievai Sprižai, lai attīstītu un izvērstu 
veselīgu un dabīgu saldumu ražoša-
nu no augļiem un ogām ar zīmolu 
“Dabas gardumi”.

SEB bankas vadītāja Ieva 
Tetere: “Augsti attīstīto valstu 
pieredze liecina – jo vairāk cilvēku 
iesaistās uzņēmējdarbībā, jo aug-
stāks ir dzīves līmenis. Turklāt mēs 
esam pārliecināti, ka Latvijas 
iedzīvotāju prātos mājo daudz lie
liskas biznesa idejas, un izjūtam 
savu atbildību palīdzēt tām īste-
noties. Tādēļ priecājamies, ka esam 
atraduši līdzīgi domājošus part-
nerus – Jūrmalas pilsētu, Mārupes 
un Olaines novadus, kas savās teri-
torijās vēlas redzēt vairāk jaunus 
uzņēmumus. Esam iepriecināti par 
saņemto projektu skaitu un ideju 
kvalitāti, tādēļ nākamgad šo pro-
grammu noteikti turpināsim – cer-
ams, jau lielākā partneru pulkā!”

Pieņēma iesniegto saistošo no-
teikumu projektu Nr.30/2017 „Grozī-
jums Mārupes novada domes 2016. 
gada 30. novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras 
un kultūrizglītības projektu, un ra-
došo darbību atbalstu Mārupes 
novadā””.

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

Apstiprināja nolikumu projektu 
konkursam „Mārupe – mūsu mājas” 
„Par tiesībām slēgt līdzdarbības 
līgumu un saņemt finansējumu 
valsts pārvaldes uzdevuma veikša-
nai” jaunā precizētā redakcijā.

Konceptuāli atbalstīja papildus 
līdzfinansējumu projekta „Skultes 
dabas un atpūtas parka izveide” re-
alizācijai atbilstoši izmaksām, ku-
ras tiks ietvertas šī projekta 
īstenošanai noslēgtajos būvdarbu, 
būvuzraudzības un autoruzraudzī-
bas iepirkumu līgumos, finansēju-
mu paredzot 2018. gada budžetā.

Domes priekšsēdētājs 
M.Bojārs

35 Mārupē līdz Mazcenu alejai 
Jaunmārupē un ceļa C6 (Vecais 
ceļš) pārbūve ar apgaismojumu,
3. Apvienotā gājēju un velosipēdu 
ceļa izbūve gar ceļu C15 (Alpi 
Dumpji) no autoceļa V15 līdz ceļam 
C16 (Noras Dumpji Rutki),
4. Ceļa C16 (Noras Dumpji Rutki) 
pārbūve no ceļa C15 (Alpi Dumpji) 
līdz Dzirnieku ielai,
5. Dzirnieku (no C13 līdz Perona ie-
lai) ielas rekonstrukcija ar gājēju iet-
vi, ielas apgaismojumu.
6. Dzirnieku ielas pārbūve posmā no 
īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz auto-
ceļam C13 (Stīpnieku ceļš  Dzirnie-
ki).
7. Dzirnieku (Perona ielas krusto-
jums) ielas rekonstrukcija ar gājēju 
ietvi, ielas apgaismojumu.

Līdz šim ir izstrādāti šādi būvpro-
jekti, kurus realizēs atbilstoši in-
vestīciju plānam nākamajam 
pārskata periodam (2018.-2019.
gadā) un pieejamiem finanšu līdze-
kļiem:
1. Mārupes novada administratīvā 
centra publiskās ārtelpas at-

jaunošanas 1.kārta,
2. Atvaru ielas pārbūve posmā no 
Rožkalnu ielas līdz Vecozolu ielai,
3. Dikļu ielas pārbūve posmā no 
Dārznieku ielas līdz Upesgrīvas ie-
lai,
4. Druvas ielas pārbūve posmā no 
Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai,
5. Jaunzemu ielas pārbūve posmā 
no Daibes ielas līdz Vārpu ielai,
6. Paleju ielas pārbūve posmā no 
Upesgrīvas ielas līdz Meldriņu ielai,
7. Riekstu ielas pārbūve posmā no 
Rožkalnu ielas līdz Zemturu ielai,
8. Spulgu ielas pārbūve posmā no 
Mārupītes gatves līdz Atvaru ielai,
9. Zemturu ielas pārbūve posmā no 
Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai,
10. Mazcenu aleja (posmā no A5 
līdz Mārupes mūzikas un mākslas 
skolai),
11. Gājēju pārejas izbūve pāri dzelz
ceļam (pie Dzelzceļa ielas un Ven-
tas ielas krustojuma),
12. Gājēju pārejas izbūve pāri Stīp-
nieku ceļam pie autobusu pieturvie
tas «Stīpnieki».

Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Man 
ir patiess prieks par mūsu mārupiešu 
aktivitāti, piesakoties granta pro-
grammai, kas kārtējo reizi pierāda, 
ka Mārupes novadā ir tiešām daudz 
uzņēmīgu, drosmīgu, radošu un ide-
jām bagātu cilvēku. Paldies SEB 
bankai par šādu iniciatīvu un iespē-
ju jaunajiem uzņēmējiem, jo darbī-
bas sākumā vienmēr ir ne-
pieciešams kāds atspēriens, kuru 
mēs kopīgiem spēkiem varam dot.”

Grantu programmas (ie)dvesma 
pirmajā sezonā tika saņemts 31 biz
nesa projekts, no kuriem otrajā un 
trešajā vērtēšanas kārtā iekļuva 25 
biznesa idejas. Tās vērtēja žūrijas 
komisija, kurā darbojās gan uzņēmē-
jdarbības profesionāļi, gan pašvaldī-
bu pārstāvji.

Saņemtie pieteikumi tika atlasīti 
trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstī-
bu programmas kritērijiem, gan biz
nesa plānu un idejas potenciālu, kā 
arī dalībnieku prezentācijas un at-
bildes uz žūrijas jautājumiem.

Granta maksimālais apmērs no-
teikts 10 tūkstošu eiro apjomā, un 
kopējais gada laikā programmā 
pieejamo līdzekļu apmērs ir 40 tūk-
stoši eiro. Šo finansējumu vienādās 
daļās nodrošina visi četri grantu 
programmas partneri. Granta līdze-
kļus programmas uzvarētāji varēs 
izmantot saimnieciskiem mērķiem 
sava esošā biznesa attīstīšanai vai 
jauna uzņēmuma izveidei savas biz
nesa idejas īstenošanai. 

Plašāka informācija par grantu 
programmu un tās nosacījumiem 
pieejama www.seb.lv/iedvesma.

Domes sēdes lēmumi
Šogad paveiktie ceļu labiekārtošanas darbi Mārupē

Grantu programmas (ie)dvesma finansējumu 
saņem divas biznesa idejas no Mārupes

Saimnieciskie darbi novembrī un decembrī

Mārupes novada pašvaldība iz
sludina pieteikšanos uz pašvaldī
bas palīdzību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās.

Kopējais pieejamais finansē-
jums Mārupes novada 
2018. gada budžetā 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
ener goefektivitātes pasākumu līdz-
finansēšanai ir plānots 5000 eiro. 
Vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai iespējams saņemt palīdzību 
līdz 4 268,62 eiro. Dzīvojamā māja 
līdzfinansējumu ir tiesīga saņemt ti-
kai vienu reizi.

Mārupes novada Domes saistošie 
noteikumi nr.8/2011 “Mārupes 
novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energoefektiv-
itātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 
paredz, ka pašvaldības palīdzību  
līdzfinansējumu energoefektivitātes 
pasākumiem piešķir šādiem 
mērķiem: 
• energoaudita veikšanai;
• tehniskās apsekošanas veikša-

nai;
• energoefektivitātes pasākumu 

veikšanas tāmes sastādīšanai;
• renovācijas būvprojekta vai vien-

kāršotās renovācijas tehniskās 
dokumentācijas izstrādāšanai;

• pievienotās vērtības nodokļa 
kompensācijai.
Iesniegumu Mārupes novada Do-

mei pašvaldības palīdzības 
saņemšanai iesniedz dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotā persona, pie
vienojot šādus dokumentus: 

1. dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces protokolu apliecinātas kopijas, 
kurā dzīvokļu īpašnieki, kopsapulcē 
balsojot “par”, ir pieņēmuši lēmu-
mus  

1. veikt dzīvojamā mājā ener-

goefektivitātes pasākumus un ap-
maksāt ar energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu saistītos 
izdevumus, kā arī vienojušies par 
šim mērķim nepieciešamo fi-
nanšu līdzekļu ieguves veidu; 

2. pieņēmuši lēmumu, ka gadī-
jumā, ja Mārupes novada Dome 
piešķir finansējumu sagata
vošanas darbu veikšanai, ne ilgāk 
kā 6 mēnešu laikā pēc sagat-
avošanas darbu pabeigšanas dzī
vojamās mājas īpašnieki sagata-
vo un iesniedz projekta iesniegu-
mu, lai saņemtu atbalstu kom-
pleksai mājas renovācijai ERAF 
darbības programmas “Infras-
truktūra un pakalpojumi” papild-
inājuma 3.4. prioritātes “Kvali-
tatīvas vides dzīvei un ekono-
miskai aktivitātei nodrošināšana” 
3.4.4. pasākuma “Mājokļa ener-
goefektivitāte” aktivitātes 
“Daudzdzīvokļu māju siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi” 
ietvaros;

3. pieņēmuši lēmumu, ka gadī-
jumā, ja nav iespējams pretendēt 
uz ERAF līdzfinansējumu punktā 
(2) minētās programmas pri-
oritātes pasākuma aktivitātes ie
tvaros, ne ilgāk kā 12 mēnešu 
laikā pēc energoaudita, tehniskās 
apsekošanas, renovācijas būvpro-
jekta vai vienkāršotās renovāci-
jas tehniskās dokumentācijas iz-
strādāšanas izmaksu tāmes un 
renovācijas būvprojekta vai vien-
kāršotās renovācijas tehniskās 
dokumentācijas izstrādes 
pabeigšanas dzīvojamās mājas 
īpašnieki uzsāk mājas renovāciju 
par pašu līdzekļiem un ne ilgāk kā 
24 mēnešu laikā to pabeidz.

(4) pieņēmuši lēmumu un piln-
varojuši personu, kas ir tiesīga 
iesniegt (un iesniedz) iesniegumu 
Mārupes novada Domē, kā arī 

veikt citas ar palīdzības saņemša-
nu saistītās darbības.
2. izvērstu paredzamo izdevumu 

tāmi;
3. tiesiskā kārtā noslēgtu dzīvo-

jamās mājas pārvaldīšanas (ap-
saimniekošanas) līgumu;

4. spēkā esošas inventarizācijas 
lietas apliecinātu kopiju;

5. dzīvojamās mājas pārvaldnie-
ka izsniegtu izziņu, kurā norādīti 
aprēķinātie maksājumi par saņem-
tajiem pakalpojumiem iepriekšējo 
12 kalendāro mēnešu periodā, fak-
tiski veiktie maksājumi un dzīvo-
jamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopējās parādsaistības uz mēneša, 
kurā iesniedz iesniegumu, pirmo da-
tumu.

Mārupes novada Dome izskata 
iesniegumus un pieņem lēmumu ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no 
iesniegšanas termiņa beigām.

Sīkāka informācija par to, kas 
tiesīgi pretendēt uz pašvaldības 
palīdzību energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai, kā arī informācija 
par pieteikumu novērtēšanas un lē-
mumu pieņemšanas kārtību un par 
finansējuma piešķiršanas un 
pārskaitīšanas kārtību atrodama ie-
priekšminētajos Mārupes novada 
2011. gada 30. marta saistošajos 
noteikumos nr.8/2011 (www.
marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Mājok-
lis/Atbalsts ēku siltināšanai).

Iesniegumu no 2017. gada 22. de-
cembra līdz 2018. gada 22. janvārim 
kopā ar augstāk minētajiem doku-
mentiem var iesniegt personīgi vai 
nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā 
Mārupes novada Domei, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, LV  2167. 

Iesniegums var tikt noformēts 
brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumen-
tu juridiskā spēka likumā norādītos 
obligātos rekvizītus.

Tiek izsludināta pieteikšanās uz pašvaldības palīdzību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai

No kreisās: Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, SIA Genecie 
pārstāves  Ieva Rozentāle un Krista Krūmiņa, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja 

vietniece Līga Kadiģe, zīmola “Dabas gardumi” radītāja Ieva Spriža
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Mārupes vēstis

piektdiena, 8.decembris 2017

Lai Mārupes novada iedzīvotāji un 
citi interesenti varētu pienācīgi 
sagatavoties un iesniegt nolikuma 
prasībām atbilstošus projektus šajā 
pirms svētku laikā, Mārupes nova-
da Dome veikusi grozījumus projek-
ta “Mārupe  mūsu mājas 2018” no-
likumā un ar 22. novembra lēmumu 
Nr. 21 apstiprinājusi šādus projekta 
nolikuma precizējumus:
• jaunais projektu iesniegšanas ter-

miņš noteikts no 2017. gada 10. 
novembra plkst. 9:00 līdz 2018. 
gada 11. janvāra plkst. 17:00;

• projektu apkopošanas un iz-
vērtēšanas 1. kārta (komisijas 
vērtējums) – no 2018. gada 12. 
janvāra līdz 2018. gada 30. jan-
vārim;

• projektu izvērtēšanas 2. kārta 
(iedzīvotāju balsojums) – no 
2018. gada 1. februāra līdz 2018. 
gada 16. februārim; 

• rezultātu paziņošana un noslēgu-
ma pasākums paredzēts 2018. 
gada martā. 
Apstiprinātie projekti īstenojami 

pēc līdzdarbības līguma 
noslēgšanas laika posmā no 2018. 
gada 8. marta līdz 2018.gada 30. no-
vembrim.

Atgādinām, ka katram projektam 
ir iespēja saņemt līdz 2000 eiro fi-

Mārupes novada ielu, ceļu, lauku
mu un gājēju celiņu uzturēšanu zie
mas periodā saskaņā ar atklāta 
konkursa rezultātiem 2017./2018. 
gadā veic divi uzņēmumi: Jaun
mārupes un Skultes ciemā  SIA “GK 
Traffic”, savukārt Mārupes, Tīraines 
un Vētras ciemā  SIA “Eco Baltia 
vide”.

Uzņēmumiem ziemas peri-
odā jānodrošina sniega 
tīrīšanu un slīdamības 

mazi nāšanu ceļiem, ielām, gājēju 
celiņiem un laukumiem, atkarībā no 
laikapstākļiem kaisot ielas ar 
smilts–sāls maisījumu vai smiltīm. 
Ielu kaisīšanas un tīrīšanas tehnika 
ir aprīkota ar GPS sistēmu un kai-
sīšanas un tīrīšanas iekārtu senso-
ru, kas fiksē tehnikas pārvietošanos 
un iekārtu lietošanu.

Brauktuvju uzturēšanas darbi tiek 
veikti prioritārā secībā, ņemot vērā 
autoceļu klasifikāciju un transporta 
līdzekļu satiksmes intensitāti. Tā, 
piemēram, A klases ielas jāattīra no 
sniega 3 stundu laikā, savukārt B 
klases – sešu stundu laikā. 
Jāatzīmē, ka šie nosacījumi neattie-
cas uz ārkārtas laikapstākļiem 
(nepārtraukti snigušā sniega kārtas 
biezums četrās stundās pārsniedz 
10 cm (intensīva snigšana), ja in-

Mārupes novada teritorijas plāno
juma 2014.  2026.gadam grozīju
mu izstrādes ietvaros 2017. gada 
novembra mēnesī tika rīkotas trīs 
tematiskās diskusijas. To mērķis 
bija, iesaistot teritorijā un tās ap
kārtnē esošos nekustamo īpašumu 
īpašniekus un uzņēmējus, kā arī 
Mārupes novada iedzīvotājus, 
iezīmēt iespējamos katras teritori
jas attīstības virzienus un meklēt 
risinājumus iespējamiem interešu 
konfliktiem starp dažādiem teritori
jas izmantotājiem. Diskusiju laikā 
netika pieņemti lēmumi, tomēr ta
jās izteiktie viedokļi tiks ņemti vērā, 
izstrādājot Mārupes novada teri
torijas plānojuma grozījumus. 

Diskusijās piedalījās 
Mārupes novada pašvaldī-
bas pārstāvji un tās vadīja 

Teritorijas plānojuma grozījumu iz-
strādātāja SIA “Grupa93” pārstāvji.

Diskusija “Izstrādātā Bieriņu pur-
va turpmākā attīstība”

Diskusija notika 6. novembrī un 
tajā tika pārrunātas attīstības 
ieceres teritorijai starp Mākoņu ielu, 
Lielo ielu, Zeltiņu ielu, Daugavas ielu 
un Stīpnieku ceļu, kas ietver gan 
daļēji izstrādātā Bieriņu purva teri-
toriju, gan tai piegulošos nekusta-
mos īpašumus. 

Diskusijas mērķis bija uzklausīt 
klātesošo teritorijas īpašnieku 
ieceres un pārrunāt iespējamos at-
tīstības scenārijus teritorijai 
kopumā, lai nodrošinātu, ka teritori-
jas attīstība nav savstarpēji konflik-
tējoša un sadrumstalota, kā arī tik-
tu saglabāts novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijā noteiktais mērķis 
veidot šajā teritorijā novada admini
stratīvo centru. 

Pašvaldībai piederošajā īpašumā 
netālu no Daugavas ielas plānots 
iespēju robežās saglabāt dabas vidi, 
īstermiņā attīstot to kā labiekārtotu 
apstādījumu un publiskas izman-
tošanas teritoriju, bet konkrētāk 
publiskās funkcijas precizējot laika 
gaitā. Savukārt citu teritorijā esošo 
nekustamo īpašumu īpašnieku 
ieceres saistās ar teritorijas izman-
tošanu apkalpes un vieglās 
ražošanas uzņēmējdarbībai pie 
Stīpnieku ceļa un Zeltiņu ielas, bet 
teritorijā pie Lielās un Zeltiņu ielas, 
kā arī pie Daugavas ielas turpmāk 
varētu attīstīties dzīvojamā apbūve. 

Runājot par iespējamo satiksmes 
organizāciju teritorijā, dalībnieki iz-
teica priekšlikumu saglabāt  Zeltiņu 
un Daugavas ielu savienojumu, bet 
pārskatīt nepieciešamību pēc 
Bašēnu ceļa un Lielās ielas savie
nojumiem.  Tāpat tika arī izteikti 
priekšlikumi daļu teritorijas pārvei-
dot par dīķsaimniecībām ar 
rekreatīvu funkciju. Tika ierosināts 
atļaut vieglās ražošanas objektu iz-
vietošanu visā teritorijā, nodrošinot 
buferzonas starp šādiem objektiem 
un dzīvojamo apbūvi. 

Diskusija par “Dīķsaimniecību 
veidošanu/derīgo izrakteņu ieguvi”

Diskusija 9.novembrī pulcēja vis-
lielāko dalībnieku skaitu un bija 
veltīta teritorijai starp Jaunmārupes 

Ar mērķi sadarboties un vienotās 
mārketinga aktivitātēs popularizēt 
kopēju  atpūtas piedāvājumu teri
toriju  iedzīvotājiem un viesiem pro
jektā “Tūrisms kopā” apvienojušies 
seši Pierīgas novadi.Projektu īste
no vietējās rīcības grupas — biedrī
ba “Pierīgas partnerība”, “Lauku 
partnerība “Lielupe” un “Partnerība 
“Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvē
to novadu pašvaldībām — Mārupes, 
Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķeka
vas, Babītes novadiem. 

Projekta laikā līdz pat 2019. 
gada beigām tiks īstenotas 
dažādas tūrisma nozares 

attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks 
izstrādāta kopēja tūrisma stratēģi-

nansējumu vai līdzfinansējumu 
maza mēroga sabiedriska labuma 
infrastruktūras izveidei vai aktivi-
tātes īstenošanai. 

Iespēja iesniegt savu projekta ide-
ju novada un novadnieku dzīves 
uzlabošanā ir ikvienam interesen-
tam – privātpersonām un sabiedris-
ka labuma organizācijām.

Papildus informācija par projekta 
nosacījumiem atrodama pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv.

Iedvesmai 2016. un 2017. gadā 
īstenotie projekti

Sabiedriskās aktivitātes: SIA 
“Rodess” visas sezonas garumā 
Skultē organizēja ārpustelpu fitne-
sa nodarbības, biedrība “Mārupes 
radošā laboratorija” rīkoja mākslas 
projektu “Ornamenti Mārupē” ar 
meistarklasēm, biedrība “Mārupes 
vizuālā mākslas studija” rīkoja in
teresantas radošās darbnīcas 
“Dizains top Mārupē”.

Maza mēroga infrastruktūra: pēc 
Mārupes novada iedzīvotājas Mai-
ja Križmanes iniciatīvas labiekārtots 
aktīvās atpūtas un sporta laukums 
Tīrainē, savukārt Miķelis Jakunovs 
īstenojis projektu “Vēstures dabas 
pārgājiena maršruta izveidošana”.

tensīva snigšana turpinās nepār-
traukti ilgāk par sešām stundām vai 
ar pārtraukumiem ilgāk par 12 
stundām, vai atkala vai lietus 
vairākas reizes diennaktī uz sa-
salušas brauktuves izveido apledo-
jumu, vai vēja ātrums pārsniedz 20 
metrus sekundē un veidojas sniega 
sanesumi).

Atgādinām, ka Mārupes pašvaldī-
bas teritoriju šķērso arī vairāki 
valsts nozīmes ceļi, par kuru uz-
turēšanu rūpējas akciju sabiedrība 
“Latvijas Valsts ceļi”  Daugavas iela 
un P132, P133, A5, Kantora iela, 
Plieņciema iela, Stīpnieku ceļš un 
“vecais” Jelgavas ceļš.

Nepieciešamības gadījumā 
aicinām sazināties ar autoceļu uz-
turētājiem: 
• SIA “GK Traffic” (Jaunmārupe, 

Skulte), kontaktpersona Guntars 
Krustkalns, tel.26559942, epasts: 
info@gktraffic.lv;

• SIA “Eco Baltia vide” (Mārupe, 
Tīraine, Vētras ciems), kontakt-
persona Marts Māsēns, 
tel.28692847, epasts: info@vide.
ecobaltia.lv.
Mārupes novada pašvaldības pār-

valdībā ir ielas un ceļi kopumā 
130,81 kilometru garumā, kā arī gā-
jēju celiņi 20,2 km garumā.

ciemu un Cenas tīreli. Sanāksmes 
laikā tika skartas divas ar teritorijas 
izmantošanu aktuālas tēmas – dīķ-
saimniecību veidošana un rekreāci-
jas iespējas šobrīd lauksaimniecībai 
un mazsaimniecību apbūvei 
paredzētajās zemēs. 

Dīķsaimniecību veidošanu lauk-
saimniecības zemēs kā atļauto 
izmantošanu  paredzēts arī turpmāk 
atļaut ar novada apbūves noteiku-
miem, taču  grozījumos tiks noteik-
ti stingrāki nosacījumi attiecībā uz 
dīķu veidošanu un turpmāko izman-
tošanu, lai nodrošinātu gan uzņēmē-
ju, gan apkārtējo iedzīvotāju intere-
ses. 

Viens no pašvaldības izteiktajiem 
priekšlikumiem, kā risināt šī brīža 
konfliktsituāciju, ko radījusi dīķ-
saimniecību veidošanai ne-
pieciešamā smilts izvešana gar dzī
vojamo apbūvi, ir paredzēt jaunu 
ceļu, kas savienotu pašvaldības au-
toceļu C2 un valsts galveno auto-
ceļu A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils  
Babīte), vienlaikus nodrošinot arī 
piekļuvi īpašumiem, kuriem šobrīd 
piekļuve nav atrisināta.  

Dalībnieki izteica satraukumu par 
SIA “Olaines kūdra” plānoto kūdras 
ieguvi un kūdras izvešanu caur 
Jaunmārupes ciemu, uz ko 
klātesošais SIA “Olaines kūdra” 
pārstāvis norādīja, ka uzņēmums 
izskata citus iespējamos maršrutus 
kūdras transportēšanai, neskarot 
dzīvojamo apbūvi. Uzņēmums arī 
apsver iespējas samazināt kūdras 
ieguves lauka teritoriju, kas no-
drošinātu, ka lielāka platība paliek 
rekreācijai, un SIA “Olaines kūdra” ir 
atvērti arī sadarbībai šis teritorijas 
labiekārtošanā un piemērošanai at-
pūtai. 

Tāpat tika meklētas iespējas no-
drošināt publisku piekļuvi Natura 
2000 teritorijai Cenas tīrelis, kur 
pašvaldība ir ieinteresēta veidot 
pastaigu maršrutus un nākotnē, 
iespējams, arī veidot dabas tūris-
mam nepieciešamo infrastruktūru. 
Atbalstu piekļuves veidošanai gar 
dīķsaimniecībām izteica ar dīķu iz-
veidi saistītie uzņēmēji, saskatot ab-
pusēju ieguvumu no šāda risināju-
ma, jo to īpašnieki nākotnē iecerē-
juši veidot dzīvojamo apbūvi esoša-
jās un plānotajās smilts ieguves 
teritorijās. Pašvaldības ieskatā dzī
vojamā apbūve ārpus ciema nav vei-
dojama, taču var tikt veidoti atbil-
stoši tūrisma un atpūtas objekti. 

Diskusijā piedalījās arī Valsts 
vides dienesta pārstāvji un informē-
ja klātesošos par kārtību, kādā tiek 
izsniegtas licences derīgo izrakteņu 
ieguvei un kā, beidzoties derīgo iz-
rakteņu ieguvei teritorijā, jāuzsāk 
tās rekultivācija atbilstoši projek-
tam.  Rekultivācijas procesam seko 
līdzi gan Valsts vides dienesta 
pārstāvji, gan pašvaldības pārstāv-
ji. 

Diskusija par “Medema purva 
izmantošanu”

Trešā diskusija notika 13. novem-
brī. Diskusijā tika akcentēts, ka 
Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijā Medema purvs ir 

ja un rīcības plāns tālākai tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai, tiks 
stiprināta novadu sadarbība tūris-
ma jomā, tiks izstrādāti dažādi tū-
risma maršruti, tiks realizētas dažā-
das mārketinga aktivitātes, tiks or-
ganizētas tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju un gidu apmācības. Pro-
jekta mērķauditorija ir ne tikai nova-
du tūrisma pakalpojumu sniedzēji, 
bet arī skolēni, citi vietējie iedzīvotā-
ji, vietējie un ārvalstu tūristi.

Projekts 19.oktobrī saņēmis 
pozitīvu vērtējumu no Lauku atbals-
ta dienesta, un sākts aktīvs darbs 
pie projekta realizācijas. Notikusi 
partneru tikšanās, savukārt janvārī 
gaidāma svinīga projekta atklāša-
na.

paredzēta kā reģionālas nozīmes 
rekreācijas teritorija, līdz ar to teri-
torijas izmantošana atpūtai un da-
bas potenciāla izmantošanai arī 
turpmāk tiks uzskatīta par prioritā-
ti. Paredzams, ka interese par at-
pūtu Medema purvā pieaugs arī līdz 
ar plānoto sporta infrastruktūras ob-
jektu attīstību Tīraines ciemā (šo-
brīd izstrādes stadijā ir lokālplāno-
jums). Lai novērstu šobrīd haotisko 
teritorijas izmantošanu atpūtai 
(pastaigas ārpus takām, atkritumu 
izmešana, tml.), Mārupes novada 
pašvaldība jau 2016.gadā ir uzsāku-
si Medema purva teritorijas izpēti, 
izstrādājot pētījumu “Rekreatīvā tū-
risma attīstības iespēju izvērtēšana 
Medema purvā un tam pieguļošajās 
meža teritorijās” (pieejams pašvaldī-
bas mājas lapas Tūrisma sadaļā) un 
uzsākot sarunas ar SIA “Rīgas meži” 
par iespējām veidot mežaparku daļā 
no uzņēmumam piederošās teritori-
jas.

Diskusijas dalībnieki izteica 
bažas, ka, veicinot aktīvo atpūtu, 
teri torijā samazināsies dabas vērtī-
bas un palielināsies atkritumu ap-
joms. Tomēr, ņemot vērā pieeju 
rekreācijas teritoriju veidošanā – 
veidojot organizētu atpūtu dabas 
teritorijās (taku tīkls, apskates ob-
jekti speciāli izvēlētās vietās, atkri-
tumu savākšana,) līdzšinējā 
pieredze rāda, ka slodze uz dabas 
teritorijām samazinās, jo ir iespē-
jams regulēt un organizēt apme-
klētāju plūsmas. Par konkrētu taku 
izvietojumu šajā plānošanas posmā 
vēl netiek runāts, jo teritorijas plāno-
juma uzdevums ir noteikt atļauto 
izmantošanu kopumā, kuras iet-
varos turpmāk izstrādājami detal-
izēti projekti labiekārtojumam un 
cita veida izmantošanai. 

Medema purvā esošo citu 
nekustamo īpašumu īpašnieki in-
formēja par savām iecerēm teritori-
jas izmantot arī dzīvojamās ap-
būves veidošanai, paredzot viensētu 
tipa apbūvi, kā arī turpinot jau 
uzsākto teritorijas iekārtošanu 
rekreācijai un aktīvai atpūtai. Lai no-
drošinātu Medema purva teritoriju 
attīstību, tika diskutēts arī par auto-
ceļa izveidi. Savukārt klātesošais 
AS “Olaines kūdra” pārstāvis in-
formēja par iecerēm uzsākt esošo  
kūdras lauku rekultivāciju.

Līdzīgi, kā diskusijā par dīķsaim-
niecību veidošanu, arī Medema pur-
va diskusijā aktuāls bija jautājums 
par nepieciešamību paplašināt 
Tīraines ciema robežu, lai iekļautu 
ciemā tās teritorijas, kurās īpašnie-
ki ir iecerējuši attīstīt dzīvojamo ap-
būvi uz nelieliem zemes gabaliem. 

Aicinājums tiem iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kuri ir iesnieguši 
iesniegumus par sava nekustamā 
īpašuma izmantošanu saistībā ar 
“vieglo ražošanu”, lūdzam konkre
tizēt plānoto darbību, sūtot in-
formāciju uz anita@g93.lv.  

Sekojiet līdzi jaunumiem Mārupes 
novada pašvaldības mājas lapā un 
facebook.com/marupesgrozijumi.  

Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš projektu 
konkursam “Mārupe - mūsu mājas 2018”

Ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 
notikušas vairākas diskusijas

Seši Pierīgas novadi uzsāk projektu 
“Tūrisms kopā”
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Mārupes novada Dome 2017.
gada 22.novembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.8 (prot. Nr.9) “Par 
nekustamā īpašuma „Vecmelderi”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760030362), detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašu-
ma „Vecmelderi”, teritorija, aptuve-
ni 1,7183 ha kopplatībā. Saskaņā ar 
18.06.2013. apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. 
2026. gadam, nekustamais 
īpašums “Vecmelderi” atrodas funk-

Mārupes novada pašvaldība 
paziņo, ka 2017. gada 21. decembrī 
plkst. 10.00 notiks sanāksme, kurā 
izskatīs detālplānojuma nekusta
majam īpašumam Lielā iela 88, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760031159) un detālplānoju-

Mārupes novada Dome 2017.
gada 22.novembrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.7 (protok.Nr.9) “Par 2016. 
gada 30. marta Mārupes novada 
domes lēmuma Nr. 11 (protokols  Nr. 

cionālajā zonā Savrupmāju apbūves 
teritorijas apakšzonā Savrupmāju 
apbūve (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis 
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu savrupmāju apbūvi ciema 
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir fiziska persona, 
nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, 
kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var 
iepazīties Mārupes novada Domes 

Gada nogale ir brīdis, lai atsvaidz
inātu zināšanas par nekustamā 
īpašuma nodokli (NĪN), sakārtojot 
savā nekustamajā īpašumā deklarē
to personu skaitu un izvērtējot savu 
atbilstību NĪN atvieglojumu 
saņemšanas nosacījumiem. Atvie
glojumu summa, ko mārupieši 
saņēmuši par NĪN 2017.gadā, ir 344 
382 eiro. Kopumā atvieglojumus 
saņēmuši 2 425 mārupieši. 

Atgādinām, ka saskaņā ar 
Mārupes novada Domes 
saistošajiem noteikumiem 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvie
glojumu piešķiršanas kārtība 
Mārupē” fiziskai personai 
(īpašniekam) tiek piešķirts NĪN 
atvie glojums 50% apmērā par mā-
jokli (ekspluatācijā nodoto būvi vai 
telpu grupu ar piekrītošām domā-
jamām daļām no būves, kuras gal-
venais lietošanas veids ir dzīvojama 
māja, neieskaitot zemi un garāžu (ja 
tāda ir)), kurā tā deklarējusi savu dz-
īvesvietu uz taksācijas gada 1. jan-
vāri plkst. 0.00.

Nodokļu atvieglojums tiek 
piešķirts, ja:
• īpašniekam par mājokli nav NĪN 

parādu;
• ir deklarēta īpašnieka dzīvesvieta 

uz taksācijas gada 1.janvāri 
plkst.00.00

• nav konstatēti būvniecības notei-
kumu pārkāpumi.
Šajā gadījumā nodokļa atvieglo-

jums tiek piešķirts pēc pašvaldības 
iniciatīvas, negaidot nodokļu 
maksātāja iesniegumu.

Tāpat kā iepriekš tiek saglabāti 
nodokļu atvieglojumi no 25 % līdz 
90 % apmērā par NĪN zemei un mā-
joklim atsevišķām iedzīvotāju 
grupām un uzņēmējiem – kopumā 
21 atvieglojuma veids fiziskām un 
juridiskām personām. 

Atgādinām, ka, lai saņemtu NĪN 
atvieglojumus, Mārupes novada 
pašvaldībā līdz taksācijas gada 
15.decembrim jāiesniedz rakstvei-
da iesniegums šādām personām:
• Politiski represētai personām ka-

tru gadu; 
• Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalīb-
niekam, Afganistānas kara dalīb-
niekiem un nacionālo pretošanās 
kustības dalībniekam, pirmo reizi 
pieprasot atvieglojumu;

• Fiziskai personai, kurai ir kopīga 
deklarētā dzīvesvieta ar bērnu in-
valīdu, personu ar pirmās vai 
otrās grupas invaliditāti, kurš ir 
šīs personas vai tās laulātā bērns, 
mazbērns, brālis, māsa, laulātais, 
kāds no vecākiem vai 
vecvecākiem;

• Fiziskai personai ar pirmās, otrās 
vai trešās grupas invaliditāti, pir-
mo reizi pieprasot atvieglojumu;

• Vientuļajam pensionāram, pirmo 
reizi pieprasot atvieglojumu;

• Fiziskai personai, kurai pašai (vai 
kopā ar laulāto) vai tās laulātajam 
ir 3 (trīs) un vairāk bērnu, pirmo 
reizi pieprasot atvieglojumu;

• Fiziskai personai, kas no Mārupes 
novada pašvaldības nomā zemi 
sakņu dārzu ierīkošanai;

• Fiziskai personai vai tās manti-
niekam par nekustamo īpašumu, 
uz kuru īpašuma tiesības ir at-
jaunotas likuma „Par zemes pri-
vatizāciju lauku apvidos” 2. 
nodaļā noteiktajā kārtībā, pirmo 
reizi pieprasot atvieglojumu;

• Fiziskai personai par īpašumu, 
kas pirmreizēji tiek pieslēgts cen-
tralizētajai kanalizācijas sistēmai 
par saviem līdzekļiem, nepiesais-
tot pašvaldības līdzfinansējumu, 
gadījumā, ja īpašums nepiekļau-
jas ielai (ceļam), kurā ir izvietoti 
centralizētie ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkli;

ma nekustamajam īpašumam „Un-
guri B”, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760030843) projek-
tu publiskās apspriešanas laikā 
saņemtos priekšlikumus un in-
stitūciju atzinumus.

Sanāksmes norises vieta – 

3) „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamajam īpašu-
mam „Dignitas” (kadastra Nr. 
80760060009)” atcelšanu”, līdz ar 
to detālplānojuma izstrāde netiks 

mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās in-
formācijas portālā Geolatvija.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša-
na.

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 2017.gada 29.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. 

• Fiziskai personai par nekustamo 
īpašumu, kura daļa ir bijusi ap-
grūtināta ar pašvaldībai pie-
derošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas 
un tml.) un bez atlīdzības nodota 
lietošanā vai īpašumā Mārupes 
novada pašvaldībai;

• Fiziskai personai par nekustamo 
īpašumu, kuru nomā pašvaldība 
savām vajadzībām, ja persona sa-
mazina līgumā pielīgto nomas 
maksu;

• Bērnam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam līdz 
pilngadības sasniegšanai, vai līdz 
pilna laika klātienes studiju 
pabeigšanai vispārējās, profe-
sionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iestādēs, bet ne ilgāk kā 
līdz 24 gadu vecuma sasniegša-
nai, pirmo reizi pieprasot atvieg-
lojumu.

• Juridiskai personai, kuru saimnie-
ciskā darbība Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā ne 
mazāk kā 90% apmērā ir saistīta 
ar Mārupes novada pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņu kom-
plekso ēdināšanu.

• Juridiskai personai un fiziskai per-
sonai, kura veic saimniecisko dar-
bību, par tās īpašumā esošām 
rūpnieciskās ražošanas ēkām, 
kurās notiek pamatdarbība  
ražošana, kas saskaņā ar NACE 
klasifikatoru ir „Apstrādes rūp-
niecībā” (C sadaļa) un kura atbilst 
mazo un vidējo uzņēmumu kate-
gorijai;

• Juridiskai personai par nekusta-
mo īpašumu, kura daļa ir bijusi ap-
grūtināta ar pašvaldībai pie-
derošu būvi (tai skaitā ceļi, ēkas 
un tml.) un bez atlīdzības nodota 
lietošanā vai īpašumā Mārupes 
novada pašvaldībai, 

• Juridiskai personai par nekusta-
mo īpašumu, kuru nomā pašvaldī-
ba savām vajadzībām, ja persona 
samazina līgumā pielīgto nomas 
maksu. 
Ja īpašnieks deklarē savu dzīves-

vietu 1.janvārī vai vēlāk, bet mājoklī 
ir deklarēta kaut viena persona, NĪN 
aprēķina vispārējā kārtībā – 0,2%, 
0,4%, 0,6% atkarībā no būves kadas-
trālās vērtības.

Ja mājoklī uz taksācijas gada 1.
janvāri plkst.00.00 nav deklarēta 
neviena persona (fiziskai vai ju-
ridiskai personai piederošā 
īpašumā), piemēro NĪN likmi 1,5% 
apmērā līdz nākošajam mēnesim, 
kad tajā ir deklarēta kādas personas 
dzīvesvieta.

Saskaņā ar saistošajiem noteiku-
miem ar nekustamā īpašuma no-
dokli neapliek dzīvojamo māju 
palīgēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai 
(to daļas), ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.         

NĪN par zemi tiek saglabāts li-
kumā noteiktajā apmērā  1,5% no 
kadastrālās vērtības.

NĪN atvieglojumu nepiešķir (vai 
piešķirto atvieglojumu atceļ) par 
būvi un zemi, ja normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā  konstatēti 
būvniecības noteikumu pārkāpumi. 
Piemēram, būve tiek izmantota 
pirms tās nodošanas ekspluatācijā, 
būves būvniecībā pārsniegts nor-
matīvajos aktos noteiktais kopējais 
būvdarbu veikšanas ilgums  8 gadi, 
nav spēkā esošas būvatļaujas u.c.

Ja ir konstatēts būvniecības no-
teikumu pārkāpums, piemēro NĪN 
likmi 3% apmērā līdz pārkāpuma 
novēršanai vai būves pieņemšanai 
ekspluatācijā. Šī NĪN likme tiek 
piemērota zemei vai būvei, kurai ir 
lielāka kadastrālā vērtība.

Ar Mārupes novada Domes apsti-
prinātājiem saistošajiem noteiku
miem varat iepazīties  www.marupe.
lv

Mārupes novada Domes sēžu zāle, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.stāvā. 
Jautājumu gadījumā griezties pie 
Mārupes novada teritorijas plānotā-
jas Daces Žīgures: epasts: dace.
zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

īstenota. Ar lēmumu var iepazīties 
Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi.

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

Atgādinājums par NĪN atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Mārupes novadā

Paziņojums par nekustamo īpašumu Lielā iela 88 un “Unguri B”, Mārupē 
detālplānojumu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un 

institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Dignitas”, Mārupē, 
detālplānojuma izstrādes atcelšanu

5.decembrī Mārupes Kultūras 
namā norisinājās Mārupes novada 
Pašvaldības policijas 5 gadu jubile
jas oficiālā ceremonija ar zvērestu 
nodošanu, uzrunām un laba vēlē
jumiem no kolēģiem.

Pašvaldības policijas 
darbiniekus svētkos sveica 
Domes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Bojārs, sakot paldies par 
policijas darbinieku precīzu un kvali
tatīvu darba uzdevumu izpildi ik
dienā, pielietojot profesionālās 
zināšanas. Paldies par sadarbību 
tei ca arī kolēģi no Sociālā dienesta, 
Bāriņtiesas, Attīstības nodaļas, 
Izglītības dienesta un Kultūras 

nama. Pašvaldības izglītības 
iestāžu vadība pateicās par sadar-
bību policijas darbiniekiem gan ik-
dienas kārtības nodrošināšanā 
skolās un to apkārtnē, gan bērnu 
izglītošanas jomā.

2012. gads, Mārupes novada 
Pašvaldības policijas dibināšanas 
gads, Mārupes vēsturē iezīmējās ar 
pārmaiņām sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā. Tika izveidota jau-
na struktūra  Pašvaldības policija, 
kura, sadarbojoties ar Valsts polici-
ju, diennakts režīmā jau piecus ga-
dus nodrošina sabiedrisko kārtību 
novada teritorijā. Izveidota profe-
sionāla, izglītota komanda, iegādāts 
viss nepieciešamais aprīkojums. 

Pašlaik, ieskaitot priekšnieku Juri 
Jēkabsonu, Pašvaldības policijā 
strādā 23 darbinieki, tai skaitā četri 
nepilngadīgo lietu inspektori.

Uzsākot darbību, kā prioritāte 
Pašvaldības policijai tika noteiktas 
divas lietas  nekavējoša reaģēšana 
uz iedzīvotāju zvaniem par sabie-
driskās kārtības pārkāpumiem un 
preventīvais jeb profilaktiskais 
darbs, kas arī ikdienā tiek veikts, lai 
mārupieši varētu dzīvot drošā un 
sakārtotā vidē.

Sveicam Mārupes novada 
Pašvaldības policijas darbiniekus 5 
gadu jubilejā un profesionālajos 
svētkos!

Mārupes novada Pašvaldības policija 
atzīmējusi 5 gadu jubileju
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Latvijas Valsts proklamēšanas 
99.gadadiena Mārupē tika atzīmē
ta ne tikai ar krāšņu koncertu 
Mārupes Kultūras namā, bet arī 
pieminot latviešu karavīrus. 

Pie pieminekļiem blakus gol-
fa laukumam “Viesturi” 
10.novembrī notika pie

miņas brīdis latviešu karavīriem Lat-
vijas brīvības cīņās par neatkarīgu 
Latvijas valsti. Pasākumā piedalījās 
Mārupes novada Domes pārstāvji, 
skolēni un Olaines Vēstures un māk-
slas muzeja vecākais speciālists 
Māris Ribickis, kurš novada 
skolēniem pastāstīja par notiku
miem Mārupes novada teritorijā 
brīvības cīņu laikā. Pasākumā pie-
dalījās arī pieminekļu idejas autors 
un uzstādītājs Visvaldis Dumpis ar 
kundzi.

Pasākuma dalībniekiem bija 
iespēja atraktīvā veidā uzzināt inte-
resantus faktus par karavīru ikdie-
nas dzīvi, apskatīt un aptaustīt 
dažādus oriģinālus priekšmetus, kā 
arī iesaistīties aktivitātēs – uzcelt 
karavīru telti, uzvilkt šineli, izšaut no 
kaujas ieroča.

11.novembrī, Latvijas Brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņas die
nā, notika sadziedāšanas pie 
Mārupes vidusskolas, mārupieši 
devās jau tradicionālajā lāpu gā-
jienā un patriotiskā gaisotnē pulcē-
jās Mārupes kapos pie represijās 

Man ir divas mājas. Ne tikai tās, 
kas ar parakstiem un zīmogiem 
apliecinātas. Par īstajām mājām 
vēlos saukt vietu, kur dziļas saknes 
dzinuši pašu rokām stādītie koki. 
Pašlaik savas vecumdienas pavadu 
Aizputes novada pansionātā “Ro
kaiži”, vienā no skaistākajām ale
jām tās apkārtnē. Vēl šodien varu 
atpazīt Misiņkalna pakājē stādītos 
kokus.

Pašu rokām stādīti koki arī 
Mārupē, kur aizvadīti četri 
gadu desmiti. Redzot koku 

rindas Jaunmārupes šosejas malā, 
aizvien vēl atceros, kurš ir manām 
rokām stādītais bērzs. Priecājos, ka 
tas skaists un spēcīgs.

Ir sens ticējums, ka īstās mājas ir 
tur, kur stādīts pirmais kociņš. Vien-
alga, kur es atrastos, vienmēr būs 
vēlēšanās atgriezties un pasēdēt 
sava kociņa paēnā. Šis atgriešanās 
prieks izjusts, kad nesen viesojos 
Mārupes novadā, kur pulcējās vietē-
jie sirmgalvji, lai atzīmētu raženi aiz-
vadītos gadus. Biju gandarīta, ka 

cie tušo pieminekļa un Lāčplēša or-
deņa kavalieru atdusas vietām, no-
liekot ziedus un iededzot svecītes. 

Savukārt Mārupes Sporta centrā 
jau ceturto gadu aizvadīts basket-
bola 3x3 turnīrs “Brīvības cīnītāju 
piemiņas kauss”. Audzinošajā daļā 
šogad bērniem bija iespēja iepazīt 
vīru lietas viduslaiku noskaņās  
loku šaušanu, zobenu cīņas, šķēpu 
mešanu  un citas aktivitātes. Par 
pasākuma programmu rūpējās bie-
drība Exercitus Regensis.

Vakarā pie Mārupes Vidusskolas 
notika Lāčplēša dienas 
sadziedāšanās, lāpu gājiens līdz 
Mārupes kapiem un piemiņas brīdis, 
ko ik gadu organizē Mārupes nova-
da Dome kopā ar Nacionālās Apvie
nības Mārupes nodaļu.

Vakara izskaņā Mārupes Kultūras 
namā mārupieši varēja baudīt aiz-
kustinošu Lāčplēša dienas svētku 
koncertu ar Kārli Kazāku.

mārupiešus varējām sveikt ar 
ekoloģiski un rūpīgi darinātu siera 
rituli. “Rokaižiem” ir savas gotiņas, 
savi lopkopju speciālisti, paši 
prasmīgi siera darinātāji. Ne velti 
pansionāta direktore Edīte Lasmane 
ir pārtikas tehnoloģe, dzimusi pien-
saimnieku ģimenē.

Par jauko noskaņu, cienastu, 

mūziku un ziediem parūpējās 
Domes sociālie darbinieki. Jubilārus 
sveica un Latvijas simtgadi godam 
sagaidīt novēlēja Mārupes novada 
Domes priekšsēdētāja vietniece 
Līga Kadiģe. 

Nākošajā dienā Mārupes novada 
senioru biedrības vadītāja Maija 
Sprūde noorganizēja tikšanos ar 
Jaunmārupes čaklajām rokdarb-
niecēm. Tā bija jauka tikšanās, no 
jauna attinot atmiņu kamolu, kā arī 
uzklausot jaunas ieceres. “Ro-
kaižos” atgriezos ar sarūpētām 
dāvanām: cimdiem, zeķēm, ievārīju-
ma burkām, pašmāju cepumiem. 
Mīļš paldies par to Mirdzai, Maijai, 
Aijai, Tamārai, Skaidrītei, Alisei, Iri-
sai, Regīnai, Janīnai, Marijai, Dzint-
rai. Paldies par visiem labā vēlējumi-
em! 

Uz redzēšanos! – to sakot, 
paņemu līdzi gaišas atmiņas. Cik 
jauki, ka ir mājas, kur vienmēr at-
griezties!

Olga Utkina, 2011.g. apbalvota 
par mūža ieguldījumu žurnālistikā

Godinot Latvijas valsti un brīvības cīņās 
kritušos

Mājas, kur atgriezties

• Mārupes vidusskolas direktora 
vietniekam saimnieciskajos jautā-
jumos Jevgēnijam Polanskim  par 
ilggadēju darbu un ieguldījumu 
Mārupes vidusskolas attīstībā.
•  AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” valdes loceklim Jurim Ivano-
vam  par veiksmīgu projekta 
“Mārupes ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība” īstenošanu.
•  AS “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” projektu vadītājai Dacei Švei-
dei  par veiksmīgu projekta 
“Mārupes ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība” īstenošanu.
•  BMX trenerim Kristapam Ozoliņam 
 par ieguldījumu Mārupes novada 
sporta dzīves attīstībā.
•  BMX sportistam Valteram Dze l
mem  par ieguldījumu novada spor-
ta dzīves attīstībā un Mārupes vār-
da nešanu pasaulē .
•  BMX sportistam Bruno Deividam 
Bergmanim  par ieguldījumu nova-
da sporta dzīves attīstībā un 
Mārupes vārda nešanu pasaulē.
•  BMX sportistei Kitijai Elstei  par 
ieguldījumu novada sporta dzīves 
attīstībā un Mārupes vārda nešanu 
pasaulē.
•  Gatim Vācietim ar ģimeni  par ie
guldījumu novada sabiedriskās un 
sporta dzīves attīstībā un Mārupes 
vārda popularizēšanu.
•  Novada rogaininga komandai par 
aktīvu iesaistīšanos novada sporta 
dzīvē un Mārupes vārda populari
zēšanu
•  Volejbola komandas “Lidosta 
Rīga” trenerim Josifam Galuzam  
par ieguldījumu novada sporta dzī
ves attīstībā.
•  Volejbolistam, aktīvam sporta dzī
ves organizatoram Oskaram Pugam 
 par ieguldījumu novada sporta dzī
ves attīstībā.
•  Tautas klases volejbola komadas 

trenerim, menedžerim, sacensību or-
ganizatoram Jurim Kajakam  par 
ieguldījumu novada sporta dzīves 
attīstībā.

•  Mārupes Kultūras nama direktorei 
Irai Dūdumai  par ieguldījumu nova-
da kultūras dzīves attīstībā.

Valsts svētku sarīkojumā godināti mārupieši

Bijusī televīzijas žurnāliste, Mārupes 
ciema padomes priekšsēdētāja un sporta 

veterāne Olga Utkina šogad nosvinējusi 
savu 93.dzimšanas dienu

turpinājums no 1.lpp

Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis aicina 
jauniešus uzcelt karavīru telti

Lāčplēša dienas svētku koncertā 
uzstājās mūziķis Kārlis Kazāks

Jauniešu deju kolektīva “Mārupe” dejotāji izdanco nākamā gada Dziesmu un deju svētku repertuāru

Pateicību par ieguldījumu novada kultūras dzīves attīstībā saņēma Mārupes Kultūras 
nama direktore Ira Dūduma (attēlā vidū)

Pateicība par sadarbību tika pasniegta Starptautiskajai lidostai “Rīga”. No kreisās: 
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Starptautiskās lidostas “Rīga” 

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību vecākais speciālists Gvido Dzērve, valdes 
loceklis Artūrs Saveļjevs un Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

No kreisās: Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, novada 
rogaininga komanda un Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 
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SIRSNĪGĀ UN AIZKUSTINOŠĀ PASĀKUMĀ GODINĀTI 
MĀRUPES NOVADA ZELTA KĀZU PĀRI

Lai godinātu novada stiprās ģimenes un 
pateiktos par ģimenisko vērtību saglabāša
nu, 2017.gada 2.decembrī Mārupes Kultūras 
namā sirsnīgā noskaņā pirmo reizi novadā 
tika rīkots Zelta kāzu pāru godināšanas pasā
kums, sveicot 15 pārus, kuri saskanīgā laulībā 
nodzīvojuši 50, 55 un vairāk gadus. 

Šogad dalībai pasākumā pieteicās 15 
pāri, no tiem 10 pāri šogad svinējuši 
Zelta kāzu jubilejas. Tā kā pasākums 

tiek rīkots pirmo reizi, sumināti tika arī pieci 
pāri, kuri var lepoties ar laulībā nodzīvotiem 
vairāk kā piecdesmit gadiem. 

Kā 2017.gada Zelta pāri pasākumā sveikti 
Eleonora un Jānis Bondari, Baiba un Vla-
dislavs Karlāni, Vija un Pēteris Ozoliņi, Aus-
ma un Juris Ozoliņi, Valentīna un Staņislavs 
Hmeļņicki, Anna un Vasilijs Masniji, Fevrusa  
un Henriks  Bindari, Maiga un Viesturs Prie-
des, Mirdza un Aldonis Pladari, Česlava un 
Maigonis Griškeviči, Anna un Jānis Redzobi, 
Ērika un Alfrēds Bērziņi, Helēna un Jāzeps Bei
tiki, Dzidra un Vaclavs Griškoiti, Marija un 
Ivans Ņikoļenko. 

Zelta pārus uzrunāja un sveica Mārupes 
novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 
un Mārupes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Dzintra Klintsone. “Mēs varam būt lepni par 
to, ka mūsu novadā ir tik stipras ģimenes, kas 
pusi un vairāk gadsimta ir pratušas ģimeni kā 
vērtību turēt godā, cienīt un mīlēt viens otru, 
saglabāt saticību, nododot to saviem bērniem 
un mazbērniem. Ģimenes ir mūsu valsts un 
mūsu novada lielākā vērtība,” teica domes 
priekšsēdētājs.  

Visi pāri saņēma atjaunotās Latvijas Re-
publikas laulības apliecības un parakstījās 
Zelta pāru kāzu goda grāmatā. Svinīgā gai-
sotnē pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti 
ar Zelta pāru dzīvesstāstiem, atmiņām par 
iepazīšanos un īpašo dienu, kurā dibināta 
ģimene. Katrā ģimenē laika gaitā izveidojušās 
savas tradīcijas un katram sava recepte, kā 
saglabāt mīlestību un cieņu vienam pret otru 
daudzu gadu garumā. 

Pāri labprāt dalījās savos stāstos un ilgas, 
saskanīgas laulības dzī ves noslēpumos.

Eleonora un Jānis Bondari

1962. gada rudenī Rīgas Popova radiorūpnīcas Kultūras namā ballē viens otru ierauga 
mārupietis Jānis un 16 gadīgā rīdziniece Eleonora. Jaunieši nodejo visu vakaru un sarunā 
satikties. Eleonora gan uz randiņu neaiziet, taču puisis iekritis sirsniņā. Kādu sestdienu 
Eleonora ar draudzenēm dodas uz puiša iecienīto kultūras namu “Draudzība”, kur arī sākas 
abu draudzība. Pēc dienesta Padomju armijā 1967.gada 25. martā Rīgas pilsētas dzimt
sarakstu nodaļā Jānis un Eleonora saka “Jā” vārdu.   Ģimenē izaudzināti un izskoloti divi 
bērni, divi mazbērni. 

Dzīves gudrība    Ja Tu puisī redzi savu bērnu tēvu   precies!  Laulībā galvenais ir brīvī-
ba – tas nozīmē, ka jāuzticas un jāzina tās robežas, kuras nedrīkst pārkāpt.

Baiba un Vladislavs Karlāni

Vladislava un Baibas stāsts sācies Rīgas 31.vidusskolā, kur četrus gadus mācījušies 
vie nā klasē. Jauniešu draudzība pāraug mīlestībā un pēc vidusskolas beigšanas 1967.
gada 25. augustā “Jā “ vārdu abi saka Ādažu pagasta dzimtsarakstu nodaļā.  Jaunībā  ar 
motociklu apceļojuši bijušo Padomju Savienību. Izaudzināti, izskoloti divi bērni un divi ma-
zbērni. 1989. gadā uzceļ māju Jaunmārupē. Abi ļoti aktīvi, sabiedriski, dzīvespriecīgi, vēl 
joprojām kopā ceļo, kopā slēpo. 

Vija un Pēteris Ozoliņi 

Tas bija 1966. gada rudens. Vai tas bija koncerts, vai kāda izrāde, kas vairs to atceras… 
bet uz mūžu atmiņā palicis, ka VEF kultūras pilī sēdējuši blakus un tā sākuši satikties. Pus-
gadu abi slēpuši savas profesijas. Izrādās, ka Pēteris bijis pilots, bet Vija – stjuarte. Pēc 
gada, 1967. gadā, svinētas kāzas. Pēteris teicis: “Lai meitene nepazustu, jāprec nost.” Kopš  
2012.gada decembra abi ir mārupieši.  Abiem patīk ceļot, slēpot. Izaudzināti un izskoloti 
divi dēli, ir viens mazbērns.

Dzīves gudrība  kopā notur dzīves pamatvērtības un pretēji raksturi.

Ceremoniju papildināja vairāki krāšņi muzikāli priekšnesumi – dziedātājas Aijas Vītoliņas, saksofonista Zinta 
Žvarta un pianista Romāna Vendiņa izpildījumā, katram pārim atskaņojot viņu izvēlēto dziesmu 

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra Klintsone novēlēja saglabāt mīlestību, prieku un 
saticību arī turpmākajos kopdzīves gados
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Ausma un Juris Ozoliņi 

Bauskas puiša Jura un  mārupietes Ausmas mīlestība dzima Tērvetē, sanatorijā 1965. 
gada vasarā.  Jaunībā abi daudz sportojuši, apmeklējuši teātrus, pasākumus.  Laulība reģis-
trēta 1967.gada 23.septembrī  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Diena bijusi pavēsa, 
svinības notikušas Mārupē, Ausmas vecāku mājā.  Izaudzināti un izskoloti divi bērni, nu 
jau vecvecāki četriem mazbērniem.

Dzīves gudrība    kopdzīvē visam jābūt kopīgam, jāmāk piedot, savaldīties.

Valentīna un Staņislavs Hmeļņicki 

Staņislavs strādāja Krāslavas rajona Joniņu ciema kolhozā “Znamja Pobedi”, Valentīna  
 Krāslavas rajona kolhozā “Brīvība”. Puisim jau 30 gadu,  bet nav vēl apņēmis sievu.  Kādā 
1967. gada augusta dienā Staņislavs ar motociklu aizbraucis pie drauga, kur tajā reizē 
ciemojusies drauga sievas māsa.  Puisim meitene uzreiz iepatikusies  vienkārša, strādī-
ga. Aizvedis meiteni mājās, sākuši satikties, Kad raža novākta, var rīkot kāzas. Un tā 1967.
gada 26. septembrī, nosvinot laulības Katoļu baznīcā, kāzas dzertas trīs dienas.  Izaudzi
nāti trīs bērni, četri mazbērni.

Staņislavs saka: “Ja paņēmis sievu, tad jādzīvo.”

Anna un Vasilijs Masniji 

Vasilija un Annas dzimtā vieta ir Ukraina, Ļvovas apgabals, Dragomišļu ciems. Abi mācī-
jušies vienā skolā.  Vasilijam katru dienu, ejot uz skolu un mājās, iznācis iet garām Annas 
mājas pagalmam. Un tā abi jaunieši uzsākuši draudzību, kas pāraugusi mīlestībā.  Vasi
lijs pēc armijas atbraucis pie brāļa, kurš tolaik dienēja Latvijā.  Uzsācis darbu Olaines kū-
dras fabrikā un saņēmis dzīvokli. Atvaļinājumā aizbraucis uz Ukrainu, kur  1967. gada 25. 
novembrī salaulājies baz nīcā ar Annu, un atvedis sievu uz Latviju. Kopš 1969. gada abi ir 
mārupieši. Ģimene izau dzinājusi divus bērnus, ir divas mazmeitiņas. 

Dzīves gudrība  Pats galvenais ir  cienīt vienam otru.  Visu darīt kopā, gan aprūpēt dār-
ziņu, gan pusdienas gatavot kopā…

Fevrusa  un Henriks  Bindari

Igaunijas meitene Fevrusa  un Latgales puisis Henriks savu mīlestību sastapa kādā  
vasaras sestdienas  deju vakarā  Andri ciemā, Igaunijā. Toreiz  Henriks dienēja armijā Igau
nijā un ar puišiem bija ieradies ballē, ieraudzīja skaistu meiteni un aicināja uz deju. Pēc 
tam sekoja ļoti īsas tikšanās vietējā pastā. Henrikam bija tā laime aiznest un saņemt pastā 
sūtījumus. Jaunieši  pusotru gadu sarakstījās un pēdējā kursā, 1967. gada 29. decembrī, 
Igaunijā, Ķivilī pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēja abu laulību. Fevrusa  pārcēlās uz 
vīra dzimteni, strādāja Olaines “Biolarā”. Henriks no 1969. gada līdz pat 2001. gadam bijis  
Mārupes pamatskolas direktors.  

Ģimene izaudzinājusi un izskolojusi divus dēlus, ir viena mazmeitiņa.
Dzīves gudrība  mīlestība, atbildība, piekāpšanās, tolerance.

Maiga un Viesturs Priedes 

Dzimuši un auguši vienā ciemā Mazcenās, tagadējā Jaunmārupē. Tuvāk iepazinušies 
Maigas kaimiņu mājās, kur jaunieši bija sanākuši uz ballīti.

Kāzas netika svinētas, tikai sarakstījušies 1967. gada 30. decembrī Rīgas rajona Mārupes 
ciema izpildkomitejā. Jaunā ģimene kopdzīvi sākusi Maigas tēva mājās. Abi strādāja kol-
hozā, sākumā “ Pionierī”, pēc tam apvienotajā “Mārupē”. Tagad abi pensijā un vieno kopē-
js vaļasprieks  krustvārdu mīklu minēšana.

Izaudzināti divi bērni, kuri sagādājuši trīs mazbērnus un divus mazmazbērnus.
Dzīves gudrība  pacietība, pieņemt otru tāds, kāds viņš ir. Agrāk jaunībā Maiga piecietu-

si un piedevusi Viestura trūkumus, tagad – viņa skaļo balsi. 

Mirdza un Aldonis Pladari 

1957.gadā Aldonis atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā un uzsācis darbu Mārupē, Ceļu daļā.  
Mirdza no Sibīrijas atgriezās 1958.gadā.  Jaunieši iepazinušies 1966. gadā Babītē pie 
Mirdzas radiem.  

Laulība reģistrēta 1967.gada 30.decembrī Rīgas rajona Mārupes ciema izpildkomitejā. 
Pēc kāzām  jaunā ģimene  dzīvo Mārupē. Ģimene izaudzinājusi un izskolojusi divus brīnišķī-
gus bērnus.  Vecvecāki sešiem mazbērniem.  

Dzīves gudrība  jāprot piedot, jo katram var gadīties kļūdas. Jāprot pieņemt otrs tāds, 
kāds viņš ir, jo nevienu nevar pārtaisīt.  Un svarīgi izrunāties!
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Česlava un Maigonis Griškeviči  

1967.gada sākumā  Česlava devās uz Ērgļiem pie māsas, kura strādāja Ērgļu kultūras 
namā, kur notika dejas. Maigonis ar draugiem arī ieradies. Jaunieši sadejojas un tā sākas 
abu draudzība. Pēc tehnikuma beigšanas Česlava  tiek nozīmēta darbā Daugavpilī.  Bet 
puisim jāiet armijā.  Česlava Maigonim teikusi: “Ja gribi, lai Tevi sagaidu no armijas, tad 
precamies.” Un tā pus pa jokam 1967.gada 30.decembrī Daugavpils pilsētas dzimtsarak-
stu nodaļā tika reģistrēta laulība. Izaudzināti  un izskoloti divi dēli, ir četri mazbērniņi. 
Mārupē dzīvo 14 gadus. Ziemassvētkos un Lieldienās visa ģimene vienmēr pulcējas pie 
Maigoņa un Česlavas. 

Dzīves gudrība  uzticēšanās, visu darīt kopā.

Anna un Jānis Redzobi  

Nosvinētas Dimanta kāzas.
Tālajā 1952. gadā Annas krustmātes dēls savam draugam parāda Annas fotogrāfiju  un 

iedod adresi, kam seko sarakste četru gadu garumā. 1956.gada pavasarī Jānis ar Annu 
beidzot satikušies. Jānis teicis, ka jāprecas. Un tā 1956.gada 27.oktobrī tiek reģistrēta 
laulība Krāslavas rajona Robežnieku ciema darbaļaužu deputātu padomē. Pēc Ziemassvēt-
kiem  laulību nostiprina  Robežnieku katoļu baznīcā. 1961. gada martā jaunā ģimene at-
brauc uz Mārupi pie tantes un drīz vien uzsāk darba gaitas Mārupes kolhozā. Priekšsēdē
tājs Konstantīns Hvostovojs  piešķīris  zemes  gabalu mājas celtniecībai.  Ģimenē izaudzi
nāti  trīs dēli, ir seši mazbērni

Dzīves gudrība   saticība un darbs.

Ērika un Alfrēds Bērziņi 

Ērika 1958.gadā atgriezusies no Sibīrijas Mētrienas pagastā. Strādājusi Krustpils kol-
hozā “Cīņa” par slaucēju, mēnesī nopelnot 18 rubļus.  Alfrēds pēc armijas strādājis Krust-
pils rajonā par traktoristu.  Kādā 1961. gada sestdienā jaunieši  satikušies vietējā klubā. 
Alfrēds pēc balles pavadījis Ēriku mājās, un jaunieši sarunājuši satikties pie upītes uz tiltiņa. 
Ērikai iepaticies Alfrēda garais augums un skaistie mati, bet Alfrēdam  Ērikas stāja.  Un 
tā 1962.gada 19.maijā Ļumānu ciema padomē abi saka viens otram “Jā” vārdu.  Ērikas 
māsa nopirka baltu izšūtu kleitiņu un Ālfrēds pārdeva telīti, lai nopirktu uzvalku.  Svinības 
nebija lielas, jo nākošās dienas rītā bija jābūt darbā.  Izaudzināti divi bērni, ir četri mazbēr-
ni.

Dzīves gudrība  jāklausa vienam otrs.

Helēna un Jāzeps Beitiki

Rīgas puiša Jāzepa un Preiļu meitenes Helēnas mīlas stāsts sākās Rīgā 11. maršruta 
tramvajā.  1962. gada augusts, Helēna strādāja par konduktori, un tajā liktenīgajā reizē 
Jāzeps brauca uz Mežaparku, lai izlektu ar izpletni. Nopirka biļeti un vārds pa vārdam...

1962. gada 29. decembrī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta laulība. Ģimenē 
izaudzināti trīs bērni, ir trīs mazbērni.

Dzīves gudrība  jāpielāgojas… jāprot piedot, saprast vienam otru un palīdzēt. 

Dzidra un Vaclavs Griškoiti

Vaclavs  1962.gadā pēc Irkutskas kara skolas absolvēšanas nozīmēts uz Latviju. Dzidra 
Brigita kopā ar draudzenēm 1963.gada martā bija devušās uz balli toreizējā Virsnieku  
namā (Māmuļā). Jaunieši sadejojās un  kādu dienu Vaclavs, kā jau armijas cilvēks, paziņo-
jis, ka jāprecas. Jautājums atrisināts! 1963.gada 6. novembrī Rīgas Kurzemes rajona dzimt
sarakstu nodaļā tiek reģistrēta laulība.  Kāzas tiek svinētas vīra dzimtenē Baltkrievijā. 1971. 
gadā jaunajai ģimenei Skultē piešķir dzīvokli.  Izaudzināti, izskoloti trīs bērni.   

Dzīves gudrība  piekāpšanās, savu reizi svarīgi arī noklusēt.

Marija un Ivans Ņikoļenko

Toreiz Ivans dienēja Bolderājā. Ieradies Jūrnieku klubā uz balli, ieraudzījis skaistu mei
teni un aicinājis uz deju.  Marijai  puisis arī iepaticies. Jaunieši draudzējās divus gadus un 
1965.gada 18.septembrī Rīgas rajona Mārupes ciema izpildkomitejā reģistrēja laulību. 
Mūža darba gadi pagājuši, strādājot Mārupē  Ivans par šoferi Tīraines izmēģinājuma staci-
jā, Marija  dārzniecībā. 

Izaudzināti divi dēli un meita, ir trīs mazdēli. 
Dzīves gudrība  jādzīvo draudzīgi, jāuzticas viens otram.
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24. novembrī Jaunmārupes 
pamatskolā notika Pierīgas 
reģionālās apvienības alternatīvā 
vizuālās mākslas olimpiāde “Māk
slinieks”. Olimpiādi organizēja 
Jaunmārupes pamatskola sadar
bībā ar Pierīgas izglītības kultūras 
un sporta pārvaldi, kur lielu sagata
vošanas darbu ieguldīja Jaun
mārupes pamatskolas vizuālās 
mākslas skolotāja Jolanta Grosber
ga – Gernere un PIKSP pārstāve Er
ita Rutkovska.

Šogad Jaunmārupes 
pamatskolā pulcējās 60 
jaunie mākslinieki – dalīb-

nieki no daudzām Pierīgas skolām. 
Dalībniekus pavadīja 22 pedagogi. 
Dalībnieki startēja trīs apakšgrupās  
atbilstošā vecumposmā 4.,5 klašu 
grupā, 6.,7. klašu grupā, un 8.,9. 
klašu grupā. Pēc olimpiādes nori ses 
darbus vērtēja neatkarīga žūrija: Ivi-
ta Melngaile, interjera dizainere 
„RDS Arhitekti” (darbs pie dažādiem 
projektiem, tādiem kā – Latvijas Na-
cionālā Bibliotēka, viesnīcas Reval 
Hotel Latvija – SPA daļa, Magda-
lēnas nami, privātmājas „Pukši” in-
terjera projektēšana un vadīšana); 
Gundega Jēruma, kas šobrīd ir SIA 
«Restorer» uzņēmuma īpašniece, 
mākslas un restaurācijas projektu 
vadītāja un galvenā restauratore; 
Ieva Līdaka, beigusi Rīgas Amat-
niecības vidusskolu kā vizuālās 
reklāmas dizaina speciālists, šobrīd 
studē grafisko dizainu Latvijas Uni-
versitātē. Ilze Žunde, šobrīd strādā 
Mārupes novada Domē par Sabie-
drisko attiecību speciālisti, ir piedalī-
jusies dažādu izstāžu veidošanā un 
telpu vizuālā tēla noformēšanā, or-
ganizējusi dažāda veida grafiskos 
un foto mākslas projektus un 
konkursus. 

Īpašs paldies žūrijai par ieguldīto 
darbu, kas prasīja vairāku stundu 
garu mākslas darbu analīzi. Pēc il-
gas žūrijas vērtēšanas tika izvirzīti 
labākie mākslinieku darbi, kuri saņē-
ma godalgotās vietas un atzinības 
 gan Saulkrastu vidusskola, Bal-

No šī gada 27.novembra līdz 1.de-
cembrim seši Mārupes vidusskolas 
skolēni un divas skolotājas devās 
uz Spānijas pilsētu Infiesto, lai pie-
dalītos starpautiskā skolu projektā. 
Šī bija ERASMUS+ projekta GAME 
otrā starptautiskā tikšanās.  

Pirmā tikšanās un kopā dar-
bošanās reize bija 2017.gada aprīlī, 
kad Itālijas, Spānijas, Rumānijas un 
Grieķijas skolu skolēni un skolotāji 
ieradās Mārupē un visi kopīgi dar-
bojāmies Mārupes vidusskolā. Pro-
jekta GAME mērķis ir iepazīstināt 
skolēnus ar Eiropas Savienības 
vērtībām, palīdzēt skolēniem iepazīt 
citu ES valstu politisko, ekonomis-
ko un sadzīves situāciju, kļūt par ak-
tīviem un politiski izglītotiem Eiro-
pas Savienības pilsoņiem.

Šī gada novembra vidū, kad mūsu 
valsts atzīmēja savu dzimšanas 
die nu, klavieru nodaļas pedagogi ar 
saviem audzēkņiem devas ceļā uz 
Eiropas bijušo lielvalsti – Aus
troungāriju, lai piedalītos divos 
starptautiskajos konkursos Buda
peštā (Ungārija) un Usti nad Labem 
(Čehija). 

Lielā impērija jau sen sadalī-
jusies, tomēr kādreizējā lielu-
ma sajūta vēl palikusi. Abos 

konkursos mārupieši bija vienīgie 
pārstāvji no Latvijas, un mūsu svēt-
kos ar lepnumu vērojām Latvijas 
karogu pārējo valstu karogu vidū. 

Uz abiem konkursiem bijām 
saņēmuši uzaicinājumu no konkur-
sa rīkotājiem. No Latvijas at-

Mārupes vecākais bērnudārzs 
“Lienīte” šogad nosvinējis savu 45 
gadu jubileju. Kopš dibināšanas 
1972.gadā, ejot laikam līdzi, bēr
nudārzs piedzīvojis dažādas pār
maiņas.

Ar 1981.gada 6. janvāri par 
bērnudārza saimniekiem 
kļuva Rīgas rajona Tautas   

izglītības nodaļa un bērnudārzs 
ieguva savu tagadējo nosaukumu 
„Lienīte”. Tolaik bērnudārzā strādā-
ja muzikālā audzinātāja Liene Lūse, 
kuru daudzi atceras kā krustmāti 
Lienīti, kas mazo mārupiešu dzie
dātprasmi parādīja visai Latvijai TV 
raidījumā “Ar dziesmiņu ciemos 
eju”. Tā bērnudārzs tika pie nosau-
kuma „Lienīte”. 

1991.gada vasarā “Lienīte” kļuva 
par Mārupes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādi. Tas bija atmodas 
laiks, un tā kā bērnudārzu apmeklē-
ja ļoti maz bērnu, pašvaldībā tika 
spriests, vai nevajadzētu to slēgt. 
„Lienīti” tomēr neslēdza, drīz vien 
bērnu skaits atkal sāka pieaugt un 
bija jāsāk domāt par telpu remon-
tiem. 

Uz 40 gadu jubileju, kas tika svinē-
ta 2012.gadā, bērnudārzs ieguva 
jaunu izskatu – tika veikts kapitālais 
remonts un ēkas siltināšanas darbi, 
labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi, 

dones vidusskola, Ropažu vidus
skola, Zvejniekciemā vidusskola, In-
čukalna pamatskola, Mālpils nova-
da vidusskola, Ādažu vidusskola, 
Mārupes vidusskola, Mārupes 
pamatskola, Zaķumuižas pamatsko-
la, Baldones Mūzikas pamatskola 
u.c.

Pasākuma laikā, kamēr dalībnie-
ki cītīgi strādāja pie saviem māks-
las darbiem, pedagogiem tika orga-
nizēts seminārs par jaunumiem 
vizuālās mākslas konkursos un ga-

tavošanos Latvijas 100gadei. Pēc 
informatīvā semināra notika radošā 
darbnīca, kur katrs vizuālās māks-
las skolotājs varēja pats izgatavot 
sev dizainiski pievilcīgu mākslas 
simbolu – otu! 

Paldies viesiem dalībniekiem, 
pedagogiem un organizētājiem par 
radoši un lietderīgi pavadīto laiku! 

Ilze Graudiņa, Jaunmārupes 
pamatskolas DVAJ

Projekta pirmajā tikšanās reizē 
skolēni iepazinās ar visu dalībvals-
tu (Latvijas, Itālijas, Spānijas, 
Rumānijas un Grieķijas) vēsturi, 
ģeogrāfiju, kā arī ar Eiropas Savienī-
bas vērtībām. Šajā, otrajā, tikšanās 
reizē visas skolas bija sagatavo-
jušas mājas darbu uzvedumus par 
aktuālajām problēmām jauniešu sa-
biedrībā, tādām kā apcelšana, 
pazemošana, smēķēšana, narkoti-
kas, kā arī skolēnu piedāvātos risi
nājumus šo problēmu risināšanai. 

Atrodoties Spānijā, skolēni starp-
tautisku komandu sastāvā apsprie-
da labās un sliktās ietekmes 
skolēnu ikdienā, izveidoja priekšne-
sumus ar piedāvājumiem, kā padarīt 
skolu par vietu, kur visiem justies 
labi, mīlētiem un saprastiem. Lielāko 

dienas daļu skolēni pavadīja veido-
jot scenārijus, iestudējot un apsprie
žot priekšnesumus, taču atlika arī 
laiks, lai, kopīgi ar citu valstu 
skolēniem, darbotos sporta centrā, 
iepazītos ar Spānijas vēsturi, ieras-
tos vizītē Infiesto pilsētas mērijā, 
kur mūs sirsnīgi pieņēma pilsētas 
mērs, un, protams, tuvāk iepazītu un 
sadraudzētos ar saviem vie
naudžiem no Spānijas, Itālijas, 
Grieķijas un Rumānijas.

Aizkustinošākais un sirsnīgākais 
brīdis vizītes laikā bija atvadu pasā-
kums, kad skolēni rādīja iestudētos 
priekšnesumus, kopīgi dziedāja, de-
joja un apsprieda projekta laikā uz
zināto.

 Projekts turpinās un 
sākam gatavoties trešajai pēdējai 
misijai iepazīt visu ES dalībvalstu 
ekonomisko, politisko un sadzīves 
situāciju; radoši parādīt Eiropas 
Savienības pamatvērtības, kā arī 
sagatavot ieteikumus, kā uzlabot 
dzīvi ES no jauniešu viedokļa un 
spēt savu viedokli aizstāvēt, pama
tot un prezentēt Eiroparlamenta 
pārstāvjiem maijā Itālijā.

Inguna Grīnerte, projekta koordi-
natore, skolotāja

saucāmies mēs vienīgie. Klavieru 
skolotājas Dace Akmentiņa ar di-
viem audzēkņiem – Terēzi Priekuli 
(4.klase), Miku Kārli Rožkalnu 
(3.klase) un Silvija Notte ar savu 
audzēkni Angelinu Pjuti (2.klase). 
Brauciens izvērtās pietiekoši garš 
un prasīja izturību gan no 
audzēkņiem, viņu vecākiem, gan 
skolotājām. Pirmais konkurss noti-
ka Budapeštā, tieši Valsts svētku 
laikā. Ferenzi Giorgi fonda orga-
nizētais VIII starptautiskais klavier-
spēles konkurss jaunajiem pia ni     s     t
iem. Otrs konkurss notika Čehijā 
“Virtuosi per Musica pianoforte”, 
kurā bija jāiztur divas kārtas, spēlē-
jot virtuoza rakstura skaņdarbus. 

Mūsu skolas jaunie pianisti abos 
konkursos parādīja sevi no labākās 

savukārt 2015.gadā “Lienītei” uz-
būvēja filiāli – “mazo Lienīti” Pēr ses 
ielā, kurā pirmsskolas izglītības pa-
kalpojumu saņem paši mazākie 
novada bērniņi. 

Ikdienā “Lienītē”, kā jau katrā bēr-
nudārzā, telpas ir piepildītas ar bēr-
nu prieku un čalām, daudz un 
dažādām radošām aktivitātēm un 
milzīgu ieguldīto darbu no peda-
gogu puses. Vairāki bērnudārza ab-
solventi nu atgriezušies kā mazo 
“Lienītes” bērnudārznieku vecāki, 
daži paši kļuvuši par pedagogiem, 
tādējādi apliecinot  viņos ieliktās 
rūpes un mīlestība nekur nav zudu-
si.

Iestādē kopš tās dibināšanas 

puses. Budapeštā konkursa dalīb-
nieku snieguma galvenais kritērijs, 
bija spēja izpaust savu muzikalitāti 
katrā no skaņdarbiem. Tas vislabāk 
izdevās 4.klases audzēknei Terēzei 
Priekulei (pedagogs Dace Akmen-
tiņa), kura savos priekšnesumos 
vien mēr ir piesaistījusi klausītāju uz-
manību ar smalku muzikālo frāzēju-
mu un izteiksmi. To novērtēja arī 
konkursa žūrija, jo starp divdesmit 
septiņu 3. un 4. klašu audzēkņu 
priekšnesumiem, Terēzes priekšne-
sums novērtēts ar konkursa diplo-
mu. Kārļa Mika Rožkalna priekšne-
sums bija ļoti pārliecinošs, ar dziļu 
un skanīgu toni, izteiksmīgs. Mēs – 
pedagogi, gaidījām tikpat pozitīvu 
vērtējumu no žūrijas komisijas, 
tomēr viņi saskatīja citos konkursa 

dalībniekos atzīstamāku sniegumu. 
Žūrijas lēmums vienmēr ir neap-
strīdams. Jaunākā no trim 
audzēkņiem bija Angelina Pjute 
(2.klase), kura šajā pusgadā abiem 
konkursiem sagatavoja ļoti ap-
jomīgu programmu ar astoņiem jau-
niem skaņdarbiem, vēl gūst pirmo 
konkursu pieredzi, kuru izmantos šī 
mācību gada laikā. 

Čehijas konkursam ir nopietnas 
tradīcijas, tas darbojas jau 50 ga-
dus. Kā sapratām, tam ir savi favorī-
ti, kuri piedalās šajā konkursā gadu 
no gada. Mēs visi viņus sveicām ar 
lieliem aplausiem un mums bija 
iespēja vērot jauniešu atraktivitāti, 
pārvarot pianisma augstākās meis-
tarības prasības. Jāatzīst, ka esmu 
pieradusi dzirdēt šo mūziku skanam 

nedaudz atšķirīgāk. Tādēļ jau mums 
pedagogiem ir jābrauc un jāklausās, 
lai spētu dzīvot līdzi laikam un at-
vestu mājās uz savu skolu Mārupē 
jaunākās vēsmas no Eiropas. 

Pēc uzstāšanās vienmēr jautājam 
saviem audzēkņiem, kā viņi jutās, 
vai patika spēlēt, vai gribas spēlēt 
vēl. Visiem patika Čehijas zāles lielā 
skatuve, uz kuras viņi jutās apbrīno-
jami droši un pārliecinoši. 

Mācību gads ir tikko sācies un 
solās būt bagāts ar jauniem koncer-
tiem un konkursiem. Novēlēsim jau-
niešiem izturību. 

Silvija Notte, Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas skolotāja

strādājušas vairākas vadītājas – 
Laimdota Gludmane, Daina Erd-
mane, Līga Kadiģe un šobrīd – Biru-
ta Antoneviča.

17.novembrī tika svinēta lielā ju-
bileja – kā ierasts, ar krāšņu svētku 
koncertu, apliecinot bērnudārza 
„Lienīte” nenovērtējamo bagātību  
muzikālās tradīcijas. Bērnudārza 
vadībai un pedagogiem tika teikts 
paldies par ieguldīto darbu, pacietī-
bu un rūpēm par mazajiem 
mārupiešiem. Arī bijušie darbinieki, 
daloties atmiņās, novēlēja bērnudār-
za darbiniekiem spēku, izturību un 
daudz, daudz skaistu un emocijām 
piepildītu brīžu arī turpmāk.

Jaunmārupes pamatskolā notikusi Pierīgas 
apvienības alternatīvā vizuālās mākslas 

olimpiāde “Mākslinieks”

Mārupes vidusskola viesojas Spānijā

Klavierspēles audzēkņu aktivitātes

Mārupes vecākais bērnudārzs “Lienīte” nosvin 45 gadu jubileju

Projekta dalībnieki Madrides lidostā

Darbus vērtēja neatkarīga žūrija. No kreisās Ilze Žunde, Ieva Līdaka, Ivita Melngaile un 
Gundega Jēruma 

Svētku brīdī visi kopā – bērnudārza “Lienīte” esošie un bijušie darbinieki

6.7.kl.grupā 1.vieta Danajai Lapiņai, 
Mārupes vidusskola

6.7.kl.grupā 3.vieta Lindai Pujātei, 
Mārupes pamatskola

8.9.kl.grupā 1.vieta Mārcim Ozolam, 
Mārupes vidusskola
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Pirmajā adventē, 3.decembrī, 
Mārupes Kultūras namā aizvadīts 
gaišs un līksms Mārupes pašvaldī
bas izglītības un kultūras iestāžu 
bērnu kolektīvu svētku koncerts 
“Lācīša ķepainīša Ziemassvētki”. 

Arī šogad bērnu kolektīvi bija 
sagatavojuši interesantas 
un krāšņas performances 

Ziemassvētku noskaņās, kuras 
Lācīša ķepainīša vadībā tika rādītas 

3. decembrī, ģimenes restorānā 
Hercogs, notika uzņēmīgās māru
pietes Aijas Pabērzas un viņas 
draudzenes Lienes Treijas grāma
tas “Kad gleznas runā” prezentāci
ja. Tajā bija apskatāmas vairākas 
gleznas no grāmatas, kā arī šogad 
no jauna tapušās. Pavisam grāmatā 
ir apskatāmas 40 Aijas gleznas, kur 
katrai klāt pievienots Lienes emo
cionāli uzrunājošais teksts. 

Aija: “Pirmie mani zīmējumi 
tapa skolā ar pildspalvu uz 
burtnīcu stūriem. Kad 

gaidīju pirmo bērniņu, līdz ar brīvo 
laiku, atnāca sajūta, ka vajag radīt 
ko vairāk, skaistāk un pamatīgāk. 
Mīlu riskēt un esmu pārliecināta, ka 
mēģināts nav zaudēts, tāpēc bez 
jebkādām zināšanām iegādājos 
visu nepieciešamo un sāku zīmēt. 
Procesā iepazinu gleznošanu ar 
eļļas krāsām un sapratu, ka tas no-
teikti ir mans. Ikdienas steigā ie
dvesma izplēnēja, un otas tika no-
liktas malā. Pēc vairākiem gadiem 
dzīve ar savām metodēm piespieda 
atkal pievērsties gleznošanai, tikai 
šoreiz jau nopietnāk, jo bija pienā-
cis Mans Gads, kā es arī nosaucu 

vēlāk savu izstādi. Sāku pati meklēt 
informāciju un apmeklēt apmācī-
bas, un sajutu, ka esmu atradusi 
beidzot sevi – savu meditācijas vei-
du, kad zūd laiks, sakārtojas domas, 
pazūd ikdienas negācijas un notiek 
manas personības atjaunošanās 
process. Emocijas paliek uz papīra, 

skatītājiem – vecākiem un viesiem. 
Milzīgu paldies sakām visiem 

koncerta dalībniekiem: 
Mārupes Kultūras nama bērnu 

popgrupai “Mazā sirds”, Mārupes 
Kultūras nama deju kolektīvam 
“Pērlītes”, Mārupes Kultūras nama 
hip hop deju studijai “Chill Out”, 
Jaunmārupes pamatskolas deju 
kolektīvam “Ozolēni”, Mārupes 
pamatskolas mazajiem dejotājiem, 
Skultes sākumskolas deju kolektī-

izzīmējas krāsās. Milzīgs gandarī-
jums ir arvien vairāk saņemt at-
sauksmes, ka tas sniedz iedvesmu 
un prieku arī citiem cilvēkiem. Šajā 
procesā es vizualizēju dvēseles 
stāvokli, un varbūt tieši tāpēc tie, 
kuri raugās manos darbos, saskata 
vairāk nekā vienkārši skaistu bildi.”

Liene: “Es naktī pamodos no tā, 
ka man pa galvu jaucās teksti. 
Draudzenes gleznas mani tik ļoti uz-
runāja, ka nespēju klusēt. Uzzinot 
par izstādi, piedāvāju uzrakstīt 
aprakstus pāris gleznām un par 
pārsteigumu mums abām, tie pre-
cīzi izteica to emociju, kura tika iz-
likta zīmējot. Vienas dienas laikā 
tika radīti visi teksti izstādes 
gleznām. Tie it kā izlauzās viens aiz 
otra. Ir laime redzēt draugu dziļāk, 
nekā saskata acs. Teksti tagad bieži 
tiek rakstīti paralēli gleznu zīmēša-
nai. Mēs papildinām viena otru šajā 
procesā. Jau skolā pelnīju labas 
atzīmes, rakstot sacerējumus, taču 
visas savas iesāktās dienasgrāma-
tas esmu izsviedusi nepabeigtas. 
Bija jātop šīm gleznām, lai es atras-
tu sevī iedvesmu atklāties rakstot 
un dalīties ar citiem domās, sapņos 
un emocijās. Esmu estēte un mīlu 
skaisto saskatīt dabā, krāsās, cil-
vēkos. Dvēseliskais skaistums 
gleznās man liek runāt.”

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 
100 Aijas un Lienes atbalstītāji, bau-
dot svētkus un mākslu. Iegādājoties 
grāmatu, nogaršojot restorāna “Her-

cogs” gardās uzkodas un īpašos 
saldumus no “Zanes Macarons” un 
“Nelleulla” šokolādes trifelēm. Va-
kars tika pavadīts ļoti draudzīgā un 
patiesa prieka par padarīto gaisot-
nē, skanot saksofona skaņām, Aijas 
vīra izpildījumā. 

Vakara gaitā visiem viesiem tika 
dalītas loterijas biļetītes un tā 
noslēgumā izlozēta Aijas un Lienes 
īpaši šim notikumam zīmēta glezna 
ar attēlotu mazu meiteni ar lieliem 
sapņiem nākotnē, kurus viņa 
nešaubās, ka arī sasniegs. Šis dar-
biņš tika veltīts katram no apmek
lētājiem, kā vēlējums sekot saviem 
sapņiem. Neaizmirst par tiem, ga-
diem ejot, un ieraudzīt, ka visas 
iespējas ir tepat – blakus!

Tovakar, pēc pašu meiteņu inicia
tīvas, tika saziedoti 600 EUR un no-
doti “Latvijas bērnu bāreņu fon-
dam”, kuru pārstāvis Kaspars 
Markševics pats piedalījās prezen
tācijā. Pateicībā viņš uzdāvināja ide-
jas autorēm bērniņu pašdarinātu 
gleznu, kurā atdarināta Ziemassvēt-
ku egle. 

Vēlreiz paldies tipogrāfijai “Dar
dedze Hologrāfija” par grāmatas 
tapšanu! Jau pieminētajai “Nelleul-
la” par dāvaniņu sponsorēšanu 
viesiem, fotogrāfam Laurim Līv
ziniekam par burvīgajām bildēm un 
Kasparam Vaišļam par topošo vi deo 
materiālu.

Grāmatu gaidiet jau drīzumā arī 
grāmatnīcās!

vam, PII “Mārzemīte” ansamblim 
“Jautrās notiņas”, PII “Mārzemīte” 
tautas deju kolektīvam, PII “Zeltrīti” 
grupiņu “Cielaviņas” un “Gulbīši” 
dzie došajiem bērniem, PII “Zeltrīti” 
grupiņas “Stārķīši” aktīvajiem 
bērniem, PII “Lienīte” dziedošajiem 
bērniem “Mārupēni”.

Paldies arī kolektīvu vadītājiem 
un bērnu vecākiem par ieguldīto dar-
bu!

Novada bērni priecē skatītājus krāšņā adventes svētku koncertā 
“Lācīša ķepainīša Ziemassvētki”

Divu latviešu dvēseļu izpausme vienā grāmatā 
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, tālrunis: 
67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS AFIŠA
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 mājas lapā 
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 
sieviešu ansamblis “Dzelde”, jauktie kori “Mārupe” un “Resono” un sieviešu 
(senioru) koris “Noktirne” un sieviešu koris “Resono”. Īpašais viesis dziedātāja 
Kristīne Prauliņa ar grupu “Alaska Dreamers” un mācītāji Edgars Mažis un 
Andris Kravalis. Ieeja brīva!

1.janvārī, plkst. 01:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada gadumijas balle “Sagaidīsim Latvijas 100’gadi kopā- 
Mārupē!”
Gadumijas ballē par dejas ritmu rūpēsies grupa “Kraujas band”. Līdzi groziņš, 
ērti deju apavi un labs garastāvoklis! Ieejas biļetes cena (vienai personai) pie 
galdiņa 10 EUR. Biļešu skaits ierobežots. Biļetes iespējams rezervēt pa e-pastu 
kulturas.nams@marupe.lv.
Rezervētās biļetes iespējams iegādāties Mārupes Kultūras namā līdz 
28.decembrim, 2017

5.janvārī, plkst. 15:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Represēto ziemassvētku pasākums
Ciemosies: Jaunmārupes pamatskolas deju kolektīvs “Ozolēni” (vadītāja Anita 
Ozoliņa), citi muzikāli pārsteigumi un akordeonists Ivars Auzāns

13.janvārī, plkst. 11:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Jaundzimušo sveikšanas pasākums “Esmu mazais 
mārupietis”
Pasākumā tiks sveikti Mārupes novada jaundzimušie, kuri dzimuši 2017. gada 
augusta, septembra, oktobra un novembra mēnešos.

13.janvārī, plkst. 15:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama  sieviešu senioru kora “Noktirne” draugu 
koncerts “Sniga sniegi, putināja”
Koncertā piedalās: Mārupes Kultūras nama sieviešu senioru koris “Noktirne”, 
diriģente Ilga Bērziņa, Kamerkoris “Amadeuss”, diriģente Inga Dziļuma, 
Skrundas Kultūras nama senioru jauktais koris “Novakars”, diriģente Sarmīte 
Pavilaite, Ventspils Kultūras nama senioru sieviešu koris “Ziemeļzvaigzne”, 
diriģente Angelika Dzintara, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” senioru jauktais koris 
“Rudens dziesma”, diriģents Bruno Cabulis.

13.decembris, plkst. 18.00 Mārupes sporta kompleksā
Seminārs par pusaudžu traumatismu sportā: biežākās traumas, 
ortozes, kompresijas apģērbs, rehabilitācijas iespējas, profilakses 
pasākumi. Semināru organizē Medsport fizioterapijas centrs. 
Pieteikties pa tālr. 27831777. Ieeja bez maksas.

16.decembris 
Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada  sacensības  “Futbola ģimenes diena! 
2007.,2008.,2009.vec.gr.
Plkst.10.00 Mārupes sporta un atpūtas centrā
Mārupes novada ziemas sporta spēļu turnīri

17.decembris, plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Vieglatlētikas sacensības “Ziemassvētku kauss 2017”

26. decembris, plkst.10.00 Mārupes sporta un atpūtas 
centrā
Mārupes novada Ziemassvētku “MASTER CUP “ turnīrs

6.janvāris
Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts Nacionālās līgas komandām - sievietēm
Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Vieglatlētikas sacensības “Ziemas daudzcīņa”

7.janvāris, plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
"Telpu futbola turnīrs" Mārupes novada iedzīvotājiem

13.janvāris
Plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2006 g., 2008 g.)
Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada volejbola sacensības 
“Ziemas Kauss” U – 12 vec. gr.

14.janvāris
Plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2006 g., 2008 g.)
Plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada volejbola sacensības “Ziemas Kauss” U13 grupā

17.janvāris, plkst. 20.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts Nacionālās līgas komandām - sievietēm

20.janvāris, plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2007 g., 2009 g.)

21.janvāris, plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2007 g., 2009 g.)

27.janvāris, plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2010 g., 2011 g.)

28.janvāris, plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās futbola sacensības “Ziemas kauss” (2010 g., 2011 g.)

4. februāris
Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada basketbola turnīrs “Tehnikas diena” U-12 vec.gr. 
zēniem un meitenēm
Plkst. 13.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada basketbola turnīrs “Tehnikas diena” U-13 vec.gr. 
zēniem un meitenēm

5. februāris, plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada sacensības volejbolā vīriešiem – Tautas klase

SPORTA NOTIKUMI

Grāmatas līdzautore Aija Pabērza grāmatas atklāšanas pasākumā sniedz autogrāfus
Foto Lauris Līvzinieks 

Grāmatas tekstu autore Liene Treija
Foto Lauris Līvzinieks
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.decembris 2017

2017. gada 1. decembrī Rīgas 
Motormuzejā svinīgā atmosfērā 
Latvijas Riteņbraukšanas federāci
ja atskatījās uz Latvijas sportistu 
panākumiem 2017. gada sezonā 
visās riteņbraukšanas disciplīnās.

Tika nosaukti visu kategoriju 
ievērojamākie Latvijas 
riteņbraucēju sasniegumi 

2017. gadā un saskaņā ar BMX 
RACE riteņbraukšanas disciplīnas 
ilggadējām tradīcijām Latvijā gada 
čempiona titulu izcīnījušie sportisti 
saņēma skaistos un kārotos 2017. 
gada čempiona kreklus. Latvijas 
čempionu vidū Mārupes BMX klubs 
bija pienācīgi pārstāvēts  gada 
čempiona kreklus balvā saņēma Ed-
vards Emīls Liberts, kurš izcīnīja 
čempiona titulu 14gadīgo zēnu 
konkurencē, Noah Raphael Laake  
12gadīgo zēnu konkurencē, bet 
8gadīgo zēnu konkurencē, kur visas 
trīs pirmās vietas šogad piederēja 
Mārupes BMX kluba braucējiem, 
čempiona triumfu svinēja Markuss 
Domorackis.

 Jāatzīmē, ka BMX RACE Latvijas 
izlases galvenais treneris un 
divkārtējā olimpiskā čempiona 

26. novembrī Dobeles novadā, 
Jaunbērzes pagastā, Mežinieku 
pamatskolā notika bērnu un jau
niešu karatē sacensības „Ippon 
kauss 2017”, kuras pulcēja 92 
dalībniekus.

Mārupi sacensībās 
pārstāvēja 15 sportisti, 
bet Jaunmārupi 4 sportis-

ti. Daudziem no sportistiem šīs bija 
pirmās karatē sacensības, un pilnī-
gi visi atgriezās mājās ar medaļām!

Pirmās vietas izcīnīja: Krišjānis 

Taekvando
3. un 4.novembrī Prāgā, Čehijā, 

notika starptautisks taekvondo 
turnīrs “Ambassadors cup & 15. 
Prague Open”. Turnīrā piedalījās ap-
tuveni 400 dalībnieki no Slovākijas, 
Polijas, Čehijas, Baltkrievijas, Latvi-
jas, Moldovas, Ukrainas, Vācijas.

Mārupes Sporta centra audzēkņi 
atkal parādīja savu meistarību un 
atveda mājās pilnu medaļu kom-
plektu.

No 17. līdz 19.novembrim 
Ventspilī notika Latvijas atklātais 
taekvondo čempionāts, kurā 
Mārupes Sporta centra audzēkņi 
izcīnījuši 6 zelta medaļas un 3 bron-
zas medaļas.
• Pieaugušo konkurencē Dāvids 

Bērziņš Olimpiskā svarā līdz 68 
kg, uzvarot sportistus no  
Ventspils un Lietuvas, izcīnīja 1.
vietu.

25.novembrī  Rīgā, Olimpiskajā 
sporta centrā, norisinājās futbola 
turnīrs “Dzintara kauss 2017” 2006. 
gadā dzimušiem zēniem.

Turnīrā piedalījās arī Mārupes 
sporta centra 2006. gadā 
dzimušu zēnu komanda 

trenera Agra Kokoreviča vadībā. 
Piecās spēlēs izcīnītas četras uz-
varas un viena spēle nospēlē-
ta neizšķirti. Uzvaru visā turnīrā 
izcīnīja Mārupes jaunie futbolisti.

25. novembrī Rīgā bērnu un jau
niešu centrā “IK AUSEKLIS” norisi
nājās Mārupes Kausa Izcīņas 
Minimotokrosā 2017 kopvērtēju
ma apbalvošana.

Sportisti ar atbalstītājiem  
vecākiem, brāļiem un 
māsām, kā arī vecvecākiem, 

treneri un komandu vadītāji, ciemiņi 
no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igau
nijas, kopumā vairāk kā 230 dalīb-
nieku, svinīgās drēbēs ģērbušies, 
bija ieradušies, lai suminātu labākos 
mazos motosportistus.

Pasākumu atklājot, laba novēlē-
jumus un veiksmi sacensībās iztei-
ca Mārupes novada Domes deputāts 
Normunds Orleāns.

Latvijas galvenais komentētājs 
Ēriks Fogels, kas vadīja pasākumu 

Šogad Mārupes novada sportisti 
piekto reizi pēc kārtas ir izcīnījuši 
uzvaru Pierīgas novadu sporta 
spēlēs. Sporta spēlēs piedalījās 16 
novadi, kas sacentās 18 sporta vei
dos. No 18 sporta veidiem Mārupes 
novada komandas izcīnīja desmit 
godalgotas vietas, iegūstot 201 
punktus, kopvērtējumā par sešiem 
punktiem apsteidzot Ropažu nova
du, savukārt Ropažu novads par vi
enu punktu apsteidza Babītes nova
du.

Mārupes novada sieviešu 
volejbola komanda pirmo 
reizi deviņu gadu laikā ir 

izcīnījusi 1. vietu Pierīgas novadu 
sporta spēlēs. Komandā spēlēja: 
Sanita Kuprašova, Elīna Strautniece, 
Sanita Šreibere, Monta Urbāne, 
Zane Gradinārova, Laine Cielēna, 
Olga Klukeviča, Lauma Pakalne, 
Sandra Miglāne, Linda Baranova, 
Marita LejaBruzinska, Inese Garklā-
va, Eva Dombrovska, Elīna Reijere.

Mārupes novada vīriešu volejbo-
la komanda pēc trīs gadu pārtrau-
kuma šogad ir izcīnījusi 1.vietu 
volej bola turnīrā. Komandā spēlēja: 
Edgars Točs, Oskars Puga, Maksims 
Paršins, Reinis Otto, Valērijs To-
lačevs, Oļegs Postnovs, Jānis Sola, 
Ilgvars Ozoliņš, Andrejs Bundzis, 
Vladimirs Obodovs, Arnis Uz uls
Petrovskis.

Mārupes novada vīriešu basket-
bola komanda izcīnījusi nu jau kārtē-

jo pirmo vietu Pierīgas novadu spor-
ta spēlēs. Komandā spēlēja: Māris 
Skulte, Renārs Uzraugs, Raimonds 
Feldmanis, Jānis Saliņš, Emīls 
Raiks, Edgars Rudzis, Mārtiņš 
Teters, Ģirts Spēlmanis, Normunds 
Mucenieks, Madars Vārns, Kaspars 
Šnepers.

Mārupes novada pludmales volej
bolisti gan sievietēm, gan vīriešiem 
izcīnīja uzvaras pludmales volejbo-
la turnīros. Komandā spēlēja: Mar-
ta Ozoliņa, Alise Lece, Klāvs 
Zaļkalns, Oskars Puga.

Māra Štromberga ilggadējais trene
ris Ivo Lakučs savā uzrunā Mārupes 
BMX klubu minēja kā piemēru 
visiem pārējiem BMX klubiem Lat-
vijā un Baltijas jūras reģionā. Arī 
zīmīgi, ka federācija par izcilu sa-
censību organizāciju vairāku gadu 
garumā 2018. gada Latvijas čempio
nāta rīkošanas atbildību un godu 
piešķīra tieši Mārupes BMX klubam, 
kam Mārupes BMX klubs sācis ga-
tavoties jau šī gada rudenī.

 Mārupes BMX klubs pateicas 
Mārupes novadam un Mārupes 
Sporta Centram par sadarbību un 
atbalstu, kā arī visiem Mārupes BMX 
kluba biedriem un aktīvās atpūtas 
entuziastiem par lojalitāti, uzticību 
un aktīvu līdzdalību kluba ikdienas 
dzīvē un ilgtermiņa attīstībā. 

Ēriks Laake  Červinskis

Paegle, Gvido Pentjušs, Matīss 
Mīderis, Krists Bondars, Valters Vi-
sockis un Anastasija Stadukhina.

Otrās vietas izcīnīja: Juris Paegle, 
Ričards Hugo Rutulis, Oskars Cer-
bulis un Rūta Auzenbaha.

Trešās vietas izcīnīja: Timūrs 
Saldābols, Matīss Šustko, Reinis 
Auzenbahs, Ksenija Stadukhina, 
Karlīna Trumpika, Rūdolfs Klētnieks, 
Sofija Jake, Marija Mīdere, Madara 
Zutere, Adrians Bērziņs un Ričards 
Lazda.

• Olimpiskā svarā līdz 80 kg kārtē-
jo reizi triumfēja Kārlis Orleāns, 
kurš finālā pārspēja  Daugavpils 
kluba Jitae sportistu.

• Junioru konkurencē Alekss 
Ribčenko ar 5:6 pusfinālā 
piekāpās Ventspilniekam, tādējā-
di izcīnot 3.vietu.

• Kadetu grupā 1.vietu izcīnīja Aga
te Žigure svarā līdz 51 kg 
meitenēm; 1.vietu ieguva arī 
Kirills Gatčins svarā līdz 61 kg.

• Bērnu grupā 1.vietu svarā līdz 29 
kg ieguva Ernests Gustavs 
Kalniņš un svarā līdz 36 kg. 1.vie
tu izcīnīja Eduards Kaģis. 3. vietu 
svara kategorijā līdz 32 kg izcīnī-
ja Kristers Everts Kalniņš. 3. vietu 
svara kategorijā līdz 36 kg izcīnī-
ja Roberts Daukšta.
Latvijas atklātajā taekvondo čem-

pionātā komandu kopvērtējumā bēr-
nu grupā Mārupes Sporta centrs 

Komandā spēlēja: Elvis Freima
nis, Artūrs Munkevics, Ralfs Snie
dze, Reinis Arnavs, Valts Garoza, Mi-
lans Brahmanis, Markuss Ivulāns, 
Markuss Kaknēns, Pēteris Pūpols, 
Eduards Savickis, Patriks Sprūds, 
Henrijs Šuksts, Kristians Kabakovs, 
Dominiks Norkuss.

Apsveicam puišus ar izcīnīto uz-
varu turnīrā! Paldies vecākiem par 
atbalstu un trenerim Agrim Kokore-
vičam par jauno futbolistu saga
tavošanu!

kopā ar sacensību organizatoru Ai-
varu Ābolu, pateicās Modrim 
Kļaviņam par lielo ieguldījumu tras-
es nodrošināšanā.

Jā, šī 5. sezona bija pārsteigumu 
un rekordu birumu pilna dažādās sa-
censību kategorijās, un noslēdzās 
ar 162 bērnu dalību visa gada laikā. 
Tas ir patiešām būtisks pieaugums, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad 
uz starta līnijas stājās 123 sportis-
ti.

Prieks par mūsu jaunajiem spor-
tistiem un lai interesantas sacensī-
bas turpinās arī 2018. gadā, sadar-
bībā ar galveno sacensību at-
balstītāju Mārupes novada Domi.

Aivars Ābols, Mārupes AMK 
“Bieriņi” vadītājs

2.vieta mārupiešiem Zolītes 
turnīrā. Komandā spēlēja: Agris 
Pumpucs,,Māris Skuška, Jānis Up-
malis, Linda Upmale.

2.vieta šogad krosa sacensībās. 
Komanda startēja: Dmitrijs Ser-
jogins, Līga Jansone, Agita Švetere, 
Laura Okmanes, Sergejs Serjogins, 
Anita Eiduka, Jevgēnijs Kaupužs, 
Jānis Lagzdkalns, Toms Pikšēns, 
Gunta Lebedoka, Ivars Valtass, 
Mārtiņš Skujenieks.

2.vieta MTB riteņbraukšanas sa-
censībās. Komandā startēja: Vera 
Stumbre, Olga Zariņa

Mārīte Rjabkova, Jānis Balgalvis, 
Jānis Ankravs, Mečislavs Bar-
tuševičs, Rihards Bartuševičs, Edijs 
Strēlis, Sergejs Pomarņevskis, Jānis 
Ozoliņš, Verners Vuļs, Adele Ilga 
Spigovska, Edmunds Spigovskis, 
Ivars Žerbis, Toms Pikšēns.

2.vieta orientēšanās sacensībās. 
Komandā startēja: Ilda Pāna, Juris 
Lebedoks, Ģirts Zīlišķis, Valdis 
Sirsniņš, Līga Lagzdkalne, Jānis 
Ozoliņš, Mārtiņš Skujenieks, Ilze 
Krēmere, Andris Kosmačevs, Jev
gēnijs Kaupužs, Gunta Lebedoka, 
Erna Skujiņa.

2.vieta peldēšanas sacensībās. 
Komandā startēja: Elīna Zaķe, Ve-
ronika Pankratova, Ģirts Feldbergs, 
Valts Feldbergs, Rinalds Puķītis, 
Vladimirs Iļjevs, Jūlija Pankratova, 
Vizma Feldberga, Marina Gribovska, 

Aivars Laipnieks, Edgars Gribovskis, 
Laimons Lācis, Voktors Prucevs, 
Olga Abdulina, Gaļina Broka, Jānis 
Spička, Valfrīds Poikāns, Mārīte 
Rjabkova, Mārīte Budova.

Paldies visiem sportistiem par at-
saucību un entuziasmu, pārstāvot 

Mārupes novadu Pierīgas novadu 
sporta spēlēs! Paldies futbolistiem 
un dambretistiem, kuri izcīnīja cetur-
tās vietas, piekto vietu izcīnīja gal-
da tenisisti, astoto vietu izcīnīja 
zemledus makšķernieki.

Īpašs paldies Gaļinai Brokai par 
to, ka sapulcināja peldētājus uz sa-
censībām, Jānim Lagzdkalnam par 
skrējēju un orientieristu sapul-
cināšanu, Maijai Baudas kundzei 
par senioru aktīvu iesaistīšanu sa-
censībās, Mārim Skultem un basket-
bola komandai “Kursa MRU/
Mārupe” par basketbola komandas 
komplektēšanu, Josifam Galuzo un 
komandai “Lidosta Rīga” par volej
bola komandas komplektēšanu, 
Mārim Skuškam par Zolītes koman-
das komplektēšanu, Mečislavam 
Bartuševičam par MTB riteņ
braukšanas komandas sapulcināša-
nu.

Paldies Mārupes sporta centra 
vadītājai Silvijai Bartuševičai un 
darbiniekiem par atbalstu visa gada 
garumā, lai komandas un dalībnie-
ki varētu veiksmīgi pārstāvēt 
Mārupes novadu Pierīgas novadu 
sporta spēlēs.

ieņēma godpilno 2.vietu.

Volejbols
Latvijas nacionālās līgas čempi-

onātu lieliski ir uzsākušas mūsu 
dāmas. Mārupes sporta centra vole-
jbolistes oktobra un novembra 
mēnesī, aizvadot septiņas cīņas Na-
cionālās līgas čempionātā, izcīnī-
jušas piecas uzvaras, divreiz atzīs-
tot pretinieču pārākumu. 

Spēļu rezultāti:
14.10. – Latvijas Universitāte – 

Mārupes SC – 3:2; 28.10. VK Līvāni 
– Mārupes SC – 0:3; 28.10. LLU – 
Mārupes SC – 2:3; 04.11. Mārupes 
SC – OC Limbaži /Zeltaleja – 1:3; 
04.11. Mārupes SC – MSĢ – 3:1; 
22.11. Mārupes SC – VK Gulbene – 
3:1; 29.11. Mārupes SC – RSU – 
MVS – 3:1.

Veiksmīgu sezonas turpinājumu!

Trim sportistiem no Mārupes - 
godpilnie 2017. gada BMX čempiona krekli

Mārupes un Jaunmārupes karatisti piedalās bērnu 
un jauniešu karatē sacensībās „Ippon kauss 2017”

Mārupes sporta centra komandu un audzēkņu lieliskie 
panākumi novembra mēnesī

Mārupes jaunie futbolisti izcīna Dzintara kausu

Noslēgusies mini – motokrosa piektā sezona

Mārupes novads Pierīgas sportiskākais novads piekto gadu pēc kārtas

Mārupes novada sieviešu volejbola komanda

Mārupes novada vīriešu volejbola 
komanda

Mārupes novada vīriešu basketbola komanda (baltajos kreklos)
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.decembris 2017

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks

10. un 24.decembrī plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

PAZIŅOJUMS!

2018.gada 27.janvārī plkst.16.00 
Mārupes novada Kultūras namā, Mārupē, 

Daugavas ielā 29 notiks svinīgs 
sarīkojums, veltīts 1991.gada barikāžu 

divdesmit septiņu gadu atcerei. 
Ieeja ar ielūgumiem.

Ziemassvētku vakars, 
kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes

kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, 

mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, 

ja vien sirdī mīt prieks.

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes 
novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un 

vēlam labu veselību, izturību, veiksmi un 
gaišu svētku prieku Jaunajā  2018.gadā!

1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrī-
bas priekšsēdētājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kava-

lieris Jānis Ozols un biedrības valde

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie
Dārta Oškāja (30.10.17.)
Olīvija Grīnvalde (29.10.17.)
Leila Anneli Breidija (05.10.17.)
Mišele Mišeja (27.10.17.)
Lauma Dābola (22.10.17.)
Mīrons Semenčuks (31.10.17.)
Henrijs Avotiņš (01.11.17.)
Dārta Kovale (30.10.17.)
Krišjānis Rijnieks (02.11.17.) 
Anna Strautmane (07.11.17.)
Krišs Dimants (11.11.17.) 
Horens Barojans (08.11.17.)
Adrians Dambis (10.11.17.) 
Konstantīns Kostjučenko (05.11.17.)
Ernests Egle (29.10.17.) 
Raiens Radziņš (10.11.17.)
Martins Tihonovs (13.11.17.) 
Loreta Kāknēna (17.11.17.)
Alise Ošiņa (14.11.17.) 
Toms Šalms (13.11.17.)
Valters Šalms (13.11.17)
Polina Repika (06.11.17.)
Eimia Griņuka (23.11.17.)
Austris Bukeika (23.11.17.)
Leija Pritkova (22.11.17.)
Justīne Skrebe (21.11.17.)
Everts Cimuška (22.11.17.)
Ainārs Āķis (20.11.17.)
Šeilija Vertele (25.11.17.)
Toms Gustavs Skrodelis (24.11.17.)
Dāvis Vinters (26.11.17.)

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētas laulības
03.11.17. Andrejs Rakovičs un 
Jeļena ZukeZuka,
15.11.17. Viktors  Ņikoļskis un Alīna 
Rugine,
24.11.17. Daniels Molostovs  un 
Diāna Dundare
25.11.17. Igors Veliks  un Marija 
Novožeņina

Sveicam novada
seniorus
Veltai Jemeļjanovai 
2. novembrī palika 80 gadi 
Ksenijai Bugakovai 
2. novembrī palika 98 gadi
Nadeždai Ormanei 
6. novembrī palika 95 gadi
Ojāram Krūzem 
7. novembrī palika  80 gadi 
Vladislavai Tumuļkānei 
7. novembrī palika 94 gadi
Jegoritijam Kravčukam 
10. novembrī palika 80 gadi
Veronikai Bērziņai 
12. novembrī palika 90 gadi 
Melitai Dinbirei 
12. novembrī palika 80 gadi 
Jāzepam Beitikam 
16. novembrī palika 80 gadi
Irēnai Pavlovičai 
21. novembrī palika 80 gadi 
Gaļinai Grigorjevai 
22. novembrī palika 80 gadi 
Sofijai Timaškevičai 
28. novembrī palika 80 gadi

Valerijai Ditinai 
1.decembrī palika 80 gadi
Aleksandrinai Mahotkinai 
3. decembrī palika 85 gadi 
Birutai Kalvānei 
3. decembrī palika 85 gadi 
Maigai Rubulei 
3. decembrī palika 90 gadi
Andrejam Ivanovam 
6. decembrī palika 85 gadi 
Alexandrai Litvinovai 
6. decembrī palika 90 gadi 
Mārai Graustiņai 
10. decembrī palika 80 gadi  
Marijai Safronovai 
12. decembrī paliks 80 gadi
Vasīlijam Poimanovam 
14. decembrī paliks 85 gadi 
Ērikam Plucim 
19. decembrī paliks 85 gadi
Viktorijai Tabūnai
19. decembrī paliks 93 gadi
Nikolajam Vasiļjevam
24. decembrī paliks 91 gads

Roberts Pēteris Ivankalns  
14.12.43  14.11.17

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

Mārupes novada
Bērnu adventes koncerts

17.decembrī, plkst. 13:00,
Mārupes Kultūras namā

Koncertā skaistās Ziemassvētku melodijas izdziedās Mārupes Kultūras 
nama sieviešu ansamblis “Dzelde”, jauktie kori “Mārupe” un “Resono”, 
sieviešu (senioru) koris “Noktirne” un sieviešu koris “Resono”. Īpašais viesis 
dziedātāja Kristīne Prauliņa, mācītāji Edgars Mažis un Andris Kravalis.
 
Ieeja brīva!

Baltās adventes
koncerts

Ziemassvetku
POp-UP

Darba dienās 09:00-18:00
S., Sv. 10:00-15:00

no 11. līdz 22.decembrim

Norises vieta
SIA “Silja” veikals

Jelgavas ceļš 16, Tīraine

Mārupes

veikaliņš


