2018.GADA DECEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

VALSTS SVĒTKU PASĀKUMĀ
PASNIEGTI GODA RAKSTI
17.novembra vakarā Mārupes
Kultūras namā valsts simtgadei
veltītajā svinīgajā pasākumā “Es
esmu Latvija!” pašvaldība pasnie
dza apbalvojumus un teica paldies
par atbalstu sadarbības partneriem.
Pirmo reizi Mārupes Kultūras namā,
piedaloties Simtgades kamer
orķestrim un solistiem, klātesošiem
bija iespēja dzirdēt Mārtiņa Janso
na operas “Tobago” (1939) frag
mentu pirmatskaņojumus.

P

asākumā tika pasniegti
ministriju atzinības raksti
un domes augstākie apbalvojumi. Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi Atzinības rakstu
domes priekšsēdētāja vietniecei
Līgai Kadiģei par būtisku ieguldījumu izglītības jomā, savukārt
Kultūras nama direktorei Irai Dūdumai piešķirts Kultūras ministrijas
Atzinības raksts par nozīmīgu ie
guldījumu Mārupes novada kultūras
dzīves veidošanā un attīstībā.
Mārupes novada domes augstākais apbalvojums “Goda raksts”
tika pasniegts agronomei Agitai
Pāvulei. Agitas Pāvules ieguldījums
agronomijā un darbs ir ticis
novērtēts gan padomju laikos, gan
arī šobrīd. Viņa ir saņēmusi Triju
Zvaigžņu ordeņa Bronzas goda zīmi,
kā arī Zemkopības ministrijas balvu
“Sējējs – 2014″ par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Agita Pāvule ir
vairāku grāmatu, pētījumu un publikāciju autore. Vēl šobrīd turpina
darboties Agronomu biedrībā, snie

Valsts svētku simtgades pasākumā klātesošajiem bija lieliska iespēja noklausīties M.Jansona operas “Tobago” fragmentu pirmatskaņojumus

dzot savu atbalstu arī publikāciju
gatavošanā.
Mārupes novada domes apbalvo-

jums “Goda raksts” tika pasniegts
arī žurnālistei un vairāku grāmatu
autorei Ilzei Būmanei. Ilze Būmane

lielāko darba dzīves daļu veltījusi
lauku tematikai, strādājot “Lauku
dzīvē” un “Lauku Avīzē”, “Agropols”,

“Praktiskais Latvietis” u.c., bet viņai
vienmēr svarīga bijusi Latvijas vēstures saglabāšana.
turpinājums 8.lpp

Sveikti labākie sportā
Svinīgā gaisotnē 7.decembrī
Mārupes Kultūras namā tika pa
sniegtas gada balvas sportā. Sum
ināti tika labākie sportisti, treneri,
komandas un sporta klubi, kurus
sabiedrība bija izvirzījusi desmit
nominācijām konkursā “Mārupes
novada Sporta laureāts 2018”.

D

omes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe sveica
sportistus ar panākumiem,
uzsverot, ka 2018.gads bijis no
zīmīgs ne tikai sportistu individuālajos sasniegumos, bet arī paš
valdībai, jo, domājot par mārupiešu
iespējām sportot un aktīvi pavadīt
brīvo laiku, šogad atklāti divi jauni
sporta stadioni. L.Kadiģe novēlēja
sportistiem neapstāties pie esošajiem panākumiem, bet, ticot saviem
spēkiem, sasniegt arvien jaunas virsotnes.
Titulu “Gada sporta notikums”
ieguva Mārupes Lielais motokross,

piektdiena, 14.decembris 2018

ko organizē biedrība „Mārupes Auto
Moto klubs „Bieriņi””.
Jau piekto gadu Jaunmārupē
moto centrā “VILCIŅI ” notiek motokrosa sacensību seriāls, ar 5 posmiem bērnu mini -motokrosā un
Bieriņu Kauss pieaugušajiem. Šo
gad notika arī motosporta veterānu
salidojums, kā arī pirmo reizi - Latvijas čempionāts MX Dāmu klasē.
Titulu “Gada sporta spēļu komanda” ieguva Mārupes sporta centra
puišu basketbola komanda „Mār
upes SC U12”.
2006.gadā dzimušo puišu basketbola komanda „Mārupes SC U12”
treneru Matīsa Vārnas un Māra
Stumbiņa vadībā ar panākumiem
startējusi gan vietēja mēroga, gan
starptautiskās sacensībās.
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta finālturnīrā (Latvijas čempionātā) izcīnīta 2.vieta (visas sezonas garumā turnīrā piedalījās 38 Latvijas komandas), Baltijas

basketbola līgā (Baltic Boys basketball league) izcīnīta 5.vieta (piedalījās 28 komandas visas sezonas
garumā), Marupe Cup 2018 izcīnīta
2.vieta.
Titulu “Gada sporta klubs” ieguva
biedrība „Mārupes BMX klubs”.
Biedrība organizējusi Latvijas
BMX čempionātus, kuros piedalījušies 319 sportisti no visas Latvijas, 56 no tiem pārstāvēja Mārupes
novadu, klubu vērtējumā iegūstot
2.vietu. Par valsts čempiona tituliem sportisti sacentās 23 dažādās
vecuma un meistarības grupās.
Klubs organizē arī Mārupes BMX
kausa izcīņas sacensības. Mārupes
BMX klubs veicinājis BMX sporta attīstību novadā, kluba biedriem ir
augsti sasniegumi gan Latvijas, gan
starptautiskās sacensībās un Pa
saules čempionātā.
turpinājums 10.lpp

15.janvārī sākas reģistrācija bērnu
uzņemšanai 1.klasē
Mārupes novada pašvaldība in
formē, ka 2019.gada 15. janvārī
pulksten 8.30 Mārupes novada
pašvaldības izglītības iestādēs
sāksies reģistrācija bērnu uzņemša
nai 1.klasē.
Vēršam uzmanību, ka iesniegumu
reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst.
8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie
e-pasti būs neaktīvi.
Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu
izvēlētajā vispārējās izglītības ie
stādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas e-pasta adresi:
• Mārupes vidusskolai - 1klase.
mvsk@marupe.lv;
• Mārupes pamatskolai - 1klase.tiraine@marupe.lv;
• Jaunmārupes pamatskolai –
1klase.jmsk@marupe.lv;
• Mārupes novada Skultes sā-

kumskolai – 1klase.skulte@mar
upe.lv.
Reģistrācija bērnu uzņemšanai
1.klasē 2019./2020. mācību gadam
notiks līdz 2019.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
kritērijiem bērnu uzņemšanai paš
valdības vispārējās izglītības
iestādēs iespējams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Izglītība / Uzņemšana izglītības
iestādēs.
Iesniegumu personīgi var iesniegt
izglītības iestādes norādītajos
pieņemšanas laikos (pirmajā pie
teikšanās dienā no plkst. 8:30).
Izglītības iestādes direktors vai piln
varots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrēs iesniegumu, fiksējot
iesniegšanas datumu un laiku.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes lēmumi 28. novembra sēdē
Lēma par adrešu piešķiršanu,
lietošanas mērķu maiņu un zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu
vairākiem nekustamajiem īpašum
iem.
Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
dzīvojamo
māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai 22 personām.
Apstiprināja nolikumu projektu
konkursam „Mārupe – mūsu mājas
2019” „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”.
Lēma slēgt deleģēšanas līgumu,
pilnvarojot veikt likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktā paredzēto no
pašvaldības autonomām funkcijām
izrietošo pārvaldes uzdevumu - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (īslaicīgu sociālo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām) ar līguma termiņu – trīs gadi no līguma
noslēgšanas brīža, ar SIA „Rīgas
1.slimnīca” un SIA „Irlavas Sarkanā
Krusta slimnīca”.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 19/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos noteikumos Nr.
29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem novada sportistiem.
Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes
Auto Moto klubs „BIERIŅI””
nominācijā „Mārupes novada Gada
sporta notikums” apbalvojumu
„Atzinības raksts” II pakāpe, basketbola komandai „Mārupes SC U12”
nominācijā „Mārupes novada Gada
komanda” apbalvojumu „Atzinības
raksts” II pakāpe, biedrībai „Mārupes
BMX klubs” nominācijā „Mārupes
novada Gada sporta klubs” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe,
Gaļinai Brokai nominācijā „Mārupes
novada Gada treneris” apbalvojumu
„Atzinības raksts” II pakāpe, tenisistei Dārtai Daļeckai nominācijā
„Gada sportiste jauniešu grupā” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe, vieglatlētei Agitai Šveterei
nominācijā „Gada sportiste pieau-

gušo grupā” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe, kalnu slēpotājam
Kristapam
Zvejniekam
nominācijā „Gada sportists pieaugušo grupā” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe, riteņbraucējam Mečislavam Bartuševičam
nominācijā „Gada sportists senioru
grupā” apbalvojumu „Atzinības
raksts” III pakāpe, BMX riteņbraucējam Markam Švalkovskim nominācijā „Gada sportists jauniešu grupā”
apbalvojumu „Atzinības raksts” III
pakāpe, Guntim Ruskim nominācijā „Paraugs sportā” apbalvojumu
„Atzinības raksts” III pakāpe.
Piešķirt Aivaram Ošiņam par iegūto otro vietu fotokonkursā „Es Mīlu
Mārupi” apbalvojumu „Atzinības
raksts” III pakāpe, Laurim Līv
ziniekam par iegūto pirmo vietu fotokonkursā „Es Mīlu Mārupi” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe.
Apstiprināja Mārupes novada
domes Ētikas kodeksu.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 20/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr.
13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Mārupē”.
Atcēla saistošos noteikumus Nr.
18/2018 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas
kārtība” Mārupes novada domes
2018. gada 31. oktobra sēdē Nr. 14
ar lēmumu Nr.2 4 apstiprinātajā redakcijā un pieņēma saistošos noteikumus Nr. 18/2018 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas
īstenošanas kārtība” jaunajā precizētajā redakcijā
Lēma piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca” finansiālo atbalstu
700,00 eiro apmērā projekta „Svētku izstāde” īstenošanai, 2018. gada
28. decembrī rīkojot mākslas darbu
izstādi Mārupes novada kultūras
nama vestibilā.
Mārupes novada domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Informācija par Publisko iepirkumu likuma
kārtībā veiktajiem iepirkumiem novembrī
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes pamatskolas pārbūves
būvprojekta izstrāde, būvdarbi un
autoruzraudzība,
piedāvājumu
iesniegšana līdz 11.01.2019.
Mārupes novada pašvaldības ielu
pārbūve, notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Labiekārtojuma elementu izgata
vošana un uzstādīšana Mārupes
novadā, iepirkums pārtraukts, jo
piedāvātās cenas pārsniedz
pasūtītāja finanšu iespējas.
Gaismas
dekoru
piegāde,
pieņemts lēmums par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu Aktsiaselts Adam Bd filiālei “Adam Decolight Latvia”.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
SIA “BALTIJAS BŪVE” par ietves
izbūvi no Loka ceļa līdz Jaunmārupes pamatskolai, līguma summa 83 671,99 eiro bez PVN.
SIA “ARHITEKTA G.VĪKSNAS BIROJS” par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē, projektēšanas darbiem
līguma summa 299 856,80 eiro, autoruzraudzībai līguma summa 20
317,40 eiro bez PVN.
SIA “EDS” par dažādiem elektromontāžas darbiem Mārupes novada teritorijā un pašvaldības iestādēs,
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līguma summa 169 999,99 eiro bez
PVN.
SIA “DATI Group” par video
novērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera piegādi un uzstādīšanu, līguma summa
līdz 80 000,00 eiro bez PVN.
Sandras Balkājas individuālais
uzņēmums “SKRODERS” un V.
Bļinkovas individuālais uzņēmums
“MĀKSLA” par tautas tērpu piegādi
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, 1.daļā - Mārupes
pamatskolai – līguma summa 1
988,00 eiro bez PVN, 2.daļā - PII
“Mārzemīte” līguma summa 1
246,00 eiro bez PVN.
SIA “Go Play” par rotaļu laukuma
aprīkojuma iegāde un uzstādīšana
publiskajā skvērā Tīraines ielā 14,
līguma summa 6 330,00 eiro bez
PVN.
SIA “Fixman” par labiekārtojuma
elementu iegādi un uzstādīšanu
Mārupes pamatskolas teritorijā, 1.
daļā par rotaļu kompleksa uzstādīšanu līguma summa 7 218,59
eiro bez PVN, 2.daļā par velonovietnes uzstādīšanu līguma summa 1 088,00 eiro bez PVN.
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Par nodokļu atvieglojumiem 2019.gadā
Tāpat kā iepriekšējos gadus,
2019. gadā Mārupes iedzīvotājiem
būs iespēja saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50%
apmērā par mājokli, kurā tā
īpašnieks ir deklarējis savu dzīves
vietu. Šogad lemts arī par 90 % at
vieglojumu piešķiršanu 1991.gada
barikāžu dalībnieku statusu iegu
vušām personām.

N

ekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaide 50% apmērā par mājokli tiek
piešķirta, ja:
• īpašniekam par mājokli nav NĪN
parādu;
• īpašnieks ir deklarējis savu dzī
vesvietu mājoklī uz taksācijas
gada 1.janvāri plkst.00.00
• nav konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi.
Šajā gadījumā nodokļa atvieglojums tiek piešķirts pēc pašvaldības
iniciatīvas, negaidot nodokļu
maksātāja iesniegumu.
Ja īpašnieks deklarē savu dzīvesvietu 1.janvārī vai vēlāk, bet mājoklī
ir deklarēta kaut viena persona, NĪN
aprēķina vispārējā kārtībā –
piemērojot procentu likmi 0,2%,
0.4%, 0,6% apmērā atkarībā no
būves kadastrālās vērtības.

Ja mājoklī (fiziskai vai juridiskai
personai piederošā īpašumā) uz
taksācijas gada 1.janvāri plkst.00.00
nav deklarēta neviena persona, tiek
piemērota NĪN likme 1,5% apmērā
līdz nākošajam mēnesim, kad tajā
tiek deklarēta kādas personas dzī
vesvieta.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ar nekustamā īpašuma nodokli 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 likumā 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 normatīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums - 8 gadi,
nav spēkā esošas būvatļaujas u.c.
Ja ir konstatēts būvniecības noteikumu pārkāpums, piemēro NĪN likmi 3% apmērā līdz nākošajam mēnesim, kad konstatētais pārkāpums

ir novērsts. Šī NĪN likme tiek
piemērota zemei vai būvei, kurai ir
lielāka kadastrālā vērtība.
Tāpat kā iepriekš tiek saglabāti
nodokļu atvieglojumi vairākām
iedzīvotāju kategorijām – kopumā
21 atvieglojuma veids fiziskām un
juridiskām personām, tai skaitā ģimenēm ar trīs vai vairāk bērniem,
trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), vientuļajiem
pensionāriem.
Pieteikšanās NĪN atvieglojumu
saņemšanai paliek nemainīga Mārupes novada pašvaldībā līdz
taksācijas gada 15.decembrim
jāiesniedz rakstveida iesniegums,
tam pievienojot dokumentu kopijas,
kas
apliecina
atvieglojuma
piešķiršanas pamatu.
Papildus jau esošajiem atvieglojumu veidiem 2018.gada 28.novembra domes sēdē lemts par 90% NĪN
atvieglojuma piešķiršanu arī 1991.
gada barikāžu dalībnieku statusu
ieguvušām personām, kas stāsies
spēkā ar 2019.gada 1.janvāri.
Iesniegumus
atvieglojumu
saņemšanai par 2019.gadu varēs
iesniegt līdz 2019.gada 15.decembrim.

Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšana
ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu izvešanu
Sabiedrisko pakalpojumu regu
lēšanas komisija (SPRK) apsti
prinājusi jaunus SIA “Getliņi EKO”
sadzīves atkritumu apglabāšanas
poligonā tarifus. No 2019.gada par
nešķiroto sadzīves atkritumu no
glabāšanu “Getliņi EKO” poligonā
būs jāmaksā 58,12 EUR/t, kur
iekļauts arī dabas resursu nodokļa
(DRN) likmes pieaugums no 35.00
EUR/t uz 43.00 EUR/t.

M

ainoties dabas resursu
nodokļa (DRN) likmei un
maksai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā,
no 2019.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par
sadzīves atkritumu izvešanu SIA
“Eco Baltia vide” apkalpotajās
pašvaldībās, tostarp arī Mārupes
novadā.
Mārupes novadā SIA “Eco Baltia

vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs – 9,23 EUR/m3 (šobrīd –
6,65 EUR/m3). Tādējādi privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3
konteinera vienas tukšošanas rei
zes izmaksas pieaugs par aptuveni
0,76 EUR ar PVN.
Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs
par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pakalpojuma sniedzēja
izmaksas.
SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka
saskaņā ar normatīvajos aktos
paredzēto, arī turpmāk katru gadu

Mārupes novadā sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai uzstādīs
videonovērošanas iekārtas
Noslēdzies atklātā iepirkuma konkurss video
novērošanas sistēmas programmatūras, kameru un
servera uzstādīšanai Mārupes novadā. Sabiedriskās
kārtības un drošības nolūkos Mārupes novadā 12 vi
etās tiks uzstādītas videonovērošanas iekārtas
Pašvaldības policijas darba nodrošināšanai.

A

tklātajā iepirkuma konkursā piedalījās seši
pretendenti un par uzvarētāju ar piedāvāto
iepirkuma līguma summu 29 991,14 EUR bez
PVN atzīta SIA “DATI Group”.
Video novērošanas kameras tiks uzstādītas:
• Vecozolu ielas un Jelgavas ceļa krustojumā;
• Pie Mārupes novada Domes (Daugavas iela 29,
Mārupe);
• Rožu ielas un Mārupītes gatves krustojumā;
• Tīrainē - bērnu laukumā Viršu ielā;
• Pededzes ielas un Lilijas ielas aplī Mārupē;
• Mārupes kapos, Meldriņu ieā, 7 autobusa galapunktā;
• Skultes ielā (Dienas centrā, Skultes ielā 31, Skultē);
• Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē (Jaunmārupes
pamatskolā un veikalā “Klements”);
• Mazcenu alejā 33/3 (bibliotēkā), Jaunmārupē;
• Mazcenu alejā 39 (Mūzikas un mākslas skolā), Jaunmārupē;
• Rožu ielā 35 (Pirmsskolas izglītības iestādē
“Mārzemīte”;
• Mārupes vidusskolā, Kantora ielā 97.

pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli
atspoguļosies pakalpojumu cenās.
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa
likumu 2018.gadā DRN par vienas
tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35
EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs
43EUR/t, bet 2020.gadā – 50 EUR/t.
Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu
poligonā, SIA “Eco Baltia vide”
turpinās investēt atkritumu šķi
rošanas infrastruktūrā un jaunos,
modernos risinājumos.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazi
nāties ar SIA “Eco Baltia vide” rakstot e-pastu uz marupe@ecobaltiavide.lv vai zvanot pa tālr. 8717.

Uzņēmuma “Mārupes komunālie
pakalpojumi” paziņojumi
Sākot ar 2019. gada 2. janvāri A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” kases strādās:
Viršu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novadā,
pirmdienās 8:30 – 13:00, ceturtdienās 13:00 – 18:00
Skultes ielā 15-1, Skultē, Mārupes novadā,
pirmdienās 13:00 – 18:00, ceturtdienās 8:30 – 13:00
Vēršam uzmanību, ka norēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem var veikt arī veikalu tīkla
“MAXIMA” kasēs, kā arī veicot pārskaitījumu uz A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” norēķinu kontiem,
kas norādīti rēķinos.
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” saziņai ar
klientiem ir ieviesti jauni mobilo sakaru telefona numuri:
ADMINISTRĀCIJA
GRĀMATVEDĪBA
AVĀRIJAS DIENESTS

2 867 0000
2 807 0044
2 200 9333

Klienti saziņai ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” var izmantot arī fiksēto tālruņu līniju ar sekojošiem telefona numuriem:
ADMINISTRĀCIJA
GRĀMATVEDĪBA

6 791 5279
6 791 5284
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
18/2018
Mārupē

II. Bērnu reģistrācijas kārtība
izglītības iestādēs
6. Pieteikuma reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā
gada garumā no dzimšanas brīža,
bērna likumiskajam pārstāvim aizpildot elektroniskās reģistrēšanās
pieteikumu tīmekļa vietnē https://
www.epakalpojumi.lv (turpmāk –
portāls) vai ierodoties reģistrācijas
vietā Mārupes novada Izglītības
dienestā (turpmāk – reģistrācijas vieta).

7. Reģistrējot bērnu pirmsskolas
rindā reģistrācijas vietā, bērna likumiskais pārstāvis uzrāda personu
apliecinošu dokumentu, iesniedz
noteiktas formas pieteikumu, kurš
pieejams lejupielādēšanai pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv
vai saņemšanai drukātā formā
pašvaldībā 28.punkta kārtībā, kā arī
Klientu apkalpošanas centrā. Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā, bērna likumiskais pārstāvis atzīmē pieteikumā ne vairāk kā četras
vēlamās pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes prioritārā secībā
un mācību gadu, no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē. Bērna likumiskajam pārstāvim nav tiesību
atzīmēt vēlamu privāto pirmsskolas
izglītības iestādi. Šī punkta kārtībā
izteiktās bērna likumiskā pārstāvja
vēlmes pēc iespējas tiek ņemtas
vērā, lemjot par vietas piešķiršanu
bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.
8. Reģistrējot pieteikumu portālā,
bērna likumiskais pārstāvis:
8.1. reģistrējas portālā www.epakalpojumi.lv;
8.2. aizpilda pieteikumu. Bērna likumiskais pārstāvis atzīmē pieteikumā ne vairāk kā četras vēlamās
pašvaldības izglītības iestādes prioritārā secībā un mācību gadu, no
kura nepieciešama vieta izglītības
iestādē. Bērna likumiskajam
pārstāvim nav tiesību atzīmēt vēlamu privātās pirmsskolas izglītības
iestādi. Šī punkta kārtībā izteiktās
bērna likumiskā pārstāvja vēlmes
pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu bērnam,
taču tās nav obligāti izpildāmas.
9. Visi pieteikumi tiek
reģistrēti pašvaldības reģistrā (turpmāk – reģistrs) pieteikumu
iesniegšanas secībā, veidojot katram bērnu dzimšanas gadam savu
pirmsskolas rindu.
10. Pieteikumu nereģistrē, ja:
10.1. bērns jau saņem pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu;
10.2. bērna likumiskais pārstāvis
pieteikumu atsauc, pašvaldībā
iesniedzot iesniegumu par atteikumu no pašvaldības apmaksātā
pirmsskolas izglītības pakalpojuma.
11. Pašvaldība nodrošina reģistra
publisko pieejamību portālā.
12. Bērna likumiskā pārstāvja pienākums ir informēt pašvaldību par
bērna speciālajām vajadzībām, kuras atklājas pēc bērna reģistrācijas
pirmsskolas rindā, kā arī par izmaiņām veselības stāvoklī. Bērna likumiskais pārstāvis informē
pašvaldību par pieteikumā norādīto
datu izmaiņām (dzīvesvietas vai tālruņa numura maiņa, e-pasta maiņa,
bērna iestāšanās citā izglītības
iestādē) 10 (desmit) darba dienu
laikā no šo izmaiņu rašanās dienas.
13. Līdz vietas piešķiršanai izglītības iestādē bērna likumiskajam
pārstāvim ir tiesības:
13.1. iesniegt iesniegumu un
mainīt pieteikumā norādīto informāciju par vēlamajām izglītības
iestādēm un mācību gadu, no kura
bērnam nepieciešama vieta pirmsskolas izglītības apguvei, saglabājot pieteikuma reģistrācijas datumu,
ierodoties reģistrācijas vietā;

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
20/2018
Mārupē

tošajos noteikumos Nr. 13/2017
„Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”

Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 28. novembra
sēdes Nr. 15 lēmumu Nr. 21
Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības nodroši
nāšanas funkcijas īstenošanas
kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. punktu un 43. panta trešo
daļu, Vispārējās izglītības likuma
26. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērns) reģistrācijas un
uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) dibinātās pirmsskolas izglītības
iestādēs, vispārējo izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās (turpmāk kopā
– pašvaldības izglītības iestādes)
un pašvaldības apmaksātās vietās
privātajās izglītības iestādēs.
2. Pirmsskolas vecuma bērniem
tiek nodrošināta iespēja apgūt
pirmsskolas izglītības programmu:
2.1. pašvaldības izglītības
iestādēs;
2.2. pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs.
3. Pašvaldība slēdz līgumu ar
Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izraudzītajām privātajām
izglītības iestādēm par noteikta
skaita pašvaldības apmaksātu vietu
iegādi noteiktam laika periodam,
sedzot izmaksas apmērā, kāds noteikts publiskā iepirkuma rezultātā.
Pirmsskolas izglītības programmas
apgūšana pašvaldības apmaksātās
vietās privātajās izglītības iestādēs
saistošo noteikumu izpratnē ir
pielīdzināma pirmsskolas izglītības
programmas apgūšanai pašvaldības izglītības iestādēs.
4. Pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam nodrošina ar 1. septembri
kalendārajā gadā, kad bērnam aprit
1,5 gadi līdz pamatizglītības apguves uzsākšanai.
5. Vecāki vai bērna aizbildnis
(turpmāk – bērna likumiskais
pārstāvis) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrē bērnu vienotā
rindā (turpmāk tekstā – pirmsskolas rinda) uz pašvaldības izglītības
iestādēm un pašvaldības apmaksātām vietām privātajās izglītības iestādēs (turpmāk viss kopā –
izglītības iestāde.

Pieņemti ar Mārupes novada
domes2018. gada 28. novembra
sēdes Nr.15 lēmumu Nr. 20
Grozījums Mārupes novada
domes 2017. gada 29. marta sais-
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Izdoti saskaņā ar likuma “ Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 3.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.
panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu,
(4) daļu,

13.2. iesniegt iesniegumu un atsaukt pieteikumu, ierodoties reģistrācijas vietā;
13.3. veikt izmaiņas pieteikumā
un atsaukt pieteikumu, reģistrējoties portālā.
III. Bērnu uzņemšanas kārtība
izglītības iestādē
14. Izglītības iestādes vadītājs informē pašvaldību par brīvajam vietām izglītības iestādē 5 (piecu) darba dienu laikā no brīvo vietu rašanās
brīža.
15. Izglītības iestādē grupas komplektē no vienotās pirmsskolas rindas attiecīgam gadam reģistrētajiem bērniem atbilstoši licencētajām
programmām, ievērojot prioritāro
secību un nepārsniedzot normatīvajos aktos paredzēto bērnu skaitu
grupā. Pirmās nokomplektē grupas
visās
pašvaldības
izglītības
iestādēs, pēc tam - pašvaldības apmaksātās vietās privātajās izglītības iestādēs, ja tādas ir tikušas izveidotas.
16. Bērni tiek uzņemti izglītības
iestādēs ar 1.septembri, ja ir
pieņemts lēmums par vietas
piešķiršanu saskaņā ar 18.punktu
un bērna likumiskais pārstāvis no
1. jūnija līdz 25. augustam ir iesniedzis izglītības iestādē 20.punktā
minētos dokumentus. Gada laikā
brīvās vietas tiek papildinātas atbilstoši attiecīgā bērna vecumam un
vakantajām vietām grupās.
17. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu
izglītības iestādē, ārpuskārtas tiek
uzņemti :
17.1. bērni Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos,
17.2. bērni, kuriem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novadā;
17.3. bērni, kuri palikuši bez vecāka aizgādības (audžuģimene, aizbildniecība, ārpus ģimenes aprūpes
iestāde), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā;
17.4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē izglītojamā brāļi vai māsas, ja bērna un bērna likumiskā
pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novadā;
17.5. bērni, kuriem kāds no likumiskajiem pārstāvjiem strādā
Mārupes novada domes dibinātajā
iestādē (pēc pārbaudes laika);
17.6. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni), ja bērna un bērna likumiskā pārstāvja
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novadā;
17.7. bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz vienu no likumiskajiem pārstāvjiem ir Mārupes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
18. Par vietas piešķiršanu izglītības iestādē saistošajos noteikumos
noteiktajā kārtībā lēmumus pieņem
centralizētā Bērnu uzņemšanas
komisija (turpmāk tekstā –
Komisija).

Izdarīt Mārupes novada domes
2017. gada 29. marta saistošajos
noteikumos
Nr.
13/2017
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.Izteikt Saistošo noteikumu 6.2
apakšpunktu slejā „kategorija” šādā

19. Pēc Komisijas lēmuma
pieņemšanas pašvaldība 10 (desmit) dienu laikā informē likumisko
pārstāvi par vietas piešķiršanu bērnam izglītības iestādē, nosūtot uz
pieteikumā norādīto adresi (elektronisko pastu) paziņojumu.
20. Saistošo noteikumu 16.punktā norādītajā termiņā likumiskajam
pārstāvim ir
20.1. jāiesniedz izglītības iestādē:
20.1.1. iesniegums par bērna
uzņemšanu izglītības iestādē;
20.1.2. bērna medicīnisko karte
ar speciālistu slēdzienu par bērna
veselības
stāvokli
(veidlapa
Nr.026/u);
20.1.3. citus dokuments, ja tādu
iesniegšanu paredz spēkā esošie
normatīvie akti, kas piemērojami
konkrētajam gadījumam.
20.2. un jānoslēdz līgums ar
Izglītības iestādi.
21. Saistošo noteikumu 20. punktā minēto prasību daļējas vai pilnīgas neizpildes gadījumā vai 16.
punktā norādītā termiņa nokavēšanas gadījumā Komisijai ir tiesības atcelt lēmumu par vietas
piešķiršanu bērnam izglītības
iestādē, vienlaicīgi reģistrējot pirmsskolas rindā ar pēdējo kārtas numuru attiecīgam gadam.
22. Pēc 20. punktā minēto dokumentu saņemšanas un līguma
noslēgšanas, Iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu
izglītības iestādē, norādot programmu, kuru bērns apgūs, un ne vēlāk
kā 1 (vienas) darba dienas laikā
piereģistrē bērnu Valsts izglītības
informācijas sistēmā.
23. Izglītības iestādes maiņa
iespējama šādā kārtībā:
23.1. Saistošo noteikumu 22.
punkta prasībām atbilstoša bērna
likumiskais pārstāvis bez pašvaldības līdzdalības vienojas ar cita saistošo noteikumu 22.punkta prasībām
atbilstoša bērna likumisko pārstāvi
par savstarpēju izglītības iestāžu
maiņu;
23.2. vienošanos panākušie likumiski pārstāvji iesniedz abpusēji
parakstītus iesniegumus katrs tajā
izglītības iestādē, kurā bērns ir
uzņemts 22. punkta kārtībā;
23.3. iestādes vadītāji informē
Komisiju un viens otru par saņemtajiem iesniegumiem;
23.4. iestādes vadītāji katrs atsevišķi izdod rīkojumu, kurā vienlaikus
tiek atskaitīts tas bērns, kurš pāriet
citā izglītības iestādē, un tiek
uzņemts tas bērns, kas pāriet izglītības iestādē atskaitīta bērna vietā.

ziņojumi par pārkāpumu).
25.5. bērns apgūst programmu citas pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošā izglītības iestādē;
25.6. bērns bez attaisnojoša
iemesla ilgstoši nav apmeklējis
izglītības iestādi, likumiskajam
pārstāvim par to neinformējot izglītības iestādes vadītāju. Par ilgstošu
prombūtni šī punkta izpratnē ir
uzskatāma tāda, kuras rezultātā
izglītības iestāde netiek apmeklēta
vairāk kā 2 (divas) nedēļas pēc kārtas vai arī 2 (divu) secīgu mēnešu
periodā apmeklēto dienu skaits ir
mazāks par 30 (trīsdesmit) dienām.
26. Par attaisnojošu iemeslu
uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko
apliecina ārsta izsniegta izziņa, bērna likumisko pārstāvju atvaļinājums, par kuru bērna likumiskie
pārstāvji iepriekš rakstiski informē
iestādes administrāciju, vai citi neparedzēti gadījumi, kurus izvērtē
Komisija.
27. Bērnu atskaita no izglītības
iestādes:
27.1. ar Komisijas lēmumu, ja
bērns apmeklējis pašvaldības apmaksāto vietu privātajās izglītības
iestādēs;
27.2. ar Izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, ja bērns ir apmeklējis
pašvaldības izglītības iestādi.

IV. Bērnu atskaitīšanas kārtība no
izglītības iestādes
25. Atskaitīšana no izglītības
iestādes tiek veikta šādā gadījumā:
25.1. pēc likumiskā pārstāvja
iesnieguma;
25.2. bērns ir saņēmis izziņu par
pirmsskolas izglītības mācību programmas apguvi;
25.3. bērna veselības stāvoklis
pēc pedagoģiski medicīniskās
komisijas slēdziena nepieļauj viņa
atrašanos vispārēja tipa pirmsskolas grupā;
25.4. likumiskie pārstāvji neievēro
iestādes darba laiku (pirmsskolas
izglītības skolotāja 3 (trīs) rakstiski

VI. Noslēguma jautājumi
33. Bērniem, kuri reģistrēti reģistrā pirms šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās, tiek saglabāts
pirmreizējās reģistrācijas datums.
34. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Mārupes novada domes
2016. gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr. 32/2016
„Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas
kārtība”.

redakcijā:
„6.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem, Afganistānas kara
dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un
1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām”
2.Papildināt Saistošos noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Saistošo noteikumu 6.2 apa-

kšpunkts slejā „kategorija” daļā par
1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušām personām stājas
spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.”

V. Lēmumu pieņemšana un apstrīdēšanas kārtība
28. Šajos saistošajos noteikumos
paredzētās pašvaldības darbības
veic un pašvaldības lēmumus
pieņem Mārupes novada domes dibinātā iestāde – Mārupes novada
Izglītības dienests.
29. Komisiju izveido Mārupes
novada dome ar atsevišķu lēmumu,
tā darbojas saskaņā ar Mārupes
novada domes apstiprināto nolikumu.
30. Izglītības iestāžu vadītāju
kompetenci un darbības tiesiskumu
nosaka spēkā esošie normatīvie akti
izglītības jomā, šie saistošie noteikumi, Mārupes novada domes lēmumi.
31. Komisijas, Izglītības dienesta
un pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju pieņemtos lēmumus un
faktisko rīcību var apstrīdēt
Mārupes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā
32. Mārupes novada domes
pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B”, Mārupē, detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.15) “Par
nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 80760080067), detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Vazdiķi-B”, teritorija, aptuveni
3,82 ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums “Vazdiķi-B” atrodas ciema

teritorijā, funkcionālajā zonā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās teritorijas (DzD).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir
radīt
priekšnoteikumus
daudzdzīvokļu māju būvniecībai,
paredzot zemes vienību sadalījumu
un transporta risinājumus. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju
var

iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2019.gada 11.janvārim
Mārupes no-vada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmek
lētāju pieņemšanas laikā – pirm
dienās un ceturtdienās no 9.0018.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu
„Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības,
„Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā

Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.15) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamo īpašumu „Viesturi-1”,
„Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes
vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes
vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorija, aptuveni 48,95 ha
kopplatībā, kas atrodas Mārupes
novadā blakus golfa laukumam
“Viesturi”.
Saskaņā ar Mārupes novada ter-

itorijas plānojumu 2014. -2026. ga
dam, detālplānojuma teritorijā esošie īpašumi atrodas vairākās funkcionālajās zonās: Savrupmāju apbūves
teritorijas
apakšzonā
Mežaparku apbūves teritorijas
(DzSM), Dabas un apstādījumu teri
torijas apakšzonā Publiskas lab
iekārtotas ārtelpas (DA) un Lauksaimniecības teritorijas (L).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemes vienību sadali dzīvojamo māju būvniecībai. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamo īpašumu
īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,

kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2019.gada 11.janvārim
Mārupes no-vada domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirm
dienās un ceturtdienās no 9.0018.00.

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada
konsultatīvajās padomēs
Mārupes novada dome izsludina
jaunu dalībnieku uzņemšanu piecās
konsultatīvajās padomēs. Aicinām
pieteikties Mārupes iedzīvotājus,
biedrības un komersantus, kuri lab
prāt aktīvi līdzdarbotos padomes
sastāvā, kuriem rūp novada attīstī
ba un kas vēlas dalīties ar savu
pieredzi, zināšanām, idejām un
novērojumiem.

M

ārupes novada konsultatīvā padome ir Mārupes
novada domes izveidota
konsultatīva institūcija, kuru pārstāv
dažādu profesionālo jomu domes
speciālisti, uzņēmēji un sabiedrības
pārstāvji. Lai uzraudzītu izstrādāto
stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju, Mārupes novada Dome izveidojusi sešas konsultatīvās padomes mārketinga, tūrisma, sporta
un aktīvās atpūtas, izglītības,
uzņēmējdarbības un kultūrvides
jomās.
Padomes darba galvenie uzdevu-
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mi ir uzraudzīt un ieviest izstrādātās
stratēģijas, saskaņot plānoto ikgadējo nozares budžetu atbilstoši
stratēģijai, ierosināt grozījumus apstiprinātajās stratēģijās un izskatīt
citus nozarei būtiskus jautājumus.
Konsultatīvās padomes tiek sasauktas ne biežāk kā 3 – 4 reizes gadā.
Šobrīd pieejamas šādas vakan
ces:
• Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome – divas vakances
komersanta pārstāvjiem, kas darbojas sporta jomā un divas
vakances Mārupes novadā
deklarētiem iedzīvotājiem;
• Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome – viena vakance
Mārupes novadā reģistrētam nevalstiskās organizācijas pār
stāvim un trīs vakances Mārupes
novadā reģistrēto uzņēmumu
pārstāvjiem;
• Mārketinga konsultatīvā padome
- vakance Mārupes novadā

deklarētam iedzīvotājam;
• Kultūrvides konsultatīvā padome
– četras vakances Mārupes
novadā deklarētiem iedzīvotājiem
un aicinām atsaukties arī
Mārupes novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas, kā arī
komersanta pārstāvjus;
• Tūrisma konsultatīvā padome aicinām atsaukties Mārupes
novadā reģistrētās nevalstiskās
organizācijas, kā arī komersanta
pārstāvjus.
Pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz
2019.gada 11. janvārim Attīstības
nodaļas vadītājas palīdzei Inutai
Šarokai, sūtot informāciju uz e-pastu: inuta.saroka@marupe.lv vai rakstiski, adresējot to Mārupes novada
Domei, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, LV-2167, norādot
savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, tālrunis un e-pasts).
Attīstības nodaļa

Paziņojums par lēmumu precizēt iesniegto
nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 un „Dvīņi”,
Jaunmārupē, detālplānojuma projektu
Mārupes novada Dome 2018.gada 28.novembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.9 (prot. Nr.15) ” Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr.
80760110940) un „Dvīņi” (kadastra Nr. 80760110611), Jaunmārupē,
Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes
vadītāja ziņojumam”.
Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Rasmas”, Mārupē detālplānojuma publiskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 7.janvārī plkst. 11:00
notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam
„Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760072076), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju
atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā,
tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rožu iela 31,
Mārupē, detālplānojuma publiskās apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju
atzinumu izskatīšanas sanāksmi.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 9.janvārī plkst. 16:00
notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam
Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120657), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju
atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā,
tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rēviņas”
2.z.v., Mārupē, detālplānojuma publiskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2019. gada 10.janvārī plkst.
17:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam “Rēviņas” 2.z.v., Mārupē, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums
80760070602), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties Attīstības nodaļā,
tālr.67149862.

20. un 21. decembrī SIA “Eco Baltia vide”
organizē lielgabarīta un mājsaimniecībā
radušos bīstamo atkritumu izvešanas akciju
Vides apsaimniekošanas uzņē
mums SIA “Eco Baltia vide” Mārupes
novadā šā gada 20. un 21.decembrī
organizē lielgabarīta un mājsaim
niecībā radušo bīstamo atkritumu
izvešanas akciju no privātper
sonām.

P

ieteikt lielo un bīstamo atkritumu izvešanu ir aicināts
ikviens Mārupes novada
iedzīvotājs zvanot pa tālr. 8717 vai
rakstot uz marupe@ecobaltiavide.
lv līdz 17. decembrim (ieskaitot),
obligāti norādot atkritumu veidu, aptuveno apjomu un savākšanas vietu.
Pieteikto lielgabarīta un bīstamo
atkritumu savākšana notiks š.g. 20.
un 21.decembrī, sākot no plkst. 7:00
visas dienas garumā. Lai nodrošinātu pieteikto atkritumu izvešanu, atkritumi ir jāizliek pieteikumā norādītajā vietā, ārpus iežogotas teritorijas, kas ir pieejama “Eco

Baltia vide” darbiniekiem. Pašiem
atrasties klāt savākšanas laikā nav
nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači
u.c.).
• Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, t.sk. elektroiekārtas (baterijas
un akumulatori, sadzīves elektroiekārtas, viens komplekts vieglo
automašīnu riepu bez diskiem,
spuldzes u.c.).
Veicot lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti cita veida atkritumi, kā piemēram, sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas,
palodzes, durvis logi u.c. ražošanas
atkritumi, kas radušies būvniecības
procesā).
Sīkāka informācija par nododa
majiem atkritumu veidiem www.
ecobaltiavide.lv
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Novadā

Mārupes vēstis

“Air Baltic Corporation” Top 500
eksportētājs ar lielāko eksporta pieaugumu

Grantu programmā (ie)dvesma Mārupes novada domes grants
piešķirts uzņēmumam ASYA
Noslēdzoties SEB bankas, Jūr
malas pilsētas, Ķekavas, Mārupes,
Olaines un Siguldas novadu kopīgi
rīkotās grantu programmas jauno
uzņēmēju atbalstam (ie)dvesma
otrajai sezonai, izvēlētas septiņas
perspektīvākās biznesa idejas, kuru
autori saņems kopumā 58 000 eiro
to īstenošanai. Mārupes novada
domes grants 9 740 EUR apmērā
piešķirts uzņēmumam Asya, lai at
tīstītu tā produktu – viedo kaklaro
tu.

29. novembrī Rīgas Latviešu
biedrības namā aizvadīta Dienas
Biznesa rīkotā TOP 500 apbal
vošanas ceremonija, kas ir arī zīmo
la izdevuma TOP 500 atvēršanas
brīdis.

V

iena no nominācijām - TOP
500 eksportētājs ar lielāko
eksporta pieaugumu, tika
pasniegta Mārupes uzņēmumam Air Baltic Corporation AS.
“Latvijas 500 lielāko uzņēmumu
kopējais apgrozījums pērn pieaudzis

par 8,55%, kas ir lielākais kāpums
kopš 2012. gada, kad TOP 500 uzņēmumi panāca 11,33% pieaugumu
salīdzinājumā ar iepriekšējo – 2011.
– gadu. Ar peļņu pērn strādājuši 445
uzņēmumi no 500 lielākajiem, un pa
visiem kopā ir nopelnīti vairāk nekā
1,93 miljardi eiro, kas ir pieaugums
par vairāk nekā 8% salīdzinājumā ar
2016. gadu, kad 439 pelnītāji kopā
sasniedza 1,79 miljardus eiro,” stāsta Uldis Andersons, zīmola izdevuma TOP 500 galvenais redaktors.

Trīs Mārupes uzņēmumi konkursa “Eksporta
un inovācijas balva 2018” laureāti
Ir noslēdzies konkurss “Eksporta un inovācijas balva 2018”, ko jau četr
padsmito gadu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadar
bībā ar Ekonomikas ministriju.

Š

ogad starp laureātiem ir arī trīs uzņēmumi, kuri pārstāv Mārupes
pašvaldību – AS Madara Cosmetics, SIA Piche un AS Air Baltic
Corporation.
Laureātu apbalvošanas ceremonija notiks 2018. gada 13. decembrī mākslas centrā “Zuzeum”.

Likti pamati pludmales sporta centra
“Brazīlija” jaunajai ēkai

S

EB bankas grants 10 000
EUR apmērā piešķirts uzņēmumam Klean no Olaines,
lai attīstītu lietotni, kurā klienti var
pasūtīt uzkopšanas pakalpojumus
gan dzīvojamām telpām, gan
komerctelpām, kā arī izvērstu
tīrīšanas pakalpojumu platformas
darbību.
Jūrmalas pilsēta šogad atbalstījusi divus uzņēmējdarbības projektus. Grantu 6000 EUR apmērā
saņems jūrmalnieks Argis Paeglis,
un šie līdzekļi tiks ieguldīti uz videi
draudzīgas un ilgtspējīgas saimniekošanas principiem balstītas viesu
mājas Greenhouse apartments izveidē. Grants 4000 EUR apmērā
piešķirts uzņēmumam Tautkrekls ikdienas valkāšanai piemērota tautastērpa ražošanai.
Savukārt Ķekavas novada domes
grantu 8 276 EUR apmērā saņems
Dina Ose. Šis finansējums ļaus
iegādāties jaunu ražošanas tehniku, lai paplašinātu karnevālu tērpu
bērniem un pieaugušajiem ražoša-

13. decembrī Mārupes novada
“Lavandās” pludmales sporta cen
tra “Brazīlija” jaunās ēkas pamatos
svinīgi tika iemūrēta vēstījuma kap
sula nākamajām paaudzēm.

S

vinīgajā notikumā piedalījās
“Brazīlijas” idejas autors
Andris Blaka, Mārupes
novada domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs, jaunā kompleksa
projektētājs un būvnieks.
Mārupes novada domes priekš
sēdētājs M.Bojārs: “Man ir patiess
prieks par pludmales volejbola centra “Brazīlija” ienākšanu Mārupes
novadā. Mārupe ir viens no jaunākajiem un bērniem bagātākajiem
novadiem Latvijā. Mums ir daudz
jaunu ģimeņu un bērnu, sportistu,
kuriem būs vēl viena vieta, kurā
kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku un uzturēt sportisko garu.”
Vēstījuma kapsulu nākamajām
paaudzēm palīdzēja iemūrēt Olimpi
sko spēļu dalībnieki Aleksandrs
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Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, kā arī
viena no labākajām pasaules jaunajām pludmales volejbolistēm,
“Brazīlijas” audzēkne Tīna Graudiņa.
Vēstījuma kapsulā tika ievietots
jaunās “Brazīlijas” projekts, tikko
sarakstītā un pagaidām vēl nepublicētā Latvijas pludmales volejbola
vēsture, kā arī vēstule nākamajām
paaudzēm.
Jaunā “Brazīlija” būs moder
nākais pludmales sporta centrs
Baltijā. Tas piedāvās apmeklētājiem
sešus pludmales laukumus, ko savā
starpā dalīs volejbolisti un tenisisti.
Tāpat būs pieejami arī āra laukumi.
Netiks aizmirsts arī par citiem
“Brazīlijas” apmeklētājiem – ģimenēm un bērniem. Jaunuzceltajā
hallē viņiem būs jauni pārsteigumi
– Latvijā vēl neredzētas tehnoloģiskas un interaktīvas izklaides.
Jauno pludmales sporta centru
plānots pabeigt 2019.gada pa
vasarī.

varētu paplašināt tās darbību un
izglītot vairāk bērnus.
Grantu programmas aizsācējiem
SEB bankai, Jūrmalas pilsētai, kā arī
Mārupes un Olaines novadiem,
šogad pievienojās arī Siguldas un
Ķekavas novadi, paplašinot grantu
programmas darbības teritoriju un
finansējuma apjomu.
Kopumā šogad grantu programmā tika iesniegtas 55 biznesa idejas. Visaktīvākie bija Siguldas novada jaunie uzņēmēji, kas iesniedza
20 projektus. No Olaines novada
saņemtas 10 biznesa idejas, deviņi
pieteikumi gan no Jūrmalas, gan
Mārupes, bet Ķekavas iedzīvotāji
iesniedza septiņas biznesa idejas.
Iesniegtos projektus vērtēja žūrijas
komisija, kuras sastāvā ir gan
uzņēmējdarbības profesionāļi, gan
pašvaldību pārstāvji.
Plašāka informācija par grantu
programmu un tās nosacījumiem
pieejama www.seb.lv/iedvesma.

Mārupes uzņēmums SIA “Kreiss” iegūst zelta kategoriju konkursā
“Drošākais uzņēmuma autoparks”
Atbildīga
attieksme
pret
darbiniekiem, autovadītāju labsajū
tas un prasmju vairošana un stresa
faktoru mazināšana līdz ar
pastāvīgu autoparka tehniskā
stāvokļa uzlabošanu – tās ir Latvi
jas uzņēmumu autoparku “zelta”
īpašības, liecina gada balvas
“Drošākais uzņēmuma autoparks
2018” rezultāti. Zelta kategoriju ap
balvojums piešķirts arī Mārupes
uzņēmumam SIA “Kreiss”.

A

No kreisās: Idejas autors Andris Blaka, domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un
volejbolists Aleksandrs Samoilovs mirkli pirms kapsulas iemūrēšanas

nu un eksportu.
Mārupes novada domes grants 9
740 EUR apmērā piešķirts uzņēmumam Asya, lai attīstītu tā produktu
– viedo kaklarotu. Tā ir savienota ar
viedtālruņa lietotni, darbojas ar
mākslīgā intelekta tehnoloģiju
palīdzību un ir paredzēta lietotāja
komunikācijas prasmju pilnveidošanai.
Olaines novada domes granta finansējums 10 000 EUR apmērā
piešķirts Ilzei Kalācei-Bērziņai, kura
ražo jaunu pārtikas produktu –
smalko musli. Granta finansējums
tiks ieguldīts jaudīgākas ražošanas
tehnikas iegādē, lai varētu palielināt
ražošanas apjomus, iekļūt lielāko
mazumtirdzniecības ķēžu veikalos
un uzsākt eksportu.
Siguldas novada domes grantu
10 000 EUR apmērā saņems Daina
Ločmele, un tas tiks ieguldīts harmoniskās attīstības sākumskolas
ESME aprīkojuma papildināšanā, lai

pdrošināšanas sabiedrības
BALTA (PZU grupa) un Satiksmes ministrijas rīkotā
konkursa apbalvošanas ceremonijā 29. novembrī Rīgas Motormuzejā par Zelta kategorijas laureātiem
atzīti 9 uzņēmumi, bet pavisam apbalvoti 33 uzņēmumu autoparki, kas
aktīvi un atbildīgi iesaistās ceļu sa-

tiksmes drošības uzlabošanā. Uzņēmumi tika vērtēti četrās kategorijās
– pasažieru pārvadātāji, vietējie
kravu pārvadātāji un speciālais
transports, starptautiskie kravu pārvadātāji un zemāka riska autotransports.
Latvijas uzņēmumiem pieder
vairāk nekā 200 tūkstoši transportlīdzekļu, kas ikdienā piedalās
satiksmē. Satiksmes psihologi
atzīst, ka autovadītājam, kurš
nedēļā nobrauc vairāk par 50
stundām, ir par 95% lielāka iespējamība iekļūt satiksmes negadījumā, tāpēc autovadītāja paradumi,
veselība un stresa noturība ir ne
mazāk svarīga kā transportlīdzekļu
tehniskais stāvoklis. Starp šogad
apbalvotajiem uzņēmumu autopar
kiem sevišķi izcelti tie, kas līdztekus
rūpēm par transportlīdzekļu tehnis-

ko stāvokli un aprīkojumu ikdienā
demonstrē atbildīgu attieksmi pret
saviem darbiniekiem – šoferiem.
“Satiksmei kļūstot aizvien intensīvākai, arī satiksmes kultūrai jā
iet līdzi laikam – vairs nepietiek ar
labu autoparka tehnisko stāvokli
vien. Ne mazāk svarīga ir cilvēkresursu vadība, kas iekļauj profesionālu autovadītāju atlasi, motivēšanu, disciplinēšanu, apmācīšanu, eksāmenus, kā arī viņu noslo
dzes un veselības pārbaudes. Šis
konkurss ir parādījis, ka Latvijā ir
tiešām daudz labu piemēru, kas
uzskatāmi apliecina ilgtspējīgu un
sociāli atbildīgu pieeju autoparka
uzturēšanā un attīstīšanā,” pauž
Kristaps Liecinieks, BALTA Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

Pašvaldība ar Eiropas fondu atbalstu attīsta ielu un ceļu infrastruktūru
Mārupes novadā īstenots Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfi
nansēts projekts “Uzņēmējdarbības
attīstībai nepieciešamās infrastruk
tūras attīstība Mārupes novadā” (Nr.
3.3.1.0/16/I/016).

P

rojekta ietvaros noasfaltēti
vairāki ceļa posmi, kas sa
vieno Stīpnieku ceļu ar Dzir
nieku ielu un veikti infrastruktūras
uzlabošanas darbi arī Dzirnieku
ielas posmā. Pārbūvēts ceļš C-13,
C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzi
rnieku iela posmā no īpašuma Dzi
rnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un
ceļš C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. Kopā noasfaltēti 4,06
km.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes
novadā, veicot ieguldījumus komer-

cdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā –
pašvaldībai atbilstoši likuma “Par
pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām
funkcijām – pārbūvēt komersantu
darbībai nepieciešamo ielu un ceļu
infrastruktūru, bet komersantiem
Ministru kabineta noteikumos Nr.
593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību,
radot jaunas darba vietas un veicot
nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.
Plānojam, ka projekta īstenošanas
rezultātā: 1) ne mazāk kā 17 komersanti būs guvuši labumu no projek-

ta ietvaros veiktajām investīcijām
infrastruktūrā; 2) komersanti, kas
būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radīs ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu; 3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā
labumu
guvušo
komersantu nefinanšu investīcijas
pašu nemateriālajos ieguldījumos
un pamatlīdzekļos sasniegs ne
mazāk kā 3 554 933 eiro.
Projekta īstenošanai pašvaldībai
piešķirtais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 1 501 600
eiro un valsts budžeta dotācija 26
498,82 eiro. Projekts tika īstenots
no 07.07.2017. līdz 06.12.2018.
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Skolēni rāda paveikto skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos
Mārupes novadā strauji attīstās
skolēnu mācību uzņēmumi (SMU).
Šogad Jaunmārupes pamatskolas
un Mārupes vidusskolas mācību
uzņēmumiem ir pievienojušies arī
Mārupes pamatskolas uzņēmumi.
24.novembrī Mārupē, Biznesa Vēst
niecībā notika reģionālais skolēnu
mācību uzņēmumu gadatirgus
„CITS BAZĀRS”, kurā piedalījās visu
Mārupes novada skolu skolēnu
mācību uzņēmumi un viesi no Ie
cavas, Rīgas un Olaines.

B

ija iespēja iegādāties dažādus produktus ikdienai un
svētkiem. Skolēnu veikumu
vērtēja arī kompetenta žūrija: SWEDBANK biznesa klientu apkalpošanas
centra vadītāja Madara Bērziņa, Biz
nesa vēstniecības izpilddirektore
Elīna Puncule, Mārupes novada
domes Uzņēmējdarbības attīstības
konsultante Jolanta Kursiša, biedrības „Mārupes uzņēmēji” administratīvā vadītāja Edīte Alksne, Aerodium mehānikas inženieris Pēteris
Pavlovskis. Nomināciju „Kvalitātes
produkts” ieguva SMU “Ts-A” un
SMU “Koordinatas”. Nomināciju „Inovatīvs produkts” – SMU “Unimugs”. Tituls ”Labākā reklāma” tika

Jaunmārupes pamatskolas SMU Dream Flowers (no kreisās Elīna Kalēja un Elizabete
Kalniņa) TC Domina shopping Latvijas mācību uzņēmumu gadatirgū “CITS BAZĀRS”

SMU “Dabas draugi”, „Labākā dāvana” – SMU “Mangata” un VB “Vannas bumbas”. Nomināciju „Videi
draudzīgs produkts” ieguva SMU
“CALDO”, savukārt titulu „Labākais
stends” saņēma SMU “Coocie crumble”.
Šā gada 8. decembrī tirdzniecības
centrā Domina Shopping notika jau
par ikgadējo pirmssvētku tradīciju
kļuvušais Latvijas skolēnu mācību
uzņēmumu vērienīgākais pasākums
“CITS BAZĀRS ziemā”, kurā ar
savām biznesa idejām un radīto produkciju apmeklētājus iepazīstināja
skolēni no visas Latvijas. Šogad
smelties iedvesmu Ziemassvētku

dāvanām un atrast sev noderīgas
preces ikdienā piedāvāja 170
skolēnu mācību uzņēmumi, kas sevi
pierādījuši kā labākie 400 komandu
konkurencē. Mārupes vidusskolu
pārstāvēja SMU “Mangata”, SMU
“Casefix”, Jaunmārupes pamatskolu - SMU “Dream Flowers” un
Mārupes pamatskolu SMU “Feelfree”.
Skolēnu mācību uzņēmumu CITS
BAZĀRS notiek Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, un to rīko Latvijas lielākā
izglītības organizācija Junior
Achievement Latvia.

Ir noslēdzies ģimeņu atbalsta projekts “Būt līdzās!”

Ir noslēdzies ģimeņu atbalsta
projekts “Būt līdzās!”, kuru Mārupes
novada dome 2018.gadā īstenoja
sadarbībā ar biedrību “Mārupes
Nākotnei” un biedrību “Pierīgas
Partnerība”.

P

rojekta mērķis bija kvalitatīvi un radoši piepildīt
ģimeņu kopā pavadīto laiku,
izveidojot ģimenei draudzīgus infrastruktūras objektus Mārupes
novadā, kā arī īstenojot uz ģimenes
vērtību apzināšanos un pozitīvas attieksmes veidošanu sabiedrībā
vērstas aktivitātes un daudzbērnu
ģimeņu godināšanu veicinošas aktivitātes.
Projekta ietvaros tika izveidots
Muzikālais parks Jaunmārupes
ciemā iepretim Sabiedriskā centra
ēkai, kurā uzstādīti pieci brīvdabas

mūzikas instrumenti. Tā ir jauna
publiska atpūtas vieta novada
iedzīvotājiem, kurā ir iespējams
izmēģināt savas muzikālās prasmes uz ksilofona, bungām, marimbas, vertikālajiem un melodiskajiem
zvaniem. Mārupes ciema Konrādu
skvērs, kur jau šobrīd atrodas bērnu
rotaļu laukums, projekta ietvaros
tika papildināts ar interaktīvu āra rotaļu “krustiņi-nullītes” jeb latviešu
valodā tik ļoti atpazīstamo spēli “desas”.
Projekta ietvaros norisinājās arī
dažādas aktivitātes novada ģimenēm. 7. un 15.jūnijā, 18.septembrī un 3.oktobrī Jaunmārupes sabiedriskajā ēkā norisinājās bezmaksas
semināri novada iedzīvotājiem par
pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim. Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju ap-

gūt teorētiskās un praktiskās
zināšanas, kā palīdzēt bērnam līdz
ierodas mediķi. 10.jūnijā novada
audžuģimenes tika aicinātas uz
pasākumu “Audz liels ģimenē” atpūtas kompleksā “Zirgzandales”, lai
pateiktos par ieguldīto darbu bez apgādības palikušu bērnu aprūpē.
26.augustā tika organizēta sporta
un aktīvās atpūtas diena Mārupes
novadā dzīvojošajām daudzbērnu
ģimenēm. 28 novada daudzbērnu
ģimenes pulcējās aktīvās atpūtas
parkā „JIP Mārupīte”, lai ļautos sporta priekiem un pavadītu piedzīvojumiem piepildītu dienu sirsnīgās un
aktīvās noskaņās. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk kā 150 dalībnieku.
Kopumā projekta ietvaros sa
sniegtie rezultāti pozitīvi ietekmē
Mārupes novada ģimeņu dzīves
kvalitāti - brīvā laika iespēju daudzveidošana, fiziskās veselības
uzlabošanās, zināšanu un prasmju
paaugstināšana par bērnu drošību,
atbalsts novada audžuģimenēm un
daudzbērnu ģimenēm.
Sakām paldies biedrībai “Mārupes
Nākotnei” un biedrībai “Pierīgas
Partnerība” par sadarbību projektā,
paldies visiem atbalstītājiem un
brīvprātīgajiem, kas palīdzēja pasākumu organizēšanā.

Mārupietim Jānim Zvaigznem piešķirts Zemkopības ministrijas
augstākais apbalvojums
Novērtējot ieguldījumu lauksaim
niecības nozares attīstībā, Zem
kopības ministrija 16.novembrī
piešķīrusi mārupietim, bijušajam
SIA “Sabiedrība Mārupe” valdes
priekšsēdētājam Jānim Zvaigznem
ministrijas augstāko apbalvojumu medaļu “Par centību”.

J

ānis Zvaigzne SIA “Sabiedrība Mārupe” nostrādājis 34
gadus un joprojām turpina
strādāt kā lauksaimniecības
speciālists konsultants. Saimniecībā nostrādātie gadi devuši
nozīmīgu ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā. Viņa vadītajā
saimniecībā nepārtraukti pieauga
lauksaimniecības
produkcijas
ražošanas apjoms. Lauksaimniecī-
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Karjeras izglītība – ieguldījums nākotnes
profesijas izvēlē

bas nozares reformas laikā pēc
1992.gada saimniecība Mārupe netika likvidēta, bet pakāpeniski
mainoties ražošanas objektu
īpašniekiem, attīstījās un nodrošinā-

ja lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanas pieaugumu, specializējoties lauku un zemstiklu platību
kultūraugu audzēšanā.

Jaunmārupes pamatskolas skolēni izzina sportista profesiju un tiekas ar ātrslidotāju
Haraldu Silovu

Ar 2018.gada 1.septembri Jaun
mārupes pamatskolā kā izmēģinā
jumskolā tiek īstenots Eiropas So
ciālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/
16/I/001“Karjeras atbalsts vispārē
jās un profesionālās izglītības
iestādēs”. Projektu skolā realizē
projekta pedagoģes karjeras kon
sultantes Nora Alksne un Solvita
Lauzēja.

P

rojekts tiek īstenots no
2016. gada 1. janvāra –
2020. gada 31. decembrim.
Projekta specifiskais mērķis ir
uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Jau novembra sākumā klases aktīvi piedalījās pasākumā „Veru
durvis uz …”, kur 1.klases iepazina
profesionāla fotogrāfa profesiju,4.a,
9.a, 9.b klases izzināja tehnoloģiju
profesijas apmeklējot uzņēmumus
„Accenture Latvia” un „3D Baltic”,
5.b klase iepazina konditora profesiju SIA Kūku muzejs, 5.c, 5.d, 6.a,
6.c, 7.a, 7.b, 8.b klases iepazina profesionāla sportista profesiju, tiekoties ar ātrslidotāju Haraldu Silovu,
kā arī 8.a un 8.b klases iepazina ārs-

ta - narkologa profesiju apmeklējot
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas
centru.
Karjeras pasākumu mērķis ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju darba pienākumiem, darba
vidi, noslogotību, studiju iespējām,
kā arī īpašībām, vērtībām, attieksmēm, kādām jāpiemīt, lai
strādātu šādā profesijā, kā arī
skolēniem ir iespēja piedalīties iz
zinošās nodarbībās. Skolēni atzīst,
ka šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, lai
varētu palūkoties uz dažādu cilvēku
profesijām. Tiekoties atklājās lietas,
par kurām mēs nemaz neaizdomājamies.
Esam gandarīti, ka arī skolas
vecāki labprāt apmeklē klases stundas un stāsta par savām profesijām,
radot interesi par tām. Karjeras
izglītība skolā ir ieguldījums skolēnu
nākotnes profesijas izvēlē, tāpēc
esam cerību pilni, ka jau pēc 9.
klases mūsu audzēkņi izdarīs pareizo izvēli.
Solvita Lauzēja, Nora Alksne Jaunmārupes pamatskolas pedagoģes, karjeras konsultantes

Staro Jaunmārupe valsts svētku
priekšvakarā!

Gaismas instalācija Latvijas kontūrā par godu Latvijas simtgadei

Gaidot Latvijas valsts simtās ga
dadienas mirkli, Jaunmārupes
pamatskola rīkoja svētku pasāku
mu Mārupes iedzīvotājiem un
visiem interesentiem.

K

opā ar izglītojamiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, vecākiem un Mārupes
novada kultūras nama atbalstu gatavojām emocionālu dāvanu - gai
smas pasākumu ar nosaukumu
“Mana sirds Latvija”.
Pasākums tapa, apvienojot
spēkus un idejas, realizējot sen
noklusētus sapņus! Neaprakstāmas
emocijas un gandarījumu pasākuma laikā varēja sajust no katra apmeklētāja un dalībnieka. Smaidi un
patīkami vārdi ņirbēja un staroja
kopā ar pasākumu.
Pasākuma laikā skolas pagalmā
varēja klausīties un skatīties Jaunmārupes pamatskolas kora dzie
dātāju un tautas deju kolektīva
“Ozolēni” dejotāju koncertu, piedalīties radošās darbnīcās, apme-

klēt skolēnu mācību uzņēmumu un
Mārupes uzņēmumu tirgus kvartālu, kopīgi veidot mākslas darbu
“Dūraiņa raksti”, uzrakstīt Latvijai
novēlējumu uz retro auto, baudīt
skolas bērnu un vecāku sagata
votās gaismas instalācijas, kāpelēt
pa tūrisma pulciņa sagatavotajiem
šķēršļiem, sasildīties, dzerot tēju un
baudot 9.klašu izglītojamo ceptās
pankūkas. Noslēgumā visus dalībniekus un apmeklētājus pārsteidza
uguns šovs, kā gaismas nesējs
mūsu Latvijai.
Milzīgs paldies ikkatram, kas ie
guldīja lielo darbu, lai taptu šāda
mēroga pasākums Jaunmārupes
pamatskolā.
Kopīgi darbojoties, latvietis spēj
sasniegt un realizēt visas idejas.
Latvija tie esam mēs - katrs pats.
Cilvēkiem nākot kopā, veidojas liels
cilvēcisks spēks. Tik nepieciešama
liela griba un nesavtīgs darbs!
Jaunmārupes pamatskolas
DVAJ Ilze Graudiņa

piektdiena, 14.decembris 2018
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Iedzīvotāji ar pašvaldības atbalstu īsteno savas idejas
Šogad
projektu
konkursa
“Mārupe-mūsu mājas 2018” iet
varos ar iedzīvotāju iesaisti tika re
alizēti deviņi projekti (pieci projek
ti rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”
un četri projekti rīcībā “Maza mēro
ga infrastruktūra”). Projektu
konkurss tika rīkots trešo reizi un,
kā ierasts, ikvienam bija iespēja
saņemt finansējumu apkārtējās
vides labiekārtošanai vai dažādu
aktivitāšu organizēšanai.

A

icinājām divus no projektu
īstenotājiem dalīties ar
savu pieredzi par īstenotajām aktivitātēm, izaicinājumiem un
prieka brīžiem, realizējot projektus.
Elīna Brese konkursā bija iesniegusi projektu “Meistarklases stikla
un porcelāna apgleznošanā” un projekta īstenošanai saņēma finansējumu 1994 eiro apmērā.
Lūdzām Elīnu atbildēt uz dažiem
jautājumiem.
Kāpēc nolēmāt iesaistīties pro
jektu konkursā „Mārupe-mūsu mā
jas”?
Iepriekš esmu rīkojusi citādākas
meistarklases un redzēju iespēju
sarīkot meistarklases arī Mārupē
dzīvojošajiem. Likās lieliska iespēja parādīt ko jaunu.
Vai Jūs varētu sīkāk pastāstīt par
aktivitātēm, ko īstenojāt projekta
ietvaros?
Rīkoju meistarklases Mārupes
novada dienas centros. Pirmajās
meistarklasēs visiem bija iespēja
apgleznot stiklu. Otrajās meistarklasēs mēs apgleznojām stiklu un
porcelānu. Katrs savu radīto mākslas darbu varēja nest mājā un atstāt
sev par piemiņu.
Vai uzskatāt, ka projektu
konkurss „Mārupe-mūsu mājas”
veicina iedzīvotāju iesaistīšanos un
atbildību par savas dzīves vides
uzlabošanu?
Uzskatu, ka visi no apstiprinātajiem projektu konkursa „Mārupe-mūsu mājas” projektiem
veicina
iedzīvotāju iesaistīšanos un atbildību par savas dzīves vides uzlaboša-

nu. Arī mēs redzējām un izjutām lielo cilvēku interesi un dalību projektos.
Kādi bija lielākie izaicinājumi,
prieka brīži, realizējot projektu? Kas
Jūs iedvesmoja un motivēja?
Lielākais izaicinājums bija neplānoti liels apmeklējums - ieradās
stipri vairāk cilvēku, nekā biju rēķinājusies. Laikam lielākie prieka brīži
bija pēc meistarklasēm, kad cilvēki
bija pozitīvi uzlādēti un mēs
saņēmām komplimentus un uzslavas.
Mani ļoti iedvesmoja un motivēja
tas, ka, atnākot septembrī uz
Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, ieraudzīju jauno skolēnu vidū
pazīstamas sejas no mūsu meistarklasēm. Izrādījās, ka tieši meistarklases iedvesmojušas iestāties
mākslas skolā.
Aicinu visus – noteikti rakstiet un
piedalieties projektos, jo kopā mēs
varam izdarīt brīnišķīgas lietas!
Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” mārupiete Elīna Parhomenko
iesniedza projektu “Bērnu rotaļu laukuma izveide Jaunmārupes ciemā”,
saņemot līdzfinansējumu 5000 eiro
apmērā.
Jautājām Elīnai par motivāciju iesaistīties šādā konkursā, lai īstenotu savas idejas.
Kā Jūs nolēmāt iesaistīties pro
jektu konkursā „Mārupe-mūsu mā
jas”?
Jau kādu laiku domāju par to, ka
būtu ļoti forši, ja arī privātsektorā,
kur dzīvo daudz bērnu, būtu bērnu
laukums, uz kuru bērni varētu paši
atnākt, tur satikties un kopā
spēlēties. Šobrīd mūsu apkārtnē
dzīvo daudz bērnu, bet katrs dzīvojas pa savu pagalmu. Izlasīju par
konkursu un domē noskaidroju, ka
pašvaldība ir gatava atvēlēt bērnu
laukumam zemi. Atradu domubiedrus starp kaimiņiem – izrādījās, ka
publiski pieejams bērnu laukums ir
interesants ne tikai man, bet arī
citām apkaimē dzīvojošajām ģimenēm. Kļuva skaidrs, ka ir vērts
izmēģināt spēkus konkursā.

Uzbūvējām nelielu bērnu laukumiņu ar dažāda veida šūpolēm,
pilsētiņu un soliņiem.
Vai jūsuprāt projektu konkurss
„Mārupe-mūsu mājas” veicina
iedzīvotāju iesaistīšanos un atbildī
bu par savas dzīves vides uzlaboša
nu?
Aptaujāšanas un parakstu
vākšanas posmā ļoti maz cilvēku
ticēja, ka tomēr izdosies dabūt finansējumu un īstenot projektu. Protams, bija arī tādi, kas domāja, ka ir
vērts mēģināt, un šie cilvēki tiešām
arī palīdzēja vēlākajos projekta
īstenošanas
posmos.
Esmu
pārliecināta, ka tas, ka mums tomēr
izdevās projektu realizēt, ļoti labi
parāda, ka savu dzīves vidi ir iespējams ietekmēt.
Vai bija jāsaskaras ar kādiem
izaicinājumiem, realizējot projektu?
Kas Jūs iedvesmoja un motivēja?
Nebūt neesmu speciāliste bērnu
laukumu būvniecības jautājumos,
tāpēc izaicinājums bija visas tehniskās nianses, kuras nācās izpētīt.
Piemēram, atbilstošie standarti un
to prasības, labākie praktiskie risi
nājumi un dažādie iekārtu priekšrocību rādītāji. Vislielāko prieku izjutu
brīdī, kad bērnu laukums bija jau uzstādīts un daudzas ģimenes sanāca kopā uz talku, lai to savestu
kārtībā. Visa procesa laikā iedvesmoja kaimiņu atbalsts un palīdzība,
atskārsme par to, ka projekts ir vajadzīgs daudziem. Bija arī liels
prieks par atbalstu no domes Attīstības nodaļas, kuras pārstāvji mums
daudz palīdzēja birokrātisko un tehnisko jautājumu risināšanā.
Ko Jūs ieteiktu tiem, kas vēlētos
realizēt kādu projekta ideju šī
konkursa ietvaros?
Būt aktīviem un nebaidīties
izmēģināt savus spēkus!
Plašāka informācija par realizētajiem projektiem pieejama www.
marupe.lv sadaļā Sabiedrība/
Konkursi.
Projekta koordinātore Iveta
Eizengrauda

KULTŪRAS AFIŠA
15.decembrī plkst.17:00 Mārupes Kultūras namā

Mārupes Kultūras nama meiteņu kora Resono koncerts “10 gadi
kopā ar Mārupi”. Ieeja brīva!

16.decembrī no plkst.12:00 līdz plkst.15:00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Mārupes novada Ziemassvētku tirdziņš

16.decembrī plkst.13:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Baltās adventes koncerts
Koncertā piedalās: Mārupes Kultūras nama kori Mārupe,
Universum, Noktirne, ansamblis Dzelde un Rīgas Sv. Marijas
Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, Mārupes Romas
katoļu prāvest Gintars Vitkus un Rīgas Āgenskalna baptistu
draudzes mācītājs Edgars Mažis. Ieeja brīva!

1.janvāris plkst. 01:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Gadu mijas balle
Balle kopā ar grupu Kraujas band, karaoke kopā ar Aivaru
Freimani un citi pārsteigumi.
Biļetes iepriekšpārdošanā 10 eiro, pasākuma dienā 15 eiro.
Biļetes iespējams iegādāties līdz 20.12.2018 Mārupes Kultūras
namā vai iepriekš vienojoties pa tālr. 67149864
4.janvārī plkst.13:00 Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada Represēto Ziemassvētku pasākums

4.janvārī plkst.19:00 Mārupes Kultūras namā

18.decembrī plkst.19:00 Mārupes Kultūras namā

Dāvana mārupiešiem 2019 gadā! Režisora Māra Martinsona
filma “Jaungada taksometrs” (Filmas garums 1 h un 24 min).
Ieeja brīva! Pasākumā vietu skaits ierobežots!

23.decembrī plkst.13:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes Mūzikas un mākslas skola kamerorķestra un solistu
koncerts “Lai visas sirdis gavilē”!
Pasākumā piedalīsies arī Rīgas Lutera draudzes mācītājs
Kaspars Simanovičs, kā arī pasākumā apbalvos Mārupes
Talismana konkursa uzvarētājus. Ieeja brīva!

16.janvārī plkst.12:00 Mārupes kapos
Mārupes novada Barikāžu atceres dienai par godu veltīts
piemiņas brīdis pie Roberta Mūrnieka atdusas vietas

26.decembrī plkst.12:00 Mārupes Kultūras namā

26.janvārī no plkst.11:00 Mārupes kultūras namā

Koncertprogramma Trīs vīri ziemassvētkos. Biļetes iespējams
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un internetā

Muzikālā rotaļprogramma Šreka Ziemassvētki
Izrādes ilgums 1 stunda. Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu
paradīze” kasēs un internetā. Bērniem – 5 EUR (bez paciņas), 10
EUR (ar paciņu), Pieaugušajiem – 5 EUR.

31.decembrī plkst.23:00

Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Mārupes novada Gadu mijas sagaidīšana
Svētku atklāšana, dokumentālā filmā Mārupes novads Latvijas
simtgadē, jaunā gada sagaidīšana!

19.janvārī plkst.16:00 Mārupes kultūras namā
Mārupes novada Barikāžu atceres pasākums
Kino diena Mārupē!
plkst.11:00 Animācijas filma Princese un Pūķis (Filmas
garums 1 h un 10 min)
plkst.13:00 Filma Bille (Filmas garums 1 h un 40 min)
plkst.16:00 Filma Homo novus (Filmas garums 2 h un 02 min)
Ieeja brīva! Pasākumā vietu skaits ierobežots

5.februārī plkst.13:00 Mārupes kultūras namā

Jaunā Pannas teātra izrāde “Viņi melo labāk”. Biļetes iespējams
iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un internetā

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

piektdiena, 14.decembris 2018

31.decembrī no 22.00 - 04.00

 Ar laimes vēlējumiem
 Mūziku katrai gaumei - spēlēs BĒRZIŅA Bends,
grupa Mazā ģilde un DJ.Marco

 Bambino atrakcijām un cūciņu Pepi
 Foto salonu, loteriju, konkursiem un vēl un vēl...
Biļetes cena pie galdiņa – 10 EUR
Galdiņu rezervācija un sīkāka informācija
pa tālruni 26542077 vai
e-pastā gailite777@inbox.lv
līdz 28.decembrim.
Biļešu skaits ierobežots
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Kultūra

Mārupes vēstis

turpinājums no 1.lpp

Valsts svētku pasākumā pasniegti goda raksti
Tāpēc, it īpaši pēdējos gadu desmitos, tapušas Latvijas kultūrai un
vēsturei nozīmīgas grāmatas par
Latvijas privātajiem muzejiem, “Dzīve” un “Elefantību meistars” par
gleznotāju Laimdoni Grasmani un
viņa laikabiedriem 20.gs.vidus mākslinieku vidē, “Spēka maize” - par
Latvijas Zemnieku saeimu un zemniekiem. Šobrīd top grāmata par latviešu biedrībām.
Ilze Būmane ir piedalījusies visu
trīs Mārupes grāmatu tapšanā, bijusi grāmatas “Līdumnieku zeme
Mārupe” redaktore, grāmatas “Lāsta atburšana” līdzautore un grāmatas “Mārupes novads Māras zīmē”
autore. Mārupei nozīmīgas vērtības
– gan vēstures fakti, gan stāsti par
cilvēkiem, ar Ilzes Būmanes gādību
iekļautas arī grāmatās “Latvijas
novadu dārgumi”, “Lilija – Baltā
puķe” (par mākslas pedagoģi un
gleznotāju Liliju Grasmani) u.c.
Mārupes novada domes apbalvojums “Goda raksts” tika pasniegts
Mārupes vidusskolas direktoram
Jānim Lagzdkalnam. Viss Jāņa
Lagzdkalna darba mūžs ir saistīts
ar Mārupes vidusskolu, tieši direktora nopelns lielā mērā ir skolas attīstība un modernizēšana. J.Lagzdkalns vienmēr ar entuziasmu organizē un pats piedalās gan dažādos
sporta pasākumos (Ģimeņu sporta
diena skolā, dažādi skriešanas
maratoni), gan patriotiskos pasākumus novadā, kas veicina piederības
sajūtu savai zemei (Lāpu gājiens,
barikāžu atceres dienas Mārupes
kapos, Ložmetējkalna sakopšanas
talkas un piemiņas dienas Ziemassvētku kauju atcerei).
“Goda raksts” tika pasniegts bijušajam domes izpilddirektoram
Ivaram Punculim. I.Punculis strādājis Mārupes novada domē par izpilddirektoru laika posmā no 2008.2018.gadam, sevi parādot kā atbildīgu, korektu vadītāju ar augstu
atbildības sajūtu. I.Punculis ar atbildību un godprātīgi vadījis iepirkumu komisijas, kontrolējis pašvaldības finanšu līdzekļu lietderīgu un
saimniecisku izlietojumu dažādu
pašvaldības būvniecības projektu
realizēšanā un teritorijas labiekārtošanā. Pēc labākās sirdsapziņas
plānojis, vadījis un koordinējis
pašvaldības struktūrvienību attīstību un darbu. I.Punculis ilgus gadus
darbojies Latvijas Pašvaldību sa
vienības Izpilddirektoru asociācijā,
daloties pieredzē un sniedzot konsultācijas kolēģiem no citām
pašvaldībām.
Svinīgajā pasākumā Mārupes
novada pašvaldība pasniedza Pa
teicības rakstu biedrībai “Mārupes
Hokeja savienība” par ieguldījumu
sporta jomā un Mārim Lapiņam ar
preču zīmi “Mārlapiņi” par Mārupes
novada vārda popularizēšanu un
īpaša produkta radīšanu.
Pasākumā tika teikts arī paldies
par sadarbību:
• Meistaram Rolandam Janekam
par pašaizliedzīgu darbu un

•

•

•

•
•

•

•

Apbalvojumu saņem agronome Agita Pāvule

Apbalvojums pasniegts žurnālistei Ilzei Būmanei

Goda rakstu saņem bijušais Mārupes novada domes izpilddirektors Ivars Punculis

Goda raksts pasniegts Mārupes vidusskolas dierektoram Jānim Lagzdkalnam

neatsveramu ieguldījumu Mār
upes novada Latvijas simtgades
pasākumu norisē;
“KOMPĀNIJAS NA” STUDIJAI par
veiksmīgu sadarbību un neatsve
ramu ieguldījumu Mārupes novada Latvijas simtgades pasākumu
norisē;
Jurim Arvīdam Mūrniekam par
neatsveramu ieguldījumu Mār
upes novada Latvijas simtgades
pasākumu norisē un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu;
Olaines Vēstures un mākslas
muzeja vecākajam speciālistam
Mārim Ribickim par neatsveramu
ieguldījumu Mārupes novada Latvijas simtgades pasākumu norisē
un vēsturiskā mantojuma apzi
nāšanu;
SIA “VR Projekts” par veiksmīgu
sadarbību un pašaizliedzīgu darbu Mārupes novada labā;
Visvaldim Dumpim par ieguldījumu Mārupes novada Latvijas
simtgades pasākumu norisē un
vēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
Gidam Miķelim Jakunovam par
ieguldījumu Mārupes novada Latvijas simtgades pasākumu norisē
un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
Guntai Lielkājai par neatsveramu
ieguldījumu Mārupes novada Latvijas simtgades pasākumu norisē
un vēsturiskā mantojuma apzi

nāšanu;
• Rinaldam Bormeisteram par paš
aizliedzīgu darbu un neatsveramu
ieguldījumu Mārupes novada Latvijas simtgades pasākumu no
risē;
• Uģim Jegorovam, SIA “Meliorators J” izpilddirektoram par
veiksmīgu sadarbību un pašaiz
liedzīgu darbu Mārupes novada
labā;
• Ausmai Eimanei par pašaiz
liedzīgu un ilggadēju darbu
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā;
• latviešu mūzikas izdevējam, producentam, dziesmu autoram,
mūziķim un dzejniekam Guntaram Račam par sadarbību un
ieguldījumu Mārupes novada
kultūras dzīves bagātināšanā;
• komponistam Jānim Ķirsim par
sadarbību un ieguldījumu Mār
upes novada kultūras dzīves
bagātināšanā.
Gan “Goda rakstu”, gan pateicību
saņēmējiem tika pasniegti arī rakstaini tautiski cimdi.
Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, Nacionālās apvienības Mārupes
nodaļa un deputāti Andris Puide un
Raivis Zeltīts novadam svinīgi pasniedza monumentālu lielizmēra Latvijas karogu, kas pasākuma izskaņā
tika uzvilkts mastā pie Mārupes
Kultūras nama autostāvvietas.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai
Kadiģei par būtisku ieguldījumu izglītības jomā pasniedz domes priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs

Kultūras nama direktorei Irai Dūdumai piešķirts Kultūras ministrijas Atzinības raksts par
nozīmīgu ieguldījumu Mārupes novada kultūras dzīves veidošanā un attīstībā

Operas “Tobago” pirmatskaņojumi Mārupes Kultūras namā
Latvijas simtgadi sagaidot,
Mārupes Kultūras namā pirmo reizi,
piedaloties Simtgades kamer
orķestrim un solistiem, tika demon
strēti Mārtiņa Jansona operas “To
bago” (1939) fragmentu pirmat
skaņojumi šādā orķestra sastāvā un
Jāņa Ķirša aranžējumā.

J

autāsiet - kādēļ opera “Tobago”? Kā izrādās, komponists
Mārtiņš Jansons dzīvojis
Mārupes novadā, un pēc viņa nāves
septiņdesmitajos gados īpašumu ar
daļēju iedzīvi iegādājušies ārsta un
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No kreisās: Līnas lomas atveidotāja – Jolanta Strikaite Lapiņa, Izabellas lomas
atveidotāja – Marlēna Keine, uzveduma mākslinieciskais vadītājs un diriģents Jānis
Ķirsis, Jāņa lomas atveidotājs - tenors Mihails Čuļpajevs

mūzikas izdevēja Jura Arvīda
Mūrnieka vecāki. Kā stāsta Arvīds:
“Ar gadiem nams atklāja ilgi glabātus noslēpumus - ne tikai trīs
zvaigžņu ordeņa kavaliera inkrustrācijām rotātu zobenu, desmitiem
albūmu ar pastmarku krājumiem,
tauriņu kolekciju… bet arī visrūpīgāk
slēpto - operu “Tobago”. Veicot senatnīga dīvāna restaurāciju un, noņemot ziediem un putniem rotātu nolietotu audumu, pakulās ievīstīti
atsedzās četri sarkanbaltsarkani
karogi/ vimpeļi ar zeltā rotātām
bārkstīm un uzrakstiem - “Operas

Tobago autoram Mārtiņam Jansonam 1939.2.2.”, ”Tobago pirmizrādes solisti Latv. Nacionālā operā
2.2.1939”.
Operas “Tobago” (1939) fragmentu uzveduma mākslinieciskais
vadītājs un diriģents - komponists
un producents Jānis Ķirsis. Mārupes
novada svētku svinīgā sarīkojuma
ietvaros demonstrētajā uzvedumā
piedalījās Simtgades kamerorķestris un solisti, pirmā vijole un orķestra vecākā Kristiāna Ozoliņa, koncertmeistare Līga Kārkliņa.

piektdiena, 14.decembris 2018

Novadā

Mārupes vēstis

Pie pieminekļiem Latvijas armijas
karavīriem uzstādīti informatīvi stendi par
novada vēsturi

Lāpu gājiens šogad pulcējis lielu dalībnieku skaitu
11.novembrī, Latvijas Brīvības
cīņās kritušo varoņu piemiņas die
nā, mārupieši vienojās kopīgās
dziesmās pie Mārupes vidusskolas
un devās jau tradicionālajā lāpu gā
jienā, kas šogad pulcēja rekordlie
lu dalībnieku skaitu. Mārupes ka
pos patriotiskās noskaņās pie
represijās cietušo pieminekļa noti
ka piemiņas brīdis un Latvijas simt
gades projekta „Atceries Lāčplēšus”
ietvaros atklāta uzstādītā Mārupes
novada Lāčplēša Kara ordeņa kava
lieru piemiņas stēla. Savukārt va
kara izskaņā Mārupes Kultūras
namā notika aizkustinošs svētku
koncerts, visiem kopā ar Ievu Ak
urāteri dziedot spēka dziesmas.

L

āčplēša dienas vakarā pie
Mārupes vidusskolas notika
sadziedāšanās, lāpu gājiens
līdz Mārupes kapiem un piemiņas
brīdis, ko ik gadu organizē Mārupes
novada Dome sadarbībā ar Nacionālās Apvienības Mārupes
nodaļu.
Kā savā svētku uzrunā minēja
Mārupes Kultūras nama direktore:
“Šogad gājiens pulcējis rekordlielu
dalībnieku skaitu. Lai gan lāpas tika
sarūpētas divas reizes vairāk nekā
pērn, mums tās pietrūka un man ir
patiess prieks par to. Tas nozīmē,
ka mīlestība pret mūsu zemi Latviju un cieņa pret tiem, kuri to godam
sargājuši, tikai pieņemas spēkā.”
Pēc piemiņas brīža svinīgi atklā-

ta uzstādītā piemiņas zīme Latvijas
Brīvības cīņās kritušo Mārupes
novada Lāčplēša ordeņa kavalieru
piemiņai.
Stēla uzstādīta, pateicoties LR
Aizsardzības ministrijas Jaunsar
dzes un informācijas centra iniciētajam projektam “Atceries Lāčplēšus”.
Latvijas valsts pirmais un augstākais apbalvojums – Lāčplēša
Kara ordenis – piešķirts 7 Mārupes
novadniekiem. Viņu vārdi un dzim
šanas dati iegravēti piemiņas zīmē,
kas atklāta pie Mārupes kapiem un
kalpos kā valsts atpazīstamības
simbols un vieta, kur Lāčplēša dienā
pulcēties tautai, aizdedzot svecītes
par Latvijas Brīvības cīņās krituša-

jiem kavalieriem.
Stēlas granīta sagatavi pašvaldība saņēmusi dāvinājumā no LR
Aizsardzības ministrijas, gravē
šanas un uzstādīšanas darbus
īstenojusi pašvaldība. Izpēti par
novada Lāčplēša ordeņa kavalie
riem veikusi novada iedzīvotāja
Gunta Lielkāja un pašvaldības tūrisma organizatore Elīna Brigmane.
Pateicība arī Latvijas Kara muzeja
Izglītības un informācijas nodaļas
vadītājam Mārtiņam Mitenbergam
par informācijas pārbaudi.
Tūrisma organizatore
Elīna Brigmane

Mārupieši rakstainos cimdos sagaida Latvijas dzimšanas
dienas saullēktu

9.novembrī Jaunmārupē, pie
pieminekļiem Latvijas armijas kar
avīriem, noticis par tradīciju kļu
vušais Lāčplēša dienai un latviešu
karavīriem veltītais piemiņas pasā
kums. Pieminekļus 2013. un 2014.
gadā, godinot latviešu cīnītājus un
tautas aizstāvjus, netālu no golfa
laukuma “Viesturi”, uzstādījis šo
zemju mantinieks un īpašnieks Vis
valdis Dumpis. Tie veltīti latviešu
strēlniekiem, kuri šeit uzturējušies
Latvijas atbrīvošanas cīņu laikā.

Š

oreiz piemiņas brīdis bija
īpašs ar to, ka blakus abiem
pieminekļiem tika atklāti
pašvaldības izsludinātā projektu
konkursa “Mārupe-Mūsu Mājas” ietvaros uzstādītie informatīvie stendi
par vietas vēsturi un apskates objektiem. Stendā pie pirmā pieminekļa
attēlots apkārtnes dabas un vēstures izziņas maršruts, tuvējā mežā
pie Dzilnupītes marķētā 500m garā
meža taka un iekļauta informācija
par mūsdienu apskates objektiem.

Otrs stends, kurš uzstādīts dziļāk
mežā blakus esošajam piemineklim,
veltīts vietas vēsturei, stāstot par
šeit agrāk bijušajām mājām Adieņi
un tajā dzīvojošo Ķurbju dzimtu,
Pirmā Pasaules kara notikumiem
apkārtnē, kā arī vēsturiskajiem objektiem, kuri dabā vairs nav skatāmi
– Dūču tiltu, Dzirnavu dīķi un dzirnavām, Medību pirti.
Projekta idejas autori – Mārupes
novada gids Miķelis Jakunovs un
zemes gabala “Dumpmaļi” īpašnieks
Visvaldis Dumpis. Foto uz stenda
no Visvalža Dumpja un Mārupes
novada domes arhīva. Tekstus
sagatavojuši Visvaldis Dumpis un
pašvaldības tūrisma organizatore
Elīna Brigmane. Stendu izgatavotājs – Mārupes novada uzņēmums
SIA “Bejas”.
Visi laipni aicināti apmeklēt šīs
piemiņas vietas un iepazīt mūsu
novada vēsturi. Trešais stends par
novada vēstures notikumiem šogad
uzstādīts pie Švarcenieku muižas.

Ieliekot pamatus jaunajai simtgadei
Mūsu valsts simtgades sagaidīša
na nebija tikai svinības. Šīs novem
bra dienas bija, pirmkārt, laiks, kurā
atskatīties uz smagajām pagājušā
gadsimta mācībām un, otrkārt,
laiks, kad ielikt pamatus jaunai
simtgadei – Latvijas izaugsmes,
miera un labklājības laikam. Šos pa
matus Mārupes novadā mēs ie
liekam visi kopā. Tie ir gan materiā
lie, gan garīgie pamati jaunajai
simtgadei. Arvien vairāk sakārtotā
novada infrastruktūra un ieguldīju
mi izglītībā ir ļoti praktiski darbi, lai
Mārupes novads būtu konkurētspē
jīgāks starp citiem novadiem un
pievilcīgāks pašu iedzīvotājiem.

18.novembrī īsi pirms saullēkta
mārupieši Latvijas 100. dzimšanas
dienā satikās Jaunmārupes sta
dionā un ar līksmām dziesmām, de
jām un īpašu dzimšanas dienas tor
ti sagaidīja austošo sauli. Esot kopā
un sildot Latviju rakstiem rotātos
cimdos, šis īpašais brīdis tika
iemūžināts drona foto mirklī, kā
dāvana mums un mūsu Latvijai.

B

S

irsnīgs paldies visiem
mārupiešiem, VPDK “Mār
upieši”, JDK “Mārupe” korim
“Sonante”, īpašās kūkas dūraiņa
formā autorei Ilzei Kupčai un Jaunmārupes stadiona ļaudīm par agro
celšanos, jo mēs kopā sagaidījām
mūsu Latvijas dzimšanas dienas
saullēktu – tā bija skaistākā dabas
izrāde!
Ir ļoti agrs. Saule vēl nav atvērusi
acis. Māte nav sākusi manu šūpuli
šūpot. Guļ apavi aizdurvē, sliekšņi
un celiņi. Grīdas dēļu šķirbās vēl guļ
vakardiena. Viena nopūta dus
trauku dvielī. Bet vakara miegs
pārnāk rīta miegā, un pamostas cepure uz galda.
Cepures mostas reizē ar gaiļiem.
Ir ļoti agrs. Es nemaz vēl neesmu.
Es nekad neesmu gājusi, neesmu
skārusi durvju rokturus, neesmu dz-
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iedājusi rīta rasā. Es pat neesmu
redzējusi sauli. Man teica, ka viņa
lecot starp trešajiem un ceturtajiem
gaiļiem, varbūt kaut ko esmu sajaukusi, bet tā mana piedzimšanas
stunda ir tuvu. Es pārkāpju savu pirmo slieksni no kaut kā neatminama
un nebijuša, pāri slieksnim rīta mig
lā – un tā ir mana piedzimšana.
Pelēks bija Latvijas dzimšanas
dienas rīts 1918.gada 18.novembrī.
Bet tie, kas pulcējās pie tās šūpuļa,
bija pilni iekšējas kvēles... Kas gan
bija pirmajā dienā valsts? Tikai
vārds, elpa, kas silda gaisu! Bet tie,
kas sapņoja par mūsu zemi, gan

ticēja, ka šai elpā uzplauks rozes un
Daugava turpinās nest sudrabiņu.
ES ESMU LATVIJA ir valsts
simtās gadadienas svinību vēstījums - tas skan kā atgādinājums, ka
katrs no mums ir Latvija, ka katrs no
mums ir atbildīgs un laimīgs savā
zemē.
Lec, saulīte rītā agri
Rotā puisi, rotā meitu!
Lec, saulīte tumsu šķel!
Vieno visu latvju tautu!
Mārupes Kultūras nama direktore
Ira Dūduma

et ne mazāk svarīgi ir arī
mūsu garīgie pamati, kas
raksturo to, kas mēs esam
un kādi gribam būt. Mēs atceramies
savus brīvības cīnītājus ar lāpu gājienu un pieminekļiem, kuru novadā
kļūst arvien vairāk. Šie pieminekļi
mums atgādina, ka katra pēda mūsu
zemes ir slacīta ar mūsu senču
sviedriem un asinīm, tāpēc tā ir tik
svēta un tā ir jāsargā. Mūsu garīgos
pamatus simbolizē arī mūsu valsts
karogs, kas cauri gadu desmitiem ir
bijis mūsu brīvības un pretošanās
simbols. Latvijas karogu leģionāri
nēsāja sev uz formastērpa vairodziņa laikā, kad pati valsts nepastāvēja – šis vairodziņš bija viņu
Latvija; nacionālie partizāni lietoja
sarkanbaltsarkano apsēju ap roku;
drūmākajos okupācijas gados mūsu
karogs tika rūpīgi slēpts un sargāts,
zinot, ka par to var draudēt izsūtījums uz Sibīriju; atsevišķi drosminieki Latvijas karogu nakts tumsā
pacēla virs Latvijas pilsētām, tā atgādinot padomju varai, ka mēs joprojām gribam savu valsti.

Tā ir liela laime sagaidīt mūsu
valsts simtgadi brīviem un zem
savas valsts karoga. Tāpēc šajā
simtgadē domes deputāts Andris
Puide, es pats un mūsu domu biedri
vēlējāmies dāvināt ko īpašu un
paliekošu
Mārupes
novada
iedzīvotājiem – monumentālu lielizmēra (18 metrus augstu) Latvijas
karogu, kas būtu viens no atjaunotās Latvijas laika nozīmīgākajiem
projektiem novada iedzīvotāju valstiskās pašapziņas veidošanā.
Idejas realizācija aizņēma ilgāku
laiku nekā sākotnēji domāts, taču
pateicoties Mārupes novada
uzņēmēju un pašvaldības atbalstam, mums visiem kopā tas izdevās!
17. novembrī, Latvijas valsts simtgades priekšvakarā, mēs atklājam
lielizmēra Latvijas valsts karogu
Mārupes novadā, ko kā mantojumu
varam nodot nākamajā valsts simtgadē. Esam pārliecināti, ka monumentālais karogs Mārupē ir kļuvis
par būtisku kopīgo simbolu, lai
iedzīvotājos stiprinātu piederības
sajūtu Latvijai un Mārupes novadam!
Izsakām lielu pateicību visiem
mūsu ieceres atbalstītājiem un ziedotājiem: SIA “Kreiss”, SIA “CB
Trans”, Paula Feldmaņa tenisa skolai, SIA “SUNCOM”, kā arī Nacionālās apvienības Mārupes noda
ļas biedriem un atbalstītājiem. Pal
dies Mārupes novada domei un tās
speciālistiem par karoga atrašanās
vietas sagatavošanu un operatīvo
darbu, lai karoga pacelšana būtu
iespējama jau 17. novembrī. Pal
dies!
Mārupes novada domes
deputāts Raivis Zeltīts
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turpinājums no 1.lpp

Sveikti labākie sportā
Titulu “Paraugs sportā” ieguva
biedrības “Mārupes BMX kluba”
vadītājs Guntis Ruskis.
Guntis aktīvi darbojas pašu
spēkiem izveidotajā aktīvās atpūtas
parkā Tīrainē, piesaistot jauniešus
un apkārtējos iedzīvotājus aktīvam
un veselīgam dzīvesveidam gan
ziemā, gan vasarā. Kā Mārupes
BMX kluba vadītājs Guntis ir veicinājis kluba izaugsmi un attīstību pašreiz klubs ir viens no vadošajiem
BMX klubiem Latvijā.
Titulu “Gada treneris” ieguva
peldēšanas trenere Gaļina Broka.
Gaļina Broka daudzus gadus
trenē Mārupes novada peldēšanas
komandu dalībai Latvijas Olim
piādēs.
Titulu “Gada sportiste jauniešu
grupā” ieguva tenisiste Dārta Daļecka.
Dārta šogad uzrādījusi augstus
sasniegumus gan vietēja mēroga,
gan starptautiskās sacensībās.
Babolat balvas izcīņā, Jaunmārupē,
3. vieta vienspēlēs. LR Jauniešu
čempionātā 2018, U16, 1. vieta vienspēlēs, 1. vieta dubultspēlēs, LTS
Kausa U18 - 8.posmā, Ādažos 3. vie
ta vienspēlēs, Minhauzena Pa
vasara kausā Open sievietēm,
Ādažos 2. vieta vienspēlēs.
Starptautiskās sacensībās - Toyota Cup U16 2018, Šauļi Lietuva 1.
vieta dubultspēlēs, Müller Junior
Cup Ulm, Vācija 2. vieta dubultspēlēs,
Riga Open - Inspired by Tennis 3./4.
vieta dubultspēlēs, Jelgava Open
2018 3./4. vieta dubultspēlēs, Bavarian Junior Open, Augsburga Vācija 5./8. vieta vienspēlēs, Bavarian
Junior Open, Augsburga Vācija 5./8.
vieta dubultspēlēs, Müller Junior
Cup Ulm, Vācija 5./8. vieta vienspēlēs, Toyota Cup U16 2018, Šauļi
Lietuva 5./8. vieta vienspēlēs, Riga
Open- Inspired by tennis 5./8. vieta
dubultspēlēs.
Titulu “Gada sportiste pieaugušo
grupā” ieguva vieglatlēte Agita Šve
tere.
Agitas šī gada sasniegumi: Latvijas čempionātā iegūta 3.vieta
(800m), Rīgas čempionātā 1.vieta
(800m) un 2.vieta (400 m), Latvijas
čempionāts U20 2.vieta (800 m),
3.vieta (400 m), Latvijas ziemas
čempionāts telpā – divas 3.vietas
(400 m), sporta kluba “Cosma” sacensības Lietuvā, 3.vieta 4x400 m
stafetē, labots Latvijas 41 gadu
sens U20 rekords), Kuldīgas Katrīnas kausā 5.vieta (400 m telpās).
Titulu “Gada sportists jauniešu
grupā” ieguva sešgadīgais BMX
sportists Marks Švalkovskis.
Marks trenējas Mārupes BMX
klubā trenera Kristapa Ozoliņa
vadībā un ir šogad uzrādījis teicamus rezultātus savā vecuma
grupā.
Jelgavas atklātajā čempionātā
BMX 1.vieta, Saldus kausa izcīņā
1.vieta, Smeceres sila kauss 2018,
Madona, 1.vieta. Rīgas kausa izcīņā
2018, 1.vieta, Valmieras Grand Prix
2018, 2.vieta, Mārupes kausa izcīņā
BMX 2018, 3.vieta.
Latvijas Meistars BMX 2018,
Valmierā, 3.vieta. Latvijas BMX čempionātā – 3.vieta.
Pasaules čempionātā WORLD
BMX CHALLENGE 2018 (Azerbaidžāna, Baku) – 2.vieta, BALTIC
SEA CUP BMX (3.posms) (Somija,
Helsinki) – 3.vieta, BALTIC SEA CUP
BMX (kopvērtējumā pēc trīs posmiem) (Somija, Helsinki) – 3.vieta.
Titulu “Gada sportists pieaugušo
grupā” ieguva kalnu slēpotājs Kris
taps Zvejnieks.
Kristaps var lepoties ar augstiem
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Titulu “Gada sporta spēļu komanda” ieguva Mārupes sporta centra puišu basketbola komanda „Mārupes SC U12”.
Pirmā rinda no kreisās: Kristers Kalniņš, Eduards Raitums, Markuss Kiops, Roberts Ciganskis, Armands Teters, Jēkabs Niedra. Otrā rinda no kreisās:
Treneris Matīss Vārna, Nauris Gabranovs, Martins Vorps, Rūdolfs Dimiševskis, Ernests Teters, Kārlis Eberliņš, Toms Ailis, Artūrs Ennītis un treneris Māris Stumbiņš

Titulu “Gada sporta klubs” ieguva biedrība „Mārupes BMX klubs” un par “Paraugu
sportā” atzīts tās vadītājs Guntis Ruskis. Foto: (no kreisās) “Mārupes BMX kluba”
vadītājs Guntis Ruskis, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe,
Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča

Titulu “Gada sportists jauniešu grupā” ieguva sešgadīgais BMX sportists Marks
Švalkovskis. Attēlā Marks kopā ar treneri Kristapu Ozoliņu

Titulu “Gada sportiste jauniešu grupā” ieguva tenisiste Dārta Daļecka

Titulu “Gada sportiste pieaugušo grupā” ieguva vieglatlēte Agita Švetere

Titula “Gada sportists senioru grupā” ieguvējs riteņbraucējs Mečislavs Bartuševičs

Vētrainas emocijas pasākumā bija vērojamas Mārupes jauno taekvondo meistaru
paraugdemonstrējumu laikā

sasniegumiem un godam pārstāvējis Latviju gan starptautiskās sacensībās, gan Olimpiskajās spēlēs.
Olimpiskajās spēlēs Pjončanā,
Korejā, iegūta 26.vieta, Tālo Austrumu kontinentālā kausā Sapporo,
Japānā – 3.vieta, Baltijas kausā
2017./2018.gada sezonas kopvērtējumā – 1.vieta, Baltijas kausa 1.posmā Lietuvā – 1.vieta Slalomā un
Paralēlajā slalomā, Baltijas kausa
3.posmā Somijā – 1.vieta Slalomā,
Latvijas Slēpošanas federācijas
2017./2018.gada sezonas ranga
kopvērtējumā – 1.vieta, Latvijas
čempionātā – 1.vieta Slalomā, Gigantā, Supergigantā un Kombinācijā, Somijas čempionātā – 1.vieta
Kombinācijā.

Titulu “Gada sportists senioru
grupā” saņēma riteņbraucējs
Mečislavs Bartuševics.
SEB MTB maratona 7 posmos
iegūta 3. un 5.vieta, Jūrmalas maratonā - 3. vieta, Latvijas čempionātā
riteņbraukšanā - 1. vieta grupu
braucienā, 2. vieta individuālā
braucienā, Pierīgas novadu sporta
spēlēs MTB riteņbraukšanā - 2. vieta, Pasaules daudzdienu sacensībās
riteņbraukšanā Austrijā - 3. vieta individuālajā braucienā, 5. vieta kalnā braukšanā.
Laureāti saņēma Atzinības rakstus, naudas balvas un piemiņas
monētas no Mārupes Sporta centra.

Pasākumu krāšņāku padarīja Mārupes novada HIP HOP deju grupas “Chill Out” dejotāji
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Mārupes sporta centram 10
Ar atskatu uz aizvadītājiem ga
diem un pateicības vārdiem
Mārupes Sporta centrs 7.decembrī
atzīmēja savu desmit gadu jubileju.

Š

o gadu laikā paveikts ļoti
daudz. Uzbūvēti divi lieli
sporta centri – Tīraines un
Mārupes sporta kompleksi, rekonstruēti divi sporta stadioni, uzbūvēts
sporta laukums Gerberu ielā, atjaunots skeitparks Jaunmārupē. Organizēti gan vietēja mēroga, gan
starptautiski pasākumi. Paveikts
milzīgs darbs, lai sporta centra apmeklētājiem piedāvātu daudzveidīgu nodarbību klāstu, līdz ar to
audzēkņu skaits trīskāršojies.
Mārupes sporta centra pirmssākumi meklējami 2001. gadā, kad
aizsākās organizētas sporta nodarbības futbolā pie trenera M. Zeinalova (trenējās 34 audzēkņi) un
taekvondo nodarbības pie trenera V.
Lepina Žagara (trenējās 15
audzēkņi). Laika posmā no 2002.
gada līdz 2007. gadam pēc
iedzīvotāju pieprasījuma tika organizētas nodarbības arī tenisā,
jāšanas sportā, boksā, volejbolā,
basketbolā, futbolā.
2008. gadā tika atvērts Tīraines
sporta komplekss un līdz ar kom-

pleksa atvēršanu oficiāli tika dibi
nāts Mārupes sporta centrs. Pirmajā sporta centra darbības gadā sporta centrā strādāja septiņi treneri,
kas vadīja nodarbības 299
audzēkņiem. 10 gadu ilgajā darbībā
sporta centrā ar dažādiem sporta
veidiem nodarbojas jau 923
audzēkņi, kurus trenē 17 treneri.
Patreiz laika pārbaudi ir izturējuši
tādi sporta veidi kā futbols, volejbols, basketbols, vieglatlētika, BMX,
taekvondo.
No dibināšanas brīža Mārupes
sporta centrā strādā tā vadītāja Silvija Bartuševiča, treneri Vitālijs Le
pins-Žagars, Agris Kokorevičs, Jānis
Vilkaušs, administratores Diāna
Eikena, Astra Kļaviņa.
Paldies visiem sporta centra
sadarbības partneriem, sportistiem,
treneriem,
darbiniekiem,
au
dzēkņiem par atbalstu sporta centra ikdienā. Īpašs paldies Mārupes
novada domei un tās vadītājam
Mārtiņam Bojāram un domes
priekšsēdētāja vietniecei Līgai
Kadiģei.
Mārupes Sporta
centra kolektīvs
Mārupes Sporta centra kolektīvs, vidū Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča

Mārupes volejbolistes iekļūst Latvijas
kausa izcīņas finālā
Mūsu Mārupes Sporta centra
volejbolistes aizvadījušas divas
spēles Latvijas kausa pusfinālā,
kurās abās nācās stāties pretī
pašreizējās trofejas īpašniecēm,
sporta kluba “Babīte” volejbolistēm.

L

atvijas kausa izcīņas pusfināla pirmajā spēlē Mārupes
sporta kompleksā laukuma
saimnieces četros setos uzvarēja
sporta kluba “Babītes” volejbolistes.
Savukārt pusfināla sērijas otrajā
spēlē Mārupes sporta centra dāmu

volejbola komanda Piņķos otrreiz
apspēlēja pašreizējās trofejas
īpašnieces sporta kluba “Babīte”
volejbolistes un iekļuva finālā.
Šī bija jau ceturtā abu Pierīgas komandu savstarpējā spēle divarpus
nedēļu laikā Nacionālās līgas
turnīrā.
Mārupes Sporta centra komandas pretinieces finālā kļūs zināmas
trešdien, kad paredzēta otrā pusfināla pāra VK “Jelgava”/LLU –
RSU/MVS otrā spēle.

Desmitgadīgs mārupietis –Latvijas
čempions kartingā
Aleksaders Skjeltens no Mārupes
ir talantīgs jaunais sportists, kurš
ar sasniegumiem startējis vietēja
un starptautiska mēroga sacensībās
kartingā. Šogad Aleksanders uz
varējis Latvijas kartinga čempio
nātā Micromax klasē.
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8. decembrī ELEKTRUM Olimpis
kajā centrā norisinājās Dzintara lī
gas kauss 2008. gadā dzimušajiem
futbolistiem. Turnīrā piedalījās SC
MĀRUPE/2008 zēnu komanda tren
era Māra Riherta vadībā.

M

ārupes futbolisti aizvadīja piecas spēles un visās
no tām pārspēja pretinieku, iesitot 22 vārtus un ielaižot tikai 2 vārtus. Komanda ieguva 15
punktus savā grupā un izcīnīja 1. vietu turnīrā.
Treneris priecājas par jauno futbolistu parādīto sniegumu un apgūtajām prasmēm, kas atspoguļojas daudzās individuālās darbībās,
pareiza lēmuma pieņemšanā,
saspēlē. Arī šajā turnīrā parādījās
atsevišķas nianses, ar kurām joprojām jāstrādā – piemēram, pretiniekam reizēm tiek uzdāvināta bum-

Foto: Lauris Līvzinieks

ba vārtu priekšā, bet par laimi pretinieks šoreiz šīs iespējas neizmantoja. Strādāsim tālāk.
Paldies zēniem par “gribu”, “varu”,
“daru”! Paldies par atdevi un

vecākiem - par milzīgo atbalstu
turnīra laikā.
Nākamais turnīrs – “Reval Cup” mārupiešiem norisināsies no 14.-16.
decembrim Tallinā, Igaunijā.

Mārupes novada vispārizglītojošo skolu “Ziemassvētku kauss
2018” futbolā

S

avā vecuma grupā Aleksanders tiek uzskatīts par
vienu no talantīgākajiem
sportistiem, kurš ir parādījis potenciālu starptautiskās sacensībās.
Sākotnēji ar sasniegumiem startējot BMX sportā, viņš ar apbrīnojamiem rezultātiem spēris tālākus
soļus kartingā. 18 sacīkstēs viņš ir
stāvējis uz pjedestāla, vairāk nekā
jebkurš cits sportists no Baltijas
valstīm jebkurā klasē. Astoņas rei
zes Aleksanders ir bijis sacensību
uzvarētājs.
Šajā sezonā uzvaras lauri plūkti
arī Lietuvas čempionātā, taču,
tāpēc, ka viņš ir latvietis, oficiālu titulu nav ieguvis. Lietuvas Kartinga
federācija nolēmusi, ka nākamgad
čempionāts būs atklāts un arī Latvijas sportisti varēs iegūt titulu. Lai
nu kā, Aleksanders ir uzaicināts
Viļņas “Gada kausā”, kas norisināsies 13. decembrī, lai saņemtu
balvu par sasniegumiem.
Rotax Nordic čempionātā, kurā
startēja sportisti no Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas,
Baltkrievijas un Polijas, Aleksanders
finišēja 2. vietā. Tikko Aleksanders
atbraucis mājās no Brazīlijas, kur

SC Mārupe zēnu komanda labākie Dzintara līgas kausā

Šī gada 12. decembrī Tīraines
sporta kompleksā notika “Zie
massvētku kauss 2018” futbolā
starp Mārupes novada vispārizglī
tojošo skolu 2.-3. klašu komandām.

T

urnīrā piedalījās sešas komandas. Aizraujošās cīņās
pirmo vietu izcīnīja Mārupes
vidusskolas pirmā komanda, kuru

turnīrā vadīja sporta skolotājs Māris
Riherts. Otrajā vietā Mārupes
pamatskolas komanda, sporta skolotājs Agris Kokorevičs un trešajā
vietā Jaunmārupes pamatskolas
2010. gadā dzimušo zēnu komanda, sporta skolotājs Gints Gaiķēns.
Vēl turnīrā piedalījās Mārupes vidusskolas otrā komanda, Jaunmārupes pamatskolas 2009. gadā

SPORTA NOTIKUMI
27. decembris
plkst.10.00 – 20.00 Basketbols, Christmas cup 2018 U9

pārstāvēja Latviju Rotax lielajā
finālā, kur sacentās 36 labākie sportisti no visas pasaules. Kvalifikācijā viņš bija ceturtais, bet pirms fināla notika sadursme, kas beidzās ar
pārdurtu riepu.
Neskatoties uz to, Aleksandera
sezona bija veiksmīga un viņš ir gatavs nākamajai.

dzimušo zēnu komanda un ciemiņi
no Rīgas privātskolas “Patnis” komanda.
Paldies visiem turnīra
dalībniekiem par cīņas sparu laukumā, paldies Mārupes sporta centram par atbalstu turnīra organizēšanā. Uz tikšanos nākamajās
sacensībās.

12. – 13. janvāris plkst. 9.00 – 20.00

Futbols, Ziemas kauss 2018 U12 grupā, Mārupes sporta
kompleksā.

grupā zēniem, Mārupes sporta kompleksā
plkst.10.00 – 15.00 Basketbols, Cristmas cup 2018 U9
grupā zēniem, Tīraines sporta kompleksā

19. – 20. janvāris plkst. 9.00 – 20.00

28. decembris
plkst.10.00 – 20.00 Basketbols, Christmas cup 2018 U9

19. janvāris plkst. 11.00 Mārupes novada atklātās
sacensības vieglatlētikā "Ziemas daudzcīņa vieglatlētikā”
2019, Tīraines sporta kompleksā

grupā zēniem, Mārupes sporta kompleksā
plkst.10.00 – 15.00 Basketbols, Cristmas cup 2018 U9
grupā zēniem, Tīraines sporta kompleksā

5. – 6. janvāris plkst. 9.00 – 20.00

Futbols, Ziemas kauss 2018 U13 grupā, Mārupes sporta
kompleksā

Futbols, Ziemas kauss 2018 U11 grupā, Mārupes sporta
kompleksā

26. – 27. janvāris plkst. 9.00 – 20.00 Futbols, Ziemas
kauss 2018 U10 grupā, Mārupes sporta kompleksā
2. – 3. februāris plkst. 9.00 – 20.00 Futbols, Ziemas
kauss 2018 U9, U8 grupā, Mārupes sporta kompleksā

Viktorija Dubrava
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Sirsnīgā pasākumā godināti Mārupes novada Zelta kāzu pāri
Godinot novada stiprās ģimenes
un sakot paldies par ģimenisko
vērtību saglabāšanu, 8.decembrī
Mārupes Kultūras namā sirsnīgā
gaisotnē jau otro reizi novadā tika
rīkots Zelta kāzu pāru godināšanas
pasākums. Pasākuma ietvaros
pāriem tika pasniegta atkārtota
laulības apliecība un saskandināta
šampanieša glāze. Kopā tika sveik
ti 5 pāri, kuri saskanīgā laulībā
nodzīvojuši 50 un 53 gadus.
Pāri labprāt dalījās savos stāstos
un ilgas, saskanīgas laulības dzīves
noslēpumos.
Arnolds un Mudīte Vegneri
Arnolds savu mīlestību ieraudzījis Mežaparka brīvdabas estrādē,
kur tika izrādīta izrāde “Skroderdienas Silmačos”. Tas bija 1965. gada
vasaras vidus, jūlijs. Jaunieši pēc izrādes vienā tramvajā braukuši uz
mājām un, izkāpjot Rīgas centrā no
tramvaja, Arnolds uzrunājis Mudīti. Tā sākās abu draudzība, kas
pārauga mīlestībā, Mudītei toreiz
bija 15 gadi, Arnoldam - 17. 1968.
gada 25. maijā, Mudītes tēva 50.
dzimšanas dienā, tika reģistrēta
laulība Mārupes pagasta dzimt
sarakstu nodaļā un svinības notikušas Mudītes dzimtas mājās “Mazkalniņos”.
Arnolds izmācījies Rīgas Pārtikas
Rūpniecības
tehnikumā
par
saldēšanas iekārtu mehāniķi, bet
nav strādājis savā specialitātē ne
dienu. Visu mūžu nostrādājis par
kurpnieku. Mudīte strādājusi bibliotēkā, neklātienē absolvējusi Latvijas Universitāti. Izskolotas divas

meitas - Iveta un Laila, ir seši maz
bērni, daudz kopīgu ceļojumu, kopīgas intereses.
Dzīves gudrība
“Ģimene veido attiecības, kas tiek
pārmantotas no paaudzes uz
paaudzi. Mīlēt vienam otru, cienīt ģimeniskās vērtības. Problēmas risi
nāt bez bērnu klātbūtnes.”
Uldis un Marga Priedes
Ulda un Margas mīlestība uzplaiksnīja Mārupes pagasta sakaru
nodaļā 1967. gada rudenī. Tā bija
Margas pirmā darba vieta, bet Uldis
strādāja Meliorācijas pārvaldē un
darba darīšanas bija atbraucis uz
Mārupes pagastu. Laulība tika
reģistrēta 1968. gada 25. maijā
Mārupes pagasta dzimtsarakstu
nodaļā. Svinības notika dzimtas mājās, kuras vecāki nosaukuši par
godu meitai “Margas”.
Izaudzinātas divas meitas Indra
un Līga un četri mazbērni, kuri
mācās Mārupes vidusskolā. Uldis
pēc izglītības elektriķis, bet ilgus gadus nostrādājis par šoferi, pēdējā
darba vieta Kultūras ministrijas
Restaurācijas pārvalde. Margas darba gaitas saistītas ar Sakaru mini
striju, strādāts arī Ļeņina bankā
Pārdaugavā un Mārupes Celtniecībā
par grāmatvedi. Abi jau pensijā,
patīk dārza darbi. Uldim jauna aizraušanās – biškopība. Abi ir aktīvi
pensionāru biedrības biedri, kopā
ceļo. Marga palīdz mazbērniem
mācībās, Uldis aizņemts mājas darbos.
Dzīves gudrība
Marga saka: “Pretēji raksturi
pievelkas. Uldis nopietns, nosvērts,

patīk, ka vienmēr uz viņu var paļauties.”
Uldis saka: “Svarīgi pārāk daudz
nestrīdēties.”
Helmuts un Brigita Tuni
Helmuts dzimis un audzis Apšu
ciemā, bet vecāki 50. gadu beigās
iegādājas
īpašumu
Mārupē.
Helmuts 1959. gada 1. septembrī
uzsāk mācības Rīgas 2. vidusskolā,
kur mācās arī Brigita. Četrus gadus
jaunieši mācījušies vienā klasē. Pirmais randiņš tika sarunāts 1963.
gada 11. janvārī. Skaists ziemas vakars. Vecrīga, Vaļņu iela, Bastejkalns glabā viņiem vien zināmas
skaistas atmiņas. 1963. gadā pēc
vidusskolas Uldis iestājas me
dicīnas institūtā un izmācās par
ārstu kardiologu. Brigita dzimusi
Vācijā, augusi Rīgā, Mežaparkā. Absolvējusi LU fizikas un matemātikas
fakultāti. Daudzus gadus nostrādājusi 14. vakara maiņas vidusskolā
par matemātikas skolotāju, kuru absolvējuši daudzi mārupieši. Šobrīd
strādā Rīgas Mūzikas internātskolā
par audzinātāju un matemātikas
skolotāju. Helmuts šobrīd ir pensijā, tur rūpi par savas dzimtas
īpašumu Apšuciemā. Izaudzināti
divi bērni - dēls Māris un meita Vita,
3 mazbērni un divas mazmazmeitiņas.
Abiem patīk kopā ceļot, rūpēties
par dārzu.
Dzīves gudrība
“Mīlestība, cieņa, darbs, ģimenes
vērtība - kopā būšana.”
Ivans un Antoņina Kononovi
Ivana un Atnoņinas mīlestība uz
ziedēja kā papardes zieds Līgo va-

Ivans un Antoņina Kononovi

Helmuts un Brigita Tuni

Andis un Agnese Ploki

2018.GADA

Dzimuši

NOVEMBRĪ
Ingrīda Sisene, dzim.1953.gadā
Irina Slovohotova, dzim.1953.gadā
Benita Ģērķe, dzim.1935.gadā
Laimdota Gludmane, dzim.1933.gadā
Romans Graždankins, dzim.1975.gadā
Jaņina Gurkovska, dzim.1931.gadā
Mara Rudzīte, dzim.1938.gadā
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Popova radiorūpnīcas kultūras
nama ballē, kur Andis spēlēja trompeti. Tomēr liktenīgā reize bijusi
1960. gadā Vecrīgā. Aldaru ielā atradās Augstsprieguma tīkliem piederoša ēka ar aktu zāli, kur notika
slēgtie vakari. Andis spēlējis orķestrī
un jaunieši tur saskatījušies, un
sākusies abu draudzība. 1961. gadā
Andis iesaukts obligātajā karadienestā. Agnese uzticīgi gaidījusi
puisi mājās un braukusi ciemos.
1965. gada 20. martā pāris slēdzis
laulību Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.
Agnese absolvējusi Rīgas celtniecības tehnikumu un viss darba
mūžs saistīts ar celtniecību. Rīgas
PMK cēla Mārupē daudzdzīvokļu
mājas un vienu dzīvokli piešķīra
savai darbiniecei. Tā ģimene kopš
1975. gada ir mārupieši. Agnese
tagad pensijā, daudz lasa grāmatas,
abi apmeklē koncertus.
Andim mūzika ir gan maizes
darbs, gan sirdsdarbs. Andis no
strādājis Rīgas kinostudijā par
skaņu operatoru līdz pat tās
likvidācijai. Šobrīd ir Latvijas Radio
skaņu režisors.
Kopā izaudzināts viens dēls –
Dzintars, ir divi mazbērni.
Dzīves gudrība
Kā saka Agnese, “Andis ir vienkāršs puisis, dabīgs, ar viņu nav
iespējams sastrīdēties. Svarīgi sa
prast vienam otru, dot brīvību, uzticēties.”
Andis, atbildot uz jautājumu, kas
nepieciešams ilgai laulībai, uzsver:
“Iecietība, iecietība, iecietība.”

No kreisās: Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra
Klintsone kopā ar Uldi un Margu Priedēm

Arnolds un Mudīte Vegneri

Novembrī reģistrētie mirušie

karā. 1968. gada līgo vakarā kādā
vasarnīcā Dārziņos notikusi kopīga
līgošana, kur Ivans ieraudzījis Antoņinu, puisim meitene tā iepatikusies, ka uzreiz vaicājis Antoņinai
- “Vai Tu būsi mana sieva?” un atbilde bijusi “Jā”. 1968. gada 30.augustā Rīgas pilsētas dzimtsarakstu
nodaļā viens otram teikuši “jā” vārdu. Pēc kāzām jaunais vīrs iesaukts
armijā, bet tā kā ģimene gaidījusi
bērna piedzimšanu, tad atstājis
dienestu.
1971. gadā jaunajai ģimenei
Skultē piešķirts dzīvoklis. Ivans dzimis un audzis Ludzas novadā, Ciblas pagastā. 1963. gadā atbraucis
uz Rīgu mācīties, iestājas LU ekonomikas un juridiskajā fakultātē, bet
pēc pirmā kursa iesaukts obligātajā kara dienestā uz 3 gadiem, tam
seko virsnieku kursi, un darba mūžs
saistīts ar armiju un Civilo aizsardzību. Gaisā pavadījis 2400 stundas
jeb 100 diennaktis. Ilgus gadus nostrādājis Rīgas pašvaldības policijas
Civilās aizsardzības dienestā.
Izaudzinātas un izskolotas divas
meitas Edīte un Kristīne, ir trīs mazbērni.
Dzīves gudrība
“Spēcīgas ģimenes tradīcijas.
Svarīgi laicīgi piedot sadzīviskās
kļūdas. Mācēt piedot, cienīt cilvēkus, mīlēt.”
Andis un Agnese Ploki
Andis 1947. gadā atgriežas dzimtenē no izsūtījuma Sibīrijā. Dzīvojis
pie radiem gan Rīgā, gan laukos.
Beidzis Jāzepa Mediņa mūzikas
skolu un jau skolas laikā spēlējis
ballēs. Agnese Andi ievērojusi jau

22

Dzimuši
Krīt beidzot sniegs, kļūst pamazām viss tīrāks,
pa istabām klīst piparkūku smarža.
Bet pāri visam smaržo egļu vīraks
un lūpās tikai labs un sirsnīgs vārds.
(K. Apškrūma)

Sirsnīgi sveicam visus Mārupes novada
iedzīvotājus Ziemassvētkos un vēlam
labu veselību, izturību, veiksmi un gaišu
svētku prieku Jaunajā - 2019.gadā.
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes
biedrības priekšsēdētājs Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalieris Jānis Ozols un biedrības valde

PAZIŅOJUMS
2019.gada 19.janvārī plkst.16.00
Mārupes Kultūras namā, Mārupē,
Daugavas ielā 29 notiks svinīgs
sarīkojums, veltīts 1991.gada
barikāžu divdesmit astoņu gadu
atcerei. Ieeja ar ielūgumiem.
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Laulības

Meitenes
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Miruši
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