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15.novembrī Mārupes Kultūras 
namā norisinājās Latvijas valsts 
proklamēšanas 101.gadadienai 
veltīts svinīgs pasākums “Sajūti 
Latviju sevī”, kurā tika teikts pal dies 
mārupiešiem un pasniegti aug-
stākie Mārupes novada apbalvoju-
mi – Goda raksti.

Novadniekus valsts svēt
kos sveica Mārupes nova
da domes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Bojārs un priekšsēdētāja 
vietniece Līga Kadiģe, novēlot būt 
vienotiem ne tikai valstij svarīgos 
brīžos, bet arī ikdienā, darīt savu dar
bu no sirds, būt atsaucīgiem, snie
dzot palīdzīgu roku cits citam, kad 
tas vajadzīgs, mīlēt savu ģimeni, 
mājvietu un valsti.

Ar priekšnesumiem klātesošos 
priecēja Valmieras teātra aktieris 
Imants Strads, Jaunmārupes 
pamatskolas dejotājas, VPDK “ 
Mārupieši” , Mārupes Valsts ģimnāzi
jas puišu koris un JDK “Mārupe”. 
Pasākumu vadīja Mārupes Kultūras 
nama saimniece Ira Dūduma.

Mārupes novada augstākais ap
balvojums “Goda raksts” un nau
das balva piešķirta:

• Biedrības “Pierīgas partnerība” 
administratīvajai vadītājai Alīnai 
Lukjancevai;

Pateicoties mūždien aktīvajai 
Alīnai, Mārupes novadā caur biedrī
bu “Pierīgas partnerība” tikuši reali
zēti daudzi un dažādi iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un mūsu novada tūris
mam ļoti noderīgi projekti. 

• Jaunmārupes pamatskolas bib
liotekārei, pedagoģei, teātra pulciņa 
skolotājai Zinaīdai Spādei;

Zinaīda savu dzīvi saistījusi ar 
pedagoģiju. Mārupes novadā dar
ba gaitas uzsākusi PII “Lienīte” 
un kopš skolas dibināšanas 
stādā Jaunmārupes pamatskolā. 
Nesavtīgi veltījusi sevi darbam un 
bērnu izglītošanai. Aktīvi iesaistī
jusies skolas un novada pasāku
mos. Veicinājusi skolas izaugsmi 
un attīstību, kā arī veiksmīgi darbo
jusies dažādos starptautiskos pro
jektos. Popularizējusi skolas tēlu sa
biedrībā. Goda raksts piešķirts par 
augsti profesionālu, ilggadēju un tei
camu ieguldījumu jaunatnes audzi
nāšanā; par augstiem sasniegumi
em interešu izglītības skatēs teātra 
mākslā Mārupes novadā, Pierīgas 
skolu apvienībā un valstī; par aug
stiem sasniegumiem skatuves runas 

konkursos Mārupes novadā, Pierīgas 
skolu apvienībā un valstī; par augsti 
profesionālu darbību Jaunmārupes 
pamatskolas attīstībā.

• Ārsta palīdzei un medmāsai 
Skultes ciemā Ņinai Zotovai;

Zinaīda vairāk kā 30 gadus 
pašaiz liedzīgi strādā savā speciali
tātē Skultes doktorātā. Zinoša, at
saucīga un savus pacientus aprūpē
joša. Viņas pacienti īpaši novērtē 
ārstes nesavtīgo darbu un atsaucību, 
palīdzības sniegšanu arī ārpus dar
ba laika, pat nakts stundās. Ņinas 
Zotovas pacienti uzskata, ka med
māsa pelnījusi ne tikai pašvaldī
bas atzinību, bet pat apbalvojumu 
valsts līmenī.

• Mārupes novada Būvvaldes 
vadītājai Aidai Skalbergai;

Pēc specialitātes Aida ir arhitek
te, ilgstošu radošo dzīves nogriezni 
veltījusi Mārupes novada un būvval
des attīstībai, kā rezultātā Mārupes 
novads ir plānveidīgi un pārdomāti 

attīstījies. Sirdī māksliniece, dzīvē 
radoša personība, kolektīvā prasīga 
un atbildīga darbiniece. Aida ir mierī
ga, nosvērta, saprotoša un prasīga 
arhitekte. Ar savu individuālu, bet 
neuzspiestu skatījumu uz lietu sakār
totību un radošumu. Aidas vadībā 
no deviņdesmito gadu vidus notiku
si pašvaldības iestāžu, kā arī nova
da teritorijas plānošana un attīstība. 
Šobrīd Mārupē varam redzēt viņas 
vairāku gadu desmitu laikā ieguldī
to darbu. Ne velti daudzi iedzīvotā
ji lepojas ar Mārupi, apbrīno tās at
tīstības tempus, par savu dzīves vi
di izvēloties tieši Mārupi. 

Pasākumā pasniegti arī Mārupes 
novada domes pateicības raksti:

• Zitai Jēkabsonei no SIA “Latvijas 
aptieka” par sadarbību un atbalstu 
Marupes novada pašvaldības pasā
kumu norisē.

• Inārai un Pēterim Duļevskiem 
no  dekoratīvo stādu audzētavas 

“ARUMI” par ieguldījumu un at
balstu Mārupes novada zaļās vides 
bagātināšanā.

• Ievai Carukai un Evijai Pamovskai 
par sadarbību un ieguldījumu 
Mārupes novada mākslinieciskā ga
ra uzturēšanā, iesaistoties pašvaldī
bas pasākumu norisē.

• Aigaram Smirnovam par iegul
dījumu un pašaizliedzīgu darbu 
Mārupes novada pasākumu norisē

• Annai Ozoliņai par ilggadēju 
iegul dījumu Mārupes novada politis
ki represēto personu apzināšanā un 
kopienas uzturēšanā.

• Guntai Lielkājai par nozīmīgu 
iegul dījumu Mārupes novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma ap
zināšanā un apkopošanā.

• Mārim Ribickim par sadarbī
bu un ieguldījumu Marupes nova
da pašvaldības pasākumu norisē, 
vairākus gadus organizējot Brīvības 
cīņas notikumu atceres spēli 
Mārupes novadā.

• Mārupes novada domes 
darbiniekiem Jānim Buzam, 
Gundaram Bīriņam, Valdim 
Kārkliņam un Ilzei Žundei par iegul
dījumu Mārupes novada patriotiskās 
orientēšanās spēles “Skrējiens uz 
brīvību” reklāmas vi deo tapšanā.

Īpašs paldies tika teikts pašvaldī
bas sadarbības partneriem no 
starptautiskās lidostas “Rīga” par 
sadarbību un ieguldījumu Mārupes 
novada popularizēšanā, atbalstot 
pašvaldības pasākumus un šogad 
kopā ar pašvaldību organizējot 
Baltijas ceļam 30 akciju uz lidostas 
skrejceļa. Īpašs paldies tika teikts 
Laurai Karnītei, Starptautiskās lido
stas “Rīga” Komunikācijas vienības 
vadītājai, Gvido Dzērvem un Santai 
Augustei Šolei no Komunikācijas 
vie nības un Starptautiskās lidostas 
“Rīga” Lidlauka drošības un vadības 
departamenta lidlauka operatīvajai 
vadītājai Dzintrai Jātniecei.

Valsts svētku pasākumā teikts 
paldies mārupiešiem

LAIMĪGU UN 
PANĀKUMIEM BAGĀTU

2020
GADU

Biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja Alīna LukjancevaMārupes novada Būvvaldes vadītāja Aida Skalberga

Jaunmārupes pamatskolas bibliotekāre, pedagoģe, 
teātra pulciņa skolotāja Zinaīda Spāde

No labās: ārsta palīdze un medmāsa Ņina Zotova ar pavadoni
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noslēgtie līgumi
Mārupes novada pašvaldības ielu 

un ceļu uzturēšanas ikdienas dar
bi, noslēgts līgums ar SIA “Baltijas 
būve” par summu 800 000 eiro bez 
PVN.

Iekšējā audita pakalpojuma 
sniegšana Mārupes novada pašvaldī
bas iestādēm, noslēgts līgums ar 
SIA “ALGAR” par summu 8931 eiro 
bez PVN.

Garāžas fasādes atjaunošanas un 
telpu pielāgošanas darbi Vecozolu 

ielā, Mārupē, noslēgts līgums ar SIA 
“DG Baltic” par summu 104 500 bez 
PVN.

Mārupes novada pašvaldības ielu 
un ceļu ikdienas uzturēšanas dar
bi ziemas sezonā, noslēgts līgums 
ar SIA “Eco Baltia vide” par summu 
400 000 eiro bez PVN.

Izsludināti iepirkumi
Mārupes ģimnāzijas vecās sko

las ēkas siltināšana un logu no
maiņa, pieņemts lēmums par līgu

ma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
Personu apvienībai SIA “LEB” un SIA 
“Fasāde PRO”.

Publiskās slidotavas darbības 
nodrošināšana Mārupē, iepirkuma 
procedūra izbeigta, jo iesniegts ti
kai viens piedāvājums, kurš neat
bilst iepirkuma dokumentācijā no
teiktajām prasībām.

Domes izpilddirektors K.Ločs

27.novembrī
Lēma par zemes ierīcības pro

jekta apstiprināšanu, adreses  
un nosaukuma piešķiršanu, un 
lietošanas mērķa noteikšanu un 
maiņu vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.32/2019 „Grozījums Mārupes 
novada domes 2019.gada 25.sep
tembra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2019 “Grozījumi Mārupes 
novada domes 2018.gada 19.de
cembra saistošajos noteiku
mos Nr.17/2018 “Par decentral
izēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību 
Mārupes novadā”””, saistošos no

Vides apsaimniekošanas uzņē-
mums SIA “Eco Baltia vide” šogad 
jau ceturto reizi aicina Mārupes 
novada iedzīvotājus piedalīties no-
lietoto elektroiekārtu, lielgabarīta 
un mājsaimniecībā radušos bīsta-
mo atkritumu bezmaksas no-
došanas akcijā, kas notiks 18. un 
19. decembrī.

Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 
16.decembrim pieteikt elek
troiekārtu, lielgabarīta un bīsta

mo atkritumu izvešanu, zvanot pa 
tālr. 8717 vai rakstot uz marupe@

Saskaņā ar Dabas resursu no-
dokļa likumu no 2020.gada 1.jan-
vāra celsies dabas resursu nodok-
lis (DRN) par sadzīves atkritumu 
noglabāšanu poligonā. Attiecīgi 
mainīsies arī SIA “Getliņi EKO” ta
rifs par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu poligonā. 

Par atkritumu noglabāšanu 
poligonā nākamgad būs jā
maksā 60,81 EUR par vienu 

tonnu, kur iekļauts arī DRN pieau
gums no līdzšinējiem 43,00EUR/t uz 
50,00EUR/t. Ņemot vērā, ka atkritu
mu apglabāšanas izmaksas veido 
lielāko daļu atkritumu apsaimnie
košanas tarifā, gaidāmās izmaiņas 
skars arī izmaksas par nešķiroto at
kritumu apsaimniekošanu iedzīvotā
jiem un uzņēmumiem.

Vides apsaimniekošanas uzņē
muma SIA “Eco Baltia vide” tarifi 
Mārupes novada iedzīvotājiem no 
nākamā gada proporcionāli SIA 

teikumus Nr.33/2019 „Grozījumi 
Mārupes novada domes 2018.ga
da 19.decembra saistošajos no
teikumos Nr.17/2018 “Par decen
tralizēto kanalizācijas pakalpoju
mu sniegšanas un uzskaites kārtī
bu Mārupes novadā”, saistošos no
teikumus Nr.34/2019 „Grozījums 
Mārupes novada domes 2013.ga
da 27.februāra saistošajos notei
kumos Nr.29/2012 “Par koku cirša
nu ārpus meža Mārupes novadā”, 
saistošos noteikumus  Nr.30/2019 
“Par Mārupes novada pašvaldības 
dalību pašvaldības nozīmes ceļu 
un ielu būvniecībā un uzturēšanā” 
precizētajā redakcijā un saistošos 
noteikumus Nr.35/2019 „Grozījumi 

ecobaltiavide.lv. Piesakoties obligāti 
jānorāda nododamo atkritumu vei
ds, aptuvenais apjoms un precīza 
savākšanas vieta (adrese).

Savākšana notiks 18. un 19.de
cembrī, sākot no plkst. 7:00, visas 
dienas garumā. Lai nodrošinātu 
pieteikto atkritumu izvešanu, tie ir 
jānoliek pieteikumā norādītajā vie
tā, ārpus iežogotas teritorijas, kas 
ir brīvi pieejama “Eco Baltia vide” 
darbiniekiem. Iedzīvotājiem pašiem 
atrasties klāt savākšanas laikā nav 
nepieciešams.

Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (le

dusskapji, televizori, datori, moni
tori, plītis, putekļsūcēji utt.). 
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām 
un ar visām piederošajām detaļām.  

• Lielgabarīta atkritumi – atkri

“Getliņi EKO” jaunajiem tarifiem 
palielināsies par 0,40 EUR/m3. 
Šogad maksa par viena m3 nešķiro
to sadzīves atkritumu apkalpošanu 
ir 9,23 EUR (bez PVN), savukārt no 
2020.gada 1.janvāra tie būs 9,63 EUR 
(bez PVN). Kā piemēram, izmaksas 
par privātmājās visbiežāk izmantotā 
0,24m3 konteinera izvešanas reizi 
būs 2,31 EUR (bez PVN) līdzšinējo 
2,22 EUR (bez PVN) vietā.

Atkritumu apsaimniekošanas li
kums paredz, ka sadzīves atkritu
mu apsaimniekošanas pakalpojumu 
maksu veido sabiedrisko pakalpoju
mu regulatora apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
poligonā, DRN, maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu un citas 
pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem 
un uzņēmumiem samazināt izmak
sas par nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia 

tumi, ko izmēru dēļ nevar ievietot 
atkritumu tvertnēs (mēbeles, ma
trači u.c.).

• Sadzīvē radušies bīstamie at
kritumi (baterijas un akumulatori, 
vie ns komplekts vieglo automašīnu 
riepu bez diskiem, spuldzes u.c.). 

Veicot elektroiekārtu un lielgabarī
ta atkritumu izvešanu, netiks savāk
ti cita veida atkritumi, kā piemēram, 
sadzīves atkritumi un būvgruži (po
di, vannas, palodzes, durvis logi u.c. 
ražošanas atkritumi, kas radušies 
būvniecības procesā). 

Pieteikt elektroiekārtu, lielo un 
bīstamo atkritumu izvešanu ir 
aicināts ikviens Mārupes novada 
iedzīvotājs. Vairāk informācijas, 
zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz 
epastu marupe@ecobaltiavide.lv. 

vide” piedāvā dažādas iespējas at
kritumu šķirošanai, kā arī ik gadu 
investē publiskās infrastruktūras 
paplašināšanā, padarot to sabie
drībai vēl pieejamāku un ērtāku. 
Atgādinām, ka, šķirojot mājsaim
niecībā vai uzņēmumā radītos at
kritumus, iedzīvotājiem ir iespēja 
samazināt izmaksas par nešķiroto 
atkritumu izvešanu un apglabāša
nu poligonā. Šķiroto atkritumu ap
saimniekošanu SIA “Eco Baltia vi
de” savos apkalpotajos novados no
drošina bez maksas.

Mārupes novada domes 2017.gada 
22.novembra saistošajos noteiku
mos Nr.29/2017 “Par sociālajiem 
pabalstiem Mārupes novadā”.

Apstiprināja nolikumu projektu 
konkursam „Mārupe – mūsu mā
jas 2020” un lēma izsludināt pie
teikšanos.

Lēma par finansiālu atbalstu 
Mārupes novada sportistiem un 
mūziķiem.

Lēma piešķirt biedrībai „Ievas ra
došā darbnīca” finansiālu atbalstu 
700 eiro apmērā projekta „Krāsu 
karnevāls” īstenošanai.

Saskaņoja Mārupes Valsts 
ģimnāzijas interešu izglītības pro
grammu “Slidošana” 2019./2020.

mācību gada 2.pusgadam.
Lēma atļaut Mārupes novada 

domes dibināto iestāžu, izņemot  
izglītības iestāžu, vadītājiem ar rīko
jumu pārcelt darba dienu no piek
tdienas, 2019.gada 27.decembra, 
uz sestdienu, 2019.gada 7.decem
bri, un no pirmdienas, 2019.gada 
30.decembra, uz sestdienu, 2019.
gada 14.decembri.

Lēma organizēt iepirku
mus “Dabasgāzes piegāde”, 
“Elektroenerģijas piegāde”.

11.decembrī
Lēma neatbalstīt likumprojekta 

“Administratīvo teritoriju un apdzīvo
to vietu likums” redakciju (domes lē

mumu skatīt rakstā “Mārupes nova
da domes deputāti lemj neatbalstīt 
likumprojektu par administratīvi teri
toriālo reformu”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.36/2019 „Par Mārupes nova
da domes saistošo noteikumu 
Nr.46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība 
piešķir finansējumu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanai” atcelšanu ”.

 Apstiprināja grozījumus Mārupes 
novada pašvaldības policijas Darba 
kārtības noteikumos.

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes sēdes lēmumi

18. un 19.decembrī tiks rīkota nolietoto elektroiekārtu 
un lielgabarīta atkritumu izvešanas akcija 

Ar 2020.gada 1.janvāri paaugstināsies sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksa 

Informācija par Publisko iepirkumu likuma kārtībā 
veiktajiem iepirkumiem novembrī

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.17/2018 “Par decentralizē
to kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes 
novadā”, sākot ar 2020.gada 1.janvāri notekūdeņus un nosēdumus no 
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Mārupes pašvaldības admini
stratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpoju
ma sniegšanai būs reģistrējies Mārupes novada domē, atbildīs saistoša
jos noteikumos noteiktajām prasībām un būs noslēdzis ar centralizētās 
kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vie
tas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdu
mu pieņemšanu.

Komersantu reģistrs pieejams pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Sabiedrība/ Vide un infrastruktūra/ Asenizācijas pakalpojumi 
vai domes vestibilā, 1.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

2019.gada 11.decembrī Mārupes 
novada domes deputāti ir izskatī-
juši Saeimā 1.lasījumā pieņemtā li-
kumprojekta “Administratīvo teri-
toriju un apdzīvoto vietu likums” re-
dakciju (turpmāk – likumprojekts), 
kas paredz Mārupes un Babītes 
novadu apvienošanu. Dome 
pieņēmusi lēmumu likumprojektu 
neatbalstīt, jo novadi ir pašpietieka-
mi un spēj nodrošināt pašvaldības 
funkcijas katrs atsevišķi. Apvien-
ošanas gadījumā to pašizaugsme 
tiks būtiski bremzēta, kā arī nav 
vērtēta apvienošanās ietekme uz 
novadu budžetiem un pašvaldības 
funkciju nodrošināšanu.

Izvērtējot likumprojektu un 
Mārupes novada domes 
rīcībā esošo informāciju, tika 

secināts, ka Mārupes novads jau 
šobrīd izpilda visus Likumprojektā 
noteiktos kritērijus. Babītes novads 
tos neizpilda tikai attiecībā pret 
iedzīvotāju skaitu, kurš ik gadu 
pieaug un jau nākamo 5 gadu laikā 
būtu sasniedzams. Abus novadus 
apvienojot, neizpildās tādi būtiski 
kritēriji kā: starp novadiem nav sa
vienojošs sabiedriskā transporta un 
ceļu tīkls, kā arī tā izveide nav ra
cionāla, jo visi galvenie ceļi savie
nojas ar Rīgas pilsētu; ceļu infras
truktūra nav piemērota nokļūšanai 
līdz novada administratīvajam cen
tram – Mārupes ciemam.

Jānorāda, ka Mārupes novada 
pašvaldībā ir pieaugošs iedzīvotā
ju skaits, pakalpojumu sniegša
na iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
tiek nodrošināta augstā līmenī. 
Mārupes pašvaldība izpilda visus 
Likumprojekta anotācijā norādītos 
risināmos problēmjautājumus, t.i. 
 sekmē uzņēmējdarbību, nodroši
na teritorijas attīstības plānoša
nu, gādā par iedzīvotāju izglītību, 
nodrošina sociālos pakalpojumus, 
novadā pieaug iedzīvotāju skaits, 
administratīvās izmaksas uz vie

nu novada iedzīvotāju ir vienas no 
zemākajām valstī. 

Secināms, ka nav padziļināti vērtē
ta katra novada sniegto autonomo 
funkciju efektivitāte pret izmaksām, 
mērķa grupu apmierinātības līmenis 
un pakalpojumu groza ietekme uz 
budžetu. Apvienošanās gadījumā 
ievērojami papildus budžetu līdze
kļi būs jātērē grāmatvedības un liet
vedības dokumentu sistēmu inte
grācijai, teritorijas attīstības pro
grammu, stratēģiju un teritorijas 
plānošanas dokumentu integrāci
jai un pārstrādei. 

Dokumentos nav noteiktas kārtī
bas, kā tiks sakārtoti institūciju, fi
nanšu, mantas, tiesību un saistību 
jautājumi starp pašvaldībām, kā 
arī nav pietiekamas detalizācijas 
plānotajai dotācijai 155 000 EUR, 
vēršot uzmanību uz to, ka pēc provi
zoriskiem pašvaldības aprēķiniem 
būtu nepieciešami ne mazāk kā 
326 275 EUR, kas segtu tikai mini
mālās prasības. 

Ne Likumprojektā, ne tā anotāci
jā nav iekļauta konkrēta informāci
ja par pašvaldību funkciju izpildes 
analīzi vai pamatojums par to, ka 
funkcijas efektīvāk no iedzīvotāju 
viedokļa veikt, apvienojot novadus, 
kā arī pamatojums, ka pašvaldības 
pakalpojumus iedzīvotājiem saņemt 
vieglāk un kvalitatīvāk ir, apvienojot 
Mārupes, Babītes un Salas pagastus.

Deputātu ieskatā Mārupes 
novads būtu veidojams kā 
reģionālas nozīmes centrs, pretēji 
Likumprojekta anotācijā norādīta
jam, ka Rīga nodrošina ievērojamu 
darbavietu skaitu Pierīgas novadi
em, jo Mārupes novadā reģistrēto 
darba vietu skaits pārsniedz deklarē
to iedzīvotāju skaitu visā novadā, 
kas liecina arī par ievērojamu dar
baspēka migrāciju no galvaspilsē
tas un kaimiņu novadiem.

Attīstības nodaļas vadītāja 
Ilze Krēmere

Sākot ar 1.janvāri, asenizācijas 
pakalpojumus Mārupes novadā drīkst veikt 
tikai pašvaldībā reģistrēti komersanti

Mārupes novada domes deputāti 
lemj neatbalstīt likumprojektu par 
administratīvi teritoriālo reformu
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.25/2019, Mārupē.
Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.14 
lēmumu Nr.10.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2017. gada 29.marta saistošajos no-
teikumos Nr.12/2017 “Alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības kārtī-
ba izbraukuma tirdzniecībā publisko 
pasākumu norises vietās Mārupes 
novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 13.punktu un Alkoholisko dzē
rienu aprites likuma 8.panta pirmo 
un ceturto daļu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.24/2019, Mārupē.
Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.9.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2010. gada 21.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr.14/2010 “Par tirdzniecī-
bu publiskajās vietās Mārupes 
novadā”.

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par 
pašvaldībām” 43.panta pirmās 
daļas 3.punktu un Ministru kabi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.24/2019, Mārupē.
Pieņemti ar Mārupes novada domes 
2019. gada  30.oktobra sēdes  Nr.14  
lēmumu Nr.9.

Par Mārupes novada domes sais-
tošo noteikumu Nr.46/2016 „Kārtība, 

Mārupes novada dome jau trešo 
gadu startē Grantu programmas (Ie)
dvesma konkursā, kas notiek sadar-
bībā ar citām pašvaldībām  Jūrma-
las pilsētu, Ķekavas, Mārupes, 
Olaines, Siguldas, Ropažu un 
Stopiņu novadu un SEB banku.  

Šogad grantu 10 000 eiro 
apmērā Mārupes novads 
piešķīra SIA “Telpnīca” uzņē

mumam, lai attīstītu dronu roboti
kas nodarbības (interešu izglītības 
pulciņu) Mārupes skolās. Idejas iet
varos paredzēts nodrošināt jaunāko 
tehnoloģiju dronu robotikas nodar
bības skolēniem – FPV dronu kon
struēšanu un pilotēšanu.

Esi aktīvs – iesniedz projekta ideju un īsteno projektu konkursā 
“Mārupe  mūsu mājas 2020”!

Projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas ter
miņš: 29.11.2019. – 17.01.2020.

Konkursa mērķis ir noteikt privātpersonu, kas veic uz 
sabiedrības iniciatīvu balstītu valsts pārvaldes uzdevumu sabie
drības vajadzībām, piesaistot privātos resursus (brīvprātīga dar
ba vai materiālu ieguldījumu veidā), un ar kuru slēdzams līdzdar
bības līgums par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Projektu īstenošanas termiņš: 21.03.2020. – 01.11.2020.

Vairāk informācijas, konkursa nolikums un projekta pieteikuma 
veidlapa pieejami www.marupe.lv/sabiedrība/ konkursi.

Ir jautājumi? Raksti epastu zane.zvejniece@marupe.lv, zvani 
uz tālr. 67149876, vai nāc ciemos. Par tikšanās laiku vienosimies. 

Seminārs projektu iesniedzējiem
Esi aicināts 2020.gada 7.janvārī plkst. 17:00 uz tikšanos Mārupes 

novada Domē, lai uzklausītu speciālistu ieteikumus sekmīgai pro
jektu pieteikumu sagatavošanai, iepazītos ar 2019.gadā īsteno
tajiem projektiem un satiktos ar projektu īstenotājiem, no kuriem 
gūt iedvesmu dalībai konkursā.

Lūdzam pieteikt dalību līdz 2020.gada 3.janvārim, sūtot epas
tu uz zane.zvejniece@marupe.lv, norādot vārdu, uzvārdu, epas
ta adresi saziņai par pasākumu un īsu projekta idejas aprakstu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2017.gada 29.marta saistošajos no
teikumos Nr.12/2017 “Alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības kārtī
ba izbraukuma tirdzniecībā publisko 
pasākumu norises vietās Mārupes 
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1.Saistošo noteikumu 14.punk
tā vārdus “Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksu” aizstāt ar 
vārdiem “Administratīvās atbildī
bas likumu”.

2. Saistošo noteikumu 15.punk
tu izteikt šādā redakcijā: 

“15. Par šo noteikumu prasību ne
ievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu, fiziskajām personām 
līdz 70 naudas soda vienībām, bet 
juridiskām personām līdz 280 nau
das soda vienībām”.

3.Saistošo noteikumu 16.punk
tu izteikt šādā redakcijā:

“16. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteiku
mu pārkāpumu līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Mārupes novada pašvaldības polici
ja. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Mārupes novada adminis
tratīvā komisija”.

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

neta 2010.gada 12.maija noteiku
mu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecī
bas veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības orga
nizēšanas kārtību” 9.punktu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos no
teikumos Nr.14/2010 “Par tirdzniecī
bu publiskajās vietās Mārupes 
novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1.Izteikt Saistošo noteikumu 
21.punktu šādā redakcijā:  

kādā pašvaldība piešķir finansējumu 
valsts pārvaldes uzdevumu veikša-
nai” atcelšanu.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

Atcelt Mārupes novada domes 

“21.  Par Saistošo noteikumu ne
ievērošanu – piemēro naudas so
du līdz 40 naudas soda vienībām, 
konfiscējot neatļautā tirdzniecības 
vietā esošās preces.”

2.Saistošos noteikumus papildi
nāt ar 211.punktu šādā redakcijā:

“211. Administratīvā pārkāpuma 
procesu par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumu veic Mārupes novada 
pašvaldības policija.”

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

2016.gada 30.novembra saistošos 
noteikumus Nr.46/2016 „Kārtība, 
kādā pašvaldība piešķir finansē
jumu valsts pārvaldes uzdevumu 
veikšanai”.  

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Ar robotiku mūsdienās aizrau
jas gan skolēni, gan studenti, gan 
profesionāli inženieri. FPV droni ir 
jauns tehniskais sporta veids, kas 
strauji attīstās visā pasaulē, tiek 
rīkotas dažādas FPV dronu sacīk
stes. FPV droni jau kļuvuši arī par 
mūsdienīgu filmēšanas veidu, kas 
paver iepriekš neredzētas iespējas 
filmu veidošanā. 

Ir plānots, ka ar nākamo mācī
bu gadu dronu nodarbības notiks 
divās Mārupes izglītības iestādēs 
– Mārupes Valsts ģimnāzijā un 
Jaunmārupes pamatskolā. 

Nodarbībās skolēni apgūs 
lodēšanas prasmes, mikroelektron
ikas pamatu izpratni, video un ra

FINANSĒJUMS PIEEJAMS
Rīcībā „Maza mēroga infrastruktūra” 
kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 5 000 
Atbalstāmās aktivitātes:
administratīvās teritorijas labiekārtošana;
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana.

Rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes” 
kopējais budžets: EUR 20 000
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums: EUR 2 500 
Atbalstāmās aktivitātes:
iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, 
kā arī tautas jaunrades attīstība;
iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana un 
veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

dio signālu raidīšanas pamatprinci
pus, 3D printēšanas pamatus, pro
grammēšanu un dronu pilotēša
nu. Apgūstot pilotēšanu, skolēni 
iegūs nākotnei vērtīgas prasmes 
un zināšanas, bet galvenais  ievir
zi inženierzinātnē. 

Nodarbības būs pieejamas visiem 
skolēniem, sākot no 1.līdz 12.kla
sei. Papildus nodarbībām tiks rīko
tas arī sacensības, kas vairāk pat 
kalpos kā praktiskās nodarbības, lai 
nostiprinātu apgūtās iemaņas dro
nu pilotēšanai. 

Uzņēmējdarbības attīstības 
konsultante Jolanta Kursiša

Saistošie noteikumi

Mārupes dome piešķīrusi grantu “Dronu 
skolai Mārupē”, kurā jaunieši varēs apgūt dronu 
konstruēšanu un  pilotēšanu

IESNIEDZ
SAVU IDEJU 

projektu konkursā

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru 
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldī
bu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu Mārupes 
novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.novembrī pieņemts lēmums Nr.6 
(sēdes prot. Nr.16) “Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760031163), detālplānojuma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņo
jums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad 
parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar de
tālplānojuma gala redakciju var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detalplānojumi, 
ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības 
nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma 
apstiprināšanu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.35/2019, Mārupē.
Apstiprināti ar Mārupes novada 
domes 2019.gada  27.novembra 
sēdes  Nr. 16  lēmumu Nr.16.

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

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpo
jumu un sociālās palīdzības liku
ma 3.panta trešo daļu 33.panta otro 
daļu, 35.panta trešo, ceturto un piek
to daļu, likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu.

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

(turpmāk tekstā – Saistošie notei
kumi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 6.punktu 
izteikt šādā redakcijā:

“6. Par maznodrošinātu atzīsta
ma ģimene, ja tās vidējie ienāku
mi katram ģimenes loceklim (perso
nai) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 300,00 euro mēnesī vai 
atsevišķi dzīvojoša persona, kuras 
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 360,00 euro, un ja ir 
ievēroti pārējie saistošo noteikumu 
nosacījumi.”

 2. Saistošo noteikumu 37.punktā 
skaitli “200” aizstāt ar skaitli “500”.

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Saistošie noteikumi No kreisās: Mārupes uzņēmējs Normunds Čiževskis, Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības konsultante Jolanta Kursiša, SIA “Telpnīca” valdes priekšsēdētājs 

Normunds Masaļskis, žūrijas locekļi, uzņēmēji Silva Jeromānova – Maura un Kārlis Bodnieks, Mārupes novada domes izpilddirektors 
Kristaps Ločs
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Lai izveidotu skaistu dārzu un 
izaudzētu veselīgus augus, ne-
pieciešama prasme pareizi sagata
vot augsni, pēc tam īpaša rūpība to 
kopt, mēslot, tāpat saimniekam 
jābūt apveltītam ar pacietību, dar-
ba spējām ik dienu veltīt rūpes sa-
vam dārzam, bet galvenais dārza 
nodarbe ir jāmīl. 

Arī šogad Mārupes novada 
daiļdārzs 2019 konkursa 
komisijai bija tas gods 

iepazīt drosmīgus saimniekus, ku
ri nenobijās pieteikt savus skaistos 
dārzus konkursam. 

Jūlijā konkursa komisija apbraukā
ja visus dārzus, vērtēja augu stādī
jumu kompozīcijas risinājumus, es
tētisko noformējumu, mazās dār
za arhitektūras formas, īpašuma 
kopšanas kvalitāti, augu veselīgu
mu, oriģinalitāti jeb īpašuma sav

dabīgumu, kādas īpašas pazīmes 
vai atšķirības, kā arī pašu ieguldī
jumu un dārza kopiespaidu.

Redzētie dārzi mūs patīkami 
pārsteidza, un jāsaka, komisijai 
nebija viegli noteikt vienu labāko, 
jo visu dalībnieku dārzi bija patie
si skaisti, katram no tiem ir savs 
stāsts, sava miera oāze, sakņu un 
augļu dārziņi un pat nelieli mežiņi. 

Skaistāko dārzu īpašnieki tika 
paziņoti un apbalvoti 15.novem
brī Mārupes Kultūras namā valsts 
svētku pasākumā “Sajūti Latviju 
sevī!”. Balvas konkursa uzvarētājiem 
šogad sarūpējuši Mārupes uzņēmē
ji. Konkursa komisija saka lielu pald
ies z/s “Arumi”, SIA “Paganels”, z/s 
“Purkalni” un SIA “SilJA” par dās
najām dāvanām.

Šogad tituls “Mārupes nova
da daiļdārzs 2019” tika piešķirts 
Gundai Benefeldei. Konkursa uz

varētāja piemiņai saņēma māk
slinieka Arvīda Endziņa izgatavo
tu balvu  lāpstiņu un 200 eiro nau
das balvu. 

Benefeldu ģimenes dārzs var lep
oties ar skaistiem, veselīgiem un 
labi koptiem augiem, kuru krāšņu
mu izceļ mākslīgi veidots reljefs, 
daudzveidīgām rožu dobēm, kā arī 
gaumīgi iekārtotu ugunskura vietu 
un dažādiem dārza dizaina un aina
vu elementiem. 

Goda vieta Benefeldu dārzā ierādī
ta Latvijas karogam, kas lepni plī
vo mastā. Padomāts arī par prak
tiskām lietām  elegantās kastītēs 
izveidots sakņu un garšaugu dārzs.

Pateicību par dalību konkursā un 
100 eiro naudas balvu saņēma ek
stravagantā mārupiete Monta Strēle. 

Montas dārzs atrodas pavisam 
netālu no novada domes. Tajā vēroja
mas moderno dārzu dizaina iezīmes. 

Dārzs izceļas ar mūsdienīgu ēkas 
un dārza arhitektūru un saimnieces 
stilu. Pat augu dobes ir iekārtotas 
oriģināli, ar krāšņiem un skaistiem 
ziediem, īpašu vietu dārza ainavā 
atraduši Flamingo. Pie pašas mā
jas uzmanību piesaista saimniec
es īpaši un gaumīgi iekārtotā dar
ba vieta uz terases.

Divi no novada skaistajiem dār
ziem atrodas viens otram blakus, 
kur kaimiņi Trukšānu un Dzubaku 
ģimenes sacenšas savā meistarībā, 
kopjot apstādījumus un īpaši pie
domājot par dārza arhitektūru tā, lai 
katrs pagrieziens pavērtu jaunu ain
avu. Abos dārzos sava vieta atras
ta arī enkuriem, kas apliecina saim
nieku īpašās attiecības ar jūru, ierīko
ti skaisti sakņu un augļu dārziņi. 
Trukšānu ģimene konkursā saņē
ma naudas balvu 100 eiro apmērā, 
savukārt Dzubaku ģimene saņēma 

50 eiro naudas balvu.
Pateicību par dalību konkursā 

un 50 eiro naudas balvu saņēma 
Pikšēnu ģimene. Pikšēnu ģimenes 
vīrieši (tēvs un dēls) par dārzu rūpē
jas ikdienā paši. Dārzs pārsteidz ar 
sakoptību, skaistām rožu dobēm, ta
jā ir arī sava vieta perfektam sakņu 
dārziņam un siltumnīcai.

Pateicamies visiem konkursa 
dalībniekiem par uzdrīkstēšanos 
parādīt savus dārzus un novēlam, 
lai Jūsu piemērs kalpo citiem par 
iedvesmu sava dārza veidošanai un 
kopšanai. Paldies, ka veidojat mū
su Mārupi skaistu! 

Konkursa komisijas vārdā  bie
drības “Pierīgas Partnerība” val

des priekšsēdētāja Nadīna Millere

Noskaidroti Mārupes novada skaistākie dārzi

“MĀRUPES NOVADA DAIĻDĀRZS 2019” 
Dārza saimniece Gunda Benefelde

Montas Strēles dārzs
Foto no Montas Strēles personīgā arhīva



5

Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.decembris 2019

Dzubaku ģimenes dārzs

Trukšānu ģimenes dārzs

Pikšēnu ģimenes dārzs

1.decembrī Mārupē norisinājās 
Ziemassvētku tirdziņš un līksmu 
dziesmu un deju pavadībā pie 
Mārupes Kultūras nama iedegta 
svētku eglīte.

Atzīmējot pirmo ad
venti, Kultūras nama 
iekšpagalmā un apkārt

nē norisinājās Mārupes novada 
Ziemassvētku tirdziņš, kurā ik viens 
varēja iegādāties mākslinieku, māj
ražotāju un amatnieku darinātas 
dāvanas saviem mīļajiem. Ciemos 
pie mārupiešiem bija piparkūku meis
tari, dažādu gardumu ražotāji, varē
ja iegādāties modīgas filca somas, 
skaistus cimdus, cepures, rotaslie
tas, meistaru darinātas rotaļlietas 
un daudz ko citu.

Mārupes novada jaunieši bija 
parūpējušies par radošām aktivi
tātēm mazākajiem apmeklētājiem 
un darbnīcā kopīgiem spēkiem ga
tavoja unikālus eglīšu rotājumus. 

Mazus un lielus tirdziņa viesus 
sagaidīja Ziemassvētku vecītis, dar
bojās Ziemassvētku vecīša pasts. 

Uz svētku skatuves klātesošos ar 
dejām un dziesmām priecēja nova
da mazie mākslinieki  bērnu pop

grupa ”Mazā sirds” un bērnu deju 
kolektīvs “Pērlītes”.

Pirmajā adventē Mārupes novadā noticis Ziemassvētku tirdziņš un iedegta svētku eglīte

Tā kā egle pie Mārupes Kultūras nama kļuvusi kupla un cēla, 
tad šogad to īpaši izrotājām ar svētku lampiņām un kopīgi iededzām

Kultūras nama iekšpagalmā un apkārtnē norisinājās bagātīgs 
Mārupes novada Ziemassvētku tirdziņš
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Izglītība
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.decembris 2019

Iesniegumu reģistrācija Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs 
tiks uzsākta tieši plkst. 8:30:00. Līdz 8:30:00 zemāk norādītie epasti 
būs neaktīvi.

Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, 
iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. 
Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas epas
ta adresi:

Mārupes Valsts ģimnāzijai  1klase.mvgimnazija@marupe.lv;
Mārupes pamatskolai  1klase.tiraine@marupe.lv;
Jaunmārupes pamatskolai  1klase.jmsk@marupe.lv;
Mārupes novada Skultes sākumskolai  1klase.skulte@marupe.lv.
Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2020./2021. mācību gadam 

notiks līdz 2020.gada 31.martam, elektroniskie iesniegumi fiksēsies pēc 
iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā.

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

Sākot ar 2020.gada 1.janvāri, ve
cāki pirmsskolas vecuma bērnus 
rindā uz Mārupes novada pirms
skolas izglītības iestādēm un 
iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas 
izglītības programmas, varēs 
piereģistrēt elektroniski, izmanto-
jot e–pakalpojumu portālu www.
e pakalpojumi.lv. 

Ar 2020.gada 1.janvāri 
vecākiem pakalpojumu 
portālā www.epakalpoju

mi.lv  būs iespēja elektroniski reģis
trēt sava bērna pieteikumu pirms
skolas rindā uz Mārupes novada 
dibinātajām pirmsskolas izglītī
bas iestādēm un pirmsskolas 
grupām. Tiks nodrošināta iespēja 
ar vienu pieteikumu izvēlēties līdz 
četrām pašvaldības pirmsskolas 
iestādēm, nosakot sev vēlamo, ap

skatīt pašvaldības pirms skolas pie
teikumu reģistru un sekot sava bēr
na vietas virzībai rindā, kā arī elek
troniski saņemt uzaicinājumu par 
piedāvāto vietu pirmsskolā.

Vienlaikus vecāki pēc ne
pieciešamības varēs papildināt 
vai mainīt reģistrācijas pieteikumā 
norādīto informāciju. 

Jautājumu un neskaidrību gadī
jumā lūgums vērsties Mārupes nova
da domes Izglītības dienestā, zva
not pa tālr.26678608, 25448489, 
vai nosūtot savu jautājumu uz e – 
pasta adresi bernudarzs@marupe.
lv, vai ierodoties Izglītības dienestā 
klātienē, Konrādu ielā 5, Mārupē, 
Mārupes novadā.

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  
bērnu Pirmsskolas rindā, nekādas 
darbības nav jāveic, dati tiks pār
nesti automātiski. 

Skolēnu mācību uzņēmumiem 
(SMU), kuru šogad Mārupes Valsts 
ģimnāzijā ir 18, aktīvākais darbības 
posms iekrīt tieši pirms Zie-
massvētkiem, kad dažādās Latvijas 
vietās notiek reģionālie tirdziņi.

Pats lielākais – “Junior 
Achievement Latvia” 
Vislatvijas SMU gadatir

gus “Cits bazārs”  norisinājās 7.de
cembrī TC “Domina Shopping”, kur 
satikās 270 pamatskolas un vidus
skolas mācību uzņēmumi no visiem 
Latvijas reģioniem, lai tirgotos un 
sacenstos par septiņām nomināci
jām, kuras piešķīra žūrija. Gadatirgū 
skolu pārstāvēja pieci SMU: “LAITE” 
(tumšā šokolāde ar grauzdētām 
kaņepju sēklām), “Čill” (čili pipa
ru mērces), “koordinatas” (apģēr
bu apdruka un iepirkumu maisiņi), 
“Quotte” (ar citātiem apdrukāti šķīvji) 
un “Loys” (kārtis ar latviskām mastu 
zīmēm). Uzņēmumi “Čill”, “LAITE” un 
“koordinatas” bija izvirzīti kopumā 
piecām nominācijām, taču rezultātā 
visaugstāko novērtējumu – 190 vi
dusskolas komandu konkurencē 
nomināciju “Labākā pārdošanas 
komanda”un balvu no  TALLINK , 
kā arī B/A “Turība” simpātiju balvu 
ieguva SMU “Čill”  (Krišs Ģērmanis, 
Jēkabs Krūmiņš, Krišjānis Krūmiņš). 

Mārupes Valsts ģimnāzijas SMU 

Jau otro gadu tumšākajā laikā  
novembra mēnesī Jaunmārupes 
pamatskola rīkoja gaismas svētkus 
Staro Jaunmārupe “Pacelies 
spārnos” par godu Latvijas valsts 
svētkiem.

Pasaules kontekstā Latvija 
ir maza valsts, un tieši 
tāpēc lolojama, godājama 

un sargājama. Katrs labais darbs, 
labā doma, drauga atbalsts veido 
daļiņu no gaismas.

Nekas mūs tā nevieno kā kopī
gi darīts darbs. Lai iedegtu gaismu 
Jaunmārupē un sirdīs, kopīgā idejā 
bija vienojušies skolotāji, skolēni, 
vecāki, pašdarbības kolektīvu dalīb
nieki, mūzikas skolas pedagogi, 
uzņēmēji, sporta centra treneri. 
Šī pasākuma idejas autore ir Ilze 
Graudiņa. Pasākuma veiksmes at
slēga ir skolas komanda, katras 
klases un pirmsskolas grupas at
balsts un aktīva iesaistīšanās ide
ju realizēšanā. 

Pasākumā varēja vērot dažādus 
gaismas objektus, izveidotās in
stalācijas un valsts svētkiem veltītu 
koncertu, piedalīties profesiju plat

Erudīcijas viktorīnā “Mēs mīlam 
Latviju” pirmsskolā “Mārzemīte” 
vie nuviet pulcējās gudras meitenes 
un zēni no sagatavošanas grupām, 
lai kopā parādītu gan savas 
zināšanas par Latviju, gan arī tādas 
caurviju prasmes kā kritiskā 
domāšana un problēmu risināšana, 
meklējot atbildes uz dažādiem 
jautājumiem par Latviju. 

Komandas darbā lieliski 
atspoguļojās  uzņēmējspē
ja, sadarbība un pašvadīta 

mācīšanās, jo, lai komanda strādātu 
veiksmīgi, iepriekš minētās prasmes 
ir ļoti noderīgas. Arī paši komandas 
dalībnieki, veicot savas komandas 

Jaunmārupes pamatskolas 5.d 
klases audzēkņi literatūras un so-
ciālo zinību ietvaros iesaistījās 
Valsts prezidenta izsludinātajā 
skolēnu radošo darbu konkursā 
“Mūsdienu varonības tēli Latvijā”, 
rakstot uzrunas valsts svētkiem 
18.novembrī. 

Šī konkursa jēga bija mudināt 
skolēnus un jauniešus at
tīstīt pilsonisko apziņu un 

iesaistīties valstiskos procesos, iz
prast, kāda loma Latvijā ir Valsts 
prezidentam un kādas prasmes 
viņam nepieciešamas. Prezidentam 
ir jāspēj apzināt un pārstāvēt, iz
virzīt sabiedrības kopējos mērķus, 
kā arī iedvesmot, mudināt pilsoņus 

labi veicies arī reģionālajos tirdziņos 
– SMU “koordinatas” (Artis Āboltiņš, 
Haide Erdmane, Rūta Jasliņa, Artis 
Šķērstens) Liepājā ieguva nomināci
ju “Inovatīvs produkts” un žūrijas 
simpātiju balvas, kā arī no Iecavas 
tirdziņa SMU “Waxtile” ( Nikola Anna 
Tereščenkova, Paula Elīza Paleja, 
Keita Elizabete Pētersone), kas ražo 
ar bišu vasku apstrādātu audumu 
produktu uzglabāšanai,  atgriezās ar 
nomināciju “Sociāli atbildīgs uzņē
mums”.

Šogad skolēnu mācību uzņē

formā, iesaistīties radošajās darb
nīcās un iegādāties suvenīrus, ko 
radījuši paši bērni un Mārupes 
uzņēmēji.

Paldies visiem par atbalstu, ra

mumi izjūt īpašu atbalstu no bie
drības “Mārupes uzņēmēji”, jo teju 
katram SMU ir mentors, kurš gatavs 
nepieciešamības gadījumā konsultēt 
– dalīties ar zināšanām un pieredzi. 
Liels paldies par atsaucību un ne
savtīgo palīdzību Zitai Jēkabsonei, 
Silvai Jeromanovai – Maurai, Rūtai 
Skujeniecei, Ingrīdai Bondarei, Elīnai 
Punculei, Silvestram Savickim, 
Kristapam Beķerim, Normundam 
Čiževskim, Kārlim Bodniekam, 
Andrim Rūmītim un mentoru koor
dinatorei Laurai Karnītei!

došu iesaistīšanos un kopības sa
jūtu Valsts svētku ieskaņā!

Jaunmārupes pamatskolas 
direktore Iveta Timule

darba novērtējumu, atzina, ka nav 
viegli pieņemt vienu kopīgu gala 
lēmumu, ir jāmāk ieklausīties otra 
teiktajā un jābūt drosmīgam runāt 
skaidri un droši publikas priekšā. 

Prieks arī par atsaucīgiem un līdzi 
jūtošiem līdzjutējiem, kuri savas 
grupas biedrus atbalstīja gan ar 
uzmundrinošiem aplausiem, gan 
zināšanām, kad komandai bija ne
pieciešamība vērsties pēc “palīdzī
bas” zālē. Ar tādiem grupas biedriem 
kopā var gan mācīties, gan rotaļāties, 
un kopā paveikt daudz interesantas 
un izzinošas lietas.

Indra Pedece, vadītājas 
vietniece izglītības jomā

un politiķus tos sasniegt un piepildīt.
Lepojamies, ka konkursa lau

reātu vidū, kuriem bija iespēja no
lasīt savu uzrunu Valsts preziden
ta rīkotajā Latvijas 101. dzimšanas 
die nai veltītajā svinīgajā svētku kon
certā Latvijas Nacionālajā teātrī 
18. novembrī, ir arī Jaunmārupes 
pamatskolas skolniece Aleksandra 
Alferenkova. Pie prezidenta uz 
pieņemšanu 8.novembrī devās 
vēl divpadsmit 5.d klases skolēni, 
kuru darbi tika augstu novērtē
ti. Lepojamies ar savu audzēkņu 
panākumiem.

Jaunmārupes pamatskolas 
skolotājas Simona Neifalte un 

Solvita Lauzēja

Skolēnu mācību uzņēmumi sevi prezentē tirdziņos

Staro Jaunmārupe “Pacelies spārnos!”

Mazie mārupieši piedalās 
erudīcijas viktorīnā

Jaunmārupes pamatskolas audzēkņi 
sacenšas valsts svētku uzrunu rakstīšanā 

No kreisās: Krišs Ģērmanis, Krišjānis Krūmiņš, Jēkabs Krūmiņš
Foto: Junior Achievement Latvia

Jaunmārupes pamatskolā otro 
gadu pēc kārtas notika Pierīgas 
novadu apvienības Kultūras iz-
pratnes un pašizpausmes mākslas 
mācību jomas alternatīvā olimpiāde. 

Tajā piedalījās desmit 4.5.
klašu komandas. Katrai ko
mandai bija jāsagatavo mā

jas darbs: jāizdomā komandas no
saukums, tas jānoformē uz lapas, 
jāizdomā komandas moto, jāpadomā 
par komandas koptēlu. Katras ko
mandas kapteinim bija jāveic trīs 
uzdevumi, visa komanda kopā pildī
ja testu, atbildot uz jautājumiem par 
mūziku, vizuālo mākslu, drāmu, lite
ratūru, kā arī mājās sagatavoja tea
trālu uzvedumu, par pamatu ņemot 
A.Voitišķa dzejoli “Mākonis”.  Žūrija 
ļoti atzinīgi vērtēja daudzveidīgos, 
interesantos, krāsainos priekšnesu
mus, kuriem bija gan audiovizuālais, 

gan vizuālais noformējums, koman
das demonstrēja spēju organiski dar
boties uz skatuves un atklāt dze
joļa domu.

Pirmo vietu ieguva Mārupes Valsts 
ģimnāzijas komanda, otrā vie ta 
Ulbrokas vidusskolas komandai, 
trešo vietu ieguva Ropažu novada 
vidusskola.

Sakām lielu paldies skolotājiem 
par ieguldīto darbu un skolēniem 
par radošumu un drosmi piedalīties 

olimpiādē jomā, kam nepieciešamas 
visaptverošas zināšanas kultūrā un 
mākslā.

 Paldies olimpiādes organizētā
jiem  Jaunmārupes pamatskolas 
skolotāju komandai:  Ingunai Rakulei, 
Jolantai Grosbergai – Gernerei, 
Zinaidai Spādei, Evijai Piļkai un  
Laumai Šulcei. 

Jaunmārupes pamatskolas DVAJ 
Ilze Graudiņa 

Sākot ar 1.janvāri, reģistrēties 
pirmsskolas rindai varēs elektroniski

15. janvārī plkst. 8.30 sāksies 
reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

Skolēni demonstrē kultūras un mākslas izpratni
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.decembris 2019

23. novembrī Tīraines sporta 
kompleksā notika Galda tenisa sa-
censības bērniem un jauniešiem 
“Mārupes kauss 2019”.

Tradīciju organizēt Mārupes 
kausu galda tenisā pirms 
pieciem gadiem aizsāka 

die nas centrs “Švarcenieki” un mū
su novadnieks Raimonds Rūdelis 
no www.playtables.lv. Tad arī iz
veidojās draudzība starp bērnu un 
jauniešu centru “Laimīte” bērniem 
un jauniešiem, viņu trenerēm un 
Mārupes galda tenisa entuziastiem.

“Sacensības paredzētas bērniem 
un jauniešiem, kuri nav aktīvi Latvijas 
galda tenisa federācijas reitinga sa
censību dalībnieki, bet jau otro gadu 
sacensībās var piedalīties arī pieau

16.novembrī patriotiskās 
noskaņās Mārupes novadā notika 
“Brīvības cīnītāju piemiņas kauss”, 
kurā piedalījās U11 (2009.g.) vecu-
ma grupa. Turnīrs veltīts brīvības 
cīņās kritušo godināšanai un valsts 
svētkiem. Paralēli sportiskajām ak-
tivitātēm, kā jau ierasts, notika arī 
kultūras un patriotiskās audzi
nāšanas programma.

Šajā reizē sacensību dalīb
nieki devās uz Latvijas Kara 
muzeju, kur piedalījās izglī

tojošā ekskursijā ar vizuāli bagātu 
prezentāciju par Bermontiādes gal
venajiem aspektiem un Lāčplēša die
nas nozīmi.

“Brīvības cīnītāju piemiņas kau
sa” svinīgajā atklāšanā piedalījās 

Mārupes jaunie basketbolisti no 29.novembra līdz 1.decembrim piedalī-
jās basketbola turnīrā “Памяти Заслуженного тренера СССР В.П. 
Кондрашина”, kas notika Krievijā, SanktPēterburgā. Starptautiskajā 
turnīrā piedalījās sešas komandas un Mārupes SC 2006 komanda godam 
izcīnīja 1.vietu. 

Paldies Mārupes novada domei un Mārupes Sporta centra vadībai 
par atbalstu turnīrā. 

Paldies treneriem Matīsam Vārnam un Mārim Stumbiņam. 
Apsveicam!

16.novembrī Ventspilī notika Latvijas atklātais čempionāts taekvondo, 
kurā Mārupes novadu godam pārstāvēja Mārupes Sporta centra audzēkņi.

Sīvā cīņā ar pretiniekiem Mārupes Sporta centra audzēkņi izcīnī
ja visas godalgotās vietas. Četras pirmās vietas: Aleksis Ķeviņš 
U14 grupā, Nils Buliga, Linda Siliņa un Pēteris Paupers  visi U11 

grupā. Otrās vietas izcīnīja: Roberts Daukšta U13 grupā, Miķelis Dzērve, 
Marks Kargapoļcevs U10 grupā, bet trešo vietu izcīnīja Dāvis Spārns U10 
grupā. Sveicam ar panākumiem! 

Sestdien, 7.decembrī, Mārupes 
Kultūras namā notika Latvijas 
zolītes čempionāta A fināls. Stafe-
ti čempionāta organizēšanā Mārupe 
pārņēma no Jūrmalas.

Mārupē notika A fināls, kas 
ir gada svarīgākais no
tikums zolītē. Tajā pie

dalījās labākie zolītes spēlmaņi, kā 
arī daži  lūgtie viesi. Kā piemēram, 
Krauklis Vents Armands, zolītes en
tuziasts, kurš katru vasaru rīko 2 
die nu zolītes turnīru uz kuru mēdz 
sabraukt spēlētāji pat no visas pa
saules. Latvijas zolītes čempionāta 
A finālā Mārupē piedalījās spēlētāji, 
kas kvalificējušies A finālam, zolītes 
lielmeistari un reitinga 15 labākie 
spēlētāji, kopā 53 labākie spēlētāji.

Studentu veiktajā pētījumā, kur
sa darba ietvaros, atklāts, ka zolīte 
ir vie na no populārākajām prāta 
spēlēm Latvijā. Zolīti Latvijā spēlē ap 
200 000 cilvēkiem, tai skaitā reitingu 
turnīros piedalās 600700 cilvēku, 
no tiem reitinga B finālā kvalificē
jās aptuveni 200 cilvēku. Savukārt 
30 no tiem iekļūst A finālā. Gribētu 

16. novembrī komandas no 14 
Latvijas pašvaldībām satikās, lai 
Jaunpiebalgā un tās ainaviskajā ap-
kārtnē cīnītos par Brīvības rogai
ninga Pašvaldību kausu. 64 Latvi-
jas pašvaldību komandas ar 138 
dalībniekiem šajā miglainajā no-
vembra dienā noskaidroja uzvarētā-
jus Latvijas ceturtajā Pašvaldību 
kausa izcīņā. Mārupieši mājās 
pārveda divas medaļas.

Par kausa ieguvi 4 stun
du distancē sacentās 14 
no Latvijas pašvaldībām 

 drosmīgākās, izturīgākās un 
uzņēmīgākās. Lielākā pārstāvniecī
ba bija mājiniekiem  Jaunpiebalgas 
novadam, bet no viesiem  Mārupes 
novadam, tai pat laikā tālāko ceļu 

Mārupes novada sportisti šogad 
16 novadu konkurencē un 18 dažā-
du sporta veidu sacensību kopvērtē-
jumā izcīnījuši 1.vietu, aiz sevis at-
stājot pārējos Pierīgas novadus.

Mārupes novada spor
tisti šogad cīnījušies 
godam, atnesot nova

dam sešas zelta medaļas, vienu 
sudraba un vienu bronzas medaļu, 
kopvērtējumā iegūti 198. Mārupes 
novada sportisti ieguvuši 1.vietu 
orientēšanās sacensībās, 1.vietu 
vieglatlētikas sacensībās, 3.vietu 
MTB riteņbraukšanas sacensībās, 
1. vietas iegūtas arī pludmales volej

gušie, kuru kodolu veido bērnu un 
jauniešu vecāki, kuru atvases pie
dalās sacensībās,” stāsta die nas 
centra “Švarcenieki” vadītājs Gatis 
Vācietis, “īpašs prieks bija vērot un 
salīdzināt, kā vairums no dalībniek
iem šo gadu laikā ir uzlabojuši savas 
iemaņas un prasmes.”

Šogad sacensības pulcēja teju 
četrdesmit dalībniekus ne tikai no 
Mārupes, bet arī viesus no Rīgas, 
Varakļāniem un Ķekavas novada 
Baložiem. Kā jau katru gadu, arī 
šoreiz palīgos bija bērnu un jauniešu 
centrs “Laimīte”, palīdzot vadīt un 
tiesāt sacensības.

Paldies Mārupes Sporta centram 
par atbalstu sacensību tapšanā!

Apsveicam uzvarētājus! Uz 
tikšanos nākamgad!

Mārupes novada domes deputāts 
Raivis Zeltīts.

Turnīrā piedalījās 12 komandas 
no dažādiem novadiem un pilsētām 
 Mārupes, Jūrmalas, Tukuma, 
Ķekavas un Rīgas sporta skolām.

Uzvaru turnīrā izcīnīja un Ceļojošo 
kausu ieguva “Jugla Z” koman
da. 2.vietā “Jugla N” komanda, 
bet Mārupes Bruņinieki ierindojās 
3.vie tā.

Metienu konkursa uzvarētājs – 
Gustavs Jānis Gailītis (Berģu skola).

Paldies Mārupes Sporta centra 
vadītājai S.Bartuševičai, pal dies 
Mārupes novada Domei par finansiā
lo atbalstu! Paldies Raivim Zeltītam 
par patriotiskās noskaņas veidoša
nu un atbalstu!

atzīmēt, ka šogad esam sākuši 
strādāt pie zolītes, kā latviešu prā
ta spēles, kultūrvēstures mantoju
ma statusa iegūšanas.

Kāršu spēlē nepieciešama gan 
īstā stratēģija, gan neiztikt arī bez 
veiksmes. Spraigā cīņā sestdien 
noskaidroti labākie.

uz Jaunpiebalgu mēroja komandas 
no Durbes un Saldus nova diem. 
Kārļa Miesnieka iecienītās aina
vas no Viņķu kalna, Gaujas līkločus, 
Kupolmājas, Jēču kalna skatus, 
Piebalgas puses mežus un laukus 
iepazina arī pašvaldību komandas 
no Kandavas, Olaines, Saulkrastu, 
Kocēnu, Tukuma, Gulbenes, Apes, 
Alūksnes, Madonas un Vecpiebalgas 
novadiem.

Uzvarētāju balvas vīriešu koman
du konkurencē izcīnīja mājinieki  
Jaunpiebalgas pašvaldības pārstāv
ji, sieviešu komandu konkurencē – 
Gulbenes novads, bet jauktajā – 
Kocēnu novads!

Mārupieši mājās pārveda divas 
medaļas – trešo vietu 4 stundu dis
tancē sieviešu konkurencē (WV4 

bolā sievietēm un vīriešiem, 1.vie
ta iegūta krosa skriešanas sa
censībās, 1.vieta iegūta telpu vole
jbolā sievietēm, 2.vieta peldēšanas 
sacensībās. Jāpiezīmē, ka pēdējās 
Pierīgas novada sacensības zolītē 
notikušas Mārupē, kur uzvaras lau
rus plūca Babītes novada pārstāvji.

Otrajā vietā aiz Mārupes novada 
šogad ierindojies Babītes novads 
(190) un trešajā – Stopiņu novads 
(177). Pirmajā sešiniekā vēl iekļu
va Baldones (173), Ropažu (172) un 
Salaspils novadi (170,5), kuriem se
koja Krimulda (137,5), Ķekava (120), 
Mālpils (105), Ādaži (97), Olaine 
(86,5), Saulkrasti (66), Sēja (56), 

Čempionātā Mārupē pirmo vie tu 
izcīnīja Raimonds Skuja no Madonas, 
kurš šobrīd ir reitinga līderis, otro 
vietu ieguva Ojārs Polis no Saldus, 
kas ar šo uzvaru ieguvis lielmeistara 
statusu, trešo vietu ieguvis Arnolds 
Strazdiņš, kurš pārstāvējis Mārupes 
novadu Pierīgā.

grupā) ieguva Mārupes lapsiņas 
(Ilze Krēmere un Ieva Simsone), 
savukārt vīru konkurencē (MSV4 
grupā) Sirsnīgie mārupieši (Jānis 
Lagzdkalns un Valdis Sirsniņš) iegu
va godpilno otro vietu.

Kā jau katru Brīvības rogainingu  
ieguvēji ir visi, bet uzvarētājs var būt 
tikai viens. Un 2019. gadā Brīvības 
rogaininga Pašvaldības kausu iegu
va Apes novada pašvaldība. Otro vie
tu ieguva Saldus novads, bet trešo 
Kocēnu novads.

Uz tikšanos nākamajā gadā 14.no
vembrī Kuldīgā!

 
COK Silva un Jaunpiebalgas 

novada pašvaldība

Sigulda (42) un Inčukalns (30,5 p.).
Paldies visiem aktīvajiem novad

niekiem par dalību un gūtajām uz
varām šajā sacensību ciklā!

Bērni sacenšas galda tenisā

Brīvības cīnītāju piemiņas kauss

Mārupes basketbolisti izcīna 
uzvaru Krievijā

Taekvondo Latvijas čempionātā 
visas godalgotās vietas

Zolītes čempionātā Mārupē 
noskaidroti labākie spēlētāji

Mārupieši no Brīvības rogaininga sacensībām 
Jaunpiebalgā pārved divas medaļas

Mārupes novads Pierīgas novadu sporta spēļu 
kopvērtējumā pirmais

SPORTA NOTIKUMI
19. decembrī plkst. 20.30, 
Mārupes sporta kompleksā
Latvijas kauss volejbolā sievietēm, pusfināls SC 
Mārupe : VK Jelgava
10.janvārī plkst. 18.00, 
Mārupes Kultūras namā
Mārupes sporta Laureāts 2019
11. un 12. janvārī plkst.10.00, 
Mārupes sporta kompleksā 
Mārupes novada atklātās sacensības futbolā 
“Ziemas kauss 2020” 2008.g.dz. zēniem

18. un 19.janvārī plkst.10.00, 
Mārupes sporta kompleksā 
Mārupes novada atklātās sacensības futbolā 
“Ziemas kauss 2020” 2009.g.dz. zēniem
25. un 26.janvārī plkst.10.00, 
Mārupes sporta kompleksā 
Mārupes novada atklātās sacensības futbolā 
“Ziemas kauss 2020” 2010.g.dz. zēniem

(No kreisās) Arnolds Strazdiņš, Raimonds Skuja, Ojārs Polis, 
Latvijas Zolītes federācijas valdes priekšsēdētājs Māris Vējš
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Kultūra
Mārupes vēstis

piektdiena, 13.decembris 2019

Anatolijs Čiščakovs, dzim. 1941.g 
Aleksandrs Kļiņisovs, dzim. 1948.g 
Aleksandrs Kančenkovs, dzim. 1946.g
Valda Vanaga, dzim. 1933.g.
Alberts Belousovs, dzim. 1976.g. 
Vasilijs Vincejevs, dzim. 1939.g.  
Guntis Jansons, dzim. 1960.g. 

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz.

(V.Egle)

Sirsnīgi sveicam visus 
Mārupes novada iedzīvotājus 
Ziemassvētkos un vēlam labu 
veselību, izturību, veiksmi un 
gaišu svētku prieku Jaunajā - 
2020.gadā!
  
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 
biedrības priekšsēdētājs Triju Zvaigžņu 
ordeņa kavalieris Jānis Ozols un 
biedrības valde

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 

8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

obligāta. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
2019. gada novembrī 
reģistrētie mirušie 

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV2167 
Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese: 
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/izdevums
marupesvestis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2019.GADA
NOVEMBRĪ 107

Zēni Meitenes
11
Laulības

7
Miruši

17
Dzimuši

Atzīmējot Latvijas Brīvības cīņās 
kritušo varoņu piemiņas 100. gada-
dienu, novadnieki piedalījās aizrau-
jošā tematiskajā orientēšanās 
spēlē, pieminot mūsu varoņus, pie 
golfa laukuma “Viesturi” kopā at-
klājām piemiņas akmeni, satums-
tot kuplā skaitā devāmies lāpu gā-
jienā un baudījām sirsnīgu koncer-
tu ar spēka dziesmām Mārupes 
Kultūras namā.

Ieskandinot Lāčplēša dienu, 
9.novembrī Jaunmārupes da
bas parkā un apkārtnē notika 

tematiska Latvijas Brīvības cīņu no
tikumu atceres orientēšanās spēle 
“Skrējiens uz brīvību”. Daloties ko
mandās, ģimenes pildīja dažādas 
sarežģītības uzdevumus, iejūtoties 
karavīru lomās. 

Paralēli orientēšanās spēlei 
Jaunmārupes Dabas parkā 
klātesošie darbojās Frontes māk
slas darbnīca, iepazina Brīvības 
cīņu ieročus un ekipējumu, dros
mīgākie metās izaicinājumā un cē
la tam laikam atbilstošas karavīru 
teltis. Uzzinājām arī kara laika vir
tuves noslēpumus un kopīgi mielo
jāmies ar siltu zupu. Uz skatuves 
klātesošos priecēja fantastiskais 
Juris Kaukulis. 

11.novembrī, Latvijas Brīvības 
cīņās kritušo varoņu piemiņas die
nā, godinot mūsu varoņus, Mārupes 
novadā pie ceļa gar golfa laukuma 
“Viesturi” svinīgi atklāts trešais 
piemiņas akmens 1.pasaules  un 
2.pasaules kara laika bēgļu, strēl
nieku, kara pulku un aizvesto lik

teņu uz Sibīriju piemiņai. Pieminekļu 
idejiskais autors un finansētājs ir 
Visvaldis Dumpis, to veidojis tēlnieks 
Ivars Feldbergs ar dēlu Sergeju. Kā 
skaidro pats Visvaldis, šis ceļš un 
Jaunmārupes meži ir vieta, kur ir 
norisinājušies nozīmīgi vēstures no
tikumi, pa šo ceļu ir gājuši gan kara
vīri, gan bēgļi.

Atklājot piemiņas akmeni, par 
Mārupes un Babītes novadu vēsturis
kajiem notikumiem stāsta Visvaldis 
Dumpis: “Šogad aprit 100 gadi kopš 
vēsturiskā notikuma, kad gan skait
liski mazākais, gan daudz sliktāk ap
bruņotais latviešu karaspēks spēja 
apturēt un sakaut Bermonta armiju. 
Plašākai sabiedrībai Bermontiāde 
asociējas ar latviešu spēka cīņu par 
Rīgu un tās apkārtni, sakaujot dzelzs 
divīziju 1919.gada 11.novembrī.

Ceļš cauri “Adieņiem” abos karos 
(1. un 2.) bija Rīgas apiešanas kara 
ceļš, pie Ķekavas šķērsojot Daugavu 
vēlamajā virzienā. 1919.gada 11.no
vembrī “Adieņos” (Upmaļu) sētā iegā
ja vācu bruņotie jātnieki un draudē
ja Jāņa Ķurbja ģimenei to nošaujot, 
ja nepateikšot, kur atrodas latviešu 
strēlnieki. Jātnieki aizgāja izlūkot uz 
Cenas muižas pusi. Pēc kāda lai
ciņa jātnieki aizauļoja atpakaļ uz 
savu bāzes vietu “Pelēm”. Tūlīt mežā 
sākās šaušana un ar “urrā” saucie
niem latviešu strēlnieku partizānu 
pulks Aparnieka vadībā ātrā tempā 
metās pakaļ vāciešiem uz mājām 
“Peles”. Tur, pārsteidzot vāciešus, 
strēlnieki ieguva 50 neapseglotus 
zirgus, ieročus, ložmetēju un ci
tu bruņojumu, tālāk virzoties uz 

Pārdaugavas pusi.
Šis piemineklis uzstādīts par go

du Latvijas tautas vēsturei, kariem 
un cilvēku likteņiem un izgatavots 
no Latvijas granīta.  Cilvēku pē
das iezīmētas abos virzienos, at
tiecīgajā kara situācijā pārvietojoties 
bēgļiem un karavīriem. Labajā stūrītī 
attēlotais ritenis simbolizē ritošo 
transportu. 

Pa labi no pieminekļa 1919.ga
da 9.jūlijā bija stāvvieta Latvijas 
ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa 
auto.” Visvaldis Dumpis saka lielu 
paldies Mārupes Valsts ģimnāzijas 
skolēniem un pārējiem, kas piedalī
jās pieminekļa “Likteņu krusta ceļš” 
atklāšanā un Babītes novada Piņķu 
svētā Jāņa evaņģēliski – luteriskās 
draudzes mācītājam (prāvestam) 
Andrim Krauliņam par pieminekļa 
iesvētīšanu.

Savukārt, mežā pie Dzilnupītes, 
uz Mārupes un Babītes novadu 
robežas, pie vēl viena no Pirmā pa
saules kara kauju vietām, viesos bija 
ieradies vēsturnieks Māris Ribickis, 
kurš klātesošajiem Mārupes Valsts 
ģimnāzijas skolēniem atraktīvā veidā 
demonstrēja un stāstīja par Pirmā 
pasaules kara karavīriem, ekipēju
mu, atpazīšanas zīmēm. Jauniešiem 
bija iespēja pielaikot gan latviešu, 
gan vācu karavīru tērpus, aptaustīt 
ieročus, inventāru.

11.novembrī satumstot iedzīvotā
ji un viesi pulcējās pie Mārupes 
Valsts ģimnāzijas uz dziesmo
tu brīdi, ko ik gadu organizē 
Mārupes novada dome sadarbībā 
ar Nacionālās Apvienības Mārupes 
nodaļu. Šogad mūsu pulkam pie
vienojās Zemessardzes 17. kau
jas atbalsta bataljona zemessar
gi. Kopā devāmies Lāčplēša die
nas lāpu gājienā līdz Mārupes ka
piem, kur tika ieturēts piemiņas 
brīdis ar aizkustinošām runām un 
dziesmām. Dienas noslēgumā at
griezāmies Mārupes Kultūras namā, 
kur klātesošie varēja baudīt sirsnīgu 
Jura un Matīsa Pavītola koncertpro
grammu “Spēka dziesmas”. 

Paldies visiem, kas bija kopā ar 
mums!

Mārupes novadā ar plašu programmu atzīmēta
Latvijas Brīvības cīņu 100. gadadiena 

@ B i z n e s a  V ē s t n i e c ī b a

16.-  21.  decembris

N e t ē r ē j i e s !  Atbalsti vietējos un atrodi savu Ziemassvētku dāvanu līdz 15€!

t i r d z i ņ š  M ā r u p ēZ i e m a s s v ē t k u

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv

KULTŪRAS
AFIŠA
15. decembris plkst. 13.00, Mārupes Kultūras namā
Baltais Adventes koncerts
Koncertā piedalīsies - Mārupes Kultūras nama kori “Noktirne”, “Mārupe”, 
“Resono” , ansamblis “Dzelde”, Rīgas jauktais koris “Sonante” un Rīgas 
Lutera draudzes virsmācītājs Kaspars Simanovičs. 
Īpašie viesi ar programmu “Mīlestība ir tur jau”. Vokāls un taustiņi Zane 
Gudrā / solo ģitāra Aivars Gudrais / basa ģitāra Jānis Lūsēns juniors / 
kahons Sebastians Macats 

31.decembrī no 22.00 - 04.00, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā
Gadu mijas balle Jaunmārupē
Ar laimes vēlējumiem, ar mūziku katrai gaumei. Spēlēs un dziedās Jānis 
Bēržvads, muzikālais trio ES, TU un saksofons. Ar DJ Zemtu, ar balto 
žurciņu Leilu, ar atrakcijām, konkursiem, loteriju un vēl un vēl.
Biļešu cena pie galdiņa – 15 eiro. Galdiņa rezervācija un tuvāka 
informācija pa tālr. 26542077 vai e-pastu gailite777@inbox.lv līdz 
28..decembrim. Biļešu skaits ierobežots.

1. janvāris plkst. 01.00, Mārupes Kultūras namā
Gadu mijas balle Mārupē
Balle kopā ar Jelgavas Bigbendu, Raita Ašmaņa vadībā. Ballē skanēs 
burvīgas melodijas, kuru pavadībā varēsiet griezties dejā. Vakara gaitā 
īpašs pārsteigums. Līdzi groziņi.
Biļetes iespējams iegādāties līdz 23.12.2019. Mārupes Kultūras namā 
vai iepriekš vienojoties pa tālr. 67149864. Vietu skaits ierobežots.

3. janvāris, 2020, plkst. 19.30, Mārupes Kultūras namā
Īpašs kino seanss “Jaungada taksometrs 2”. Ieeja 2,00 eiro 
10.janvāris, 2020, plkst. 19.00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Sporta laureāts
16.janvāris, 2020, plkst. 12.00, Mārupes kapos
Piemiņas brīdis pie R.Mūrnieka kapu vietas 
18.janvāris, 2020, plkst.16.00, Mārupes kultūras namā
Mārupes novada 1991.gada Barikāžu dalībnieku atceres 
pasākums. Ieeja ar ielūgumiem.

19. janvāris, 2020, plkst.16.00, Mārupes kultūras namā
Kino seanss “Dvēseļu putenis”. Ieeja bez maksas

24.janvāris, 2020, plkst. 19.00, Mārupes kultūras namā
Mārupes novada Uzņēmēju balle
25. janvāris, 2020, plkst. 13.00, Mārupes kultūras namā
Mārupes novada Senioru balle

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs visi gaidām un ceram uz lielo brīnumu! Kad 
sirdis atveram mīlestībai, piedošanai un labiem vārdiem! Pat visas pasaules 
trokšņi uz mirkli apklust un mūsos ienāk Ziemassvētku miers. Kultūras nama 
saimes vārdā sveicu visus, visus mārupiešus, kolēģus, sadarbības partnerus 
un biedrības Ziemassvētkos un novēlu, lai radošs un ražīgs Jaunais 
2020.gads! 
Paldies Jums visiem par šo tik ātri aizskrējušo 2019.gadu! Tiekamies 
pasākumos 2020.gadā, kad Mārupes novads svinēs savu 95. dzimšanas dienu!

Mārupes kultūras nama direktore, deputāte Ira Dūduma

SAGAIDĪSIM 2020 KOPĀ!

Lāčplēša dienas lāpu gājiens Mārupē

Ieskandinot Lāčplēša dienu, ģimenes ar bērniem piedalījās aizraujošā orientēšanās 
spēlē “Skrējiens uz brīvību”


