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Nedēļas garumā Mārupes 
novadā notika dažā-
das aktivitātes. 14.ok-

tobrī “Biznesa vēstniecībā” biedrī-
ba “Pierīgas Partnerība” organizē-
ja semināru - darbnīcu “Bizness + 
Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmēj-
darbība”, kur varēja noskaidrot, kas ir 
sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir tai 
pie ejamās atbalsta iespējas Latvijā, 
kā arī ielūkoties sociālo uzņēmumu 

ikdienas dzīvē. 
14.oktobrī pasākumā “Vakar-

ĒŠANA ar ANDRI RŪMĪTI”, kas no-
tika Biznesa Vēstniecībā, bija lie-
liska iespēja klausīties stāstos par 
ģimenes restorānu ”Hercogs” tīk-
lu izveidi. 

15.oktobrī biedrība “Mārupes 
uzņēmēji” rīkoja “Kontaktu 
pēcpus dienu”, piedāvājot iespēju 
iepazīstināt ar sava uzņēmuma pa-

kalpojumiem, precēm un dibināt kon-
taktus pie kafijas. Savukārt 16.ok-
tobrī biedrība “Mārupes uzņēmēji” 
organizēja lekciju par digitālo mār-
ketingu “Par 2 h zinošāks”.

17.oktobrī Biznesa Vēstniecība 
aicināja uz [NE]Veiksmes stāstu va-
karu #2 un SMART GAMES lietišķa-
jām biznesa spēlēm, kur pieredzē-
juši uzņēmēji dalījās ar  saviem biz-
nesa neveiksmju stāstiem.

Vairāki Uzņēmēju dienu pasākumi 
bija veltīti tieši jauniešiem. 15.ok-
tobrī Mārupes Valsts ģimnāzijas vi-
dusskolēniem Biznesa Vēstniecībā 
notika praktiska lekcija “Kā meklēt 
savu profesionālo ceļu?”, ļaujot jau-

niešiem uzzināt, kādas profesionālās 
iemaņas un personības kompeten-
ces nepieciešamas, lai veiksmīgi 
uzsāktu darba gaitas.

16.oktobrī Mārupes pašvaldības 
izglītības iestāžu skolēni devās eks-
kursijās uz Mārupes novada uzņē-
mumiem, lai iepazītos ar dažādām 
profesijām, ar uzņēmēju pieredzi, 
kā arī apskatītu ražošanas un pa-
kalpojuma procesus, paplašinot 
savu redzes loku par darbu dažādās 
nozarēs un to iespējām (vairāk par 
skolēnu ekskursijām lasiet 5.lpp).

Kupli apmeklēts bija pasākums 
“Iepazīsti un izmēģini meistara aro-
du”, kur Mārupes Kultūras namā vien-

kopus pulcējās mājražotāji, amatnie-
ki un mākslinieki, daloties sava ama-
ta noslēpumos un prasmēs (vairāk 
par pasākumu lasiet 5.lpp).

17.oktobrī lidostā “Rīga” biedrība 
“Mārupes uzņēmēji” atklāja Skolēnu 
mācību uzņēmumu darbu izstādi. 

Noslēdzot “Mārupes novada 
Uzņēmēju dienas 2019”, 18.okto-
brī Mārupes Kultūras namā notika 
Mārupes novada Uzņēmēju gada bal-
vas pasniegšanas ceremonija, ku-
ras ietvaros tiks godināti un apbal-
voti novada veiksmīgākie uzņēmēji. 

Vairāk par apbalvotajiem uzņē-
mumiem lasiet 4.lpp.

NOSLĒGUŠĀS MĀRUPES NOVADA 
UZŅĒMĒJU DIENAS 2019

No šī gada 1.novembra Mārupes 
novada domē iedzīvotājiem atvērts 
Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(VPV KAC), kur pieejamas klientu 
apkalpošanas speciālista kon-
sultācijas par 9 valsts iestāžu pa-
kalpojumiem. 

Centrā iespējams saņemt 
konsultācijas par Valsts 
ieņēmumu dienesta, Valsts 

sociālās apdrošināšanas aģentūras, 
Lauksaimniecības datu centrs, 

Nodarbinātības valsts aģentūras, 
Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes, Valsts 
zemes dienesta, Valsts darba in-
spekcijas un Lauku atbalsta dienes-
ta pakalpojumiem.

VPVKAC darbojas uz pašvaldību 
bāzes, saskaņā ar vieno tiem prin-
cipiem vien kopus nodrošinot klien-
tiem gan pašvaldību, gan noteik-
tus valsts iestāžu pakalpojumus. 
Centru izveides mērķis ir ekonomēt 
iedzīvotāju resursus, laiku un padarīt 
valsts iestāžu pakalpojumus pie-

ejamākus.
Dodoties uz Valsts un pašvaldī-

bas vienoto klientu apkalpošanas 
centru, līdzi jāņem personu aplieci-
nošs dokuments — pase vai perso-
nas apliecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, per-
sonai nepieciešams autentificēties 
ar savu internetbanku, ar eID kar-
ti (kurā ir aktivizēts e-paraksts) vai 
elektroniskā paraksta viedkarti.

Plašāku informāciju par VPVKAC 
pakalpojumiem varat lasīt www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība.

Mārupes novada domē darbību uzsācis Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs 

No 14.līdz 18.oktobrim Mārupes novada 
dome, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, 
“Biznesa Vēstniecība” un biedrība 
“Pierīgas partnerība” aicināja apmeklēt 
“Mārupes novada Uzņēmēju dienas 2019” 
pasākumus. Ikvienam bija iespēja 
smelties zināšanas, apmeklējot dažādus 
bezmaksas seminārus, gūt iedvesmu un 
mācīties no citu pieredzes, dibināt 
kontaktus, apzināt piedāvātās iespējas un 
iepazīt mājražotāju, amatnieku un 
mākslinieku arodu un produkciju. 
Noslēdzot nedēļu, Mārupes novada dome 
svinīgi pasniedza Mārupes novada 
uzņēmēju gada balvas.

“Mārupes novada Uzņēmēju dienu 2019” noslēgumā krāšņā apbalvošanas ceremonijā tika pasniegtas balvas uzņēmējdarbībā
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noslēgtie līgumi
Mārupes pamatskolas pārbūves 

būvuzraudzība, noslēgts līgums ar 
SIA “Marčuks”, līguma summa 16988 
eiro bez PVN.

Izsludināti iepirkumi
Jaunas pirmsskolas izglītības 

iestādes būvniecība Jaunmārupē, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
21.11.2019.

Iekšējā audita pakalpoju-
ma sniegšana Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm, piedāvāju-
mu iesniegšana līdz 11.11.2019.

Mārupes novada pašvaldības 
ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 
darbi ziemas sezonā, pieņemts lē-
mums par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu SIA “Eco Baltia vide”. 

Jaunmārupes parka pārbūves 2. 
kārta, notiek piedāvājumu vērtēšana.

Mārupes novada pašvaldības ielu 
pārbūve (2020.gadā), notiek piedāvā-
jumu vērtēšana.

Publiskās slidotavas darbības no-
drošināšana Mārupē, notiek piedāvā-
jumu vērtēšana.

Domes izpilddirektors K.Ločs

Apstiprināja zemes ierīcības pro-
jektus, lēma par lietošanas mērķa 
noteikšanu un adrešu piešķiršanu 
vairākiem nekustamajiem īpašu-
miem, par ielu nodibināšanu un 
nosaukumu piešķiršanu.

Sakarā ar Administratīvā atbildī-
bas likuma stāšanos spēkā ar 2020.
gada 1.janvāri, dome apstiprināju-
si grozījumus vairākos saistošajos 
noteikumos:
• Saistošie noteikumi Nr. 23/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2017. gada 24.maija saistošajos no-
teikumos Nr. 18/2017 “Par kārtību 
Mārupes novada brīvpieejas bērnu 
rotaļu un sporta laukumos”,
• Saistošie noteikumi Nr. 24/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2010.gada 21.jūnija saistošajos no-
teikumos Nr. 14/2010 “Par tirdzniecī-
bu publiskajās vietās Mārupes 
novadā”,
• Saistošie noteikumi Nr. 25/2019 
„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”,
• Saistošie noteikumi Nr. 26/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 31.augusta saistošajos 

Mārupes novada pašvaldība iz
sludina pieteikšanos uz pašvaldī-
bas atbalsta piešķiršanu ener-
goefektivitātes pasākumu veikša-
nai daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās. Kopējais pieejamais finansē-
jums Mārupes novada 2019. gada 
budžetā daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasāku-
mu līdzfinansēšanai ir plānots 14 
000 eiro. Vienai daudzdzīvokļu 
dzīvo jamai mājai iespējams saņemt 
atbalstu līdz 7000 eiro.

Dzīvojamā māja līdzfinansē-
jumu ir tiesīga saņemt tikai 
vienu reizi. Mārupes nova-

da domes saistošie noteikumi nr. 

Līdz ar atkritumu šķirošanas in-
frastruktūras attīstību un pa-
plašināšanu Latvijas novados 
mainās arī iedzīvotāju paradumi. 
Vides apsaimniekošanas uzņēmu-
ma SIA “Eco Baltia vide” šogad veik-
tajā klientu aptaujā noskaidrots, ka 
Mārupē savus mājsaimniecībā radī-
tos atkritumus šķiro jau teju 82%  
novadnieku, kas, salīdzinot ar vidē-
jo Latvijā, ir ļoti augsts rādītājs.

Paraugoties kopējos skait-
ļos, valstī atkritumu 
šķirošanā iesaistās vidēji 

56% iedzīvotāju, kas ir par 26 pro-
centpunktiem zemāks rādītājs nekā 
Mārupes novadā. Savukārt SIA “Eco 
Baltia vide” apsaimniekotajos reģio-
nos vidējie rādītāji sasnieguši gan-
drīz 70%  slieksni. Taču, neskatoties 
uz šo visai augsto reģionu kopvērtē-
jumu, mārupiešiem izdevies stabili 
iekārtoties godpilnajā līdera lomā.  

Aptaujas dati parāda to, ka nova-
da iedzīvotājiem rūpes par apkārtē-
jo vidi ir īpaši svarīga ikdienas sa-

noteikumos Nr. 29/2016 “Mārupes 
novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi”,
• Saistošie noteikumi Nr. 27/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2011.gada 12.aprīļa saistoša-
jos noteikumos Nr. 9/2011 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu Mārupes novadā”,
• Saistošie noteikumi Nr. 28/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2010. gada 18.augusta saistoša-
jos noteikumos Nr. 11/2010 “Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 
un sabiedrisko kārtību Mārupes 
novadā”,
• Saistošie noteikumi Nr. 29/2019  
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2012.gada 23.maija saistošajos no-
teikumos Nr.17/2012 “Dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Mārupes 
novadā”.

Lēma nodot nekustamā īpašu-
ma „Lapiņas-2”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760070689), 
detālplānojuma projektu publiskai 
apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai.

Lēma noteikt ar Mārupes nova-
da domes 2017.gada 25.oktobra lē-
mumu Nr.6 (sēdes protokols Nr.7) 
apstiprinātā nekustamā īpašu-
ma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 80760031163), 

8/2011 “Mārupes novada pašvaldī-
bas palīdzības piešķiršanas kārtī-
ba energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājās” paredz, ka pašvaldī-
bas palīdzību - līdzfinansējumu ener-
goefektivitātes pasākumiem piešķir 
šādiem mērķiem: 

• energoaudita veikšanai;
• tehniskās apsekošanas veikša-

nai; 
• energoefektivitātes pasākumu 

veikšanas tāmes sastādīšanai; 
• atjaunošanas būvprojekta un teh-

niskās dokumentācijas izstrādāša-
nai;

• pievienotās vērtības nodokļa 
kompensācijai. 

stāvdaļa. Augstā pozīcija liecina gan 
par cilvēku izpratnes līmeni un at-
bildības sajūtu pret apkārtējo vidi, 
gan daudzveidīgiem un ērti piee-
jamiem šķirošanas risinājumiem. 
Šobrīd novadā SIA “Eco Baltia vi-
de” nodrošina plašas iespējas at-
kritumu šķirošanai. Šķirošanas 
konteineri vieglajam iepakojumam 
(plastmasai, papīram un metālam) 
un stikla iepakojumam (stikla pu-
delēm un burkām) pieejami gan 
pie daudzdzīvokļu namiem, gan arī 
privātmājām. Pie mazāka atkritumu 
apjoma pieejamas arī speciālās at-
kritumu šķirošanas somas, kā arī, ne-
pieciešamības gadījumā, iedzīvotā-
jiem ir iespēja pieteikt bioloģisko at-
kritumu atsevišķu šķirošanu. Tāpat 
šā gada oktobrī pie Mārupes “RIMI” 
uzstādīts šķirošanas konteiners tek-
stilam.

Vienlaikus iedzīvotāji arī turpmāk 
aicināti pievērst uzmanību pareizas 
šķirošanas pamatprincipiem un kon-
teineros ievietot tikai tos iepakoju-
mu un materiālu veidus, kuri norādī-
ti uz šķirošanas tvertņu norādēm.  

• Plastmasas, papīra, metā-
la iepakojuma šķirošanas kontei
neri paredzēti tādiem iepakojumi-
em kā dzērienu plastmasas pude-
les, šampūnu un dažādu saimniecī-
bas līdzekļu pudeles, kartona su-

Iesniegumu Mārupes novada do-
mei pašvaldības atbalsta saņemša-
nai iesniedz dzīvokļu īpašnieku piln-
varotā persona, pievienojot šādus 
dokumentus: 

• dzīvokļu īpašnieku kopsapul-
ces protokolu apliecinātas kopijas;

• izvērstu paredzamo izdevumu 
tāmi;

• dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
(apsaimniekošanas) līgumu;

• spēkā esošu Būves kadastrālās 
uzmērīšanas (inventarizācijas) lie-
tas apliecinātu kopiju;

• izziņu par dzīvojamās mājas ie-
priekšējo 12 mēnešu periodā veik-
tajiem maksājumiem, parādsaistī-
bu apmēru.

Mārupes novada dome izskata 
iesniegumus un pieņem lēmumu 
ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
no iesniegšanas termiņa beigām. 
Sīkāka informācija par to, kas tiesī-
gi pretendēt uz pašvaldības palīdzī-
bu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, kā arī informācija par pie-
teikumu novērtēšanas un lēmumu 
pieņemšanas kārtību un par finansē-
juma piešķiršanas un pārskaitīšanas 
kārtību atrodama iepriekšminētajos 
Mārupes novada domes 2011. gada 
30. marta saistošajos noteikumos 
nr.8/2011 (www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Normatīvie dokumenti/
Saistošie noteikumi). Iesniegumu 
no 2019. gada 19. novembra līdz 

2019. gada 19. decembrim kopā ar 
augs tāk minētajiem dokumentiem 
var iesniegt personīgi vai nosūtot pa 
pastu ierakstītā sūtījumā Mārupes 
novada domei, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, LV - 2167. Iesniegums var 
tikt noformēts brīvā formā, iekļaujot 
tajā Dokumentu juridiskā spēka li-
kumā norādītos obligātos rekvizītus. 

Jautājumu gadījumā klātienē 
vērsties Mārupes novada domes 
Attīstības nodaļā (Daugavas ielā 
29, Mārupes novada dome) vai 
rakstīt Anitai Lontonei – Ieviņai (t. 
– 67149875) uz e-pastu anita.lon-
tone-ievina@marupe.lv.

las un piena pakas jeb tetrapakas, 
plastikāta maisiņi,  kā arī grāma-
tas, žurnāli, bundžas u.c.

• Stikla konteinerā ievietojamas 
tikai dzērienu stikla pudeles un bur-
kas.

Tostarp būtiski atcerēties, ka iepa-
kojumam jābūt tīram no jebkādām 
ēdienu un citu vielu paliekām. Tāpat 
tos vēlams saplacināt, nodrošinot 
iespēju konteineru piepildīt mak-
simālā apjomā, tādējādi rūpējoties 
par kaitīgo izmešu samazināšanu, 
pārvadājot “tukšu gaisu”. 

SIA “Eco Baltia vide” pateicas 
Mārupes novadam par dalību 
vides ilgtspējas uzturēšanā, aktīvi 
piedaloties atkritumu šķirošanas 
procesā!

Plašāka informācija par 
šķirošanas iespējām un citiem SIA 
“Eco Baltia vide” piedāvātajiem pa-
kalpojumiem pieejama, zvanot pa tel. 
8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@
ecobaltiavide.lv.

detālplānojuma izstrādes darba 
uzdevuma Nr.3-30/16 derīguma 
termiņu 2020.gada 23.aprīlis.

Apstiprināja nekustamā īpašuma 
„Daiņas”, Tīrainē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760080038), de-
tālplānojumu.

Apstiprināja nekustamo īpašu-
mu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 
80760110940) un „Dvīņi” (kadas-
tra Nr. 80760110611),  Jaunmārupē, 
Mārupes novadā, detālplānojumu.

Lēma nodot iesniegto Mārupes 
novada Attīstības programmas 
2020.-2026.gadam projektu un 
Mārupes novada Attīstības pro-
grammas 2020.-2026.gadam Vides 
pārskatu publiskajai apspriešanai, 
nosakot publiskās apspriešanas ter-
miņu 30 dienas.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 
18/2019 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2018.gada 19.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.17/2018 
“Par decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību Mārupes novadā” precizēta-
jā redakcijā.

Pieņēma saistošos noteikumus  
Nr. 30/2019 “Par Mārupes novada 
pašvaldības dalību pašvaldības 
nozīmes ceļu un ielu būvniecībā 
un uzturēšanā”,

Lēma par finansiālu atbalstu 

vairākiem novada sportistiem un 
mūziķiem.

Lēma slēgt deleģēšanas līgumu 
(pielikums Nr.1), pilnvarojot veikt li-
kuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 7.punktā paredzēto 
no pašvaldības autonomām funk-
cijām izrietošo pārvaldes uzdevu-
mu  - nodrošināt iedzīvotājiem so-
ciālo palīdzību (dienas aprūpes 
centra pakalpojuma nodrošināša-
na pilngadīgām personām ar garī-
ga rakstura traucējumiem) ar līgu-
ma termiņu – trīs gadi no līgu-
ma noslēgšanas brīža, ar biedrību 
“Atbalsta grupa personām ar garīgās 
veselības traucējumiem un to pie-
derīgajiem “Gaismas stars””, biedrību 
“Dzintarkrasta serviss”, SIA “Bērnu 
Oāze”, biedrību “Sv. Jāņa Palīdzība”.

Lēma izdarīt grozījumus Mārupes 
novada 2014.gada 26.novembra in-
strukcijā “Kārtība bērnu uzņemšanai 
1.klasē Mārupes novada pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestādēs”.

Apstiprināja grozījumus  Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārval-
des nolikuma 5.sadaļas “Pārvaldes 
finansēšanas kārtība”.

Lēma par pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 
tiem saistītās nokavējuma naudas 
dzēšanu vairākām fiziskām un ju-
ridiskām personām.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas 
Apriņķa Avīze” kapitāla  daļu pār-
došanas vērtību, nosakot, ka vie-
nas kapitāla daļas cena atbilst 1 
eiro un kopējā Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu 
cena atbilst 1750 eiro. Apstiprināja 
Mārupes novada pašvaldībai pie-
derošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”  
kapitāla daļu pārdošanas noteiku-
mus un lēma piedāvāt SIA “Rīgas 
Apriņķa Avīze” pārējiem dalībniek-
iem izmantot savas pirmpirkuma 
tiesības.

Lēma piešķirt vairākām personām 
Mārupes novada pašvaldības  ap-
balvojumu “Goda raksts” par iegul-
dījumu Mārupes novada attīstībā un 
izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 
eiro apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Lēma izveidot projektu vērtēšanas 
komisiju projektu konkursa “Mārupe 
– mūsu mājas” ietvaros.

Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 
31/2019 „Grozījums Mārupes nova-
da domes 2016.gada 30.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.46/2016 
„Kārtība, kādā pašvaldība piešķir fi-
nansējumu valsts pārvaldes uzdevu-
mu veikšanai”.  

Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

30.oktobra domes sēdes lēmumi

Tiek izsludināta pieteikšanās pašvaldības atbalsta piešķiršanai energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Mārupieši - vieni no aktīvākajiem atkritumu šķirošanāInformācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem oktobrī

Ņemot vērā, ka vairāki mikroautobusu reisi maršrutā Nr.5433 Rīga–
Jaunmārupe un Nr.6859 Rīga–Mežsētas netika izpildīti saskaņā ar norādī-
to kustības sarakstu, no 2019. gada 1. novembra mainīts attiecīgo rei-
su uzsākšanas laiks.

Tādējādi ir mainījies arī autobusa atiešanas laiks no tālākajām maršru-
ta pieturām.

Aicinām pasažierus pirms brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarak-
stu mājaslapā rtr.lv sadaļā Kustības saraksti!

No 1. novembra izmaiņas mikroautobusa 
kursēšanas laikos maršrutā Rīga–Jaunmārupe 
un Rīga–Mežsētas
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Novadā
Mārupes vēstis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr.18/2019, Mārupē.

Pieņemti ar Mārupes novada 
domes 2019 gada  25.septembra 
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.10.

Precizēti ar Mārupes nova-
da domes 2019 gada 30.oktobra 
sēdes Nr.14 lēmumu Nr.23.

Grozījumi Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanas un uzskaites kārtī-
bu Mārupes novadā”.

Izdoti saskaņā ar Ūdens-
saimniecības pakalpojumu li-
kuma 6.panta ceturtās daļas 
5.punktu  un piekto daļu  un 
Ministru kabineta 2017.ga-
da 27.jūnija noteikumu Nr.384 
„Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu” 6.punk-
tu.

Izdarīt Mārupes novada domes 
2018.gada 19.decembra saistoša-
jos noteikumos Nr.17/2018 “Par 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Mārupes novadā” (turp-
māk  - Saistošie noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Svītrot Saistošo noteikumu 
4.punktu. 

2. Izteikt Saistošo noteikumu 
5.punktu un 6.punktu šādā redakcijā: 

“5. Reģistru un Komersantu reģis-
tru izveido un uztur Mārupes nova-
da Pašvaldības īpašuma pārvalde 
(turpmāk tekstā– Pārvalde). 

 6. Reģistra informācija nav pub-
liski pieejama.”

Mārupes novadā no 22.06.2018. 
– 31.10.2019. tika īstenots projekts 
“Decentralizēto kanalizācijas 
notekūdeņu pieņemšanas vietas 
ierīkošana Mārupes novadā” (Nr. 
108/304/2018). 

Projekta īstermiņa mērķis 
ir veikt ieguldījumus vides 
infrastruktūras attīstībā 

Mārupes novadā, izveidojot decen-
tralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietu, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu un drošu decentrali zēto 
kanalizācijas notekūdeņu savākša-
nu un attīrīšanu, kā arī nodrošinātu 
normatīvo aktu par decentralizēto 

3. Saistošo noteikumu tekstā vār-
dus “Reģistra uzturētājs” aizstāt ar 
vārdu ”Pārvalde” attiecīgā locījumā. 

4. Svītrot Saistošo noteikumu 12.8 
apakšpunktu. 

5. Izteikt Saistošo noteikumu 17., 
18. un 19.punktu šādā redakcijā: 

“17. Asenizators drīkst sniegt pa-
kalpojumu tikai saskaņā ar cenrā-
di, kas tika norādīts reģistrēšanas 
pieteikumā pēc tam, kad ir reģis-
trējies Komersantu reģistrā, ja in-
formācija par to ir publicēta nova-
da tīmekļa vietnē.

18. Sniedzot pakalpojumu, 
Asenizators sadarbojas ar Pārvaldi, 
pēc tās pieprasījuma, bet ne retāk 
kā vienu reizi gadā, sniedzot ats-
kaites par Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā savākto, 
izvesto un nodoto notekūdeņu ap-
jomu. Atskaitei obligāti pievieno 
aizpildītu deklarāciju (3.pielikums) 
un aizpildītu reģistrācijas žurnālu 
(4.Pielikums) Pārvaldes pieprasīta-
jam laika periodam. Pārvaldei ir tiesī-
bas pieprasīt Asenizatoram iesniegt 
dokumentus, kas pierāda deklarāci-
jā un reģistrācijas žurnālā norādītās 
ziņas.  

19. Par Noteikumu 18.punkta neiz-
pildi Pārvalde var izslēgt Asenizatoru 
no Komersanta reģistra.”

6. Izteikt Saistošo noteikumu 
24.punktu šādā redakcijā: 

“24. Minimālo notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanas biežumu 
no rūpnieciski izgatavotām at-
tīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos 
notekūdeņus novada vidē un kuru 
kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī, Pārvalde  nosaka, ievēro-
jot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko 

kanalizācijas sistēmu apsaimnie-
košanu un reģistrēšanu prasību iz-
pildi.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir 
novērst vides piesārņojumu un 
draudus cilvēka veselībai Mārupes 
novadā, nodrošinot no decentrali-
zētajām kanalizācijas sistēmām 
savākto sadzīves kanalizācijas 
ūdeņu drošu nodošanu un uzskai-
ti speciāli šim mērķim izveidotā un 
aprīkotā vietā Mārupes novadā.

Projekta ietvaros Vecozolu ielā 
103, Tīrainē, Mārupes novadā ti-
ka iekārtots decentralizēto kanali-
zācijas notekūdeņu pieņemšanas 
punkts, lai novadā nodrošinātu 

dokumentāciju vai instrukcijas par 
iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša 
komersanta rakstveida apliecināju-
mu  par iekārtas tehnisko stāvok-
li un ekspluatācijas nosacījumiem 
gadījumos, ja Privātpersonas  rīcībā 
nav sākotnējās iekārtas tehniskās 
dokumentācijas.”

7. Papildināt Saistošos noteiku-
mus ar 251.punktu šādā redakcijā:

“251. Pārvalde kontroles un uz-
raudzības īstenošanai var pieprasīt 
visu decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu (rūpnieciski izgatavo-
to notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, 
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 
m3 diennaktī, septiķu un krājtverņu) 
īpašniekiem uzrādīt pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošu 
dokumentu, kā arī veikt plānveida 
un ārpuskārtas pārbaudes visu vei-
du decentralizētajās kanalizācijas 
sistēmās pašvaldības administratī-
vajā teritorijā”. 

8. Izteikt Saistošo noteikumu 
29.un 30.punktu šādā redakcijā:

“29. 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.

30. Komersantu reģistrs tiek izvei-
dots un decentralizēto kanalizāci-
jas jeb asenizācijas pakalpojumu 
sniedzēju prasības reģistra izvei-
došanai (III nodaļa) stājas spēkā 
ar 2020. gada 1. janvāri.”

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

nepārtrauktu un drošu decentrali zēto 
kanalizācijas notekūdeņu savākša-
nu un attīrīšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 89 
195,35 EUR. Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda administrācijas finansē-
jums ir 46 500,00 EUR, bet pašvaldī-
bas līdzfinansējums 42 695,35 EUR.

Saistošie noteikumi

Projekts “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”

2019.gada būvniecības sezonā 
tika veikta ceļa C10 (Mazieķi – 
Priedāji – Stīpnieku ceļš) posmā no 
valsts vietējā autoceļa V14 Jaun-
mārupe – Skulte līdz īpašumam ar 
kadastra Nr. 80760060117 pārbūve.

Projekts tika īstenots 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai 

Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”, kura 

Mārupes novada dome 2019.gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.22 (sēdes protokols Nr.14) “Par Mārupes novada Attīstības pro-
grammas 2020.2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai”. 

mērķis ir atbalstīt investīcijas pub-
liskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošanai lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un sagla-
bātu apdzīvotību. 

Projekta īstenošanas rezultātā ti-
ka izveidots Skultes ciema savieno-
jums ar novada administratīvo cen-
tru, kā arī tika nodrošināta piekļūša-
na lauksaimnieciskās produkcijas 
ražošanas zemei. 

Projekta kopējās izmaksas ir 280 
323,18 eiro, t.sk. publiskais finansē-
jums (dotācija) – 252 082,36 eiro. 

Īstenots projekts “Ceļa C-10 pārbūve”

Attīstības programmas 2020.-2026.gadam prioritātes

Paziņojums par Mārupes novada 
attīstības programmas 2020. – 2026.
gadam pirmās redakcijas un tās vides 
pārskata projekta publisko apspriešanu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mārupes novada dome 2019. ga-
da 30.oktobrī ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.16 (protokols Nr.14) “Par 
nekustamā īpašuma „Lapiņas-2”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadas-
tra Nr.80760070689),  detālplāno-
juma projekta nodošanu publiska-
jai apspriešanai”. Detālplānojuma 
izstrādes mērķis ir veikt zemesga-
bala sadalīšanu apbūves gabalos.   

Publiskā apspriešana notiks no 
13.11.2019. līdz 13.12.2019. 

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2019.gada 5.decem-
brī plkst.17.00 Mārupes novada 
Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Ar detālplānojuma projek-
tu publiskās apspriešanas laikā 

varēs iepazīties Mārupes novada 
Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 
29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. 
Elektroniskajā vidē ar detālplāno-
juma projektu varēs iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi/Detālplānojumi iz-
strādes stadijā, sākot no 13.11.2019. 
Informācija tiek publicēta arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv , sadaļā Teritorijas 
attīstības plānošana.

Priekšlikumus aicinām iesniegt 
rakstiski līdz 13.12.2019. Mārupes 
novada domei Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, 
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot 
klātienē Klientu apkalpošanas cen-
trā. Elektroniski priekšlikumi iesnie-

dzami ar elektronisko parakstu, iesū-
tot tos uz elektroniskā pasta adre-
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā 
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskām personām 
jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru. Priekšlikumus 
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties 
Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmā (TAPIS).

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”, Mārupē, 
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Aicinām iesaistīties Mārupes novada
Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam
un tās vides pārskata projekta publiskajā
apspriešanā

Publiskās
apspriešanas laiks

11. novembris - 
11. decembris

Publiskās apspriešanas sanāksmes

28.11. Mārupes novada dome,
Daugavas ielā 29, 2. stāva
zālē plkst. 17:00

2.12. Mazcenas bibliotēka, Mazcenu
alejā 33/3, Jaunmārupē 
plkst. 19:00

Kur iepazīties ar
dokumentāciju?

KLĀTIENĒ  

WEB 

Mārupes novada domes Attīstības
nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe),

pašvaldības darba laikā.  

adresējot Mārupes novada Domei, Daugavas
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167 
vai elektroniski sūtot uz e-pastu
marupe@marupe.lv (ar elektronisko 
parakstu), kā arī www.geolatvija.lv

www.marupe.lv sadaļā pašvaldība/attīstība
un plānošana/attīstības dokumenti  

www.geolatvija.lv sadaļā  
Teritorijas attīstības plānošana  

  SIA “Grupa93” tīmekļa vietnē:
www.g93.lv  Jautājumu gadījumā 

lūdzam sazināties ar Mārupes
no vada Attīstības nodaļas
vadītāju  Ilzi Krēmeri, e-pasts:
ilze.kremere@marupe.lv,
tālr.67149875, pašvaldības
darba laikā.

Priekšlikumi iesniedzami līdz 11.decembrim*

SIA “ISMADE”
Attīstības programmas izstrādātājs

SIA “GRUPA 93”
K. Barona ielā 3–4, Rīgā, 
www.grupa93.lv, tālr. 27373939

   *Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārds, uzvārds un adrese, bet 
juridiskām personām jānorāda 
nosaukums, adrese un reģistrācijas 
numurs, iesniegumam jābūt 
parakstītam vai iesniegtam ar 
elektronisko parakstu.

Vides pārskata izstrādātājs

Plānošanas dokumentā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu 
kopums novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto stratēģisko mērķu 
īstenošanai no 2020.g. līdz 2026.g. Mārupes novada administratīvajā teritori-
jā. Tā izstrādes laiks ir no 2018. gada decembra līdz 2020. g. janvārim. 
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Novadā
Mārupes vēstisturpinājums no 1.lpp.

Noslēdzot “Mārupes novada Uzņēmēju die
nu 2019” nedēļu, 18.oktobrī svinīgā ceremo-
nijā Mārupes Kultūras namā jau trešo gadu 
pasniegtas gada balvas uzņēmējdarbībā.

Šogad pasākumā sveikti labākie nova-
da uzņēmēji astoņās nominācijās - novada 
lielākais pakalpojuma sniedzējs, novada ga-
da būve, novada modernākais lauksaimniecī-
bas uzņēmums, novada sadarbības partneris, 
novada inovācija, novada mājražotājs, nova-
da aizrautība, novada draudzīgākais uzņē-
mums. Uzņēmējiem tika pasniegtas īpašas, 
mākslinieka Arvīda Endziņa izgatavotas bal-
vas, kas simbolizē uzņēmējdarbības mērķus 
un attīstību. Svinīgajā ceremonijā gada bal-
vas saņēma šādi uzņēmēji:

Nominācija “NOVADA LIELĀKAIS 
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS” piešķirta  AS 
“Air Baltic Corporation”. Latvijas nacionālā 
aviokompānija AS “Air Baltic Corporation” 
Mārupes novadā ir lielākais uzņēmums pēc 
apgrozījuma kopš 2006.gada bez pārtrauku-
ma. Pagājušajā gadā aviokompānija apgrozī-
ja 400,36 milj.EUR, kas ir par 32,52% vairāk 
nekā 2017.gadā. 2018.gadā AS “Air Baltic 
Corporation” izpildīja vairāk nekā 56 tūkstošus 
lidojumu uz vairāk nekā 75 galamērķiem. 
Uzņēmums ir arī lielākais Mārupes novada 
nodokļu maksātājs pēc 2018.gadā samaksātās 
kopējās nodokļu summas valsts kopbudžetā, 
kas ir 16,88 milj.EUR. LIAA un Ekonomikas 
ministrijas rīkotajā konkursā “Eksporta un 
inovācijas balva 2018” uzņēmums ir iegu-
vis balvu kā labākais eksporta uzņēmums 
jeb “Eksporta čempions”.

Nominācija “NOVADA GADA BŪVE” piešķir-
ta VAS ”Latvijas Valsts ceļi” par Daugavas 
ielas rekonstrukcijas projektu. Daugavas ielas 
pārbūve tika īstenota 2018.gadā un bija ļoti 
svarīgs un gaidīts projekts. Mārupes iedzīvotā-
ji un viesi ir atzinīgi novērtējuši izmaiņas ceļa 
infrastruktūrā, kas ir padarījušas mūsu ik-
dienu sakārtotāku, patīkamāku un pats gal-

venais – drošāku! Jāatzīmē, ka  SIA “Ceļu 
būvniecības sabiedrība “Igate”” par pārbūvēto 
autoceļa Rīga–Jaunmārupe jeb P132 posmu 
2019.gada pavasarī saņēma “Autobraucēju 
Gada balvu 2019”

Nominācija “NOVADA MODER NĀKAIS 
LAUKSAIMNIECĪBAS UZ ŅĒMUMS” piešķir-
ta SIA “Mārupes Siltumnīcas”. SIA “Mārupes 
Siltumnīcas” – ilggadējs uzņēmums Mārupē 
ar 35 gadu lielu pieredzi, kas veiksmīgi at-
tīstās un pilnveidojas, investē lielus līdzekļu 
jaunās un modernās iekārtās, lai uzlabotu 
ražošanas procesus. Šobrīd SIA” Mārupes 
Siltumnīcas” ir lielākais zemstikla dārzeņu 
audzētājs Latvijā, kas dārzeņus audzē 9,6 ha 
lielā platībā, no kuriem 6 ha aizņem gurķi un 
3,6 ha tomāti. Gurķu un tomātu kopšanā tiek 
ieguldīts liels roku darbs, tāpēc šobrīd SIA 
”Mārupes Siltumnīcas” nodarbina līdz 120 
strādājošos. Mārupes gurķi nes arī Mārupes 
vārdu ārpus novada.

Nominācija “NOVADA SADAR BĪBAS 
PARTNERIS” piešķirta biedrībai “Biznesa 
Vēstniecība”. Biznesa Vēstniecība savu dar-
bību uzsāka 2018.gadā. Kā paši par sevi sa-
ka – “Biznesa Vēstniecība ir tikšanās vieta 
viediem un garā bagātiem cilvēkiem. Vieta, kur 
atrast domubiedrus, realizēt idejas, strādāt, 
mācīties, iepazīties, dibināt sadarbības un 
kvalitatīvi pavadīt laiku. Biznesa Vēstniecība 
ir atbal sta un kopā sanākšanas punkts, lai 
palīdzētu saturīgi pavadīt laiku, piepildītu 
savus sapņus un izmēģinātu savus spēkus 
jaunās jomās.” 

Pašvaldībai jau sākotnēji ir izveidojusies 
veiksmīga sadarbība visdažādākajās aktivi-
tātēs un tā tiek turpināta arī šogad. Biznesa 
Vēstniecības vēstnese un ideju autore ir Silva 
Jeromanova – Maura, aktīva uzņēmēja, kas 
vienmēr iesaistās novada sabiedriskajā dzī vē 
un atbalsta pašvaldību pasākumus un aktivi-
tātes, savukārt Biznesa Vēstniecības koman-
dā darbojas divas ļoti harizmātiskas, draudzī-

gas, aktīvas personības – Elīna Puncule un 
Kintija Daudiša.

Nomināciju “NOVADA INOVĀCIJA” saņē-
ma SIA “Brazīlija”, pludmales centrs “Ruukki”. 
Par pludmales centru “Brazīlija” ir dzirdējis 
ikviens. Tā ir vieta, kur var izbaudīt vasa-
ru visu cauru gadu. Vieta, kur prieku gūst 
mazi un lieli. Gan profesionāli sportisti, gan 
savas pirmās ballītes gaviļnieki. Kopš savas 
atvēršanās 2009. gadā “Brazīlija” ir bijis kvali-
tatīvākais un populārākais pludmales centrs 
Latvijā. „Ruukki” pludmales centrs saviem 
apmeklētājiem piedāvā 6 smilšu laukumus 
iekštelpās un 7 pludmales laukumus āra sta-
dionā. Laukumi paredzēti ne tikai pludmales 
volejbolam un tenisam, bet arī citiem smilšu 
sporta veidiem. Vasarā ir lieliska iespēja at-
veldzēties dīķī turpat blakus.

Nominācija “NOVADA MĀJ RAŽOTĀJS” 
šogad piešķirta  IK “Dabas gardumi”. Mārupes 
novada nostūrī, meža ielokā, tālu no lielceļiem 
un pilsētas kņadas atrodas Sprižu ģimenes 
bioloģiskā zemnieku saimniecība. Sākotnēji 
augļudārzs tika stādīts savām vajadzībām. 
Kad tas kļuva tik liels, ka ogas un augļus 
vairs nebija iespējams izmantot vien pašu 
vajadzībām, radās ideja par augļu – ogu pār-
strādi. 2015. gada jūnijā tika iegūta mājražotā-
ju atļauja un uzsākta augļu- ogu pārstrāde 
ar nosaukumu – Dabas gardumi “ar odziņu”. 
Dabas gardumi ir dabiski, garšīgi, veselīgi, 
šķiedrvielām un vitamīniem bagāti produk-
ti, jo pārstrādes procesā augļiem, ogām un 
dārzeņiem tiek saglabāts pēc iespējas lielāks 
tā dabiskais sastāvs. LR Zemkopības ministri-
jas organizētā konkursa “Sējējs 2017” saņemta 
veicināšanas balva nominācijā “Gada LEADER 
projekts vietējā rīcības grupā” par projektu 
“Uzņēmuma “Dabas gardumi ar “odziņu”” iz-
veide un attīstība”.

Nominācija “NOVADA AIZ RAUTĪBA” pasnieg-
ta atpūtas kompleksam “Viesītes”. Atpūtas 

komplekss “Viesītes” ir lauku tūrisma atpū-
tas vieta Jaunmārupē, kas piedāvā lieliskas 
atpūtas iespējas. Jaunums, kas jau piesaistī-
jis kuplu tūristu skaitu– peldošās mājiņas 
virs ūdens. Papildus atpūtas kompleksā tiek 
piedāvātas vēl citas aktivitātes -  makšķerēša-
na “Karpu dīķī Kastos”, kura platība ir 2,3ha un 
vidējais dziļums 4m. Kopš 2013.gada dīķī mā-
jo karpas, līņi, sami, karūsas, līdakas, raudas, 
asari u.c. zivju sugas, kā arī zivīm līdzās dzīvo 
divu veidu vēži. Atpūtas kompleksā ir iespē-
ja atpūsties visai ģimenei. Telšu un pikni-
ka vietas, speciāli ierīkota peldvieta, bērnu 
šūpoles ar slidkalniņu, volejbola un futbo-
la laukums. Makšķeru un vēžu murdiņu no-
ma, kā arī ir iespēja iegādāties visu piknikam. 
Atpūtas vietas īpašniece Irina Millere ir ļoti 
aktīva, uzņēmīga mārupiete, kas iesaistās arī 
novada sabiedriskajā dzīvē. 

Nominācija “NOVADA DRAU DZĪGĀKAIS 
UZŅĒMUMS” piešķirta degvielas uzpildes 
stacijai AS “VIRŠI - A”. Viens no  modernā-
kajiem degvielas uzpildes stacijas tīkliem, kas 
Mārupē tika atklāts 2017.gada janvārī. Līdz ar 
jaunās stacijas atklāšanu, uzņēmums ievie-
sis inovāciju degvielas uzpildē. DUS “Mārupe” 
ir pirmā stacija ne tikai “VIRŠI-A” tīklā, bet 
Latvijā kopumā, kur izstrādāta vienota deg-
vielas uzpildes sistēma. Tas nozīmē, ka jeb-
kurā degvielas uzpildes saliņā vienuviet ir 
pieejams 95. un 98. markas benzīns, dīzeļ-
degviela, auto gāze, kā arī AdBlue degvielas 
sūknis un logu mazgāšanas šķidruma sūknis.  
AS “VIRŠI - A” ir draudzīgākais uzņēmums ne 
tikai pašvaldībai, bet arī videi – uzņēmums ir 
viens no CNG jeb saspiestās dabasgāzes uz-
pildes staciju attīstītājiem Latvijā, kas paredz 
ekonomiski efektīvāku un videi draudzīgāku 
enerģijas izmantošanu, lai stiprinātu sadar-
bību starp Valsts institūcijām, enerģētikas 
un transporta nozares uzņēmējiem un ci tiem 
partneriem, kā arī, lai kopīgi meklētu risinā-
jumus globālās klimata politikas mērķu sas-
niegšanai.

Pasniegtas balvas uzņēmējdarbībā

Nominācija “NOVADA LIELĀKAIS PAKALPOJUMA 
SNIEDZĒJS” piešķirta  AS “Air Baltic Corporation”. 

Balvu saņem Pārdošanas daļas vadītājs Toms 
Andersons

Nominācija “NOVADA AIZRAUTĪBA” piešķirta Atpūtas 
kompleksam “Viesītes”. Balvu saņem īpašniece Irina 

Millere

Nominācija “NOVADA GADA BŪVE” piešķirta VAS 
”Latvijas Valsts ceļi”. Balvu saņem Būvniecības 

pārvaldes direktors Gints Alberiņš

Nominācija “NOVADA DRAUDZĪGĀKAIS UZŅĒMUMS” 
- AS “VIRŠI - A”. Balvu saņem Mazumtirdzniecības 

reģionālais vadītājs Gints Gasiņš

Nominācija “NOVADA MODERNĀKAIS 
LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS” piešķirta SIA 

“Mārupes Siltumnīcas”. Balvu saņem valdes locekle 
Kristīne Brunovska

Nominācija “NOVADA INOVĀCIJA” piešķirta SIA 
“Brazīlija”, Pludmales centrs “Ruukki”. Balvu saņem 
uzņēmuma pārstāve (no kreisās) Monta Kokoreviča 

un Līga Sestule 

Nominācija “NOVADA MĀJRAŽOTĀJS” piešķirta  IK 
“Dabas gardumi”. Balvu saņem Ieva Spriža

Nominācija “NOVADA SADARBĪBAS PARTNERIS” 
piešķirta biedrībai “Biznesa Vēstniecība”. Balvu 

saņem idejas autore, vēstnese Silva Jeromanova – 
Maura
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Mārupes novada “Uzņēmēju dienās 2019” 
virkne pasākumu tika orientēti uz jauniešu 
karjeras izglītību. Vairāk kā 120 Mārupes 
pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem bija 
lieliska iespēja paciemoties dažādos uzņē-
mumos, iepazīt darba vidi un ražošanas pro-
cesu. 

Ekskursijās šogad piedalījās skolēni no 
Mārupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes 
pamatskolas un Jaunmārupes 

pamatskolas. Savas durvis skolēniem vēra 
– “kompānija NA”, kas uzstāda lielās skatuves, 
nodrošina ar gaismas un skaņas ierīcēm lielos 
koncertus, SIA “Rolling”, kas veic plaša profi-
la biroja tehnikas servisu, biroja tehnikas, ize-
jmateriālu, kancelejas, saimniecības un pār-
tikas preču tirdzniecību un piegādi birojiem, 
kosmētikas ražotājs  AS “Madara Cosmetics”, 
uzņēmums SIA “SilJa”, kas nodarbojas ar  
lauksaimniecības tehnikas un traktortehni-
kas tirdzniecību un remontu. 

Jaunieši apmeklēja arī SIA “Polipaks”, 
kas specializējas elastīgā iepakojuma ma-
teriālu ražošanā un iepakojuma risinājumu 
tirdzniecībā. Savukārt metālu konstrukciju un 
montāžu uzņēmums SIA “S.B.C.” jauniešus 
uzņēma savā Olaines filiālē, kur uzņēmumam 

16.oktobrī Mārupes Kultūras namā notika 
pasākums “Iepazīsti un izmēģini meistara 
arodu”, kuru apmeklēt bija aicināts ikviens 
mārupietis. 

Mārupes novada mājražotāji, amat-
nieki un mākslinieki dalījās ar sava 
amata prasmēm, kuras apmeklētā-

jiem lieti noderēja, jo ikviens varēja izmēģināt 
roku kokapstrādē, rotaslietu un našķu gata-
vošanā, mārrutku pārstrādē, gaisa atsvaidzi-
nātāju izgatavošanā un mandalu veidošanā. 
Pasākuma laikā notika arī tirdziņš, kurā varē-
ja iegādāties kaut ko sev tīkamu no meista-
ru darinājumiem. Pasākumu apmeklēja arī 
teju 300 jaunāko klašu skolēni no Mārupes 
Valsts ģimnāzijas, Mārupes pamatskolas, 
Jaunmārupes pamatskolas un Skultes sā-
kumskolas. 

Viesiem bija iespēja uzzināt un iepazīties 
ar mājražotāju Ievu Sprižu, kura izveidojusi 
IK “Dabas gardumi”. Ikdienā Ieva ar ģimeni 
bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Mārupes 
novadā audzē dārza veltes un izgatavo dažā-
dus gardumus – ogu un augļu salmiņus, 
sukādes, garšaugu pulverus, augļu/ogu ze-
fīrus, ogu konfektes, zāļu tējas u.c. Ieva ap-
meklētājus iepazīstināja ar savu daudzpusīgo 
produkcijas klāstu un katram pašam bija iespē-
ja izveidot savu marmelādi.

Savukārt mājražotājs Māris Lapiņš, kurš 
pārstāv zīmolu “Mārlapiņi”, iepazīstināja 
ar mārrutku pārstrādes noslēpumiem un 
aicināja iemēģināt roku mārrutku mizošanā 
un malšanā. Ikdienā Māris no Mārupes 
novadā augušiem mārrutkiem, kas auguši 
ar zirgu stallī “Zirgzandeles”,  izgatavo mār-
rutku mērces ar visdažādākajām garšām – 

izvietota moderna ražotne.
Apmeklējot uzņēmumus, skolēni guva 

ieskatu dažādu uzņēmumu darbā un pro-
fesiju daudzveidībā, uzzināja vairāk par kar-
jeras iespējām, iepazina  uzņēmuma darba 
vidi,   kā arī varēja uzzināt sev interesējošus 
jautājumus. 

Mārupes Valsts ģimnāzijas 11.c klases skol-
niece Karlīna Grapmane atzinīgi vērtē iespēju 
tuvāk iepazīt uzņēmumus un atzīst, ka eks-
kursijas bija izglītojošas, klasei bija iespē-
ja labi pavadīt laiku, uzzinot daudz jauna. 
“Loģistikas uzņēmumā “Kreiss” apskatījām 
biroja telpas un jaunākās kravas automašīnas, 
patīkams pārsteigums bija dāvanā sarūpētās 
kladītes un pildspalvas no ekoloģiska ma-
teriāla. Uzņēmuma “Polipaks” ražotnē vēro-
jām iepakojumu ražošanas procesu un iepazi-
nām tur pārstāvētās profesijas. Daudznozaru 
uzņēmumā “SilJa” apskatījām traktorus un 
citu lauksaimniecības tehniku, kā arī dārz-
kopības produktus.”

Skolēni šajā dienā devās arī uz Rīgas 
Tehniskās universitātes Elektronikas un 
telekomunikāciju fakultāti, lai paviesotos 
Elektroakustikas un optikas laboratorijās, 
kur atklāja dažādus interesantus faktus, 
piemēram, par fizikas pielietojumu mūzikā.

bietēm, pīlādžiem, ingveru un citronu, dzēr-
venēm, avenēm, asajiem pipariem u.c.  Īpašu 
sajūsmu izraisīja Māra svaigi izraktā un uz 
pasākumu līdzi paņemtā mārrutka sakne, kas 
bija teju metru gara. Kā saka pats mājražotā-
js: “Mārrutks ir ļoti veselīgs, tāds latviešu in-
gvers, kas uzturvērtības un veselīguma ziņā 
esot pat vērtīgāks.” 

Pasākumā varēja sastapt arī kūku meistari 
Ilzi Kupču, kas piedāvāja iemēģināt roku saldu-
mu gatavošanā un dekorēšanā. Kūku cepē-
jas piedāvājumā ir daudz un visdažādākās 
kūkas, ar krēmiem un citiem pildījumiem, tai 
skaitā arī tortes mājas gaumē.

Īpaši pieprasīts bija rotu meistares Evitas 
Bundules stends, kur bērni varēja izgatavot 
paši savas rokassprādzes. Ikdienā Evita ga-
tavo rotas no visdažādākajiem krāsainiem 
akmentiņiem un pusdārgakmeņiem ar īpašu 
nozīmi, kas veicina organismā labās sajū-
tas - pārtrauc enerģijas aizplūdi, pastiprina 
labās sajūtas, palielina izturību, spēku un 
nelokāmību, ļauj atrast mieru un iedvesmu, 
stiprina sirdi, spēcina imūnsistēmu, padara 
labāku miegu utt.

Amatnieks Rolands Janeks ikdienā nodarbo-
jas ar koka materiālu apstrādi. Koka virpoša-
na ir Rolanda vaļasprieks, ar ko viņš nodar-
bojos jau ilgu laiku. Ar prasmīgām rokām tiek 
radīti visdažādāko formu un izmēru darbi. 
Tiek radīti ne tikai unikāli un grezni darbi, 
bet arī praktiski sadzīvei. Sākot ar grebtiem 
ķebļiem līdz pat liela izmēra šaha komplek-
tam. Pasākuma apmeklētājiem klātienē tika 
nodrošināta iespēja apstrādāt koku - ēvelēt, vir-
pot, slīpēt. Rolands līdzi bija paņēmis dažādas 
paša gatavotas koka rotaļlietas – kendamas, 
koka vilciņus u.c., kuras mazākie mārupieši 

tūdaļ pat arī naski izmēģināja.
Pie mākslinieces Aelitas Zāles stendā pasā-

kuma apmeklētāji uzzināja par dažādu akmeņu, 
kristālu nozīmi un veidoja savas mandalas. 
Kā uzsver pati māksliniece: “Katrai krāsai, ak-
menim, kristālam ir sava enerģija, nozīme un 
ietekme uz cilvēku.” Pasākuma laikā varēja 
iegādāties miniatūras glezniņas un dažādas 
dāvanas no pusdārgakmeņiem. 

Simona Ģērmane ir floriste, ziedu kompozīci-
ju meistare, dažādu rotu veidotāja – darina 
stīpiņas, kronīšus, galvas lentas, auskarus, 
pušķus, rotu komplektus dažādiem svētkiem 
(kāzām, izlaidumiem, ballītēm u.c.). Piedāvā 

arī dažādu rokdarbu meistarklases un darb-
nīcas.  Pasākumā bērni gatavoja adventes 
vainadziņus un dekorus.

Savukārt pie sveču meistares Kristīnas 
Kauliņas tika gatavoti gaisa atsvaidzinātā-
ji no vaska un dažādām ēteriskajām eļļām. 
Kristīna nodarbojas ar sveču izgatavošanu 
un veido citus vaska izstrādājumus. 

Skolēnus pavadošie skolotāji atzinīgi vērtēja 
iespēju skolēniem iepazīties ar Mārupes māj-
ražotājiem, norādot, ka Mārupē nākotnē būs 
vajadzīgi izglītoti speciālisti daudz dažādās 
jomās, tajā skatā mākslinieki, amatnieki, mā-
jražotāji un meistara aroda pratēji.  

Skolēni iepazīst uzņēmumus un dažādas 
profesijas

“Uzņēmēju dienu 2019” ietvaros bērni iepazīst arī meistaru arodus 

Maģisku atmosfēru vakaram piešķīra iluzionista Dantes Pecolli performances

Interesanta bija skolēnu ekskursija uz RTU Elektroakustisko laboratoriju

Pasākumu atklāja un ar muzikāliem priekšnesumiem bagātināja viens no izcilākajiem akustiskās ģitāras 
meistariem, ģitārists Kaspars Zemītis

Kaspara Zemīša ģitārspēli papildināja dejotāju Līgas un Kārļa priekšnesumi

Skolēni iepazīst florista arodu, veidojot adventes vainagus
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Pienācis tumšākais gada mēne-
sis  novembris. Dienas kļūst arvi-
en īsākas un saules kļūst mazāk, 
Ziemassvētki, kad ierasts vairāk pa-
domāt par labestību un laipnību, vēl 
patālu. Tāpēc mēs, Mārupes Valsts 
ģimnāzijas  Atbalsta skolēniem ko-
manda, aicinām pašiem nest gaišu-
mu līdzcilvēkos. 

Vēlamies aktualizēt mūs-
dienu steidzīgajā pasaulē 
piemirsties sākušu cieņas 

izrādīšanas veidu sev un apkārtē-
jiem- sveicināšanos.

Mēs dzīvojam cilvēku sabiedrībā, 
un, lai viens otram esot cieši līdzās, 
visi justos iespējami labāk, jau  XVII 
gadsimtā Francijas karalis Luijs XIV  
ieviesa galma etiķeti, ko mūsdienās 
dēvē arī par Labas uzvedības ābeci. 
Etiķetes pārzināšana un ievērošana 
ir viena no atslēgām ceļā uz panā-
kumiem, jo kuram gan nepatīk la-
bi justies!

Pirmo iespaidu par sevi mēs 
radām tikai vienu reizi mūžā. Vēlāk 
to ir ļoti grūti mainīt.

Kas tad rada pirmo iespaidu par 
cilvēku? Protams, viņa izturēšanās! 
Ja tā ir cieņpilna, ar šādiem cilvēkiem 
vienmēr ir patīkami satikties atkārto-
ti. Bet diez vai mēs vēlēsimies bieži 
tikties un pavadīt laiku kopā ar kā-
du, kurš, mūs ieraugot, pat neatbild 

Karjeras nedēļas ietvaros 
“Mārzemītē” viesojās Mārupes 
novada Sporta centra BMX 
riteņbraukšanas treneris Deivids 
Bergmanis kopā ar sportistiem   
Valteru, Jāni un Mārtiņu, kuri 
pastāstīja bērniem par BMX sporta 
veidu, kā arī par to, kā var kļūt par 
profesionālu sportistu. Galvenie 
priekšnosacījumi ir treniņi un 
discip līna. 

Treniņu laikā sportis-
ti attīsta un pilnveido 
fiziskās prasmes, trenē-

joties riteņbraukšanā, līdzsvara 
noturēšanā, lekšanā un arī emo-
cionālo gatavību – būt drosmīgi-
em, nebaidīties un izbraukt trasi 
līdz galam. Disciplīna ir svarīga, jo 
ir jāuzklausa un jāievēro trenera 
norādes, kā arī esot sacensībās, 
jāievēro braukšanas noteikumi trasē. 

 Protams, ļoti būtiska loma ir 
drošībai, tāpēc sportisti vienmēr liek 
galvā ķiveri un lieto citus aizsardzī-
bas aksesuārus, piemēram, ceļu sar-
gus, kakla sargu, saulesbrilles. Visas 
šīs lietas bērniem bija iespēja ap-

uz pirmo komunikācijas mēģināju-
mu - sveicienu. 

Mūsdienās, lai cik arī steidzīga 
dzīve nebūtu, sveicināšanās jopro-
jām ir cieņas izrādīšana sev un ap-
kārtējiem.

Dažkārt neērtas situācijas rodas, 
jo vēl salīdzinoši nesen nerakstītie 
sveicināšanās likumi bija sarežģītāki, 
un tos labi pārzināja tikai ļoti izglī-
toti un inteliģenti ļaudis. Bija stin-
gri noteikts, kādās situācijās pirmā 
roku sniedz dāma, kādās - kungs. 
Protams, tas joprojām tiek ievērots 
augsta līmeņa tikšanās. Varbūt 
tāpēc kāds, kurš nav pārliecināts, 
kā rīkoties, izvēlas novērsties un 
labāk nesveicināties nemaz. Šī ir 
vēlāk ļoti grūti labojama kļūda!

Pasveicinot kādu nekad neredzētu 
cilvēku uz vientuļa meža ceļa, iekāp-
jot liftā, ieejot nelielā veikalā  vai, 
piemēram, pasveicinot blakus 
sēdētāju teātrī, tālsatiksmes au-
tobusā vai lidmašīnā, mēs neie-
laužamies viņa privātajā dzīvē! Mēs 
tikai izrādām cieņu un dodam ziņu, 
ka esam viņu pamanījuši. 

Nereti pat vispieklājīgākajiem cil-
vēkiem rodas jautājums- kā rīkoties, 
ja sveicienam neatbild? Protams, 
vien mēr jāņem vērā, ka otrs cil-
vēks jūs var nepamanīt vai nesad-
zirdēt, tāpēc vislabāk, ja, garām ejot, 
mums izdodas nodibināt acu kon-

taktu un arī ar vieglu galvas mā-
jienu un laipnu skatienu dot ziņu, ka 
sveicinām tieši šo cilvēku. Ja tomēr 
sveicienam netiek atbildēts regulāri, 
vienīgā iespēja sevi cienošam cil-
vēkam ir turpināt sveicināties. Esam 
ievērojušas, ka daži sveicienam at-
bild mazākās telpās, bet ārā, lielvei-
kalā vai skolas vestibilā īsti nespēj 
noticēt, ka otrs cilvēks ir pamanījis 
un laipni sveicina tieši viņu. Te nu 
atkal jāatgādina- sveicinās tikai se-
vi cienošas personības. Mēs taču 
visi tādi esam, vai ne?

Tāpēc tieši no šodienas - esi pir-
mais, kas pamana otru un pasveici-
na! Ja šaubies, vai sveiciens tiešām 
domāts tev- tomēr atbildi! Tā tu 
nekad nekļūdīsies, vienmēr būsi 
labi ieredzēts un dažkārt spēsi at-
darīt pat gluži cieši noslēgtas durvis 
uz kāda sirdi. Bet pats galvenais - 
tā mēs vairojam pozitīvas emoci-
jas. Vai gan prieka, labestības un 
gaišuma pasaulē var būt par daudz?

Sirsnībā, MVĢ Atbalsta skolēniem 
speciālisti: 

psiholoģes Diāna Zemīte, Jeļena 
Torčinava, Vineta Oškalne, sociālā 
pedagoģe Baiba Rimša, karjeras kon-
sultante Ilze Rūtenberga, speciālā 
pedagoģe un logopēde Linda 
Meiersone un logopēde Jolanta 
Hanzovska

skatīt. 
Interesanti bija uzzināt, ka šis 

sporta veids ir atvasināts no mo-
tokrosa un to ir  izdomājuši bēr-
ni, domājot, kā padarīt ikdienas 
braukāšanu ar riteni  aizraujošāku 
un interesantāku.

Vairāki bērni jau zināja, kas ir 
BMX riteņbraukšana, jo paši brauc 
Mārupes trasē, bet citiem tas bi-
ja jaunums. Katrā ziņā, visi bija 
sajūsmināti un ieinteresēti, klau-
soties trenera stāstījumā un ska-
toties sportistu demonstrējumus uz 
BMX riteņiem. Neizpalika arī kustī-
bu prieks – visiem bija iespēja pa-
trenēties augstlēkšanā, jo šajā spor-
ta veidā lēcieniem ir būtiska loma.

Bērni un PII “Mārzemīte” sa-
ka īpašu paldies Mārupes Sporta 
centram, trenerim Deividam 
Bergmanim, sportistiem Valteram, 
Jānim un Mārtiņam par atsaucību 
un ciemošanos pie mums. Noteikti 
aicināsim un gaidīsim atkal ciemos!

Indra Pedece, vadītājas viet-
niece izglītības jomā

Sveicināties ir stilīgi! Bērnudārzā iepazīst BMX sporta 
veidu

Mārupes novada Dome 2019.
gada 30.oktobrī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.17 (prot. Nr.14) ”Par 
nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, 
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr. 80760031163), detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma termiņa 
pagarinājumu”. Detālplānojuma iz-
strādes darba uzdevuma derīguma 

termiņš pagarināts līdz 2020.gada 
23.aprīlim. Ar pieņemto lēmumu var 
iepazīties Mārupes novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Detālplānojumi un 
Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā www.geolatvija.lv.

Saskaņā ar Teritorijas attīstī-
bas plānošanas likuma 29.pan-
tu un Ministru kabineta 2014.ga-
da 14.oktobra noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teri-
torijas attīstības plānošanas do-
kumentiem” 124.punktu Mārupes 
novada dome paziņo, ka 2019.gada 
30.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.19 
(sēdes prot. Nr.14) “Par nekustamo 
īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. 
80760110940) un „Dvīņi” (kadastra 
Nr.80760110611),  Jaunmārupē, 
Mārupes novadā, detālplānojuma 
apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc tam, kad paziņo-

jums par detālplānojuma apstip-
rināšanu publicēts laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma 
īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, 
kad parakstīts Administratīvais 
līgums par detālplānojuma īstenoša-
nu. Ar detālplānojuma gala redakci-
ju varēs iepazīties pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, ģeoportālā www.
geolatvija.lv un Mārupes nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā. 

Saskaņā ar Teritorijas attīstī-
bas plānošanas likuma 29.pan-
tu un Ministru kabineta 2014.ga-
da 14.oktobra noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritori-
jas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 124.punktu Mārupes novada 
dome paziņo, ka 2019.gada 30.okto-
brī ir pieņemts lēmums Nr.18 (sēdes 
prot. Nr.14) “Par nekustamā īpašu-
ma nekustamā īpašuma „Daiņas”, 
Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra 
Nr.80760080038) detālplānojuma 
apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc tam, kad paziņo-

jums par detālplānojuma apstip-
rināšanu publicēts laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma 
īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, 
kad parakstīts Administratīvais 
līgums par detālplānojuma īstenoša-
nu. Ar detālplānojuma gala redakci-
ju varēs iepazīties pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi, ģeoportālā www.
geolatvija.lv un Mārupes nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā. 

Paziņojums par nekustamo īpašumu 
Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, 
detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„Daiņas”, Tīrainē, detālplānojuma 
apstiprināšanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„Lielvalteri”, Mārupē, detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 
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Sports
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.novembris 2019

Laika periodā no 21. oktobra līdz 
25.oktobrim Jaunmārupes pamat
skolas stadionā notika FC Feye-
noord akadēmijas futbola nometne 
Latvijā ar akadēmijas speciālistiem. 
FC Feyenoord ir viena no vadoša-
jām Nīderlandes akadēmijām, kas 
izcēlusies ar tādu talantu izaudzi
nāšanu kā Robins Van Persijs, Dirks 
Kijts, Stefand de Vrijs un daudzi citi.

Jaunajiem futbolistiem tika 
piedāvāta unikāla iespē-
ja izjust augstāko futbola 

akadēmisko līmeni FC Feyenoord 
treneru pavadījumā. Nometnes laikā 
uzsvars tika likts uz taktisko, tehnis-
ko un fizisko sagatavotību, ieturot 
visā treniņu procesā FC Feyenoord 
treniņu metodikas un akadēmijas 
filozofiju.

Jau trīs gadus FC Feyenoord ir 
veiksmīga sadarbība ar Lietuvas 

18.novembrī Latvijas jubilejai par 
godu jau trešo reizi vienojamies 
kopīgā skrējienā. Mēs  Jaun-
mārupes skriešanas entuziasti 
aicinām piedalīties ikkatru, kurš 
vēlas skriet, pievienojoties mūsu 
skrējējiem kādā no posmiem. 

Skrējiena starts plkst. 
9:00, finišs plkst. ~ 11.20 
Jaunmārupes pamatsko-

las stadionā.
Vienlaikus tiek skrieti četri maršru-

ti, katrs dalībnieks var izvēlēties 
piemērotāko:

1. maršruts ~ 24 km, Jaunmārupe 
- ap purvu - Jaunmārupe - Peles – 
Jaunmārupe. Šis ir maršruts tiem, 
kam patīk skriet dabā. Liela daļa 

Konkūriste, mārupiete Laura Pe-
nele ar zirgu Dundas V.D.M. oktobrī 
izcīnīja uzvaru Tallinas (CSI2*W) 
Pasaules kausa posma “Alexela 
Grand Prix” (140160cm) maršrutā, 
šī ir sportistes pirmā Grand Prix uz-
vara karjerā. 

Pamatmaršrutā startēja 
26 sportiskie pāri, pieci 
pamatmaršrutu veica bez 

soda punktiem un par vietu sadalī-
jumu maršrutā cīnījās pārlekšanas 
maršrutā. Saīsinātajā distancē Laura 
Penele ar Dundas V.D.M. bija sekundi 
ātrāki kā pārējie dalībnieki un izcīnīja 
skaistu uzvaru (0-0/36,27), aiz sevis 
atstājot divus pieredzējušus igau-

Pierīgas novadu sporta spēļu 
peldēšanas sacensībās Piņķos otro 
vietu komandu kopvērtējumā iegu-
va mārupieši. Sacensībās uzvarē-
juši jau septīto gadu pēc kārtas 
Stopiņu novada pārstāvji, bet trešo 
vietu ieguvuši pēdējo triju gadu 
Pierīgas vicečempioni Babītes 
peldētāji.

Babītes novada sporta kom-
pleksā notikušajās sa-
censībās labākie 50 met-

ru brīvā stila peldējumā individuāli 
tika noteikti sešās vecuma grupās, 
un dalībnieku vecums svārstījās no 
16 līdz 83 gadiem. Komandu vērtē-
jumā tika rēķināti katras komandas 
pārstāvju seši labākie individuālie re-

akadēmijām, piesaistot talantīgākos 
un centīgākos spēlētājus savai 
akadēmijai. Šogad FC Feyenoord pa-
plašina talantu meklēšanas tīklu un 
šobrīd meklē talantus no Latvijas. 
Iespēju un aicinājumu akadēmi-
jā pārbaudīt savu līmeni starp FC 
Feyenoord audzēkņiem ieguva arī 

maršruta ved pa mežu celiņiem un 
takām. Caur purvu šoreiz neskrie-
sim - tikai apkārt. Maršruta otrais 
posms ir draudzīgs skriešanai ar 
basām kājām!

2. maršruts ~ 24 km, Jaunmārupe 
– Lapsas – Dzilnuciems – 
Jaunmārupe.

3. maršruts ~ 23 km, Jaunmārupe 
– Skulte – lidosta – Vaivariņu iela 
– Jaunmārupe. Pirmais posms ir 
piemērots tiem, kas skrien lēnām un 
prātīgi. Ceram, ka arī Skultē varētu 
būt kāds tāds skrējējs. Otrā posma 
skrējēji varēs pasveicināt kādu lid-
mašīnu un izvingrināt kājas raitā 
solī pa gludajiem un ne tik gluda-
jiem Mārupes ceļiem.

4. maršruts ~ 28 km, Jaunmārupe 

ņu sportistus.
“Esmu ļoti, ļoti priecīga par savu 

un Dundas uzvaru, jo tā ir man līdz 
šim pati nozīmīgākā un lielākā uz-
vara – Pasaules kausa posma Grand 
Prix! Pagājušajā gadā mums pietrū-
ka pavisam nedaudz, lai iekļūtu 
Grand Prix pārlekšanā, pamat-
maršrutā nogāzām pēdējo šķērsli, 
bet šogad viss sanāca pēc plāna. 
Pārlekšanā startēja vēl četri spēcī-
gi un pieredzes bagāti jātnieki, es 
startēju kā trešā, redzēju pirmo divu 
dalībnieku startus, kuri nostartēja 
viens par otru ātrāk, kad gāju arēnā, 
nolēmu, ka man nav ko zaudēt – 
visu vai neko! Visvairāk laika vin-
nēju tieši pēdējā taisnē, kur veicu 

zultāti plus izcīnītā vieta 4x50 met-
ru kompleksajā stafetē, kurā katrā 
komandā bija jāstartē pa diviem 
vīriem un divām dāmām, un dalīb-
nieku kopējais vecums nedrīkstēja 
būt mazāks par 150 gadiem.

Par pirmo vietu katrā vecuma 
grupā, kā arī stafetē pienācās pa 
20 punktu, līdz ar to maksimālā punk-
tu summa bija 140, un to jau piekto 
gadu pēc kārtas izdevās sasniegt 
Stopiņu novada peldētājiem. 

Mārupes novada komanda summā 
savāca 122 punktus (divas pirmās, 
divas otrās, viena trešā un divas 
ceturtās vietas). 122 punkti bija 
arī Babītes peldētājiem, taču viņu 
kontā bija tikai viena individuālā uz-
vara (plus trīs otrās un trīs trešās 

Mārupes Sporta centra audzēknis 
Markuss Ivulāns (2006). “Markuss 
ir talantīgs puisis, ātrs, tehnisks 
un strādāt gribošs, tāpēc arī tika 
pamanīts. Domāju, ka viņu sagaida 
liela nākotne,” saka Markusa trene-
ris Agris Kokorevičs.

– Mārupe – Jaunmārupe, visātrākais 
posms. Te tempu turēs divi Uģi 
Kronbergi. Ceram, ka pievienosies 
skrējēji vismaz kādā nelielā posmā 
un pamēģinās savus spēkus skrien-
ot ātrāk par 5 min/km jeb 12 km 
stundā.

Pieteikšanās skrējienam, precīzas 
maršrutu kartes, laika grafiks un ci-
ta informācija šeit: https://ej.uz/
pavisiemkopa101

Pasākumam nav dalības mak-
sas un nav komerciālu mērķu. Par 
savām spējām un savu drošību ka-
trs atbild pats.

Indulis Āboliņš un Jaunmārupes 
skriešanas entuziasti

par vienu lēkšu tempu mazāk nekā 
pārējie dalībnieki. Tas bija liels risks, 
bet šoreiz tas attaisnojās, es uzticē-
jos Dundasam un viņš ļoti centās, 
lai nepieskartos pēdējam šķērslim. 
Paldies visiem par atbalstu, to ļoti 
jutu, sajūtas ir fantastiskas, kad arē-
na gavilē, pēc starta visi ap sveic – 
smagais ikdienas darbs, ilgās stun-
das stallī un mīlestība pret zirgiem 
atmaksājas,” stāsta sportiste.

Kopā Latviju PK posmā Tallinā 
pārstāvēja desmit sportisti, izcīnot 
vairākas godalgotas vietas dažā-
das grūtības pakāpes maršrutos.

Avots: zirgam.lv 

vietas). 
Absolūti labākos rezultātus 50 

metru peldējumā, rēķinot visas 
vecuma grupas, dāmām sasnie-
dza Stopiņu novada sportistes Elīna 
Beinare-Tjutjunova (29,56 sekundes), 
Anastasija Mihailova (30,04) un 
Jūlija Ribakova (30,40), bet vīriem 
– mārupieši Valts Feldbergs (24,20 
s) un Rinalds Puķītis (24,84), kā arī 
Iļja Koļesņikovs no Ķekavas (24,96).

Šā gada sportiskākais Pierīgas 
novads kļūs zināms 9.novembrī pēc 
sporta spēļu pēdējām sacensībām 
– zolītes turnīra Mārupē.

Avots: Apriņķis.lv

Mārupes novada mācību iestāžu audzēkņi izcīnījuši trīs no pirmajām 
četrām vietām Ādažos notikušajā Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu 
basketbola turnīrā C vecuma grupā zēniem (2006. g.dz. un jaunāki). Tāpat 
kā pērn, par turnīra uzvarētājiem kļuva Mārupes Valsts ģimnāzijas (ie-
priekš – vidusskolas) puiši.

Deviņu skolu komandas turnīra pirmajā posmā aizvadīja priekš-
sacīkšu spēles trijās apakšgrupās. Pirmo vietu ieguvēji kvali-
ficējās finālturnīram par 1.-3.vietu, otro vietu ieguvēji – turnīram 

par 4.-6.vietu, bet komandas, kas palika trešajās vietās, turnīru noslē dza 
ar dalītu 7.-9.vietu.

Uzvaras abās apakšgrupu spēlēs (2x8 min) izcīnīja Mārupes Valsts 
ģimnāzija (46:5 pret Ādažu Brīvo Valdorfa skolu un 58:8 pret Carnikavas 
pamatskolu), Ādažu vidusskola (45:7 pret Baldones vidusskolu un 45:22 
pret Mārupes pamatskolu) un Jaunmārupes pamatskola (18:13 pret Berģu 
Mūzikas un mākslas pamatskolu un 26:8 pret Ropažu novada vidusskolu).

Galvenajā finālturnīrā uzvaru sēriju turpināja Mārupes Valsts ģimnāzi-
jas jaunie basketbolisti, kuri ar 23:5 pārspēja mājiniekus ādažniekus un 
ar 21:6 novadniekus no Jaunmārupes pamatskolas. Izšķirošajā spēlē par 
otro vietu Ādažu vidusskolnieki uzvarēja Jaunmārupes komandu 18:6.

Turnīrā par 4.-6.vietu divas uzvaras izcīnīja Mārupes pamatskolas 
audzēkņi, kuri ar 14:9 uzvarēja Berģu MMP un ar 22:16 Ādažu Brīvo Valdorfa 
skolu. Piektā vieta līdz ar panākumu 15:13 spēlē pret ādažniekiem tika 
Berģu basketbolistiem. Dalītā 7.-9.vietā ierindojās Ropažu novada vi-
dusskola, Baldones vidusskola un Carnikavas pamatskola.

Avots: Apriņķis.lv

No 11. līdz 13. oktobrim Kijevā, Ukrainā, notika 10. Kijevas taekvondo 
kauss. Tajā piedalījās 720 sportisti no Ukrainas, Baltkrievijas, Moldovas, 
Latvijas un Igaunijas.

Mārupes SC pārstāvēja trīs sportisti. Labākais sasniegums un 
3.vieta ir Aleksim Ķeviņam svara kategorijā līdz 53 kg kade-
tiem. Aleksis uzvarēja trīs cīņas, bet pusfinālā traumas dēļ 

izstājās no cīņas par zeltu. Aleksim kategorijā bija 19 pretinieki. Vēl di-
viem mūsu sportistiem Robertam Daukštam un Agatei Žīgurei neizdevās 
pārvarēt pirmo sacensības kārtu, bet gūta vērtīga pieredze. 

MSC Treneris Vitālijs Lepins-Žagars

Ar šā gada pasaules čempionāta dalībnieka mārupieša Dmitrija Serjo-
gina uzvaru noslēdzies skriešanas seriāla “Bigbank Skrien Latvija” pēdē-
jais posms – Siguldas pusmaratons. Pusmaratona, 10 km un 5 km skrē-
jienos, kopumā startējot vairāk nekā pusotram tūkstotim sportistu, starp 
labākajiem bija ne viens vien Pierīgas novadu skrējējs. 

21,1 km skrējienā Serjogins, kurš šajās sacensībās pārstāvēja VK 
“Līvāni” / “Baltais”/ “Compressport”, finišēja pirmais pēc stundas, 
deviņām minūtēm un deviņām sekundēm. Otrās vietas ieguvēju 

Salvi Gruševu viņš apsteidza par 25 sekundēm, trešais pusminūti vēlāk 
finišēja Valērijs Žolnerovičs (1.01:02).

Avots: Apriņķis.lv

Jaunmārupē notikusi FC Feyenoord futbola nometne

Pa visiem kopā 101 km

Laura Penele ar Dundas V.D.M. PK posmā Tallinā izcīna 
pirmo Grand Prix uzvaru karjerā

Pierīgas novadu sporta spēļu peldēšanas sacensībās 
mārupieši iegūst otro vietu

Mārupieši izcīna uzvaru Pierīgas 
skolu basketbola turnīrā

Mārupietis taekvondo sacensībās 
Kijevā iegūst 3. vietu

Siguldas pusmaratonā pirmais finišē 
mārupietis Dmitrijas Serjogins

SPORTA NOTIKUMI
16.11.2019.
09:30 Mārupes sporta komplekss, Kantora iela 97
Mārupes SC organizē pasākumu "Brīvības Cīnītāju Piemiņas Kauss" 
- basketbola turnīrs 3x3 uz abiem groziem ar patriotiskās 
audzināšanas pasākuma daļu
11:00 Tīraines sporta komplekss, Viskalnu iela 7
LJBL spēles basketbolā U14 un U15 grupās Mārupes SC – Valmiera
23.11.2019.
10:00 Tīraines sporta komplekss, Viskalnu iela 7
Mārupes novada atklātās sacensības galda tenisā
11:00 Mārupes sporta komplekss, Kantora iela 97 
LJBL U15 Superlīgas spēle Mārupes SC – Eastball
24.11.2019. plkst.10:00 Mārupes sporta komplekss, 
Kantora iela 97
LJBL spēles basketbolā U14 un U15 grupās Mārupes SC - A.Kraukļa 
VEF BS
01.12.2019. plkst.10:00 Tīraines sporta komplekss, 
Viskalnu iela 7
Mārupes novad atklātās sacensības džudo
08.12.2019. plkst.11:00 Mārupes sporta komplekss, 
Kantora iela 97
LJBL spēles basketbolā U14 un U15 grupās Mārupes SC – DSN
19.12.2019. plkst.10:00 Tīraines sporta komplekss, 
Viskalnu iela 7
LVF organizētās sacensības volejbolā U15 grupā

Markuss Ivulāns kpā ar  FC Feyenoord akadēmijas treneriem



8

Kultūra
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.novembris 2019

Viktors Harčenkovs dzim. 1946.g.
Ārija Braža dzim. 1931.g.
Inese Ernestsone dzim. 1958.g.
Gita Cabule dzim. 1939.g.
Oskars Kavacs dzim. 1965.g.
Česlavs Ļevša dzim. 1950.g.
Jeļena Lisavenko dzim. 1958.g.
Marjans Mikša dzim. 1949.g.
Aleksandrs Ivanovs dzim. 1952.g.

Mārupes pašvaldība aicina atsaukties 
pārus, kas šogad svin zelta kāzas – 
laulību 50 gadu jubilejas.
Zelta kāzu pāri tiks sveikti 14.decem-
brī. Pieteikšanās līdz 30.novembrim 
Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, vai zvanot pa tālr. 
67149878, kā arī rakstot e-pastu 
dzintra.klintsone@marupe.lv 

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 oktobrī 
reģistrētie mirušie 

Aicina pieteikties 
Zelta kāzu jubilārus

24.NOVEMBRĪ 
MĀRUPES KAPOS 
SVECĪŠU VAKARS

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 
Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese: 
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/izdevums-
marupes-vestis
Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

2019.GADA
OKTOBRĪ 68

Zēni Meitenes
15
Laulības

9
Miruši

14
Dzimuši

  Jau izsenis Mārupes zemnieki 
kopa tīrumus, audzēja lopus un sa-
vus ražojumus veda uz Rīgas tir
giem. Kāda sirma mārupiete at-
ceras, ka 1940. gada rudenī Rīgas 
Centrāltirgū krievu armijas 
virsnieks, rūpīgi pētīja uz galdiņiem 
izliktos lauku labumus, pēkšņi pa-
jautājis: “Kam par godu šī košā iz-
stāde?”

Jauni laiki, jauni pārsteigumi
Vēl nebija sadzītas karā cirstās 

brūces un izsāpētas sāpes par 
izsūtīšanu uz Sibīriju, cilvēki sāka 
mobilizēties jaunai dzīvei. Tā 1949. 
gada novembrī blakus Mārupei 
Āgenskalnā darbu sāka Rīgas 
televīzijas studija, parādot filmu 
“Mājup ar uzvaru”.

Drīz laikrakstos parādījās ziņa, ka 
‘’zilā uguntiņa” Latvijas laukos pir-
mo reizi iedegta Mārupes dārznie-
ka Ozola ģimenē.

Ar Mārupes vārdu televīzijas 
vēsturē ierakstīts notikums - tiešā 
TV pārraide no tīruma. Daudz lai-
ka un liela pacietība bija atdota 
ieceres īstenošanai. Kad bija atrasta 
Mārupē vieta tiešajam kontaktam ar 
Āgenskalna torni, meklējumi turpinā-
jās, lai vienuviet būtu līdzās trans-
formators elektrības nodrošināšanai 
un piemēroti ceļi translācijas tehni-
kas pārvietošanai. Zinot šos nosacī-
jumus, mārupieši savlaicīgi izvēlē-
jās tīrumu pavasara sējas sākšanai.

Jaunas iespējas televīzijas tieša-

Amatas pensionāru biedrība  
uzaicināja  mūs  draudzības vizītē, 
lai kopīgi atzīmētu Senioru dienu. 
Un tā, sestdien, 5. oktobrī  mēs,  
Mārupes Senioru biedrības valdes 
pārstāvji  devāmies ciemos  uz  
Amatu. 

Laiks bija jauks un sau-
lains,  ceļš līdz Amatai bi-
ja  rudenīgi – romantiskās 

noskaņās, jo bija jābrauc cau-
ri gleznainajam  Siguldas nova-
dam. Sasnieguši   galamērķi,  bi-
jām pārsteigti, cik liels un gaumīgi 
iekārtots ir  Amatas kultūras nams, 
cik nevainojami sakopta apkārtne. 
Mūs laipni  sagaidīja pati  pensionā-
ru  biedrības priekšniece  Aleksandra 
Freivalde. Bija uzaicināti arī ciemiņi  
no  Gulbenes un  Birzgales pen-
sionāru  biedrībām. Mājinieki bija 
sagatavojuši  vairākus priekšne-
sumus. Savu prasmi rādīja deju 
kopas  ‘’Aušas’’  dalībnieces, jā-
saka braši un arī skaistos tērpos. 
Amatas novada   vīru koris  ‘’Cēsis’’  
bija sagatavojuši nelielu koncertu 
savas burvīgās diriģentes  Marikas 
vadībā. Pēc tam arī pati diriģente  
nodziedāja vairākas solo  dziesmas. 
Pēc priekšnesumiem sekoja Amatas 
domes  priekšsēdētājas apsveikums  
un novēlējums: ‘’pirms griez, sep-
tiņas reizes nomēri!’’.  Pēc tam se-
koja  aicināto viesu apsveikumi.  

jām pārraidēm nodrošināja Latvijas 
TV tornis Zaķusalā. Kad kombainieru 
sacensības uzvarētājiem vajadzēja 
pasniegt ceļojošo TV vimpeli, smagā 
pārvietojamā TV stacija ar prāmi 
devās pāri Daugavai uz Doles salu. 
Šo riskanto soli atbalstīja toreizē-
jais Latvijas  televīzijas padomes 
priekšsēdētājs Rihards Zandersons.

Talanti nepazūd
Ar Mārupes vārdu televīzijas 

vēsturē ierakstīti ne tikai sasniegumi 
ražošanā, bet arī panākumi kultūras 
dzīvē. Īpaši atzīmējami cilvēki, kas 
tautā nesa Mārupes vārdu. Mārupes 
bērnudārza audzinātāja Liene Lūse 
pat nedomāja, ka reiz būs slavena 
televīzijas dīva. Ar cītīgu darbu un 
patiesu mīlestību viņa panāca, ka 
bērnu balstiņas skan dzidri un sa-
liedēti. Ar dziesmiņu ejot tautā, 
Lienes vadītais bērnu kolektīvs kļu-
va slavens un gaidīts gan televīzijā, 
gan daudzos pasākumos. Mārupes 
Lienītes nosaukums kļuvis par folk-
loras dārgumu ne tikai pašu mājās, 
bet arī tālos novados.

Septiņdesmitajos gados TV 
ekrānā Mārupē parādījās estrādes 
ansamblis Mārupes “Sīpoli”. To vadī-
ja jauns mūziķis Mārtiņš Brauns. 
Jā, tas pats Brauns pazīstams kā 
talantīgs komponists un dziesmas 
“Saule, pērkons, Daugava” izpildītājs. 
Kopš Latvijas dziesmu svētkiem tā 
kļuvusi ļoti populāra un allaž gaidī-
ta, ar ovācijām sveikta.

Ar Mārupes vārdu televīzijā uz-

Gulbenieši pat bija sagatavojuši 
priekšnesumus. Viņu senioru an-
samblis nodziedāja vairākas dz-
iesmas akordeona pavadījumā. 

Pirms saviesīgās daļas, pen-
sionāru biedrības  priekšsēdētāja  
Aleksandra aicināja visus piecel-
ties kājās un kopīgi nodziedāt 
popu lāro dziesmu ‘’Tur kur ozoli, 
zaļo tumšzaļi’’.  Šī dziesma  esot 
kā himna, ar ko viņiem  sākoties  
visi saviesīgie pasākumi.

   Amatas pensionāru biedrība  
dibināta  2013.gadā, un tajā paš-
laik esot  51 biedrs. Jauki, ka viņi 
izdomājuši savai biedrībai  atbil-
stošu nosaukumu  ‘’Dzīvesprieks’’.  
Birzgalieši  savai  biedrībai  devuši 
nosaukumu ‘’Viršu laiks’’, bet  gulbe-
nieši - ‘’Atspulgs 5’’. Arī mums būtu 
laiks savai biedrībai  izvēlēties  kā-
du piemērotu nosaukumu. Gaidām 
priekšlikumus.

Lai kur arī mēs būtu bijuši, visā 
Latvijā seniori ir ļoti aktīvi, piedalās 
dažādos  pasākumos:  dejo, dzied,  
strādā rokdarbus, spēlē  teātri,  glez-
no, brauc ekskursijās, pat piedalās 
brīvprātīgajā darbā un  katru gadu 
rīko sporta svētkus.

  Svinēsim dzīvi, kamēr varam!

Dzidra Jurēvica, Mārupes 
Senioru biedrības valdes locekle

stājušies vēl daudzi citi talanti. 
Nevar nepieminēt skanīgo senioru 
kori, kā arī Iras Dūdumas un viņas 
meitas Rūtas veikumu TV konkursā. 
Ja Mārupē nekad nebeidz rimties 
dziesmas gars, tad pirmais paldies 
ilggadējai diriģentei Ilgai Bērziņai.

Mārupieši cīņā par brīvību
Kad Rīgas centrā sākās barikāžu 

celtniecība, starp pirmajiem baļķu 
nesējiem bija Mārupes jaunieši. 
Kad vajadzēja pabarot barikāžu 
aizstāvētājus, čadīgi sāka rosīties 
Mārupes sievas. Kad vajadzēja no-
sargāt TV torni pret ienaidnieka uz-
brukumiem, kā vieni no pirmajiem, 
ar smago lauksaimniecības teh-
niku televīzijas pagalmā ieradās 
Mārupes vīri.

Ar dziļām sāpēm jāpiemin noti-
kumi, kad cīņā par brīvību pirmais 
dzīvību atdeva mārupietis Roberts 
Mūrnieks. Daudzi mārupieši par pie-
dalīšanos brīvības aizstāvēšanā ap-
balvoti ar barikāžu piemiņas zīmēm, 
medaļām. Viņu vidū arī televīzi-
jas darbinieki, operatori, režisori, 
žurnālisti, kā arī TV tehnikas pār-
zinātāji. Ne velti saka, ka Mārupē 
iespējams izveidot televīzijas pār-
raides filiāli. Kad Latvijas televīzija 
6. novembrī atzīmēja septiņdesmi-
to gadadienu, arī Mārupes kultūras 
namā notika jubilāriem veltīts pasā-
kums.

Olga Utkina, Rokaižos

Mārupe kā TV “satelīts” Mārupes Senioru biedrības valde 
ciemojas Amatā

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

KULTŪRAS AFIŠA
11.novembris
plkst. 11.00 pie Golfa kluba “Viesturi”
Atceres brīdis pie piemiņas akmens latviešu karavīriem 
un jauna piemiņas akmens atklāšana
plkst. 17.00 pie Mārupes Valsts ģimnāzijas
Dziesmots brīdis un  pulcēšanās Lāpu gājienam kopā 
ar Zemessardzes 17.Kaujas atbalsta bataljonu
plkst. 17.30 Lāpu gājiens uz Mārupes kapiem 
plkst. 18.00 Piemiņas brīdis latviešu karavīriem pie 
Mārupes kapiem
plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Lāčplēša dienas koncerts “Spēka 
dziesmas”
Koncertā: mūziķis, Līvu dibinātājs Juris Pavītols ar dēlu 
Matīsu Pavītolu. Ieeja bez maksas
15.novembris plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā
Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svinīgais 
pasākums “Sajūti Latviju sevī”
16.novembris plkst. 21.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada svētku balle kopā ar grupu “Lauku 
muzikanti”
Galdiņus vairs nav iespējams rezervēt - visas vietas 
rezervētas!
19.novembris plkst. 19.00 Mārupes Kultūras namā
Svētku koncerts “Manai tautai” 
Koncertā: uz vienas skatuves satiksies leģendārie 
dziedātāji Armands Birkens, Lorija Cinkuss (Vuda) un 
Ieva Akuratere – mākslinieki, kuri caur savu daiļradi 
stiprinājuši latviešu pašapziņu un, no jauna iededzot 
latviešu tautas dvēselisko uguni, apvienoja visu 
latviešu tautu.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena 15.00 EUR
20.novembris plkst. 17.30 Mazcenu bibliotēkā, 
Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē
Tematisks pasākums ,, ...kad gadiem es pāri skatos’’.  
Bibliotēkā viesosies ilggadējie Latvijas Radio žurnālisti, 
raidījuma ,,Mikrofons’’ vadītāji Lia Guļevska un Gunārs 
Jākobsons. Ieeja bez maksas
24.novembris plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Mārcis Auziņš koncertprogrammā “Aizrautība”
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena 10.00 EUR

1.decembris
No plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00 Mārupes Kultūras 
nama iekšpagalmā un apkārtnē 
Mārupes novada Ziemassvētku tirdziņš 
Plkst. 17.00 pie Mārupes Kultūras nama
Mārupes novada Ziemassvētku egles iedegšana 
8.decembris plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā
Latvijas Jaunatnes teātris piedāvā muzikālu 
Ziemassvētku pasaku “Sniegbaltītes skola”
Skatītājiem līdz 5 gadu vecumam, kuri neaizņem 
atsevišķu sēdvietu un apmeklē pasākumu pieaugušo 
pavadībā, jāiegādājas t.s. "bērnu biļete" par 5 EUR.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena 5.00 EUR, 8.00 
EUR, 10.00 EUR un 12.00 EUR
14.decembris plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Zelta kāzu pāru godināšana 
15.decembris plkst. 13.00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada Baltās adventes koncerts 
Koncertā piedalās: Mārupes Kultūras nama kori 
“Noktirne”, “Mārupe”, “Resono”, “Universum” un 
ansambļi “Dzelde” un “Pīlādzis”. 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 /
18.decembris plkst. 19:00 Mārupes Kultūras namā
Ziemassvētku koncerts kopā ar “Tautumeitām”, Jāni 
Aišpuru un Laimu Jansoni 
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs 
un www.bilesuparadize.lv. Biļetes cena 15.00 EUR, 
18.00 EUR, 20.00 EUR un 25.00 EUR

Kā noslēdzošo pasākumu cikla 
“Dzīvā bibliotēka” viesi uzaicinājām 
leģendāru runas pedagoģi Ainu 
Matīsu. Šis lēmums bija diezgan 
apzināts, jautāsiet kāpēc?

Ainas kundze ir kā “mel-
nais zirdziņš” - savā ziņā 
neredzama, bet tik mīļa 

un daudzām jo daudzām Latvijas 
teātra, kino un mūzikas pasaules 
zvaigznēm Skolotāja ar lielo burtu. 
Kā viņa pati teica: “Ja man būtu jābūt 
šaha kauliņam, es noteikti būtu mel-
nais zirdziņš.”

Vakara gaitā Aina Matīsa dalī-
jās stāstos par savām profesionā-
lajām gaitām un ar prieku vēstī-
ja, ka “cilvēki ir norīvējuši kantes 
- palikuši draudzīgāki, saprotošāki 
un ir mazinājušās bailes no citādī-
bas.” Sašutumu Ainas kundzei rada 
tie, kuri pamet Latviju un vēlas to 
aizmirst. Minot, ka atšķirība starp 
šī un aizgājušā laika “bēgļiem” ir, 
ka šī laika “bēgļi’ vēlas aizmirst vi-
su, kas sasistās ar Latviju un tajā 
notiekošo. Savukārt, aizgājušā lai-
ka “bēgļi” joprojām, no paaudzes 
paaudzē, vēlas saglabāt piederību 

Latvijai un tās tautai.
Kas attiecas uz teātri - Ainas 

kundze iet uz kino! Šī laika teātris 
viņai liekas garlaicīgs, nepatīk tā 
forma - zudis patiesums, emoci-
jas. Aktieri “spēlē ļoti labi, bet iz-
rādes ne vienmēr spēlē ļoti labi.” 
Līdz ar to, Ainas kundze minēja, 
ka pēdējos četrdesmit gados nav 
redzējusi labāku izrādi par Dailes 
teātrī iestudēto H. Ibsena drama-
tiskās poēmas “Brands” skatuvis-
ko interpretāciju.

Šobrīd Ainas kundze joprojām 
strādā Latvijas Kultūras akadēmi-
jā un pasniedz skatuves runu un 
aktiermeistarību topošajiem aktier-
iem un režisoriem. Priecājas par ik-
dienu, ko var pavadīt kopā ar jauniem 
un zinātkāriem jauniešiem. Savās 
nodarbībās jaunajiem aktieriem un 
režisoriem cenšas iemācīt un ierādīt, 
ka “tur, kur smaržo pēc lielas nau-
das, ne vienmēr smaržo pēc lielas 
kvalitātes!” Aicina jauniešus sava 
profesionālā ceļa sākumā būt pa-
tiesiem, izturēties cieņpilni un toler-
anti. Gan pret saviem līdzcilvēkiem, 
gan pret kolēģiem.

Lai nemirstošs dzīvesprieks un 
pozitīvs skats uz dzīvi. “Laimes nav 
un nevar būt, ir tikai mazi ikdienī-
gi prieki!”

Pasākums tiek līdzfinansēts 
Mārupes novads projektu konkur-
sa «Mārupe - mūsu mājas 2019» 
ietvaros.

Aina Matīsa – Dzīvā bibliotēka


