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2016.GADA  MARTS

M Ā R U P E S   N O V A D A   D O M E S   B E Z M A K S A S   I N F O R M A T Ī V A I S   I Z D E V U M S

Mārupes Vēstis

 Mārupes novada Dome 2014.
gada 20.jūnijā ir apstiprinājusi 
(Lēmums Nr.17) Izglītības ie-
stāžu koncepciju 2014.-2019.ga-
dam, 2015.gada 22.decembrī ir 
apstiprinājusi (Lēmums Nr.13) 
Tūrisma attīstības stratēģi-
ju 2016.-2020.gadam un 2016.
gada 24.februārī (Lēmums Nr. 
25) Sporta un aktīvās atpūtas 
attīstības stratēģiju 2016.-2020.
gadam. 

Lai uzraudzītu izstrādāto stratē-
ģiju tālāko virzību un plānu rea-
lizāciju,  Mārupes novada Dome 
izveidos nozaru konsultatīvās 
padomes, kurās tiks iekļauti sa-
biedrības pārstāvji, domes spe-
ciālisti, sabiedriskās organizācijas 
un domes deputāti. Katras kon-
sultatīvās padomes sastāvā tiks 
iekļauti ne vairāk kā 3 sabiedrības 
pārstāvji, kuri līdzdarbotos ap-
stiprināto stratēģiju ieviešanā.  

Konsultatīvās padomes katrā 
no nozarēm darbosies atsevišķi, 
2016.gada 1.pusē tās tiek plānots 
izveidot šādās nozarēs: izglītības, 
tūrisma un sporta jomā.

Plānots, ka konsultatīvās pado-

Paziņojums par sabiedrības 
līdzdalības iespējām Mārupes novada 

konsultatīvo padomju izveidošanai 
izglītības, tūrisma un sporta jomā

mes tiks sasauktas ne biežāk kā 
3 – 4 reizes gadā. Galvenie uzde-
vumi būs – uzraudzīt un ieviest 
izstrādātās stratēģijas, saskaņot 
plānoto ikgadējo nozares budže-
tu atbilstoši stratēģijai, ierosināt 
grozījumus apstiprinātajās stratē-
ģijās, izskatīt citus nozarei būtis-
kus jautājumus.

Aicinām pieteikties un aktīvi 
līdzdarboties sabiedrības pār-
stāvjus! Konsultatīvās padomes 
sastāvā tiks izvēlēti tie novada sa-
biedrības pārstāvji, kuri būs pie-
teikti ar lielāko sabiedrības atbal-
stu (Mārupes novada iedzīvotāju 
skaitu).

Lūdzam pieteikties līdzdalībai 
līdz 2016.gada 1.aprīlim pie At-
tīstības nodaļas vadītāja palīga 
Jolantas Kursišas, sūtot informā-
ciju uz e-pastu: jolanta.kursisa@
marupe.lv vai rakstiski, adresējot 
to Mārupes novada Domei, Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167, norādot savu 
kontaktinformāciju (vārds, uz-
vārds, adrese, tālrunis un e-pasts) 
un vēlamo konsultatīvās padomes 
nozari.

4.martā starptautiskajā lid-
ostā “Rīga” tika atklāta foto 
izstāde “Mārupe – manas mā-
jas”, kurā publiskai apskatei iz-
likti 17 skaistākie fotokonkursa 
darbi. Izstādes atklāšanā tika 
apbalvoti labāko darbu autori.

Ar izstādes atklāšanu simbo-
liski noslēdzies Mārupes novada 
90 gadu jubilejas gads, kas tika 
svinēts visa pagājušā gada garu-
mā, kad laika periodā no 2015.
gada 2.marta līdz 5.novembrim, 
ikvienai personai, neatkarīgi no 
fotografēšanas iemaņām un piere-
dzes, bija iespēja fotogrāfijās ie-
mūžināt skaistākās novada vietas 
un emocionālākos brīžus.

„Esmu patiesi gandarīts par 

Apbalvoti foto konkursa “Mārupe – manas 
mājas” labāko fotogrāfiju autori

mūsu novada iedzīvotāju aktivi-
tāti, iemūžinot skaistākos mir-
kļus un skatus. Pateicamies arī 
foto izstādes rīkotājiem - bied-
rībai „Pierīgas Partnerība” un 
sadarbības partnerim Starptautis-
kajai lidostai „Rīga” par iegul-
dījumu konkursa organizēšanā. 
Ar šo izstādi mūsu sadarbība ar 
lidostu tikai sākas. Šobrīd plānoti 
vairāki kopīgi projekti, lai vairotu 
Mārupes pievilcību un priecētu 
gan novada iedzīvotājus, gan 
viesus – skatu laukuma izveide 
pie lidostas skrejceļa, kur varēs 
vērot lidmašīnu pacelšanos, kā 
arī Aviācijas muzeja attīstīšana. 
Paldies visiem, kas piedalījās fo-
tokonkursā un arī aktīvi balsoja 

internetā, tādējādi 
apliecinot savu 
piederību nova-
dam un atstājot 
liecību nākama-
jām paaudzēm,” 
izstādi atklājot, 
teica Mārupes 
novada Domes 
p r i e k š s ē d ē t ā j s 
Mārtiņš Bojārs. 

Neatkarīga žū-
rijas komisija no 
25 konkursa da-
lībnieku iesnieg-
tajiem 95 darbiem 
atlasīja 17 labākās 
fotogrāfijas, ku-
ras aplūkojamas 
šajā izstādē, kā arī 
izvēlējās pirmo 
trīs vietu ieguvē-

jus. Labāko darbu autori saņēma 
diplomus un naudas balvas, ko 
pasniedza biedrības “Pierīgas 
Partnerība” valdes priekšsēdētāja 
Nadīna Millere un Mārupes nova-
da Domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs. Visi 17 izstādīto darbu 
autori savus darbus pēc izstādes 
saņems par piemiņu.

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu: 
1.vieta un naudas balva 200 eiro 
apmērā tika piešķirta Sandrai Zai-
cevai par fotogrāfiju “Neviens ne-
tēlo. Top filma”. 2.vieta un nau-
das balva 100 eiro apmērā tika 
piešķirta Austrim Antonam par 
fotogrāfiju “BMX klubs”. 3.vieta 
un naudas balva 50 eiro apmērā 
tika piešķirta Annijai Veldrei par 
fotogrāfiju “Skats uz lidostu”. 
Annijai Veldrei tika arī simpātiju 
balva no foto konkursa atbalstītā-
ja - starptautiskās lidostas “Rīga”. 

Pirms foto izstādes mārupie-
šiem arī internetā bija iespēja 
nobalsot par savu labāko fotogrā-
fiju, kur vislielākās simpātijas iz-
pelnījās Velgas Griķes fotogrāfija 
“Karjers Jaunmārupē. Meža pīle 
saulrietā”. 

Foto izstāde „Mārupe – manas 
mājas” līdz 3.aprīlim būs skatā-
ma starptautiskajā lidostā “Rīga” 
(reģistrācijas zonas labajā pusē), 
no 4.aprīļa - arī Mārupes novada 
Domē.

Foto konkursu organizēja bied-
rība “Pierīgas Partnerība” sadar-
bībā ar Mārupes novada Domi 
un VAS “Starptautiskā lidosta 
“Rīga””.

Uva Bērziņa

Mārupes novada Dome izslu-
dina konkursu par piemērotāko 
nosaukumu topošajai pirms-
skolas izglītības iestādei Rožu 
ielā 35, Mārupes novadā.

Iedzīvotāji aicināti iesniegt sa-
vus priekšlikumus jaunā bērnu-
dārza nosaukumam līdz šī gada 
1.aprīlim, rakstot uz e-pasta adre-
si marupesvestis@marupe.lv. 

Iesniegtie nosaukumi tiks no-
doti Mārupes novada Domei iz-
vērtēšanai, un labākā priekšliku-
ma autors saņems pārsteiguma 
dāvanu.

Pirmsskolas izglītības iestāde 
Rožu un Vējiņu ielas krustojumā 
pašreiz vēl ir izbūves procesā un 

Konkurss par labāko jaunā 
bērnudārza nosaukumu

ēku ekspluatācijā plānots nodot 
šī gada vasaras beigās. Topošajā 
bērnudārzā pirmsskolas izglītību 
varēs apgūt 280 novada bērni ve-
cumā no trim gadiem. 

2015.gada 22.jūlijā Mārupes 
pašvaldība noslēgusi līgumu ar 
SIA “RBSSKALS Būvvadība” 
par pirmsskolas izglītības iestādes 
būvniecību. Pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādes būvnie-
cībai par pamatu ņemts pielāgots 
2010.gadā tapušā bērnudārza 
“Zeltrīti” projekts, kuru veidojis 
arhitekts Andris Vītols. Paredzē-
tās būvdarbu kopējās izmaksas ir 
3,491 miljons eiro, plus PVN. 1.vietas ieguvēja Sandra Zaiceva pie savas 

fotogrāfijas “Neviens netēlo. Top filma”

Priecīgas Lieldienas!
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Mārupes Vēstis pašvaldībā

• Lēma par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mēr-
ķa noteikšanu, detālplānojuma 
projekta apstiprināšanu un no-
došanu publiskai apspriešanai 
vairākiem nekustamajiem īpa-
šumiem. 

• Lēma iestāties biedrībā „Vi-
dzemes tūrisma asociācija”.

• Apstiprināja instrukciju „Kār-
tība, kādā Mārupes novada 
pašvaldībā tiek organizēta ceļu 
uzturēšanai nepieciešamās ze-
mes atsavināšana un pieņem-
šana dāvinājumā”.

• Apstiprināja saistošos notei-
kumus ar Nr.3/2016  „Kārtība, 
kādā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek vidi degradējo-
šas, sagruvušas un cilvēku dro-
šību apdraudošas būves”.  

• Lēma piešķirt biedrībai „Ievas 
radošā darbnīca.” finansiālu 
atbalstu  projekta „Mājas sa-
jūtas” rīkošanai no 2016.gada 
10.februāra līdz 24.aprīlim

• Lēma finansiāli atbalstīt spor-
tistus.

• Lēma izveidot Mārupes no-
vada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādi Rožu ielā 35, 
Mārupē, Mārupes novadā. 

• Saskaņoja Mārupes 
vidusskolas Attīstības plānu 
2016. – 2019. gadam.

• Lēma par grozījumu veikšanu 
Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes nolikumā.

• Apstiprināja nolikumu „Tiesī-
bu piešķiršanas kārtība bērnu 
nometņu organizēšanai Māru-
pes novadā 2016.gadā”.

• Lēma noteikt 2016. gadā paš-
valdības atbalstu par privātās 
izglītības iestādes pirmsskolas 
izglītības programmas īste-
nošanas pakalpojumiem EUR 
206,85 apmērā mēnesī par vie-
nu Mārupes novadā deklarētu 
bērnu. 

• Apstiprināja „Mārupes novada 
sporta un aktīvās atpūtas at-
tīstības stratēģiju 2016.-2020.
gadam”.

• Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.4 /2016 „Grozījumi Mā-
rupes novada Domes 2015.
gada 30.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.16/2015 „Par 
valsts nodevu atvieglojumiem 
bāriņtiesas pakalpojumiem 
Mārupes novadā”. 

• Lēma par Mārupes novada 
pašvaldības iestādes – Māru-
pes novada pašvaldības īpašu-
mu pārvalde – izveidošanu.

• Veica grozījumus Mārupes no-
vada Domes Administrācijas 
nolikumā.

• Lēma organizēt atklātu kon-
kursu „Zāles pļaušana Māru-
pes novadā”.

• Lēma par Stratēģiskās attīstī-
bas plānošanas darba grupas 
izveidi.

Mārtiņš Bojārs, Domes
 priekšsēdētājs

Domes sēdē 
24.februārī

25.februārī Mārupes 
novada Būvvalde pieņēmusi 
ekspluatācijā Jaunmārupes 
pamatskolas jauno ēku Maz-
cenu alejā 3, Jaunmārupē. Lai 
netiktu traucēts mācību process 
un skolai būtu laiks iekārto-
ties jaunajās telpās, mācības 
jaunajā ēkā plānots uzsākt pēc 
pavasara brīvlaika.

Par Jaunmārupes pamatskolu 
tika rekonstruēta kādreizējā biro-

Jaunmārupes pamatskolas jaunā ēka 
pieņemta ekspluatācijā
ju ēka Jaunmārupē, ko Mārupes 
pašvaldība savā īpašumā iegādā-
jās 2012.gadā ar mērķi to izman-
tot novadā pieejamā izglītības 
piedāvājuma paplašināšanai.

Plašajā četrstāvu ēkā ar kopējo 
platību 5 711,8 m² izbūvēta skais-
ta aktu zāle ar skatuvi, ēdināšanas 
bloks, bibliotēka, vairākas klašu 
telpas, iekārtoti fizikas, ķīmijas, 
dabaszinību, svešvalodu un darb-
mācību kabineti un telpas admi-

nistrācijai. Rekonstrukcijas gaitā 
paaugstināta ēkas energoefekti-
vitāte, sakārtoti būves iekšējie 
un teritorijas ārējie inženiertīkli 
un veikta apkārt esošās teritorijas 
12 893m2 platībā labiekārtošana. 
Jaunmārupes pamatskolā kopā 
mācību procesu varēs nodrošināt 
850 skolēniem.

Rekonstrukcijas projektu Jaun-
mārupes pamatskolas jaunajai 
ēkai Mazcenu alejā 3 izstrādāja 

SIA „Baltex Group”. Būvdarbus 
pašvaldības īpašuma pārveidoša-
nai par pamatskolu veica atklātā 
iepirkumu konkursā uzvarējusī 
pilnsabiedrība „ELX grupa”, kuru 
veido AS „LX grupa” un SIA 
„Eva-Sat”. Kopējās būvniecības 
izmaksas, ieskaitot aprīkojumu, 
kas nepieciešams mācību procesa 
nodrošināšanai, ir 4,4 milj. eiro, 
bez PVN.

Ilze Žunde

Mārupes novada Dome 2016.
gada 24.februārī ar lēmumu 
Nr.25 (sēdes protok. Nr.2 ) ir 
apstiprinājusi Mārupes novada 
sporta un aktīvā atpūtas 
attīstības stratēģiju 2016.-2020.
gadam. 

Mārupes novada Dome patei-
cas visiem sabiedrības pārstāv-
jiem par aktīvu līdzdalību sporta 
un aktīvās atpūtas stratēģijas iz-
veidošanā, kas ir paveikta sadar-
bojoties sabiedrībai, pašvaldībai 
un piesaistītajiem ekspertiem SIA 
“NK Konsultāciju birojs”. Stra-
tēģija un tās ietvaros izstrādātais 
rīcības plāns balstās uz veikto 
esošās situācijas analīzi un alter-
natīvu analīzi, semināru rezultā-
tiem darba grupās, diskusijām un 
intervijām.

Sporta un aktīvās atpūtas jomā 
stratēģijas izstrādes laikā iegūtās 
informācijas rezultātā Mārupes 
novadā ir noteiktas šādas attīstī-

Mārupes novada Dome apstiprinājusi Sporta un aktīvās atpūtas 
attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam
bas prioritātes:
• Bērnu un jauniešu sporta attīs-

tība ar mērķi iesaistīt regulārās 
sporta aktivitātēs pēc iespējas 
lielu skaitu bērnu un jauniešu. 
Šī virziena ietvaros ir jāattīs-
ta augošajam Mārupes novada 
bērnu un jauniešu skaitam pie-
ejama un daudzveidīga sporta 
infrastruktūra kā arī jānodroši-
na kvalitatīvas, daudzveidīgas 
un saistošas sporta norises;

• Tautas sporta attīstība, pašval-
dībai aktīvi attīstot tam nepie-
ciešamo infrastruktūru un vei-
cinot tautas sporta un aktīvās 
atpūtas pasākumus un citas ar 
to saistītās norises ar mērķi vei-
cināt novadā veselīgu dzīves-
veidu un visu paaudžu iedzīvo-
tāju saliedētību;

• Novada pašvaldība atbalstīs sa-
biedrisko un privāto iniciatīvu 
nozīmīgu un kvalitatīvi sagata-
votu sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumu rīkošanā.

Atbilstoši sporta un aktīvās at-
pūtas attīstības stratēģijas rīcības 
plānam 2016.gadā ir paredzēts:
• Nodrošināt publisku pieeju iz-

glītības iestāžu sporta lauku-
miem;

• Īstenot Mārupes vidusskolas 
stadiona rekonstrukcijai nepie-
ciešamo ES fondu finanšu pie-
saisti un veikt stadiona rekons-
trukciju;

• Izstrādāt Mārupes pamatskolas 
stadiona rekonstrukcijas pro-
jektu;

• Pabeigt Jaunmārupes un Skul-
tes stadionu rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrādi un uzsākt 
Jaunmārupes stadiona rekons-
trukcijas darbus;

• Jaunmārupes dabas parka – 
aktīvās atpūtas vietas skeit-
parka aprīkojuma atjaunošana 
un atpūtas laukuma tehniskā 
projekta izstrāde;

• Skultes aktīvās atpūtas parka 
izveide, izstrādājot tehnisko 

projektu un veicot ainavas kop-
šanas darbus;

• Jaunu ielu vingrošanas lauku-
mu nepieciešamības izvērtē-
jums, potenciālo vietu un attīs-
tāmās infrastruktūras izvēle;

• Izstrādāto tūrisma velo mar-
šrutu pilnveide, infrastruktūras 
attīstība;

• Medema purva takas projektē-
šana;

• Regulāru sacensību organizē-
šana novadā populāros sporta 
veidos.
Ar Mārupes novada sporta un 

aktīvās atpūtas attīstības stratē-
ģiju 2016.-2020.gadam, esošās 
situācijas izvērtējumu, alternatī-
vu izvērtējumu un rīcības plānu 
ir iespējams detalizētāk iepazī-
ties pašvaldības mājas lapā www.
marupe.lv sadaļā: pašvaldība / 
attīstība un plānošana / attīstības 
dokumenti.

Ilze Krēmere, Attīstības 
nodaļas vadītāja

Izsludināti iepirkumi
• Zāles pļaušana Mārupes nova-

dā, piedāvājumu iesniegšana 
17.03.2016.

• Saimniecības preču un inventā-
ra iegāde, piedāvājumu iesnieg-
šana 22.03.2016.

• Mārupes novada ielu un ceļu 
uzturēšanas darbi, piedāvājumu 
iesniegšana 30.03.2016.

• Metu konkurss daudzdzīvok-
ļu namu pagalmu atjaunošanai 
Jaunmārupē un Skultē, piedāvā-
jumu iesniegšana 15.04.2016.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
• SIA “BM-projekts”, par būv-

projektu izstrādi un autoruzrau-
dzību ielu pārbūvei ar asfalta 
segumu (1. daļa – C-16 (No-
ras – Dumpji – Rutki), 2. daļa 

Saimnieciskie darbi februārī
–Dzirnieku iela; 3. daļa –apvie-
notā gājēju un velosipēdu ceļi-
ņa izbūve gar ceļu C-15 (Alpi – 
Dumpji), kopējā līguma summa 
20 527,65 eiro, līguma izpildes 
termiņš 1. daļā - piecu mēnešu 
laikā no iepirkuma līguma no-
slēgšanas brīža, 2. un 3. daļā 
četru mēnešu laikā no iepirku-
ma līguma noslēgšanas brīža.

• I.Tiesneses individuālais uz-
ņēmums, par vasaras puķu 
stādu piegādi Mārupes nova-
da pašvaldībai, līguma summa 
9 680,00 eiro, līguma izpildes 
termiņš 30.06.2016.

Noslēgti līgumi
• SIA “EDS”, par ielu apgaismo-

juma izbūvi Mārupes novadā, 
līguma summa 58875,26 eiro, 

līguma izpildes termiņš 
20.06.2016. Līguma ietvaros 
tiks izbūvēts apgaismojums 
Abulas ielas posmā no Dauga-
vas līdz Vaidavas ielai un Svē-
tes ielas posmā no Daugavas 
līdz Abulas ielai, Rožleju ielas 
posmā no Pededzes līdz Zelti-
ņu ielai, Kokles ielas posmā no 
Kokles ielas 29 līdz Avotu ielai 
un Avotu ielas posmā no Kro-
nes līdz Kabiles ielai, Mazcenu 
alejā posmā no gājēju tiltiņa 
līdz ūdenstornim gar gājēju ce-
liņu, Mazcenu alejā posmā no 
Meža ielas līdz dienas centram 
“Švarcenieki”, ielu apgaismo-
juma tīkla rekonstrukcija Maz-
cenu alejas posmā no Čiekuru 
līdz Meža ielai.

• SIA “EDS”, par dažādiem elek-
tromontāžas darbiem Mārupes 
novada teritorijā un pašvaldības 
iestādēs, līguma summa 
50 819,99 eiro, līguma darbības 
termiņš 28.02.2017.

Noslēgta vispārīgā vienošanās
• SIA “AS “Mērniecības centrs 

MC”, SIA “Apriņķa mērnieks”, 
SIA “GEO PRO” par topogrā-
fisko uzmērīšanu un AS “Mēr-
niecības centrs MC”, SIA “A2 
Grupa”, SIA “Apriņķa mēr-
nieks” par zemes kadastrālās 
uzmērīšanas un zemes ierīcī-
bas pakalpojumiem, kopējā 
vispārīgās vienošanās summa 
50 819,99 eiro, līguma izpildes 
termiņš 03.02.2017.

I.Punculis, Domes izpilddirektors
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Mārupes Vēstispašvaldībā

 “Latvijas Mobilais Telefons” 
(LMT) sadarbībā ar Mārupes 
novadu 29. februārī izsludināja 
pieteikšanos projektu konkur-
sa jaunajam posmam. Iespēja 
iesniegt projekta ideju sava 
novada un novadnieku dzīves 
uzlabošanā ir ikvienam intere-
sentam. LMT projekta “LMT 
Latvijai” ietvaros piecu gadu 
laikā ir atbalstījis reģionu iedzī-
votāju iniciatīvas vairāk nekā 
320 tūkstošu eiro apjomā, bet 
šī gada atbalsts būs 64 tūkstoši 
eiro.

Lai piedalītos konkursā, līdz šī 
gada 14. aprīlim ikviens Mārupes 
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa, nevalstiska organizācija 
vai juridiska persona, kuras dekla-
rētā vai juridiskā adrese ir Māru-
pes novadā, var iesniegt projekta 
pieteikumu. Projektu īstenošanai 
novadam paredzēts piešķirt asto-
ņus tūkstošus eiro, katram projek-
tam ir iespēja saņemt no 500 līdz 
2000 eiro finansējumu vai līdzfi-
nansējumu.

“Esam tiešām pateicīgi par 
LMT iniciatīvu un vēlmi veici-
nāt sabiedriskās dzīves kvalitātes 
attīstību Latvijas novados, ļaujot 
tikt realizētām izcilākajām mūsu 
pašu iedzīvotāju idejām. Aicinām 
Mārupes novada iedzīvotājus būt 
aktīviem un iesaistīties ar savu ra-
došumu un darbu mūsu labklājī-
bas celšanā, piesakot savu projek-
tu līdzfinansējuma saņemšanai,” 
mudina Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.

Iedzīvotāji aicināti pieteikt 
idejas Mārupes 

novada attīstībai
Projektu izvērtēšana norisinā-

sies aprīlī, savukārt balsot par 
tiem varēs maijā. Pirmajā kārtā 
projektus vērtēs LMT un Mārupes 
novada domes pārstāvju žūrija, 
savukārt otrajā kārtā uzvarētājus 
un finansējuma saņēmējus noteiks 
tikai paši iedzīvotāji, elektroniski 
balsojot portālā http://www.lmt.
lv/lmtlatvijai vai aizpildot balso-
šanas anketas novada domē. Sa-
vukārt LMT klientiem būs iespēja 
balsot arī ar īsziņas palīdzību.

Projekta “LMT Latvijai” mēr-
ķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi 
Latvijas novados, atbalstīt pri-
vātpersonu, juridisku personu un 
nevalstisko organizāciju inicia-
tīvas novadu sabiedriskās dzīves 
izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus 
ar plašu sabiedrības iesaisti un ak-
tīva dzīvesveida popularizēšanu.

Kopš 2011. gada visā projektu 
konkursa realizācijas laikā ko-
pumā īstenoti vairāk nekā 110 
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti 
visā Latvijā, kam LMT atvēlējis 
vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. 
Iepriekš projekti realizēti 24 Lat-
vijas pilsētās un novados – Baus-
kā, Cēsīs, Daugavpilī, Daugavpils 
novadā, Dobelē, Iecavā, Jelgavā, 
Jēkabpilī, Kuldīgā, Liepājā, Lī-
vānos, Madonā, Ogrē, Preiļos, 
Rēzeknē, Rojā, Saldū, Skrundā, 
Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā 
un Ventspilī.

Vairāk informācijas par projek-
tu pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv /Aktuāli.

Pasākuma ietvaros, izceļot 
novada dabas un kultūras vēr-
tības, paredzēts:
• Pārgājiens uz Medema mežu un 

purvu (starts no atpūtas vietas 
un staļļa “Zirgzandales”);

• Mārupes novada amatnieku, 
mājražotāju un mākslinieku ga-
datirgus (kultūras programma 
un meistardarbnīcas) Mārupes 
kultūras nama iekšpagalmā un 
Konrādu skvērā;

• Filmas “Īvāns” ( LR Neatkarības 
atjaunošanas dienas ietvaros) 
seanss Mārupes novada kultū-
ras namā.
Mārupes novada gadatirgum 

aicinām pieteikties vietējos amat-
niekus, mājražotājus un māksli-
niekus, sūtot pieteikumu uz e-pas-
tu turisms@marupe.lv vai zvanot 
28347211. 

2016.gada 
4.maijā

 Aktīvā tūrisma 
sezonas atklāšana 
Mārupes novadā

Mārupes pašvaldība izsludi-
na konkursu bērnu un jauniešu 
nometņu organizēšanai 2016.
gada vasarā.

Konkursa mērķis ir finansiāli 
atbalstīt sabiedrisko organizāciju 
un juridisko personu iniciatīvu 
bērnu un jauniešu nometņu orga-
nizēšanā vasaras periodā, rīkojot 
pieejamas, dalībnieku interesēm 
atbilstošas nometnes.

Ar prasībām nometņu piedāvā-
jumu noformēšanai var iepazīties 
konkursa nolikumā, kas publicēts 
pašvaldības mājaslapā www.ma-
rupe.lv sadaļā Aktuāli. 

Piedāvājumi iesniedzami līdz 
2016.gada 1.aprīlim plkst.12.00 
personīgi vai atsūtot pa pastu 
Mārupes novada Domei, adrese: 
Daugavas iela 29, Mārupe, Māru-
pes novads, LV – 2167. Personīgi 
piedāvājumus var iesniegt Māru-
pes novada Domes sekretariātā 
darba dienās no plkst.09.00 līdz 
17.00 (piektdienās līdz 15.00). 

Vienlaikus to elektroniskā ko-
pija jānosūta uz Izglītības dienes-
ta vadītājas e-pastu sarmite.anti-
na@marupe.lv.

Izsludināts 
konkurss par 

tiesībām organizēt 
nometnes 2016.

gada vasarā

16.februārī Mārupes novada 
Domē notika tikšanās ar 
Oršas apgabala (Baltkrievijā) 
administrācijas un uzņēmēju 
delegāciju. Viesu uzņemšanā 
piedalījās Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs, priekšsēdētāja vietniece, 
kā arī Mārupes novada Domes 
administrācijas un biedrības 
“Mārupes uzņēmēji” pārstāvji.

Tikšanās laikā Mārupes novada 
Domes pārstāvji sniedza vispārē-
ju ieskatu pašvaldības darbībā un 
aktuālajos jautājumos, tika snieg-
ta informācija gan par demogrā-
fisko situāciju novadā, novada 
attīstības tendencēm, izglītības 

Mārupē viesojas delegācija 
no Baltkrievijas

infrastruktūras attīstību, kā arī 
kultūrvidi un uzņēmējdarbības 
jomām.

Arī Oršas apgabala administrā-
cija prezentēja galvenos faktus 
par Oršas apgabalu, administrā-
cijas darbību un uzņēmējdarbības 
vidi.

Puses diskutēja arī par turpmā-
ko sadarbību starp Oršas apgabala 
administrāciju un Mārupes nova-
da pašvaldību.

Tikšanās notika pamatojoties 
uz 2014.gada 17.maija Mārupes 
novada Domes un Oršas apgabala 
administrācijas parakstīto vieno-
šanos par sadarbību.

Ilze Žunde

VID “E-busiņš” 
piestās Mārupē 

2016.gada 4.aprīlī
 Mārupes novada domes 
telpās, Daugavas ielā 29 

Aicinām Mārupes novada ie-
dzīvotājus šī gada 4.aprīlī no 
plkst. 10.00 līdz 13.00 apmeklēt 
Mārupes novada domes telpas, 
kur Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) speciālisti palīdzēs apgūt 
VID e-pakalpojumus un iesniegt 
Gada ienākumu deklarāciju! 

Palīdzēsim iesniegt Gada ienā-
kumu deklarāciju gan tiem, ku-
riem tas jādara obligāti, gan tiem, 
kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, 
lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par attaisnota-
jiem izdevumiem - ārstniecības, 
zobārstniecības vai izglītības 
iegūšanas pakalpojumiem, 
veselības apdrošināšanas prēmiju 
maksājumiem, veiktajām 
iemaksām pensiju fondos vai 
par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem.  

Lūdzu ņemiet līdzi: 
• personu apliecinošu dokumentu 

(pasi vai eID karti) 
• internetbankas kodu karti 
• attaisnojuma dokumentus (čeki 

par izglītību, medicīnas un zob-
ārstniecības pakalpojumiem) 

! Ja neesat internetbankas lieto-
tājs, “E-busiņā” būs arī iespēja ie-
gūt lietotāja vārdu un paroli  EDS 
lietošanai! 

! “E-busiņš” ir aprīkots ar por-
tatīvo datoru, mobilo internetu un 
dokumentu skeneri. 

Mūsu uzdevums ir parādīt, cik 
vienkārši ir iesniegt dokumentus 
elektroniski, tāpēc papīra formātā 
gan tos nepieņemsim! 

Uz tikšanos! 
VID “E-busiņa” komanda

Valentīna dienā, 14.februārī, mī-
lestības tēmai veltītā ziemas gaisa 
balonu festivāla „Love Cup 2016” 
ietvaros Jēkabpilī, gaisa baloniem 
paceļoties atsaitē, vienlaicīgi tika sa-
laulāti 50 pāri no visas Latvijas. Lai 
vienlaikus varētu tikt salaulāts šāds 
skaits pāru, kopā tika piesaistīti 30 
dzimtsarakstu nodaļu pārstāvji no 
visas Latvijas. Vienā no gaisa balo-
niem laulību par spēkā esošu paslu-
dināja arī Mārupes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja. 

Pasākuma organizatoru, biedrības 
„Sky Amazons”, mērķis bija uzstā-
dīt Ginesa rekordu „Largest airborde 
wedding” par skaitliski lielākajām 
kāzām, kas vienlaicīgi notikušas 
gaisa balonos. Festivālā piedalījās 
30 vadošie gaisa balonu piloti no vi-
sas pasaules.

„Tas bija īstens piedzīvojums 
piedalīties šāda mēroga pasākumā 
kopā ar sava aroda kolēģiem. Lai 
gan laika apstākļi mūs nelutināja 
un neizdevās pacelties brīvā lidoju-
mā, ceru, ka Ginesa rekords Latvijai 
uzstādīts,” uzsver Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga 
Laupere.

Ginesa rekords ir pieteikts un ar 
nosaukumu „Largest airborne wed-
ding” ir oficiāli reģistrēs pasaules Gi-
nesa rekorda organizācijā Londonā. 
Vai Ginesa rekords ir sasniegts – lems 
Ginesa Rekorda tiesneši, taču viens ir 
skaidri zināms – Latvija kļuva par 50 
laulātiem pāriem bagātāka!

Ilze Žunde

Arī Mārupe piedalās Ginesa rekorda uzstādīšanā
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Mārupes Vēstis Novadā

Informācija uzņēmējiem, kuri 
vēlas vasaras mēnešos nodarbināt 

jauniešus
Aicinām pieteikties tos uzņē-

mējus, kuri vēlas kādā no vasa-
ras mēnešiem nodarbināt savā 
uzņēmumā vienu vai vairākus 
jauniešus vecumā no 15-20 ga-
diem Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) pasākuma ” 
Skolēnu vasaras nodarbinātī-
bas“ ietvaros. 

Šī NVA aktivitāte paredz, ka 
valsts no nodarbinātības speciālā 
budžeta maksā dotāciju skolēna 
darba algai 50% no valstī noteik-
tās minimālās mēnešalgas, kā arī 
maksā dotāciju darba vadītāja 
darba algai, par viena skolēna 
darba vadīšanu dotācijas apmērs 
ir viena desmitā daļa no valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba 
algas. Jaunieti drīkst nodarbināt 
7 stundas dienā. Jāvērš uzmanība, 
ka skolēnus nedrīkst nodarbināt 
darbos, kas saistīti ar paaugstinātu 
risku viņu drošībai un veselībai. 
Lai uzņēmējs varētu pieteikties 
šai NVA aktivitātei, uzņēmumam 
nevar būt nodokļu parādi virs 150 
EUR. 

NVA filiālēs jau ir sākusies dar-
ba devēju pieteikumu pieņemšana 
dalībai skolēnu vasaras nodarbi-
nātības pasākumā, kas tiks īste-
nots no 1.jūnija līdz 31.augustam.

Darba devēju pieteikšanās soļi:

1.solis: Darba devējam jā-
aizpilda pieteikuma veidlapa, 
kas atrodama NVA mājaslapā; 
2.solis: Pieteikums dalībai pasā-
kumā jāiesniedz NVA Rīgas re-
ģionālajā filiālē, Rīgā, Jēzusbaz-
nīcas ielā 11, 204.kabinetā (vai 
var nogādāt pieteikumu Mārupes 
novada Domes uzņēmējdarbības 
attīstības konsultantam, kas tālāk 
nogādās uz NVA filiāli).

3.solis: NVA filiāles aktīvo 
nodarbinātības un atbalsta pasā-
kumu īstenotāju izvēles komisija 
izvērtē pieteikumu un tā atbilstību 
visiem pasākuma kritērijiem un 
informē darba devēju par pieņem-
to lēmumu.

Ja uzņēmējs vēlas pieņemt kādu 
konkrētu jaunieti darbā, tad uzņē-
mējs pieteikumā norāda vakanci, 
kādā profesijā strādās skolēns, kā 
arī skolēna vārdu un uzvārdu. Arī 
skolēns uzrādīs konkrētā uzņēmu-
ma nosaukumu, aizpildot anketu, 
kuru iesniegs NVA.

Papildus informācijas gadījumā 
vai pieteikuma veidlapas nogādā-
šanas gadījumā, lūdzu sazināties 
ar Mārupes novada Domes uzņē-
mējdarbības attīstības konsultan-
ti Lienu Ādamsoni  pa e-pastu: 
liena.adamsone@marupe.lv vai 
zvanot pa t:29330721

Mārupes novada Labiekārto-
šanas dienests informē, ka tiek 
uzsākta pašvaldības meža tīrī-
šana Skultē, Skultes ielā 31 (aiz 
dienas centra). Tās laikā tiks 
izzāģēti, tikai sertificēta mež-
kopja iezīmēti bojātie, sausie 
un vēja izgāztie koki,  kā arī pa-
meža krūmājs. Šāda kopšanas 
cirte nepieciešama, lai ikviena 
pastaiga mežā būtu droša.
Lūgums ievērot ierobežojumus! 
Esiet uzmanīgi, sargājiet sevi 

un nepieļaujat bērnu un mājdzīv-

Skultē tiek uzsākta 
pašvaldības meža tīrīšana

nieku pastaigas, ro-
taļas un pulcēšanos 
norobežotajās terito-
rijās. Ievērojiet aiz-
liegumu pārvietoties 
un uzturēties mežā, 
mežizstrādes darbu 
laikā. Ierobežojumu 
neievērošana var būt 
bīstama dzīvībai!

Pēc darbu pabeig-
šanas mežs būs pie-
ejams ikvienam pa-

staigu cienītājam!
Šogad šai teritorijai tiks 

izstrādāts tehniskais projekts 
aktīvās atpūtas parka izveidei. 
Parkā tiks izveidots celiņu 
tīkls ar dažādiem šķēršļiem 
(atšķirīgiem segumiem un 
dažādām konstrukciju laipām, 
kas imitē braukšanu pa tiltiņiem) 
visu vecumu apmeklētājiem.  Tas 
tiks papildināts ar labiekārtojuma 
elementiem (soliem, urnām, 
apgaismojumu).

Mārupes novada Dome 2016.
gada 24.februāra sēdē pieņēma 
lēmumu Nr.7 “Par nekustamā 
īpašuma Paleju iela 88, Māru-
pe, Mārupes novads (kadastra 
Nr.8076 003 0208), detālplā-
nojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. De-
tālplānojuma izstrādes mērķis 
ir precizēt teritorijā noteikto 
plānoto (atļauto) teritorijas iz-
mantošanu, veikt zemesgabala 
sadalīšanu un veidot kopīgu 
ceļu tīklu.

Publiskā apspriešana notiks no 
15.03.2016 līdz 12.04.2016. Ar 
detālplānojuma projektu publis-
kās apspriešanas laikā var iepa-
zīties Mārupes novada Būvvaldē 
(Daugavas iela 29, Mārupe), būv-
valdes darba laikā. Elektroniskajā 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Paleju iela 88 
nodošanu publiskajai apspriešanai

vidē ar detālplānojuma projektu 
varēs iepazīties Mārupes nova-
da pašvaldības interneta vietnē 
http://www.marupe.lv/pasvaldi-
ba/attistiba-un-planosana/detal-
planojumi/ sākot no 15.03.2016. 
Informācija tiek publicēta arī Lat-
vijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2016.gada 31.martā 
plkst.17.00 Mārupes novada Būv-
valdē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Priekšlikumus vai iebildumus 
lūdzam iesniegt rakstiski Māru-
pes novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai 
iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00- 18.00. 

Elektroniski priekšlikumi ie-
sniedzami, iesūtot tos uz elek-
troniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv līdz 12.04.2016. Ie-
sniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju-
ridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas 
numuru. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt arī, reģistrējoties Teritori-
jas attīstības plānošanas informā-
cijas sistēmā (TAPIS) .

Jautājumu gadījumā lūdzam 
griezties pie Mārupes novada te-
ritorijas plānotājas Daces Žīgu-
res: tālr.67149862,  e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā vai iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67149862.

Mārupes novada Dome 2016.
gada 24.februāra sēdē pieņēma 
lēmumu Nr.8 “Par nekustamā 
īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mā-
rupe, Mārupes novads (kadas-
tra Nr.8076 003 0189), detāl-
plānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. De-
tālplānojuma izstrādes mērķis 
ir precizēt teritorijā noteikto 
plānoto (atļauto) teritorijas iz-
mantošanu, veikt zemesgabala 
sadalīšanu un veidot kopīgu 
ceļu tīklu un inženiertehnisko 
komunikāciju tīklus gan detāl-
plānojuma teritorijā, gan arī 
piegulošajām teritorijām.

Publiskā apspriešana notiks no 
15.03.2016 līdz 12.04.2016. Ar 
detālplānojuma projektu publis-
kās apspriešanas laikā var iepa-
zīties Mārupes novada Būvvaldē 

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 9 
nodošanu publiskajai apspriešanai

(Daugavas iela 29, Mārupe), būv-
valdes darba laikā. Elektroniskajā 
vidē ar detālplānojuma projektu 
varēs iepazīties Mārupes nova-
da pašvaldības interneta vietnē 
http://www.marupe.lv/pasvaldi-
ba/attistiba-un-planosana/detal-
planojumi/ sākot no 15.03.2016. 
Informācija tiek publicēta arī Lat-
vijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā Geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāks-
me notiks 2016.gada 7.aprīlī 
plkst.17.00 Mārupes novada Būv-
valdē, Daugavas ielā 29, Mārupē.

Priekšlikumus vai iebildumus 
lūdzam iesniegt rakstiski Māru-
pes novada Būvvaldē Daugavas 
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai 
iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās 

un ceturtdienās no 9.00- 18.00. 
Elektroniski priekšlikumi ie-
sniedzami, iesūtot tos uz elek-
troniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv līdz 12.04.2016. Ie-
sniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju-
ridiskām personām jānorāda no-
saukumu, adresi un reģistrācijas 
numuru. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt arī, reģistrējoties Teritori-
jas attīstības plānošanas informā-
cijas sistēmā (TAPIS).

Jautājumu gadījumā, lūdzam 
griezties pie Mārupes novada te-
ritorijas plānotājas Daces Žīgu-
res: tālr.67149862,  e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv vai klātienē 
pieņemšanas laikā vai iepriekš 
piesakoties pa tālruni 67149862.

Mārupes novada Dome 2016.
gada 24.februārī ir pieņēmu-
si lēmumu Nr.9 “Par nekusta-
mā īpašuma „Ikri”, kadastra Nr. 
80760110181, detālplānojuma 
projekta apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad pa-
ziņojums par detālplānojuma ap-
stiprināšanu publicēts laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. 

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma 
“Ikri”detālplānojuma 

apstiprināšanu
Mārupes novada Dome 2016.

gada 24.februārī ir pieņēmusi lē-
mumu Nr.6 “Par nekustamā īpa-
šuma „Kalēji-B” (kadastra Nr. 
80760071306) detālplānojuma 
projekta apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad pa-
ziņojums par detālplānojuma ap-
stiprināšanu publicēts laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. 

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma 

“Kalēji-B” detālplānojuma 
apstiprināšanu

Ideja jau kādu laiku gaida savu 
īstenošanos? Vēlies uzlabot savu 
novadu? Uzsākt vai attīstīt uzņē-
mumu? Smelies atbalstu Eiropas 
Lauksaimniecības fondā lauku 
attīstībai! Biedrība „Pierīgas 
Partnerība” izsludina projektu 
iesniegšanas 1. kārtu Babītes, 
Mārupes un Olaines novados — 
projektu iesniegšana no šī gada 
15. aprīļa līdz 16. maijam!

Viens no LEADER pieejas pa-
matprincipiem ir pašu iedzīvotāju 
iniciēta attīstība, izvirzītas prio-
ritātes un mērķi. Pagājušais gads 
attiecīgi pavadīts vietējās novadu 
sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģijas 2015.-2020.gadam 
izstrādes zīmē. Stratēģijā ir ie-
kļauti viedokļi no organizētajiem 
iedzīvotāju forumiem un darba 
grupām, veiktajām aptaujām, teri-
torijas analīzes un citām aktivitā-
tēm.

 19.februārī Zemkopības mi-
nistrija ir pieņēmusi lēmumu par 
biedrības “Pierīgas partnerība” 
izstrādātās Babītes, Mārupes un 
Olaines novadu attīstības stratēģi-
jas apstiprināšanu, piešķirot finan-
sējums no Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai 1 478 
965,96 EUR apmērā. Līdz ar to 
biedrībai ir dota iespēja izsludināt 

Īsteno savas idejas ar projektiem LEADER pieejā

1. kārtu un jebkuram interesentam 
iesniegt savu projektu, lai veidotu 
labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņē-
mējdarbībai un lauku teritoriju 
attīstībai, uzlabot sociālo situāciju 
laukos.

Šajā programmā īpaša uzmanība 
tiek pievērsta vietējās ekonomikas 
attīstībai, paredzot finansējums 
jaunu uzņēmumu dibināšanai un 
esošo uzņēmumu attīstībai (īpaši, 
lauku tūrismā, lauku ekonomikas 
dažādošanā uzņēmumiem, kuru 
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 
EUR/gadā un mājražošanā), tāpat 
atbalstu var saņemt dabas un kul-
tūrvēsturisko objektu sakārtošanai 
un sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šanai.

UZZINI – PIESAKIES – 
IESAISTIES

Aicinām potenciālos projektu 
sagatavotājus laicīgi iepazīties ar 
teritorijas attīstības stratēģiju, at-
balsta nosacījumiem, pārdomāt 
projekta ideju un kārtīgi sagatavo-
ties projekta konkursam. Priekšro-
ka tiek dota projektiem, kas rada 
ilgtspējīgus rezultātus, paredz 
inovatīvus risinājumus, veicina 
nodarbinātību un ir īstenoti sadar-
bībā. Tāpat tiks vērtēts labuma gu-
vēju loks, projekta ietekmes terito-
rija, jauniešu iesaiste īstenošanā un 
projekta rezultātu izmantošanā, kā 
arī projekta rezultātu pieejamība 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Biedrības katrā novadā organi-
zēs arī apmācības par projekta ie-
snieguma aizpildīšanu, tā iesnieg-
šanas nosacījumiem, elektronisko 
pieteikšanās sistēmu un citiem jau-
tājumiem. Uz apmācībām aicinām 
potenciālos projektu iesniedzējus 
un citus interesentus. Tās notiks:

Datums Norises vieta Laiks
29.martā Olaines Vēstures un mākslas muzejā

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads
12.00 – 14.00 
uzņēmējdarbības 
projektu 
īstenotājiem,
15.00 – 17.00 
sabiedriskā 
labuma projektu 
īstenotājiem.

30.martā Babītes kultūrizglītības centrā
Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes novads

31.martā Jaunmārupes sabiedriskā ēkā
Mazcenas aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes 
novads

Jautājumi un konsultācijas par 
atbalsta nosacījumiem un pro-
jektu iesniegumu sagatavošanu, 
Mazcenas aleja 33/3, Jaunmā-

rupe, Mārupes novadā, piesako-
ties pa tel.28 644 888 vai e-pas-
tu info@pierigaspartneriba.lv.



piektdiena, 11.MaRtS, 2016 5

Mārupes VēstisiZglīTība

Tā mēs atgriežamies,
Tā mēs pārnākam,
Kā stārķi nāk mājās,
Atpakaļ to pašu ceļu,
Pa kuru projām gājām. 

/L.Līvena/

• 13.00-14.00  reģistrēšanās sko-
las bijušajiem, esošajiem darbi-
niekiem un viesiem.

• 14.00-16.00  skolas jubilejas 
svinīgais pasākums (aktu zālē).

• 17.00-19.00  absolventu reģis-
trācija (dalības maksa-ziedo-
jums 10,-EUR, pensionāriem 
5,-EUR).

• 19.30  absolventu pulcēšanās 
iekšpagalmā (pie ēdamzāles), 
muzikāls ievads, kopīgas atmi-
ņas, deju mūzika trīs zālēs.

Līdzi jāņem groziņš un labs ga-
rastāvoklis.

Informācija skolas kancelejā 
vai pa tālruni 67934372, vai elek-
troniski marupesvskola@parks.
lv.

Vēlama iepriekšēja pieteikša-
nās līdz 25.aprīlim.

Mīļi aicināti arī pirmsvidussko-
las laika Mārupes pamatskolas 
absolventi.

2016.gada 30.aprīlī
Mārupes skolas 

105 gadu, 
Mārupes vidusskolas 
45 gadu jubileja un 

absolventu salidojums

2.martā Mārupes vidusskolas 
aktu zālē uz noslēguma pasāku-
mu pulcējās šī gada „Bērnu un 
jauniešu žūrijas 2015” lasītāji. 
Dalībnieki tika pie atzinības 
rakstiem un nelielām veicināša-
nas balvām. Pie mums ciemojās 
mūziķis, ģitārists, basģitārists, 
taustiņinstrumentālists un vo-
kālists Gints Cālītis.

No 2001.gada Latvijas Nacio-
nālā bibliotēka ir izveidojusi la-
sīšanas veicināšanas programmu. 
Tās mērķis ir iepazīstināt bērnus, 
jauniešus un vecākus ar interesan-

Apbalvoti Mārupes 
vidusskolas čaklākie lasītāji

tāko mūsdienu latviešu un popu-
lārāko ārzemju autoru darbiem. 
Katrs žūrijas dalībnieks lasa un 
vērtē grāmatas atbilstoši savai ve-
cuma grupai.

Mārupes vidusskola šajā pro-
jektā iesaistās jau septīto gadu. 
Šogad „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrijā” grāmatas lasīja un vēr-
tēja 103 dalībnieki.

Paldies visiem par piedalīšanos 
un čaklo lasīšanu!

Bibliotekāres Evija Linga, 
Aija Zandere

Uz tradicionālo 
Mārupes vidussko-

las ģimeņu sporta dienu šogad 
pulcējās 114 ģimenes. Sacensību 
dalībnieki sacentās piecās veik-
lības stafetēs, sadarbojoties ve-
cākam un bērnam. Īpaši aktīvi 
bija 1.-2. klases vecāki ar savām 
atvasēm. Viskuplāk pārstāvēta 
bija 1.d klase ar 14 ģimenēm 
un audznātāju Agniju Araku 
un 2.c klase ar 10 ģimenēm un 
audzinātāju Ingrīdu Petrovsku.

Dalībnieki sacentās basketbola 
saspēlēs, ”biatlonā”, slotu slalo-
mā, „nestuvēs” un bumbu trans-

Mārupes  vidusskolas 
ģimeņu sporta diena

portēšanā. Pasākuma raito gaitu 
nodrošināja Armands Simsons, 
kurš ar meitu Patrīciju Paulu uz-
varēja 3.-4. klašu grupā. Pasāku-
ma atklāšanu ar saviem priekš-
nesumiem iepriecināja skolas 
aerobikas grupu priekšnesumi, 
kurus sagatavoja skolotāja S. Ku-
ļikovska. Visi dalībnieki saņēma 
balvas, labākie - kausus, bet no-
slēgumā par sportiski pavadīto 
dienu visiem tika arī cienasts ar 
garšīgām plātsmaizēm un sulu.

Par balvām gādāja Mārupes vi-
dusskolas Izglītības atbalsta bied-
rība.

17. februārī pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Lienīte” jau-
najā ēkā Pērses ielā 16 notika 
pieredzes apmaiņas seminārs 
Pierīgas pirmsskolas izglītības 
iestāžu pirmsskolas skolotājiem 
par tēmu: “Attīstību veicinošais 
dialogs un atbalstošā audzinā-
šana jaunākā pirmsskolas vecu-
ma grupās”.

Semināra sākumā tās dalībnie-
ki tika iepazīstināti ar izglītības 
iestādi, tās darbību, kā arī tika 
aicināti apskatīt iestādes telpas. 
Semināru vadīja PII “Lienīte” 
psiholoģe Guna Liepiņa, kura 
iepazīstināja ar MARTE MEO 
metodi. Semināra ietvaros tika 

PII “Lienīte” pedagogi organizē pieredzes apmaiņas semināru
parādītas uzfilmētas situācijas no 
grupu darba, un tika izanalizēta 
gan, bērnu, gan pedagogu darbība. 
Ar saviem pieredzes stāstiem par 
darbu grupās piedalījās arī “Lie-
nītes” pedagogi – Arta Silauniece, 
Silvija Liepiņa un Sarmīte Radzi-
ņa-Paulovska. Semināra ietvaros 
pirmsskolas skolotājas darbojas 
arī praktiski, katra izveidojot savu 
emociju cilvēciņu.

Noslēgumā pirmsskolas skolo-
tājas dalījās savās domās un atzi-
ņās par seminārā iegūtos pieredzi.

Pirmsskolas skolotāju atziņas 
par pieredzes apmaiņas semināru 
PII “Lienīte”:

“Paldies par iespēju ciemoties 

mazajā Lienītē! Bija vērtīgi ie-
klausīties un vērst uzmanību uz it 
kā pašsaprotamām lietām, kuras 
ir pedagoga darbā, bet tomēr ik-
dienas ritmā ne vienmēr par tām 
atceramies. Līdz ar to šī bija jau-
ka atkāpe un iespēja vairāk vērst 
uzmanību kā jūtas bērns, un darīt 
visu, kas iespējams no pedagoga 
puses, lai viņš justos labi un attīs-
tītos kā pilnvērtīga personība. Lai 
veiksmīga un radoša turpmākā 
darbošanās!”

“Ieguvu daudz vērtīgu atziņu 
kā mamma, kā pedagogs un kā 
cilvēks kopumā. Seminārs lika 
pārdomāt savu ikdienu, apstāties 
un apskatīties kā daru es. Deva 

arī atziņas tam, ko vēlos uzlabot, 
ko ieviest un izveidot savā darba 
praksē un ģimenē. Patiešām jauks 
seminārs, patīkamā un vieglā at-
mosfērā.”

“Paldies par šo rītiņu, par eks-
kursiju pa iestādi un foršajām 
grupiņām, par interesanto un sais-
tošo prezentāciju. Mēs kā visi pe-
dagogi dalāmies ar to par ko esam 
lepni, kas izdodas un arī to nodod 
saviem audzināmajiem. Noteikti 
paņemšu līdzi siltas, labas emo-
cijas, sajūtas, idejas. Lai jums uz 
priekšu izdodas būt tik pat jaukām 
un viesmīlīgām. Liels paldies par 
uzņemšanu”

 Liene Birzgale, PII “Lienīte” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

Tīraines daudzstāvu namu 
ielokā, Viršu ielā 4-4, nu jau as-
toņus gadus darbojas Tīraines 
dienas centrs, kas darba dienās 
ir atvērts gan bērniem un jau-
niešiem, gan vecāka gadagāju-
ma cilvēkiem. 

Dienas centrs piedāvā daudz-
veidīgu sociālo pakalpojumu un 
palīdzības klāstu, tai skaitā sniedz 
atbalstu un palīdzību problēmsi-
tuāciju risināšanā, rīko dažādus 
izglītojošus pasākumus, kā arī 
sniedz iespēju saturiski pavadīt 
brīvo laiku atbilstoši vecumam, 
spējām un vajadzībām. 

Aktīvas dienas centra apmek-
lētājas ir Tīraines seniores. Katru 
trešdienu plkst. 10.00 seniores 
piedalās nūjošanas nodarbībās, 
kas pēc viņu īpaši izteiktās vēl-
mes notiek Jūrmalā, nūjojot gar 
jūru– tur gaiss labāks un netraucē 
arī suņi. Otrdienas tradicionāli ir 
kino vakaru dienas, tad tiek ska-
tītas filmas un baudīti klasiskās 
mūzikas koncerti. Kopīgi tiek rī-
koti arī dažādi atpūtas vakari, gan 
atzīmējot gadskārtas, gan vien-
kārši kavējoties atmiņās pie tējas 
tases. 

Senior, aicinām Tevi pievieno-
ties!

Vairāk par dienas centra “Tī-
raine” aktivitātēm dienas centra 
mājaslapā www.dctiraine.lv vai 
pa tālr. 27873903.

Pievienojies 
senioriem Tīraines 

dienas centrā!

Jau vairākus gadus pēc kār-
tas februārī Jaunmārupes pa-
matskolā notiek angļu valodas 
nedēļa. Tās ietvaros norisinās 
vairāki ārpusstundu pasākumi, 
kā arī radošas mācību stundas. 
Notiek burtošanas konkurss 
“Spelling Bee”, lielā sadziedā-
šanās angļu, vācu un krievu 
valodā, kā arī radošo darbu iz-
stādes un skolas angļu valodas 
olimpiādes.

Šogad aicinājām Mārupes no-
vada skolu 4. klašu skolēnus 
sacensties burtošanas konkursā 
“Spelling Bee”. “Spelling Bee” ir 
Amerikā radies termins, ar kuru 
mūsdienās apzīmē konkursus, 
kurā skolēni sacenšas vārdu no-
saukšanā pa burtiem. Konkursā 
piedalījās 12 labākie skolēni no 
Jaunmārupes pamatskolas, Mā-
rupes vidusskolas un Mārupes 
pamatskolas. Pirmo trīs vietu ie-

Angļu valodas nedēļa Jaunmārupes pamatskolā- tradīcija, 
kas izturējusi laika pārbaudi

guvējiem balvas palīdzēja sarūpēt 
Oxford University Press pārstāv-
niecība Latvijā. Šajā dienā sko-
lēni no 3.līdz 8.klasei aizrautīgi 
sacentās arī par labākā „burtotā-
ja” titulu savā klasē. Lai šo dienu 
padarītu krāsaināku, skolēni, sko-
lotāji un administrācijas darbinie-
ki atbilstoši tēmai bija tērpušies 
dzeltenās un melnās drēbēs kā 
„bitītes”.

Divas nedēļas skolas foajē tel-
pās ikviens varēja apskatīt oriģi-
nālu un krāsainu izstādi „Puppet 
show”, kas sastāvēja no vairāk 
nekā simts lellēm un  robotiem, 
un  ko bija sarūpējuši visi pirmo 
klašu skolēni un viņu vecāki. 

Nedēļas ietvaros skolu apmek-
lēja arī Global Horizons USA pār-
stāvji, kas iepazīstināja 7. un 8. 
klašu skolēnus ar iespējām doties 
uz ASV pēc 9. klases. Program-
ma piedāvā vidusskolas pieredzi 

gan privātās, gan valsts skolās un 
dod iespēju iepazīt multikulturālo 
valsti no iekšienes, dzīvojot ģi-
menēs. Skolēni izrādīja neviltotu 
interesi par šo iespēju.

Viens no nopietnākiem pasāku-
miem angļu valodas nedēļas laikā 
bija skolas angļu valodas olimpiā-
des pa klašu grupām: 3.-4., 5.-6. 
un  7.-8. klašu skolēniem, un kā 
kulminācija - sadziedāšanās pasā-
kums 3.- 5. klasēm, kam skolēni 

gatavojās - izvēloties dziesmu, 
mācoties vārdus un domājot par 
vizuālo noformējumu. Šī gada 
tēma bija dziesmas angļu valodā 
no animācijas filmām. 

Ar gandarījumu varam secināt, 
ka svešvalodu nedēļa mūsu sko-
lā ir tradīcija, kas izturējusi laika 
pārbaudi un ir saglabājama arī 
turpmāk.

Ilze Graudiņa, direktores viet-
niece audzināšanas jautājumos

Uzvarētāji 7.-8.klašu grupā: Elizabete Citkovska, anna gūtmane un 
šarlote Zveja ar ģimenēm
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Mārupes Vēstis jaUNiEšiEm

Mārupes Jauniešu Vēstis
2016.gada marts

mārupes novada jauniešu domes informatīvs izdevums 
“mārupes jauniešu vēstis”. pilnu šī izdevuma versiju un šeit 
redzamo rakstu turpinājumus meklējiet www.jaunatnema-
rupe.lv sadaļā mārupes novada jauniešu dome, mārupes 
jauniešu vēstis.

marta numurā lasiet:
• mārupes jauniešu domes jaunieši Ēnu dienā
• 10 lietas, ko darīt, lai marts būtu pilnvērtīgs
• Kas šogad notiek ar mārupes gurķiem
• Tikšanās ar jūrmalas jauniešu domi
• Tikšanās ar babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldi
• mārupes novada jauniešu domes organizētā 

diskotēka
• par talantu konkursu “Zelta āboliņš” - kas bija un kas 

būs
• par fotokonkursu “mārupe kā radoša glezna”
• ieskats horoskopu pasaulē
• Hei, hei, jaunieti - nāc mūsu bariņā!
• Neliels špikerītis puišiem - kā pareizi sasiet kaklasaiti!
• jauna rubrika: Slengu vārdnīca (a, ā, b)
• jauna rubrika: špikeri (Ģeometrijas figūru laukumi - 

trijstūris
• asini prātu: koordinātas, krustvārdu mīkla un sudoku
• jauna recepte - austiņas
• Kā krāsot lieldienu olas - 8 dažādi paņēmieni

Mārupes Jauniešu Domes jaunieši sveic 
visas daiļās mārupietes un novēl 
saulainu un pozitīvu pavasari!

Novēlam priecīgas 
un raibas 

Lieldienas! 
Tikai neaizmirsti 

ēst olas ar sāli, 
lai visu atlikušo gadu 

nav jāmelo!

Tiekamies ar Jūrmalas jauniešu domi
Ar vēlmi paplašināt savu 

redzesloku un iegūt jaunus kon-
taktus, Mārupes Jauniešu Dome 
19. februārī uzaicināja cie-
mos Jūrmalas jauniešu domes 
jauniešus, lai runātu par jauniešu 
aktivitātēm un kopīgu pasākumu 
veidošanu. Jaunieši savā starpā 
apmainījās ar zināšanām par savu 
novadu īpašajām priekšrocībām 
un pasākumu organizēšanas 
pieredzi.

Katru gadu tūkstošiem jauniešu tiek dota iespēja iepazīt 
dažādas profesijas Ēnu dienā. Arī Mārupes Jauniešu Domes 
jaunieši - Jēkabs Tutiņš, Ilze Švalkovska un Patrīcija Šteinberga 
10. februārī ēnoja lidotāju koordinatorus starptautiskajā lidostā 
“Rīga”. 

Mārupes jauniešu Domes 
jaunieši Ēnu dienā

Tiekamies ar Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldi
Piektdienā, 4.martā, Mārupē 

pie Mārupes novada Jauniešu 
Domes jauniešiem ciemojās 
jaunietes no Babītes vidussko-
las skolēnu pašpārvaldes. 
Gaidījām ciemos arī jauniešus 
no Ķekavas un Jelgavas, bet šajā 
dienā viņi nevarēja ieras-ties. 
Tomēr, lai arī gaidījām vairāk 
jauniešus un tālab Mārupes 
pamatskolas direktore Sigita 
Sakoviča bija laipni mums 
atvēlējusi ciemiņu uzņemšanai 
savu skolas zāli, pasākums 
bija izdevies, jo spējām gan 
iepazīstināt ciemiņus ar savu 
novadu, gan atraktīvi pavadīt 
laiku. Norunājām turpināt 
sadraudzību, jau nākamreiz do-
doties ciemos uz Babīti. 

Kas šogad notiek ar Mārupes gurķiem?
Mārupes Jauniešu 

Dome februāra vidū devās 
uz spožāko vietu Mārupes 
novadā – “Mārupes Siltumnīcu 
kombinātu”. Jautājām kombināta 
pārstāvim, lai uzzinātu ko vairāk 
par pirmajām pavasara vēsmām 
un par siltumnīcu darbību. Pēc 
sniegtās intervijas jauniešiem 
bija iespēja doties nelielā 
ekskursijā pa siltumnīcām un 
redzēt pirmos Mārupes pavasara 
vēstnešus – Mārupes gurķīšus 
gan vēl tikai mazu stādu, gan jau 
ēdamu gurķu izskatā. 
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Aizvadītajā sestdienā, 5.mar-
tā, Ogrē jau 23. reizi norisinājās 
Vidējās paaudzes deju kolektīvu 
konkurss “Salaspils kauss”. Par 
šā gada uzvarētājiem žūrija at-
zina deju kolektīvu “Mārupie-
ši”, bet dalītu otro vietu ieguva 
dejotāji no Daugavpils un Kul-
dīgas.

Nu jau vairākus gadus konkursa 
nolikums paredz, ka iepriekšējā 
gada laureāts rīko konkursu un tā 
uzstāšanās konkursā netiek vērtē-
ta. Katram deju kolektīvam kon-

“Salaspils kauss” dejās 
10. reizi atceļo uz Mārupi

kursā jāizpilda trīs dejas pēc sa-
vas izvēles, taču rīkotājs arī katru 
gadu nosaka īpašu uzdevumu at-
tiecībā uz vienu no dejām, un šajā 
reizē dalībniekiem savā repertuārā 
bija jāiekļauj Latviešu etnogrāfis-
kas dejas horeogrāfiska apdare.

Mārupieši savam uzvedumam 
piedāvāja etnogrāfisko deju “Gri-
čiņiks”, Guntas Skujas horeogrā-
fiskajā apdarē, kas nenoliedzami 
bija Mārupiešu priekšnesuma sal-
dais ēdiens. Savukārt kā pārējās 
konkursa dejas šoreiz tika izvēlē-

PASĀKUMI MĀRUPES KULTŪRAS NAMĀ 

13. martā
plkst. 16:00 Koncerts “Mīlestība divreiz neatnāk”

Mārupes Kultūras nama jauktais koris “Mārupe” aicina uz Imanta 
Kalniņa un Imanta Ziedoņa dziesmu pēcpusdienu (koncertu). Koncer-
tā piedalās: Mārupes Kultūras nama jauktais koris “Mārupe”, Ķekavas 
privātskolas “Gaismas tilts 97” runas pulciņš “Ķocis”. Ieeja brīva!

18. martā
plkst. 18:00 bērnu izrāde “Lielais noslēpums”

“Lielais noslēpums” ir jauns superdetektīvs bērniem, ko piedāvā ra-
došā apvienība “Teātris un ES”. Biļetes 3 EUR un 4 EUR.

19. martā
plkst. 15:00 – 17:00, Mārupes Kultūras nama vestibilā 
radošā projekta- izstādes “Mājas sajūtas” atklāšana

19.martā
plkst. 19:00, Ata Auzāna akustiskais koncerts “Sirds dziesmas” 
Ieejas biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs!

24.martā 
plkst. 17:00, Mārupes Cālis 2016

25.martā
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIņAS DIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI MĀRUPES NOVADĀ

plkst. 11:00 Piemiņas brīdis pie Politiski represēto pieminekļa - 
Mārupes kapos ar mācītāju Edgaru Maži

plkst. 12:00 Koncerts Mārupes pamatskolā (Tīraines ciems)

27.martā 
plkst. 11:00 Lieldienu Jampadracis

1.aprīlī
plkst. 19:00 nenopietns koncerts “Aprīļvīzija”

Jau trešo gadu sadarbojoties ar Umurgas un Baldones kultūras darba organizatoriem, tiek organizēts 
pavisam nenopietns koncerts, kurā ik vienam būs iespēja labi un ar smaidu sejā pavadīt pirmo aprīļa 
dienu. Pasākumā piedalās: Duets “Sandra” un citi pārsteigumi. Pasākumu vada: Ufo.

2.aprīlī
plkst. 17:00 ģitāristu konkursa “Kur tad tu nu biji ?” 

- noslēguma daļa (dueti un tiro)

3.aprīlī
plkst. 12:00, Valmieras kino studijas izrāde bērniem “Kun fu panda”. 

Biļetes 4 EUR un 5 EUR.

tas Guntas Skujas jaunradītu deju 
“Kur tu iesi, ciema puisi”, kas pir-
mo reizi tika atrādīta skatītājiem 
tieši Ogrē, kā arī “Pie dieviņa gari 
galdi” Alfrēda Spuras horeogrāfi-
jā. Mārupieši nelika vilties skatītā-
jiem un arī žūrijai, kas jau desmito 
reizi par Salaspils kausa ieguvē-
jiem paziņoja VPDK Mārupiešus.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja 
godā horeogrāfs, vairākkārtējs 
Deju svētku virsvadītājs 
un ilggadējs TDA Vektors 
mākslinieciskais vadītājs Uldis 
Šteins.

Mārupiešiem bija tas gods mē-
roties spēkiem ar VPDK Aija no 
Ogres, VPDK Sadancis no Jē-
kabpils, VPDK Ūsa no Salaspils, 
VPDK Saime no Daugavpils, 
VPDK Pastalnieki un VPDK Agrā 
rūsa no Valmieras, VPDK Jumis 
no Priekuļiem, VPDK Dzīpars no 
Dobeles VPDK Bandava no Kul-
dīgas, VPDK Bandava no Saldus, 
VPDK Jampadracis no Limba-
žiem.

Sveicam ar sasniegumiem!

Mārupes Kultūras namā
plkst. 11.00
Liepājas Leļļu tēātra izrāde
“Kā zaķis par zaķi brauca”

plkst. 12.00
Mārupes novada Domes iekšpagalmā
radošās darbnīcas bērniem un
dejas griezīs jauniešu deju kolektīvs 
“Mārupe”

plkst. 13.00
Animāciju filmu programma mazajiem
“Lupatiņi un draugi”

organizē                                                     atbalsta
biedrība “ievas 

radošā darbnīca”
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 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti jaundzimušie

Elza Pūpola (27.01.2016.)
Anna Švidkova (27.01.2016.)
Evelīna Dūmiņa (20.01.2016.)
Līva Luīze Ogsta (30.01.2016.)
Leonards Freibergs 
(10.01.2016.)
Eduards Pundurs (30.01.2016.)
Aleksandrs Draba (03.02.2016.)
Baiba Rasma Uzkalne 
(30.01.2016.)
Beāte Zeibote (04.02.2016.)
Viktorija Baltmaķe 
(08.02.2016.)
Bella Butanova (09.02.2016.)
Stefānija Vovere (11.02.2016.)
Bella Guršinska (09.02.2016.)
Jēkabs Jānis Siksna 
(16.02.2016.)
Eduards Dērics (15.02.2016.)
Bo Ernstsons (07.02.2016.)
Karlīna Zepa (17.02.2016.)
Kira Kupcova (17.02.2016.)
Eduards Gutkis (18.02.2016.)
Benjāmiņš Sprancis 
(02.02.2016.)
Keita Zirdziņa (20.02.2016.)
Loreta Cērmane (21.02.2016.)
Dmitrijs Ņesterovičs  
(22.02.2016.)

Mūžībā aizgājuši

Brigita Ilga Cimanska 
01.12.1934. - 02.02.2016.

Valentīna Tihonova      
25.07.1935. - 10.02.2016.

Aleksands Sokolovs 
13.09.1951. - 15.02.2016.

Vija Mitrēvica 
01.03.1938. - 16.02.2016.

Juris Ansons 
26.09.1945. - 18.02.2016.

Anna Kožernoviča 
16.09. 1948. - 28.02.2016.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā noslēgtas 
laulības

02.02.2016.
Jānis Keterliņš un Ieva Orupe

17.02.2016.
Sergejs Orlovs un 

Margarita Stepanova

22.02.2016.
Andrejs Jerkins un 
Jeļena Vahovska

29.02.2016.
Arnis Ozoliņš un Ingrīda Balode

Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī. 

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

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

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

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

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

14.martā
Plkst. 12.00 Mārupes novada atklātās sacensības Tautas bumbā, Mārupes sporta kompleksā

15.martā
Plkst. 13.00 LJBL U15 spēle Mārupes SC – Saldus, Mārupes sporta kompleksā

16. un 17.martā
Plkst. 9.00 MSC un LJBL organizētais Kāruma kauss 3.posms U11 un U10, Mārupes sporta 
kompleksā

18.martā
Plkst. 16.00 LJBL U15 spēle Mārupes SC – Jūrmala, Mārupes sporta kompleksā

19.martā
Plkst. 9.00 BMX testu diena, Tīraines sporta kompleksā
Plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās līgas sacensības sievietēm volejbolā, Mārupes sporta kom-
pleksā

21.martā
Plkst. 21.15 DAL čempionāts Kursa MRU/Mārupe 35+ - BK Jūrmala, Tīraines sporta kom-
pleksā

25.martā
Plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības novusā, Mārupes sporta un atpūtas centrs, Dau-
gavas iela 29a

26.martā
Plkst. 10.00 Mārupes novada sacensības galda tenisā, Mārupes sporta un atpūtas centrs, 
Daugavas iela 29a

28.martā 
Plkst. 10.00 Lieldienu turnīrs zolītē “Master cup”, Mārupes sporta un atpūtas centrs, Dau-
gavas iela 29a

2.aprīlī
Plkst. 10.00 futbola turnīrs U8 grupā, Tīraines sporta kompleksā
Plkst. 12.00 Mārupes novada atklātās sacensības Tautas Bumbā, Mārupes sporta kompleksā

9.aprīlī 
Plkst. 9.00 Mārupes SC organizētais 3x3 turnīrs basketbolā U9 vecuma grupā, Mārupes 
sporta kompleksā

10.aprīlī
Plkst. 12.00 Latvijas nacionālās līgas sacensības sievietēm volejbolā, Mārupes sporta kom-
pleksā

12.aprīlī
Plkst. 18.00 Pavasara Krosa 1.posms, Jaunmārupē

Ar MNBL spēļu grafiku var iepazīties mājaslapā 
www.mnbl.lv.

Basketbols 
6.februārī Mārupes sporta 

kompleksā notika Basketbola 
Tehnikas Dienas sacensības. 
163 dalībnieki 5 vecuma grupās 
noskaidroja veiklākos, precīzā-
kos, ātrākos sportistus 7 basketbo-
la tehnikas disciplīnās. Mārupes 
Sporta centra audzēknis Rihards 
Striks ieguva 1.vietu disciplīnā 
– Lieliskais lēcējs, kopvērtējumā 
iegūstot 7.vietu. 4.vietu kopvērtē-
jumā ieguva Rolands Dižgalvis, 
5.vieta – Robertam Aseriņam.

13.-14. februārī Mārupes sporta 
centrā risinājās basketbola turnīrs 
“Marupe Cup “2016” (U10 vecu-
ma grupas basketbolistiem). Šī 
gada turnīrā piedalījās sešas ko-
mandas: A.Kraukļa BS, Tukums, 
Valmiera/ORDO, DSN, Mārupes 
SC un viesi no Igaunijas Kohila 
KK. Visas komandas savā starpā 
aizvadīja viena apļa turnīru, tie-
koties katra ar katru. Mārupes SC 
komanda pirmajā dienā izcīnīja 
trīs uzvaras, tika pārspētas Tuku-
ma, A.Kraukļa BS un Valmiera/
ORDO komandas. Tomēr izšķi-
rošā spēle izrādījās starp Māru-
pes SC un DSN komandām, kur 
nedaudz meistarīgāki bija DSN 
jaunie basketbolisti, uzvarot spēlē 
ar 30:29. Trešajā vietā sacensībās 

Par sportu īsumā
A.Kraukļa BS. Mūsu viesi Kohila 
KK komanda ierindojās ceturta-
jā vietā, piektie palika Valmiera/
ORDO, sestie Tukuma basketbo-
listi.

13. un 14. februārī U12 koman-
da piedalījās LJBL Minispēlēs 
Bauskā. 3.kārtas 2.posms. Ar re-
zultātiem var iepazīties mājaslapā 
www.basket.lv. 

5.martā Mārupes spor-
ta kompleksā notika 3x3 tur-
nīrs “Mārupes Kauss “2016” 
(2006.g.v.zēniem), kurā uzvaru 
izcīnīja “Mārupes Haizivis”!!! 
Nākamais 3x3 turnīrs notiks 
2007.g.dz.zēniem, 9.aprīlī.

6.martā Mārupes SC audzēkņi 
piedalījās VEF LJBL talantu 
nedēļas noslēguma pasākumā 
OC Rīga. Mārupes SC basketbo-
listi piedalījās stafetes skrējienos 
un 3 punktu metienu konkursā! 
Veiksmīgākie izrādījās U12 gru-
pas stafetes skrējiena dalībnieki, 
kuri aizkļuva līdz pusfinālam, 
kurā piekāpās A.Kraukļa VEF BS 
basketbolistiem un dalīja 3.vietu 
ar VEF Ķeizars jaunajiem spor-
tistiem.

Vairāk informācijas par Māru-
pes sporta centra basketbolistu 
aktivitātēm www.facebook.com/
SC-Marupe-Basketball

Taekvondo 
12.- 14.februārī Tallinā noti-

ka “Estonian Open Martial arts 
Games 2016”, kurā piedalījās 
Mārupes sporta centra audzēkņi. 
1.vieta- Dāvids Bērziņš, 2.vieta 
- Aleksis Keviņš, Agate Žīgure, 
3.vieta- Kārlis Pļavinieks, Aleks 
Ribčenko, Rihards Kuklis.

20.februārī notika Mārupes SC 
organizētās taekvondo sacensības 
bērniem un jauniešiem “Pirmais 
solis”, kurās gandrīz katrā svara 
kategorijā Mārupes SC audzēk-
ņi ieguva godalgotas vietas. Re-
zultātus var apskatīt pašvaldības 
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā 
Sports.

Volejbols
Mārupes vidusskolas abas mei-

teņu komandas izcīnījušas iespē-
ju piedalīties lielajā Lāses kausa 
izcīņas finālā, kas 9.aprīlī notiks 
Skonto hallē. Paldies trenerim 
Andrim Kļaviņam un Mārupes 
vidusskolas sporta treneriem.

Tautas bumba
Noslēdzoties Latvijas Repub-

likas 69.skolēnu spartakiādes fi-
nālturnīram 2016. gada 4. martā 
tautas bumbā, uzvaru sacensībās 
guvusi Jaunmārupes pamatskolas 
komanda, atkārtojot šo panākumu 
otro gadu pēc kārtas.

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums

Mārupes katoļu draudze in-
formē, ka 2016. gada 13. martā 
plkst. 11:00 notiks Mārupes kato-
ļu draudzes dievkalpojums, kuru 
svinēs priesteris Imants Medvec-
kis. Dievkalpojums notiks Māru-
pes Mūzikas un mākslas skolas 
zālē (Mazcenu alejā 39, Jaunmā-
rupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes novada 
senioru biedrības 

valdes paziņojums
Senioru biedrības valde aicina 

uz kārtējo biedru kopsapulci, kas 
notiks 2011.gada 18.martā plkst. 
11.00 Mārupes kultūras namā, 
Daugavas ielā 29.

Aicināti piedalīties visi biedrī-
bas biedri.

Reģistrācija no plkst. 10.00
Sapulce tiek sasaukta atbilstoši 

biedrības statūtiem un tās darba 
kārtībā būs šādi jautājumi:
1. Valdes priekšsēdētāja v.i. ziņo-

jums par 2015.gadu;
2. Revīzijas komisijas atzinums 

par 2015.gada pārskatu;
3. 2016.gada prioritāšu izskatīša-

na;
4. Biedrības valdes un revīzijas 

komisijas vēlēšanas;
5. Neformālā daļa.

Nokļūšanai uz kopsapulci 
tiek norīkots autobuss.

Plkst. 10.00 Skulte (brauciena 
maršruts - Jaunmārupe, Mārupe, 
Mārupes vidusskola, Tīraine (ap 
plkst. 10.30)) – Mārupes Kultūras 
nams.

Sveicam 
novada 

seniorus

valentīnai rupeikai 
6. februārī palika 
80 gadi

inesei reišulei 
9. februārī palika 
94 gadi

aivaram repšem 
10. februārī palika 
80 gadi

almai linē 15. februārī 
palika 90 gadi

Zoyai brodyuk 
15. februārī palika 
80 gadi

valentīnai šternai 
19. februārī palika 
85 gadi

Salomejai Skurjatai 
19. februārī palika 
91 gads

valentīnai blūmai 
26.februārī palika 
80 gadi 


