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2019.GADA APRĪLIS

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

2019. gada 1. aprīlī Mārupes 
novada dome un VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga”” svinīgi parakstīja 
sadarbības memorandu, kas aplieci-
na abu pušu turpmāko sadarbību ar 
mērķi uzlabot vietējās kopienas 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgi 
strādājot pie savstarpējās sadarbī-
bas projektu īstenošanas un atbals-
tot dažādas pašvaldības aktivitātes.

Lidosta “Rīga” līdz šim jau 
vairāku gadu garumā ir ak-
tīvi atbalstījusi visdažādākās 

pašvaldības ieceres, līdzdarbojoties 
vides un infrastruktūras projektos, at-
balstot kultūras pasākumus, rīkojot 
skolēnu un iedzīvotāju ekskursijas 
lidostā. Tāpat atzinīgi vērtējams ir 
lidostas ieguldījums, sadarbībā ar 
biedrību “Mārupes uzņēmēji” un 
novada izglītības iestādēm orga-
nizējot skolēnu mācību uzņēmu-
mu izstādes un konkursus topoša-
jiem uzņēmējiem, tādējādi veicinot 
uzņēmējdarbības vides attīstību 
novadā. 2018.gadā Mārupes nova-
da dome par līdzšinējo ieguldījumu 
lidostai “Rīga” piešķīra apbalvoju-
mu “Novada sadarbības partneris”. 

1.aprīlī Mārupes novada domē 
tikās domes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Bojārs un lidostas “Rīga”” valdes 
priekšsēdētāja Ilona Līce, lai parak-
stītu sadarbības memorandu, kas 
nostiprina savstarpējo sadarbību 
vie tējās kopienas iedzīvotāju dzī
ves kvalitātes celšanā.

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: 
“Mēs tiešām varam lepoties ar tik 
nozīmīgu un ietekmīgu stratēģis-
ko partneri kā lidosta “Rīga”, kas 
ne tikai apzinās nepieciešamību ie
guldīt vietējās sabiedrības dzīves 
kvalitātes celšanā, bet arī sniedz 

būtisku ieguldījumu Latvijas taut-
saimniecības attīstībā. Jau līdz šim 
lidosta “Rīga” ir atbalstījusi dažā-
das pašvaldības aktivitātes un ini-
ciatīvas, tāpēc esmu gandarīts, ka 
mūsu sadarbība tiek nostiprināta 
arī juridiski, iezīmējot skaidrus rīcī-
bas virzienus un sadarbības jomas.”

Lidostas „Rīga” valdes priekš
sēdētāja Ilona Līce: “Lidosta “Rīga” 
apzinās, ka ar savu saimniecisko 
darbību tā ietekmē to cilvēku dzī
ves kvalitāti, kuru mājvietas atro-

das lidostas tuvumā, tādēļ lidostai 
“Rīga”  uz ilgtspējīgu attīstību vērs-
tam un sociāli atbildīgam uzņēmu-
mam  sadarbība ar vietējo kopienu 
ir īpaši nozīmīga. Esmu pārliecinā-
ta, ka šodien parakstītais memo-
rands sniegs abpusējus ieguvumus 
un veicinās vēl ciešāku sadarbību 
starp lidostu “Rīga”, Mārupes nova-
da pašvaldību un tās iedzīvotājiem. 
Parakstot memorandu, lidosta vēl-
reiz apliecina, ka ir atbildīgs partner-
is attiecībā uz vietējo ko pienu, ap-

kārtējo vidi un sabiedrību kopumā.”
Memoranda mērķis ir uzlabot vie

tējās kopienas iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, uzturot regulāru dialogu 
starp lidostu “Rīga” un Mārupes 
novada pašvaldību, kopīgi strādā-
jot pie savstarpējās sadarbības pro-
jektiem dažādās jomās. 

Dokuments paredz atbalsta 
pasākumus novada bērniem un 
jauniešiem, piemēram, skolēnu 
mācību uzņēmumu izstādes izvie
tošanu lidostas “Rīga” telpās, ek-

skursiju nodrošināšanu, kā arī regu
lāru informēšanu par darba iespē-
jām lidostā.  Plānots arī atbalsts 
personām ar invaliditāti, iesaistoties 
Mārupes novada Sociālā dienesta 
aktivitātēs un pasākumos. Lidosta 
“Rīga” ir  apņēmusies sniegt atbalstu 
pašvaldībai tās organizētajos pasā-
kumos – kultūras, sporta, izglītības, 
tūrisma, sociālās darbības jomās, 
kā arī iesaistīt novada pašdarbības 
kolektīvus lidostas pasākumos.

MĀRUPES NOVADA DOME UN 
LIDOSTA “RĪGA” PARAKSTA 
SADARBĪBAS MEMORANDU

Izsenis aprīlis bijis “spodrības” 
mēnesis, kad pirms vasaras 
iestāšanās sakopjam savas mājas 
un piemājas teritorijas. Arī šogad, 
iestājoties pavasarim, aicinām ik
vienu mārupieti sakopt mājai pie
gulošās publiskās teritorijas un ielu 
malas, atbrīvojot tās no gada nogalē 
sabirušajām lapām, zariem un 
garāmgājēju radītajiem atkritu
miem. Aicinām sakopšanas darbus 
veikt līdz svētkiem – Lieldienām, lai 
pavasara saulgriežu svinības 
sagaidītu skaistā un sapostā 
novadā!

Šogad, lai atbrīvotos no mā-
jām piegulošajās publiska-
jās teritorijās un ielu malās 

savāktajiem atkritumiem, Mārupes 
novada Pašvaldības īpašumu pārval-
de piedāvās mārupiešiem saņemt 
maisus atkritumu savākšanai un no-
drošinās aizpildīto maisu aizvešanu.

Pašvaldība aprīļa mēnesī 

iedzīvotājiem nodrošinās iespē-
ju saņemt divu veidu maisus – zi-
lus plastmasas atkritumiem un bal-
tus pārējiem atkritumiem, tādējā-
di mudinot šķirot un ikdienā pie-
domāt par plastmasas atkritumu 
radīto piesārņojumu.

Lai vienotos par maisu 
saņemšanas vietu un laiku, lū
dzam zvanīt pa tālruni 29435695, 
25748982, 67687149.

Kad maisi pilni, izvieto tos re
dzamā vietā ceļa malā un ziņo 
pašvaldībai, rakstot uz epasta adre-
si ipasumu.parvalde@marupe.lv. 
Epastā norādi izvešanas pieteicē-
ju, savākto atkritumu izvietošanas 
adresi un savākto maisu skaitu.

Plānotie atkritumu maisu 
savākšanas datumi 8. un 15.aprī-
lis. Lūdzam aizpildītos maisus dienu 
pirms plānotās izvešanas vai darb-
dienas sākumā (pirms plkst.8.00) 
novietot ceļa malā, redzamā vietā.

Atceries Mārupe ir mūsu mājas!

Saposīsim Mārupi pavasarim

plastmASA
i

No kreisās: Lidostas „Rīga” valdes priekš sēdētāja Ilona Līce un Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs paraksta sadarbības memrandu kopēju projektu īstenošanai
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 

darbi ziemas apstākļos, SIA “Eco 
Baltia vide”, līguma summa līdz 41 
999,99 eiro bez PVN.

Sporta preču piegāde, SIA 
“RANTZOWS SPORT”, līguma sum-
ma līdz 41 999,99 eiro bez PVN.

Kausu, medaļu, medaļu lentu, figū-
ru, dekoru, plākšņu piegāde Mārupes 
novada pašvaldības iestādēm, SIA 
“GEKA”, līguma summa līdz 41 
999,99 eiro bez PVN.

AKTUĀLIE IEPIRKUMI
Transporta pakalpojumi Mārupes 

novada izglītojamo pārvadāšanai 
un neregulāro pārvadājumu no-
drošināšana, piedāvājumu iesniegša-

Mārupes pašvaldībai ir piešķir-
ta kvota 260 000 eiro apmērā pro-
jekta “Ceļa C10 pārbūve” (Nr. 18
04A00702000105) īstenoša-
nai. Projekts tiks īstenots Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros. 

Projekta ietvaros 2019.gada 
būvniecības sezonā tiks veikta ceļa 
C10 (Mazieķi  Priedāji  Stīpnieku 
ceļš) posmā no valsts vietējā auto-
ceļa V14 Jaunmārupe – Skulte līdz 
īpašumam ar kad. Nr. 80760060117 
pārbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā 

na līdz 30.04.2019.
Automašīnas noma (operatīvais 

līzings) Mārupes novada pašvaldības 
vajadzībām, piedāvājumu iesniegša-
na līdz 09.04.2019.

Ielu apgaismojuma izbūve, 
piedāvājumu iesniegšana līdz 
16.04.2019.

Atkritumu izvešanas pakalpojumi 
no Mārupes kapsētām un konteine-
ru noma, piedāvājumu iesniegšana 
līdz 02.04.2019.

Kungu ielas pārbūves būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība, 
iesniegti četri piedāvājumi, notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

Domes izpilddirektors
 Kristaps Ločs

tiks izveidots Skultes ciema sa
vienojums ar novada administratī-
vo centru, kā arī tiks nodrošināta 
piekļūšana lauksaimnieciskās pro-
dukcijas ražošanas zemei.

Saskaņā ar būvprojektu pārbūvē-
jamā ceļa posma garums ir 1412 
m. Ceļa platums pēc pārbūves būs 
7 m. Būvprojektā paredzēta brauk-
tuves paplašināšana vietās, kur tas 
ir nepieciešams. Ceļa segai paredzē-
ta konstrukcija ar salizturīgo slāni, 
minerālmateriālu maisījuma pama-
ta kārtu un minerālmateriālu maisī-
juma virskārtu.

Projekta kopējās izmaksas ir 298 
439,23 eiro. No tām 260 000 eiro 
publiskais finansējums un 38 439,23 
eiro pašvaldības finansējums. 

Lēma par zemes ierīcības projektu, 
adrešu maiņu un lietošanas mērķu 
noteikšanu.

Lēma par finansiālu atbalstu nova-
da sportistiem.

Apstiprināja nolikumu “Par 
tiesībām slēgt līdzdarbības līgu-
mu un saņemt finansējumu valsts 
pārvaldes uzdevuma veikšanai” un 
pieteikumu vērtēšanas komisijas 
nolikumu iedzīvotāju veselīga dzī
vesveida un sporta veicināšana  
“Sporta izglītības interešu program-
ma tenisā”.

Apstiprināja Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņu 
uzņemšanas noteikumus.

Lēma piešķirt biedrībai “Mārupes 
Hokeja savienība”, līdzfinansējumu 
20 000 eiro apmērā 2019.gadā ar 
2017.gada 10.februāra līdzdarbības 
līgumu Nr.217/2432017 uzdotā pār-
valdes uzdevuma veikšanai.

Lēma dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparādus vairākām 
personām.

Lēma piešķirt biedrībai „Pierīgas 
partnerība” līdzfinansējumu 1028,50 
eiro apmērā, projekta Nr.1700 
A019.332000005 „TŪRISMS KOPĀ” 

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Jaunmārupes pamatskolas 
moduļu tipa būves būvprojekta iz-
strādei, būvdarbiem un autoruz-
raudzībai 522 249,77 eiro apmērā, 
nodrošinot no pašvaldības budžeta 
10% līdzfinansējumu jeb 58 027,75 
eiro.

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Mārupes pamatskolas moduļu 
tipa būves būvprojekta izstrādei, būv
darbiem un autoruzraudzībai 436 
763,16 eiro apmērā, nodrošinot no 
pašvaldības budžeta 10 % līdzfi-
nansējumu jeb 48 529,24 eiro; 

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Mārupes pamatskolas pār-
būves būvprojekta izstrādei, būv

Mārupes novada pašvaldība iz
sludina pieteikšanos uz pašvaldī-
bas palīdzību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās. Kopējais pieeja-
mais finansējums Mārupes novada 
2019. gada budžetā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu līdzfinansēšanai ir 
plānots 14 000 eiro. Vienai 
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 
iespējams saņemt atbalstu līdz 
7000 eiro.

Dzīvojamā māja līdzfinansē-
jumu ir tiesīga saņemt ti-
kai vienu reizi. Mārupes 

novada domes saistošie noteiku-
mi nr.8/2011 “Mārupes novada 
pašvaldības palīdzības piešķiršanas 
kārtība energoefektivitātes pasāku-
mu 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. 

Iesniegumu Mārupes nova-
da domei pašvaldības palīdzības 
saņemšanai iesniedz dzīvokļu 
īpašnieku pilnvarotā persona, pie
vienojot 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. 
Papildus 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 dokumen-
ti/Saistošie noteikumi). 

Iesniegumu no 2019. gada 29. 
aprīļa līdz 2019. gada 31. maijam 
kopā ar augstāk minētajiem do-
kumentiem var iesniegt personīgi 
Mārupes novada Domes klientu ap-
kalpošanas centrā 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 aicinām 
klātienē vērsties Mārupes novada 
domes Attīstības nodaļā vai rakstīt 
Inutai Šarokai uz epastu inuta.sa-
roka@marupe.lv. 

Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2017.2020.gada pasākuma 
“Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” ietvaros īstenošanai 
saskaņā ar Lauku atbalsta dienes-
ta 2017.gada 19.oktobra lēmumu 
Nr.10.9.311/17/1777 “Lēmums par 
projekta iesnieguma apstiprināša-
nu”. 

Lēma piešķirt biedrībai “Mārupes 
BMX klubs” finansējumu 10 000 eiro 
Latvijas Nacionālā čempionāta 2019.
gada 8.jūnijā un Mārupes BMX kausa 
sacensību  2019.gada 9.jūlijā orga-
nizēšanai Mārupes novadā, “Tīraines 
dārzi6”.

Lēma piešķirt SIA “Alaudo” finan-
siālo atbalstu 1500 eiro apmērā 
kultūras pasākuma – starptautiskā 
sporta deju sacensību “Jaunmārupe 
2019” īstenošanai Jaunmārupes 
pamatskolas telpās Mazcenu ale-
jā 4A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 
2019.gada 18. un 19.maijā.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.8/2019  “Par Mārupes novada 
domes 2013.gada 18.jūnija  saistošo 
noteikumu Nr.10/2013 “Noteikumi 
par neapbūvētu Mārupes novada 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

darbiem un autoruzraudzībai 9 
144 351,51 eiro apmērā, nodrošinot 
pašvaldības budžeta līdzfinansē-
jumu 10 % apmērā: 2019.gadā– 
pašvaldības budžeta finansējums 
145 200,00 eiro, Valsts kases aizņē-
mums 1 306 800,00 eiro; 2020.gadā– 
pašvaldības budžeta finansējums 
870 839,06 eiro, Valsts kases aizņē-
mums 7 837 551,51 eiro.

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Rožkalnu ielas pārbūvei 222 
835,07 eiro apmērā, nodrošinot no 
pašvaldības budžeta 25% līdzfi-
nansējumu jeb 74 278,36 eiro.

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Paleju ielas pārbūvei 190 
494,62 eiro apmērā, nodrošinot no 

zemesgabalu nomas maksas no-
teikšanas kārtību” atzīšanu par 
spēku zaudējušiem”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.6/2019 “Par Mārupes novada 
domes 2017.gada 24.maija  sais-
tošo noteikumu Nr.21/2017 “Par 
maksimālo maksu (tarifiem) par pa
sažieru un bagāžas pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un par 
pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 
taksometriem licencēšanas kārtī-
bu Mārupes novada administratī-
vajā teritorijā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.7/2019 „Grozījumi Mārupes nova-
da domes 2016.gada 31.augusta 
saistošajos noteikumos Nr.29/2016 
“Mārupes novada kapsētu uz-
turēšanas noteikumi””.

Atcēla Mārupes novada domes 
2014.gada 29.janvāra lēmumu 
Nr.20 “Par maksas pakalpojumiem 
Mārupes novada kapsētās”.

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

pašvaldības budžeta 25% līdzfi-
nansējumu jeb 63 498,21 eiro.

Lēma ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē Druvas ielas, Dikļu ielas un 
Jaunzemu ielas pārbūvei 799 105,41 
eiro apmērā, nodrošinot no pašvaldī-
bas budžeta 25% līdzfinansējumu 
jeb 266 368,47 eiro.

Pieņēma Mārupes novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 9/2019 
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2019.gada 23.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes 
novada pašvaldības 2019.gada 
budžeta apstiprināšanu””.

Mārupes novada domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Domes lēmumi 27.marta sēdē

Domes lēmumi 3.aprīļa ārkārtas sēdē

Tiek izsludināta pieteikšanās pašvaldības atbalstam 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Informācija par Publisko iepirkumu 
likuma kārtībā veiktajiem 
iepirkumiem martā

Pašvaldība projekta ietvaros 
pārbūvēs ceļu C-10

2019. gada sākums aizvadīts ak-
tīvi, uz sēdēm sanākot gan 
Uzņēmēj darbības atbalsta, Mārke
tinga un Tūrisma konsultatīvajām 
padomēm, gan Izglītības, Sporta un 
aktīvās atpūtas un Kultūrvides kon-
sultatīvajai padomei.  

2018. gada decembra 
“Mārupes Vēstis” izdevumā 
Mārupes novada iedzīvotāji, 

uzņēmēji un biedrības tika aicinā-
tas pieteikties dalībai konsultatīva-
jās padomēs. Aicinājumam kopumā 
atsaucās 22 interesenti, 10 no tiem 
uzņemti padomēs. 

Mārupes novada Dome priecājas 
strādāt kopā ar aktīviem iedzīvotā-

Mārupes novada pašvaldība iz sludina konkursu par tiesībām veikt valsts 
pārvaldes uzdevumu uz līdzdarbības līguma pamata, īstenojot sporta in-
terešu izglītības programmu tenisā. 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2019.gada 15.maijam Mārupes novada 
domes Klientu apkalpošanas centrā  Daugavas ielā 29, Mārupē, 
slēgtā aploksnē. Konkursa nolikums pie ejams vietnē www.marupe.

lv vai saņemams drukātā veidā domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā. 

Līdzdarbības mērķis ir uzlabot dzī ves vides kvalitāti novadā, paredzot 
iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību pasākumos, kas veicina iedzīvotā-
ju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

jiem, uzņēmējiem un biedrībām, kas 
iesaistās un sniedz savu pienesu-
mu novada attīstībai.

2019. gada konsultatīvo padomju 
sēdēs tika pārrunāti nozarēm būtis-
ki jautājumi, tai skaitā 2019. gada 
budžets un plānotās investīcijas 
nozarēs, atskats par 2018. gadā 
paveikto un diskusijas par plāno-
tajām aktivitātēm, turpmākajām dar-
bībām nozaru attīstības stratēģiju 
ieviešanai. Šā gada sākumā ir arī 
noslēgts līgums par Attīstības pro-
grammas izstrādi 2020. – 2026.gad-
am ar termiņu līdz gada beigām, kurā 
aktīvi iesaistīsies arī konsultatīvo 
padomju dalībnieki.

Turpinās darbs konsultatīvajās 
padomēs

Pašvaldība izsludina konkursu
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 8.aprīlis 2019

Mārupes novada pašvaldībai ie-
saistoties projektā “Co2mmunity” 
par vietējo iedzīvotāju grupu (ko
pienu) atjaunojamās enerģijas pro-
jektu kopradīšanu un kopfinansēša-
nu, 27.martā Mārupes novada dome 
uzņēma projekta partnerus no as-
toņām Eiropas valstīm  Vācijas, 
Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Igauni-
jas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. 

Viesus sagaidīja Mārupes 
novada domes izpilddi-
rektors Kristaps Ločs, īsā 

prezentācijā iepazīstinot projekta 
partnerus ar Mārupes novadu – 
mūsu dabas bagātībām, tūrisma 
iespējām un plaukstošo uzņēmē-
jdarbību. Projekta eksperts Raivis 
Šķērstens iepazīstināja klātesošos 
ar novadā līdz šim paveikto ener-
goefektivitātes jomā. Varam le
poties ar 2014. gadā Jaunmārupes 
pamatskolā uzstādīto saules siltu-
ma enerģijas kolektoru sistēmu un 
saules PV paneļu sistēmu elektro-
enerģijas ražošanai no atjaunoja-
miem energoresursiem.  Lai aplūko-
tu siltā ūdens un elektroenerģijas 
ieguvei uzstādītās sistēmas klā-
tienē, „Co2mmunity” projekta 
partneri apmeklēja Jaunmārupes 
pamatskolu. Šī projekta ietvaros tieši 
Jaunmārupes pamatskolā tiks izvei-
dots monitoringa stacijas modelis, 
kā rezultātā ikvienam būs iespēja 
iepazīties ar saules radītās enerģijas 
ietaupījumu, interaktīvi atspoguļojot 
to Mārupes pašvaldības mājaslapā.

Vizītei par godu, parādot skolēnu 
un viņu vecāku iesaisti ne tikai ener

goefektivitātes jomā, bet arī vides 
aizsardzībai nozīmīgos jautāju-
mos   Jaunmārupes pamatsko-
las 1. – 3. klases skolēni kopā ar 
vecākiem izgatavoja lampas un to 
abažūrus, izmantojot mājās atro-
damus priekšmetus – piena pa kas, 
kartona kastes, plastmasas pude-
les u.c. 

4.–9. klašu skolēni izgatavoja 
dažādas saimniecībā noderīgas lie-
tas no plastmasas maisiņiem, mūžu 
nokalpojušiem krekliem, avīzēm un 
citiem sadzīves priekšmetiem, snie
dzot tiem jaunu pielietojumu. Lai 
noteiktu oriģinālākās idejas, pro-
jekta partneri tika aicināti iejusties 
starptautiskas žūrijas lomā, balso-
jot par viņuprāt interesantākajiem 
izstādes darbiem. Viesi ļoti atzinī-
gi vērtēja paveikto, kā arī uzteica 
skolēnu izpratni par resursu taupī-

bas nozīmīgumu. 
Skolotājiem klasēs pārrunājot 

ener goefektivitātes jautājumus, 
katra klase radīja plakātu, aicinot 
taupīt energoresursus, izvēlēties 
dabai draudzīgu dzīvesveidu un 
ieviest inovatīvus enerģijas ieguves 

risi nājumus.
Pēc pašvaldības iniciatīvas vie ns 

no bērnu veidotajiem plakātiem ir 
pārtapis informatīvā skrejlapā, kuru 
katrs mārupietis saņēma savā past-
kastītē kopā ar izdevumu “Mārupes 
Vēstis”. Daļa no Jaunmārupes 

skolēnu veidotajiem plakātiem 
izstādīti Mārupes novada domē, 
Daugavas ielā 29, lai ikviens nova-
da iedzīvotājs var aplūkot tos un 
smelties iedvesmu zaļākam dzīves-
veidam. Izstāde apskatāma līdz 18. 
aprīlim. 

Mārupes novada dome izsaka 
pateicību Jaunmārupes pamatskolai 
par aktīvo līdzdalību projekta partne-
ru uzņemšanā, īpašs paldies direk-
tores vietniecēm Laurai Buravcovai 
un Ilzei Graudiņai par ieguldīto dar-
bu izstāžu sagatavošanā. 

Noslēgumā ārvalstu viesi tika 
iepazīstināti ar Cenas tīreli, Natura 
2000 teritoriju, kur līdzās dabas 
liegumam notiek arī aktīva kūdras 
ieguve. Projekta dalībniekiem bija 
iespēja aplūkot arī unikālos dabas 
skatus pie Skaista ezera.

„Co2mmunity” projekta mērķis ir 
palielināt sabiedrības zināšanas par 
kopienu enerģijas projektu attīstī-
bu un veicināt atjaunojamo ener
goresursu plašāku un efektīvāku 
izmantošanu. Par kopienu enerģijas 
projektiem sauc projektus, ko veido, 
ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotā-
ji sadarbībā ar pašvaldību, bizne-
sa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli 
svarīgi un sniedz būtisku ieguldīju-
mu augstāka atjaunojamās enerģi-
jas īpatsvara sasniegšanai enerģi-
jas ražošanā Eiropā. Projekta iet-
varos Mārupes novada pašvaldībā 
plānots izveidot vietējo iedzīvotāju 
grupu (kopienu) atjaunojamās ener
ģijas projektu kopradīšanai un īste-
not kopienu enerģijas pilotprojektu. 

Notikusi projekta “Co2mmunity” partneru vizīte Mārupes novadā

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām Mārupes novada Attīstības 
programmas 2020. – 2026.gadam un citu attīstības dokumentu izstrādē

Mārupes novada dome ir uzsākusi darbu pie Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādes. Programmas izstrāde notiek laika posmā līdz 2019.gada decembrim, kad to plānots 
apstiprināt Mārupes novada domē. Papildus Attīstības programmas izstrādei norit darbs arī pie Mārupes novada izglītības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrādes un Mārupes novada 
zīmolvedības stratēģijas ieviešanas un rīcības plāna izstrādes. 
Minēto dokumentu izstrādes laikā plānota virkne sabiedrības līdzdalības pasākumu, lai pēc iespējas plašāk tiktu pārstāvēti iesaistīto mērķgrupu viedokļi. Jau aprīļa mēnesī būs iespēja izteikt 
savu viedokli, aizpildot arī anketu.

Aicinām iesaistīties un būt aktīviem novada attīstībā!
Sabiedrības līdzdalības pasākumi Plānotās sabiedrības līdzdalības mērķgrupas Plānotā pasākuma norises vieta Plānotais norises 

laiks

Attīstības programmas izstrāde
Tematiskās darba grupas sadalījumā 
pa sekojošās jomām:
• Pilsētvide un labiekārtojums 
• Kultūra, tūrisms, mārketings, sports 
un brīvais laiks;
• Pakalpojumi un uzņēmējdarbība

Domes speciālisti, 
iestāžu pārstāvji, 
nevalstiskās organizācijas, komersanti 
(pieteikšanās obligāta)

Mārupes novada dome, Daugavas iela 29

Katra no darba 
grupām vienu reizi 
maija beigās/ jūnija 
sākumā, otru reizi 
augusta beigās/ 
septembra sākumā

Iedzīvotāju forumi
Iedzīvotāji, 
nevalstiskās organizācijas, komersanti
(pieteikšanās vēlama)

Vismaz četri pasākumi:
1) Mārupe, 
2) Tīraine un Šosciems,
3) Skulte, 
4) Jaunmārupe un Vētras

Jūnijs

Anketēšana
Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji 
(līdzdalība bez pieteikšanās)

Anketa pašvaldības interneta vietnē sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”, 
drukātā veidā Domes iestādēs: (Domes ēka, Pašvaldības īpašumu pārvalde, 
dienas centri, bibliotēka)

Aprīlis

Rakstiska priekšlikumu iesniegšana
Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji 
(līdzdalība bez pieteikšanās)

Iesniedzams rakstiski Mārupes novada Domei: 
marupe.info@marupe.lv
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads LV2167

Līdz 1.jūnijam

Izstrādātās programmas publiskā 
apspriešana

Ikviens mārupietis – iedzīvotāji un uzņēmēji 
(līdzdalība bez pieteikšanās)

Vismaz 2 sanāksmes (Mārupe, Jaunmārupe); Rakstiska priekšlikumu 
izteikšana Oktobris

Izglītības stratēģijas izstrāde
Diskusija par izglītības nozares 
aktualitātēm novadā

Iedzīvotāji, nevalstiskās organizācijas, 
komersanti (pieteikšanās vēlama) Domes telpās 14.maijs

Zīmolvedības stratēģijas izstrāde

Viedokļu līderu darbseminārs
Domes speciālisti, nevalstiskās organizācijas, 
iedzīvotāji, komersanti
(pieteikšanās vēlama)

Domes telpās Maijs/Jūnijs

Mājražotāju un amatnieku 
darbseminārs

Mājražotāji, amatnieki
(pieteikšanās vēlama) Biznesa Vēstniecība Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads Jūnijs

Lūdzam pieteikties līdzdalībai Jūs interesējošā sabiedrības līdzdalības pasākumā līdz 2019.gada 10.maijam, elektroniski sūtot informāciju uz epastu inuta.saroka@marupe.lv vai pa pastu, 
adresējot to Mārupes novada domei, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV2167, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un epastu) un vēlamo līdzdalības veidu 
uz vienu vai vairākiem no augstāk norādītajiem pasākumiem. Par precīzu pasākumu norises laiku un telpām informācija tiks publicēta izdevumā “Marupes vēstis” un pašvaldības interneta vietnē 
sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. 
Atbildīgā amatpersona par Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādi  Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tel. 67149875, epasts: ilze.kremere@marupe.lv.
Plašāk ar informāciju par Attīstības programmas izstrādi iespējams iepazīties Mārupes novada Domes interneta vietnes sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti, kur tiek 
publicētas aktualitātes saistībā ar Attīstības programmas izstrādi un turpmāk būs pieejami arī sagatavotie dokumenti.

Projekta partneri vērtē skolēnu izstādes darbus
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Mārupes vēstis

pirmdiena, 8.aprīlis 2019

Mārupes novada dome 2019. ga-
da 27.martā ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.8 (protokols Nr.3) “Par nekusta-
mo īpašumu Lielā iela 2 (kadas-
tra Nr.8076 003 0028), Lielā ie-
la 4 (kadastra Nr.80760030072) 
un I128 Kalmju iela (kadastra 
Nr.80760030385), Mārupē, Mārupes 
novadā, detālplānojuma projekta no-
došanu publiskajai apspriešanai”. 

Publiskā apspriešana notiks no 
10.04.2019. līdz 10.05.2019. 

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2019.gada 25.aprīlī 
plkst.17.30 Mārupes novada domes 
sēžu zālē 2.stāvā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
nodrošināt priekšnoteikumus īpašu-
ma izmantošanai tirdzniecības cen-
tra attīstībai un ar to saistītās infra-
struktūras un labiekārtojuma izvei-
dei, tai skaitā pārkārtot ielu sarkanās 
līnijas un precizēt apbūves tehnis-
kos rādītājus un citus nosacījumus. 

Detālplānojuma risinājums paredz 
iespēju apvienoto īpašumu teritorijā 
izbūvēt tirdzniecības centru ar kop-
platību apmēram 3,3 ha, autostāv
vietas apmēram 680 automašīnām 
un labiekārtotas publiskās ārtelpas 
izveidi, ietverot sporta laukumiem, at-
pūtai un apstādījumiem paredzētas 
teritorijas. Piekļuvei pie tirdzniecības 
centra detālplānojuma īstenošanas 
ietvaros izbūvējama lēngaitas sa-
tiksmes josla gar Ulmaņa gatvi un 
projektējamā Kalmju iela posmā 
no Ulmaņa gatves līdz Daibes ie-
lai, kā arī rekonstruējama Daibes ie-
la posmā, kas piekļaujas detālplāno-
juma teritorijai. Par pārējiem satiks-
mes infrastruktūras uzlabojumiem 
plānotās transporta plūsmas no-
drošināšanai vienošanās vēl nav 
panākta, tas tiks risināts līdz de-
tālplānojuma apstiprināšanai, vien-
laikus diskutējot arī par iespējamo 
Lielās ielas savienojumu ar Lielirbes 
ielu tālākā perspektīvā.

Aicinām novada iedzīvotājus 
iepazīties ar sagatavoto attīstības 
priekšlikumu un iesaistīties projekta 
apspriešanā, uzdodot sev interesē-
jošos jautājumus Projekta attīstītā-
jam publiskās apspriešanas sanāks-
mes laikā, kā arī iesniedzot priekš-
likumus rakstiski. Ar detālplānoju-
ma projektu publiskās apspriešanas 
laikā varēs iepazīties Mārupes nova-
da 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 10.04.2019. 
Informācija tiek publicēta arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv 

Priekšlikumus vai iebildumus 
rakstiski lūdzam iesniegt līdz 
10.05.2019. Mārupes novada do-
mei Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV 2167, nosū-
tot tos pa pastu vai iesniedzot klā-
tienē Klientu apkalpošanas centrā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedza-
mi 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 arī iesūtīt, reģistrējoties 
Teritorijas attīstības plānošanas in-
formācijas sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā vērsties 
Mārupes novada domes Attīstības 
nodaļā pie Teritorijas plānotājas 
Daces Žīgures (epasts: dace.zig-
ure@marupe.lv, tālr.67149862) 
apmek lētāju pieņemšanas laikā 
– pirm dienās un ceturtdienās no 
9.00 18.00.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punk-
tu Mārupes novada dome paziņo, ka 2019.gada 27.martā ir pieņemts lē-
mums Nr.9 (sēdes prot. Nr.3)  “Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 
5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031940), detālplānoju-
ma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņo-
jums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad 
parakstīts Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar 
detālplānojuma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.marupe.lv,  ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada 
pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Mārupes novada dome 
2019. gada 27.martā ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.7 
(protokols Nr.3) “Par 
nekustamo īpašumu 
Ozolu iela 63 (kadas-
tra Nr. 80760110940) 
un „Dvīņi” (kadas-
tra Nr80760110611),  
Jaunmārupē, Mārupes 
novadā,  detālplānoju-
ma projekta nodošanu 
publiskajai apsprieša-
nai”. Detālplānojuma iz-
strādes mērķis ir veikt ze-
mesgabala sadalīšanu, lai veidotu dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā.   

Publiskā apspriešana notiks no 15.04.2019. līdz 17.05.2019. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 9.maijā plkst.17.00 

Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties 

Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldī-
bas darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs 
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi/Detālplānojumi 
izstrādes stadijā sākot no 15.04.2019. Informācija tiek publicēta arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 17.05.2019. Mārupes nova-
da domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosū-
tot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorā-
da iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorā-
da nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures (epasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862) apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturt
dienās no 9.00 18.00.

Mārupes novada dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 
(prot. Nr.3) ”Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760030843), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīgu-
ma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmumu var 
iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē un Latvijas ģeo
telpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Mārupes novada Dome 2019.gada 27.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 
(prot. Nr.3) Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760031159), detālplānojuma izstrādes darba uzdevu-
ma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 1.jūlijam. Ar pieņemto lēmu-
mu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē http://
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistibaunplanosana/detalplanojumi un 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskai apspriešanai tiek nodots detālplānojums 
teritorijai, kurā plānota tirdzniecības centra DEPO 
būvniecība – detālplānojums nekustamo īpašumu 
Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 Kalmju iela teritorijai

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, 
detālplānojuma apstiprināšanu

Paziņojums par nekustamo īpašumu 
Ozolu iela 63 un „Dvīņi”, Jaunmārupē, 
detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
„Unguri B”, Mārupē, detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma termiņa 
pagarinājumu 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
Lielā iela 88, Mārupē, detālplānojuma 
izstrādes darba uzdevuma termiņa 
pagarinājumu 
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25.martā atsākti labiekārtošanas 
darbi Jaunmārupē, veidojot mūsdie
nīgu un funkcionāli drošu dabas un 
atpūtas parku ģimenēm.

Ņemot vērā projekta kopē-
jās apjomīgās izmaksas, 
projekts tiek realizēts pa 

kārtām. 2018.gadā tika uzsākts un 
šogad tiek turpināts strādāt pie da-
bas parka projekta 1. un 3.kārtas,  
kuru ietvaros tiks izveidoti jauni gā-

Izskatot Mārupes novada domes 
2019.gada 28.martā iesniegtos 
Jaunmārupes bērnudārza jaun-
būves būvniecības ieceres pub-
liskās apspriešanas materiālus, 
Mārupes novada būvvalde pieņēmu-
si lēmumu uzsākt ierosināto Jaun-
mārupes bērnudārza jaunbūves 
būvniecības ieceres publisko ap-
spriešanu laika posmā no 2019.
gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 3.mai-
jam.

Jaunā pirmsskolas izglītī-
bas iestāde tiek paredzē-
ta 384 pirmsskolas vecu-

ma bērniem un tā atradīsies Ozolu 
ielā 2 (kadastra Nr. 80760110400, 
kadastra apzīmējuma Nr. 8076
0111618), Jaunmārupē, Mārupes 
novadā. Plānotā būve saskaņā ar 
Mārupes novada teritorijas plāno-
jumu 2014.2026. gadam paredzē-
ta savrupmāju apbūves teritorijā un 
darījumu un apkalpes objektu ap-

jēju celiņi un ierīkoti rotaļu laukumi 
tieši mazākiem bērniem.

Mazo bērnu rotaļu laukums 
“Mazais Pavasars”, kas paredzēts 
bērniem vecumā no 16 gadiem, 
tiek veidots ziemeļu daļā no eso
šā Jaunmārupes stadiona stāvlau-
kuma. To paredzēts iežogot ne ti-
kai ar bērnu laukuma nožogojumu, 
bet arī ar apstādījumiem – papildus 
drošībai. Laukumā paredzēta viena 
galvenā ieeja, savukārt cauri visam 

būves teritorijā. 
Ēkas risinājuma konceptam 

pamatā ir pasaku tēla “Zīļuks” ceļš 
uz skolu, atbilstoši šim konceptam 
arī risināti ēkas būvapjomi un fasāžu 
apdare. 

Būvapjomu siluetam pamatā ir 
stilizēta ozola lapas mala, savukārt 
lapas dzīslojums ir pamatā slīpajam 
fasāžu dalījumam gan stiklotajās 
daļās, gan arī koka apšuvuma dalī-
jumā. Koka apšuvums fasāžu ap-
darei izvēlēts kā videi un bērniem 
draudzīgākais no visām citām al-
ternatīvām. Vien vidējā ēkas daļa 
– “Zīļuka ceļš” – risināts neitrālā 
manierē ar baltām, apmestām 
fasādēm. 

Teritorijas risinājums balstīts uz 
esošās situācijas analīzi. Nodrošinot 
vizuālu un funkcionālu dalījumu 
starp savrupmājām un iestādi, tiek 
piedāvāts veidot līdz 3 m augstu pa-
kalnu. Turpinot stāstu par ‘’Zīļuku” un 
ievērojot arhitektūras risinājumus, 

bērnu laukumam vedīs tranzīta gājē-
ju celiņš ar gumijas segumu. Celiņa 
vidus posmā plānots izvietot gājē-
ju tiltiņu, kas kalpotu arī kā lauku-
ma zonu atdalītājs.

Bērnu laukumā paredzēts indi-
viduāla dizaina smilšu laukums ar 
iekārtām smilšu rotaļām, šūpoles ar 
atšķirīgām sēdvirsmām, slidkalniņš, 
mājiņas un aliņas, rotaļu komplek-
si, karuseļi, 3D zvēriņi un dažādi di-
namiskie elementi.

2. kārtā, kas tiks realizēta pēc 1.un 
3.kārtas darbu pabeigšanas, teritori-
jas centrālajā daļā paredzēts izveidot 
bērnu laukumu “Lielais Pavasars” 
bērniem vecumā no 616 gadiem. 
Lielajā bērnu laukumā tiks uzstādī-
tas rotaļu iekārtas, kas paredzētas 
dažādām vecuma grupām un aktivi
tātēm, piemēram, ielu vingrošanas 
zona, ūdens zona un kāpelējamā 
zona. 

Pēdējās projekta kārtās plānots 

izbūvēt koka laipas pie sabiedriskās 
ēkas un dīķa “Pavasari”, kā arī meža 
parka gājēju celiņus.

Būvprojektu „Parka labiekār-
tošanas būvprojekts Jaunmārupē, 
Mārupes novadā” izstrādāja SIA 
“BM projekts”, būvdarbus veic SIA 
“Tilts”. 1. un 3.kārtas būvniecības 
kopējās izmaksas ir 968 540,08 eiro 
bez PVN, darbus plānots pabeigt 
līdz 2019.gada 17.jūnijam.

arī teritorijas labiekārtošanas ele-
mentos tiek izmantoti dabīgi krāsu 
toņi, rotaļu iekārtas paredzētas no 
kokmateriāla. Nodrošinot drošas bēr-
nu rotaļas, projektētie rotaļu laukumi 
veidoti no gumijas ieseguma. Ēkas 
apkurei paredzēts izmantot siltās 
grīdas apkures sistēmu.

Ar bērnudārza jaunbūves būvniecī-
bas ieceres dokumentiem var 
iepazīties Mārupes novada būv-
valdē, apmeklētāju pieņemšanas 
dienās pirmdienās, ceturtdienās 
no plkst. 9.0018.00 vai pašvaldī-
bas mājaslapā www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Sabiedriskās 
apspriedes.

Šogad plānota būvprojekta iz-
strāde, būvniecību uzsākot nāka-
majā gadā. Ir noslēgts līgums ar 
SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs” par 
būvprojekta izstrādi ar kopējo sum-
mu 362 826,72 eiro un par būvuz-
raudzību – 24 584,05 eiro apmērā.

Ņemot vērā pastāvīgo iedzīvotā-

ju pieaugumu, Mārupes pašvaldība 
turpina meklēt risinājumus pirms-
skolas izglītības nodrošināšanai 
mazajiem mārupiešiem, tāpēc 

pieņemts lēmums par jaunas pirms-
skolas izglītības iestādes būvniecī-
bu Jaunmārupē. 

Top Jaunmārupes dabas un atpūtas parks

Uzsākta Jaunmārupes bērnudārza jaunbūves būvniecības ieceres publiskā apspriešana 

Parka vizualizācija

Bērnudārza jaunbūves vizualizācija Bērnudārza jaunbūves vizualizācija

Atsākti parka labiekārtošanas darbi
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Ir skaidrs, ka tikai atkritumu 
vākšana nav vienīgais atrisinājums 
pasaules ekoloģiskajai krīzei, ir va-
jadzīgs visu līmeņu plašs skatījums 
par jauniem ekonomikas modeļiem, 
vides izglītību, ilgtspējības risinā-
jumiem. 

Arī caur “Lielo Talku” aici-
na arvien plašāk raudzīties 
uz vides veselības jautāju

miem, rādot piemēru daudzām pa
saules valstīm par to, kas ir patiess 
izdevīgums un ieguvums, domājot 
par Latvijas izaugsmi un mūsu nāka
majām paaudzēm.

Līdztekus Lielajai Talkai jauniešus 
aicina rīkot “Ideju Talkas”, tādejā-
di piedaloties arī “Lielās Talkas” 
konkursā un saņemt balvas. “Ideju 
Talka” ir skolēnu vai studentu “prā-
ta vētra”, diskutējot par idejām, kā 
samazināt piesārņojumu Latvijā 
un pasaulē, kāds iepakojums būtu 

tas, kas aizstātu plastmasas iepa-
kojumu, kā cīnīties ar klimata pār-
maiņām, kā Latvija var rādīt piemē-
ru citām valstīm tīras un ilgtspē-
jīgas valsts attīstīšanā u.c. vides 
tematiem.

Lai piedalītos konkursā, aicina:
• Ideju talkās radušās idejas ierak-

stīt īsā video (līdz 3 minūtēm garā);
• Augšupielādēt video Youtube 

kanālā un saiti uz video nosūtīt uz 
epasta adresi talkas@talkas.lv līdz 
šī gada 15.maijam, epastā uzrakstot 
arī nelielu aprakstu par Ideju talkas 
norisi, idejas autoru, tā kontaktin-
formāciju. (no vienas fiziskās vai 
juridiskās personas var tikt iesūtī-
ti ne vairāk kā 3 video un līdz ar vi
deo nosūtīšanu sūtītājs apliecina, 
ka nodod video Lielās Talkas publi
citātes vajadzībām)

10 labākos video, izvēlēsies 
“Lielās Talkas” žūrija. Video tiks 
ievie toti Lielās Talkas Youtube 
kanālā un mājas lapā www.talkas.
lv, par tiem ziņos arī Lielās Talkas 
FB un Twitter kontos.

Līdz š.g.15.septembrim aicinām 
www.talkas.lv par šiem 10 labāka-
jiem video balsot sabiedrību, bet uz-
varētāji tiks paziņoti 21.septembrī, 
otrās Pasaules talkas dienā, saņe-
mot “Lielās Talkas” balvas!

Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta statistika lieci-
na, ka gandrīz katrs ceturtais 
ugunsgrēks izceļas dzīvojamās mā-
jās. Arī lielākā daļa no ugunsgrēkos 
bojāgājušo un cie tušo cilvēku skai-
ta ir saistīta ar ugunsnelaimēm mā-
jokļos. Daļu no traģēdijām varēja 
novērst, ja vien mājokļos būtu izvie
toti dūmu detektori, kas ar skaņas 
signālu vēstītu par telpās radušos 
sadūmojumu un ļautu iemītniekiem 
sav laicīgi izkļūt no bīstamās vides 
un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus.

Vairāk nekā 60% ugunsgrēku 
iespējamais iemesls ir bi-
jusi neuzmanīga rīcība 

ar uguni, kas ietver neuzmanīgu 
smēķēšanu telpās vai ēdiena ga-
tavošanu, kā arī citus ugunsdrošī-
bas noteikumu pārkāpumus, izman-
tojot atklātu uguni. Tas liecina par 
to, ka vislielāko ugunsnelaimju pos-
tu rada cilvēku neuzmanība, bezat-
bildīga rīcība un arī nezināšana, kā 
pasargāt sevi.

Sadzīves problēmas nereti patērē 
visu sabiedrības uzmanību, un drošī-
bas jautājumi tiek atlikti uz neno-

teiktu laiku. Tomēr atliktas rūpes par 
ugunsdrošību noved pie traģiskiem 
cilvēku dzīvību un materiālo vērtī-
bu zaudējumiem.

2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā 
Ugunsdrošības prasība, kas nosa-
ka, ka visos mājokļos jābūt uzstādī
tiem dūmu detektoriem, bet privāt-
mājām jābūt nodrošinātām arī ar 
ugunsdzēsības aparātu. 

Aicinām cilvēkus rīkoties apzinī-
gi un rūpēties par savu un līdzcil-
vēku drošību! 

Mājokļos jāuzstāda dūmu detektori

ĪSTENO SAVU IDEJU
Biedrība "Pierīgas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas ieviešanai.

no 2019. gada 29. aprīļa līdz 29. maijam

1
attīstīta un 
konkurētspējīga 
ekonomiskā 
vide

IESNIEDZ PROJEKTU

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | 205 938,40 EUR
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, 
t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai | 168 746,54 EUR
1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | 164 892,65 EUR

RĪCĪBA | KĀRTĀ PIEEJAMAIS KOPĒJAIS FINANSĒJUMS

projekta 
īstenošanas 
termiņš

finansējums
 20 000 EUR

kopējās projekta 
attiecināmās izmaksas

 50 000 EUR
ja būvniecības izmaksas 

pārsniedz 70% no 
projekta

70%

ATBALSTA 
INTENSITĀTE

3 sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas 
vide

3.1.3. Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošana - 50 000 EUR

kopprojektiem 80%

No Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par 
projekta apstiprināšanu

1 gads
2 gadi

ja tiek veikta būvniecība, 
teritorijas labiekārtošana

Projektus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā: www.eps.lad.gov.lv/login

UZZINI, IESNIEDZ, ĪSTENO!

MĀRUPES

BABĪTES

OLAINES
novados

www.pierigaspartneriba.lv
info@pierigaspartneriba.lv | facebook.com/pierigaspartneriba

28644888 (Alīna Lukjanceva), Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe

Projekti tiek vērtēti atbilstoši SVVA stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. Vairāk lasi: www.pierigaspartneriba.lv!

Mārupes novada domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019

Apstiprināti ar Mārupes novada domes 2019.gada 27.februārī sēdes 
Nr.2 lēmumu Nr.41.

Par Mārupes novada 2012.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.10/2012 
“Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem.

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punk-
tu, Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi 
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
izpildes kontroli”4.2.apakšpunktu.  

Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes novada 2012.gada 25.janvāra 
saistošos noteikumus Nr.10/2012 “Mārupes novada pašvaldības auto-
ceļu uzturēšanas klases”, kas pieņemti ar Mārupes novada domes 2012.
gada 25.janvāra lēmumu Nr.37, sēdes protokols Nr.2.

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

Aicina jauniešus rīkot Ideju Talkas

Saistošie noteikumi

Vides pārraudzības valsts biro-
js 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums 
Nr.502/2) ir pieņēmis lēmumu par 
ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cedūras piemērošanu dīķsaimniecī-
bas izveidei un derīgo izrakteņu iegu-
vei Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātā-
js: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 
40103355654, juridiskā adrese: 
Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes 
novads, LV2166

Paredzētās darbības norises vie-
tas: Mārupes novads, nekustamais 
īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 
80760111455, zemes vienības ka-
dastra Nr. 80760110699), nekusta-
mais īpašums „Strautmaļi” (kadas-
tra Nr. 80760110112)

Atbilstoši 1998. gada 14. okto-
bra likumam „Par ietekmes uz vi-
di novērtējumu” un Vides pār-
raudzības valsts biroja 2018. ga-
da 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz 
vidi novērtējuma programmai Nr.5
03/4 SIA „Firma L4” ir sagatavoju-
si IVN Ziņojumu paredzētajai dar-
bībai Dīķsaimniecības izveide un ar 
to saistītā derīgo izrakteņu ieguve 
zemes īpašumos “Liellauki” un 
“Strautmaļi”, Mārupes novadā

Ar sagatavoto IVN Ziņojumu var 
iepazīties:

• Mārupes novada domē, Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 
LV2167, tālr. 67934695, Klientu 
apkalpošanas centrā Domes dar-
ba laikos.

• SIA „Firma L4” interneta viet-
nē www.l4.lv pieteikumipubliska-
jaiapspriesanai.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme tiek organizēta: 
24.04.2019. plkst. 18:00 Jaun
mārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 
4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Sabiedrība tiek aicināta pie-
dalīties sabiedriskajā apspriešanā 
un 30 dienu laikā no šī paziņoju-
ma publicēšanas iesniegt rakst-
veida priekšlikumus vai viedokļus 
Vides pārraudzības valsts birojā 
(Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 
1045, tālrunis 67321173, e  pas-
ta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, mā-
jaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv) 
un SIA „Firma L4” (Jelgavas iela 90, 
Rīga, LV  1004, tālrunis 67500180, 
e  pasta adrese firmaL4@L4.lv, mā-
jaslapas adrese www.l4.lv.

Paziņojums par ietekmes uz vidi 
novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko 
apspriešanu dīķsaimniecības izveidei 
un ar to saistītā derīgo izrakteņu 
ieguvei zemes īpašumos “Liellauki” un 
“Strautmaļi”, Mārupes novadā
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22.martā Mārupes novada dome 
kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmē-
ji” un “Biznesa Vēstniecību” aicinā-
ja darba meklētājus apmeklēt dar-
ba biržu “Dzīvo Mārupē, strādā 
Mārupē”, kā arī uzņēmējus papildi
nāt savas zināšanas, piedaloties 
lekcijā.

Šogad dienas pirmā puse tika 
veltīta uzņēmējiem, kuriem 
bija iespēja apmeklēt lek-

ciju “Motivēts darbinieks – ceļš 
uz veiksmīgu biznesu” un uzzināt 
vairāk par to, kas jāzina vadītājam, 
lai darbinieks gribētu ar prieku nākt 
uz darbu un darītu to, iesaistot visu 
savu potenciālu. Sertificēts Franklin 
Covey treneris Ilmārs Vamzis stāstīja 
par to, kā atrast sevi šodienas “tra-
kajā” laikmetā, ko sagaida darbinieks 
no uzņēmuma vides un vadītāja šo-
dien, kā rodas motivācija un kā to 
saglabāt un par citiem mūsdienu 
darba vidē aktuāliem jautājumiem.

Pēcpusdienā darba meklētājiem 
bija lieliska iespēja Mārupes Kultūras 
namā tikties klātienē ar Mārupes 
un arī citu novadu uzņēmējiem, 
iepazīties ar aktuālajām vakancēm 
un uz vietas piedalīties darba in-
tervijās. Jauniešiem šī bija arī lie-
liska iespēja iegūt informāciju par 
dažādu nozaru uzņēmumu dar-
bības specifiku un prasībām dar-
ba tirgū. Šogad darba biržā pie-
dalījās tādi uzņēmumi kā VAS 
“Starptautiskā Lidosta “Rīga””, SIA 
“MAXIMA Latvija”, SIA “Polipaks”, 
SIA “Rolling”, SIA “Kreiss”, SIA “UAV 
Factory”, SIA “Beweship Latvia”, 
SIA “Hercogs”, SIA “NOTE”, SIA 
“SilJa”, SIA “Stora Enso Packaging”, 
SIA “RIMI Latvia”, AS “Air Baltic 
Corporation”, SIA “DHL Latvia”, SIA 
“S.B.C.”, “Narvesen”. Par piedāvātā-
jām iespējām klātesošos informē-
ja biedrības “Pierīgas Partnerība” 

Šogad Vislatvijas Lielā Talka no-
tiks 27. aprīlī un tajā cilvēki ne tikai 
tiek aicināti vākt atkritumus, bet iet 
vienu soli tālāk – tos vācot – šķirot. 
Tas tiek darīts, lai veicinātu izprat-
ni par plastmasas piesārņojumu, tās 
kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni 
par plastmasu kā videi bīstamu at-
kritumu, kas rada augsnes piesārņo-
jumu un siltuma akumulāciju 
augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiek 
aicināti talkā šķirot, atdalot plast-
masu no citiem atkritumiem. Tāpēc 
talku vietām tiks piešķirti zilas un 
baltas krāsas maisi.

Ikviens, kurš jebkad piedalījies 
Latvijas Lielajā Talkā, var patiesi 
lepoties, jo viņu darbs pamanīts 

un novērtēts arī ārpus Latvijas un 
arī kļuvis par iedvesmu citiem pa
saulē. Pēc pirmās “Pasaules talkas”, 
kurā piedalījās 157 valstis un 18 mil-
joni iedzīvotāju, š.g. janvārī Tallinā 
notika tai veltīta konference, kurā 
Latvijai tika pasniegta izcilības balva 

un “Biznesa  Vēstniecība”. Par ak-
tuālajām vakancēm klātesošos in-
formēja arī Nodarbinātības valsts 
aģentūra.

Vienlaikus, sākot ar 22.martu, 
tika uzsākta Mārupes novada jau-
niešu reģistrācija vasaras darbam 
pašvaldības iestādēs. Garās rin-
das bija apliecinājums tam, ka ar 
katru gadu aizvien vairāk jauniešu 
vēlas vasarā strādāt, tāpēc pašvaldī-

kā labākajai valstij, kur talkās gadu 
no gada iesaistās procentuāli vis-
vairāk iedzīvotāju.

 “Šajos gados, Lielās Talkas laikā 
sakopjot Latviju, esam paveikuši 
daudz. Tomēr, lai uzskatītu mūsu 
valsti par zaļāko valsti pasaulē, vēl 
daudz darāmā. Pateicoties Lielajai 
Talkai, sabiedrība vairāk sāk apzi
nāties, ka tikai no mums pašiem ir 
un būs atkarīgs, kādā vidē dzīvojam 

ba palielinājusi piedāvāto vakanču 
skaitu. Šogad pašvaldība jauniešiem 
piedāvāja 130 darba vietas, uz kurām 
darba biržas laikā pieteicās 186 jau-
nieši. Vēl 4 savus pieteikumus iesūtī-
ja elektroniski.

Vasaras darbam pašvaldības 
iestādēs varēja pieteikties Mārupes 
novadā deklarētie jaunieši vai jau-
nieši, kuri mācās Mārupes nova-
da izglītības iestādēs. Mārupes 

un dzīvosim nākotnē. Tāpēc prieks, 
ka arvien vairāk cilvēku grib iegul-
dīt savu enerģiju, lai padarītu mūsu 
valsti tīrāku un sakoptāku,” uzsvēra 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

“Ejot laikam, ir jāattīstās – jādomā 
par nākotni. Domājot par Latvijas 
nākamajiem 100 (LV200), šogad 
vēlamies talkas tradīciju pacelt 
jaunā kvalitātē, galvenokārt akcentē-
jot sabiedrības izglītošanu, kā arī 

pašvaldība piedāvā jauniešiem apgūt 
pirmās darba iemaņas teritorijas la-
biekārtošanas jomā (vecumā no 13 
līdz 18 gadiem), kā arī pašvaldības 
bērnudārzos, strādājot par pirms
skolas izglītības iestāžu audzinātā-
ju palīgiem (vecumā no 15 līdz 19 
gadiem). 

Savukārt, jauniešiem no 15 līdz 
29 gadu vecumam, kuri nemācās, ir 
bez darba un nav reģistrējušies NVA, 

informēšanu par pasaules norisēm 
vides jomā, jo Latvija nevar dzī vot at-
rauti no visas pasaules. Vēl jo vairāk 
– mēs esam viena no tām pasaules 
valstīm, kas vides sakopšanas jomā 
var radīt piemēru citām pasaules 
valstīm. To, ka pret apkārtējo dabu 
ir jāizturas ar milzīgu cieņu. Daba 
savā dievišķajā skaistumā ir perfek-
ta un harmoniska, un mums ir ne ti-
kai jāmācās PAR dabu, bet galve-
nokārt mums jāmācās NO dabas,” 
aicināja Lielās Talkas vadītāja Vita 
Jaunzeme.

Iedzīvotāji aicināti aktīvi ie-
saistīties interaktīvajā piesārņo-
to vietu reģistrēšanas kartē www.
talkas.lv sadaļā “Kartes”, kas atvēr-
ta līdz ar sniega nokušanu. 

Talkas vietu vari reģistrēt www.
talkas.lv.

Kā piedalīties?
Viss, kas nepieciešams, lai pie-

dalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās 
to darīt!

Lielā Talka 2019 notiek sestdien, 

pasākuma laikā tika piedāvāta iespē-
ja uzzināt vairāk un pieteikties pro-
jektam “Proti un dari!”. Vairāki jau-
nieši izrādīja interesi par šī projekta 
iespējām, viņiem tiks piedāvāts apzi
nāt savas nākotnes vēlmes un iespē-
jas, apgūt jaunas prasmes, iegūt ap-
maksātas studijas un kursus, iepazīt 
dažādas profesijas, iegādāties ne-
pieciešamo inventāru un saņemt 
mentora atbalstu un konsultācijas.

27.aprīlī, no plkst. 9:00 līdz 15:00 
vien laicīgi visā Latvijā. Talkas nori-
si kopumā (tajā skaitā savākto at-
kritumu izvešanu) katrā novadā un 
republikas pilsētā pārrauga Lielās 
Talkas koordinatori.

Mārupes novada pašvaldības 
koordinatori:

• Ziedīte Lapiņa, mob.29435695, 
epasts: ziedite.lapina@marupe.lv  

• Aigija Ladiga, mob. 25748982, 
epasts: aigija.ladiga@marupe.lv 

Ja vēlies organizēt savu Talkas 
vie tu, aicinām to reģistrēt www.
talkas.lv, iepriekš saskaņojot ar 
pašvaldības koordinatoru.

TALKAS DIENĀ TEV BŪS 
NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, 
KAS ŠOGAD IR BALTĀ UN ZILĀ 
KRĀSĀ . Maisus bez maksas būs 
iespējams saņemt 27. aprīlī ikvienā 
www.talkas.lv reģistrētajā talkas no-
rises vietā pie talkas atbildīgā vai 
koordinatora.

Darba birža pulcē ievērojamu interesentu skaitu

Lielā Talkā šogad aicina – talkojot, atkritumus uzreiz šķirot!

Darba biržā bija lieliska iespēja satikt klātienē Mārupes uzņēmumus

Lai tiktu pie kārtotā darba vasarā pašvaldības iestādēs, jauniešiem bija 
jāstāv garā rindā

Lidosta “Rīga” piedāvāja vakances arī jauniešiemKā motivēt darbiniekus – uzņēmējiem stāsta sertificēts Franklin Covey 
treneris Ilmārs Vamzis



8

Izglītība
Mārupes vēstis

pirmdiena, 8.aprīlis 2019

Jaunmārupes pamatskola ir ak-
tīvi iesaistījusies projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts izglītojamiem vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
pasākumos. Visa mācību gada 
garumā skolas četru karjeras pasā-
kumu ietvaros notika daudzu pro-
fesiju iepazīšana. 

Karjeras pasākumā “Veru 
durvis uz…” 1.9.klašu 
skolēni izzināja fotogrāfa, 

konditora, profesionāla sportis-
ta, narkologa, loģistikas darbinie-
ka, programmētāja, datordizainera,  
dzīvnieku kopēja, izklaides industri-
jas pārstāvja, mūziķa, režisora, an-
imatora,  operatora,  skaņu režiso-
ra, šūšanas tehnologa,  ražošanas 
tehniķa, tehnologa, tehnologa palī-
ga, grāmatveža, pētnieka, lietveža, 
elektriķa, uzņēmuma vadītāja pro-
fesijas, kā arī dažādas profesijas 
tehnoloģiju uzņēmumos, aviācijā 
un meža nozarē.  

Karjeras pasākumā 1.3.klasēm 
“Es iepazīstu, es izzinu, es mācos” 
pie skolēniem viesojās fizioterapeits, 
vairāki mūziķi, kosmetologs un ilu-
zionists, lai stāstītu un rādītu savas 
profesijas specifiku. Bērniem bija 
gan iespējams daudz ko uzzināt, 
gan pašiem pamēģināt savus spēkus 
triku meistarībā, muzicēšanā, dažā-
du kosmētisko procedūru veikšanā 
un fiziskās formas nostiprināšanā. 
Skolēnu atsaucība bija ļoti liela un 

6. martā Mārupes novada Skultes 
sākumskolas izglītojamie kopā ar 
darbu vadītājām  skolotājām pie-
dalījās starptautiskajā konkursā ”Es 
esmu pētnieks!”, kas norisinājās 
Minskas Apgabala Izglītības Attīstī-
bas Institūtā.

Šāda mēroga pasākums ik 
gadu tiek novadīts ar mērķi 
atbalstīt pirmsskolēnu un 

jaunāko klašu skolēnu idejas, attīs-
tot un pilnveidojot viņu radošu un 
intelektuālu potenciālu dažādās dzī
ves jomās. Šīs konkurss norisinā-
jās 2 etapos :

• neklātienē ( video ieraksts un 
pētnieciskā darba teksts);

• klātienē (atklātā pētniecisku dar-
bu stendu prezentācija).

Konkursa finālā piedalījās 41 
izglītojamais no pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm un 45 jaunāko klašu 
skolēni, tajā skaitā arī pārstāvji 
no Latvijas, t.i. no mūsu Mārupes 
novada. Skolēni no Mārupes nova-
da Skultes sākumskolas prezentē-
ja savus pētnieciskus darbus šādās 
sekcijās:

1. Maksims Basovs (PII) – 
“Neparastais parastajā’’ ar darbu 
“Ēdamais plastilīns”.  Darba vadītā-
js PII sk. Oksana Liflands;

2. Daniels Ranka (2.a klase) – 
“Nedzīvā daba” ar darbu “Krāsainās 
vakariņas” . Darba vadītājs sk. Irina 
Troņenkova;

3. Gabriela Grīnusa (2.b klase) – 
“Dzīvā daba” ar darbu “Bruņurupucis 
– ola  bruņurupucītis”. Darba vadītā-
js DVIJ sk. Jeļena Martjanova;

4. Alps Gorguluoglu (4.a klase) – 
“Dzīvā daba” ar darbu “Milzu saus
zemes gliemezis Ahatina”. Darba 
vadītājs sk. Kristīne Feldmane.

5. Kamilla Volkova (4.b) – “Dzīvā 

Mārupes vidusskola ar 2019. 
gada 1. septembri ieguvusi tiesības 
saukties par Mārupes Valsts 
ģimnāziju. 

Lai uzsāktu mācības 10. klasē 
ar 2019.gada 1.septembri, 
skolas administrācija in-

formē par sekojošu kārtību:
• Iestājpārbaudījums notiks 2019. 

gada 18. maijā plkst.10:00.
• Iestājpārbaudījumu veido trīs 

daļas: situācijas analīze, eseja un 
akadēmisko zināšanu pārbaudes 
uzdevumi  par pamatskolas posmā 
apgūto mācību saturu.

• No akadēmisko zināšanu pār-
baudes uzdevumiem atbrīvoti 
skolēni, kuriem vidējie vērtējumi 
visos mācību priekšmetos ir 710 
balles (izņemot sportu, mūziku, 
vizuālo mākslu un mājturību).

• Pieteikums iestājpārbaudīju-
mam uz mācībām 10. klasē pre-
tendentiem jāiesniedz elektronis-
ki laika posmā no 13.16.maijam uz 

Par Valsts izglītības un satura 
centra (VISC) ESF projektu “Kom-
petenču pieeja mācību saturā” tiek 
spriests jau kopš 2016./2017.m.g. 
sākuma, kad tika aktualizēta jaunas 
mācīšanās pieejas nepieciešamība 
ar mērķi:  “Nodrošināt kompetenču 
pieejā balstīta vispārējās izglītības 
satura aprobāciju atbilstoši vispārē-
jās izglītības obligātā satura aprak-
stam un mācību satura ieviešanu 
pirmsskolas izglītības, pamat
izglītības un vidējās izglītības pa-
kāpē.”

Tādējādi arī pirmsskolas 
izglītības iestāžu mācību 
satura īstenotāji atrodas 

uz starta līnijas, lai no nākamā 
2019./2020. mācību gada uzsāk-
tu ieviest jauno pieeju – no 
mācīšanas kā zināšanu sniegšanas 
uz mācīšanās vadīšanu, kas pakāpe-
niski turpināsies nākamajos satu-
ra apguves posmos.

Lai uzkrātu pieredzi, pedagogu 
kolektīvā cītīgi esam sekojuši 
“Skola2030” atziņām un aktivi
tātēm, vienlaikus arī reflektējot savu 
izpratni, dalījušies pieredzē ar citu 
pirmsskolas izglītības iestāžu peda
gogiem. Turpinot pagājušā gadā 
aizsākto, šajā mācību gadā savus 
Pierīgas novadu pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu kolēģus  no 17 pirms
skolas iestādēm 28.februārī aicinā-
jām uz pieredzes skolu  “Mācīšanās 
pieejas maiņa pirmsskolā – caurvi-

No 1. līdz 8. martam Mārupes vi-
dusskola uzņēma mīļus un ļoti 
gaidītus viesus  Spānijas Infiesto 
I.E.S. skolas skolēnu un skolotāju 
delegāciju. 

Spāņu skolēni gan piedalī-
jās mācību stundās, gan, 
kopīgi ar Mārupes vidus

skolas skolēniem darbojās pro-
jekta aktivitātēs, gan iepazinās ar 
Rīgas, Mārupes un Jūrmalas inte-

bērni atzina, ka ir uzzinājuši daudz 
ko jaunu un interesantu un nākotnē, 
iespējams, izvēlētos kādu no šīm 
profesijām. 

4.6.klases pasākumā “Soli pa so-
lim” tikās ar karjeras konsultantu 
Mārtiņu Geidu un izvērtēja savas 
spējas, prasmes, intereses, apzinā-
jās savas vērtības un skolā iegūto 
zināšanu nozīmīgumu profesijas 
izvēlē. 

7.9.klases pasākumā “Izvē
ļu maratons” tikās ar SIA 
“Arodaģentūra” vadītāju Agnesi 
Megni un personīgās produktivi-
tātes, “high performance” treneri 
Kristapu Kravali. 

Pasākumā “Ceļā uz karjeru”, kurš 
notiks aprīlī, 7.9.klašu skolēniem 
būs iespēja piedalīties uz profesiju 
orientētā nodarbībās  “Tavs karjeras 
ceļš ir tavas mērķtiecības spogu-
lis”,  “Tavas karjeras pamats   ESI 
DROŠĪBĀ!”,  iepazīt izklaides indus-
trijas pārstāvja un fizioterapeita pro-
fesijas, kā arī tikties ar Muitas pār-
valdes amatpersonām   kinolo giem 
ar narkotisko vielu meklēšanas dar-
ba suņiem. 

Lai ieguldījums skolēnu kar-
jerā attaisnojas un ceram, ka pēc 
daudziem gadiem būsim ieguvuši 
profesionālus darbiniekus savam 
novadam!

Solvita Lauzēja, Jolanta Grosberga 
– Gernere, Jaunmārupes pamatsko-
las pedagoģes karjeras konsultantes

daba” ar darbu “Kā ieraudzīt mikro-
organismus?”.  Darba vadītājs sk. 
Jekaterina Sučkova.

 Mūsu jaunos pētniekus atbalstī-
ja arī skolotāja A. Bareika un skolas 
direktore Gaļina Grizāne.

Konkursa dalībnieki  saņēma 
medaļas un finālistu atzinības raks-
tus, ka arī jaukas un noderīgas bal-
vas no konkursa organizatoriem. 
Īpašu atzinību – “žūrijas simpātiju 
balvu” ieguva Daniels Ranka (2.a 
klase).

Vecākiem un pedagogiem bija or-
ganizēti vairāki izglītojošie pasākumi 
un lekcijas, kur apsprieda efektīvās 
saziņas problēmas ar bērnu; māks-
las un literāru darbu izvēle un kopīga 
lasīšana bērnu auditorijā; pamācī-
bas – spēļu pedagoģijas paņēmieni 
utt. Visi konkursa dalībnieki gan bēr-
ni, gan pieaugušie varēja iepazīties 
ar jaunāko pētnieku darbiem “prā-
ta vētras” tirgū.

skolas mājaslapā norādīto adresi. 
Iesniegumam jāpievieno sekmju 
izraksts. Sekmju izrakstam jābūt 
no eklases vai Mykoob sistēmas 
ar visiem vērtējumiem, kuri ir iegū-
ti laika periodā no 01.09.2018. līdz 
12.05.2019.

Mārupes Valsts ģimnāzija ar 2019.
gada 1.septembri piedāvās četras 
vispārējās vidējās izglītības pro-
grammas:

• vispārizglītojoša matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena pro-
gramma;

• vispārizglītojoša ar padziļinātu 
ekonomikas un komerczinību apguvi;

• vispārizglītojoša ar padziļinātu 
valodu apguvi;

• vispārējā vispārizglītojošā pro-
gramma.

Detalizētāk par piedāvātajām 
izglītības programmām var izlasīt 
skolas mājaslapā www.marupe.
edu.lv. 

Gaidām motivētus, enerģiskus un 
uz izaugsmi orientētus jauniešus!

ju prasme: pašvadīta mācīšanās”. 
Pasākuma viesi varēja vērot peda-
goģiskā procesa norises trīs dažādu 
vecumu pirmsskolas grupās:

• Gr. “Pienenītes” 4 – 5 g.v., 
mēneša tēma “Putni” – skolotājas 
Ieva Medne, Ieva Reiziņa;

• Gr. “Mārītes” 5 – 6 g.v.,  mēneša 
tēma “Ceļojums” – skolotājas Baiba 
Strēle, Elva Segliņa ;

• Gr. “Zīļuki” 6 – 7 g.v., mēneša tē-
ma “Par ūdeni” – skolotājas Dace 
Tomsone, Mārīte Segliņa.

Skolotājas  dalījās pārdomās par 
paveikto un jau apgūto pieredzi, re-
alizējot izmaiņas mācīšanās pieejā 
un mācību procesa organizēšanā. 
Šādās tikšanās reizēs neatsvera-
ma ir kolēģu savstarpējā diskusija 
par aktualitātēm, jautājumiem, kas, 
izrādās, ir kopīgi mums vairākiem.

Uzsverot skolotāja lomas maiņu 
jaunā satura ieviešanā, vienlaikus 
svarīga ir vide, kurā tiek organizēts 
mācību process. Jau mācību gada 
sākumā mēs esam mērķtiecīgi vei-
dojuši bērnu attīstībai labvēlīgu un 
motivējošu mācību vidi, kurā bērns 
arī emocionāli labi jūtas.

Paldies Jaunmārupes pamatsko-
las pirmsskolas kolektīvam par ga-
tavību dalīties pieredzē. Ieguvēji, 
manuprāt, esam mēs visi!

Sandra Belcāne, Jaunmārupes 
pamatskolas direktores vietniece 

izglītības jomā pirmsskolā

Pēc saspringa darba bērni iz-
baudīja ekskursiju skaistajā Minskā. 
Spilgtas emocijas izjutām, braucot 
ar metro, pastaigājoties pa Veco 
pilsētu gida pavadījumā, Baltkrievijas 
Nacionālajā bibliotēkā ar interak-
tīvu ekskursiju, vērojot Minsku no 
23. stāva augstuma, Ķīnas gaismas 
šova vērošana Minskas Botāniskajā 
dārzā. Par īstu brīnumu bērniem bi-
ja Minskas delfinārija “Nemo” apme-
klējums Zoodārza teritorijā, jo, kas 
vēlējās, pēc delfīnu šova varēja ar 
delfīniem peldēt un fotografēties.

Kā teica viens no konkursa dalīb-
niekiem: ”Šīs trīs dienas man ir kā 
paradīzē!!!” Varam tikai piekrist… 
Ieguvām pieredzi, draugus, pozitī-
vus iespaidus. Paldies visiem at-
balstītājiem, līdzjutējiem!

Paldies Mārupes novada Domei 
par sniegto finansiālo atbalstu un 
ticību saviem audzēkņiem un peda
gogiem!

Skolēnu uzņemšana 7.klasēs 
2019./2020. mācību gadam Mārupes 
Valsts ģimnāzijā

Mārupes vidusskola uzņem 
skolēnus 7.klasē šādās program-
mās:

• valodu programma;
• matemātikas programma – pro-

grammas ietvaros skolēni padziļināti 
mācās matemātiku un kā fakultatī-
vo stundu 7., 8. un 9.klasē skolēni 
apgūst programmēšanu.

• vispārizglītojošā programma.
Ar uzņemšanas noteikumiem 

matemātikas un humanitārā vir
ziena klasēs var iepazīties skolas 
mājaslapā www.marupe.edu.lv.

Dokumentu iesniegšana (dzim
šanas apliecība, liecība par 6.klasi 
un iesniegums) skolēnu uzņemšanai 
2019./2020. mācību gada 7.klasē 
notiks no 2019.gada 3.jūnija līdz 
14.jūnijam skolas lietvedībā pirm-
dienās 8.00  12.00, otrdienās 12.00 
 16.00, trešdienās 8.00  12.00 un 
ceturtdienās 12.00  16.00.

resantākajām un nozīmīgākajām vi-
etām. Arī Mārupes novada domes 
vadība bija parūpējusies par viesu 
sirsnīgu uzņemšanu  spāņi ar lielu 
interesi noklausījās stāstījumu par 
novada attīstību, un, protams, atzi-
na par ļoti garšīgām “Laimas” kon-
fektes un īsto rupjmaizi ar medu.

Kulminācijas brīdis vizītes laikā 
bija abu skolu  Mārupes vidussko-
las un Infiesto I.E.S. skolu ilgter-
miņa sadarbības līguma nodomu 

protokola parakstīšana. Liela bija 
gan skolēnu, gan skolotāju sajūsma, 
ka draudzība, kas bija izveidojusies, 
kopīgi darbojoties ERASMUS+ pro-
jektā, nu jau ir pāraugusi jaunā līmenī 
un ieguvusi dokumentālu apliecinā-
jumu tam, ka turpināsies vēl ilgi, ilgi.

Ingūna Grīnerte, angļu valodas 
skolotāja, sadraudzības projek-

ta vadītāja 

Skolēni iepazīst profesijas Jaunie pētnieki godam pārstāv Mārupes novadu Minskā

18.maijā notiks iestājpārbaudījumi uzņemšanai Mārupes 
Valsts ģimnāzijā

Caur pieredzi un uzdrīkstēšanos – 
pie jaunām atziņām

Parakstīts Mārupes vidusskolas un Infieso I.E.S. skolu 
ilgtermiņa sadarbības līguma nodomu protokols
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Novadā
Mārupes vēstis

Starptautiskās teātra dienas 
priekšvakars “Biznesa Vēstniecībā” 
tika aizvadīts teatrālās noskaņās 
kopā ar leģendāro aktrisi Olgu Dreģi 
 no smiekliem līdz asarām, patiesi 
un ļoti, ļoti sirsnīgi. 

Pasākumu apmeklēja te-
ju 50 dalībnieki, kuri smē-
jās un arī raudāja, klauso-

ties Olgas Dreģes stāstus par dzīvi, 
teātri un kino. Šis vakars bija kā īs-
ta vēstures mācību stunda, jo tika 
pieminētas daudzas izcilas un vēs-
turiskas personības, ar kurām Dreģes 
kundze kopā gadu gaitā strādājusi, 
tāpat neiztika bez jokiem un citāti-
em no kinofilmas “Limuzīns Jāņu 
na kts krāsā” kā arī neiztrūkstoši 
dze ja un ieskats daudzās teātra 

Projekta “Mārupemūsu mājas” 
ietvaros Biznesa Vēstniecība sadar-
bībā ar Mārupes novada domi aici-
na apmeklēt pasākumu “Dzīvā bib-
liotēka – Inese Ziņģīte” 24. aprīlī 
plkst. 19.00, tikšanās ar leģendāro 
veselīga dzīvesveida praktizētāju 
un iedvesmotāju Inesi Ziņģīti.

Vēl vairāk veselības, mundru-
ma un lokans mugurkauls 
nav vienīgais, ko Inese 

Ziņģīte stāsta savā nodarbībā. Bet 
galvenais, ka tas ir tik vienkārši  to, 
ko saņem seja  samīļota, noglāstī-
ta, izmasēta, tas arī jāsaņem ķer-

26. martā Mārupes vidusskolas telpās uz pirmo nodarbību pulcējās teju 
100 Mārupes mazo kendama fanu. Pēc šīs nodarbības treneri, ņemot vērā 
dalībnieku esošās kendama spēles prasmes, izveidoja trīs prasmju līmeņu 
grupas, kuras tiksies regulāros bezmaksas treniņos katru otrdienu līdz 
pat šī gada maija beigām.

Paldies visiem dalībniekiem par aizrautību un centību! Paldies arī 
Mārupes vidus skolas direktoram Lagzdkalna kgam un skolas 
personālam par lielo atbalstu!

Projektu īsteno SIA “INXIDE” (“KENDAMA MĀRUPE”) sadarbībā ar Mārupes 
novada domi (finansējums projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 
2019” ietvaros) un Mārupes vidusskolu (treniņu telpu nodrošinājums)

izrādes. Katram, kurš apmeklēja 
šo pasākumu, bija iespēja gūt ie
dvesmu savai dzīvei un arī uzzināt, 
kā Dreģes kundzei izdodas sagla-
bāt vitalitāti un gaišu skatu uz dzīvi.

Pasākuma noslēgumā apmeklētā-
jiem bija iespēja neformālā, mājīgā 
atmosfērā arī uzdot savus jautāju-
mus, aprunāties un kopīgi ar aktrisi 
arī nofotografēties. Rezumējot ša-
jā tikšanās reizē pārrunātos jautā-
jumus, Olgas Dreģes novēlējums ir 
– spēt priecāties par dzīvi, pieņemt 
likteņa pavērsienus un būt stipriem 
– miesā un garā!

Pasākums tiek līdzfinansēts 
Mārupes novada domes projektu 
konkursa «Mārupe  mūsu mājas 
2019» ietvaros.

menim, jo ķermeņa asinsrite notiek 
tieši ādā un āda ir galvenā, kas sū-
ta impulsus tālāk.

Praktiskās nodarbības laikā būs 
iespēja uzzināt, kā rīvēšanās ar dvieli 
var uzlabot asinsriti, tādējādi uzlabo-
jot gan vispārējo veselību, gan arī 
tiekot vaļā no dažādām kaitēm.

Vietu skaists ierobežots, pie
teikšanās obligāta mājaslapā: www.
biznesavestnieciba.com vai zvanot 
pa tālr. 26525475.

“Biznesa Vēstniecība”, Jelgavas 
ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads.

Ieeja bez maksas.

“Biznesa Vēstniecībā” aizvadīts 
pirmais pasākums ciklā ”Dzīvā 
bibliotēka”

“Dzīvā bibliotēka” ar Inesi Ziņģīti

Sākušies kendama treniņi

23. martā Jaunmārupes pamat
skolas sporta kompleksā Jaun-
mārupē tika aizvadīta „Džudo diena 
Mārupē”. Pasākums tika īstenots  
“Mārupe – mūsu mājas 2019” pro-
jekta ietvaros ar mērķi popularizēt 
Mārupes jaunatnes veselīgo dzīves-
veidu, fizisko kultūru un piesaistīt 
vairāk bērnus un jauniešus nodar-
boties ar Džudo kā olimpisko spor-
ta veidu.

Džudo ieguva lielu popularitāti 
bērnu un viņu vecāku vidū. 
Pasākuma laikā iedzīvotā-

jiem bija iespēja  iepazīt Džudo 
olimpisko sporta veidu, bet jau-

niem sportistiem uzkrāt sacensī-
bu pieredzi.

Pasākumā piedalījās ap 170 bēr-
nu no Mārupes un citām Latvijas 
pilsētām. Pašiem mazākajiem bija 
iespēja  pamēģināt savus spēkus 
sumo, bet jaunie sportisti varēja  
pārbaudīt un uzlabot savas džudo  
prasmes sacensībās. 

Prasmīgākie  džudisti tika ap-
balvoti ar diplomiem, medaļām 
un dāvanām no atbalstītājiem, bet 
vecākiem bija iespēja iemūžināt 
bērnus īpaši izveidotā foto stūrītī 
Džudo stilā. 

Šo tradīciju plānots iedzīvināt 
katru gadu un piesaistīt arvien 

lielāku mārupiešu dalībnieku skai-
tu. Nākotnē paredzēts pasākuma 
ietvaros organizēt starptautiskas 
sacensības.

Džudo kluba “Mārupe” vadītāji 
Andrejs Rebrovs un Konstantins 
Ovčinnikovs izsaka pateicību 
Mārupes novada domei un “Mārupe 
– mūsu mājas 2019” projekta ko-
mandai par atbalstu un iespēju or-
ganizēt pirmo šāda mēroga pasā-
kumu Mārupē.

Atsevišķi gribam pateikties 
ģimenes restorānam “Hercogs”, 
SIA “Polystylex”, SIA “Fudeks”, 

SIA “NordePlast” un SIA “West 
Baltic Group”. 

Mārupē aizvadīta Džudo diena
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Mārupes sporta centra U14 vecuma zēnu komanda piedalījās Estonian 
– Latvian youth basketball leaugue (ELYBL). Spēles norisinājās divos pos-
mos. Pirmais posms norisinājās no 25. 27. janvāra Valgā, otrais posms 
no 22. 24. martam Gulbenē, kas vienlaicīgi bija arī finālposms. Turnīrā 
piedalījās piecas komandas no Igaunijas un piecas komandas no Latvijas.  

Mārupes SC U14 basketbolisti izcīnīja otro vietu. Komandā spēlēja: 
Mareks Aseriņš, Otis VārnaUškalis, Toms Ailis, Kārlis Eberliņš, 
Kristers Hmeļņickis, Jānis Vilcāns, Ričards Survillo, Reinis 

Daļeckis, Roberts Porieti, Roberts Čaunāns, Artūrs Ennītis. Komandas 
treneri Matīss Vārna, Māris Stumbiņš.

Marta mēneša izskaņā Mārupes 
vidusskolā uz ”Ģimeņu sporta die-
nas” pasākumu pulcējās vairāk kā 
150 vecāku kopā ar saviem bērniem, 
lai sportiskā gaisotnē iesoļotu sau-
lainajā pavasarī.  Pateicoties 
Mārupes novada izsludinātajam 
projektu konkursam “Mārupe mūsu 
mājas 2019”, Mārupes vidusskolas 
Izglītības atbalsta biedrība ieguva 
finansējumu pasākuma sekmīgai 
norisei.

Sportiskās stafetēs, sadar-
bojoties vecākam un bēr-
nam, tika noskaidroti šajā 

reizē labākie. Piecu dažādu stafešu 
kopvērtējumā uzvarēja:
• 1.klašu grupā – Bruno Danče, 

Linda Siliņa un Linda Križanovska 
ar vecākiem,

• 2.klašu grupā – Matīss Žagars, 
Žizele Abizāre, Patriks Skavronskis 
ar vecākiem,

• 3.klašu grupā – Leo Danče, Miks 
Siliņš, Valters Knope ar vecākiem,

• 4.klašu grupā – Eimija Pola 
Simsone, Mārtiņš Kaisals, Toms 
Ozols ar vecākiem,

• 5.klašu grupā – Kate Luīze 
Didrihsone, Terēze Citskovska, 
Roberts Križanovskis ar vecākiem,

• 6.klašu grupā – Patrīcija Paula 

Simsone ar vecākiem.
Sacensības vadīja vecāku pār

stāvis Armands Simsons, bet 
tiesnešu pienākumus veica vidus
skolēni un skolotāji.

Jānis Lagzdkalns, pasākuma 
galvenais tiesnesis

Hokeja komanda Mārupe SC noslēgusi ar trešo vietu regulāro čem-
pionātu, kurā startēja deviņas komandas no labākajām amatieru 
līgām LHL un EHL. Labākā aizsarga balvu ieguva mārupieši Ri-

hards Dombrovskis un labākā uzbrucēja – Mārtiņš Skuška. Novēlam panā-
kumus PlayOFF spēlēs!

Mārupes SC futbolists Markuss Ivulāns uzaicināts uzU13 Rīgas 
reģionālās izlases atlasi, kuras laikā sevi ļoti labi parādīja un ir iekļauts 
izlasē! Apsveicam un lepojamies!

Mārupes SC futbolisti Artūrs Mārtiņš Munkevics, Pēteris Pūpols 
un Ralfs Sniedze ir uzaicināti uz Zemgales U13 izlases atla
ses treniņa nometni, kas notiks 6.aprīlī Olaines stadionā. Lai 

izdodas mūsu sportistiem parādīt labāko sniegumu!

Sporta centra “Kleisti” slēgtajā 
manēžā nedēļas nogalē notika Lat-
vijas ziemas čempionāta otrā pos-
ma sacensības iejādē. Divu posmu 
kopvērtējumā uzvaru guva Airisa 
Penele no Mārupes novada zem-
nieku saimniecības “Lielceri” ar zir-
gu Licenciado.

Sacensību sarežģītākajā 
shēmā – Lielajā balvā – uz-
varēja Terēze Rozenberga ar 

zirgu Kivi no Baldones novada jāt-
nieku sporta kluba “Mežstrazdiņi”, 

Mārupes Sporta centra jaunie fut-
bolisti martā piedalījās un godam 
pārstāvēja Mārupes novadu Tiger 
Cup 2019 turnīrā, kas norisinājās 
Skonto hallē.

Pirmajā sacensību dienā, 
16.martā, Mārupes novads 
tika pārstāvēts ar divām 

Mārupes SC 2010 komandām, kā 
arī Mārupes SC 2011 un Mārupes 
SC 2012 komandām trenera Salvja 
Rutkastes vadībā.  

Mārupes SC 2012 komanda deviņu 
spēlētāju sastāvā guva divas uz-
varas un guva pieredzi, piedzīvo-
jot divus zaudējumus. Par labāko 
šajā komandā tika atzīts Roberts 
Krauklis. Mārupes SC 2011 koman-
da sešu spēlētāju sastāvā izcīnīja di-
vas uzvaras, piedzīvoja vienu zaudē-
jumu un vienu neizšķirtu. Labākais 
spēlētājs  Jānis Oškājs. 

Mārupes SC 2010 katrā koman-
dā bija pa 8 spēlētājiem. Tā bija 
lieliska spēļu pieredze puišiem un 
labākie šoreiz  Rihards Lavrinovičs  
un Toms Stalidzāns  vienā komandā 
un Martins Frestls otrā komandā. 

bet Airisa Penele ar Licenciado iegu-
va otro vietu. Rēķinot rezultātus divu 
sacensību kopvērtējumā, Lielajā aplī 
uzvarēja Airisa Penele – 131,693%, 
otrajā vietā Terēze Rozenberga – 
130,821, bet trešā Olga Šakurova 
ar zirgu Lord Nelson, kura šajā pos-
mā nestartēja.

 “Kā sportiste īsti neesmu apmieri
nāta ar startu šajās sacensībās, lai 
gan izdevās uzvarēt kopvērtējumā. 
Pirmajā posmā rezultāts bija labāks, 
bet nezinu, kādu iemeslu dēļ tagad 
neizdevās sasniegt iespējami labāko 

Savu cīņassparu futbola laukumā 
apliecināja arī Mārupes SC 2012 un 
Mārupes SC 2011 komandas trenera 
Jāņa Vilkauša vadībā. “Bija daudz 
emociju un grūti bija sestdienas rītā 
pamodināt pašus mazākos futbolis-
tus, jo viens otrs vēl gulēja pat spēles 
karstumā. Neskatoties uz to, pui-
kas gan paši guva vārtus, gan ie-
laida pretinieku bumbu savos vār-
tos. Mārupes SC 2011 komandas 
puikām bija uzdevums  piespēlēt 
uz brīvo vietu. Dažreiz tas izdevās 
ļoti labi. Turnīra gaitā izkristalizējās 
un bija skaidri redzamas lietiņas, pie 
kā piestrādāt. Puikas šoreiz kārtīgi 
varēja izspēlēties, jo daļa komandas 
bija apslimusi. Paldies superīgajiem 
atbalstītājiem,” saka treneris.

17. martā norisinājās Tiger 
Cup turnīra izspēle, kurā piedalī-
jās Mārupes SC 2007 komanda. 
Komandu uzvarām motivēja trener-
is Jānis Vilkaušs: “Turnīru iesākām 
ar organizētu aizsardzību un labu 
sniegumu visas spēles laikā, kas re-
zultējās pirmajā spēlē ar neizšķir-
tu un otrajā ar uzvaru. Nākamajās 
divās spēlēs atzinām Rīgas Futbola 

rezultātu,” Latvijas Jātnieku sporta 
federācijas preses dienestam atzi-
na Airisa Penele. “Zirgs tā kā juta 
stresu, varbūt tas ir pavasaris, jo 
Licenciado ir ērzelis, turklāt no tem-
peramentīgās PRE jeb Andalūzijas 
šķirnes. Taču izdarām secināju-
mus, strādājam tālāk. Cerams, 
ka, sākoties āra laukumu sezo-
nai, sniegums būs labāks, jo šis ir 
zirgs ar lielu potenciālu, un arī saga-
tavošanas procesā viss ir kārtībā.”

Paralimpiskās iejādes sacensībās 
uzvarēja z/s “Tīraines staļļi” 
pārstāvis baldonietis Rihards Snikus 
ar King of the Dance: “Praktiski se-
zona ir sākusies labi, bet ne tik ļoti, 
kā pašam gribētos. Šīs sacensības 
man bija svarīgas jaunās brīvas iz-
vēles programmas aprobēšanai, ku-
ru jāju tikai otro reizi jaunas mūzi-
kas pavadījumā. Vēl jāiegulda liels 
darbs un arī pie precizitātes jāpie
strādā. Zirgs jūtas pat ļoti labi, un 
esam gatavi startēt. Redzēsim, kā 
izdosies savu sniegumu parādīt šā 
gada pirmajās starptautiskajās sa-
censībās aprīļa beigās Beļģijā.”

Avots: Apriņķis.lv

skolas un FS Metta 2007 pārāku-
mu, bet tas netraucēja iegūt god-
pilno trešo vietu.” 

Treneris Māris Riherts Skonto 
hallē ieradās ar divām Mārupes 
SC 2008 komandām. “Viena ko-
manda atgriezās ar kausu un 4 uz-
varām, otrai diemžēl pietrūka deg-
sme un lielāks azarts un līdz ar to 
četri zaudējumi,” par aizvadītajām 
spēlēm stāsta treneris.

Paldies arī trenerim Agrim 
Kokorevičam, kas vadīja un mo-
tivēja cīņassparam vienu no divām 
Mārupes SC 2008 komandām. 

Tiger cup turnīrā piedalījās arī 
treneris Mārtiņš Pluģis un viņa ko-
mandas Mārupes SC 2009 un 2010. 
“2010.gada komanda aizvadīja ļoti 
labu turnīru. Tika izcīnītas gan uz-
varas, gan piedzīvots zaudējums. 
2009.gada puikas lieliski izpildīja uz-
brukuma izspēles, kuras bija apgu-
vuši treniņos, bet aizsardzībā brīžiem 
bija nesaprašanās. Turpināsim 
strādāt treniņos, taču puiši godam 
cīnījās un saņēma arī nerimstošu 
vecāku atbalstu, “ uzsver treneris un 
saka vecākiem par to lielu paldies.

Lepojamies ar Mārupes 
mazajiem futbolistiem 

Mārupes SC jaunajiem 
basketbolistiem otrā vieta Igaunijas 
– Latvijas jaunatnes basketbola līgā

Sportojam kopā ar vecākiem

Hokeja komanda Mārupe SC 
noslēgusi regulāro čempionātu ar 
trešo vietu

Airisa Penele uzvarējusi Latvijas 
ziemas čempionātā iejādē

Mārupes SC futbolistiem 
panākumi Tiger cup 2019 turnīrā

SPORTA NOTIKUMI
11.aprīlī 12.30 Jaunmārupes pamatskolā
Mārupes novada izglītības iestāžu 2.klašu peldēšanas sacensības

13.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības basketbolā “Tehnikas Diena” U12, 
U11, U10 vecuma grupā zēniem un meitenēm 

14.aprīlī 10.00 Mārupes vidusskolas stadionā
Mārupes SC atklātās sacensības vieglatlētikā

19.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāts U13 grupā finālturnīrs

20.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāts U13 grupā finālturnīrs 

21.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāts U13 grupā finālturnīrs

27.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā un Tīraines sporta 
kompleksā
Mārupes novada noslēguma sacensības volejbolā "Tautas Klase" 
vīriešiem un sievietēm

28.aprīlī 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības basketbolā 3x3 uz abiem groziem 
U8 grupā zēniem
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21. martā koncertzālē “Lielais 
dzin tars” svinīgā ceremonijā apbal-
voti labākie Latvijā 2018. gadā no-
tikušie pasākumi 22 kategorijās, to-
starp īpaši izceļot labākos 
simtgades pasākumus Rīgā un 
novados. Arī Mārupes Kultūras 
nams ticis pie balvas un kategorijā 
“Labākais simtgades pasākums 
novados” ieguvis trešo vietu par 
svinīgo sarīkojumu “Es esmu Latvi-
ja”.

Nozares augstākais profe-
sionālais apbalvojums par 
izciliem sasniegumiem pub-

lisko vai korporatīvo pasākumu 
jomā jeb “LaPPA Pasākumu gada 
balva” tiek pasniegta kopš 2010. 
gada. Tās mērķis ir izcelt labākos 
Latvijas oriģinālpasākumus un noti-
kumus, augstvērtīgas radošās ide-
jas un vien reizējus tehniskos risi
nājumus.

Šogad balvai varēja pieteikt arī 
Latvijas valsts simtgadei veltītos 
pasākumus. Rezultātā nozares pro-
fesionāļu žūrija izvērtēja rekordlielu 
pieteikumu skaitu, kas kopš 2018. 
gada pieaudzis no 70 līdz 130 pub-
liskiem un slēgtiem pasākumiem, iz-
virzot trīs apbalvojuma pretenden-
tus 22 dažādās kategorijās.

Apbalvoto darbu vidū ir tādi 
publiski pasākumi kā “Vislatvijas 
Saldējuma Festivāls”, “Sarunu fes-
tivāls LAMPA 2018”, “Prāta Vētra. 
Skārda bungu tūre”, vairāki pasāku-
mi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku ietvaros, “Riga 
Street Food Festival”, multimediālā 
deju lielizrāde “Abas malas” un citi. 
Savukārt slēgto pasākumu kategori-
ju nominantu vidū atrodami tādi no-
tikumi kā lielveikala Stockmann 15 
gadu jubilejas svinības, Grand Poet 
Hotel by Semarah atklāšanas pasā-
kums, tehnoloģiju konference “ELKO 
Meet UP’18” un citi.

“LaPPA Pasākumu gada balvas 
2018” apbalvošanas ceremonija noti-
ka “Pasākumu foruma” ie tvaros, kas 

no 19. līdz 22. martam notiek Liepājā 
koncertzālē “Lielais dzintars”.

 “LaPPA Pasākumu gada balvai 
2018” kategorijā “Labākais simt-
gades pasākums novados” Mārupes 
Kultūras nams ar Latvijas Valsts 
simtgadei veltītu svinīgu pasāku-
mu “Es Esmu Latvija!” konkurē-
ja ar Jelgavas pilsētas pašvaldī-
bas iestādes “Kultūra” veido-
to “Multimediālo uzvedumu Četri 
prezidenti” un Liepājas pilsētas 
pašvaldības Kultūras pārvaldes vei-
doto “Jauniešu lielkoncertu LIEPĀJA 
izAICINA”.

Mārupes Kultūras nams balvai bi-
ja pieteicis 2018.gada 17.novem-
bra svinīgo svētku sarīkojumu “Es 
esmu Latvija”. Pasākuma ietvaros, 
Latvijas simtgadi sagaidot, Mārupes 
Kultūras namā pirmo reizi, pie-
daloties Simtgades kamerorķestrim 
un solistiem, tika demonstrēti 
Mārtiņa Jansona ope ras “Tobago” 
(1939) fragmentu pirmatskaņoju-
mi šādā orķestra sastāvā un Jāņa 
Ķirša aranžējumā.

Jautāsiet,  kādēļ opera “Tobago”? 
Kā izrādās, komponists Mārtiņš 
Jansons dzīvojis Mārupes novadā, 
un pēc viņa nāves septiņdesmi-
tajos gados īpašumu ar daļēju 
iedzīvi iegādājušies ārsta un mūzi-
kas izdevēja Jura Arvīda Mūrnieka 
vecāki. Kā stāsta Arvīds: “Ar gadiem 
nams atklāja ilgi glabātus noslēpu-
mus, ne tikai trīs zvaigžņu ordeņa 
kavaliera inkrustācijām rotātu zo-
benu, desmitiem albūmu ar past-
marku krājumiem, tauriņu kolekci-
ju... bet arī visrūpīgāk slēpto  ope-
ru “Tobago”. Veicot senatnīga dīvā-
na restaurāciju un noņemot ziediem 
un putniem rotātu nolietotu audu-
mu, pakulās ievīstīti atsedzās če-
tri sarkanbaltsarkani karogi / vim-
peļi ar zeltā rotātām bārkstīm un uz-
rakstiem “Operas Tobago autoram 
Mārtiņam Jansonam 1939.2.2.”, 
”Tobago pirmizrādes solisti Latv. 
Nacionālā operā 2.2.1939”.”

Mārupes Kultūras nams iegūst 
trešo vietu nominācijā “Labākais 
simtgades pasākums novados”

2019

12:00 - 15:00
Mārupes pavasara 
gadatirgus
Mārupes Kultūras nama 
iekšpagalmā 
Par īpašu gaisotni un atmosfēru rūpēsies 
blūza grupa Rahu The Fool

21:00
Leģendārās latviešu rokgrupas

“Līvi” koncerts
Ieeja bez maksas

11:00
Tautas velo 
brauciens 25km 
“Senās novada mājas un varoņi”
Maršruts: Mārupe – Tīraine
Velobrauciena noslēgums pie Mārupes 
kultūras nama – tikšanās ar maršruta autori 
Guntu Lielkāju un vēsturnieku Māri Ribicki
Silta zupa, tēja un radošas aktivitātes
Pieteikšanās velobraucienam 
turisms@marupe.lv vai tel. 28347211
Reģistrēšanās braucienam teltī pie Konrādu 
skvēra no plkst. 10.00

Dalībniekiem līdz 14 gadu vecumam piedalīšanās 
pieaugušo pavadībā. Veloķivere obligāta!

Mārupes novada

Baltā galdautā 

svētki un aktīvā 

tūrisma sezonas 

atklāšana

4.maijā 

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

KULTŪRAS AFIŠA
13.aprīlī, plkst. 16.00 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā (Uzvaras bulvāris 
2A, Rīga) 
Mārupes Kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupieši” 30 gadu 
jubilejas koncerts “Visa dzīve paiet dejā”. Ieeja bez maksas

18.aprīlī, plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā 
Mārupes novada mazo vokālistu konkursa “Mārupes Cālis 2019” fināls

21.aprīlī, plkst. 12.00 Mārupes Kultūras namā un 
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
Lieldienas Mārupē
plkst. 12.00 pasākuma atklāšana kopā ar folkloras grupu “Laiksne”, kopīga 
šūpošanas, olu ripināšana un Lieldienu tradīciju apzināšana, Mārupes Kultūras 
nama iekšpagalmā 
plkst. 13.00 animācijas filma “Saule brauca debesīs”, Mārupes Kultūras namā
plkst. 14.30 animācijas filma “Jēkabs, Mimi un runājošie suņi”, Mārupes 
Kultūras namā
plkst. 16.00 filma “Klases salidojums”, Mārupes Kultūras namā
Ieeja bez maksas

27.aprīlī plkst. 18:00, Mārupes Kultūras namā
Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktupāvela koncerts
Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīze kasēs un www.bilesuparadize.lv 

3.maijā plkst. 17:00, Mārupes Kultūras namā
Prāta Spēles Latvijas kauss Mārupē
Lai piedalītos: izveido komandu no  4 – 6  dalībniekiem un reģistrējies mājas lapā 
www.prataspeles.lv! Dalība bez maksas

4.maijā Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā un Mārupes novadā
Mārupes novada Balto galdautu svētki un aktīvā tūrisma sezonas atklāšana
plkst. 11:00 Aktīvās tūrisma sezonas atklāšana ar tautas velobraucienu “Senās 
novada mājas un varoņi”. Velobrauciena noslēgums pie Mārupes kultūras nama – 
tikšanās ar maršruta autori Guntu Lielkāju un vēsturnieku Māri Ribicki, silta zupa un 
tēja, radošās aktivitātes.
no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00 Mārupes Pavasara gadatirgus, kurā par 
īpašu gaisotni un atmosfēru rūpēsies blūza grupa “Rahu The Fool” 
plkst. 21:00 Leģendārās latviešu rokgrupas Līvi koncerts

8.maijā plkst. 13:00 Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada senioru godināšanas pasākums

11.maijā Mārupes Kultūras namā
Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa fināls
Sīkāka informācija: www.lnkc.gov.lv 
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Glikērija Fadejeva – dzim.1928.gadā,
Juris Moisejs – dzim.1958.gadā,
Kristīne LaidiņaIvanova – 
dzim.1975.gadā,
Rita Milta – dzim.1943.gadā,
Tatjana Reča – dzim.1934.gadā, 

Jānis Ozoliņš – dzim.1932.gadā,
Stefānija Dumarāne – dzim.1936.gadā,
Astra Stuģe – dzim.1927.gadā,
Dzidra Bērziņa – dzim.1950.gadā,
Jānis Pētersons – dzim.1958.gadā,
Skaidrīte Bojāre – dzim.1957.gadā

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 martā reģistrētie mirušie 
DIEVKALPOJUMI 
Katru svētdienu

plkst. 11:00 
Mārupes Mūzikas un 

mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39

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

2019.GADA
MARTĀ 911

Zēni Meitenes
7
Laulības

11
Miruši

20
Dzimuši

13.aprīlī plkst.16.00 Latvijas 
Dzelz ceļa vēstures muzejā Mārupes 
Kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Mārupieši” aicina 
dejas cienītājus uz kolektīva 30 
gadu jubilejas koncertu “…VISA DZĪ
VE PAIET DEJĀ…”.

Dejot – nozīmē vienmēr atras-
ties kustībā, atrasties ceļā. 
Ceļš urda mainīties, urda at-

rast savu balsi, savu rakstu, savu 
īpašo stāstu.

Dejotāja ikdiena sastāv no nepār-
trauktas došanās ceļā – ceļā uz 
mēģinājumu, ceļā uz koncertu, 
uz kulisēm vai vietu dejas zīmē-
jumā, ceļā uz tērpu noliktavu, deju 
svētkiem, festivāliem un jubilejas 
svinībām! Pavisam nesen tika izde-
joti Latvijas simtgades godu raksti. 

“Mārupieši” vēl ir jauni, tikai – 
30, bet arī mēs esam ceļā uz savu 
100gadi. Un, lai vai kā ar dzimšanas 
da tiem, tomēr ir vieta, kurā katrs 
dejotājs noteikti ir pavadījis 100 
stundas un pat dienas, izsmējis 
100 spaiņus smieklu un izdziedā-
jis 100 pantus dziesmu, vērojis 100 
skaistu ainavu aiz loga, vismaz 100 
reizes pārģērbies un izbaudījis 100 
pieturu burvību. 

Tas ir dejotāju patvērums ikvienā 
ceļā – vecais, labais autobuss! Tāpēc 
jubilejas reizē “Mārupieši” lēks at-
miņu autobusā un dosies sava stās-
ta ceļā. Autobusa vadītāja stūre būs 
Latvijas Nacionālā teātra aktiera 
Kaspara Zvīguļa drošajās rokās, lai 
kopā izdejotu kolektīva vareno ceļu 
uz dzimšanu un vārda došanu, uz 
panākumiem, svētkiem un ceļu uz 
plašo pasauli. Kopā ar mums šajā ju-
bilejas ceļojumā dosies TDA “Kalve”, 
JDK “Mārupe”, VPDK “Bandava” un 
“Jumis”.

Visa dzīve paiet dejā un arī svēt-
kos mēs esam ceļā pie jums – 
“Mārupiešu” draugi un uzticamie 
skatītāji!

Deju kolektīvs “Mārupieši” – tie 
ir 63 aizrautīgi, dejotprieka pilni cil-
vēki, kas prot ne tikai godam un ar 
izcilību pārstāvēt Mārupi un Latviju, 
bet novērtē kopā būšanas mirkļus un 
rod tajos iedvesmu savām ikdienas 
gaitām. Kolektīvu jau vairāk kā 20 
gadus vada XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku deju 
virsvadītāja Gunta Skuja, pateicoties 
kurai „Mārupieši” ir viens no vadoša-
jiem deju ansambļiem Latvijā. Viņas 
ieguldījumu, pasniedzot Atzinības 
rakstu, Latvijas valsts simtgades 
gadā novērtējis arī Ministru kabi-
nets. “Mārupiešu” repetitors ir ilg-
gadējs baleta mākslinieks un de-
jas mākslas pedagogs Aleksandrs 
Kolbins, kurš 2018.gadā apbalvots 
ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru un 
iecelts par ordeņa virsnieku. Lielu 
paldies jubilejas reizē kolektīvs saka 
arī koncertmeistarei Sandrai Gaidei.

Piedāvājam ielūkoties dažu 
mārupiešu atmiņās, jo, kurš gan cits, 
ja ne paši dejotāji, var pastāstīt, kā 
tad ir gājis pa šiem gadiem.

Bruno un Dace Lielkājas
Bruno un Dace Lielkājas audzē 

Mārupē ķirbjus un dejo “Mārupiešos” 

jau 22 gadus. Pie kolektīva un de-
jošanas  ir tā pierasts, ka bez tā ne-
var. Ja ilgāku laiku nenotiek mēģinā-
jumi un koncerti, ikdienas rutīna sāk 
nomākt un kaut pietrūkst. 

Lielkāju ģimene atceras: “Otrā vie
ta finālskatē bija augstākais lido-
jums kolektīva vēsturē. Nekas tā 
nespārno, kā apziņa, ka piecus ga-
dus esi viens no labākajiem deju 
kolektīviem Latvijā. Var jau teikt, ka 
nokļūšana finālskatē bija likumsa-
karīga, jo ieguldītais smagais darbs, 
gatavojoties Latviešu dziesmu un 
deju svētkiem ASV, nopietni pacēla 
mūsu līmeni, un tur saņemtais vie
tējo latviešu novērtējums un patei
cība mūs uzlādēja garīgi un deva 
pārliecību par saviem spēkiem. 
Mūsu mūžā tas vairs neatkārto-
sies, bet patīkamās sajūtas nevarēs 
aizmirst. Latvijas vidējās paaudzes 
deju kolektīvu konkurss “Mārupes 
gurķis” pats  par sevi ir viens liels 
kuriozs, pēc kura smieklu grima ses 
no sejas  nepazūd vēl nākamajā di-
enā. “Mārupieši” ir kā narkotika, kur 
kārtējā deva ir koncerts un mēģinā-
jums, ja vienreiz pamēģini, kļūsti at-
karīgs uz visu mūžu.”

Gunta un Ivars Magones kopīgi 
darbojas ģimenes uzņēmumā, ra
dot tehnikas procesus un lietas, bet 
dejo jau 23 gadus.  

Viņi atceras: “Mēs sev “Māru
piešus” piesaistījām tālajā, pa 
gājušā gadsimtā, deviņdesmito 
gadu vidū, kad “Mārupiešus” aiz-
vedām viņu pirmajā ārzemju kon-
certā uz Bavāriju, Vācijā. Kopš tā 
laika “Mārupiešos” ir nodejotas jau 
23 sezonas. Kas mūs motivē de-
jot?  dzīves prieks! Tas joprojām 
liek būt ar vienotības sajūtu, prāta 
kontrolētā kustībā. Spilgtu atmiņu 
ir daudz, visvairāk tādu rodas no 
tālākiem braucieniem. Pēdējie tādi ir 
bijuši uz tālo Dienvidkoreju, arī divu 
dienu braucieni uz Latgali, Krāslavu, 
Daugavpili un pirms diviem gadiem 
uz Tallinu. Viskolorītākais brauciens 
bija uz Nepālu. Šādos braucienos 
kuriozi atgadās vienmēr un visur, 
bet visjautrāk ir, kad uz skatuves 
dziļā iesēdienā puisim pārplīst bik-
ses pa vīli vai arī  deju svētku laikā 
šoferītis, kurš saposies svētkiem, 
straujāk bremzējot, tiek iesvētīts 
ar brūnas krāsas dzērienu. Mūsu 
kolektīvam novēlam  piesaistīt trīs-

desmitgadnieku paaudzi kā jaunos 
dejotājus, nodot uzkrātās tradīcijas 
viņu mantojumā.”

Guntis Leimanis
“Ikdienā strādāju Starptautiskajā 

lidostā “Rīga”, kur rūpējos par cil-
vēkiem ar ierobežotām kustībām 
apkalpošanu, kā arī esmu vides 
(cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) 
speciālists. “Mārupiešos” dejoju no 
2008. gada, jau 11 gadus. Šī man 
būs trešā “Mārupiešu” jubileja, un 
esmu aizvadījis kopā ar kolektīvu 
divus deju svētkus. Mani iedves-
mo un motivē dejot mīlestība pret 
deju, pret latviskumu, pret Latviju.  
Kāpēc patīk piedalīties koncertos?  
man liekas, ja tu nāc, mācies un at-
tīsties, tad kādam arī tas ir jānovērtē, 
tāpēc arī koncerti ir nepieciešami, 
lai mūs varētu novērtēt. Koncerts 
ir tāda fantastiska un latviska kopā 
būšana, kur tu redzi deju rakstus, 
tautas tērpu un jūties forši.

Man atmiņā ir palikuši divi 
spilgtākie koncerti  viens 2012.gadā 
Amerikā, kur mēs dejojām vecāka-
jā, 120 gadus vecā teātrī. Tur bija 
koncerts, kurā dejoja tikai un vienīgi 
“Mārupieši” no Mārupes, tā bija emo-
cionāli augstākā virsotne, kas, manu
prāt, ir bijusi “Mārupiešos”.  Un otrs 
koncerts ir 2014. gada deju svētku 
fināla skate, kur tika vinnēts Grand 
Prix, kas ir pati augstākā vieta! 

Jaunajiem dejotājiem gribu dot 
padomu  ir jādomā, nevis par to, 
ko man dos deju kolektīvs, bet par 
to, ko es varu dot deju kolektīvam. 
Novēlēšu kolektīvam jubilejā vairāk 
turēties kopā kā kolektīvam, mazāk 
pa atsevišķām grupiņām! Tas dažreiz 
pietrūkst, tā kopības sajūta.”

Jānis Meiris
Jānis “Mārupiešos” dejo jau 

18 gadus un sevi dēvē par “dzel
žu cilvēku” ikdienā ir autobusu 
vadītājs un, kā pats saka, skrūvē 
mašīnas.  “Mūsu kolektīvs un kopī-
gi pavadītais laiks ir mana lielākā 
motivācija, kāpēc joprojām dejo-
ju. Emocionāli augstākais punkts 
ir, kad aizbraucam pasaulē parādīt 
sevi, jo tad mēs esam ne tikai daļa 
no Mārupes un “Mārupiešiem”, bet 
arī daļa no Latvijas! Atmiņā palikuši 
tieši Amerikas dziesmu svētki un tā 
sajūta, ka mēs esam atveduši parādīt 
tieši Latviju. Ar kolektīvu kopā pa-
vadītais laiks man asociējas ar tādu 

foršu atmosfēru un jautrību, ir patīka-
mi būt visiem kopā! Gribētu aicināt 
jaunos dejotājus nenākt ar lielām 
ambīcijām, bet domāt par to, ko tu 
vari pats dot kolektīvam. Es gribētu, 
lai kolektīvs turpina būt cilvēcisks. 
Mans sapnis ir dejot uz Mārupes 
brīvdabas estrādes skatuves, kuras 
gan vēl nav, bet ļoti ceru, ka būs. Un 
lai “Mārupiešiem” izdodas uz deju 
skatuves aizvadīt vēl daudz skai-
stus gadus un ne vienus vien de-
ju svētkus.”

Dace Maže
Dace “Mārupiešos” dejo jau 

sešpadsmito sezonu, bet ikdienā 
viņas darbs ir saistīts ar finansēm 
un grāmatvedību.

“Mani aizrauj pati dejošana  jo 
vairāk dejoju, jo vairāk priecājos! 
Tas nozīmē  regulāri un intensīvi 
mēģinājumi, koncerti un iespējas 
piedalīties interesantos koncert-
projektos, un protams, draugi, ku-
rus priecājos satikt! Daudz palie-
košu atmiņu par šiem gadiem ir no 
Dziesmu un deju svētkiem, deju fes-
tivāliem ārvalstīs un vēl un vēl, taču 
šķiet, ka viena no manām spilgtāka-
jām atmiņām ir saviļņojošais prieks 
un gandarījums par paveikto 2013.
gadā, kad deju finālskatē ieguvām 
1.vietu, tas bija nozīmīgi!”

Atceroties kuriozas situācijas, 
Dace stāsta: “Pirmais, kas nāk 
prātā par neierastu situāciju, bi-
ja kāda reize, kad pēc koncerta ie
rados mājās, patīkami nogurusi, 
lasīju ziņas mūsu dejotāju kopējā 
WhatsApp grupā par pazudušiem 
Bārtas svārkiem, kurus, dodoties mā-
jās pēc koncerta, kāds uz pakaramā 
vairs nevarēja atrast. Neizpratne un 
intensīva meklēšana. Jā, traki, es no-
domāju! Mājās lasīju ziņas, un tā, 
starp citu, aizgāju līdz savam tērpu 
maisam, un, ko es tur redzu  man 
ir divi Bārtas svārki. Pat nenojautu, 
ka biju uz sava pakaramā uzlikusi 
un atvedusi mājās arī draudzenes 
svārkus! Aicinu dejot ar prieku un 
lepoties, ka esam “Mārupieši”. Lai 
mums kopā izdodas paveikt labas 
lietas!”

Ainārs Miķelsons
Ainārs, kurš ikdienā strādā 

būvniecības jomā – ceļ peldbasei-
nus, dejo kolektīvā jau kopš pašiem 
pirmsākumiem. 

“Draugu pulciņš un Iveta Urtāne 

bija galvenie iniciatori kolektīva iz-
veidošanai, savāca kopā vecos drau-
gus, kas turpina dejot vēl šo bal-
tu dienu. Mani dejot iedvesmo, gal-
venokārt, draugi, kas dejo, ļoti labs 
kolektīvs. Ar viņiem ir jautri, brīnišķī-
gi pavadu laiku, uzlādēju enerģiju 
turpmākajai darba nedēļai. Daudz pa 
šiem gadiem bijuši arī dažādi kuri-
ozi. Esmu aizmirsts veikalā pie letes 
uz Rīgas robežas, dejotāji aizbrau-
ca bez manis, pēc tam, protams, at-
brauca pakaļ. Divas reizes esam sa-
lauzuši skatuvi  vienreiz Dzērvenē, 
otrreiz Ulbrokā.  Protams, tie tādi 
spilgtākie kuriozi. Novēlu nākt, de-
jot, kustēties un meistarība izaugs 
pati no sevis!  Un būt pašiem jau-
triem, aktīviem, piedalīties un tad 
arī pārējiem būs labi, jo, ja pašam 
būs labi, tad pārējiem no tevis ir, 
kur smelties enerģiju, un arī kolek-
tīvam tad ir labi!”

Vitauts Rotbergs 
Vitauts kolektīvā dejo nu jau 30 ga-

dus, no pašiem pirmsākumiem, bet 
ikdienā vada uzņēmumu, kas nodar-
bojas ar transporta pakalpojumiem, 
ceļu būvi un pasažieru pārvadājumi-
em. Savu aizrautību sauc vienā vārdā 
– dejotprieks. “Spilgti atceros kon-
certu, kas notika Siguldā ārā uz lau-
kuma. Sākās deja „Pērkoņdancis”, 
kas man arī ir jādejo, bet es vēl sti-
pri tālu no tās vietas...! Pēdējos ga-
dus mēģinājumos nākas pašam sev 
atzīt  jaunībā viss padevās vieglāk, 
tagad jāelpo dziļāk…”

Silvija Puga
“Ikdienā strādāju ar datoru, vei-

cu dažādus grāmatojumus, maksā-
jumus, sagatavoju līgumus, rēķi-
nus, tātad sēdošs darbs. Reizēm 
pieskatu mazbērnus. Šis ir mans 
pirmais deju kolektīvs, dejot sāku, 
1992.gada sezonu uzsākot. Pēc maz-
kustīgas darba dienas, rodas mo-
tivācija izkustēties. Tā kā esmu dzi
musi mārupiete, dzīvoju netālu no 
Mārupes kultūras nama, tad vakarā 
rodu spēku vēlajiem mēģinājumiem. 
Ir jauki, ka ir tāds kolektīvs, ar kuru 
var doties un piedalīties dažādos 
tautisko deju koncertos, festivālos, 
kā arī deju svētkos,” stāsta Silvija.

Jautājot par īpašām atmiņām, 
viņa atceras: “Atmiņā parasti paliek 
kas neparastāks. Ir gadījies tā, ka, 
dejojot svešākā vietā, kur skatītāji 
ir visapkārt, deja pabeigta ne pret 
paredzēto skatītāju. Dejojot koncertā 
uz operas skatuves, kur piedalījās 
labākie dejotāji, pavadījumu spēlēja 
un dziedāja ansamblis dzīvajā. Viņi 
tā bija aizrāvušies, ka mums uz de-
jas beigām bija ļoti jāpaātrinās, lai 
pagūtu nodejot! Sajūta bija komis-
ka! Atnākot dejot uz tik lielu kolek-
tīvu kā „Mārupieši”, svarīgākais ir 
ieklausīties un uzklausīt deju vadītā-
ju un repetitoru, kas vada mēģinā-
jumus un liek dejas koncertiem. 
Piedalīties un atbalstīt kolektīva 
kopīgos pasākumus. Kolektīva dalīb-
niekiem jubilejā novēlu raitu dejas 
soli arī turpmāk, vadītājai – izturī-
bu, visiem kopā – mīlestību, veselī-
bu un iecietību vienam pret otru.”

Deju kolektīvam “Mārupieši” jau 30!


