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2018.GADA JŪLIJS

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

No 30. jūnija līdz 8.jūlijam Rīgu 
pieskandina XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki, pulcē-
jot 43290 dalībniekus, t.sk. 16500 
kordziedātājus no 427 koriem un 
18174 dejotājus no 739 kolek-
tīviem. Svētkos piedalās dalībnieki 
no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 
pasaules valsts. No Mārupes nova-
da tika izvirzīti desmit mākslinie-
ciskie kolektīvi.

Šis ir īpašs laiks un īpaša 
nedēļa, kad visa Latvija, arī 
Mārupes novads, dzied, 

dejo un svin. Ar īpašu svētku 
pacilātību mūsu korus un deju 
kolektīvus aprūpē Mārupes Kultūras 

nama direktore Ira Dūduma: “Šajā 
svētku reizē esmu īpašu lepna par 
mūsu Mārupes novada kolektīvu 
sniegumu. Gatavojušies šim brīdim 
bijām ilgi un rūpīgi. Jau 30. jūnijā 
mūsu senioru koris “Noktirne”, pir-
mo reizi piedaloties koru konkursa 
finālā “Dziesmu kari”, izcīnīja 3.vietu 
starp labākajiem senioru koriem 
Latvijā. Savukārt 2.jūlijā vokālo ans-
ambļu konkursā pirmo reizi piedalī-
jās arī mūsu senioru ansamblis 
“Pīlādzis” ar vadītāju Ingu Grauma-
ni un ieguva 3.vietu senioru ansam-
bļu vidū. Man ir neizmērojams lep-
nums par mūsu VPDK “Mārupieši” 
māksliniecisko vadītāju Guntu Sku-
ju, kura bija arī Arēnas Rīga deju 

koncerta “Vēl simts gadi dejai” māk-
slinieciskā vadītāja. 

Man pašai šogad aprit jau 20 gadi 
Mārupē. Protams, ka šie ir īpaši 
Dzie smu un deju svētki, jo mūsu Lat-
vijai ir simtā dzimšanas diena. Un 
tomēr – man personīgi tie ne
atšķiras, jo rūpes par mana novada 
svētku dalībniekiem vienmēr ir pir-
majā vietā. Tās ir īpašās sajūtas, 
kad no rīta septiņos sagaidu un ar 
brokastīm pavadu lielos un mazos 
svētku dalībniekus. Kāds nogurums 
un reizē lepnums un prieks ir viņu 
acīs! Cik gādīgi un saprotoši ir jau-
no dalībnieku vecāki! Cik garšīga ir 
rīta kafija ar šoferiem, kuri at-
braukuši agrāk un gaida savējos!

1.jūlijā mēs visi, teju 350 dalībnie-
ki, satikāmies no rīta pie Kultūras 
nama, pušķojām autobusus, svei
cām šoferus un paši sevi, dziedājām 
spēka dziesmas, baudījām svētku 
torti un vēlāk mūsu pašvaldības 
policijas gādībā visi astoņi autobu-
si devāmies uz Rīgu – uz lielo Dzie
smu un deju svētku gājienu. Mēs 
visi bijām laimīgi, priecīgi un mīlestī-
bas apņemti. Mēs bijām kopā zem 
viena karoga, vienā Dziesmu un deju 
svētku ģimenē. Novēlu visiem dalīb-
niekiem saglabāt šīs brīnišķīgās 
svētku sajūtas vēl ilgi pēc Dziesmu 
un deju svētku noslēguma.”

Esam lepni un sveicam mūsu 
Mārupes novada svētku dalībniekus 

 Jauniešu jaukto kori “Universum”; 
Jaunmārupes pamatskolas bērnu 
deju kolektīvu “Ozolēni”; Mārupes 
Kultūras nama jaukto kori “Mārupe”; 
Mārupes Kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvu “Mārupe”; Mārupes 
Kultūras nama sieviešu kori “Reso-
no”; Mārupes Kultūras nama sie
viešu kori “Noktirne”; Mārupes 
Kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvu “Mārupieši I”; 
Mārupes Kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Mārupieši 
II”; Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas koklētāju ansambli “Saules 
kokles”; Mārupes Mūzikas un māk-
slas skolas pūtēju orķestri.

Šogad 197 Mārupes jaunieši 
saņēma pamatskolas un vidussko-
las beigšanas apliecības. 144 9.
klašu absolventi saņēma apliecības 
par pamatizglītības ieguvi, bet 53 
12.klašu absolventi – atestātus par 
vidējās vispārējas izglītības ieguvi.

Turpinot tradīciju, Mārupes 
novada dome īpaši sveica 
tos audzēkņus, kuri uzrādī-

juši augstus mācību sasniegumus 
un izglītības iestādi beiguši ar vidē-
jo atzīmi 8.0 vai augstāku. Šogad šo 
skolēnu skaits ir ievērojami audzis 
 ar Mārupes novada domes patei
cībām un naudas balvām šogad tika 
sumināti kopumā 104 absolventi, 
kas mācījušies gan Mārupes 
pašvaldības izglītības iestādēs, gan 
tie, kas deklarēti Mārupē, bet mācī-
jušies citās Latvijas skolās. 
Mārupes novada dome sveica arī 
izlaiduma klašu audzinātājus – 
Mārupes vidusskolas skolotājus 
Aleksandru Vorobjovu (9.a), 

Solveigu Igauni (9.b), Jāni Vilkaušu 
(9.c), Zani Kālbergu (9.d), Modri 
Šāvēju (12.a), Līgu Lagzdkalni 
(12.b), Mārupes pamatskolas 9.
klases audzinātāju Kristīni Pori un 
Jaunmārupes pamatskolas 9.kla
ses audzinātāju Dainu Mediņu. 

Par augstiem mācību sasniegu-
miem tika sveikti šādi skolēni:

Mārupes vidusskola
9.klase: Pēteris Šlosbergs, Anna 

Nikola Pavasare, Elizabete Citskovs-
ka, Elīza Anna Ozola, Jēkabs Jan-
sons, Paula Kristiāna Harpere, Karī-
na Eva Putirska, Paula Sakne, Dani
ela Rihtere, Nikola Anna Samoiļen-
ko, Loreta Pučinska, Aleksandrs 
Franckevičs, Katrīna Bērziņa, Kris
taps Ieviņš, Pēteris Ričards Ozols, 
Laine Jansone, Aleksandrs Kaba-
kovs, Jēkabs Krūmiņš, Toms Ralfs 
Šteinbergs, Matīss Villa, Inita Liniņa, 
Beāte Elīna Strazdiņa, Madara Bro-
ka, Džūlija Krūmiņa, Einārs Ka-
minskis, Krišjānis Jānis Krūmiņš, 

Signe Liepiņa, Santa Apaļka, Kris
taps Diura, Anna Stokenberga

12.klase: Ilze Barone, Elizabete 
Anna Kristapsone, Emīls Zadraks, 
Katrīna Elīna Bērziņa, Jeļena Šataro-
va, Dīna Puriņa, Evelīna Agnese Vie
tere, Dāvis Krievāns, Marta Nikola 
Zīle, Anna Indričāne, Patrīcija Vē-
vere, Dana Nikola Ņikitina, Anda 
Juceviča, Paula Marija Romanov ska

Mārupes pamatskola
9.klase: Rota Līga Šulmeistere, 

Megija Heimane, Elza Sainsa
Jaunmārupes pamatskola
9.klase: Laine Paupere, Katrīna 

Paula Krustkalne, Krišjānis Jēkabs 
Baltiņš, Sabīne Rutlauka, Paula 
Megija Magone, Valters Daniels 
Pikšens, Evelīna Šneidere, Madara 
Rūdele

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
9.klase: Dāvids Andersons
12.klase: Ints Murāns, Oļesja Me-

teļica, Katrīna Elizabete Jansone, 
Elza Meikšāne, Elīza Beate Dinne

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija

9.klase: Elza Budlere, Elza Straz-
da, Patrīcija Bauze, Rebeka Buša, 
Rojs Boiko

12.klase: Jānis Andris Krūmiņš, 
Rūdolfs Kušķis

Āgenskalna Valsts ģimnāzija
9.klase: Anna Rozenberga, Laura 

Tiltiņa, Reinis Egle, Anete Namiķe, 
Katrīna Križmane, Kristofers Zariņš, 
Šarlote Īva Štālhute, Justīne Blum-
berga, Kristīne Buša, Rūdolfs Jan-
sons

12.klase: Markuss Dāvis Skras-
tiņš, Marta Undīne Ķisnere, Laura 
Līpenīte, Maija Daniēla Zaķe

 Rīgas Angļu ģimnāzija
9.klase: Amanda Strīķe, Nikola Or-

lovska
12.klase: Estere Strautmane, 

Roberts Strīķis, Yupu Chen
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
9.klase: Sofya Kurochkina, Ar-

senijs Goļicins
12.klase: Adelīna Nečetova, Ana

stasija Jevsejeva
Rīgas Klasiskā ģimnāzija

9.klase: Maksims Černovs
Rīgas 95. vidusskola
9.klase: Alīna Jaroslava Frolova
12.klase: Oksana Lisjuka
Rīgas 34. vidusskola
9.klase: Elizabete Brikune, Ņikita 

Brikuns
Rīgas Igauņu pamatskola 
9.klase: Helēna Tomingasa
Rīgas 94.vidusskola
9.klase: Annija Dumpe
12.klase: Inga Nazarova
Rīgas 13.vidusskola
12.klase: Jana Masjule
Rīgas 61.vidusskola
12.klase: Antons Broks
Rīgas 22.vidusskola
12.klase: Anna Panfilova
Rīgas Centra Humanitārā vidus

skola
9.klase: Karīna Anete Jefimova
Rīgas Mūzikas internātvidus

skola
12.klase: Edijs Upmalis

Aizritējis izlaidumu laiks un sveikti skolu absolventi

DZIESMU UN DEJU 
SVĒ TKI  SĀKUŠIES

Mārupes novada domes vadība XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšanas gājienā 
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Degvielas iegāde – notiek pie

dāvājumu izvērtēšana.
Jaunmārupes skeitparka pār-

būve– notiek piedāvājumu iz-
vērtēšana.

Žogu remontdarbi Mārupes nova-
da pašvaldības iestādēm – notiek 
piedāvājumu izvērtēšana.

Mārupes pamatskolas piebūves 
un sporta laukuma izbūves būvpro-
jekta izstrāde – notiek piedāvājumu 
izvērtēšana.

NOSLĒGTIE LĪGUMI
SIA “REVENITA” par Mārupes vi-

dusskolas katlu mājas pārbūvi, līgu-
ma summa 78 650,00 eiro ar PVN, 
līguma izpildes termiņš no 27. 
06.2018. līdz 08.10.2018.

SIA “ROADEKS” par Mārupes 
novada pašvaldības ielu pārbūvi, 
līguma summa 671 052,57 eiro ar 
PVN, līguma izpildes termiņš 4 
mēneši no objekta nodošanas 
būvuzņēmējam.

SIA “BMprojekts” astoņās iepir-
kuma daļās par Mārupes novada 
pašvaldības ielu būvprojektu izstrā-

Jau trīs mēnešus Daugavas ielā 
notiek būvdarbi un ir apgrūtināta 
ceļa satiksme, kas rada neērtības 
autovadītājiem. Vēlamies lūgt au-
tovadītājus izturēties ar cieņu vie-
nam pret otru, kā arī respektēt 
mazāk aizsargātos satiksmes dalīb-
niekus – gājējus un velobraucējus, 
lai pārvietošanās pa Mārupes ielām 
būtu patīkama visiem.

di un autoruzraudzību, līgumu kopē-
jā summa 71 416,62 eiro ar PVN, 
līgumu izpildes termiņš 90 dienas 
no būvatļaujas saņemšanas dienas 
Mārupes novada būvvaldē.

SIA “REIMIKS” par Mārupes nova-
da pašvaldības iestāžu fasāžu re-
montdarbiem, līguma summa 83 
984,71 eiro ar PVN, līguma izpildes 
termiņš no 23.07.2018. līdz 31. 
08.2018.

SIA “Jurēvičs un partneri” par 
Mārupes novada pašvaldības ielu 
pārbūves būvuzraudzību, līguma 
summa 18 730,80 eiro ar PVN, līgu-
ma izpildes termiņš atbilstoši ielu 
būvniecības termiņiem.

SIA “EJA” par sabiedrisko pa-
kalpojumu centra Tīrainē būvprojek-
ta izstrādi un autoruzraudzību, līgu-
ma summa 173 709,29 eiro ar PVN, 
līguma izpildes termiņš no 06. 
06.2018. līdz 06.06.2019.

SIA “ONDULAT” par jumtu remon-
ta pakalpojumiem pašvaldības ie
stādēs, līguma summa 60 500,00 
eiro ar PVN, līguma izpildes termiņš 
no 19.06.2018. līdz 19.06.2020.

Pie Daugavas un Pededzes 
ielas krustojuma ir izvietots 
pagaidu luksofors, kas regu

l ē automašīnu satiksmi uz Dauga-
vas ielas, tomēr tas neatceļ gājēju 
pārejas priekšrocības. Atgādinām, 
ka gājēju pāreja šai vietā joprojām 
ir spēkā esoša, un, lai gan luksoforā 
ir iedegusies zaļā gaisma, būsim 
pieklājīgi un palaidīsim pāri ielai gā-

jējus.
Daudzi autovadītāji savukārt iz-

vēlas apbraukt remontdarbu pos-
mus pa blakus ielām, tajā skaitā 
šķērsojot dzīvojamās zonas, kurās 
atļautais maksimālais braukšanas 
ātrums ir 20 km/h. Pašvaldības 
policija saņem regulāras sūdzības 
no iedzīvotājiem, ka autovadītāji ša-
jās ielās ignorē ne tikai ātruma iero
bežojumus, bet arī gājējus. Lūgums 
autovadītājiem ievērot arī mazāk 
aizsargāto ceļu satiksmes dalīb-
nieku – gājēju tiesības! Dzīvojamās 
zonās gājējiem un velosipēdu 
vadītājiem ir priekšroka, bērni tajās 
neatkarīgi no vecuma var braukt ar 
velosipēdu patstāvīgi, turklāt izman-
tojot brauktuvi visā tās platumā. 
Aicinām arī vecākus parūpēties par 
drošības pasākumiem, bērniem pār-
vietojoties gan ar velosipēdiem, gan 
skrituļslidām un skrejriteņiem, tāpat 
arī lieku reizi atgādināt ceļu satiks-
mes noteikumus.

Izturēsimies ar cieņu viens pret 
otru!

Lēma nodot iesniegto Mārupes 
novada Teritorijas plānojuma 2014. 
 2026. gadam grozījumu 1. redak-
ciju un Vides pārskata projektu pub-
liskai apspriešanai un institūciju 
atzinumu saņemšanai, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu 
sešas nedēļas.

Lēma par zemes ierīcības projek-
tu apstiprināšanu, adreses un no-
saukuma piešķiršanu, lietošanas 
mērķa maiņu vairākiem nekustam-
ajiem īpašumiem.

Apstiprināja iesniegto saistošo 
noteikumu projektu Nr. 8/2018  
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 11/2010 „Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu un 
sabiedrisko kārtību Mārupes 
novadā”.

Apstiprināja iesniegto saistošo 
noteikumu projektu Nr.  9/2018  
„Grozījumi Mārupes novada domes 
2016. gada 21. decembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 47/2016 „Par 
Mārupes novada pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai””.

Apstiprināja Mārupes novada at-
tīstības programmas 2013.  2019. 
gadam aktualizētā rīcības plāna un 
investīciju plāna 2017.  2019. ga
dam grozījumus. Grozījumi pieeja-
mi pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Attīstības do-
kumenti.

Lēma organizēt vairākus iepirku-
mus „Ceļa C10 pārbūve”, „Daudz
dzīvokļu māju iekšpagalmu projek-
tēšana Skultē un Jaunmārupē”, 
„Lab iekārtojuma elementu izgata
vošana un uzstādīšana”, „Mēbeļu 
piegāde”, „Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas pārbūves būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība”, 
„Jaunmārupes pamatskolas stadi-
ona konteineru tipa ģērbtuvju iz-
būve”.

Lēma piešķirt finansiālu atbalstu 

Sabiedrisko pakalpojumu regu
lēšanas komisija (Regulators) ap-
stiprinājusi jaunus ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifus AS 
„Mārupes komunālie pakalpojumi”. 
Līdz ar to, sākot no 2018.gada 1. 
augusta, Jaunmārupes, Mārupes, 
Tīraines un Vētras ciemu ūdens-
saimniecības pakalpojumu lietotā-
ji par ūdensapgādes un kanalizāci-
jas pakalpojumiem maksās 2,36 
eiro/m3. Savukārt Skultes ciema 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotāji – 2,09 eiro/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensap-
gādes pakalpojumu kubik-
metru Jaunmārupes, 

Mārupes, Tīraines, Vētras un Skultes 
ciemos būs 0,64 eiro. Tarifs par 
kanalizācijas pakalpojumu kubik-
metru Jaunmārupes, Mārupes, 
Tīraines un Vētras ciemos būs 1,72 
eiro, bet Skultes ciemā – 1,45 eiro. 
Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts 
pievienotās vērtības nodoklis.

Tarifu pārskatīšana bija ne-
pieciešama, jo ir būtiski mainījies 

vairākiem Mārupes novada sportis-
tiem.

Noteica privātpersonu līdzmaksā-
jumu par Mārupes novada Sporta 
centra sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem 2018./2019. mācību gadā, 
kas ir 12,40 eiro +PVN vienam 
audzēknim kalendārajā mēnesī.

Atbalstīja Mārupes pamatskolas 
dalību Eiropas Savienības ERAS-
MUS + programmas Pamatdarbības 
Nr. 1 (KA 1) skolu sektora projektā 
Nr. 20181LV01KA101046870 
„Mūsdienu skolotāja zināšanas vei-
do nākotnes cilvēku”. Projekta kopē-
jais finansējums 22 266 eiro.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr. 10/2018 „Grozījumi Mārupes 
novada domes 2017. gada 18. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 
3/2017 „Mārupes novada pašvaldī-
bas sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība”.

Lēma atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz Siguldas novada 
pašvaldības domes piederošām  
1121 kapitāla daļām SIA „Rīgas 
apriņķa avīze”.

Pieņēma saistošos noteikumus 
Nr.  11/2018  „ Grozījumi Mārupes 
novada domes 2018. gada 24. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 
1/2018 „Par Mārupes novada 
pašvaldības 2018. gada budžeta ap-
stiprināšanu””.

Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības 2017. gada publisko 
pārskatu par laika periodu no 
01.01.2017. līdz 31.12.2017.

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
Auto Moto klubs „Bieriņi”” pašvaldī-
bas atbalstu 4 000,00  eiro apmērā 
motokrosa sacensību „Lielais Mo-
tokross un Latvijas čempionāts MX 
Dāmas” viena posma organizēšanai 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā 2018. gadā dažādu vecu-
mu grupu Mārupes novada 
iedzīvotājiem.

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošināšanas tehniskais risinā-
jums, pieaudzis sniegto pakalpoju-
mu apjoms un pieaugušas ūdens-
saimniecības pakalpojumu snieg
šanas izmaksas.

Pēc spēkā esošo ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifu apsti-
prināšanas komersants Jaun-
mārupes, Mārupes un Tīraines 
ciemā ir realizējis divus Eiropas Sa
vienības līdzfinansētus ūdenssaim-
niecības sistēmu sakārtošanas un 
paplašināšanas projektus. Šo pro-
jektu ietvaros Mārupes, Tīraines un 
Jaunmārupes ciemā tika ierīkoti un 
pārbūvēti ūdensapgādes un kanali
zācijas inženiertīkli, ierīkotas 24 
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, 
demontētas Jaunmārupes ciema 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iz-
veidots Jaunmārupes kanalizācijas 
sistēmas savienojums ar Mārupes 
– Tīraines ciemu centralizēto kanali
zācijas sistēmu, kā arī tika izbūvēts 
vēl viens pieslēgums Rīgas pilsētas 
centralizētajai sadzīves kanalizāci-
jas sistēmai. 2017.gadā, izveidojot 

ūdensapgādes inženiertīklu savie
no jošo posmu ar Vētras ciemu, tika 
apvienotas Jaunmārupes, Mārupes, 
Tīraines un Vētras ūdensapgādes 
sistēmas.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedok-
li par AS „Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” iesniegtajiem tarifu pro-
jektiem, Regulators 2017.gada 5.ok-
tobrī organizēja uzklausīšanas 
sanāksmi.

Tarifu projektu izvērtēšanas gaitā 
Regulators komersantam pieprasī-
ja iesniegt precizētus tarifu projek-
tus, nepieciešamo papildu in-
formāciju un pamatojošos doku-
mentus. Precizējumu rezultātā 
ūdensapgādes pakalpojumu tarifa 
projekts tika samazināts par 0,02 
eiro, Skultes ciema kanalizācijas pa-
kalpojumu tarifa projekts tika sa-
mazināts par 0,01 eiro, bet Jaun-
mārupes, Mārupes, Tīraines un 
Vētras ciema kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifa projekts pieauga par 
0,13 eiro.

Domes sēdes lēmumi 27.jūnijā Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifus AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Saimnieciskie darbi jūnijā

Autovadītāj, esi vērīgs un pieklājīgs!

2018. gada 6.oktobrī notiks 
13.Saeimas vēlēšanas. Mārupes 
novada vēlēšanu komisija aicina 
pie teikties 13.Saeimas vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju locekļu kandidātus 
Mārupes novada vēlēšanu ie-
cirkņiem:

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus 
pārstāvjus iecirkņa komisijā:
1. reģistrētajām partijām vai reģis-

trētu partiju apvienībām;
2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk 

kā desmit vēlētāji;
3. attiecīgās republikas pilsētas vai 

novada vēlēšanu komisijas locek
lim.
Katra politiskā partija vai politis-

ko partiju apvienība, vēlētāju grupa 

2018. gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Mārupes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties 
13.Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus Mārupes novada vēlēšanu iecirkņiem:

Iecirkņa 
numurs Atrašanās vieta Adrese

790. Mārupes novada dome Daugavas iela 29, Mārupe

791. Jaunmārupes pamatskola Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe

955. Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine

956. Mārupes vidusskola Kantora iela 97, Mārupe

957. Skultes dienas centrs Skultes iela 31, Skulte

vai novada vēlēšanu komisijas 
locek lis katrā iecirknī drīkst izvirzīt 
un pieteikt ne vairāk kā septiņus 
kandidātus. 

Par iecirkņa komisijas locekli var 
pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā 

izglītība;
3. kurš nav pieteikts par deputāta 

kandidātu vai nav kandidātu 
saraksta iesniedzējs;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, 
Saeimas vai attiecīgās republikas 
pilsētas domes vai novada domes 
deputāts;

5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu 
komisijas loceklis.

 Pieteikums sagatavojams sa
skaņā ar Centrālās vēlēšanu ko
misijas izstrādāto parauga formu, 
kas atrodama Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.lv 
sadaļā 13.Saeimas vēlēšanas/Nor-
matīvie dokumenti.

 
Pieteikumi iesniedzami per

sonīgi Mārupes novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā 
(1.stāvā) domes darba laikā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, no 
2018.gada 1.augusta līdz 2018.
gada 21.augustam.

Mārupes novada 
Vēlēšanu komisija

Mārupes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kandidātus

2018.gada 27.jūnijā ar Mārupes novada domes lēmumu Nr. 24 ir apstipri
nāti Mārupes novada attīstības programmas 2013.  2019. gadam aktuali
zētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.  2019. gadam grozījumi.  

Ar rīcības un investīciju plāna 2017.2019.gadam grozījumiem var 
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti.

Dome apstiprinājusi Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.  2019. gadam aktualizētā rīcības plāna 
un investīciju plāna 2017.  2019. gadam grozījumus
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piektdiena, 6.jūlijs 2018

Mārupes novada dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1 
(sēdes protok.Nr.10) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.  
2026. gadam grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”.  

Publiskā apspriešana ilgs no 2018.gada 18.jūlija līdz 31.augustam. 
Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks šī gada:
• 16.augustā, plkst.18:30, Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē;
• 20.augustā, plkst.18:30, Mārupes kultūras namā, Daugavas ielā 29, 

Mārupē;
• 23.augustā, plkst.18:30, Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, 

Mazcenu aleja 39, Jaunmārupē.

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakciju un vides pārska-
ta projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:
• Elektroniskajā vidē Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.

marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Teritorijas plāno-
jums/Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu izstrāde, kā arī 
Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv 
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

• Klātienē izdrukas formātā Mārupes novada domes Attīstības nodaļā  (Dau-
gavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 31.augustam:

• pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu ap-
kalpošanas centrā, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167;

• elektroniski priekšlikumus var iesniegt, iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uz-
vārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese 
un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam 
ar elektronisko parakstu.

• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.
geolatvija.lv.
Papildus informācija un konsultācijas Mārupes novada domes Attīstības 

nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – epasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862, pašvaldības darba laikā. 

Plānošanas dokuments attiecas uz Mārupes novada teritorijas atļauto 
izmantošanu, prasībām apbūvei un teritorijas izmantošanas iespējām laika 
posmam līdz 2026. gadam. Teritorijas plānojuma un Vides pārskata iz-
strādātājs ir SIA “Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, www.
grupa93.lv, tālrunis 27373939), pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezul
tātā 2017. gada 06. septembrī  noslēgto līgumu. Plānošanas dokuments iz-
strādāts sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību (Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, marupe@marupe.lv, www.marupe.lv/lv, tālrunis 67934695).

Mārupes novada teritorijas plāno-
juma 2014.2026.gadam grozījumu 
izstrāde tika uzsākta ar mērķi no-
drošināt teritorijas plānojuma atbil-
stību spēkā esošajam normatīva-
jam regulējumam attiecībā uz funk-
cionālā zonējuma prasībām, vienlai-
kus arī izvērtējot atļautās 
izmantošanas veida izmaiņas teri-
torijās, kuras līdz šim tika paredzē-
tas kā dzīvojamās apbūves teritori-
jas ārpus ciemiem, kā arī lai novērstu 
pretrunas apbūves noteikumos. 
Grozījumos ietvertie risinājumi ne-
drīkst būt pretrunā ar Mārupes nova-
da Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013.2026.gadam.  Detalizētāk ar 
izvirzītajiem mērķiem un uzdevu
miem var iepazīties grozījumu iz-
strādes Darba uzdevumā, kas piee-
jams Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un 
plānošana/Teritorijas plānojums/
Teritorijas plānojuma 2014.2026.
gadam grozījumu izstrāde. Šajā 
vietnē tiek publicēta arī pārējā in-
formācija un dokumentācija, kas at-
tiecas uz grozījumu izstrādes gaitu. 

Teritorijas plānojuma grozījumu 
projekts sastāv no Paskaidrojuma 
raksta, Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem, Grafiskās 
daļas (turpmāk tekstā – TPG doku-

DETĀLPLĀNOJUMU 
INTEGRĒŠANA

Papildus apbūves noteikumiem, 
ko regulē 2013.gadā apstiprinātais 
Mārupes novada teritorijas plāno-
jums, šobrīd ir spēkā vairāk kā 250 
detālplānojumi, kas izstrādāti laika 
periodā kopš 2002.gada. Detāl
plānojumos noteiktā atļautā izman-
tošana daudzviet pēc būtības atbilst 
atļautajai izmantošanai, pie tam ze-
mes vienības jau ir nodalītas un 
daudzviet arī jau apbūvētas, bet sar-
kanās līnijas tiek noteiktas ar 
lokālplānojumu un turpmāk tiek 
nostiprinātas ar šiem teritorijas 
plānojuma grozījumiem. Analizējot 
katru detālplānojumu, tika izvērtēts, 
kur jau veikta zemes ierīcība, kur 
iecerēto apbūvi iespējams realizēt 
arī atbilstoši teritorijas plānojumā 

FUNKCIONĀLAIS ZONĒJUMS
Funkcionālais zonējums iespēju 

robežās pielāgots spēkā esošajai 
atļautajai izmantošanai. Ņemot 
vērā pieprasījumu pēc nelieliem ap-
būves gabaliem, pārskatītas mini 
mālās apbūves zemes vienības 
platības savrupmāju teritorijā, 
tomēr jāņem vērā, ka līdz šim noteik-
tās mazsaimniecību teritorijas, kas 
netiek iekļautas ciema robežās, 
turpmāk nav sadalāmas mazāk kā 
pa 2 ha. Tāpat mainījušies nosacī-
jumi rindu māju apbūvei un 
daudzdzīvokļu māju apbūvei izdalī-
tas divas atsevišķas funkcionālās 
zonas – līdz 3 stāvu apbūvei 
mazsstāvu daudzdzīvokļu teritori-
jas, bet virs 4 stāviem daudzstāvu 
daudzdzīvokļu teritorijas. Jauktu 
centru teritorijas detalizētas 4 
apakš zonās, no kurām JC4 apakš-

BIERIŅU PURVA TURPMĀKĀ 
IZMANTOŠANA

Ar grozījumiem tiek detalizēts Bi-
eriņu purvā noteiktais funkcionālais 
zonējums, kas sagatavots pamato-
joties uz īpašnieku izteiktajiem 
priekšlikumiem, kā arī ņemot vērā 
Mārupes novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijā 2013.2026.gadam  
noteikto mērķi izstrādātā purva teri
torijā veidot jaunu publiskas ap-
būves teritoriju ar plašām atpūtas 
un izklaides iespējām. Grozījumu re-
dakcijā piedāvāts koncentrēt dabas 
un apstādījumu teritorijas vidus 
zonā, bet pārējā īpašumu daļā no-
teiktas publiskās apbūves teritori-
jas un dažāda rakstura jauktas cen-
tru apbūves teritorijas. Jauktu cen-
tru teritorijās paredzama gan publi-
sku un darījumu objektu apbūve, 
gan  dažāda rakstura dzīvojamā ap-
būve – daudzdzīvokļu māju apbūve 
ar paaugstinātu stāvu skaitu JC1 
apakšzonā un savrupmāju, rindu 
māju un daudzdzīvokļu māju apbūvi 
JC3 zonā, veidojot pāreju no esoša-

mentācija). Teritorijas plānojumam 
veikts arī stratēģiskais ietekmes uz 
vidi novērtējums un sagatavots 
Vides pārskats, kas tiek nodots pub-
liskai apspriešanai vienlaikus ar ter-
itorijas plānojuma grozījumu 1.re-
dakciju. 

Uzsākot Teritorijas plānojuma 
grozījumu izstrādi tika pieprasīti no-
sacījumi kopumā no 25 insti tūcijām, 
tai skaitā attiecībā uz transporta un 
inženierkomunikāciju attīstību 
novada teritorijā, un rekreācijas teri
toriju iespējamo attīstību. Plānoju-
ma grozījumu 1.redakcijas izstrādes 
laikā sa darbībā ar Mārupes novada 
ūdens saimniecības pakalpojumu 
snie dzēju izvērtēta centralizēto 
ūdens saimniecības pakalpojumu 
snieg šanas aglomerācijas per
spektīvā paplašināšana (skatīt TPG 
dokumentācijas Pa skaidrojuma rak-
sta 4.1.sadaļu), bet sarunās ar SIA 
“Rīgas meži” plānotas teritorijas, 
kas nākotnē varētu tikt veidotas kā 
mežaparki iedzīvotāju atpūtai. Iz-
maiņas no vada transporta sistēmā 
saistītas galvenokārt ar iespējamo 
Rail Baltica trases posma būvniecī-
bu Mārupes novadā, kas šobrīd teri
torijas plānojuma grozījumos ie
kļauts kā teritorija ar īpašiem notei-
kumiem, taču precīzāki risi nājumi 
izstrādājami uzsāktā Lokāl

plānojuma ietvaros, kā arī papildus 
informācija no Satiksmes ministri-
jas sagaidāma projekta publiskās 
apspriedes gaitā, ņemot vērā uz
sāktos projektēšanas darbus dz elz
ceļa un tā pievedceļu izbūvei Lidos-
tas teritorijā. Teritorijas plāno juma 
grozījumu izstrādei tiek veikts arī 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums, kura uzdevums ir no-
teikt ar grozījumiem paredzēto risi
nājumu iespējamo ietekmi, tai 
skaitā būtiska sadaļa veltīta jau
tājumam par derīgo izrakteņu iegu-
vi lauksaimniecības teritorijās pie 
Jaun mārupes ciema.

Grozījumu izstrādē vērtēti sabie-
drības priekšlikumi teritorijas plāno-
juma grozījumiem, kas tiek saņem-
ti jau kopš 2014.gada, un kopumā 
līdz teritorijas plānojuma grozījumu 
projekta iesniegšanai izskatīšanai 
saņemti 101 personu iesniegums, 
kuros izteiktie priekšlikumi galve-
nokārt atbalstīti (65 iesniegumi), 
daļa ņemti vērā daļēji (23 iesniegu-
mi), un atsevišķi ierosinājumi no-
raidīti (13 iesniegumi).  Ziņojums 
par izvērtētajiem iesniegumiem, to 
vērā ņemšanu vai noraidīšanu ir 
pieejams teritorijas plānojuma 
grozījumu materiālos, kā arī atbildes 
uz iesniegumiem tiks izsūtītas 
uzsākot publisko apspriešanu.

noteiktajam funkcionālajam zonē-
jumam, un kur savukārt ne-
pieciešams paredzēt izmaiņas 
zonējumā, lai integrētu detālplāno-
jumā paredzēto apbūvi. Rezultātā ir 
sagatavots priekšlikums atcelt lielu 
daļu detālplānojumu, tādēļ aicinām 
katru īpašnieku iepazīties ar situāci-
ju savā īpašumā, vienotajā portālā 
www.geolatvija.lv iepazīstoties ar 
spēkā esošajiem detālplānojumiem 
un pārbaudīt, vai ar šiem grozījum
iem detālplānojums tiek atstāts 
spēkā vai atcelts. Plānojuma doku-
mentācijā teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 4. un 5. pie-
likumos sniegta informācija par de-
tālplānojumu statusu, kas tiek at-
tēlota kartoshēmā un tabulā.

zonā kā papildizmantošana pieļau-
jama arī vieglās ražošanas uzņēmu-
mu apbūve, neparedzot dzīvojamo 
apbūvi. Lauksaimniecības teritori-
jās noteiktas divas apakšzonas, no 
kurām L1 tiek pieļauta plaša spek-
tra lauksaimnieciskā un lauksaim-
nieciskās ražošanas izmantošana, 
kā arī dīķsaimniecību veidošana, bet 
L2 zonā pamatā ietvertas iepriekš 
noteiktās mazsaimniecību teritori-
jas ārpus ciemiem, kur izmantoša-
na noteikta orientējoties uz savru-
pu viensētu apbūvi un lauksaimnie-
cisko izmantošanu. Tabulā attēlo-
tas noteiktās funkcionālās zonas un 
tās raksturojošie apbūves parame-
tri. Katrā zonā noteikto atļauto 
izmantošanu aicinām skatīt teritori-
jas izmantošanas un apbūves no-
teikumu 4.sadaļā.

jām savrupmāju teritorijām. Tuvi nāti 
Zeltiņu ielai, paredzētas jauktas 
izmantošanas teritorijas, kur kā pa-
pildizmantošana pieļaujama arī 
vieglās ražošanas uzņēmumu ap-
būve (skatīt attēlā). Teritorijā noteik-
tais ceļu tīkls ir precizējams ar 

lokālplānojumu vai detālplānojumu, 
atkarībā no konkrētām teritorijas at-
tīstības iecerēm. Teritorijā esošo 
īpašumu lielās platības pieļauj šeit 
attīstīt arī novadam nozīmīgu spor-
ta, kultūras vai izglītības objektu 
būvniecību.

Publiskajai apspriešanai tiek nodota Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014.2026.gadam grozījumu 1.redakcija un tās vides pārskata projekts 

Paziņojums par publisko apspriešanu Informācija par teritorijas plānojuma grozījumiem

Grozījumos ietvertie risinājumi

CIEMU ROBEŽAS
Teritorijas plānojuma grozījumos 

ietvertais priekšlikums ciemu 
robežu precizēšanai neparedz vei-
dot jaunas apbūves teritorijas tur, 
kur tas iepriekš nebūtu bijis atļauts, 
pie tam veicot zonējuma grozīju-
mus, lielas platības, kas iepriekš ir 
noteiktas savrupmāju apbūvei, jo
projām netiek iekļautas ciemu 
robežās, līdz ar to samazinās sada-
lei un blīvai apbūvei paredzētā platī-
ba.

Ar grozījumiem tiek noteikts cie-
ma statuss Lidostas teritorijai, at-
tiecīgi iekļaujot to daļēji Mārupes 
ciemā un daļēji Skultes ciemā.  Šāds 
risinājums nepieciešams, lai sakār-
totu adresācijas jautājumu un ap-
būves noteikumus teritorijās, kur 
praktiski jau ir esoša, ciemu teritori-
jām raksturīga blīva darījumu un 
vieglās ražošanas objektu apbūve. 

Ciema robežās tiek ietverts 
kvartāls starp Bašēnu ceļu, Stīp-
nieku ceļu Daugavas ielu, kur atbil-
stoši iepriekš spēkā esošajiem teri
torijas plānojumiem ir atļauta 

savrupmāju apbūve un uz spēkā es-
ošu detālplānojumu pamata notiek 
intensīva īpašumu reālā sadale. Iz-
vērtējot situāciju no infrastruktūras 
un piekļuves risinājumu viedokļa, kā 
arī ņemot vērā, ka teritorija daļēji jau 
iekļaujas ūdenssaimniecības 

aglomerācijā, lietderīgi tai noteikt 
ciema statusu, attiecīgi plānojot ielu 
tīklu un publiskās teritorijas.

Atsevišķās vietās tiek precizēta 
ciema robeža, ņemot vērā spēkā 
eso šo atļauto izmantošanu. 

turpinājums 4.lpp
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Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.21 
(prot. Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.80760072076), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Rasmas”, teritorija, aptuveni 1,35 
ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teri-
torijas plānojumu 2014. 2026. gadam, nekustamais īpašums “Rasmas” 
atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir 
fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada domes mājaslapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.augustam 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšliku-
mi iesniedzami ar elektronisko parakstītu, iesūtot tos uz elektroniskā pas-
ta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas numuru.

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

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Minis-
tru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu 
Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 27.jūnijā ir pieņemts lēmums 
Nr.20 (sēdes prot. Nr.10)  “Par nekustamā  īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334), detālplānojuma apstiprināša-
nu”. 

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

Mārupes novada Dome 2018. gada  27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 
(protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760070315), detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes-
gabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā.   

Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 19.jūlijā plkst.17.00 

Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma pilnveidotās redakcijas projektu publiskās apsprie

šanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada domes Attīstības nodaļā  
(Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē 
ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības 
interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānoša-
na/Detālplānojumi, sākot no 11.07.2018. Informācija tiek publicēta arī Lat-
vijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 10.08.2018. 
Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 18.00. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elek-
troniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesnie
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī 
reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TA-
PIS).

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rasmas”, 
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, 
Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma 
apstiprināšanu

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

CEĻI UN TERITORIJAS AR 
ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

Teritorijas plānojuma grozījumos 
tiek noteiktas ielu un ceļu kategori-
jas visā novadā (skatīt TPG doku-
mentācijas Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu 
2.pielikumā), kas būs par pamatu vi-
enota ielu tīkla attīstībai, risinot 
piekļuves jautājumus ciemā un 
iespēju robežās ārpus ciema. Tāpat 
ar grozījumiem tiek noteiktas teri-
torijas ar īpašiem noteikumiem 
(skatīt TPG dokumentācijas Graf-
iskās daļas kartē Funkcionālais 

zonējums), tai skaitā :
 TIN71 Rail Baltica infrastruktū-

rai, kuras trases novietojums ir ap-
stiprināts ar Ministru kabineta 2016. 
gada 24.augusta rīkojumu Nr. 467 
“Par Eiropas standarta platuma pub-
liskās lietošanas dzelzceļa infras-
truktūras līnijas Rail Baltica 
būvniecībai paredzētās darbības ak-
ceptu” un ar Ministru kabineta 2016. 
gada 24.augusta rīkojumu Nr. 468 
“Par nacionālo interešu objekta sta-
tusa noteikšanu Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelz
ceļa infrastruktūrai Rail Baltica”;

 TIN72 noteikts valsts galvenā 
autoceļa A5 un ar to saistītās infra-
struktūras pārbūvei;

 TIN73 noteikta pašvaldības au-
toceļu infrastruktūrai: saglabātas 
perspektīvās ielas Bieriņu purva teri
torijā  un nostiprināta perspektīvā 
Dīķa iela, kā arī Rail Baltica dzelz
ceļam paralēlā P132/A5 ar lidostu 
savienojošā autoceļa būvniecībai;

 TIN 74 noteikta valsts akciju sa-
biedrības “Starptautiskā lidosta 
“Rīga”” lidlauka, kā arī lidlauka teri-
torijai, tai skaitā arī turpmākajai at-
tīstībai nepieciešamajai teritorijai.  

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE
Attiecībā uz derīgo izrakteņu iegu-

vi novadā kopumā tiek saglabāta 
līdzšinējā situācija, kad derīgo izrak-
teņu ieguve pieļaujama Ražošanas 
teritorijās (R2), kā arī Lauksaim-
niecības teritorijās (L1), ja tiek veik-
ta dīķa būvniecība, un Ūdeņu teri-
torijās (Ū) tikai mākslīgu ūdensob-
jektu gultnes padziļināšanas rezul
tātā. Papildus ar šiem grozījumiem 
tiek paredzēta derīgo izrakteņu 
ieguve mežu apakšzonā M2.

Kā būtiska izmaiņa attiecībā uz 
derīgo izrakteņu ieguvi ar grozījum
iem tiek noteikta prasība izstrādāt 
detālplānojumu derīgo izrakteņu 
ieguves gadījumos, ja tas tiek 
paredzēts Lauksaimniecības vai 
Mežu teritorijās. Tas noteikts ar 
mērķi, lai detālplānojuma izstrādes 
procesā atbilstoši konkrētajai 
situācijai izvirzītu nosacījumus par 
pasākumiem apkārtējo teritoriju 
aizsardzībai pret piesārņojumu, kā 
arī lai kontrolētu procesus, kas 
saistīti ar derīgo izrakteņu trans-
portēšanu un ieguves vietas rekul-
tivāciju. Detālplānojuma īstenoša-
na tiek veikta saskaņā ar Adminis-
tratīvo līgumu, ko slēdz pašvaldība 
ar detālplānojuma īstenotāju un at-
tiecīgi šajā līgumā tiek noteiktas 
tiesības un pienākumi konkrētās 
darbības veikšanai.  Ar detālplāno-
jumu tiek arī pamatota dīķa turp-
mākās izmantošanas iecere, jo de-
tālplānojuma risinājums jāizstrādā 
saskaņā ar kādu no atļautajām 
izmantošanām. 

Lai risinātu sasāpējušo kravu 
transportēšanas jautājumu, ar 
grozījumiem tiek piedāvāts  veidot 
jaunu ceļu (skatīt attēlā Nr.1, ceļš 

C37), kas savienotu ieguves teritori-
ju ar valsts autoceļu A5, vienlaikus 
arī risi not piekļuvi daudziem 
īpašumiem, kuriem šobrīd nav 
piekļuves pie valsts vai pašvaldības 
ceļa.

Mežu teritorijas apakšzona M2, 
kur pieļaujama derīgo izrakteņu 
ieguve, noteikta tikai esošajos kū-
dras ieguves licenču laukumos un 
daļā meža teritorijas pie Olaines 

novada robežas, kur veikts ietekmes 
uz vidi novērtējums kūdras ieguvei. 
Ar plānojumu M2 apakšzona AS 
“Olaines kūdra” plānotajā ieguves 
laukā noteikta būtiski mazākā 
platībā, kā tika vērtēts ietekmes uz 
vidi novērtējumā, tai skaitā daļā 
meža teritorijas noteikts funk-
cionālais zonējums dabas un ap-
stādījumu teritorijas (skatīt attēlā 
Nr.2).

Š.g. 29. maijā Latvijas vides 
aizsardzības fonda padomes sēdē 
tika pieņemts lēmums atbalstīt 
Mārupes novada domes iesniegto 
projekta iesniegumu “Decentralizē-
to kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas ierīkošana 
Mārupes novadā”. Projekta mērķis 
ir vides infrastruktūras sakārtoša-
na Mārupes novadā, izveidojot de-
centralizēto kanalizācijas notek
ūdeņu pieņemšanas vietu, lai no-
drošinātu normatīvo aktu par 
decentralizēto kanalizācijas sis
tēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu prasības, un samazinātu 
decentralizēto kanalizācijas sis
tēmu radītos draudus cilvēku ve-
selībai un videi.

Projekta ietvaros līdz 2019.
gada jūlija beigām pie 
Skultes notekūdeņu at-

tīrīšanas iekārtām tiks iekārtots de-
centralizēto kanalizācijas notek
ūdeņu pieņemšanas punkts, lai 
novadā nodrošinātu nepārtrauktu 
un drošu decentralizēto kanalizāci-
jas notekūdeņu savākšanu un at-
tīrīšanu.

No nākamā gada stājās spēkā 
normatīvo aktu prasības, kas 
paredzēs jaunu decentralizēto ka
nalizācijas sistēmu reģistrēšanas 

kārtību tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri dzīvo ciemos, un kuru īpašums 
nav pieslēgts centralizētai kanali
zācijas sistēmai. Decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem 
būs jāreģistrē individuālo notek
ūdeņu attīrīšanas iekārtas, krāj
tvertnes un septiķus, kas nav pie
vienoti centralizētai kanalizācijas 
sistēmai, īpašā pašvaldības izvei-
dotā datubāzē, jānodrošina obligātu 
uzkrāto notekūdeņu izvešana, iz
man tojot decentralizēto kanalizāci-
jas pakalpojuma sniedzēja pakalpo-
jumus, kā arī jānodrošina attiecīgo 
iekārtu apkope.

Rudenī pašvaldība plāno apsti-
prināt saistošos noteikumus par de-
centralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanu un uzskaites kārtī-
bu novadā, un informēt iedzīvotājus 
par jaunajām prasībām  ne-
pieciešamību reģistrēties decentrali
zēto kanalizācijas sistēmu reģistrā 
un minimālo notekūdeņu izvešanas 
biežumu. 

Attiecīgā reģistra izveide un no-
teiktās vienotās apsaimniekošanas 
prasības nodrošinās aktuālo in-
formāciju par to, kādas decentrali
zētās kanalizācijas sistēmas Mār
upes novadā tiek izmantotas, kādi 
ir tajās attīrīto vai uzkrāto no
tekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju 

pārliecināties, vai šādas sistēmas 
tiek atbilstoši ekspluatētas.

Projekta rezultātā izveidotais de-
centralizēto kanalizācijas notek
ūdeņu pieņemšanas punkts no-
drošinās iedzīvotājiem izdevīgāku 
decentralizēto kanalizācijas notek
ūdeņu savākšanas pakalpojumu 
pieejamību, ņemot vērā, ka Mārupes 
novadā līdz šim nav izveidota 
speciāla decentralizēto kanalizāci-
jas notekūdeņu pieņemšanas vieta, 
bet tuvākā iespējamā notekūdeņu 
nogādāšanas vieta ir Daugavgrīvas 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Rī-
gas pilsētā, kas atrodas vairāk kā 30 
km attālumā no dažādām novada 
vietām, kas divkārt sadārdzinātu 
notekūdeņu izvešanas pakalpojumu 
novadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 77 
500,00 EUR. Latvijas vides aizsardzī-
bas fonda administrācijas finansē-
jums ir 46 500,00 EUR jeb 60% no 
kopējām projekta attiecināmajam 
izmaksām, pārējais finansējums 31 
000 EUR tiks segts no pašvaldības 
budžeta.

Projekta kontaktpersona: Mār
upes novada domes Attīstības 
nodaļas projektu koordinatore Iveta 
Eizengrauda, tālr.: 67149876, 
epasts: iveta.eizengrauda@mar
upe.lv

Īstenos projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”

turpinājums no 4.lpp

Attēls Nr.1

Attēls Nr.2
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

piektdiena, 6.jūlijs 2018

Mārupes novada Dome 2018. gada  27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 
(protokols Nr.10) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi”, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes-
gabala sadalīšanu savrupmāju apbūvei ciema teritorijā.   

Publiskā apspriešana notiks no 11.07.2018. līdz 10.08.2018. 
Publiskās apspriešanas sa nāksme notiks 2018.gada 23.jūlijā plkst.17.00 

Mārupes novada Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma pilnveidotās redakcijas projektu publiskās apsprie

šanas laikā varēs iepazīties Mārupes novada Attīstības nodaļā  (Dauga-
vas iela 29, Mārupe), pašvaldības darba laikā. Elektroniskajā vidē ar de-
tālplānojuma projektu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/De-
tālplānojumi, sākot no 11.07.2018. Informācija tiek publicēta arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv 

Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 10.08.2018. 
Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00 18.00. Elektroni-
ski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elek-
troniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesnie
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī, 
reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TA-
PIS).

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

Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 
(prot. Nr.10) ”Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadas-
tra apzīmējuma Nr. 80760070602) detālplānojuma izstrādes darba uzdevu-
ma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 
derīguma termiņš pagarināts līdz 2019.gada 27.jūnijam. Ar pieņemto lē-
mumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi un 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Mārupes novada Dome 2018.gada 27.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 
(protok.Nr.10) “Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lē-
muma Nr. 3 (protokols  Nr. 5) „Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, 
Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030069), detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu” atcelšanu”, līdz ar to detālplānojuma izstrāde netiks īstenota. 
Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājaslapā sadaļā 
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. 
zemes vienības,  Mārupē, detālplānojuma izstrādes 
darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Paziņojums par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, 
Mārupē, detālplānojuma izstrādes atcelšanu

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

Laikā no 1.jūnija līdz 31. augus-
tam Mārupes pašvaldība ar darba 
vietām nodrošina kopumā 118 jau-
niešus vecumā no 13 līdz 19 ga-
diem. Jauniešiem ir iespēja gūt 
pieredzi, strādājot dažādās 
pašvaldības iestādēs.

Vasaras periodā 66 jaunieši 
veic teritorijas labiekār-
tošanas un uzkopšanas 

darbu strādnieka palīga pienāku-
mus pašvaldības iestādēs  PII 
“Lienīte”, PII “Mārzemīte”, Mārupes 
pamatskolā, Mārupes novada 
Skultes sākumskolā, Jaunmārupes 
pamatskolā, Mārupes vidusskolā, 
Mārupes mūzikas un mākslas skolā, 
Mārupes kultūras namā, Dienas 
centrā “Tīraine”, Dienas centrā 
“Švarcenieki”, Dienas centrā 
“Skulte”, Mārupes novada domē un 
Mārupes novada pašvaldības īpašu-
mu pārvaldē.

Savukārt 52 jaunieši, kas vecāki 
par 15 gadiem, strādā pirmsskolas 
izglītības iestādēs par audzinātāju 
palīgiem PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti”, 
PII “Mārzemīte”, Mārupes 
pamatskolā, Jaunmārupes 
pamatskolā un Mārupes novada 
Skultes sākumskolā.

Darba laiks jauniešiem saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem ir četras 
stundas dienā, kopumā nostrādājot 
20 dienas mēnesī. Katrs jaunietis 
vasaras laikā strādā vienu mēnesi.

Arī šogad pieteikties jauniešu 
vasaras nodarbinātībai varēja 
14.aprīlī darba biržas “Dzīvo Mārupē, 
strādā Mārupē” laikā, kā arī sūtot 
pie teikumus elektroniski. Pieprasī-
jums pēc vasaras darba, līdzīgi kā 
citus gadus, atkal ir bijis lielāks nekā 
piedāvāto vietu skaits. Kopā tika 
saņemti 127 pieteikumi vasaras 
nodarbinātībai uz teritorijas lab
iekārtošanas un uzkopšanas darbu 
strādnieka palīgu un 64 uz audzi
nātāju palīgu vietām. 

Mārupietei Annai Lindai šis ir pir-
mais darbs. Citus gadus meitene 
vasaras pavadīja nometnēs, bet 
šogad izdomāja, ka varētu pa
strādāt, lai vasara nebūtu tik garlai
cīga un pie reizes varētu arī gūt pir-
mo darba pieredzi. Anna Linda vei-
ca dažādus uzkopšanas darbus, 
laistīja puķes, sakārtoja noliktavu 
un palīdzēja citos darbos Mārupes 
Kultūras nama saimniecības pār-
zinei.  

Anna Linda stāsta, ka strādājot ir 
iepazinusi gan kultūras nama ikdie-

nas dzīvi un tā darbiniekus, gan arī 
sapratusi, ka ir jāprot plānot savs 
laiks. Nākamajā vasarā meitene 
vēlas pieteikties darbam par pirms-
skolas izglītības iestādes skolotāja 
palīdzi, lai gūtu jaunu pieredzi. Anna 
Linda iesaka arī citiem jauniešiem 
neslinkot un pieteikties vasaras dar-
bam, jo tā var sevi labāk iepazīt un 
arī saprast, kāds darbs ikdienā pa-
dodas labāk un, kāds varbūt ne tik 
labi.  

Pašvaldības pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Zeltrīti” par skolotāja 
palīdzi jūnijā strādāja Nikolīna. Bēr-
nudārzā viņa palīdz skolotājam uz-
manīt bērnus, uzkopj telpas pēc ak-
tivitātēm, palīdz bērniem pārģērbties 
un liek viņus gulēt diendusu. Šī ir jau 
otrā vasara, kad Nikolīna strādā, un 
atzīst, ka darbs ir devis pieredzi api-
eties ar bērniem dažādās dzīves 
situācijās. Darbam vasarā Nikolīna 
pieteicās, lai brīvlaiks nebūtu neliet-
derīgi izmantots, kā arī meitene 
atzīst, ka tā ir laba iespēja nopelnīt 
naudiņu saviem personīgajiem 
tēriņiem. Lai pilnveidotu savas dar-
ba prasmes un pieredzi, nākamgad 
Nikolīna plāno pieteikties vasaras 
darbam citā jomā un aicina arī citus 
jauniešus izmantot šo iespēju.

Vasaras brīvlaikā jaunieši 
strādā pašvaldības iestādēs

Mārupes novada dome sadarbībā 
ar biedrību “Mārupes Nākotnei” un 
biedrību “Pierīgas Partnerība” īste-
no Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras atbalstīto ģimeņu atbals-
ta projektu “Būt līdzās!”. 

Projekta ietvaros 7. un 15.
jūnijā Jaunmārupes sabie-
driskajā ēkā norisinājās 

bezmaksas semināri novada 
iedzīvotājiem par pirmās palīdzības 
sniegšanu bērnam un zīdainim. 
Semināros tika apskatītas tādas 
tēmas kā rīcība negadījuma vietā, 
atdzīvināšanas pasākumi bērnam 
un zīdainim, aizrīšanās, rīcība dažā-
du traumu gadījumā, rīcība akūtu 
saslimšanu gadījumā u.c. Seminā-
ru dalībnieki atzinīgi novērtēja 
iespēju apgūt teorētiskās un prak-
tiskās zināšanas, kā palīdzēt bēr-
nam līdz ierodas mediķi. Š.g. rudenī 
(septembrī un oktobrī) plānoti vēl 2 
tādi semināri, kuros Mārupes nova-
da iedzīvotāji varēs uzlabot savas 
zināšanas un prasmes par pirmās 
palīdzības sniegšanu bērnu traumu 
gadījumā. Sekojiet līdzi jaunumiem 
lapā www.marupe.lv.

Savukārt 10.jūnijā novada 
audžuģimenes tika aicinātas uz 
pasākumu “Audz liels ģimenē” atpū-

Īstenotas jau vairākas ģimeņu atbalsta 
projekta “Būt līdzās!” aktivitātes

tas kompleksā “Zirgzandales”, lai 
pateiktos par ieguldīto darbu bez ap-
gādības palikušu bērnu aprūpē. 
Kamēr vecāki bija ieslīguši di-
skusijās, bērni kopā ar biedrības 
“Reāls piedzīvojums” komandu 
varēja nodoties dažādām spor-
tiskām aktivitātēm un vēlāk atpūtas 
kompleksa “Zirgzandales” saim-
niece izvizināja bērnus ar saim-
niecībā esošajiem zirgiem. Pasā-
kumā piedalījās arī atbalsta pro-
grammas PLECS pārstāve, kura 
pastāstīja par atbalsta programmas 
piedāvāto palīdzību audžuģimenēm. 
Tika uzklausīti arī vecāku problēm-
jautājumi, uz kuriem biedrība 
“Mārupes Nākotnei” un Mārupes 
novada Bāriņtiesa centīsies rast at-
bildes un risinājumu.

Projekta kontaktpersona: Mār
upes novada domes Attīstības 
nodaļas projektu koordinatore Iveta 
Eizengrauda, tālr.: 67149876, 
epasts: iveta.eizengrauda@
marupe.lv. 
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Jau augustā Latvijā ieradīsies 
viesskolēni no dažādām pasaules 
valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas 
kādā no Latvijas skolām un pavadītu 
šeit 2018./2019. mācību gadu, 
iepazītu Latvijas kultūru, apgūtu 
valodu un tradīcijas. Lai no-
drošinātu, ka ārvalstu skolēns Lat-
vijā var dzīvot, mācīties un piln-
vērtīgi šeit pavadīt savu mācību 
gadu, steidzami tiek meklētas 
viesģimenes. Daļai skolēnu ģimenes 
jau ir atrastas, taču vairāki skolēni 
no Taizemes, Beļģijas, Vācijas, 
Japānas un Itālijas joprojām gaida 
atsaucīgas ģimenes kā Rīgā, tā 
reģionos. 

“Par viesģimeni var kļūt 
ikviena ģimene, kura ir 
atvērta starpkultūru 

pie    redzei. Ģimenes tiek aicinātas 
pie teikties ne tikai no Rīgas, bet arī 
mazākiem Latvijas reģioniem, jo, kā 
rāda pieredze, daļa viesskolēnu lab-
prāt izvēlas dzīvot mazākās Latvi-
jas pilsētās, lai vairāk iepazītu lat-
viešu kultūru un tradīcijas,” norāda 
„AFS Latvija” Starpkultūru program-
mas” uzņemšanas koordinatore Ilze 
Liepiņa. Tāpat I.Liepiņa arī uzsver, 
ka Kļūšana par viesģimeni ir iegu-
vums ikvienam ģimenes loceklim. 
Viesskolēniem ļoti patīk uzņemties 
starpkultūru vēstnieku lomu, iepa
zīstinot savus viesvecākus, jaunos 
brāļus un māsas ar pārstāvētās 
valsts paražām, tradīcijām un valsts 
svētkiem, kas sniedz plašas zinā
šanas kā ģimenes jaunākajām at-
vasēm, tā vecākiem. 

Viesskolēni Latvijā ierodas ar bez-
peļņas organizācijas „AFS Latvija” 

Starpkultūru programmas” starp-
niecību. Mācību apmaiņas program-
mas ietvaros ārvalstu viesskolēnu 
mērķis ir adaptēties jaunā vidē, 
iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, 
apgūt latviešu valodu. Lai to īsteno-
tu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un 
mācās vietējās skolās. Vairāku 
gadu pieredze pasaulē liecina, ka 
vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem 
viesskolēniem vēl pēc programmas 
beigām uztur ciešas un draudzīgas 
attiecības un viesojās cits pie cita.  

Viesģimenes galvenais pienā-
kums ir uztvert viesskolēnu nevis kā 
ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes 
locekli, nodrošināt skolēnu ar 
dzīves vietu un ēšanu, kā arī censties 
adaptēt skolēnu savās ikdienas 
gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespē-
ja parādīt Latviju, tās kultūru un 
tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotā-
jiem. 

Viesģimenes ieguvumi
No vecāku skatījuma:

• Uzlabojas attiecības ģimenē ar 
saviem bērniem;
• Uzlabojas strīdu risināšanas 

māka, kas ļauj labāk iepazīt sevi;
• Uzlabojas prasme komunicēt ar 

dažāda vecuma bērniem;
• Tiek praktizētas svešvalodu zin ā

šanas;
• Sniegta iespēja saviem bērniem 

iepazīst citu kultūru un paplašināt 
redzesloku, atrodoties savās mājās.

No bērna skatījuma:
• Iegūti jauni draugi;
• Izveidoti kontakti ar cilvēkiem 

dažādās pasaules valstīs;
• Iespēja iemācīties darīt ko jaunu;
• Rodas priekšstats par citu kultū-

ru un svešzemju skolēnu dzīvesvei-

du;
• Kopā ar viesskolēnu ģimene 

vairāk laiku pavada kopā, dodas at-
pūsties dažādos atpūtas un iz-
klaides braucienos pa Latviju;
• Iespēja nostiprināt angļu valodas 

zināšanas, kā arī apgūt citu sveš
valodu.

No ģimenes skatījuma:
• Iespēja izdarīt labu darbu kādam 

bērnam, ļaujot justies kā mājās un 
palīdzot iepazīt svešu valsti;
• Ģimenes locekļi vairāk laika pava-

da kopā;
• Kopā ar viesskolēnu atklātas 

jaunas vietas Latvijā, labāk izpras-
ta latviešu kultūra;
• Iespēja paskatīties uz sevi no 

malas, uzzinot daudz jaunu arī par 
savu ģimeni.

Vairāk informāciju par vies
skolēniem iespējams atrasts mājas 
lapā www.afs.lv, kurā iespējams arī 
aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu 
par viesģimeni. 

„AFS Latvija” ir bezpeļņas brīv
prātīgo organizācija, kas nodrošina 
starpkultūru mācīšanās iespējas vi-
dusskolēniem vairāk nekā 50 
valstīs. Tā pārstāv starptautisko 
asociāciju „AFS Intercultural Pro-
grams”. Organizācija darbību Latvi-
jā uzsāka 1990.gadā. Vairāk nekā 
25 gadu laikā ar organizācijas 
palīdzību mācību apmaiņas pro-
grammās uz ārvalstīm devušies 
vairāk nekā 640 vidusskolēnu, 
savukārt Latvijā no citām valstīm 
uzņemti ap 860 jauniešu. AFS vis-
pasaules tīklā ir vairāk nekā 60 part-
nervalstu. 

Steidzami meklē viesģimenes skolēniem no Taizemes, Beļģijas, 
Vācijas, Japānas un Itālijas

Golfa klubs “Viesturi” aicina pie
teikties bērnu vasaras nometnei 
“Iepazīsti golfu!” aktīvai, veselīgai 
un jautrai vasaras nometnei bērniem 
vecumā no 7 līdz 12 gadiem.

Nometnes mērķis – iepa
zīstināt bērnus ar golfa 
spēles pamatiem un radīt 

interesi par šo sporta veidu.
Bērnu nometnes norisinās no 4. 

jūnija līdz 24. augustam katru otr

Mārupes Montessori sākumsko-
las 1.4. klases skolēniem, 2017. 
/2018. mācību gadā, bija iespēja ap-
meklēt programmēšanas pulciņu, 
kuru vadīja programmēšanas sko-
lotāja Zane Dudare. Galvenais 
nodarbību mērķis bija iemācīt 
mazajiem prātniekiem program-
mēšanas pamatus, jo program-
mēšana pati par sevi ir balstīta uz 
loģisko un analītisko domāšanu, 
kas ir lielisks treniņš arī bērniem. 

Šī gada 28. maijā pēdējā pro-
grammēšanas nodarbība 
noritēja pavisam savādākā 

gaisotnē. 12 skolēni apmeklēja 
uzņēmumu AS 4finance, kurā bija 
iespēja iepazīties ar uzņēmuma 
vērtībām, darbinieku ikdienu un 
moderno biroju. Apmeklējuma 
mērķis bija iepazīstināt bērnus ar 

Mārupes vienīgā baleta studija 
“K&S Neikšinu baleta studija”, kura 
darbojas tikai otro gadu, šogad 
pieņēma uzaicinājumu piedalīties 
prestižā starptautiskā baleta fes-
tivālā “Arabeks”. 

Šogad bija ieradušies viesi 
vairāk nekā no 10 valstīm 
un kopā 200 dalībnieku. 

Mazās Mārupes balerīnas nopietni 
gatavojās šim konkursam un, ne-
skatoties uz ļoti lielo uztraukumu, 
kā arī to, ka nebija iespējas pat 
izmēģināt uz konkursa skatuves (jo 
tika dotas piecas minūtes vienam 
kolektīvam, bet  trīs dejas aizņem 
ap 15 minūtēm), meitenes ļoti labi 
nodejoja savu programmu.

Žūrija novērtēja “K&S Neikšinu 

Tuvojas Latvijas šūpuļsvētki, 
skats tiem vērsts uz aizvadītajiem 
gadiem. Ne tikai turīga, bet arī koša, 
skanīga, lepna  tāda šodien ir mūsu 
Mārupe. Izauklējot, glabājot un 
tālāk nesot latviešu gara spēku un 
dvēseli, mārupieši pratuši labi 
sadzīvot arī ar citu tautību ļaudīm, 
veidojot saliedētu sabiedrību.

Kad nesen ielūkojos 
“Mārupes Vēstīs”, kurā tika 
godināti novada zelta kāzu 

pāri, redzēju, ka līdzās Maigai un 
Vie sturam Priedēm ir Valentīna  un 
Staņislavs Hmeļņicki, Ērikai un Al-
fredam Bērziņiem blakus Maija un 
Ivans Nikolņenko. Tie avīzē nebija 
vienīgie ar poļu, lietuviešu un citu 
tautību vārdiem un uzvārdiem.

Tāpat kā visā Latvijā, izmaiņas 
Mārupes dzīvē notika padomju 
laikā. Čaklākie, prasmīgākie zemes 
kopēji tika izsūtīti uz Sibīriju. Vietā 
stājās kaimiņi, kuri gadu desmitiem 

Mārupes novada Dome izsludina 
ideju konkursu “Mārupes novada 
Talismans”.

Konkursā var piedalīties ik
viens, kas jūtas radošs un 
izdomas pilns un spēj savu 

ideju uzzīmēt, uzskicēt vai pat izvei-
dot.

Konkursa mērķis ir iegūt iespēja-
mi labāko Mārupes novada raks-
turojošu personificētu tēlu – talis-
manu, talismana tērpa izveidošanai, 
kas būtu izmantojams Mārupes 
novada publiskajos pasākumos.

Konkursa kopējā balvu fonda 
vērtība ir 850 eiro.

Pieteikumus ideju konkursam var 

dienu un ceturtdienu no plkst. 09:00 
līdz 17:00.

Dalības maksa: 30 eiro dienā 
(cenā iekļauts golfa treniņš, pus
dienas un dažādas aktivitātes ar 
audzinātāju).

Nāc un iepazīsties ar golfa 
pamatiem!

Nometnes vadītāja  Edīte Daņiļi-
na (apliecības nr. 11600769)

Epasts: editedanilina@inbox.lv
Tālrunis 22471436

pieaugušo ikdienas darbu, radīt 
priekšstatu par to, cik svarīga ir 
izglītība, prasme pārvaldīt dažādas 
valodas. Papildus tam bērni tika 
izglītoti par to, cik svarīgi ir strādāt 
komandā un cienīt vienam otru. 

Dienas otrajā daļā skolēniem 
kopā ar darbiniekiem bija program-
mēšanas sacensības, kuru no
slēgumā uzvarētājkomandai tika 
pasniegtas pārsteiguma balvas. 

Skolotāja Zane Dudare aicina gan 
uzņēmējus, gan skolotājus sadar-
boties un iepazīstināt bērnus ar 
dažādu nozaru uzņēmumu ikdienu, 
tādejādi izglītojot un padarot 
skolēnu mācību procesu intere-
santāku. Kā arī vēlas pateikt lielu 
paldies AS 4finance par pre-
timnākšanu, veltīto laiku un bērniem 
radīto prieku!

baleta studijas” balerīnu uzstāšanos 
ar augstiem rezultātiem.

Tika dejotas trīs grupu dejas un 
iegūtas trīs 1.pirmās vietas.
• Neoklasika  grupas deja 68 gadi. 

“Angels” 1.vieta.
• Neoklasika – grupas deja 810 

gadi. “Masks” 1.vieta.
• Contemporary – grupas deja 

“Trolls” 1.vieta.
Šobrīd bērniem ir sācies brīvlaiks, 

darbu turpinām septembrī. Augustā 
būs zināms jaunās sezonas nodar-
bību grafiks, kā arī varēs iesūtīt pi-
eteikumus uz epastu. Baleta studi-
jā tiks pieņemti bērni no 312 ga-
diem.

Vairāk jautājumu pa tel. 29377060 
vai epastu kneiksina@gmail.com.

bija izslāpuši pēc normālas dzīves, 
meklēja savu vietu, kur droši stāvēt 
un pastāvēt, kur bērnus darba 
mīlestībā audzināt. Darba meklētā-
ji Latvijā ieradušies arī ar savām 
tradīcijām. No ukraiņiem iemācī-
jāmies gatavot “boršču”, no balt-
krieviem auksto zupu “okrošku”, no 
lietuviešiem “cepelīnus”, no kriev-
iem “pelmeņus” utt.

Dzīvodami Latvijā, daudzi ie-
braucēji ne tikai sabiedrībā, bet arī 
ģimenē runā latviski. Vecā paaudze 
senču valodu gandrīz aizmirsuši, 
bet jaunie to nav iemācījušies. Tie-
koties ar cittautiešiem, novērojam, 
ka ar gadiem svešā valoda iet ma-
zumā. Spilgtāk atmiņā saglabājas 
dziesma. Dažkārt aizmirstas pat 
vārdi, bet melodija ausīs skan.

Ka melodijai liels spēks, par to 
pārliecinājāmies, kad Kazdangas 
pagasta veco ļaužu pansionātā “Ro-
kaiži” viesojās Jaunmārupes siev-
iešu vokālais ansamblis “Skulte” 

iesniegt līdz 2018.gada 30.augus-
tam. Plašāk par pieteikšanās kārtī-

bu un konkursu lasi www.marupe.
lv/talismans

ģitāristes Daces Niedras vadībā. 
Līdzās latviešu tautas dziesmām 
skanēja poļu, baltkrievu, ukraiņu, 
krievu, lietuviešu un latgaliešu dz-
iesmas, izraisot pozitīvas emocijas 
cittautiešos. Koncerta noslēgumā 
kopīgā dziesmā, piedaloties arī pan-
sionāta ļaudīm, draudzīgi izskanēja 
“Bēdu, manu lielu bēdu, es par bēdu 
nedomāju...”

Tāpat kā pērn, arī šogad pan-
sionāta direktore Edīte Lasmane 
sirsnīgi sagaidīja ciemiņus no 
Mārupes un kopā ar viņiem pavadī-
ja visu tikšanās laiku. Mārupieši 
nebija braukuši tukšām rokām. Sil-
tumnīcas ļaudis bija sarūpējuši kas-
ti ar tomātiem un gurķiem. Savukārt 
Jaunmārupes pasākuma orga-
nizētāja un vadītāja Maija Sprūda 
pansionātam uzdāvināja skaistu 
ceriņa stādu, kā paliekošu piemiņu 
par draudzību.

Olga Utkina, ”Rokaižos”

Aicina pieteikties bērnu vasaras nometnei 
“Iepazīsti golfu!”

Aicina uzņēmējus sadarboties ar skolām un 
piedāvāt “Ēnu dienu” arī mazajiem

Mārupes mazās balerīnas gūst panākumus 
starptautiskā konkursā

Kopā sēt, kopā graudā dalīties

Esi radošs un piesaki savu ideju konkursam 
“Mārupes novada Talismans”!
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 6.jūlijs 2018

16.jūnija sestdienā mārupieši un 
viesi devās izzinošā pārgājienā gar 
novada romantiskākās upītes  
Mārupītes tecējumu. Ceļš sākās pie 
atpūtas vietas “JIP Mārupīte”, kur 
ir vieglākā piekļuves vieta Medema 
purvam, no kura iztek Mārupīte. 
Gids Miķelis Jakunovs stāstīja par 
kūdras ieguvi purvā, ciemu mūs
dienu attīstību un dabas vērtībām. 
Kā ainaviski skaistākās vietas 
pārgājienā iezīmējās vēsturiskie 
apstādījumi (alejas, dižkoki) pie se-
najām muižām un Mārupītes kras-
tos redzamie Eiropas nozīmes 
aizsargājamie biotopi – melnalkšņu 
staignājs un mēreni mitrās pļavas.

Vēsturisko vietu un ēku ap-
skatē nenovērtējama bija 
mārupietes un novada vēs-

tures zinātājas Guntas Lielkājas 
klātbūtne. Mārupes novada teritori-
jā pārgājienā tika apmeklēta 1829.
gadā celtās Lapiņmuižas (Katrīn-
muižas) teritorija, kā arī citas vēs-
turiskās ēkas upītes krastos 
Mārupītes gatvē, Mārupītes 
promenādē un Rožleju ielā. Rīgas 
pilsētas Bieriņu apkaimē, upītes 
krastos tika apskatītas atjaunotā 
Budas (agrāk Heinrichsona) muiža 

Aicinām piedalīties konkursā “Par skaistāko Latvijas daiļdār-
zu un lauku sētu” daiļdārzu īpašniekus, ainavu arhitektus un 
ainavu arhitektūras projektēšanas birojus, apstādījumu 
ierīkošanas firmas, kuru apstādījumu projekti realizēti gan 
privātajos dārzos, gan iestāžu un citu objektu apstādījumos.

Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība.
Konkursu atbalsta:  VAS „Latvijas Valsts meži”, žurnāls 

„Dārzs un Drava”.
Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, ainavu ar-

hitekti, kuri izveidojuši skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai 
iekopuši skaistu lauku sētu.

Daiļdārzus un lauku sētas konkursam var pieteikt personīgi 
dārza īpašnieks vai pagasta, ciemata, pilsētas, novada 
pašvaldība, dārza veidotājs vai kāda cita persona ar dārza 
saimnieka piekrišanu.

Pieteikumus sūtīt Latvijas Dārzkopības un biškopības bie-
drībai, Zalves iela 231, Rīga LV1046 vai uz epastu: rdbb@
gmail.com. Papildus informācija pa tālruni: 29489048. 

Pieteikumā jānorāda – saimnieka vārds, uzvārds, daiļdārza 
vai lauku sētas atrašanās vietas adrese, pieteicēja adrese un 
tālrunis. Vēlams pievienot vizuālo materiālu.

Pieteikumus lūdzam nosūtīt līdz 2018.gada 20.jūlijam
Dārzu vērtēšana notiks līdz 2018.gada 1.septembrim

Pampāļu ielā 1, Šenberģu muižiņas 
dzīvojamā ēka Codes ielā un, diem
žēl, nu jau kritiskā stāvoklī esošā Bi-
eriņu muižas ēka Kantora ielā 10. 
Pasākums noslēdzās pie Māras 
dīķa Rīgas pilsētā, kur uz upītes, līdz 
pat 1924.gadam, atradās vienas no 
senākajām Rīgas dzirnavām  Māras 
dzirnavas (sākotnēji sauktas par 
Marijas dzirnavām), kas mūsdienās 
zināmas no Rutku Tēva romāna 
“Trīs vella kalpi”. Kā gards našķis pa 
ceļam visus  iepriecināja Mārupē 
ražotais “Biki” saldējums. 

Paldies visiem dalībniekiem, kā 

arī gidam Miķelim Jakunovam un 
novada vēstures pētniecei Guntai 
Lielkājai par kopīgi veidoto maršru-
tu. 

Šis bija pirmais no šovasar 
iecerētajiem 3 pārgājieniem gar 
novada mazupīšu tecējumu. Nāka-
mais notiks 14.jūlijā un tā dalībnie
kiem būs iespēja iepazīt mazupītes 
Neriņas ceļu no Mārupes līdz 
Babītes novadam. Pieteikšanās pa 
tālruni 28347211 vai epastu tu
risms@marupe.lv, norādot savu vār-
du, dalībnieku skaitu un tālruņa nu-
muru.

Aizvadīts pārgājiens “Gar Mārupītes tecējumu”

Aicina mārupiešus 
piedalīties daiļdārzu konkursā

 

Pārgājiena garums aptuveni 15 km
Maršruts: Jaunmārupe - Skulte- Brīvkalni - Piņķi

PĀRGĀJIENA ILGUMS: APTUVENI 6H
Līdzi jāņem laikapstākļiem atbilstošu apģērbu 

un apavus, ēdienu un dzērienu piknika pauzei.

miķelis jakunovs
Vada gids, ģeogrāfs un maršruta autors

14.jūlijā PLKST. 10.00

TIKŠANĀS
pie Jaunmārupes ūdenstorņa 
(sagaidot 55.autobusu plkst.10:05)

Pārgājiens
gar neriņas tecējumu

Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211

Publiskā pasākuma laikā iespējama fotografēšana un filmēšana. Bildes un video var tikt 
ievietoti pašvaldības informatīvajos kanālos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: 

Mārupes novada pašvaldība (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167) veic 
personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Atrodoties pasākuma teritorijā, ikviens tā 

apmeklētājs apliecina, ka ir informēts, ka var tikt iekļauts vizuālajā materiālā.

2009. gada decembrī kā tobrīd 
popup projekts tika atklāta Latvi-
jai unikāla ideja – pludmales spor-
ta centrs “Brazīlija”. Nu, pēc 
deviņiem gadiem, “Brazīlija” ir ga
tava pārcelt savu pieredzi nākama-
jā līmenī un 2019. gada pavasarī 
doties uz jaunām, mūsdienīgām un 
pludmales volejbolam īpaši bū
vētām telpām Mārupē.

Pludmales sporta centrs 
“Brazīlija” ir volejbola entu-
ziasta Andra Blakas ideja, 

kurš savu mīļāko sporta veidu 
nevēlējās atmest pat ziemā. Uz 
“Brazīliju” spēlēt brauc ne tikai pro-
fesionāļi un entuziasti, bet tajā 
norisinās arī dažādi turnīri.

“”Brazīlija” bija pirmā halle Latvi-
jā, kurā bija iespējams visu gadu 
nodarboties ar pludmales volejbolu 

un viņi pirmie noticēja, ka šim spor-
ta veidam Latvijā ir nākotne. 
Nākamās halles, kas vēlāk parādī-
jās Rīgā, jau gāja pa pārbaudīto 
celiņu. Es daudz trenējos “Brazīlijā”, 
kaut arī tā vairāk paredzēta jau-
niešiem un amatieriem. Ir lieliski, ka 
“Brazīlijas” aizsāktais turpinās un 
šādas halles Latvijā attīstās un piln
veidojas – tas  svarīgi ne tikai spor-
ta veidam, bet arī jaunajai pa
audzei.”– “Brazīlijas” neatsveramo 
ieguldījumu Latvijas pludmales 
volejbola attīstībā atzīmē viens no 
vadošajiem Latvijas pludmales 
volej bolistiem, Olimpisko spēļu 
dalībnieks Aleksandrs Samoilovs. 

Pludmales sporta centrā “Brazī
lijā” savas profesionālās gaitas 
aizsākusi arī Eiropas U18 un Eiro-
pas U22 čempione pludmales volej
bolā, Tīna Graudiņa.

“”Brazīlija” ir vieta kur es pirmo 
reizi sāku spēlēt pludmales volejbo-
lu un esmu ļoti priecīga, ka arī turp-
māk jauniešiem būs iespēja izbaudīt 
šo patīkamo un mājīgo atmosfēru. 
Ceru, ka sajūtu ziņā jaunā “Brazīli-
ja” būs tieši tāda pati un ar nepacie
tību gaidu, kad varēšu izmēģināt 
jaunās smiltis.”– saka Tīna.

Tā kā šī brīža “Brazīlijas” mājvie-
ta tās tehnisko parametru  – platī-
bas, griestu augstuma, kā arī augs-
to komunālo maksājumu dēļ nav 
piemērota sporta centra tālākai at-
tīstībai, tika pieņemts lēmums būvēt 
jaunas, ērtākās un daudzajiem ap-
meklētājiem piemērotākas telpas. 

Andris Blaka, “Brazīlijas” idejas 
autors un pludmales volejbola at-
tīstītājs Latvijā: “Patiesībā, jau sen 
vajadzēja pieķerties šim un noorga-
nizēt pārcelšanos uz jaunām tel-

pām. Mums ir brīnišķīgi klienti, kas 
pelnījuši daudz labākus apstākļus. 
Jaunajā hallē ir padomāts par 
visiem: ņemtas vērā gan profesionā-
lu volejbolistu, gan tenisistu vēl
mes.”

“Brazīlijas” jaunās telpas atra
dīsies Mārupē. Būvniecību sāks šī 
gada rudenī un pludmales sporta 
centrs būs gatavs 2019. gada pava
sarī. Deviņu gadu garumā uzkrātā 
pieredze ļāvusi saprast, kas ir ne-
pieciešams, lai izveidotu moder
nāko pludmales volejbola halli Lat-
vijā. Ēka tiks būvēta kā kvalitatīva 
koka konstrukcija, ievērojot ekoloģi-
jas un ilgtspējas principus. Apmek
lētajiem tiks piedāvāti seši plud-
males laukumi, ko savā starpā dalīs 
tenisisti un volejbolisti. Netiks aiz
mirsts arī par citiem “Brazīlijas” ap-
meklētājiem – ģimenēm un bērniem. 

Jaunuzceltajā hallē viņiem būs jau-
ni pārsteigumi – Latvijā vēl neredzē-
tas tehnoloģiskas un interaktīvas iz-
klaides.

Mārupes novada domes priekš
sēdētājs Mārtiņš Bojārs ir priecīgs, 
ka jaunā “Brazīlijas” halle atradīsies 
Mārupes teritorijā.  “Esam gandarī-
ti par privātajām iniciatīvām, veido-
jot infrastruktūru, kas veicina ie
dzīvotāju fizisko aktivitāti un rada  
iespējas veselīga un sportiska 
dzīves veida īstenošanai ikdienā. Pa-
tiess prieks, ka top jauna vieta, kur 
mārupieši varēs pilnveidot savas 
prasmes pludmales volejbolā ceļā 
uz olimpiskajiem sasniegumiem un 
organizēt gan vietēja, gan starptau-
tiska mēroga sacensības.”

Anna Babre

Mārupē pavasarī atklās mūsdienīgāko pludmales sporta centru  Baltijā

Ar Jāņu ielīgošanas pasākumu, 
kas notika 17.jūnijā lauku sētā 
“Zirgzandales”, ir noslēdzies Mār
upes novada domes konkursā 
“MārupeMūsu mājas” atbalstītais 
projekts “Atklājam un kopā pie
dzīvojam tautas tradīciju spēku 
mūsdienu Mārupē”. 

Projekta mērķis bija veicināt 
tradicionālās kultūras vērtī-
bu iedibināšanu ģimenēs, 

iz zinot un piedzīvojot tradicionālo 
svētku Jāņu ielīgošanu Mārupes 
novadā. 

Aicinājumam kopīgi ielīgot Jāņus 
un gūt jaunas prasmes un zināšanas 
par tradicionālajiem svētku ritu
āliem atsaucās vairāk kā 200 
mārupiešu, kā arī Mārupes viesi no 
Krievijas, Ungārijas, Polijas, Somi-
jas un pat no tālās Taizemes un 
ASV. Projekta idejas autori gandarī-
ti, ka liela daļa Jāņu ielīgošanas 
praktikuma dalībnieku bija ģimenes 
ar bērniem. Jaunajām ģimenēm bija 
lieliska iespēja piedzīvot Jāņu 
svinēšanu no praktiskā aspekta, vei-
dojot priekštatu, kā būtu jābūt un 
izsvērt, ko no iegūtajām zināšanām 

un prasmēm ieviest savās Jāņu 
svinību tradīcijās. Projekta idejas 
iniciatore Inga Keistere: “Manuprāt, 
ja kādreiz ir piedzīvoti svētki šādā 
kvalitātē, tas rada vēl lielāku vēlmi 
tos atkārtot saviem spēkiem. 
Neaizmirsīsim, ka tautas tradīciju 
izkopšana un saglabāšana ir būtis-
ka latviskās identitātes sastāvdaļa. 
Pateicamies projektā iesaistītajiem 
brīvprātīgajiem, tautas tradīciju 
pratējiem un pasākuma vadītājiem, 
kultūras nama darbiniekiem, “Zirg-
zandales” saimniecei”.

Mārupieši izzina tautas tradīciju spēku

Foto Anete Pudža 

Novadpētniece Gunta Lielkāja pārgājiena dalībniekiem rāda vēstures materiālus
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Mārupes vēstis
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Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks

8. un 22.jūlijā plkst.11.00
Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Mārupes
kapu svētki notiks

2018.gada 29.jūlijā

Plkst. 14.00 Mazcenas kapos
Plkst. 16.00 Mārupes kapos

Maruta Raude  dzimusi 1965.gadā 
Valentīna Blūma  dzimusi 1936.gadā
Valentīna Malaja  dzimusi 1941.gadā
Ēriks Vabols  dzimis 1929.gadā
Zoja Postņikova  dzimusi 1947.gadā

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža  
8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību 

atbild rakstu autori. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”Jūnijā reģistrētie mirušie 

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV2167 

Tālrunis: 67149868,
epasta adrese: 

marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

http://www.marupe.lv/
aktuali/marupesvestis/

Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Dzimuši2018.GADA
JŪNIJS

Laulības8 1910
Zēni Meitenes

18
Dzimuši

Miruši
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Latvijas čempionātā šosejas 
riteņbraukšanā mārupietis un Rīgas 
riteņbraukšanas skolas treneris 
Mečislavs Bartuševičs izcīnijis di-
vas medaļas Master 9 grupā  indi-
viduālā brauciena sacensībās 
Biķernieku trasē Rīgā izcīnīta 2.vie
ta un grupas braucienā Talsos 
iegūts čempiona tituls  godpilnā 
1.vieta.

Pirmo reizi Latvijas čempi-
onāta šosejas riteņ
braukšanā individuālā 

brauciena sacensības uzņēma Rīgā 
esošā Biķernieku trase. 18 dažādās 
vecuma un meistarības grupās uz 
starta izgāja teju 200 dalībnieki, vei
cot divus, trīs, četrus vai sešus 5,5 
kilometru garos apļus. Startējot 
Master 9 grupā, mārupietis 
Mečislavs Bartuševičs ar rezultātu 
+00:00:59 izcīnīja 2.vietu. 

BMX Mārupe sporta parkā divu 
dienu garumā 7. un 8.jūlijā norisi
nāsies BMX svētki – Latvijas BMX 
čempionāts un Mārupes BMX kau-
sa izcīņa.

Otro gadu pēc kārtas Latvi-
jas čempionāts BMX 
riteņbraukšanā visām 

vecuma un meistarības grupām 
norisināsies vienās sacensībās. 
Šajā gadā tās uzņems BMX klubs 
“Mārupe”, kas jau iepriekš izcēlies 
ar spēju rīkot augsta līmeņa sa-
censības. Klubs arī veicis aktīvu dar-
bu pie trases sagatavošanas, kā arī 
parūpējies par plašu kultūras pro-
grammu.

Latvijas čempiona tituli tiks 
noskaidroti kopumā 23 dažādās 
vecuma un meistarības grupās, kā 
arī klubu kopvērtējumā. Latvijas 
čempionāta svinīgā atklāšana sest
dien gaidāma pulksten 12:50, bet 
sacensību sākums no pulksten 
13:00. Lielie fināli, kuros no
skaidrosies Latvijas čempioni, no-
tiks no pulksten 16:00.

16. jūnijā Čehijas pilsētā Ostravā 
notika Pasaules kausa posms 
skrituļslidošanā, kur Latvijas godu 
bija devušies pārstāvēt arī jaun-
mārupieši Gustavs un Edvards 
Vācieši.

16.jūnijā Igaunijas pilsētā Otepaa 
norisinājās Baltijas valstu lielākās 
triatlona sacensības  Pasaules 
kausa „IRONMAN 70.3” HalfIron-
man sacensības (1,9+90+21,1 km), 

Karsti braucieni, karsts laiks un 
sakarsuši mazie motosportisti, to 
visu varēja redzēt un izjust daudzie 
līdzjutēji, kuri bija ieradušies 27.
jūnijā Jaunmāŗupē uz Mārupes Kau-
sa izcīņu minimotokrosā “Vilciņos” 
un vēroja šīs sacensības.

MX50 klasē (6 – 9 gadi) 
startēja 19 dalībnieki. 
Otro braucienu kā līderis 

uzsāka astoņgadīgais jaunmārupie
tis Toms Dankers.  Viņam uz pa-
pēžiem visu braucienu mina Eiman-
tas Čepulis (8 gadi), ātrākais Lietu-
vas braucējs šajā klasē. Abi mazie 
censoņi trīs reizes katrs pārņēma 
vadību, tomēr pēdējā aplī mārupietis 
nedeva iespēju apdzīt viņu, meistarī-
gi nosedzot labākās trajektorijas.  
Toms pelnīti svinēja uzvaru otrajā 
braucienā, tāpat kā pirmajā, rezul
tātā izcīnot 1. vietu visā sacensību 
kopvērtējumā. 

MX 65 klasē (712 gadi) sacentās 

Latvijas Čempionāta kulminācija 
tika sasniegta svētdienā, 1. jūlijā, 
Talsos, kur pilsētas svētku ietvaros 
par čempiona tituliem grupas brau
cienā spēkiem mērojās elites un 
U23 vīru, kā arī dažādu amatieru 
grupu sportisti. Talsi Latvijas 
vadošos šosejas riteņbraucējus 
uzņem otro gadu pēc kārtas. Šajā 
gadā sacensību rīkotāji īpaši 
domājuši par pilsētas apli, kas 
riteņbraucējiem smagāks, bet reizē 
arī interesantāks nekā pērn. Aplī tika 
iekļauts gan vie           ns no lielākajiem un 
stāvākajiem pilsētas kāpumiem, 
gan arī senā bruģa posms.

30 km distancē vīriešiem ITT 
Vīriešu master <1943.dz.g. vecuma 
grupā par uzvarētāju Latvijas čem-
pionātā kļuva mārupietis Mečislavs 
Bartuševičs ar rezultātu 0:52:39,0 ar 
vidējo ātrumu 34,2 km/h

BMX klubs “Mārupe” parūpējies 
arī par lielisku kultūras un izklaides 
programmu. Uzreiz pēc fināliem uz 
lielās skatuves uzstāsies Latvijas 
populārais mūziķis “GACHO”. Pēc 
tam gaidāma arī svinīgā apbal-
vošanas ceremonija.

Dalību Latvijas čempionātā apsti-
prinājuši visi šīs sezonas vadošie 
pašmāju BMX sportisti. Elites vīru 
grupā gaidāma aizraujoša un sprai-
ga cīņa starp Edžu Treimani, Kris-
tenu Krīgeru, Helviju Babri, Mikusu 
Dāvi Strazdiņu un citiem. Sieviešu 
elitē galvenās favorītes būs – Vine-
ta Pētersone un Vanesa Buldinska. 
Uz starta līnijas redzēsim arī pa
saules vicečempionu vecākajā jau-
niešu grupā Niku Rožukalnu, kā arī 
citus pasaules čempionāta medaļ
niekus bērnu, jauniešu un ama   tieru 
grupās.

Mārupes novada domes priekš
sēdētājs uzsver: “Priecājamies, ka 
Mārupes BMX kluba neatlaidīgo un 
aizrautīgu darbošanos vairāku gadu 
garumā novērtējusi arī Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija, 

Edvards, startējot jaunākajā spor-
ta grupā,  izcīnīja 2.vietu, tikai 
nedaudz piekāpjoties Baltkrievijas 
sportistam. Savukārt Gustavs, 
startējot masu startā, sīvā 
konkurencē ar krietni vecākiem jau-

pulcējot vairāk kā 727 triatlonistus 
no visas pasaules. Sacensībās 
startēja arī divi Mārupes dzelzs vīri.

Rinalds Sluckis izcīnīja 2.vietu no 

piešķirot iespēju organizēt Latvijas 
nozīmīgāko BMX pasākumu “BMX 
Latvijas čempionāts 2018”. Būsim 
pagodināti jūlija sākumā pie mums 
Mārupē uzņemt gan Latvijas, gan 
arī citu valstu izcilākos sportistus. 
Mēs, mārupieši, varam lepoties ar 
sportiskiem un aktīviem jauniešiem, 
līdz ar to aicinu visus novada 
iedzīvotājus 7.un 8. jūlijā doties uz 
BMX aktīvās atpūtas parku, lai klā-
tienē atbalstītu mūsu sportistus un 
izbaudītu pasākuma atmosfēru.”

Svētdien no pulksten 11:00 turpat 
norisināsies “Mārupes BMX kausa” 
izcīņas sacensības, kas arī sola aiz-
raujošas un sportiski spraigas 
cīņas. Lielie fināli gaidāmi no pulk-
sten 14:00. Jaunākos braucējus 
pulksten 13:30 sagaida aizraujošās 
“Strider” sacensības. Pirms apbal-
vošanas gaidāma arī populārā “Riga 
Reggae” uzstāšanās.

Latvijas čempionātu BMX 
riteņbraukšanā organizē Latvijas 
Riteņbraukšanas federācija un BMX 
klubs “Mārupe”.

niešiem izcīnīja augsto 2.vietu, 
piekāpjoties tikai Čehijas sportis-
tam.Turpinot sacensību sezonu, 30. 
jūnijā Gustavs izcīnīja Latvijas čem-
piona titulu U14 grupā 22 km dis-
tancē.

visiem dalībniekiem, Toms Pikšēns 
izcīnīja 9.vietu savā vecuma grupā, 
finišējot kā 138. no visiem dalībnie
kiem.

23 dalībnieki. Desmitgadīgais māru-
pietis Raivo Laicāns pirmo brau
cienu stabili nobrauca otrajā vietā 
no 23 dalībniekiem, un, cerot uz 
labāku rezultātu, otrajā braucienā 
riskēja, bet lielais sportistu kritiens 
pirmajā pagriezienā, kurā iekļuva arī 
Raivo, liedza otrajā braucienā ierin-
doties starp labākajiem. Tomēr 
nāka majā braucienā uzrādītā mei
starība ļāva mazajam “Bieriņu” klu-
ba sportistam ierindoties 3.  vietā 
kopvērtējumā.

Vēl šajā klasē startēja Patrīcija 
Bērziņa, jaunākā meitene Latvijā, 
kura sacenšas ar puišiem vienā 
ieskaitē. To, ka viņa no puišiem ne-
baidās, Patrīcija pierādīja, ierindo-
joties augstajā 6. vietā 23 braucēju 
konkurencē. 

MX50 klasē Rūķīši (36 gadi) 
startēja 9 dalībnieki. Šajā visjaunā-
kajā klasē pirmo reizi startēja arī 
mārupietis. No deviņiem puikām, 
ierindojoties 4. vietā, Roberts Brants 

(5 gadi) pierādīja, ka labi nostartēt 
var arī tad, ja treniņi motokrosā ir 
uzsākti tikai mēnesi atpakaļ. 

MX85 klase (1015 gadi) bija 
ātrākā šajās sacensībās. Tajās mā-
jiniekiem savu meistarību rādīja arī 
2016. gada Eiropas Čempions, 
trīspadsmitgadīgais mārupietis Ed-
vards Bidzāns, protams, uzvarot 
savā klasē.

Pašlaik Edvards ir ātrākais 
sportists MX85 klasē Austru-
meiropā, un 22.jūlijā atkal pie-
dalīsies Eiropas Čempionātā Finālā 
Čehijā. Edvards šogad startē arī 
Vācijas atklātajā čempionātā, un tur 
starp piecpadsmitgadīgiem zēniem, 
kopumā sacenšoties 80 dalībnie
kiem, gūst labus panākumus  pir-
majā posmā izcīnīta 5. vieta, arī 
otrajā posmā Edvards ierindojies 5. 
vietā, braucienos turoties arī godal-
gotajās vietās. Arī Latvijas čempio
nātā pēc trīs posmiem Edvards ir pir-
majā vietā, vēl atlikuši divi posmi.

   Pēc sacensībām aicināju Edvar-
du uz nelielu sarunu.

A.Ābols: Kāpēc tu startē Mārupes 
Kausa izcīņā minimotokrosā, šīs 
taču nav augsta statusa sacensī-
bas, un mūsu trase priekš tevis ir 
diezgan vienkārša?

Edvards: Šīs sacensības notiek 
netālu no mājām, Jaunmārupē, un 
šeit mani ir iespēja redzēt Mārupes 
iedzīvotājiem. Varbūt, ieraugot mani 
mājas trasē, kāds Mārupes puika vai 
meitene sāks nodarboties ar mo-
tokrosu. Minimotokrosa sa-
censībās es reklamēju arī motokro-
su kā aizraujošu un interesantu 
sporta veidu, un vienlaikus man tas 
ir labs treniņš. Treneris man šajās 
sacensībās liek veikt dažādus 
uzdevumus. 

Un visbeidzot, šī ir trase, kurā es 
pats sāku nodarboties ar motokro-
su.

A.Ābols: Atnākušie skatītāji 
ievēro, ka tu pie starta barjeras stā-

jies iekšpusē, kāpēc un kur ir 
priekšrocība tā startējot?

Edvards: Tas ir visīsākais ceļš līdz 
pagriezienam, labajā pusē neatro-
das neviens sportists, kurš var man 
patraucēt startā. Šī man liekas laba 
vieta, no kuras var uzvarēt startu.

Vēl Mārupes AMK “Bieriņi” sa-
censībās pārstāvēja vairāki sportis-
ti, ierindojoties šādās vietās: Daniils 
Kuzmins  5. vieta (MX85), Leo Jānis 
Ledainis  6. vieta (MX50), Ingus Bēr-
ziņš  6. vieta (MX65), Patrīcija Bēr-
ziņa  2. vieta (MX Meitenes).

XKROSS KAUSS minimotokrosa 
komandā 2018 2. posms:

  1. vieta Mārupes AMK “Bieriņi”
  2. vieta CAMK “ Latgale “
  3. Vieta BJC “ I.K. AUSEKLIS “
Tiekamies Mārupes Kausa iz

cīņas mini–motokrosā turpinājumā 
1. un 22. augustā.

Aivars Ābols, Mārupes AMK 
“Bieriņi “ vadītājs

Mārupietis kāpj uz pjedestāla Latvijas 
čempionātā riteņbraukšanā

Šajās brīvdienās visi aicināti uz BMX svētkiem

Mārupieši aizstāv Latvijas godu starptautiskās skrituļslidošanas 
sacensībās

Mārupes dzelzs vīri cīnās par medaļām

“Vilciņos” aizvadīts karsts motokross 


