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2017.GADA JŪNIJS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Sveicam
skolu absolventus!

NOSVINĒTI NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU SVĒTKI
bērnus sagaidīja bezmaksas
karuseļi, piepūšamās atrakcijas, lielformāta spēles, Mārupes novada
Jauniešu Domes radošās darbnīcas, “Kalvenes” truši, Valsts policijas dienesta suņu paraugdemonstrējumi, izjādes ar zirgiem un citas
aktivitātes. Īpašā teltī “Brain Games”
darbinieki bija parūpējušies par
bagātīgu galda spēļu klāstu. Spēles
vecāki ar bērniem turpat uz vietas
varēja izmēģināt un arī iegādāties.
Svētku koncertā uz lielās
skatuves ar īpaši sagatavotiem
priekšnesumiem uzstājās Mārupes
novada mazie dziedātāji un dejotāji.
Pirmo reizi Mārupē notika
māmiņu modes skate kopā ar KAŠERU, kuras ietvaros tika demonstrēti
krāšņi Mārupes māmiņu darinātie
tērpi mazajiem. Svētku ietvaros
skatītājus priecēja Mārupē vēl nebijusi, aizraujoša un pamācoši muzi
kāla izrāde visai ģimenei ar līdzdarbošanos “ČETRAS KASTES”.
Īpašie viesi šī gada svētkos bija
grupa “Musiqq” ar savu koncertprogrammu, kuru uzstāšanos papildi
nāja neaizmirstams un galvu reibi
nošs burbuļu lietus.
Arī šogad mūsu lieldraugs svētku
norisē bija t/c “Spice”, kas padarīja
svētkus neaizmirstamus vienam
svētku dalībniekam, dāvājot izlozes
kārtībā divriteni.
Vienlaikus visa pasākuma laikā
t/c Spice teltī ikvienam bija iespēja
tikt pie krāšņas karikatūras.
Paldies visiem dalībniekiem, atbalstītājiem un organizatoriem par
burvīgajiem svētkiem!

Pirmo reizi uz svētku skatuves uzstājās jaunākās Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” audzēkņi

28.maijā Jaunmārupē ar krāšņu svētku gājienu, plašu kultūras programmu, modes skati, dažādām atrakcijām, burbuļu lietu un krāsainu salūtu
jau desmito gadu svinēti Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki “Ar
vasaru saujā”. Vienlaikus svētku ietvaros noticis jau tradicionālais tautas
skrējiens “Mārupe – 2017”, kas šogad pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu.

M

ārupes novada bērnu un
jauniešu svētkus “Ar
vasaru saujā” atklāja ar
jau tradicionālo svētku gājienu, kas
ik gadu kļūst arvien kuplāks. Šoreiz
gājienā no Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas uz svētku norises
vietu devās Mārupes kultūras nama

un izglītības iestāžu kolektīvi,
Mārupes sporta centra audzēkņi,
vecāki, radi un draugi. Gājienu
krāšņi papildināja arī Mārupes pūtēju orķestris un jaunās Mārupes
“Andžeja Grauda Bungu skolas”
audzēkņu bungu skaņas.
Jaunmārupes ūdenstorņa pļavā

turpinājums 6.lpp

Pašvaldību vēlēšanu rezultāti Mārupes novadā
2017.gada 3.jūnijā visā Latvijā
notika pašvaldību vēlēšanas.

M

ārupes novadā Domes
vēlēšanās kopumā nobalsojuši 6506 balsstiesīgie
iedzīvotāji jeb 55,18% no visu vēlētāju skaita, kas ir par 1314 vēlētājiem
jeb 6,56% vairāk nekā iepriekšējās
pašvaldību vēlēšanās. Savu izvēli
vēlētāji varēja veikt, balsojot par vie
nu no astoņiem kandidātu saraks
tiem. Paldies mārupiešiem, kuri atnāca nobalsot, tādējādi paužot savu
izvēli!
Mārupes novada Domē ievēlēti
17 deputāti no sešām partijām, no
kurām lielāko vēlētāju atbalstu jeb
36,77 % saņēmusi Zaļo un Zemnieku
savienība, kas nodrošina šai partijai 7 vietas domē. Latvijas Reģionu
Apvienība saņēmusi 21,58% un 4
vietas domē, “Saskaņa” sociāl
demokrātiskā partija – 12,25% un 2
vietas, Nacionālā apvienība „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” 9,06% un 2 vietas, un divas
partijas “PROGRESĪVIE” ar 8,09% un
Partija “VIENOTĪBA” ar 6,43% iegu-

piektdiena, 9.jūnijs 2017

Mārupes novada
Domē ievēlētie
deputāti

vušas katra 1 vietu domē. Divas
partijas nav pārsniegušas 5% barjeru.
Mārupes novada Vēlēšanu ko
misijas priekšsēdētāja aicinās jaunievēlētos deputātus uz pirmo
domes sēdi ne agrāk kā 10 dienas
un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.
Ar vēlētāju aktivitāti Mārupes
novadā var iepazīties Centrālās
vēlēšanu komisijas mājaslapā www.
cvk.lv.

Vārds, uzvārds

Saraksts

Nr.
sarakstā

Plusi

Svītrojumi

Balsis*

Vietas
Nr.

Mārtiņš Bojārs

Zaļo un Zemnieku savienība

1

1387

96

3681

1

Jānis Lībietis

Zaļo un Zemnieku savienība

13

297

132

2555

2

Pēteris Pikše

Zaļo un Zemnieku savienība

4

232

162

2460

3

Gatis Vācietis

Zaļo un Zemnieku savienība

6

170

123

2437

4

Anita Vintere

Zaļo un Zemnieku savienība

10

181

148

2423

5

Sigita Sakoviča

Zaļo un Zemnieku savienība

9

171

149

2412

6

Dace Štrodaha

Zaļo un Zemnieku savienība

8

118

145

2363

7

Jānis Lagzdkalns

Latvijas Reģionu Apvienība

3

446

126

1723

1

Līga Kadiģe

Latvijas Reģionu Apvienība

1

462

170

1695

2

Ira Dūduma

Latvijas Reģionu Apvienība

4

401

153

1651

3

Guntis Ruskis

Latvijas Reģionu Apvienība

5

272

126

1549

4

Andrejs Kirillovs

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

2

260

42

1014

1

Nadīna Millere

“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

1

215

79

932

2

Edgars Jansons

“PROGRESĪVIE”

1

272

39

759

1

Andris Puide

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

2

100

59

630

1

Raivis Zeltīts

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1

90

62

617

2

Normunds Orleāns

Partija “VIENOTĪBA”

1

134

66

486

1

* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes lēmumi 24. maijā

L

ēma par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, zemes
lietošanas mērķu un adrešu
maiņu un lietošanas mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
Lēma nodot iesniegto Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu
ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā
zonējuma grozīšanai, pilnveidoto redakciju publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam īstenošanas uzraudzības
pārskatu par 2016. gadu.
Lēma organizēt iepirkumu „Rožu
ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve” un „Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde”.
Apstiprināja vieglo taksometru
stāvvietas izvietojumu Starptautiskās lidostas „Rīga” teritorijā,
Mārupes novadā, saskaņā ar taksometru stāvvietas novietojuma
shēmu.
Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 18/2017 „Par
kārtību Mārupes novada brīvpieejas
bērnu rotaļu un sporta laukumos”.
Lēma piešķirt jauktajam korim
„Sonante” finansiālu atbalstu
9154,00 euro apmērā, lai segtu kora
dalībnieku ceļa un dalības izdevumus Starptautiskajā folkloras festivālā Melnkalnē, no 2017. gada 5.
jūlija līdz 14. jūlijam,
Lēma apbalvot ar naudas balvu
sportistu Kristapu Zvejnieku par
izciliem sasniegumiem starptautiskā līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku Pasaules 28. Ziemas Universiādē Kazahstānas pilsētā Almati 2017. gadā no 29. janvāra līdz 8.
februārim.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 12/2017 „Alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā”.

Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības policijas Ētikas kodeksu un Mārupes novada pašvaldības
policijas Darba kārtības noteikumus.
Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.19/2017 „Grozījums Mārupes novada domes 2016.
gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2016 „Par kārtību,
kādā tiek organizēti centralizētie
ūdenssaimniecības pakalpojumi
Mārupes novadā””.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības 2016.gada publisko
pārskatu par laika periodu no
01.01.2016. līdz 31.12.2016.
Pieņēma Mārupes novada domes
saistošos noteikumus Nr. 20/2017
„Grozījumi Mārupes novada domes
2017. gada 18. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4/2017 „Par
Mārupes novada pašvaldības 2017.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 21/2017 „Par maksimālo maksu
(tarifiem) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes
novada administratīvajā teritorijā”.
Noteica īres maksu pašvaldības
īpašumā esošajiem dzīvokļiem.
Apstiprināja Mārupes novada
domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību un Jūrmalas pilsētas
pašvaldību, lai nodrošinātu domes
dalību granta programmā „Ideju
fonds”.
Lēma iestāties biedrībā „Latvijas
Personāla vadīšanas asociācija”.
Piešķīra SIA „Mārupes Tenisa
skola” tiesības slēgt līdzdarbības
līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par
pašvaldībām”15. panta pirmās
daļas 6. punktā paredzēto pašvaldības autonomo funkciju - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta
veicināšana daļā par „Sporta izglītības interešu programmas tenisā”
īstenošanu Mārupes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma

noslēgšanas brīža līdz 2019. gada
31. maijam.
Piešķīra biedrībai „Mārupes BMX
klubs” tiesības slēgt deleģēšanas
līgumu, pilnvarojot veikt likuma „Par
pašvaldībām”15. panta pirmās
daļas 6. punktā paredzēto pašvaldības autonomo funkciju - īstenot
Mārupes novada Sporta centra
sporta interešu programmu „BMX
riteņbraukšanas apakšprogramma”
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā
no līguma noslēgšanas brīža līdz
2020. gada 23. martam.
Lēma izbeigt Mārupes novada
domes deputāta Jura Arvīda Mūrnieka pilnvaras.
Uz 24.05.2017. Mārupes novada
Domes sēdi tika virzīts arī lēmumprojekts Nr. 26 par paredzētās darbības „Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada,
Babītes novada Babītes pagasta un
Olaines novada Olaines pagasta
teritorijās” neakceptēšanu laukuma
1A teritorijā, kas daļēji iekļaujas
Mārupes novada administratīvajās
robežās. Domes sēdē lēmums netika pieņemts, tā kā 18.05.2017. no
darbības ierosinātāja SIA “Olaines
kūdra” tika saņemts iesniegums,
kurā tika atsaukts iepriekš,
18.04.2017., iesniegtais iesniegums,
uz kura pamata tika sagatavots
domes lēmums par paredzētās darbības neakceptēšanu.
Līdz ar to šobrīd Dome nav lēmusi par augstāk minētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu. Vēlreiz uzsveru, ka paredzētā darbība
neatbilst Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Papildus informācijai var skatīt aprīļa “Mārupes
Vēstīs” publicēto rakstu “Iedzīvotāji satraukti par Melnā ezera purva
un Cenas tīreļa nākotni” (pieejams
arī pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Aktuāli).
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe

Parakstīta vienošanās par sadarbību Rīgas plānošanas reģionam
ar Pleskavas apgabala administrāciju

R

īgas plānošanas reģiona
delegācija, pārstāvot Rīgas
plānošanas reģionu, tai
skaitā Tukuma, Ogres un Mārupes
pašvaldības, piedalījās 3. gadskārtējā Starptautiskajā pierobežas reģionu 2017 Forumā Pleskavā (Krievija),
kur Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs
D.Straubergs un Pleskavas apga
bala gubernators A.Turčaks parakstīja Vienošanos par sadarbību sociāli ekonomiskajā, zinātniski tehniskajā, kultūras un humanitārajā
jomā starp Rīgas plānošanas reģionu (Latvija) un Pleskavas apgabala administrāciju (Krievijas Fede

rācija).
Gatavojoties Eiropas teritoriālās
sadarbības Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014-2020 gadam Eiropas Kaimiņ
attiecību instrumenta ietvaros apgūšanai, kuras mērķis ir panākt
pozitīvas izmaiņas uzņēmējdarbības, vides aizsardzības un pārrobežu mobilitātē, ir noticis aktīvs
darbs kopīgu projektu ideju sagata
vošanai arī Mārupes pašvaldībā. Attīstības nodaļa aktīvi strādā pie
kopīgu projektu ideju iniciēšanas ar
Pleskavas apgabala partneriem, ar
Pitalovas pašvaldību attīstot konceptu par kultūrvēsturiskā mantoju-

mu kā tūrisma produkta attīstību.
Sadarbība plānota kopīga projekta
realizācijā par aviācijas muzeja izveidošanu Mārupes novadā un Kosmonautikas muzeja pārveidi Pitalovā.
Parakstot vienošanos par sadarbību reģionālā līmenī, ceram sadarboties ne tikai kopīgu projektu reali
zācijā, bet arī uzņēmējdarbības
jomā, informējot vietējos uzņēmējus par investīciju iespējām Krievijā
un otrādi.
Ilze Krēmere, Mārupes novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja

Ielu un ceļu būvniecības un uzturēšanas darbi Mārupes novadā
Iestājoties vasaras sezonai, no
vadā uzsākti ielu un ceļu būvniecības darbi.

A

tbilstoši noslēgtajiem līgumiem, šobrīd uzsākta ceļu
būvniecība Kursīšu, Avotu
un Krones ielā. Pēc A/S “Sadales
tīkls” darbiem tiks uzsākti ceļa būv
darbi Lambertu un Brūkleņu ielā.
Šajā mēnesī saņemts apstiprinājums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanu ceļu pārbūvei un apvienotā gājē-
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ju un velo ceļa izbūvei C15 (AlpiDumpji), C16 (Noras -Dumpji-Rutki)
un Dzirnieku ielā.
Uzsākti arī aktīvi ielu un ceļu uzturēšanas darbi - C4 (Mehāniskās
darbnīcas – Peles) no Mazcenu alejas līdz degvielas uzpildes stacijai
un Vecozolu ielā tiek atjaunots ceļa
segums, norit novada notekgrāvju
tīrīšana, nomaļu atjaunošana, tiek
likvidēti bebru aizsprosti.
Ņemot vērā augstāk minēto,
aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo ceļu būvniecības un uz-

turēšanas darbu procesā var tikt noteikti ceļa satiksmes ierobežojumi.
Jūnijā tiks izsludināts iepirkums
par veloceliņa izbūvi no Rožu ielas
35, Mārupē, līdz Mazcenu alejai 4A,
Jaunmārupē, ar apgaismojumu (Vecais Mārupes ceļš, C6).
Lai novērstu grants ceļu putēšanu, šomēnes novada ielas ar grants
segumu tiek apstrādātas ar pretputēšanas reaģentu. Apstrāde veikta Īvju, Paleju un Vārpu ielām, C1
(Dailes - Misiņi), C22 (Misiņi Lāčplēši).

Ar Eiropas fondu atbalstu
labiekārtos parkus novadā
SKULTĒ VEIDOS DABAS UN ATPŪTAS PARKU
Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanu 45 000 eiro
apmērā Skultes dabas un atpūtas parka izveidei.
Šobrīd norit darbs pie būvprojekta izstrādes. Savukārt jau 2018.gada
būvniecības sezonā mežā pie dienas centra “Skulte” tiks izveidots grants
seguma gājēju celiņš un uzstādītas līdzsvaru laipas.
Darbi tiks veikti projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” (Nr.
17-04-AL04-A019.2202-000001) ietvaros. Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā, izveidojot atpūtas parku.
JAUNMĀRUPĒ LABIEKĀRTOS PARKU PIE ŠVARCENIEKU MUIŽAS
Mārupes novada Dome ir saņēmusi apstiprinājumu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma piešķiršanu 45 000 eiro
apmērā parka labiekārtošanai pie Švarcenieku muižas. Parka labiekārtošanu plānots veikt 2018.gada būvniecības sezonā. Projekta ietvaros tiks
izveidoti grants seguma celiņi, uzstādīti soli, atkritumu urnas un veloturētāji. Tiks atjaunots zāliens un apstādījumi.
Darbi tiks veikti projekta “Kultūras objekta – parka pie Švarcenieku
muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04-AL04-A019.2205- 000002) ietvaros. Projekta mērķis ir padarīt pievilcīgāku tūrisma un atpūtas vidi Jaunmārupes
ciemā, labiekārtojot vienīgo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli
novadā - Švarcenieku muižas parku.

Mārupes pašvaldība piedalīsies
starptautiskos projektos
Aizvadītajā nedēļā Mārupes pašvaldībā saņemti pozitīvi lēmumi par dalību starptautiskos projektos. Kā viens no tiem ir apstiprinājums Interreg
Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektam “Co2mmunity” par kopsadarbības projektu atjaunojamo energoresursu jomā, kura
ietvaros piedalīsies projekta partneri no 8 valstīm (Vācija, Dānija, Igaunija,
Somija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Latvija), tai skaitā Mārupes pašvaldība
sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu. Projekta ietvaros tiks pētīta energoresursu izvēle un izmantošanas efektivitāte privātmāju ciemos Mārupes
novadā.
Kā otrs projekts ir apstiprināts projekts “Exchange of experience in the
field of green public procurement, spatial planning and development of
public infrastructure in Sweden and Denmark” (“Zaļā iepirkuma, teritorijas
plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā”). Projekts apstiprināts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobili
tātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros. Mobilitātes programma atbalsta valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņu
veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras
reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.

Projektu konkursā iesniegtas idejas
Projektu konkursā “Mārupe – mūsu mājas”, kas norisinājās no 2017.
gada 20.marta līdz 2017. gada 8.maijam, piedalījās 12 privātpersonas
iesniedzot 12 projektu pieteikumus.

S

aņemtos projektu pieteikumus atbilstoši nolikuma kritērijiem vērtēja projektu pieteikumu vērtēšanas Komisija, kura izveidota saskaņā
ar domes lēmumu.
Saskaņā ar Komisijas protokolu, 8 projekta pieteikumi tika atzīti par atbilstošiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta pieteikuma atbilstības kritērijiem, un tie tika vērtēti pēc kvalitatīviem vērtēšanas
kritērijiem, piešķirot punktus saskaņā ar nolikumā paredzētajiem
vērtēšanas kritērijiem. Projektu kvalitatīvās vērtēšanas posmā pretendenti tika aicināti uz Domi Komisijai prezentēt savu ideju. Vienu projekta pie
teikumu iesniedzējs vērtēšanas laikā atsauca.
Projektu pieteikumi tika izvērtēti, sarindoti dilstošā secībā pēc iegūto
punktu skaita kopsummas un virzīti uz domes sēdi apstiprināšanai.
Par apstiprinātajiem projektiem informācija sekos nākamajā
Mārupes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv.

PAZIŅOJUMS
Mārupes novada Dome 2017.gada 24.maija sēdē
apstiprinājusi Mārupes novada attīstības programmas
2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu
par 2016. gadu.
Ar pārskatu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstības dokumenti.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saistošie
noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
12/2017
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 29. marta
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 23
Precizēti ar Mārupes novada domes
2017. gada 24. maija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 22
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma
tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
13. punktu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma 8. panta pirmo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
kārtību izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās
Mārupes novada administratīvajā teri
torijā.
2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā
publisko pasākumu norises vietās

drīkst veikt tikai tie komersanti, kas
saņēmuši vienreizēju Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļauju izbraukuma tirdzniecības
vietās publiskos pasākumos (pielikums Nr. 1) (turpmāk tekstā – Atļauja).
3. Atļauju var saņemt tikai komersanti, kuri noteiktajā kārtībā ir
saņēmuši speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu tirdzniecībai.
4. Maksimāli pieļaujamais absolūtā
spirta daudzums alkoholiskajos dzē
rienos, kuru mazumtirdzniecība atļauta – 15 tilpumprocenti.
5. Izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās drīkst tirgot tikai izlejamos alkohola dzērienus,
kā arī pudelēs (iepakojumā) esošos alkoholiskos dzērienus, ja tie ražoti no
savā īpašumā vai valdījumā esošajos
dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus. Ja alkoholiskie dzērieni šī punkta kārtībā tiek
piedāvāti mazumtirdzniecībai pudelēs
(iepakojumā), to tirdzniecība ir atļauta tikai Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā laika posmā.
6. Pašvaldība izsniedz atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos – fizisko vai juridisko personu plānotos un organizētos
sabiedrībai
pieejamos
svētku,
piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas
pasākumos publiskā vietā neatkarīgi

no īpašuma piederības.
II. Atļaujas pieprasīšanas un
izsniegšanas kārtība
7. Lai saņemtu atļauju, komersants
iesniedz iesniegumu Mārupes novada
pašvaldībā, pievienojot šādus dokumentus:
7.1. speciālās atļaujas (licences) alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecībai apliecināta kopijas;
7.2. rakstiska piekrišana no pasākuma rīkotāja;
7.3. kases aparāta tehniskās pases
kopija;
7.4. tirdzniecības vietas atrašanās
vieta (adrese), un nekustamā īpašuma
īpašnieka saskaņojums, ja nekustamais īpašums nepieder komersantam;
7.5. informācija par alkoholisko dzē
rienu veidiem un absolūtā spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos;
7.6. komersanta reģistrācijas
apliecības kopija;
7.7. komersanta vai citas pilnvarotas amatpersonas tālruņa numurs,
e-pasta adrese un citi saziņas līdzekļi,
ja tādi ir.
8. Atļauju izsniedz uz konkrētā
pasākuma norises laiku.
9. Atļauju neizsniedz, ja:
9.1. nav iesniegti visi dokumenti
saskaņā ar Saistošo noteikumu 7.
punktu;
9.2. iesniegtie dokumenti vai tajos
norādītā informācija neatbilst šo saistošo noteikumu un citu normatīvo
aktu prasībām;

Saimnieciskie darbi novadā
Izsludinātie iepirkumi
Lielās ielas, Pededzes ielas,
Viskalnu ielas, Vaidavas ielas un
Kalēju ielas apgaismojuma izbūve
Mārupes novadā, piedāvājumu
iesniegšanas termiņš 13.06.2017
Mārupes vidusskolas stadiona
pārbūve, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 15.06.2017.
Saimniecības un higiēnas preču
piegāde, piedāvājumu iesniegšanas
termiņš 16.06.2017.
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu remonts, notiek piedāvājumu vērtēšana.
Jaunmārupes pamatskolas baseina jumta pārbūve, notiek piedāvājumu vērtēšana.
Noslēgtie līgumi
SIA “DEPO DIY”, remontdarbu materiālu piegāde, līguma summa līdz
41 999,99 eiro, līguma darbības termiņš 02.05.2019.
Biedrība “Veselībai un attīstībai”,

ārpustelpu grupu vingrošanas
nodarbību cikla organizēšana
Mārupes novada teritorijā, līguma
summa 15 824,16 eiro, līguma darbības termiņš 26.09.2019.
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”
būvuzraudzība. 1.daļā - noslēgts
līgums ar SIA “Isliena” par Dzirnieku
ielas pārbūves būvuzraudzību. 2.
daļā – noslēgts līgums ar SIA “PRO
VIA” par Ceļa C-16 (Noras-Dumpji-Rutki) pārbūves un apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa izbūves gar
ceļu C-15 (Alpi-Dumpji) būvuzraudzību. Abām līguma daļām izpildes termiņš 5 mēneši, kopējā līgumu summa 31 850,00 eiro.
Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”
realizācija. 1.daļā noslēgti līgumi ar
AS “Ceļu pārvalde”. 1.līgums par

Dzirnieku ielas pārbūvi posmā no
īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš – Dzir
nieki); 2.līgums par Bašēnu ceļa no
P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 līdz
P- 133) ielas rekonstrukciju ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un
lietus ūdens kanalizāciju (III kārtas
izmaiņas) un 3.līgums par Dzirnieku
ielas pārbūvi posmā no Perona ielas
līdz autoceļam P133 (Lidostas “Rīga
pievedceļš). 2.daļā noslēgts līgums
ar SIA “Mārupes ceļinieks”. 1.līgums
par Ceļa C-16 (Noras-Dumpji-Rutki)
pārbūvi posmā no C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai un 2.līgums par
apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa
izbūvi gar ceļu C-15 (Alpi-Dumpji)
posmā no autoceļa V15 līdz ceļam
C-16. Līgumu izpildes termiņš 5
mēneši, kopējā līgumu summa 1
314 699,38 eiro.
I.Punculis, Domes izpilddirektors

Publiskai apspriešanai nodota lokālplānojuma Mārupes un
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 2.redakcija

M

ārupes novada Dome
2017.gada 24.maijā ir
pieņēmusi lēmumu Nr.8
(prot. Nr.3) ”Par lokālplānojuma
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ie
tverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai, 2.redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai”.
Lokālplānojuma 2. redakcijas
publiskā apspriešana notiks no
2017.gada 13.jūnijam līdz 2017.
gada 5.jūlijam.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme notiks 2017.gada 28.
jūnijā plkst.16.00 Mārupes novada
Domes sēžu zālē, Mārupē, Daugavas ielā 29, 2.stāvā.
Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar
Lokālplānojuma 2.redakciju, kurā
ietverti labojumi un precizējumi,
saskaņā ar 2017.gada 6.februārī notikušajā sanāksmē par publiskās
apspriedes laikā saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem,
nolemto.
Papildus
Lokālplānojuma 2.redakcijā iekļauti arī labojumi, par kuriem darba grupa vienojās 2017.gada 9.maija sēdē,
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izskatot sagatavoto 2.redakciju un
iesniegumus, kas saņemti 2.redakcijas izstrādes laikā. Informācija par
veiktajiem labojumiem iekļauta
2017. gada 6.februāra un 9.maija
sanāksmju protokolos.
Sanāksmju protokoli, lēmums par
Lokālplānojuma 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, kā
arī Lokālplānojuma 2.redakcija, elektroniski būs pieejami Mārupes
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
marupe.lv un Latvijas ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv. sākot no 2017.gada 13.jūnija.
Ar lokālplānojuma 2.redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā.
Priekšlikumus vai iebildumus lū
dzam iesniegt rakstiski Mārupes
novada Domē, Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe@

marupe.lv līdz 5.07.2017. Iesnie
gumā jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu,
adresi un reģistrācijas numuru.
Priekšlikumus būs iespējams iesūtīt
arī reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sis
tēmā (TAPIS) .
Lokālplānojuma izstrādes mērķis
ir precizēt Mārupes un Tīraines ciemos noteikto ielu tīklu un ar to
saistītās sarkanās līnijas, balstoties
uz pašvaldības priekšlikumiem un
iedzīvotāju iesniegumiem, kā arī
mainīt teritorijas plānojumā noteikto „plānoto” sarkano līniju statusu
uz juridiski saistošu. Papildus
lokālplānojuma izstrādes gaitā arī
izvērtēti saņemtie iedzīvotāju
iesniegumi un sagatavoti priekšlikumi funkcionālā zonējuma maiņai atsevišķiem īpašumiem, nosakot
robežas grozījumu teritorijai un precizējot atļauto izmantošanu un galvenos apbūves parametrus, taču ar
šo lokālplānojumu izmaiņas funkcionālajā zonējumā vēl netiek veiktas.

9.3. nav samaksāta pašvaldības
nodeva nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās;
9.4. tirdzniecība plānota reliģisko
svētku un pasākumu, bērnu un
skolēnu svētku, un pasākumu norises
vietās;
9.5. ja komersantam iepriekšējo
divu gadu periodā tika anulēta Atļauja saskaņā ar Saistošo noteikumu
12. punktu.
10. Atļauju izsniedz vai lēmumu par
atteikumu izsniegt atļauju pieņem
Mārupes novada domes izpilddirektors.
11. Atļauju izsniedz pēc pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskajās vietās samaksas.
12. Mārupes novada domes izpilddirektors var anulēt izsniegto Atļauju,
ja:
12.1. komersants sniedza nepatiesu informāciju, pieprasot atļauju;
12.2. kādam no atļaujas pieprasīšanai iesniegtajiem dokumentiem bei
dzies derīguma termiņš un tas nav ticis atjaunots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
12.3. komersants Atļaujas derīguma laikā ir saukts pie administratīvās
atbildības par normatīvo aktu prasību
pārkāpšanu.
13. Atteikumu izsniegt Atļauju un
Lēmumu par Atļaujas anulēšanu var
apstrīdēt Mārupes novada domē vie
na mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

III. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
14. Par Saistošo noteikumu neievērošanu vainīgā persona saucama
pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
15. Par saistošo noteikumu
pārkāpumiem, atbildība par kuriem
nav paredzēta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, var
piemērot šādus administratīvos sodus:
15.1. brīdinājums;
15.2. naudas sods: – fiziskām personām līdz 350,00 euro,
– juridiskām personām līdz 1400,00
euro.
16. Par saistošo noteikumu neie
vērošanu vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir
tiesīgas Mārupes novada pašvaldības
policijas amatpersonas, piemērot
sodu – Mārupes novada Administratīvā komisija.
IV. Noslēguma jautājums
17. Noteikumi stājas spēkā nāka
majā dienā pēc to publicēšanas
Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe
*Ar saistošajiem noteikumiem un to
pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
“Kūdras”, Mārupes novadā

Mārupes novada Dome 2017.
gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.7 (prot. Nr.7) “Par nekustamā
īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā
(kadastra Nr.8076 006 0035), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Kūdras” teritorija 2,67 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam,
nekustamais īpašums atrodas funkcionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mazsaimniecību apbūves teritorijas
(DzSM) un funkcionālajā zonā Mežu
teritorijas (M).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu vienģimeņu saimniecību apbūvi ārpus ciema teritorijā, saglabājot meža teritoriju nesadalītu esošā
apbūvētā zemesgabala sastāvā. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
ir fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājaslapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus ie
sniegt līdz 2017.gada 10.jūlijam
Mārupes novada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami,
iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs.

Varēs saņemt atbalstu jaunu procesu,
preču vai pakalpojumu radīšanai
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

N

o 2017.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam var pieteikties LAD atbalsta
saņemšanai pasākumā “Sadarbība”. Atbalsts pieejams divos
apakšpasākumos:
“Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai”;
“Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.
Plašāki nosacījumi atbalsta saņemšanai ir skatāmi LAD mājaslapā www.
lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
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Prezentēta Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas attīstības vīzija
Lai novērtētu Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas attīstības iespējas, laika posmā no 2016.gada
17.oktobra līdz 2017.gada 19.maijam notika darbs pie skolas attīstības vīzijas izstrādes, kas 24.maijā
pirms domes sēdes tika prezentēta
deputātiem.

V

īzijas ietvaros veikts eso
šās situācijas novērtējums
gan attiecībā uz iespējamām profesionālās ievirzes programmām, gan nepieciešamajām
telpām un izvērtēti divi galvenie attīstības scenāriji kā iespējamās alternatīvas – esošās ēkas pārbūve
un pielāgošana skolas vajadzībām
vai jaunas skolas ēkas būvniecība,
izvērtējot potenciāli piemērotāko
skolas atrašanās vietu.
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas telpas Mazcenu alejā 39,
Jaunmārupē, ir par mazu, lai nodrošinātu apmācību procesu esošajiem 470 skolas audzēkņiem, tāpēc
jau šobrīd tiek izmantotas papildus
telpas ēkā Mazcenu alejā 37, kā arī
Mārupes pamatskolā, Tīrainē,

Viskalnu ielā 7, kas apgrūtina pilnvērtīga mūzikas un mākslas procesa organizēšanu.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaita
pieaugumu tuvāko gadu laikā, tiek
rēķināts, ka Mārupes Mūzikas un
mākslas skola varētu nodrošināt
izglītošanās
iespējas
600
audzēkņiem, savukārt atbilstoši
šādam
audzēkņu
skaitam
piemērotākā telpu kopējā platība,
ievērojot LBN 208-15 „Publiskas
būves” noteikto minimālo telpu lielumu mūzikas un mākslas skolās, ir
2000 m2. Salīdzinājumam esošajā
ēkā Mazcenu alejā 39 klašu platība

Noticis pirmais pārgājiens “Iepazīsti
Jaunmārupes ciemu”

ir 614 m2.
Pētījumā veikta arī skolas trīs potenciālo atrašanās vietu alternatīvu
analīze. Neatkarīgi no tā, kurš variants tiks izvēlēts par labāko – eso
šās ēkas pārbūve vai jaunas
būvniecība, abos gadījumos
būvniecības izmaksas ir prognozējamas līdzvērtīgā apjomā.
Plānots pilnveidot sagatavoto
pētījumu atbilstoši deputātu jautājumiem un priekšlikumiem, lai virzītu
pētījumu apstiprināšanai uz nākamo komiteju sēdēm, kas notiks 7.
jūnijā.
Uva Bērziņa

Apbalvoti skolēnu mācību uzņēmumi

Svētdien, 4.jūnijā notika pirmais
pārgājiens no šogad plānotā pārgājienu cikla pa Mārupes novadu –
“Iepazīsti Jaunmārupes apkārtni”.
Dalībnieku vidū bija gan novada
iedzīvotāji, gan viesi no Rīgas,
Olaines, Salaspils un pat Valmieras.

8

Mārupes novada Domes uzņēmējdarbības attīstības konsultante Liena Ādamsone un veicināšanas balvas ieguvējas, SMU “Angas
čības” pārstāves Monta Pērkone un Paula Marija Romanovska.

18. maijā jau ceturto gadu pēc
kārtas Mārupes vidusskolā notika skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) konkurss, kurā piedalījās
septiņi SMU. Žūriju pārstāvēja
uzņēmēji no biedrības “Mārupes
uzņēmēji”, Mārupes novada Domes
uzņēmējdarbības attīstības konsultante Liena Ādamsone un skolotāja Līga Lagzdkalne.

Ž

ūrija uzklausīja SMU prezen
tācijas, kurās jaunieši
stāstīja par biznesa ideju,
veiktajiem
ekonomiskajiem
aprēķiniem, produkta/pakalpojuma
realizēšanas veicināšanas pasāku-

M

novada Domes par otrreizēju izejvielu izmantošanu čību izgatavošanā
(aprites ekonomiku) un plānoto sociālās uzņēmējdarbības veikšanu
ieguva SMU “Angas čības”.
Vēlamies pateikties uzņēmējiem
Evitai Sondorei, Silvai Jeromanovai-Maurai,
Normundam
Čiževskim, Silvestram Savickim, Robertam Muhametšinam, Laurai
Karnītei un biedrības “Mārupes
uzņēmēji” administratīvai vadītājai
Ilzei Bemberei par sadarbību un atbalstu.
Liena Ādamsone, Domes uzņēmējdarbības attīstības konsultante

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

ārupes novada Dome
24.05.2017. ir pieņēmusi
lēmumu Nr.9 (protokols
Nr.7) “Par nekustamā īpašuma „Pilari”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 0049), detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi ciema teritorijā.
Publiskā apspriešana notiks no
12.06.2017. līdz 7.07.2017.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2017.gada 27.jūnijā
plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
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miem, rādīja pašu izveidoto logo un
izstrādātos prototipus.
Šajā konkursā 1. vietu ieguva
Paula Marija Romanovska un Monta Pērkone ar SMU “Angas čības”,
kas realizē vecmāmiņas izgatavotas čības, 2. vietu ieguva Patrīcija
Lidere, Alise Kuzņecova un Daniela
Kuzņecova ar SMU “Dabas rota”,
kas piedāvā hennas zīmējumus uz
ādas, 3. vietu ieguva Laura Andriana
Indriksone, Marta Nikola Zīle un
Patrīcija Vēvere ar SMU “Forest
signs”, kas piedāvā no dabiska koka
izgatavotus virtuves paliktņus
traukiem, klēpju datoriem u.c.
Veicināšanas balvu no Mārupes

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu
varēs iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/detālplānojumi, sākot no 2017.gada 12.jūnija. Informācija tiek publicēta arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā
Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus
lūdzam iesniegt rakstiski līdz 2017.
gada 7.jūlijam Mārupes novada do-

mei Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV 2167, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē
apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no 9.0018.00. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@
marupe.lv. Iesniegumā jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī, reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

stundu ilgā pārgājiena sākumā apskatījām Jaunmārupes ciema centru, tai
skaitā apbūvi un interesantākos objektus. Tālāk, pa ceļu C-2 Mehāniskās darbnīcas-Peles devāmies uz
golfa laukumu “Viesturi”, lai iepazītu
tā vēsturi un golfa spēles pamatus.
Apskatījām laukumam blakus eso
šās piemiņas vietas pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas armijas
karavīriem un pa meža taku, šķērsojot Dzilnupīti, devāmies uz Božu
ūdenskrātuvi un atpūtas vietu “Bejas”. Pēc brīvdabas piknika “Bejās”,
zemnieku saimniecības “Liepsalas
S” teritorijā tikāmies ar mājražotāju
Ievu Sprižu, kura cienāja ar atvēsinošu piparmētru ūdeni un produktiem, kas tapuši zem saimniecības zīmola “Dabas gardumi ar
odziņu”. Ieva pastāstīja par darbu
saimniecībā un piedāvāja iespēju
uz vietas iegādāties savus ražojumus. Visbeidzot, pēc ilgāka pēdējā
pārgājiena posma pa ceļu C-2 Misiņi-Peles atpakaļ Jaunmārupes ciema virzienā, viesojāmies karpu dīķī

“Kastos” un iepazināmies ar šī novada tūrisma objekta piedāvājumu.
Pārgājiena dalībnieki atzina, ka
daudziem, īpaši viesiem no kaimiņu
teritorijām, Jaunmārupe iepriekš
bija neiepazīta teritorija. Arī daļa
mārupiešu ar patīkamu izbrīnu pirmo reizi ieraudzīja atpūtas vietu “Bejas” un karpu dīķi “Kastos”, sakot,
ka noteikti šeit atgriezīsies ar ģimeni, kā arī iegādāsies lauku zaļumus
tepat Jaunmārupē pie
Ievas
Sprižas.
Pateicamies par laipno sagaidīšanu un uzņemšanu golfa kluba “Viesturi” prezidentam Gunāram Pīlādža
kungam, Atpūtas kompleksam “Bejas” un Bormeisteru ģimenei, mājražotājai Ievai Sprižai un Karpu dīķa
saimniecei Irinai Millerei. Paldies
visiem dalībniekiem par atsaucību
un izturību! Pārgājienā kopā pievei
cām aptuveni 19 km, iedegām, sadraudzējāmies un izzinājām vienu
novada ciemu!
Pārgājienus vada ģeogrāfs un
gids, mārupietis Miķelis Jakunovs.
Organizē Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Pierīgas
Partnerība”.
Nākamais pārgājiens notiks
Skultes ciema apkārtnē un ir plānots
svētdienā, 2.jūlijā.
Elīna Brigmane, Domes tūrisma
organizatore

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
veiks lauku apsekošanu Mārupes novadā
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) no 2017. gada
jūnija līdz oktobrim (darbu uzsāks
5.jūnijā) veiks lauku apsekošanas
darbus Mārupes novada teritorijā,
kas nepieciešami topogrāfiskās
kartes sagatavošanai.

L

atvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir
Aizsardzības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes
iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Mini
stru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un
uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas
pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko
informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās
kartēs mērogu rindas 1:250 000–
1:10 000 ietvaros.
Minēto uzdevumu ietvaros

Aģentūra veic topogrāfiskās kartes
mērogā 1:10 000 sagatavošanu
Mārupes novada teritorijā. Lai precizētu informāciju kartes sagata
vošanas procesā, ir nepieciešams
veikt teritorijas apsekošanu dabā.
Informējam iedzīvotājus un
uzņēmējus, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta
pirmo daļu nekustamā īpašuma
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai
lietotājs
nedrīkst
ierobežot
ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu
veikšanu savā īpašumā esošajā vai
pārvaldāmajā teritorijā.
LĢIA darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt, kā arī pārvie
tošanās notiek tikai ar Nacionālo
bruņoto spēku automašīnām, kuras
atpazīstamas pēc valsts reģistrācijas numurzīmēm, kuras sākas ar
burtiem LA.
Informācija par Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru atrodama www.lgia.gov.lv
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes vidusskolas audzēkņi izcīna divas uzvaras
ZZ čempionātā

Jau trešo gadu Jūrmalā ZZ Festivālā ar Latvijas Valsts prezidenta
Raimonda Vējoņa dalību norisinājās Zelta Zivtiņas Čempionāta
fināls. Par kāroto uzvarētāja titulu
cīnījās 180 komandas, pārstāvot visus Latvijas reģionus. Starp stiprākajām savā vecuma grupā arī
Mārupes vidusskolas 12.A klase un
Mārupes vidusskolas 6.C klase.

N

o vairāk nekā 1600 klasēm,
kas šī gada februārī pieteicās dalībai ZZ Čempio
nātā, sestdien, 27. maijā tika
noskaidrotas
stiprākās,
saliedētākās un atraktīvākās koman-

das – trīs katrā klašu grupā.
Mārupes vidusskolu pārstāvēja un
par balvām cīnījās 6.c klase, 8.a
klase, 9.a klase, 11.a klase, 12.a
klase.
Veiksmīgi pārvarot kāpšanu augstā tornī, komandas stafetes, nestandarta volejbolu, prāta spēles un
pārējos posmus, savā vecuma
grupā uzvaru izcīnīja 12.a klase,
balvā saņemot četru dienu ceļojumu ar jahtu uz Gotlandes salu,
savukārt Mārupes vidusskolas 6.c
klase ieguva otro vietu savā vecuma grupā, balvā saņemot viedtālruņus no Samsung katram komandas dalībniekam.

ZZ Čempionāts, kas ik gadu klātienes un tiešsaistes aktivitātēs iesaista ap 25 000 skolēnu un kopumā
400 000 Latvijas iedzīvotāju, 2017.
gadā bija vēl iespaidīgāks, iezīmējot vairākas patīkamas pārmaiņas.
Papildu jau minētajai iespējai sacensībās startēt sākumskolas
klasēm, pusfināli Daugavpilī, Val
mierā un Liepājā bija atvērti visiem
jauniešiem un ģimenēm ar bērniem,
visiem tiem, kuri vēlējās gan paši iesaistīties aktivitātēs, gan atbalstīt
savus skolas biedrus. Papildus fiziskajiem klātienes pusfināliem šogad
norisinājās arī digitālais pusfināls,
kas ļāva vēl 540 klasēm izmēģināt
spēkus pusfinālu posmos.
Latvijā vērienīgāko skolēnu sporta un prāta spēļu, sacensību radošos uzdevumos un netradicionālos sporta veidos Zelta
Zivtiņas Čempionāta galvenais
mērķis ir veicināt savstarpēju cieņu,
iecietību un draudzību Latvijas
skolēnu vidū, kā arī popularizēt aktīvu, radošu un gudru dzīvesveidu
jauniešu vidū. ZZ Čempionātu jau
11 gadus atbalsta un organizē telekomunikāciju uzņēmums “Tele2” un
“Zelta Zivtiņa”. 2017.gadā pasākums norisinājās sadarbībā ar
draudzīgajām pilsētām Jūrmalu,
Valmieru, Daugavpili un Liepāju.

Mārupes vidusskolas laureātu salidojums

Mārupes vidusskolas dejotāji izcīna 1. un
2.vietu Latvijas deju čempionātā

M

ārupes vidusskolas deju grupa 27.maijā Latvijas deju čempionātā skolotājas Sandras Kuļikovskas vadībā 3.-5.kl.grupā ieguva 1.vietu. 1.-2.kl. grupā ieguva 2.vietu.
Paldies dejotājām par darbu, izturību un drosmi, jo ne visi varētu dejot
ar lauztu roku vai esot slims. Paldies arī vecākiem par sadarbību un, protams, mūsu skolas vadībai par atbalstu!
Sporta un aerobikas skolotāja Sandra Kuļikovska

3.c klase izcīna sudraba medaļas projektā
“Sporto visa klase”

19

.maijā ar finālsacensībām “Zemgales Olimpiskajā centrā” Jelgavā noslēdzās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) rīkotā
projekta “Sporto visa klase” trešā sezona. Mārupes vidusskolas 3.c klase godam nopelnīja iespēju tajā piedalīties kā pusfināla uzvarētāji savā reģionā.
Aizvadītais mācību gads bija aizrautīgs, sportisks piedzīvojums visai 3.c
klasei, jo bērni sportoja 5 reizes nedēļā. Vajadzēja lielu spēku, sportisku
garu, lai šo slodzi izturētu. Dzinējspēks bija sporta skolotājs Māris Riherts,
kurš bērniem mācīja nepadoties, izturēt un iesākto paveikt līdz galam. Es,
kā klases audzinātāja, esmu lepna par tik labu sadarbību ar sporta skolotāju!
Finālsacensībās mums bija jāpierāda sevi gan stafešu sacensībās, gan
zināšanu konkursā par Olimpisko kustību, gan arī bija aktīvi jāatbalsta savi
pedagogi (Ingrida Petrovska, Māris Riherts), kuriem bija nozīmīga loma uzvaras kaldināšanā. Tāpat visas dienas garumā bērniem bija iespēja
iepazīties ar Zemessardzes ekipējumu, inventāru un autotransportu.
Esam lepni, ka uz savu skolu atvedām sudraba medaļas un kausu par
iegūto 2. vietu “Sporto visa klase” finālsacensībās, tātad esam otrie labākie
starp trešajām klasēm Latvijā. Tas ir vareni!
Ingrida Petrovska, 3.c klases audzinātāja

Mārupietēm panākumi starptautiskā
pianistu konkursā

12.a klases skolnieks Gints Ernests Bauda ar vecmāmiņu Maiju Baudu un saviem skolotājiem Zandu Romanovsku un Līgu Lagzdkalni
(attēlā nav skolotājs Modris Šāvējs), kuri sagatavojuši Gintu sekmīgiem startiem valsts matemātikas, fizikas un ekonomikas
olimpiādēs.

30.maijā Mārupes kultūras namā
jau otro gadu notika Mārupes vidusskolas mācību priekšmetu un
konkursu laureātu un viņu skolotāju godināšana. Skolēni tika
uzaicināti kopā ar vecākiem, lai
svētkos visa ģimene būtu kopā.

N

edaudz statistikas: zelta
liecību ieguvēji (5.-12.kl.) –
42;
valsts
mācību
olimpiāžu laureāti – 3; Pierīgas
mācību olimpiāžu laureāti – 84;
Mārupes novada mācību olimpiāžu
un konkursu laureāti – 14; citu
olimpiāžu un konkursu laureāti – 12;
skolas konkursa “Sacenties pats ar
sevi” laureāti (6) un finālisti (6).
15 skolēni laurus plūkuši vairākās
atšķirīgās mācību olimpiādēs, bet 8
no viņiem ir īpaši bagāti: Gints Ernests Bauda (12.a) - godalgotas vie
tas 8 olimpiādēs (tostarp divās
Valsts olimpiādēs – ekonomikā un
matemātikā), Anna Raita (12.a) – 6
olimpiādēs, Ilze Barone (11.a) – 5
olimpiādēs, Uga Kalendris (9.a) – 5
olimpiādēs un konkursos (tostarp
Valsts matemātikas olimpiādē),
Matīss Dambergs (9.a) – 4
olimpiādēs (tostarp Valsts matemā-

piektdiena, 9.jūnijs 2017

tikas olimpiādē), Paula Niedinga
(9.a) – 4 olimpiādēs, Rihards
Česnauskas (5.b) – 4 olimpiādēs un
konkursos, Signe Liepiņa (8.d) – 3
olimpiādēs.
Atcerēsimies, ka izcils rezultāts
rodas, saplusojot skolēna talantu un
darbu un skolotāja ieguldījumu. 44
skolotāji palīdzējuši kaldināt
2016./2017.mācību gada uzvaras.
Vārdā nosaukšu tikai tos skolotājus,
kuri palīdzējuši mūsu astoņiem
bagātajiem olimpiešiem – Līga
Lagzdkalne (ekonomika), Zanda Romanovska, Inese Freimane un Aleksandrs Vorobjovs (matemātika),
Modris Šāvējs (fizika), Liene Baltmane (angļu valoda), Solveiga Igau
ne (ģeogrāfija), Inita Stāmure, Sa
bīne Putāne un Līga Lisnere (latviešu valoda), Vineta Rozīte (vācu
valoda), Oskars Līkops un Ilze
Kupča (bioloģija), Ritma Veļķere
(vēsture).
Vēl jāpiemin interešu izglītības
kolektīvi un skolotāji, kuri skatēs un
konkursos ieguvuši galvenokārt
1.vietas: jauktais koris un 2.-4.klašu
vokālais ansamblis – vad. Evija Milzarāja; vokālais ansamblis “Mozaīka” – vad. Inga Cirse; tautisko deju

kolektīvs “Mārdadzīši” – vad. Līna
Daugule; mūsdienu deju kolektīvs –
vad. Sandra Kuļikovska; vizuāli
lietišķās mākslas pulciņi – Indra
Puķe un Baiba Zvaune; futbolisti –
treneris Jānis Vilkaušs.
Jāpiemin arī 3.c klase, kura projekta “Sporto visa klase’ finālsacensībās Jelgavā 3.klašu grupā
ieguva 2.vietu.
Priecājamies par mūsu lieliskajām klasēm – ZZ čempionāta uzvarētājām: 12.a klasei (audz. Gatis
Maķevics) 2.gadu pēc kārtas –
1.vieta un 4 dienu ceļojums ar jahtu
uz Gotlandi; 6.c klasei (audz.
Sarmīte Kukle) – 2.vieta (pagājušajā gadā 1.vieta) un mobilie telefoni
katram.
Un visbeidzot – pasākumu emocionāli uzlādēja Pierīgas un Zemgales zonas vokālo ansambļu
skates “Balsis 2017” laureātes ansambļa “Mozaīka” meitenes un
mūzikas skolotāja Inga Cirse.
Paldies visiem laureātiem par lielo darbu, kas nesis bagātīgu ražu!

6.un 7.maijā Itālijā, Frascati pilsētā, norisinājās starptautiskais jauno
pianistu konkurss “12th Mozart International Piano Competition”, kurā ar
panākumiem startēja divas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
audzēknes Sabīne Mustermane un Elīza Elizabete Dommere.

S

abīne startēja B vecuma grupā, ieguva 96 punktus no 100 punkt
iem, rezultātā iegūstot 1.vietu sava vecuma grupā. Elīza Elizabete
ieguva 2.vietu C vecuma grupā, saņemot 92 punktus no 100.
Meitenes konkursam gatavoja un uz konkursu pavadīja skolotāja Baiba
Niedriņa. “Sabīne un Elīza Elizabete ir ļoti talantīgas meitenes. Konkursā
bija ļoti liela konkurence, tajā startēja daudzi talantīgi jaunie pianisti no 11
pasaules valstīm, tāpēc vēl jo lielāks ir prieks par meiteņu panākumiem,”
stāsta skolotāja un piemin, ka meitenēm šis nav bijis pirmais šāda veida
konkurss, abas jau iepriekš vairākkārt piedalījušās dažādos konkursos gan
Latvijas mērogā, gan starptautiskā līmenī.
Konkurss “12th Mozart International Piano Competition” norisinās kopš
2006.gada, šogad tajā piedalījās dalībnieki no Latvijas, Rumānijas, Itālijas,
Ķīnas, Krievijas, Serbijas, Portugāles, Singapūras, Vācijas, Ungārijas un
Spānijas dažādās vecuma grupās.

Ruta Straume

5

Kultūra

Mārupes vēstis

Nosvinēti novada bērnu un jauniešu svētki

turpinājums no 1.lpp

Par skaistu tradīciju kļuvis ikgadējais svētku gājiens, kas iezīmē svētku dienas sākumu

Jauniešu tautas deju kolektīvs “Mārupe” izdejo raibus deju rakstus

Mārupes Jauniešu dome bija sagatavojusi audekla vigvamus, kur katrs varēja uzgleznot savu mākslas darbu

Grupa “Musiqq” uz skatuves aicināja savus fanus, lai kopīgi nodziedātu dziesmu “Debesis iekrita tevī”

Svētkos ikviens varēja tikt pie skaista hennas tetovējuma, kurus zīmēja meitenes no Mārupes vidusskolas
skolēnu mācību uzņēmuma “Dabas rota”

Mārupes bērnu un jauniešu svētku lielajā izlozē TK Spice bija sarūpējusi balvu - stilīgu saliekamo divriteni, kas
tika Ramonai Vītolai

KULTŪRAS AFIŠA
14.jūnijā

Politiski represēto piemiņas pasākums Mārupes novadā
8.30 piemiņas brīdis Mārupes kapos pie politiski represēto pieminekļa
9.00 brauciens uz Koknesi
11.00 piemiņas brīdis Koknesē un došanās uz Likteņdārzu

17.jūnijā

11.00 Mārupes novada jaundzimušo sveikšanas pasākums “Esmu mazais mārupietis”
Mārupes Kultūras namā
Pasākumā tiks sveikti mazie mārupieši, kas dzimuši 2016.gada decembrī un šī gada janvārī, februārī, martā
un aprīlī.

23.jūnijā

Līgosim kopā Mārupē – Jaunmārupē pie ūdenstorņa.
21:00 Dziesmu spēle “Īsa pamācība mīlēšanā”
Pēc izrādes kopīga ugunskura iedegšana. Zaļumballe līdz rīta gaismai kopā ar grupu Klaidonis, Kraujas Band
un grupu Karakums.
Mārupes Kultūras nams

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

Mārupes vēstis

Aizrautīga sportošana un lustīga dancošana
Senioru sporta dienā

Veiksmīgi noslēdzies “Pavasara kross
2017″

Arī šajā pavasarī Mārupes
pašvaldība, piesaistot Eiropas
Savienības finansējumu, organizēja “Pavasara krosu 2017” Mārupes
novadā. Pasākuma mērķis bija
popularizēt krosu kā daudziem
pieejamu, veselīgu un aktīvu brīvā
laika pavadīšanas veidu un
noskaidrot labākos Mārupes novada sportistus skriešanā. Lai sagata
votos sacensībām iepriekš, šogad
tika organizētas arī nodarbības
trenera pavadībā.

S

acensības vairākos posmos
notika maijā un jūnijā divos
Mārupes novada ciemos Jaunmārupē un Skultē. Krosa dalībniekiem bija iespēja startēt 17
dažādās vecuma grupās, no 3 līdz
80 gadu vecumam, katram
vecumam atbilstošā distancē.
Šogad “Pavasara krosa 2017″ sacensības Jaunmārupē visos četros
posmos kopā pulcēja 64 dalībniekus vecumā no 3 līdz pat 60 gadu

vecumam. Savukārt Skultē četros
sacensību posmos piedalījās 50
skrējēji.
Kopvērtējuma 1. – 3. vietu ieguvēji attiecīgajās vecuma grupās tika
apbalvoti – otrās un trešās vietas
ieguvēji saņēma medaļas, savukārt
pirmās vietas ieguvēji tikuši pie kausa un pārsteiguma balvām.
Ar visu aizvadīto sacensību posmu rezultātiem gan Jaunmārupē,
gan Skultē var iepazīties Mārupes
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.
Aktivitāti Mārupes novada Domes
uzdevumā īstenoja SIA “Medsport”.
“Pavasara kross 2017” tika īstenots, pateicoties Eiropas Savienības
finansējumam projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Mārupes novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/032) aktivitātes “Fizisko
aktivitāšu jautājumu popularizēšana
Jaunmārupes un Skultes ciemos” ietvaros.

27.maijā Jaunmārupē norisinājās
Mārupes novada Senioru sporta
diena. Tajā piedalījās astoņas komandas, kopā 72 dalībnieki.

S

acensībās tika pārstāvētas
komandas no Olaines, Baložiem, Ķekavas, Jaunmārupes, Mārupes, Skultes un
Tīraines. Sporta dienā dalībnieki sacentās 10 dažādās disciplīnās.
Veiksmīgākie izrādījās seniori no
Baložu 1. komandas, otrajā vietā
ierindojās Jaunmārupes komanda
un trešajā vietā Mārupes senioru komanda.
Sporta diena noslēdzās ar jautru
izdancošanos grupas “Patrioti”

mūzikas pavadībā.
Paldies sacensību organizatoriem SIA “Medsport”, Mārupes seni
oru biedrībai un Mārupes sporta
centram par atbalstu sacensību organizēšanā.
Uz tikšanos nākamajās sacensībās un pasākumos.
Ar rezultātiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.

Mārupes novada MTB komandas
starts Baldonē

Tautas skrējiens “Mārupe 2017″ šogad pulcējis
rekordlielu skrējēju skaitu
dalījās aptuveni 500 skrējēji.
Tautas skrējiena rezultāti pieejami Mārupes pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv/spots.

28.maijā Jaunmārupē aizvadīts
jau tradicionālais tautas skrējiens
“Mārupe – 2017”, kas šogad pulcējis rekordlielu dalībnieku skaitu.
Tautas skrējiens, kā ierasts, notika
paralēli bērnu un jauniešu svētkiem
“Ar vasaru saujā”, kuri šogad
mārupiešus priecēja jau desmito
gadu.

S

krējienā piedalījās mazie
skrējēji vecumā no 3 līdz 10
gadiem, kuri startēja 150
līdz 600 metru distancē, savukārt
visiem pārējiem bija atvērta piecu
kilometru distance. Kopā skrējienam šogad bija reģistrējies rekordliels dalībnieku skaits – teju 600
dalībnieki, no kuriem skrējienā pie-

Skrējiena pirmsākumi meklējami
gandrīz pirms 20 gadiem, un savulaik tajā startējusi arī Latvijas visu
laiku labākā garo distanču skrējēja
Jeļena Prokopčuka. Kā stāsta sacensību iniciators, Mārupes vidus
skolas direktors Jānis Lagzdkalns,
pieaugot mārupiešu skaitam, kurus
ikdienā var redzēt skrienam pa novada ceļiem un takām novada teritorijā, radusies vēlme skrējienu atjaunot.
Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem – Mārupes novada Jauniešu Domei, Mārupes Ledus hallei,
SIA “Liepsalas-S”, A/S Virši-A, A/S
MADARA Cosmetics, SIA Talsu
Tipogrāfija, SIA Drusti, “Burger Bulka” SIA “koffi”, A/S Tukuma Piens.

Mārupes pašvaldība ir uzsākusi
Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēta
projekta
“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Mārupes novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Pasākums notika projekta aktivitātes
“Fizisko aktivitāšu popularizēšana
iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena” ietvaros. To finansēja
Eiropas Sociālais fonds un valsts.

2017. gada 3.jūnijā Baldonē
Pierīgas novadu 2017.gada sporta
spēļu ietvaros
notika MTB
riteņbraukšanas sacensības, kas
sniedz ieskaiti kopējā sacensību
kopvērtējumā starp novadiem.

K

omandu vērtējumā 1.vietu
izcīnīja lielā Baldones novada komanda, bet jau
vairākus gadus mārupieši izcīna 2.
vietu ar ļoti mazu, bet neatlaidīgu
sportistu sastāvu. Šoreiz “ķibeles”
mūs pilnīgi vajāja un konkurentu komandas berzēja rokas. Pirmkārt, pirmajā grupā V-1 jau 4km aplī tika
caurdurta riepa, kā rezultātā neie
spējami pārējos apļos izcīnīt godalgotu vietu. V-6 grupā senioru
tiesneši neieskaitīja 2. aplī, kā rezul
tātā palikām bez rezultāta, tikai pēc
sacensībām, kad jau daļa bija aizbraukusi mājās, šķetinot dalībnieku
finišus, konstatējām, ka tiesneši ir
kļūdījušies, un, pierādot savu taisnību, mūsu seniors Jānis Balgalvis ir

2. vietā un viņam pienākas sudraba
medaļa. Grupā S-5 Mārīte Rjabkova izcīnīja 2. vietu, mazliet nepavei
cās Verai Sumbrei izcīnot 4. vietu,
bet kopumā abas seniores ir pelnījušas vislielākos aplausus par drosmi, jo nekad Riekstukalnā nav
braukušas.
Paldies arī jāsaka riteņbraukšanas
trenerim M. Bartuševičam , vienīgajam, kurš izcīnīja 1. vietu savā grupā,
kā arī pārējiem A.I. Spigovskai, J.
Balgalvim, S. Pomarņevskim par
sudraba medaļām un bronzas
medaļas ieguvējam triatlonistam T.
Pikšēnam. Paldies par atbalstu arī
pārējiem sportistiem, kuriem nebija tik veiksmīgi starti – J. Ankravam,
J. Ozoliņam, V. Vuļs, E.Spigovskim,
I. Žerbim.
Uz tikšanos rudenī Pierīgas novadu sporta spēlēs vieglatlētikas krosā 12. septembrī Baldonē.
Silvija Bartuševiča Mārupes
Sporta centra vadītāja

Basketbola aktivitātes
Noslēdzies starptautiskais basketbola turnīrs Marupe CUP 2017
No 19. līdz 21.maijam notika vie
ns no lielākajiem bērnu – jauniešu
basketbola turnīriem Latvijā
“Marupe Cup 2017”, kas norisinājās
visās Mārupes novada sporta
bāzēs, kā arī Turības sporta kompleksā. Turnīrā piedalījās komandas
no Latvijas, Lietuvas, Krievijas un
Baltkrievijas. U10 un U12 vecuma

piektdiena, 9.jūnijs 2017

grupās startēja katrā pa 12 komandām, U11 - 10 komandas.
U10 grupā 1.vietu ieguva komanda “Rīdzene”, 2.vietu - “KM
Perkūnas”, 3.vietu – “A.Sireika KA”.
U11 grupā: 1.vieta - “Mārupes SC” ,
2.vieta - “Mažeiķu SM”, 3.vieta “SKM 07-1”. U12 grupā: 1.vieta “Mažeiķu SM”, 2. vieta “Ādaži”, 3.vie
ta “Mārupes SC”.
Paldies atbalstītājiem - TC Spice,
Isostar, SIA Mārupes Siltumnīcas.

Jauno talantu 3x3 strītbols Spicē
1.jūnijā pie TK Spice Home notika “Jauno talantu 3x3 strītbols
Spicē”. Pasākums tika organizēts
sadarbībā ar “Drošas braukšanas
skolu” un TK Spice, kura ietvaros ļoti
vējainos apstākļos 13 komandas
divās vecuma grupās aizvadīja interesantu pēcpusdienu.
Plašāk par aktualitātēm pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv.
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Mārupes vēstis

NĀC
VINGRO
BRĪVĀ

DABĀ

MĀRUPĒ
23.jūnijā / 21.00
Jaunmārupē pie ūdenstorņa

DZIESMU SPĒLE

“ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”

Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks
uzvedums, R.Paula mūzika, spilgti raksturi,
asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas
UZVEDUMĀ PIEDALĀS:
Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa,
Zane Jančevska, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins,
Juris Kalniņš, Voldemārs Šņoriņš, Andris Daņiļenko,
Valdis Zilveris

KOPĪGA
UGUNSKURA
IEDEGŠANA
ZAĻUMBALLE

LĪDZ RĪTA GAISMAI
kopā ar grupu Klaidonis,
Kraujas Band un
duetu Karakums

VINGROŠANAS NODARBĪBU LAIKI
SPORTA LAUKUMĀ,
GERBERU IELĀ 1,
MĀRUPĒ

SPORTA LAUKUMĀ,
VISKALNU IELĀ 7,
TĪRAINĒ

SKEITPARKĀ
PIE TRENAŽIERIEM,
JAUNMĀRUPĒ

no 16.maija līdz
12.oktobrim
otrdienās un
ceturtdienās

no 15.maija līdz
11. oktobrim
pirmdienās un
trešdienās

no 15.maija līdz
12.oktobrim
pirmdienās un
ceturtdienās

NO 18:00 LĪDZ 19:00

NO 19:00 LĪDZ 20:00

NO 19:00 LĪDZ 20:00

NODARBĪBAS BEZ MAKSAS
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību proﬁlakses
pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem” ietvaros.

Režisors – J.Kalniņš / Mūziku aranžējis – V.Zilveris /
Producente – A.Ozoliņa

2.jūlijā PLKST. 10.10

14.jūnijs
10.00 - 12.30
Bezmaksas basketbola treniņš jauniešiem 2002.g.- 2004.g. dz.
Treniņus vadīs basketbola treneris Raimonds Feldmanis
Gerberu ielas 1 basketbola laukumā

Pārgājiens
TIKŠANĀS PIE AUTOBUSA GALAPUNKTA
PRETĪ MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀkSlAS SKOLAI

Iepazīsti

15. jūnijs

Skultes

10.00 - 12.30
Bezmaksas basketbola treniņš jauniešiem 2002.g.-2004.g. dz.
Treniņus vadīs basketbola treneris Raimonds Feldmanis
Gerberu ielas 1 basketbola laukumā

apkārtni

18:00
Latvijas Futbola federācijas čempionāts U12 grupa
Mārupes vidusskolas stadionā

16. jūnijs
10.00 - 12.30
Bezmaksas basketbola treniņš jauniešiem 2002.g.-2004.g. dz.
Treniņus vadīs basketbola treneris Raimonds Feldmanis
Gerberu ielas 1 basketbola laukumā

18. jūnijs
12.00 – 15.00
Interaktīvs basketbola treniņš. Nodarbības vada treneri no ASV.
Nodarbības pa maksu. Skat. www.isbs.lv
Mārupes sporta kompleksā

Pārgājiena garums aptuveni 17 km

maršruts: jaunmārupe - Lidmašīnu vērošanas laukums Skultes ciems un tā vēsture - Militārais bumbvedējs il-28
- Baltais krusts - Mārtiņu ezers - zirgu stallis Lielceri

Pārgājiena ilgums: aptuveni 6 h

Vada topošais novada gids, ģeogrāfs un maršruta autors
miķelis jakunovs
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211

5.jūlijs
10:00
Mārupes Kausa izcīņa "Mini motokrosā '2017" 2.posms
Jaunmārupe, Vilciņi

2.augusts
10:00
Mārupes Kausa izcīņa "Mini motokrosā '2017" 3.posms
Jaunmārupe, Vilciņi

23.augusts
10:00
Mārupes Kausa izcīņa "Mini motokrosā '2017" 4.posms
Jaunmārupe, Vilciņi

11. un 25. jūnijā
plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē (Mazcenu alejā 39,

Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!
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Toms Kristers Balodis (13.05.2017.)
Emma Emīlija Baumane (29.05.2017.)
Austra Brūvere (11.05.2017.)
Egija Buča (30.04.2017.)
Konstantīns Ciganenko (14.05.2017.)
Daniels Gorčakovs (29.04.2017.)
Martins Groza (05.05.2017.)
Elīna Hotejeva (25.05.2017.)
Gabriela Kampe (16.05.2017.)
Karlīna Lase (05.05.2017.)
Matīss Ločs (25.05.2017.)
Elza Mičule (02.05.2017.)
Kristers Miklavs (08.05.2017.)
Oskars Ozoliņš (02.05.2017.)
Pauleta Paulika (07.05.2017.)
Dominiks Pauliks (07.05.2017.)
Ričards Pētersons (28.05.2017.)
Alekss Pogumirskis (15.05.2017.)
Krista Prusakova (08.05.2017.)
Herberts Rozītis (02.05.2017.)
Milana Simonova (16.05.2017.)
Orests Spuģis (07.05.2017.)
Anastasija Sviridova (29.05.2017.)
Milana Šapolovska (19.05.2017.)
Marks Šepilovs (01.05.2017.)
Maikls Škutāns (17.05.2017.)
Elizabete Šķēle (29.04.2017.)
Leonards Veldre (08.05.2017.)
Augusts Zatirka (23.05.2017.)
Jānis Zviedrītis (18.05.2017.)

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas laulības

SPORTA
NOTIKUMI

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Organizatori:
Mārupes novada Dome un
biedrība “Pierīgas Partnerība”

Meklē sadarbības partneri
Mārupes vidusskolas Izglītības un atbalsta biedrība meklē sadarbības
partneri (privātpersonu vai uzņēmumu) projektu pieteikumu sagatavošanai.
Lai piesaistītu finanšu līdzekļus Mārupes vidusskolas izglītības kvali
tātes paaugstināšanai, biedrība plāno startēt dažāda mēroga projektos
(novada, Pierīgas, valsts vai starptautiskos).
Pieteikumus līdz 15.maijam lūgums sūtīt uz e-pastu puke.pauls@gmail.
com. Papildus informācija pa tālr. 29213066 (Pauls Puķe, biedrības valdes
priekšsēdētājs)

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
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.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese:
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Rīgas sv.Alberta
Romas katoļu draudzes
kapusvētki notiks 8.jūlijā
Mārupes kapsētā plkst. 13.00,
priesteris Krišjānis Dambergs
Mazcenu kapsētā plkst. 15.00,
priesteris Andrejs Trapučka

12.05.2017.
Oļegs Bobrovičs un Valentīna
Aboļeviča,
Rolands Grausmanis un Ingrīda
Grausmane,
Māris Hincenbergs un Ilze Skrastiņa,
Ignats Parfjonovs un Inna Makarova,
20.05.2017.
Kaspars Auziņš un Dace Avotiņa,
Jānis Miķelsons un Alīna Krieviņa,
26.05.2017.
Ojārs Jansons un Elmira
Ahmedgaļijeva

Sveicam novada seniorus
Ilzei Inārai Krūmiņai
1.maijā palika 80 gadi
Voldemāram Prūsim
7. maijā palika 80 gadi
Aleksandrai Pizānei
11. maijā palika 85 gadi
Leontīnei Pabērzai
12. maijā palika 94 gadi
Birutai Lozei
12. maijā palika 85 gadi
Olgai Kovriginai
14. maijā palika 91 gads
Annai Priekulei
15. maijā palika 80 gadi
Donatam Slaveckim
15. maijā palika 93 gadi
Lūcijai Nedobājevai
18. maijā palika 93 gadi
Anatolijam Nikitinam
21.maijā palika 80 gadi
Ludmilai Sokolovai
27. maijā palika 80 gadi
Brigitai Reichmanei
28. maijā palika 80 gadi
Mirdzai Pladarei
30. maijā palika 80 gadi

Mūžībā aizgājuši
Solomenceva Ļubova
27.04.1960 – 29.04.2017
Frolovs Anatolijs
01.01.1930 – 29.04.2017
Krūkle Inta
14.11.1950 – 03.05.2017
Guščiks Viktors
19.08.1935 – 09.05.2017
Skadmane Alise
14.03.1925 – 13.05.2017
Kuļikovskis Jānis
22.03.1947 – 16.05.2017
Lāmanis Uldis
30.03.1957 – 16.05.2017
Koļesņikovs Pjotrs
29.06.1942 – 21.05.2017
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