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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 IN F O R M A T Ī V A IS I Z D E V U M S
Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu naktī zelta rasa katrā zāles galiņā.

Līksmus Līgo svētkus!

Ar LMT atbalstu Mārupes novadā tiks veicinātas sportiskas aktivitātes

Ceturtdien, 9.jūnijā, Mārupes novada kultūras namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti
pieci “Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa
“LMT Latvijai” Mārupes novada uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam finansējumam, projekta
ietvaros tiks izveidota publiskā
velosipēdu apkopes stacija, iegādāts āra tenisa galds, uzstādītas velonovietnes un veikborda
parkā izveidota mini rampa.
Balsojumā lielāko atbalstu guva

iecere rekonstruēt un uzlabot
Jaunmārupes skeitparku.
Apbalvošanas pasākumā, kurā
pulcējās projektu finālisti, uzvarētājus paziņoja un finālistus sveica
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, LMT Mārketinga komunikāciju dienesta
direktors Normunds Zalpēteris un
LMT biznesa klientu centra “Panorāma” vadītāja Evita Beņķe.
“Atbalstot īstenojamās ieceres, Mārupes novada iedzīvotāji
domājuši, kā aktīva un veselīga

dzīvesveida piekritēju ikdienu padarīt ērtāku un drošāku, vienlaicīgi
veicinot arī aktīva brīvā laika pavadīšanu novadā. Esam gandarīti,
ka arī LMT spējis iedzīvotājus
iedvesmot idejām novada dzīves
pilnveidošanai, lai kopīgiem spēkiem tās realizētu,” uzsver LMT
Mārketinga komunikāciju dienesta direktors Normunds Zalpēteris.
No 16 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju
balsošanai otrajā kārtā tika izvirzītas 14. Apkopojot balsojuma

rezultātus, kopumā tika saņemtas
2116 balsis.
“Manī mīt patiess prieks par
mūsu mārupiešiem, kuri ir aktīvi, radoši un gatavi iesaistīties,
uzlabojot savas dzīves vides kvalitāti. Mēs kā pašvaldība esam
pārliecinājušies, ka ļoti būtiska ir
sabiedrības iesaiste vides kvalitātes pilnveidošanā, jo tieši iedzīvotājs vislabāk spēj identificēt savas
vajadzības. Paldies LMT par šādu
iniciatīvu un iespēju,” pateicas
Mārupes novada Domes priekšsē-

dētājs Mārtiņš Bojārs.
Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Mārupes novada pašvaldības žūrija. Lai noteiktu
uzvarētājus un finansējuma saņēmējus, par Mārupes novada otrajā
kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Mārupes novada Domē,
kā arī interneta vietnes www.lmt.lv
sadaļā “LMT Latvijai”. Savukārt
LMT klienti varēja balsot arī īsziņas veidā.
Šogad
konkursā
“LMT
Latvijai”, atbalstot sava novada
attīstību, projekta pieteikumus
varēja iesniegt ikviens Alūksnes,
Balvu, Grobiņas, Jēkabpils, Krāslavas, Mārupes, Tērvetes un
Ventspils novada iedzīvotājs, iedzīvotāju grupa, nevalstiska organizācija vai juridiska persona, kuras deklarētā vai juridiskā adrese ir
kādā no minētajiem novadiem.
Kopš 2011.gada visā projektu
konkursa realizācijas laikā kopumā īstenoti vairāk nekā 100
iedzīvotājiem nozīmīgi projekti
24 Latvijas pilsētās un novados.
LMT piecu gadu laikā ir atbalstījis
reģionu iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā 320 tūkst. eiro apjomā,
savukārt šogad tika sniegts atbalsts
64 tūkst. eiro apmērā.
Projekta “LMT Latvijai” mērķis ir veicināt sabiedrisko dzīvi
Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas
novadu sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu
sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida popularizēšanu.
Vairāk par atbalstu
ieguvušajiem projektiem lasiet
6.lpp

Sveicam skolu absolventus!
Šogad 328 Mārupes jaunieši saņēma pamatskolas un vidusskolas
beigšanas apliecības. 216 9.klašu
absolventi saņēma apliecības par
pamatizglītības ieguvi, bet 112
12.klašu absolventi – atestātus par
vidējās vispārējas izglītības ieguvi.
Turpinot tradīciju, Mārupes novada Dome īpaši sveica tos audzēkņus, kuri uzrādījuši augstus
mācību sasniegumus un izglītības
iestādi beiguši ar vidējo atzīmi 8.0
vai augstāku. Ar Mārupes novada
Domes pateicībām un naudas balvām šogad tika sumināti kopumā
62 absolventi, kas mācījušies gan
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs, gan tie, kas deklarēti Mārupē,
bet mācījušies citās Latvijas skolās.
Mārupes novada Dome sveica
izlaiduma klašu audzinātājas – Mārupes vidusskolas skolotājas Ingrīdu Ļaudamu (9.a), Ingu Cirsi (9.b),
Ritmu Veļķeri (9.c), Gundegu Dzeni (9.d), Līgu Lagzdkalni (12.a), ViOtrdiena, 14.jūnijs, 2016

netu Rozīti (12.b) un Mārupes pamatskolas 9.klases audzinātāju Ingu
Jātnieci, kā arī par augstiem mācību
sasniegumiem šādus skolēnus:
Mārupes vidusskola
9.klase Dāvis Dejus, Emija Nikola
Karele, Sabīne Kļaviņa, Rihards
Petruņins, Kārlis Bauze, Lauma
Eglīte, Elizabete Hanna Kaudze,
Kaspars Markus Molls, Keita Elī-

za Prohorova, Anna Elīza Zāģere,
Laura Kalniņa, Jānis Lauskis, Arturs Mihejevs, Linda Tukāne;
12.klase - Elizabete Dikmane, Ernests Dzelme, Līva Lielkāja
Mārupes pamatskola
9.klase - Kristīne Kijaško
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
9.klase - Laura Elizabete Kvāle,
Ralfs Gothards Bite, Mārtiņš Rei-

dzāns, Alberts Osis, Katrīna Stražinska, Elizaveta Gavrilova, Ēriks
Kristsons, Jānis Mārtiņš Raudis;
12.klase – Elizabete Andersone, Ernests Juris Tomass, Normunds Ralfs
Strautnieks, Laine Nameda Lazda,
Valts Feldbergs, Reinis Klāvs Rudzītis, Evita Ločmele
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
12.klase – Ivars Vilde, Austra Ciša
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija
9.klase –Annija Porša, Anna Helle
Kalniņa, Everita Ķiece, Patrīcija
Šteinberga;
12.klase –Maija Olšteina, Dita Jozauska, Madara Buka
Rīgas angļu ģimnāzija
9.klase Marta Bergmane, Elizabete
Viola Jankovska;
12.klase – Kate Kikuste, Loreta
Danče
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
9.klase Kristiāns Križmanis, Līva
Pape;
12.klase – Vita Korņejeva, Alise

Miezāne
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
9.klase Klinta Luīze Sprūdža, Rūta
Podze
Rīgas centra humanitārā vidusskola
12.klase Daniela Bergmane
Rīgas 40.vidusskola
9.klase Marija Meškova
Rīgas 75.vidusskola
9.klase Antonijs Ozerovs
Rīgas 60.vidusskola
9.klase Marija Ivanova
Rīgas 34.vidusskola
9.klase Katrīna Dankovska
Rīgas 61.vidusskola
9.klase Arina Juraļeviča, Marija
Ovlaščenko
Rīgas 95.vidusskola
9.klase Julija Boroduļina
Rīgas Ostvalda vidusskola
9.klase Elizabete Livdāne
Jūrmalas alternatīvā skola
9.klase Ernests Žihars
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pašvaldībā

Apstiprināta
Mārketinga un
komunikāciju
stratēģija

26.maija Domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem.
• Apstiprināja Mārupes novada
pilsētvides mārketinga un
komunikāciju stratēģiju.
• Apstiprināja iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.
14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai
mazajai alkoholisko dzērienu
darītavai Mārupes novadā”.
• Lēma piešķirt finansiālu atbalstu vairākiem sportistiem.
• Precizēja Mārupes novada
domes 2016. gada 27. aprīlī
apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 9/2016 „Par pabalstiem
veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”.
• Apstiprināja pretendentus, kas
tiesīgi saņemt pašvaldības līdzfinansējumu bērnu vasaras
nometņu rīkošanai.
• Saskaņoja pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klase) programmas (kods – 11011111)
īstenošanu Mārupes novada
Skultes sākumskolā, ņemot
vērā nepieciešamību Mārupes
novada Skultes sākumskolā atvērt 1. klasi ar vispārējās
programmas apgūšanu latviešu
valodā.
• Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.15/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 7.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē””.
• Lēma organizēt iepirkumu
„Ielu un ceļu projektēšana Mārupes novadā”.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17/2016 „Par
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•
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Mārupes novada pašvaldības
finansējuma
piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai
kanalizācijas
sistēmai”
Apstiprināja iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.
18/2016 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2010. gada 18.
augusta saistošajos noteikumos
Nr. 11/2010 „Par nekustamo
īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā””.
Piešķīra SIA „Alpha Baltic
Sport” pašvaldības atbalstu
24 975,00 EUR apmērā MTB
kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā
2016. gada 10. septembrī.
Lēma izveidot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisiju.
Lēma finansiāli atbalstīt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
meiteņu kora „Skaņa” koncertceļojumu uz Itāliju no 2016.
gada 11.oktobra līdz 2016.gada
19.oktobrim.
Apstiprināja Mārupes novada
Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas nolikumu.
Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, pašvaldības atbalstu
6 000,00 EUR apmērā Mārupes
kausa izcīņas sacensību organizēšanai Mini – motokrosā Mārupes novada administratīvajā
teritorijā 2016. gadā.
Precizēja Mārupes novada
domes 2016.gada 27.aprīlī
apstiprinātos saistošos noteikumus Nr. 11/2016 „Mārupes
novada pašvaldības nolikums”.
M.Bojārs,
Domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi
Izsludinātie iepirkumi
• SIA “S.O.S. Projekti”, ielu ap• Metu konkurss daudzdzīvokgaismojuma būvprojektu izļu namu pagalmu atjaunošanai
strāde, līguma summa 9 600
Jaunmārupē un Skultē
eiro, līguma izpildes termiņš
05.09.2016.
Notiek piedāvājumu izvērtēšana
• SIA “GK Traffic”, lietotas kra• Izglītības iestāžu ēdināšanas
vas automašīnas iegāde Labiepakalpojums, Mārupes novakārtošanas dienestam, līguma
da pašvaldības iestāžu remonsumma 21 900 eiro, līguma iztdarbi, reprezentācijas preču
pildes termiņš 30.06.2016.
piegāde, telpisku vides objektu
• SIA “RODESS”, vingrošanas
izbūve un uzturēšana, pašgājēpasākumu sēriju un treniņu nojmašīnas AVANT 635 maināmo
darbību organizēšana, līguma
komunālo darbarīku iegāde.
summa 9 988 eiro, līguma darNoslēgti līgumi
bības termiņš 31.10.2016.
• SIA “’Talsu tipogrāfija” un • SIA “IIZI Brokers”, apdrošiSIA “abi2”, poligrāfijas drukas
nāšanas brokera pakalpojumi
pakalpojumi Mārupes novada
personu risku apdrošināšapašvaldībai, līguma summa līdz
nai, līguma summa 41 999,99
42 000 eiro, līguma darbības
eiro, līguma darbības termiņš
termiņš 18.05.2017.
16.05.2018.
• SIA “MŪSA MOTORS RĪGA”, • SIA “Alejas projekti”, apstāvieglā izolatora iegāde Mārudījumu ierīkošana Tīrainē un
pes novada pašvaldības policiJaunmārupē, līguma summa 10
jai ar ieskaitu, līguma summa
850,04 eiro, līguma izpildes ter23084,46 eiro, līguma izpildes
miņš 03.06.2016.
termiņš 11.07.2016.
I.Punculis, izpilddirektors
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Sveicināti, mārupieši!
Nemanot aizritējis pus gads
kopš sagaidījām 2016.gadu.
Klāt jau izlaidumu laiks, tādēļ
vēlos sveikt mūsu absolventus,
īpaši uzteicot tos pamatskolas
un vidusskolas absolventus,
kuri šogad noslēguši mācības ar
izcilām sekmēm un panākumiem
olimpiādēs. Liels prieks arī par
uzņēmīgajiem Mārupes jauniešiem, kuri sper savus pirmos soļus
uzņēmējdarbībā, dibinot mācību
uzņēmumus un piedāvājot dažādus inovatīvus produktus.
Arī Mārupes novada Domē
daudz paveikts un daudz darāmā
vēl priekšā. Pieaugošais iedzīvotāju skaits nes aizvien jaunus
izaicinājumus ikdienas darbā un
licis domāt gan par izglītības infrastruktūras paplašināšanu un izbūvi, gan vides labiekārtošanu, kā
arī ūdenssaimniecības infrastruktūras un ceļu pilnveidi.
Pēdējo gadu laikā Mārupes novadā piedzimst gandrīz 400 bērnu
gadā, kas licis nopietni strādāt
un virzīt resursus izglītības nodrošināšanai un infrastruktūras
paplašināšanai - papildu bērnudārzu vietu izveidei un atbalstu
jaunajām ģimenēm, izmantojot
privātos bērnudārzus, kā arī auk-

ļu pakalpojumus. Šogad atklāsim
vēl vienu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “Mārzemīte”
ar papildu 280 vietām. Savukārt
paralēli norit darbs pie Mārupes
vidusskolas paplašināšanas projekta, kuru plānots īstenot 2017.
gadā.
Mācību gadu noslēdzot, kopā
esam svinējuši Mārupes novada
bērnu un jauniešu svētkus, kas
jau devīto gadu radīja kopības
un svētku sajūtu novadā. Paldies
visiem svētku organizatoriem un
atbalstītājiem!
Turpinot sakārtot ūdenssaimniecību, īstenojam jau projekta
4.kārtu. Lielā skaitā ielu centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
sistēma jau izbūvēta, tādēļ aicinām iedzīvotājus tai pieslēgt savu
mājokli. Ņemot vērā, ka pieslēgšanās infrastruktūrai rada ievērojamus papildus izdevumus iedzīvotājiem, Mārupes novada Dome
izstrādājusi saistošos noteikumus
par līdzfinansējuma saņemšanu
vairākām iedzīvotāju grupām, tai
skaitā, daudzbērnu ģimenēm.
Ir sākusies sen gaidītā vasara.
Novēlu Mārupes iedzīvotājiem
labi atpūsties un Priecīgus Līgo
svētkus!

Mārupes
novada
Dome
26.maija domes sēdē apstiprinājusi “Mārupes novada pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģiju 2016. – 2020.
gadam”.
Mārupes novada mārketinga
stratēģijā ir veikts Mārupes novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze, izceltas
Mārupes novada vērtības, esošo
un jauno pašvaldības produktu piedāvājums iedzīvotājiem,
uzņēmējiem un novada viesiem, kā arī izstrādāta mārketinga programma, kurā ietverti
uzdevumi, uzdevumu apraksti,
sasniedzamie mērķi, finansējums
uzdevumu realizācijai, plānotie
rezultatīvie rādītāji un atbildīgie
izpildītāji.
Stratēģijā novads skatīts kā pievilcīga vieta dzīvošanai, ģimenes
veidošanai, bērnu audzināšanai
un izglītošanai, strādāšanai, saimnieciskās darbības veikšanai, brīvā laika pavadīšanai un personiskai izaugsmei, izmantojot novada
piedāvājumu. Par šo piedāvājumu
un novadā notiekošo ir svarīgi
informēt sabiedrību, izmantojot
atbilstošos un pieejamos komunikācijas kanālus. Rezultātā būtu
panākama lielāka sabiedrības
līdzdalība un sabiedrības iesaiste
kopumā novadā notiekošajos procesos un pasākumos, vairojot to
piederību novadam.
“Mārupes novada pilsētvides
mārketinga un komunikācijas
stratēģija 2016. – 2020. gadam” ir
pieejama Mārupes novada Domes
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstības dokumenti.

No 1. jūlija suņiem jābūt
reģistrētiem un čipotiem
Saskaņā ar Ministru kabine- • Lauksaimniecības datu centrā,
ta noteikumiem Nr.491 “Mājas
piesakoties uz konsultāciju.
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” no 2016.gada 1.jūlija Dokumenti, kas nepieciešami,
visiem suņiem, kuri līdz šim lailai reģistrētu mājas (istabas)
kam būs sasnieguši sešu mēnešu
dzīvnieku:
vecumu, būs jābūt reģistrētiem • Mājas (istabas) dzīvnieka pase.
vienotajā mājas dzīvnieku datu • Aizpildīta un parakstīta Mājas
bāzē, kā arī iezīmētiem ar mik(istabas) dzīvnieka reģistrāciroshēmu jeb čipotiem.
jas veidlapa: A sadaļu aizpilda
Ar mikroshēmu iezīmētajiem
un paraksta dzīvnieka īpašnieks
dzīvniekiem būs vieglāk atrast
(persona, kura kā īpašnieks
saimnieku, ja suns būs noklīdis,
ierakstīta dzīvnieka pasē); B
kā arī nepieciešamības gadījumā,
sadaļu aizpilda, paraksta un ar
nolasot datus, varēs noteikt, vai
zīmogu apliecina praktizējošs
suns ir potēts, piemēram, pret travetārsts. Ja B sadaļu nav aizkumsērgu.
Kā var reģistrēt suni?
• Reģistrēt suni iespējams gan
klātienē, gan elektroniski, izmantojot portāla www.latvija.
lv pakalpojumu “Iesniegums
iestādei”.
Klātienē
• Pie veterinārārsta, ja viņam ir
noslēgts līgums ar Lauksaimniecîbas datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku
• Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centros;

pildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet
neparaksta.
• Personu apliecinošs dokuments
(pase vai personas apliecība).
• Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām
reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku.
Vairāk informācijas par suņu
reģistrēšanu Lauksaimniecības
datu centra mājaslapā www.ldc.lv
sadaļā Mājas (istabas) dzīvnieki/
Informācija par reģistrēšanu.

Otrdiena, 14.jūnijs, 2016
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Notikusi pirmā Mārupes novada Tūrisma
konsultatīvās padomes sanāksme
24.maijā Mārupes domē tikušies jaunizveidotās Mārupes
novada tūrisma konsultatīvās
padomes locekļi, starp kuriem
ir gan pašvaldības speciālisti,
gan uzņēmēji un iedzīvotāji.
Sanāksmes mērķis bija pārrunāt
turpmāko padomes darba gaitu,
atskatīties uz pēdējos divos gados
novadā paveikto tūrisma jomā,
kopš novadā darbojas tūrisma organizatore, kā arī izvērtēt 2016.
gadā vēl plānotos darbus. Padomes pirmajā sēdē nolemts, ka tās
pārstāvji ir tiesīgi ierosināt priekšlikumus novada tūrisma attīstībai,
iesūtot Attīstības nodaļai dažādas
aktualitātes un jautājumus, kurus
nepieciešams risināt sadarbībā ar
pašvaldību, kā arī rosināt tūrisma
pakalpojumu sniedzējus aktīvi
sekot pašvaldības ievietotajai informācijai par atpūtas iespējām

novadā www.marupe.lv sadaļā
“Tūrisms”, iesūtot jaunumus un
fotogrāfijas tūrisma sadaļas foto
galeriju papildināšanai.
Ticis lemts šogad paredzētās
novada tūrisma uzņēmēju mācības veltīt sekojošiem jautājumiem
- sociālo kontu izmantošana (vizuālā statusa un satura radīšana), kā
arī grāmatvedības jautājumiem,
objektu kvalitātes prasībām un
standartiem. Sēdē tika ierosināts
izstrādāt priekšlikumus par liela
mēroga pasākumu organizēšanu
Mārupes novadā, kā, piemēram,
festivāli, tematiskie svētki, u.c.
Nākamā tūrisma padomes sanāksme plānota rudenī pēc aktīvā
tūrisma sezonas noslēguma pasākuma, lai pārrunātu 2017.gadā
plānotās aktivitātes.
Elīna Brigmane, Mārupes
novada Domes Attīstības nodaļas
tūrisma organizatore

Izvēlēts grants ceļš, kas tiks pārbūvēts,
piesaistot publisko finansējumu
Lai veicinātu uzņēmējdarbību, Mārupes pašvaldība iesniegusi pieteikumu un saņēmusi
atbalstu valsts un Eiropas Savienības pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura
mērķis ir atbalstīt investīcijas

publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās. Mārupes pašvaldībai grants ceļu būvniecībai vai
pārbūvei ir piešķirta kvota 0,26
miljoni eiro apmērā.
Aptaujas un apspriedes ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem rezul-

Jau vairāku mēnešu garumā
SIA “Reģionālie projekti”, Domes izveidotā darba grupa un
aktīvākie sabiedrības pārstāvji
strādā pie labiekārtošanas plāna izstrādes, piedaloties darba
grupas sanāksmēs, iesūtot un
izsakot idejas un priekšlikumus.
Labiekārtošanas plāna izstrādes
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu ar
teritorijas labiekārtošanu saistītu
piedāvājuma plānu un izstrādāt
vienotas vadlīnijas ar teritorijas
labiekārtošanu noteiktām jomām
(ceļu un ielu tīkls un kvalitāte, ielu apgaismojums, publisko
saimniecisko teritoriju kvalitātes
analīze, apstādījumu teritorijas,

mazās arhitektūras formas, kultūrvēsturiskās vērtības u.c.) Mārupes novada teritorijā.
Labiekārtošanas plāna izstrādes posms tuvojas noslēgumam,
līdz ar to Mārupes novada Dome
aicina novada iedzīvotājus, neMārupes
valstiskās organizācijas un citus
pašvaldība
interesentus uz pēdējo Labiekārinformē,
tošanas plāna izstrādes sanāksmi,
ka Lielajā
kas notiks 20.jūnijā plkst. 17.00,
ielā posmā
Mārupes Kultūras namā, Daugano Daibes
vas ielā 29.
līdz Vārpu
Vēlams iepriekš pieteikt savu
ielai 10.jūdalību, sūtot informāciju Attīsnijā
abās
ceļa
pusēs
uzstādītas
tības nodaļas vadītājas palīdzei
ceļa
zīmes
“Apstāties
aizliegts”.
uz e-pastu: jolanta.kursisa@marupe.lv vai zvanot tālr. 67149875. Šāds lēmums pieņemts, lai uzlabotu satiksmes drošību šajā

ceļa posmā, kā arī, pamatojoties uz saņemtajām iedzīvotāju
sūdzībām par ielas abās pusēs
novietotām automašīnām, kas
traucē transporta kustību.
Lai vecāki varētu nogādāt bērnus uz privāto bērnudārzu “Zelta
rasa”, stāvēt uz Lielās ielas būs
atļauts noteiktos laikos ceļa posmā pie bērnudārza (bērnudārza
pusē).
Lielā iela saskaņā ar spēkā eso-

šo teritorijas plānojumu ir plānota
kā viens no galvenajiem ceļiem,
kas savieno Mārupes novadu ar
Rīgas pilsētu. Jau šobrīd ir izbūvēts Lielās ielas savienojums ar
K. Ulmaņa gatvi un posms no K.
Ulmaņa gatves līdz Kantora ielai. Šovasar plānots noasfaltēt arī
posmu no Kantora ielas līdz Daugavas ielai (autoceļam P-132).
Aicinām autovadītājus būt saprotošiem!

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
9/2016, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 20
Precizēti ar Mārupes novada domes2016. gada 26. maija sēdes Nr. 6
lēmumu Nr. 16

krēto gadījumu, neņemot vērā klienta
sociālo statusu:
4.1. pabalsts ēdināšanai Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku bērniem
un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas rezultātā cietušo bērniem,
Afganistānas
kara
dalībnieku
bērniem, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pirmskolas
izglītības iestādē un vispārizglītojošā izglītības iestādē līdz 9. klasei (9.
klasi ieskaitot), iesniedzot skolas izsniegtu izziņu par ēdināšanas izmaksām (ja pabalsta saņēmējs neapmeklē
Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādi).
4.2. pabalsts aprūpei EUR 75,00
mēnesī guļošām vai uzraugāmām
personām, kas sevi nespēj aprūpēt un
bērniem invalīdiem, iesniedzot ģimenes ārsta izsniegto veidlapu 027/u.
Pabalstu nepiešķir personām, kuras
saņem VSAA kopšanas pabalstu invalīdam.
4.3. pabalsts vakcīnas pret cilvēka
papilomas vīrusu (Human papilloma
virus-HPV) apmaksai 13-21 gadus
vecām personām, kuras pēc vecuma
neatbilst valsts noteiktai programmai
valsts apmaksātas vakcīnas saņemšanai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot
izdevumu apliecinošu dokumentu
par saņemtu pirmo un otro vakcīnas
devu. Vakcīnas pirmās devas saņemšanas brīdī personai jābūt deklarētai
Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz
18 gadu vecuma sasniegšanai personai pienākošos pabalstu par vakcīnu
saņem viens no vecākiem.
4.4. Pabalsts veselības aprūpei
EUR 150,00 gadā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvi-

200,00 euro gadā personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar
celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem, kuru ārpusģimenes
aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa,
bērniem no riska ģimenēm korekcijas
plāna ietvaros. Lai saņemtu pabalstu,
jāuzrāda invaliditāti apliecinošs dokuments vai ārsta izsniegta izziņa,
kurā ir norādīta diagnoze – celiakija
un izdevumus apliecinošs dokuments.
5. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktā kār-

tībā var apstrīdēt Mārupes novada
domē, domes pieņemtie lēmumi ir
pārsūdzami Administratīvajā rajona
tiesā.
III. Noslēguma jautājumi
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
vietējā laikrakstā.
7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes
novada domes 2009. gada
22. decembra saistošie noteikumi
Nr. 22/2009 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu
veikšanai”.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
7/2016, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 18

risināšanā”
25.2panta pirmo un piekto daļu un
Ministru kabineta
2005. gada 15. novembra noteikumu
Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1punktu

tātā ir pieņemts lēmums pārbūvēt
ceļu C-10, kas savieno Mārupes
ciemu ar Skulti. Ceļš C-10 atbilst
visiem vērtēšanas kritērijiem, ir
nepieciešams lauksaimnieciskās
produkcijas ražošanai, uzņēmējdarbībai un iedzīvotājiem.

Aicinām iesaistīties Mārupes novada
labiekārtošanas plāna izstrādē!

Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība
sniedz materiālu atbalstu atsevišķām
Mārupes novada iedzīvotāju kategorijām veselības veicināšanai, piešķirot šajos noteikumos paredzētos pabalstus (turpmāk – Pabalsts) veselīga
dzīvesveida profilakses pasākumu
veikšanai.
Tiesības saņemt Pabalstu ir personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, ja
vien šajos noteikumos nav noteikts
citādi.
II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas
un izmaksas kārtība
Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Mārupes novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
4. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, izvērtējot katru kon-

Otrdiena, 14.jūnijs, 2016

Lielajā ielā uzstādītas ceļa zīmes “Apstāties aizliegts”

dēšanas dalībniekiem, Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā
cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem.
4.5. Pabalsts Pneimakoka vakcīnas
apmaksai personām, kuras ir sasniegušas 65 gadu vecumu. Pabalsts tiek
izmaksāts, uzrādot izdevumu apliecinošu dokumentu.
4.6. Pabalsts veselības aprūpei EUR
150,00 gadā bērnam invalīdam vai ar
celiakiju slimam bērnam, kura
deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Pabalsts tiek izmaksāts
vienam no vecākiem, uzrādot
bērna invaliditāti apliecinošu dokumentu, vai ārsta izsniegtu izziņu, kurā ir
norādīta diagnoze - celiakija.
4.7. Pabalsts veselības aprūpes
nodrošināšanai/uzlabošanai
75,00 euro mēnesī hroniskas nieru
mazspējas slimniekiem, kuriem
nepieciešama hemodialīze, saskaņā
ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par
šāda pakalpojuma nepieciešamību.
Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no
tā, cik ilgi pabalstu saņemt tiesīgās
personas deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
4.8. pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem 75,00 euro
mēnesī, saskaņā ar ārstējošā ārsta
izziņu par ārstēšanas nepieciešamību,
ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro
apmeklējumu. Pabalsts tiek piešķirts
neatkarīgi no tā, cik ilgi pabalstu
saņemt tiesīgās personas deklarētā
un faktiskā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.
4.9.pabalsts vasaras nometnei līdz

„Grozījumi

Mārupes novada domes 2015. gada
30. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/2015
„Par pašvaldības palīdzību
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

Izdarīt Mārupes novada domes
2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2015 šādu
grozījumu:
Izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
13. Pabalsts ikmēneša izdevumu,
kas saistīti ar Bērna uzturēšanu, segšanai tiek izmaksāts EUR 100,00 apmērā katru mēnesī.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
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Mārupes Vēstis

pašvaldībā

Aicinām pieslēgt savu īpašumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai
A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka kopš
2011. gada 12. decembra Mārupes novadā ir spēkā Mārupes
novada Domes izdotie saistošie
noteikumi Nr.22/2011 “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

jumu organizēšanas noteikumi
Mārupes novadā” (atrodami pašvaldības mājaslapā www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi), kas nosaka, ka centralizētās kanalizācijas tīklam obligāti
jāpievienojas viena gada laikā

pēc tīklu izbūves blakus attiecīIedzīvotāju ievērībai!
gam nekustamajam īpašumam.
Lai veicinātu dzīvojamo māju
ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu
Atgādinām, ka par šo saistošo nopieslēgšanu
centralizētajai
kanalideklarētā dzīvesvieta ir Māruteikumu neievērošanu nekustamā
zācijas
sistēmai,
Mārupes
novada
pes novada administratīvajā
īpašuma īpašnieks var tikt saukts
Dome šobrīd izstrādā saistošos • persona ar 1. vai 2. grupas inpie administratīvās atbildības.
noteikumus par Mārupes novada
validitāti;
pašvaldības atbalsta piešķiršanu • politiski represēta persona;
atsevišķām iedzīvotāju grupām.
• Černobiļas atomelektrostacijas
2013. gada beigās ekspluatācijā tika nodota izbūvēto centralizēto
Saskaņā ar saistošo noteikumu
avārijas seku likvidēšanas
sadzīves kanalizācijas tīklu pirmā daļa, kas aptver šādas ielas un to posmus:
projektu uz pašvaldības līdzfinandalībnieks;
sējumu varēs pretendēt fiziskas per- • Afganistānas kara dalībnieks;
• Tīraines iela – visā garumā pie Ci- sonas, kuru deklarētā dzīvesvieta • Nacionālās pretošanās kustības
ielas līdz Kurmales ielai,
Asteru iela – posmā no Rožu ielas
doniju ielas,
• Neļķu iela - posmā no Gerberu ielīdz Lielai ielai,
vismaz vienu gadu ir Mārupes
dalībnieks.
• Upesgrīvas iela – posms no Paleju
las līdz Rožu ielai,
Brūkleņu iela – posms no Pededzes
novada
administratīvajā
teritorijā
Pašvaldības
līdzfinansējumu
ielas līdz Rīgas robežai,
• Olgas iela – posms no Rožu ielas
ielas līdz Mēmeles ielai,
un
kuru
īpašumā
ir
ekspluatācijā
plānots
piešķirt
100%
apmērā no
• Ūdru iela – posmā no Dravnieku
līdz grāvim (Skaņā kalna iela),
Cepļu iela – posms no Rožu ielas
nodota dzīvojamā māja, un, ja pieslēguma kopējām izmaksām,
ielas līdz Ūdru ielai 23
• Pakalniņu iela – posmā no Viskallīdz grāvim (Skaņā kalna iela),
• Vārpu iela – posms no Vītiņu ielas šī persona vai šīs personas tēvs, bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par
nu ielas līdz Cidoniju ielai,
Dravnieku iela – posms no Ūdru
māte, aizbildnis, aizgādnis, dēls, viena nekustamā īpašuma pieslēlīdz Plieņciema ielai,
• Paleju iela – posms no Rožleju ieielas līdz Rudzrogu ielai,
• Vecais Mārupes ceļš – posms no meita, mazdēls, mazmeita, aiz- gumu.
las līdz Ūpesgrīvas ielai,
Jaunzemu iela – posms no Vārpu
Vējiņu ielas līdz Lielviļņiem,
• Pedezdes iela – posms no Daugaielas līdz Daibes ielai,
bildnībā esoša persona, aizgādMārupes
novada
Domes
• Ventas iela – posms no Kurmales nībā esoša persona, kura dek- 26.maija
vas ielas līdz Pērses ielai,
Kurmales iela – posms no Sīpeles
sēdē apstiprinātais
ielas līdz Daugavas ielai,
• Pērses iela – posms no Daugavas
ielas līdz Ventas ielai,
larētā dzīvesvieta vismaz vienu saistošo noteikumu projekts ir
• Viršu iela – visā garumā.
ielas līdz Pededzes ielai,
Kursīšu iela – posms no Avotu ielas
gadu pirms pieteikuma iesnieg- nosūtīts Vides aizsardzības un
• Rožleju iela – posms no Zeltiņu ie- • Viskalnu iela – posmā no Kungu
līdz Mēmeles ielai,
šanas brīža ir Mārupes novada reģionālās attīstības ministrijai,
iela līdz adresei Viskalnu 26,
las līdz Paleju ielai,
Lielā iela – posms no Rožu ielas
• Rožu iela – posms no Vējiņu ielas • Vītiņu iela – posms no Kantora ie- administratīvajā teritorijā atbilst kura izvērtēs saistošo noteikumu
līdz K. Ulmaņa gatvei,
šādiem kritērijiem:
tiesiskumu un ne vēlāk kā mēneša
las līdz Vārpu ielai,
līdz Mārupītes gatvei,
Martas iela – posms no grāvja
• Tērauda iela – posms no Pededzes • Zeltiņu iela – posms no Rožleju ie- • persona, kurai ir piešķirts trūcī- laikā sniegs savu atzinumu. Pozi(Dīķu iela) līdz Rožu ielai,
gas personas statuss;
tīva atzinuma gadījumā saistošie
las līdz Lielai ielai.
ielas līdz Zeltiņu ielai,
Mēmeles iela – posms no Rožleju
• persona, kurai ir piešķirts maz- noteikumi stāsies spēkā nākamajā
nodrošinātas personas statuss; dienā pēc to publicēšanas pašval2014. gada beigās ekspluatācijā tika nodoti centralizētās
•
persona, kurai ir 3 (trīs) vai vai- dības izdevumā “Mārupes Vēssadzīves kanalizācijas tīkli šādās ielās un to posmos:
rāk nepilngadīgi bērni vecumā tis”.
Cidoniju iela – posmā no Tīraines • Abulas iela - posmā no Daugavas
ru līdz īpašumam “Ķeizarkroņi”,
līdz 18 gadiem, ar nosacījumu,

ielas līdz Tīraines ielai,
ielas līdz Vaidavas ielai,
• Svētes iela - posmā no Daugavas
• Tīraines iela - posmā no Cidoniju • Ceļš C-30 - posms no Daugavas ielas
ielas līdz Abulas ielai,
ielas līdz Jelgavas ceļam,
līdz Vecajam Mārupes ceļam ar atza- • Vaidavas iela - posmā no Gaujas
ielas līdz Daugavas ielai.

2015. gada beigās ekspluatācijā tika nodoti centralizētās
sadzīves kanalizācijas tīkli šādās ielās un to posmos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abavas iela – visā garumā,
Atvaru iela – visā garumā,
Avotu iela – visā garumā,
Baltlāču iela – visā garumā,
Bebru iela – posms no Jaunbebru
ielas līdz Dzelzceļa ielai,
Briežu iela – posmā no Stīpnieku
ceļa līdz Paleju ielai,
Brūkleņu iela – posmā no Brūkleņu
110 līdz Brūkleņu 116A,
Dāliju iela – posmā no Neļķu ielas līdz Dāliju ielai 9 un posmā no
Rožu ielas līdz Skaņā kalna ielai,
Dikļu iela – posmā no Upesgrīvas
ielas līdz Dārznieku ielai,
Dreimaņu iela – posmā no Tēraudu
ielas līdz Lilliju ielai,
Druvas iela – posmā no Upesgrīvas
ielas līdz Lielajai ielai,
Efeju iela – visā garumā,
Gaiziņa iela – visā garumā,
Gerberu iela – posmā no Mārupītes
gatves līdz Lielai ielai,
Gundegu iela – visā garumā,
Imulas iela – visā garumā,
Kabiles iela – posms no Bebru ielas
līdz Sīpeles ielai,
Kalēju iela – visā garumā,
Kalna iela – visā garumā,
Kantora ielā – posmā no Upesgrīvas ielas līdz Lielai ielai,
Kokles iela – posms no Bebru ielas
līdz Mēmeles ielai,

Ievērojot augstākminēto saistošo noteikumu prasības, A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”
aicina visus īpašniekus, gar kuru
īpašumiem ir veikta centralizētās
sadzīves kanalizācijas izbūve,
vērsties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ar pieprasījumu
izsniegt tehniskos noteikumus
pieslēguma izbūvei pie centralizētās kanalizācijas tīkliem, līdzi
ņemot:
• zemesgrāmatas apliecību,
• zemes robežu plānu, kur norādīts esošās kanalizācijas sistēmas novietojums.
Tehnisko noteikumu izstrādi
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• Krasta iela - visā garumā,
• Kreimeņu iela – visā garumā,
• Krones iela – posmā no Ventas ielas līdz Trenču ielai,
• Kurpnieku iela – visā garumā,
• Laimdotas iela – posmā no Laimdotas 18A līdz Sīpeles ielai,
• Lambertu iela – posmā no Kantora
ielas līdz Paleju ielai,
• Lapu iela – visā garumā,
• Ledaiņu iela – visā garumā,
• Lielā iela – posmā no Rožu ielas
līdz Skaņā kalna ielai,
• Liepkalnu iela – posms no Liepkalnu 19 līdz Reviņu ielai,
• Līgotnes iela – visā garumā,
• Magoņu iela – visā garumā,
• Mazā briežu iela - visā garumā,
• Mazcenu aleja – posmā no Mazcenu aleja 1 līdz Mazcenu aleja 35/3,
• Māliņu iela – posmā no Rožu ielas
līdz Māliņu iela 12,
• Mārupītes gatve – posmā no Daugavas ielas līdz Skaņā kalna ielai
un posmā no Daugavas ielas līdz
Veccīruļu ielai,
• Meistaru iela – posms no Bebru ielas līdz Mēmeles ielai,
• Meldriņu iela – posmā no Kantora
ielas līdz Zeltiņu ielai,
• Mēmeles iela – posms no Kurmales ielas līdz Dzelzceļa ielai,
• Mūsas iela – posms no Sīpeles ie-

las līdz Mūsas iela 15,
Grozījumi Mārupes no• Neriņas iela – visā garumā,
• Orhideju iela – visā garumā,
vada domes 2009. gada
• Paleju iela – posmā no Upesgrīvas
22.
decembra saistošajos
ielas līdz Briežu ielai,
noteikumos Nr. 23/2009
• Pededzes iela – posmā no Laimdotas ielas līdz Lielajai ielai,
„Par pabalstu jaundzimušo
• Penkules iela – posmā no Upesgrīaprūpei”
vas ielas līdz Lilliju ielai un posmā
no Lielās ielas līdz Penkules 130,
• Pilskalna iela – posms no Pilskalnu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
5 līdz Pilskalnu 11,
Nr. 8/2016, Mārupē
• Pļavu iela – visā garumā,
Apstiprināti ar Mārupes novada
• Prūšu iela – visā garumā,
domes
• Riekstu iela – visā garumā,
2016. gada 27. aprīļa
• Skaņā kalna iela – posmā no Lielās
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 19
ielas līdz Mārupītes gatvei,
• Skuju iela – posā no Čiekuru ielas
līdz Krasta ielai 17,
„Grozījumi Mārupes no• Sniķeru iela – posmā no Kantora
vada domes 2009. gada 22.
ielas līdz Paleju ielai,
• Spulgu iela – visā garumā,
decembra saistošajos no• Trenču iela – posmā no Kurmales
teikumos Nr. 24/2009„Par
ielas līdz Krones ielai,
pabalstu transporta pakal•
• Upleju iela – visā garumā,
pojumiem ”
• Veccīruļu iela – posmā no Mārupītes gatves līdz Lilliju ielai,
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pa• Zeltiņu iela – posmā no Meldriņu
švaldībām”,
ielas līdz Saules ielai,
43. panta trešo daļu
• Zemturu iela – posmā no Mārupītes
gatves līdz Gaujas ielai,
Izdarīt Mārupes novada domes
• Ziedoņu iela – visā garumā.
2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 šādus

un izsniegšanu A/S “Mārupes ko- Sadzīves kanalizācijas sistēmas
munālie pakalpojumi” veic bez izbūve ir veikta pateicoties Eiromaksas. Pieslēguma būvniecības pas Savienības Kohēzijas fonda,
izmaksas pie maģistrālajiem tīk- Eiropas Reģionālās attīstības fonliem pilnā apmērā sedz īpašnieks da, Valsts budžeta finansiālajam
par saviem līdzekļiem.
atbalstam un Mārupes novada
Papildus informācijai par A/S Domes, A/S “Mārupes komunālie
“Mārupes komunālie pakalpojupakalpojumi” finansējumam.
mi” sniegtajiem pakalpojumiem,
lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu
ar informācijas pieprasījumu uz
e-pastu info@mkp.lv .
Juris Ivanovs, A/S “Mārupes
komunālie pakalpojumi” valdes
loceklis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 6/2016, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 17

ieguldījums tavā
nākotnē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 12/2016, Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes
2016. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr. 48

„Par saistošo noteikumu
Nr. 14/2015 „Par rakšanas
darbu veikšanu Mārupes
novadā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
Par Pašvaldībām 21. panta 1. daļas
27. punktu

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. punktu un 43. panta
trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 šādu
grozījumu:
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
4. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir EUR 150,00 par katru
jaundzimušo bērnu, kura deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
grozījumus:
1.Izteikt saistošo noteikumu 1.
punktu šādā redakcijā:
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta tiek
apmaksāti transporta pakalpojumi
(turpmāk – Pakalpojums) atsevišķām
personu kategorijām.
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.
punktu šādā redakcijā:
2. Pabalstu transporta pakalpojumiem piešķir personai, kura izmanto
transporta pakalpojumus Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, vai
nokļūšanai citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, un, ja:
3. Izteikt saistošo noteikumu 6.
punktu šādā redakcijā:
6. Šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā piešķirtais pabalsts tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam 20
(divdesmit) dienu laikā no attiecīgā
lēmuma spēkā stāšanas dienas.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Atzīt par spēku zaudējušiem 2015.
gada 26. augusta Mārupes novada
domes saistošos noteikumus Nr.
14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā”.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Mārupes novada Dome informē, ka
ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, darbību atjauno Mārupes
novada Domes 2010.gada 18.augusta
saistošie noteikumi Nr.23/2010 „Par
rakšanas darbu veikšanu Mārupes
novadā”.
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95. gadadienu svin
Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā

1.jūnijā tika atzīmēta Latvijas Dzimtsarakstu nodaļas sistēmas izveides 95.gadadiena,
kad svinīgā pasākumā godināti
Latvijas dzimtsarakstu nodaļu
sistēmas darbinieki par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā.
Par ilggadēju, pašaizliedzīgu
amata pienākumu pildīšanu Mārupes novada Dome pasniedza
pateicības rakstu un balvu Mārupes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Līgai Lauperei, kura vada
nodaļu jau no tās izveides brīža.
Mārupē Dzimtsarakstu nodaļa izveidota 1994. gadā, un
L.Laupere, kura tajā laikā strādājusi pagastā par sekretāri, iecelta
par tās vadītāju. Visus šos gadus

viņa ne tikai lietpratīgi organizē
Dzimtsarakstu nodaļas darbu, reģistrējot laulātos, jaundzimušos
un mirušos, bet vada arī laulību
ceremonijas.
Bez laulību, dzimšanas un miršanas reģistrēšanas nodaļā jāveic
arī vairāki citi pienākumi - dažādu
reģistru papildināšana, atjaunošana, labošana, dokumentu izsniegšana no arhīva materiāliem, kapu
vietu līgumu slēgšana un citi.
“Tā kā esam kopā ar cilvēkiem
viņiem svarīgos dzīves brīžos,
cenšamies pret visiem izturēties
ar lielu cieņu.” saka L.Laupere.
Runājot par tradīcijām, viņa atzīst, ka gadu gaitā tās nav būtiski
mainījušās. Gan toreiz, gan tagad

ir cilvēki, kas izvēlas sareģistrēties tikai liecinieku vai tuvu
draugu lokā, un ir arī lielu kāzu
piekritēji. “Cilvēki ir ļoti dažādi,
un tikpat dažādas ir viņu prasības
– cits ļoti formāli pieiet šim notikumam, cits vēlas emocionālu un
skaistu pasākumu. Izpildām arī
īpašās vēlmes attiecībā uz mūziku, ceremonijas norisi.”
Pagājušajā gadā salaulāti 102
pāri, taču kādreiz bijuši septiņi
pāri katru sestdienu. Pēdējos gados modē ir nācis izvēlēties laulāties tieši konkrētajā datumā, tāpēc
laulību ceremonijas notiek arī citās
nedēļas dienās. “Bija viens pāris,
kurš vēlējās laulāties ne tikai konkrētajā dienā, bet pat konkrētajā
laikā. Skatījāmies visi pulkstenī,
un precīzi īstajā minūtē jaunlaulātie savu “jā” vārdu apliecināja
ar saviem parakstiem,” atceras
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.
Godinot pašus mazākos novadniekus, iedibinātas arī jaunas tradīcijas. “Izsniedzot dzimšanas apliecību, dāvinām Mārupes senioru
darinātas zeķītes mazuļiem. Tāpat
nu jau otro gadu sveicam jaundzimušos un viņu vecākus īpašā pasākumā, dāvinot bērniņiem īpaši
izgatavotu monētu “Esmu mazais
mārupietis”. Un vecāki ir ļoti priecīgi par viņiem izrādīto godu,”
saka L.Laupere.
Uva Bērziņa

Pašvaldība ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” diskutē
par Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās
padomes nolikumu

Meklējam viesģimenes apmaiņas
skolēniem no Argentīnas, Meksikas,
Taizemes un Vācijas

Jau šīs vasaras izskaņā jauniešu organizācijas „Youth For
Understanding” programmas
ietvaros Latvijā ieradīsies apmaiņas skolēni no dažādām
pasaules valstīm, kas pie mums
izvēlējušies pavadīt savu apmaiņas gadu. Apmaiņas gada
mērķis ir dot iespēju vidusskolas vecuma jaunietim iepazīt
jaunu vidi, iepazīt citu kultūru, apgūt latviešu valodu. Lai
jauniešiem tas izdotos viena
gada laikā – apmaiņas skolēni
apmeklē vietējo skolu un dzīvo
viesģimenēs.
Šobrīd aicinām atsaukties ģimenes, kas labprāt savās mājās
uz vienu mācību gadu uzņemtu
apmaiņas skolēnu no Argentīnas,
Meksikas, Taizemes vai Vācijas.
Visi apmaiņas skolēni, kas izvēlējušies braukt uz Latviju sava
apmaiņas gada ietvaros, ir aktīvi
jaunieši, kas vēlas uzzināt vairāk
par Latviju, apgūt latviešu valodu un papildu interesi izrāda tieši
par mūsu zemes vēsturi, par mūsu
kultūru, īpaši tautiskajām dejām,
savukārt apmaiņas skolēni no
Taizemes īpaši cer uz īstām un
baltām Latvijas ziemām, lai varētu uzcelt savu pirmo sniegavīru
mūžā!
Viesģimenes loma apmaiņas
gada laikā ir ļoti nozīmīga. Tā ir
iespēja ģimenei gūt starptautisku
pieredzi, iepazīt citu kultūru
savās mājās, kā arī uzlabot savas
saskarsmes prasmes un svešvalodu zināšanas. Viesģimenes uzdevums ir atbalstīt jaunieti ikdienā,
palīdzēt integrēties Latvijas sa-

biedrībā, kā arī izguldīt un paēdināt.
Par viesģimeni var kļūt ikviena
ģimene, kas vēlas gūt šādu pieredzi un kurai ir iespēja savās mājās
uzņemt apmaiņas skolēnu uz vienu gadu. Mēs aicinām atsaukties
pozitīvas un atvērtas ģimenes visā
Latvijā. Apmaiņas skolēniem nav
nepieciešami grezni apartamenti,
bet gan draudzīga attieksme un
gultasvieta, istabu jaunietis var
dalīt ar viesbrāli vai viesmāsu no
Latvijas. Bez ēdienreizēm, kuras
apmaiņas skolēns pavada kopā
ar viesģimeni, pārejos ikdienas
tēriņus sedz apmaiņas skolnieka
īstā ģimene.
“Youth For Understanding” jeb
latviešu valodā “Jaunatne par saprašanos” ir viena no lielākajām
skolēnu apmaiņas programmām
visā pasaulē, kas sniedz iespēju
vidusskolēniem vienu mācību
gadu pavadīt kādā no pasaules
valstīm, dzīvojot vietējā ģimenē
un apmeklējot vietējo skolu, šādā
veidā arī vistiešāk iepazīstot viesvalsts ikdienu, tradīcijas un kultūru. Ik gadu YFU organizētajās
programmās piedalās vairāk kā
7000 skolēni visā pasaulē. YFU
birojs Latvijā darbojas jau kopš
1991. gada kā nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību
apmaiņas programma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos.
Lai kļūtu par viesģimeni, aicinām sazināties ar YFU Latvija
– zvanot 27706596 vai rakstot
info@yfu.lv.

Mārupes novadā uzstādītas jaunas
norādes uz tūrisma un
sabiedriskajiem objektiem

8.jūnijā Mārupes novada
Domē notikusi pašvaldības
pārstāvju tikšanās ar biedrību
“Mārupes uzņēmēji”. Tikšanās dienas kārtībā bija iekļauti
jautājumi par Mārupes novada
Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma
izstrādi un šī gada Uzņēmēju
dienu norisi Mārupē.
Tikšanās laikā tika panākta konOtrdiena, 14.jūnijs, 2016

ceptuāla vienošanās par Uzņēmēju dienu Mārupē būtiskākajām
aktivitātēm un tematiku. Tās plānotas 2016.gada septembra otrajā
pusē. Uzņēmēju dienu ietvaros
paredzēts rīkot darba biržas pasākumu “Dzīvo Mārupē, paliec
strādāt Mārupē! “, biznesa paneļa
diskusiju, kurā uzņēmēji dalīsies
pieredzē un diskutēs par iespējām, kā arī plānoti mākslinieku

priekšnesumi.
Dienas kārtības otra izskatāmā
jautājuma ietvaros noritēja diskusijas par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes izveidi un nolikuma
izstrādi, kurš pēc precizējumu
veikšanas tiks nodots apstiprināšanai Mārupes novada Domes
deputātiem.
Ilze Žunde

Lai atvieglotu Mārupes novada iedzīvotāju un viesu orientēšanos novada teritorijā, maijā
uzstādītas jaunas norādes uz
vairākiem sabiedriskajiem un
tūrisma objektiem.
Zīmes nr.704 ar baltu fonu un
melniem simboliem uzstādītas,
norādot uz 5 novada sabiedriskajiem objektiem – Mārupes vidusskolu, Mārupes sporta kompleksu, dienas centru “Skulte”, BMX
sporta parku un Mārupes kapiem.
Savukārt 706. zīmes (virziena rādītāji) ar brūnu fonu un baltiem
simboliem uzstādītas, norādot uz
6 tūrisma objektiem – Balto krustu, Švarcenieku muižu, Militāro
lidmašīnu IL-28, Mārupes veikborda parku, atpūtas vietu “Bejas” un Božu ūdenskrātuvi, Stalli
un atpūtas vietu “Zirgzandales”.

Šogad ir plānots uzstādīt arī
mazāka izmēra vietējās nozīmes
autobraucēju un gājēju norādes
uz sabiedriskajiem un tūrisma
objektiem. Iedzīvotāji ir laipni
aicināti iesniegt ierosinājumus par
objektiem un vietām, uz kuriem
būtu
nepieciešams
uzstādīt
norādes. Savus ierosinājumus
sūtiet Mārupes novada Domes
tūrisma organizatorei uz e-pastu
turisms@marupe.lv.
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Mārupes novadā “LMT Latvijai” uzvarējušie projekti
Jaunmārupes skeitparka rekonstrukcija
un uzlabošana

ir galda teniss, tādēļ stacionārs āra tenisa galds būtu piemērotākais
publiski pieejamais sporta inventārs, paredzot iespēju ar laiku tā klāstu
papildināt.
Projekta iesniedzējs: Pauls Puķe, Mārupes vidusskolas izglītības un
atbalsta biedrība
Piešķirtais finansējums: 1816 EUR
Iedzīvotāju kopējais balsojums - 290 balsis

Velonovietņu uzstādīšana “Saulesloka namā”!

Jau septiņus gadus Jaunmārupes skeitparks ir kalpojis kā lieliska
vieta, kur bērniem un jauniešiem aktīvi pavadīt brīvo laiku. Lai skeitparks turpinātu funkcionēt, tam ir nepieciešami rekonstrukcijas un uzlabošanas darbi.
Skeitparks izveidots 2009. gada sākumā un šajā laikā to aktīvi izmantojuši simtiem Mārupes novada bērnu un jauniešu, kas nodarbojas ar tādiem sporta veidiem, kā, piemēram, skrituļslidošana, skeitbords, BMX un skūteru frīstails. Laika gaitā skeitparks ir novecojis,
vairākkārt tas ticis atjaunots un uzlabots, pateicoties vietējo sportistu
entuziasmam. Šobrīd dažas no skeitparka konstrukcijām ir bojātas sapuvušo stiprinājumu dēļ ir ielūzušas vairākas no virsmas plāksnēm.
Šāda situācija apdraud skeitparka lietotāju drošību, tāpēc ir ļoti nepieciešami rekonstrukcijas darbi.
Tā kā skeitparks ir projektēts pirms vairāk nekā 7 gadiem, arī tā
elementi vairs precīzi neatbilst sportistu vajadzībām, kā arī ir nepieciešami jauni objekti, kas palīdzētu arī iesācējiem veiksmīgāk apgūt
skeitparka sporta veidu prasmes. Šajā projektā ir paredzēts papildus
izveidot slīpuma konstrukciju, taisnās un slīpās kastes konstrukcijas,
kā arī taisnās metāla trubas elementu.
Projekta iesniedzējs: Dāvis Dudelis, biedrība “Baltic BMX School”
Piešķirtais finansējums: 1999,83 EUR
Iedzīvotāju kopējais balsojums - 527 balsis

Publiskā velosipēdu apkopes stacija

Projekta ietvaros dzīvokļu īpašnieku biedrības “Saulesloka nams
10” apsaimniekotās mājas (Mazcenu aleja 10, Jaunmārupes) pagalmā
plānots uzstādīt astoņas piecvietīgas velonovietnes, lai iedzīvotāji un
viesi droši var novietot savus velosipēdus tiem piemērotos statīvos.
Mājā ir 66 dzīvokļi, kuros pārsvarā dzīvo jaunas ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Daudzi šīs mājas bērni un arī pieaugušie brīvajā laikā nodarbojas ar velobraukšanu (gan profesionāli, gan
atpūtai un veselības uzlabošanai), taču pašlaik daudzajiem velobraucējiem nav iespēju savus velosipēdus novietot tiem atbilstošās vietās.
Projekta noslēgumā, atklājot uzstādītās velonovietnes, tiks rīkoti velosvētki ar dažādām sacensībām un atrakcijām.
Projekta iesniedzējs: Ints Pīrāgs, dzīvokļu īpašnieku biedrība “Saulesloka nams 10”
Piešķirtais finansējums: 1000 EUR
Iedzīvotāju kopējais balsojums - 240 balsis

Mini rampas
Velo tūrisma atbalstošas infrastruktūras objekta izveide – velosipēdu apkopes stacija, kas ietver riepu pumpi un velosipēdu remonta
izveide
stendu. Apkopes stacija veidota kā vides objekts, paredzēta stacionā“Mārupes veikra, pieejama velobraucējiem 24/7 režīmā, paredzot tam nepieciešamos
drošības standartus.
borda parkā”
Plānotā atrašanās vieta: Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, MāMini rampas izveirupe. Izvēlētā atrašanās ir ar augstas intensitātes velo kustību - ielas
de “Mārupes veikborda
posms ir iekļauts arī divu Mārupes velo taku maršrutos (Aviācijas veparkā”, lai radītu jaunu
lomaršruts un Dabas vērtību velomaršruts).
aktīvās atpūtas vietu,
Uzstādīto velostaciju varēs izmantot gan skolēni (Mārupes visniedzot iespēju vienudusskolā ik rītu ar divriteni ierodas ap 100 skolēnu), gan Mārupes
viet pievērsties dažāiedzīvotāji un novada viesi. Velostacija atradīsies visiem pieejamā
diem ekstrēmajiem sporvietā – tā netiks iežogota vai norobežota.
ta veidiem, kā arī veicinātu aktīvu brīvā laika pavadīšanu Mārupes
Projekta iesniedzējs: Evita Sondore, biedrība “Mārupes uzņēmēji” novadā.
Piešķirtais finansējums: 2000 EUR
Mārupes veikborda parks ir lielākais un plašākais veikborda parks
Iedzīvotāju kopējais balsojums – 345 balsis
Latvijā, kas šobrīd saviem klientiem piedāvā veikborda un aktīvās
atpūtas pakalpojumus. Parkā izvietotas trīs lineārā veikborda kabeļa
Galda tenisa galds Mārupes iedzīvotājiem
Stacionārs āra tenisa galds Mārupes vidusskolas teritorijā ļaus sa- līnijas, katra savam sagatavotības līmenim – 200 m gara trase iesācēturīgi un veselīgi pavadīt brīvo laiku skolēniem, vecākiem un citiem jiem, 130 m trase vidējas sagatavotības līmeņa braucējiem ar maza izmēra tramplīniem un slaidiem, kā arī 170 m gara trase profesionāliem
interesentiem gan mācību gada laikā, gan vasaras mēnešos.
Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrība kā vienu no braucējiem, ar augstas sarežģītības ūdenī izvietotām konstrukcijām.
savām prioritātēm ir izvirzījusi rūpes par skolēnu veselību, veselīga Klientiem parka teritorijā ir pieejams volejbola laukums, labiekārtota
dzīvesveida popularizēšanu un rūpes par mērķtiecīgu, saturīgu brīvā pludmale, iespēja pa ūdenstilpni vizināties ar SUP dēļiem, kā arī pirts
laika pavadīšanu. Lai radītu vēlmi jauniešiem aktīvi atpūsties un pa- un vasaras bārs-kafejnīca ar terasi un skatu uz ūdenstilpni.
Projekta iesniedzējs: Kristaps Gredzens, SIA “Beng”
vadīt laiku svaigā gaisā, būtu nepieciešams izvietot teritorijā plašākai
Piešķirtais finansējums: 1982 EUR
iedzīvotāju grupai – gan skolas skolēniem, vecākiem, gan arī apkārtēIedzīvotāju kopējais balsojums – 229 balsis
jo māju iedzīvotājiem pieejamu izturīgu, stacionāru sporta inventāru.
Iekštelpās viena no populārākajām skolēnu aktīvās atpūtas nodarbēm

Aicinām
piedalīties
bērnu
vasaras svētku
plenēros
“Krāsu spēles
2016”
Šogad Mārupes novada jaunie mākslinieki vasaras plenēru
“Krāsu spēles” ietvaros laiku
pavadīs krāsaini un aktīvi. Tuvojas Latvijas valsts simtgade,
tādēļ ceļosim, gleznosim, zīmēsim dabas plenēros gan novada
saimniecībās, gan Vecrīgā, gan
Rīgas Zooloģiskajā dārzā un
Jūrmalas Etnogrāfiskajā muzejā.
Mārupes novada mākslinieki
meistarklasēs gleznos seno zvejnieka māju Jūrmalas Etnogrāfijas
muzejā, kumeliņus Tīraines staļļos, kā arī piedalīsies māla darbnīcā Jaunmārupē.
Darbnīcās piedalīties aicinām
visus interesantus! Pateicamies
par atbalstu novada bērnu un jauniešu vasaras mākslas ceļojumā
Starptautiskajai lidostai “Rīga”,
restorānam 32. augusts, uzņēmumam “Kreiss”, SIA “Neriņa”,
SIA “Vērsis Ro”, VAS “Latvijas
meži”.
• 27.jūnijā plkst. 14.30 - 17.00 Zīmējuma darbnīca Tīraines staļļos.
• 28.jūnijā plkst. 14.00 - 17.00
Mārupes mākslinieku meistarklases Rīgas Zoo!
• 18.jūlijā plkst. 15.00 - 17.00
Māla diena Jaunmārupē pie
Dienas centra “Švarcenieki”
• 21.jūlijā- plkst. 14.00 - 16.00
“Vecrīgas leģendas”. Jauno
mākslinieku plenērs, tiekamies
pie Pēterbaznīcas.
• 16.augustā plkst.15.00 - 17.00
Krāsu spēles Jūrmalas Brīvdabas muzejā.
• 17.augustā plkst.15.00 - 17.00
Zīmējuma darbnīca saimniecībā “Imakas.”
Līdz jāņem A4 zīmēšanas
bloks, krītiņi, ieejas biļete Rīgas
Zoo maksās 3 eiro.
Tālrunis 29760482, Ieva Caruka, biedrība “Mārupes radošā
laboratorija”, biedrība ‘’Ievas radošā darbnīca”

Biedrības “MāruGuns” vasaras nometnes

Biedrība “MāruGuns” arī šogad Jaunmārupē pamatskolas
‘’Brīvās Māras skolas’’ telpās
rīko Radošo vasaras skolu bērniem no 4 līdz pat 15 gadiem.
Tā ir lieliska alternatīva vasaras nometnei!
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Bērniem šogad piedāvājam 3
īpaši aktīvas, radošas un izglītojošas programmas:
No 27. jūnija līdz 1.jūlijam
programma ‘’Zalktis’’ piedāvās
bērniem no 7 – 15 gadiem apgūt
dažādas prasmes un iemaņas pie
amatniekiem - rotu kalšana, keramika, tautas mūzikas instrumentu
spēlēšana, radošās mākslas veidi, jaunas zināšanas par teātra un
uzstāšanās mākslu, veselīgu dzīvesveidu, ekoloģisku ēdināšanu,
sportu dabā, pirts zinībām, jogu
bērniem.
Šogad dosimies pārgājienā gar
jūru un meklēsim apslēpto mantu!
No 4.jūlija līdz 8.jūlijam

īpaša programma puišiem un
meitenēm –
“Māras&Ūsiņi”
bērniem no 7 – 15 gadiem. Puiši
apgūs izdzīvošanas mākslu dabā,
orientēšanos mežā, būs izgudrojumi un zinātniskie eksperimenti
ar “Laboratorium”, automodelisma trases čempionāts, vīru pirts
skola un pelde lielā baseinā, cīņu
māksla, spēka amuleta izveidošana, kino vakars, sports dabā un
daudz kas cits. Meitenes apgūs
skaistuma mākslu caur jogu dabā,
rotu veidošanu, modes skati, floristiku, pirts spa ar peldi lielā
baseinā, mandalu dejām, kā arī
sava spēka apzināšanos caur spēka dziesmām, mākslu un meiteņu

sarunām. Būs arī viens īpašs kino
vakars un tas vēl nav viss, jo pašās nedēļas beigās visiem puišiem
un meitenēm būs iespēja piedalīties kopīgā danču vakarā!
Pašiem mazākajiem no 4 - 6
gadiem esam sagatavojuši īpašu
programmu “Sprīdītis”. No 27.jūnija līdz 1.jūlijam bērni dosies
ciemos pie Meža mātes, bet no
4.jūlija līdz 8.jūlijam - pie Vēja
mātes. Šo divu nedēļu laikā bērniem būs iespēja piedzīvot brīvdabas izglītības metodes, mūsu
pasaku darbnīcu, iesim pārgājienā uz mežu, būs izzinošas rotaļas, spēles ar dabas materiāliem,
tautas mūzikas instrumentu spē-

lēšana, sports dabā, pasaku tēlu
ciemošanās, mākslas un amatniecības nodarbības, dubļu vannas
un daudz kas cits. Katram bērnam
tiks īpašā Sprīdīša “kuļķene” ar
burvju ieročiem!
Piesaki arī savu bērnu mūsu
Radošajai vasaras skolai, jo vasara šogad pie mums solās būt
notikumiem un piedzīvojumiem
bagāta!
Vairāk par visu mūsu mājas lapā
www.marasskola.lv vai meklējiet
info par mums arī Facebook/Brīvā Māras skola. Saziņai: info@
marasskola.lv, tel. 29682468
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Mārupes Vēstis

novadā

Vasarīgā gaisotnē Mārupē svinēti novada
bērnu un jauniešu svētki
29.maijā, atzīmējot mācību
gada noslēgumu, Jaunmārupē
svinēti devītie Mārupes novada
bērnu un jauniešu svētki “Ar
vasaru saujā”. Līdz ar dažādām
atrakcijām plašu brīvdabas koncertprogrammu sniedza novada
dejotāji, dziedātāji un viesmākslinieki. Vienlaikus svētku ietvaros noticis tautas skrējiens “Mārupe – 2016”, foto orientēšanās
sacensības “Stikla skrējiens” un

viens no svētku apmeklētājiem
pat laimējis jaunu velosipēdu.
Mārupes novada bērnu un jauniešu svētkus “Ar vasaru saujā” atklāja
ar jau tradicionālo svētku gājienu,
kas ik gadu kļūst arvien kuplāks,
no Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas uz svētku norises vietu Pašvaldības policijas motociklu un pūtēju orķestra pavadībā devās izglītības iestāžu kolektīvi, vecāki, radi
un draugi.

reižu skaitu un tas ir veselīgākais
no iepakojuma veidiem, tāpēc pret
stikla pudelēm un burkām ir jāizturas ar atbildību – pēc lietošanas tās
jāizmet stiklam paredzētajā kontei-

nerā. Paldies ikvienam sacensību
dalībniekam par atbildīgu attieksmi!” stāsta SIA “Eco Baltia vide”
direktors Jānis Aizbalts.

Tā kā šī gada svētku moto bija
“Labvēlīgam lidojumam teicama
starta vieta”, tad tie tā arī pagājuši
– mazliet virs zemes, baudot karuseļus un veidojot lidojošus pūķus
meistara pavadībā.
Jaunmārupes ūdenstorņa pļavās
bērnus sagaidīja bezmaksas karuseļi, piepūšamās atrakcijas, leļļu teātris, lauku sēta ar ponijiem un kazlēniem, izjādes ar zirgiem, Mārupes
novada Jauniešu Domes radošās
darbnīcas un pat laivu baseins, kurā
pasākuma noslēgumā bija iespēja
atveldzēties.
Īpašie viesi šī gada svētkos bija
grupa “Triānas Parks” ar savu koncertprogrammu.
Svētku noslēgumā dalībnieku
vidū tika izlozēta t/k “SPICE” specbalva – velosipēds 800 EUR vērtībā. Šī
dāvana mārupiešiem ir kā lielisks
aizsākums Mārupes novada Domes

Paldies pasākuma atbalstītājiem
– t/k “SPICE”, SIA Eco Baltia vide,
AS “Latvijas Zaļais punkts”, Biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, ģimenes
restorānam Hercogs, SIA “Mārītes
un t/k SPICE turpmākajai sadarbī- Foto Kompānija”, SIA “DEport”
bai.
(Joma), SIA “Kafijas Banka”, SIA
T/k “SPICE” direktore Iveta
Lāce: “Lieli un nozīmīgi notikumi
allaž saliedējuši Latvijas iedzīvotājus, palīdzējuši pacelties pāri ikdienas rūpēm un padomāt par nākotni.
Valsts 100.dzimšanas diena noteikti
ir tāds notikums. Jubilejas tuvošanās mūs iedvesmo tuvāk iepazīt
cilvēkus, kas dzīvo mums līdzās,
mūsu lieliskos kaimiņus. Mēs zinām, ka Mārupes novadā ir lieliski talanti un spējīgi cilvēki. Mēs
zinām, ka mārupiešiem ir lieliskas
idejas un plāni, kā padarīt Latviju
par labāku dzīvesvietu. Tādēļ gribam apvienot spēkus un kopā īstenot šīs ieceres. Ceru, ka šie svētki
kļūs par sākumu ražīgai sadarbībai,
lai nākamajā lielajā jubilejā varam
ar gandarījumu atskatīties uz paveikto.”

“Talsu Tipogrāfija”, SIA “MADARA Cosmetics”, SIA “Dion Sportlab”, AS „Tukuma Piens”.
Paldies visiem dalībniekiem un
organizatoriem par burvīgajiem
svētkiem!

Paralēli svētkiem Jaunmārupē norisinājās arī tautas skrējiens
“Mārupe 2016”, kuram reģistrējušies bija teju 300 dalībnieku. Mazie skrējēji vecumā no 3 līdz 10
gadiem startēja 150 līdz 600 metru
distancē, savukārt visiem pārējiem
bija atvērta 5 kilometru distance.
Šogad svētkus papildināja arī
foto orientēšanās sacensības, kurās
dalībniekiem bija iespēja uzzināt
stikla šķirošanas vietas Jaunmārupē

un izmēģināt spēkus Latvijas Zaļās
punkta un SIA “Eco Baltia vide”
organizētajās sacensībās “Stikla
skrējiens Mārupes novadā”.
“Stikla skrējiens novada iedzīvotājiem bija laba iespēja uzzināt stikla šķirošanas vietas savā novadā un
ir patiess gandarījums, ka zinātkāro
sacensību dalībnieku bija tik daudz
– turpat 100 stikla konteineru meklētāju. Stikls ir ārkārtīgi vērtīgs materiāls, ko var pārstrādāt bezgalīgu
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Spices divriteņa izlozē glauno Spices velosipēdu laimēja Ilvija Pelse
no Jaunmārupes. „Tas bija ļoti negaidīti. Izdzirdēju no skatuves savu
vārdu un nodomāju – vai tiešām es starp tūkstoš cilvēkiem? Ritenis ir
sievišķīgs un glamūrīgs, paldies Spicei,” tā par jauno ieguvumu Ilvija.

Godināti novada
jaundzimušie
un viņu ģimenes
21.maijā Mārupes kultūras
namā svinīgā pasākumā „Esmu
mazais mārupietis” pašvaldība
sumināja
pašus
mazākos
novadniekus un viņu ģimenes.
Sirsnīgā gaisotnē tika sveikti
vairāk kā 100 mazuļi, kuri
dzimuši 2015.gada decembrī
un 2016.gada janvārī, februārī,
martā un aprīlī.
Mārupes jaundzimušos un
viņu vecākus svinīgajā pasākumā
“Esmu mazais mārupietis” sveica
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Līga
Laupere, pasniedzot katrai ģimenei īpaši veidotu monētu un novēlot mazajiem mārupiešiem augt
stipriem, veseliem un laimīgiem.
Pēc dzimstības rādītājiem Mārupes novads jau vairākus gadus
Pierīgā ir starp līderiem. Pagājušajā gadā novadā piedzimuši 365
mazuļi, pārsniedzot iepriekšējo
gadu dzimstības rādītājus.
No maija līdz augustam dzimušie mazuļi un viņu ģimenes tiks
godinātas šī gada 17.septembrī.
Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu neapmeklēja, par mazā mārupieša monētas saņemšanu aicinātas sazināties ar pašvaldību,
zvanot pa tālruni 67149868 vai
rakstot uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv.
Jaundzimušo sveikšana kā tradīcija aizsākta Mārupes novada
90. dzimšanas gada ietvaros, lai
ik gadu Mārupes ģimenēm īpašā
svētku pasākumā teiktu paldies
par Latvijas jaunās paaudzes veidošanu.

Mārupes pašvaldība
atbalstījusi vēl trīs
vasaras nometnes
Ar Mārupes novada pašvaldības atbalstu 2016.gada vasarā
augusta mēnesī papildus tiks atbalstītas trīs bērnu un jauniešu
vasaras nometnes.
Pieteikšanās nometnēm sāksies
2016.gada 15.jūlijā plkst.10:00,
nosūtot pieteikumu uz izvēlētās
vasaras nometnes e-pasta adresi
vai aizpildot pieteikuma formu
norādītajā interneta vietnē.
• „Saules stari”, 1.- 12. augusts,
norises vieta - Mārupes novada
Skultes sākumskola, Skultes
iela 25, Skulte, bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem, kontaktpersona Irina Nikolajeva,
27055081, pieteikšanās nikolajeva.ira@gmail.com
• “Tīraines pienenes”, 1. – 12.
augusts, norises vieta - Latvijas
Veselības un sporta asociācija,
Pakalniņu iela 4, bērniem no
7 līdz 11 gadiem, kontaktpersona Gražina Stolovska, tel.
29539097,
grazhina@mail.
ru, pieteikšanās www.veseliba-sports.lv mājaslapā
• „Krāsu rasola mazie gudrinieki”, 8.- 19.augusts, norises vieta
- Mārupes pamatskola, Visklanu iela 7, Tīraine, bērniem no
7 – 12 gadiem, kontaktpersona
Inese Damula, tel. 20364944,
pieteikšanās inda12@inbox.lv
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Mārupes Vēstis

jauniešiem

Mārupes Jauniešu Vēstis
2016.gada jūnijs

Intervija ar pašmāju rakstnieci Lauru Dreiži

Jau sen latviešu literatūru nevar saukt par garlaicīgu arī Lauras Dreižes dēļ. Viņas grāmatas ir oriģinālas, interesantas un neparastas. Uzzini par viņu vairāk intervijā!
JD: Cik ilgs laiks vajadzīgs, lai uzrakstītu labu grāmatu?
L.D.: Tas ir ļoti atkarīgs no rakstnieka. Viens autors lielisku
grāmatu uzrakstīs gada laikā, citam vajadzēs divus, trīs vai pat
desmit gadus. Man pašai grāmatas uzrakstīšana prasa vidēji
gadu, bet jāņem vērā arī tas, ka katram stāstam ir savs temps,
kādā iespējams to izstāstīt. Piemēram, visas trīs “Danse Macabre” daļas es uzrakstīju apmēram 2 gadu laikā, jo teksts lauztin
lauzās uz āru. Turpretī šobrīd topošo grāmatu – “Tā runāja Zosu
māte” – rakstu jau divarpus gadus, un, lai gan man pašai šis
darbs ļoti patīk, tā izlikšana uz papīra prasa diezgan lielu piepūli. Protams, vēl varētu uzsākt diskusiju par to, kādai tieši ir jābūt
grāmatai, lai to dēvētu par labu...

JD: Kādi plusi un mīnusi ir
rakstnieka profesijai?
L.D.: Vislielākais pluss – nekad
nav garlaicīgi. Šķiet, manā galvā
risinās nepārtraukta filma – rodas
arvien jaunas stāstu idejas un papildinās jau esošās, skan varoņu
balsis, izspēlējas dažādas situācijas. Ir pat tāda sajūta, ka viss, ko
pierakstu, nemaz nav manis izdomāts un patiešām kaut kur notiek.
Kur? To gan es nezinu, un varbūt
labi, ka tā! Par mīnusiem man ir
grūti spriest, jo es rakstīšanu uzskatu par visbrīnišķīgāko nodarbi pasaulē, tomēr materiālā puse
nav sevišķi iepriecinoša – tā kā
Latvijas tirgus ir neliels, latviešu
rakstniekam paralēli ir nepieciešama vēl kāda nodarbošanās, lai
ēdienreizēs būtu ko likt uz galda,
izņemot galdautu.
JD: Ko Jūs novēlētu šīs intervijas lasītājiem?
L.D.: Lasiet, sapņojiet un nekad
nezaudējiet ticību brīnumiem! Tie
bieži vien slēpjas tuvāk, nekā
šķiet, vajag tikai turēt acis vaļā!
Visu interviju lasiet “Mārupes
Jauniešu Vēstis” jūnija numurā,
www.jaunatnemarupe.lv.

Mārupes novada Jauniešu Domes informatīvs izdevums
“Mārupes Jauniešu Vēstis”. Pilnu šī izdevuma versiju un šeit
redzamo rakstu turpinājumus meklējiet www.jaunatnemarupe.lv sadaļā Mārupes novada Jauniešu Dome, Mārupes
Jauniešu Vēstis.

Jūnija numurā lasiet:
• intervija ar Lauru Dreiži
• “Zelta Āboliņa 2016” fināls
• Mārupes Jauniešu Dome palīdz Lībera kausā
• “Ar vasaru saujā”
• slenga vārdnīca
• krustvārdu mīkla
• burtu juceklis
• etiķete
• zemeņu laiks
• Mārupes Jauniešu Dome iesaka - receptes ar
zemenēm
• 10 izaicinājumi
• Kā svinēt Jāņus?
• Jāņi citur pasaulē
• anekdotes
• dziesmu top20 Latvijā
• komiksu konkurss
• fotokonkurss “Mārupes eksotika”
• Sauļošanas ietekme
• Ielīgošanas pasākums
• Ārstniecības augi
• Ko darīt vasarā (20 lietas)
• Jaunie dalībnieki

Mārupes Jauniešu Dome palīdz
Lībera kausā
Šogad, 21. maijā, notika ikgadējās velo sacensības “Lībera
Kauss”, kurās par balvām sacenšas kā bērni, tā pieaugušie. Šajā
pasākumā palīdzēja arī Mārupes Jauniešu Domes jaunieši: Jēkabs Tutiņš, Nikola Krista Ivanova, Patrīcija Šteinberga un Elīza
Kalniņa.
Jaunieši izpalīdzēja dažādos darbos, piemēram, fotografēja,
reģistrēja dalībniekus, rakstīja diplomus, palīdzēja tiesnešiem.
Jaunieši ar prieku pildīja sev uzticētos pienākumus, saulainais
laiks radīja lielāku gandarījumu par paveikto.

Mārupes jaunieši kā brīvprātīgie svētkos “Ar vasaru saujā”

“Zelta Āboliņš 2016” fināls
Šogad jau otro gadu pēc kārtas Mārupes novada Jauniešu
Dome rīkoja talantu konkursu jauniešiem, kurā bija iespēja iegūt
lieliskas balvas no Mārupes novada Domes un pasākuma atbalstītājiem. Izsakām milzīgu paldies šo pasākumu sponsoriem un
atbalstītājiem: Mārupes novada Dome, Bona Transport Group,
Kreiss, Bona Select, Bowlero, Silja, airPrint, Studio Figura.
„Zelta Āboliņa” finālā, kas notika 7. maijā Mārupes novada
kultūras namā, bija 7 grupu un 8 individuālie priekšnesumi. Fināla žūriju pārstāvēja Ilze Žunde, Ieva Caruka, Elīna Grāve un
Jēkabs Tutiņš. Šajā dienā redzēt jaunos talantus ieradās kā jauniešu, tā arī pieaugušie. Talanti bija dažnedažādi: bmx, dejošana, bungu spēlēšana, klavierspēle, dziedāšana, flautas spēlēšana,
balets, u.c.
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Jauni dalībnieki
Mārupes
Jauniešu Domē!
Mārupes Jauniešu Domes sastāvs palielinājies ar
krietnu cilvēku daudzumu.
Svētkos “Ar vasaru saujā”
pievienojās Elīza Dāldere,
Annemarija Micīte, Elīna
Lāce un Daša Baranova.
Vēlāk pievienojās arī Laine
Paupere un Arta Ozolzīle!

Otrdiena, 14.jūnijs, 2016

Mārupes Vēstis

mārupes vidusskolā

Mārupes vidusskolas skolēni izcīna divas
zelta medaļas “ZZ Čempionātā”

ZZ čempionāta 2016 uzvarētāji Mārupes vidusskolas 5.c klase ceturtdien tika pie savas
godam nopelnītās balvas – velosipēdiem.
„ZZ Čempionāts” ir trakas sacensības starp klasēm
visā Latvijā, kurās, pārbaudot
drosmi, cīņassparu, atjautību,
radošumu un klases vienotību,
Zelta Zivtiņa dāvā neaizmirstamus piedzīvojumus un lieliskas
balvas pašām draudzīgākajām
klasēm. Šogad uzvarētāja godu
nopelnījušas divas Mārupes
vidusskolas klases - 5.c un 11a.
klase.
Šogad čempionātā pieteicās ap
2000 klasēm, un arī Mārupes vidusskolas klases bija starp tām.
6.a, 6.c, 5.c, 8.a, 10.a un 11.a klases, izpildot mājasdarbu, kvalificējās pusfinālam un, sākot ar 12.
maiju, devās vienas dienas piedzīvojumā uz Jelgavu un Liepāju.
Katrai no klasēm vajadzēja
gatavoties šim nopietnajam pasākumam, ne tikai izpildot mājasdarbu, bet arī vajadzēja izveidot klases karogu un interesantu

nosaukumu: 6.a – ZZ naži, 8.a –
Mārupes miljonāri, 5.c – 30 Mārupes gurķi, 10.a – NaTuReAl,
11.a – Kamenēm nav dzeloņa. 12.
maijā bija pirmais pusfināls, kurā
piedalījās Mārupes skolēni. Viņi
devās uz Jelgavu, kur visas dienas
garumā pildīja dažādus – gan sarežģītus, gan vieglus uzdevumus,
skrēja aktivitātēs un labi pavadīja
laiku.
Sasniedzot augstākos punktus,
8.a klase izcīnīja ceļazīmi uz finālu, kur tika 18 no 60 pusfinālistu
klasēm. Jau pēc dažām dienām
stafete tika nodota lielākajām klasēm – vidusskolai. 10.a un 11.a
klase mēroja tālu ceļu, izbaudīja
ļoti sliktus laikapstākļus un izcīnīja iespēju pievienoties 8.a klasei
ceļā uz finālu. Starp citu, arī 11.a
klase pusfinālā ieguva 2.vietu. Kā
saka Dagnija Puniņa: “ZZ bija
viens liels piedzīvojums, paguvām gan izmirkt caur cauri, gan

smaidīt par izpildītiem uzdevumiem, kuri bija gana dīvaini, jo
ikdienā reti gan vajadzētu izmērīt
trapecei laukumu lielākā izmērā
nekā esam mēs paši, bet, protams,
viss bija izpildāms.”
Pēc pāris dienām nodevām stafeti mazākajiem dalībniekiem, bet
viskuplākajā skaitā – 5.c, kuri arī
devās uz Liepāju un izcīnīja ceļazīmi uz finālu. Fināls norisinājās
Jūrmalā, kur cīnījāmies par iespēju iegūt kādu no godalgotajām
vietām. Bet pēc būtības galvenais
bija pavadītais laiks un brīnišķīgās emocijas, kas pavadītas kopā
ar klasi. Un ja jau par vietām, tad
Mārupei šis gads bija īpaši veiksmīgs, jo mūsu kontā ieripojušas
veselas divas zelta medaļas jeb
1.vietas – 5.c un 11.a klasei. 5.c
ieguva balvā velosipēdus visai
klasei un 11.a – ceļojumu uz Tatru
kalniem Slovākijā.
Nikola Krista Ivanova

Apbalvoti labākie Mārupes vidusskolas skolēnu
mācību uzņēmumi

Mārupes vidusskolā š.g. 12.
maijā notika skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) konkurss,
kurā piedalījās astoņi SMU.
Žūriju pārstāvēja uzņēmēji no
biedrības “Mārupes uzņēmēji”,
pārstāvis no Mārupes novada
Domes un skolotāja Līga Lagzdkalne.
Vērtējot skolēnu uzņēmumus, žū-

rija uzklausīja SMU prezentācijas,
kurās jaunieši stāstīja par biznesa
ideju, veiktajiem ekonomiskajiem
aprēķiniem, pašu izveidoto logo un
rādīja izstrādātos prototipus.
Šajā konkursā 1. vietu ieguva
SMU “ChargeUS”, kuri ir izstrādājuši bezvadu lādētāju mobilajiem telefoniem, 2. vietu ieguva
SMU “Billows”, kuri ir izdomājuši

un izgatavojuši grāmatu vākus ar
spilvena funkciju, 3. vietu ieguva
SMU “SYZYGY”, kuri piedāvā
vannas bumbas.
Paldies uzņēmējiem no biedrības “Mārupes uzņēmēji” par SMU
veltīto laiku un naudas balvām
visām pirmajām trīs vietām, un
Mārupes novada Domei par specbalvu.

Skolēnu konkursa „Sacenties pats ar
sevi!” noslēguma pasākums Mārupes
vidusskolā
30.maijā notika skolēnu konkursa „Sacenties pats ar sevi!”
laurātu un finālistu apbalvošanas pasākums.
Konkurss „Sacenties pats ar
sevi!” šogad notika jau piekto
reizi. Konkursa pastāvēšanas vēsturē šis bija īpašs gads, jo no 13
konkursa dalībniekiem, kuri ir nonākuši līdz finišam, tikai 2 skolēni
piedalījās pirmo reizi. Tie ir Rūdolfs Drevinskis no 5.b klases un
Karlīna Grapmane no 7.b klases.
Pārējie 11 dalībnieki piedalījās
jau otro un trešo reizi, bet Kaspars
Molls no 9.b klases šajā konkursā
līdz finālam ir nonācis jau ceturto
reizi.
Jāatzīmē, ka konkursa īpatnība
ir tāda, ka dalībnieki nesacenšas
viens ar otru un līdz ar to nav
konkurentu. Ir jābūt lielai
gribai un stipram raksturam,
lai sacenstos pats ar sevi, lai
pamudinātu sevi strādāt labāk,
izdarīt vairāk, kārtīgāk un visas
lietas izdarīt laikā līdz galam, un
vēl gūt no tā visa prieku.
Rakstot savu mācību gada
noslēguma sasniegumu izvērtējumu, konkursa dalībnieki dalījās
ar savām atziņām. Lūk, dažas no
tām:
“Man ir liels prieks par to, ka
nepadevos un turpināju šo konkursu, jo tā ir pieredze un interesants notikums!” (Karlīna),
“Negribēšanas un slinkuma brīdī piespiežot sevi strādāt, var sasniegt savu mērķi.”
“Sajūta, ka esmu paveicis labu
darbu. Šis konkurss man bija kā
izaicinājums sacensties pašam ar
sevi. Esmu sasniedzis savu mērķi, bet vēl ir uz ko tiekties!” (Rūdolfs),
“Šoreiz nesasniedzu iecerēto
atzīmi, tomēr sapratu, ka tas nav
pats svarīgākais. Svarīgākais bija
censties sasniegt šo mērķi. Es saprotu, ka svarīgāk ir censties un
darīt kaut ko. Galvenais ir vēlēšanās, labais mērķis un darbs, kas

jāiegulda!” (Eva Jūlija),
“Mana atziņa ir tāda: “Jo cītīgāk mācīsies, jo labāki būs tavi
rezultāti. Man atziņa tiešām ir
īsta, jo man tā ir bijis ne vienu reizi vien! “” (Jēkabs),
“Man ir prieks, ka esmu tik tālu
tikusi! Es tiešām iesaku arī citiem
piedalīties šajā konkursā. Šī ir
lieliska iespēja pārliecināties par
saviem spēkiem un sasniegt lieliskus rezultātus mācībās” (Emija
Nikola),
“Priecājos, ka viss ir veiksmīgi
padarīts! Atziņa- lai sacenstos ar
citiem, vispirms ir jāuzvar pašam
sevi! ” (Kaspars Markus).
Arī šogad balvas tika piešķirtas
2 nominācijās: konkursa “Sacenties pats ar sevi!” FINĀLISTS un
LAUREĀTS.
Titulu FINĀLISTS un piemiņas balvu saņem visi konkursanti,
kuri ir piedalījušies visās konkursa kārtās, ir nonākuši līdz konkursa finišam, bet nav sasnieguši mācību gada sākumā plānoto vidējo
vērtējumu.
Titulu LAUREĀTS un piemiņas balvu saņem visi konkursanti,
kuri ir sasnieguši un pat pārsnieguši mācību gada sākumā plānoto vidējo vērtējumu. Šogad ir
lielākais laureāti skaits konkursa
vēsturē- mums procentuāli ir vislielākais laureātu skaits no kopējā
finālistu skaita – 8 laureāti un 5
finālisti.
Apsveicam konkursa LAUREĀTUS un FINĀLISTUS:
Rūdolfu Drevinski (5.b), Annu
Līnu Dobeli (6.a), Jēkabu Krūmiņu (7.b), Kristiānu Daubergu
(7.b), Karlīnu Grapmani (7.b),
Loti Anniju Ankalniņu (7.c),
Madaru Broku (7.c), Signi Liepiņu (7.d), Elzu Raitu (8.d), Elīzu Zeizu (8.d), Evu Jūliju Tirāni
(8.d), Emiju Nikolu Kareli (9.a)
un Kasparu Markusu Mollu (9.b).
Biruta Sūnaite, Mārupes
vidusskolas direktora vietniece
izglītības jomā

Mārupes vidusskola kļūst par
Mammadaba vēstniecību

Novērtējot mācību gadā paveiktos darbus, par nākamā gada AS
“Latvijas valsts meži” projekta
Mammadaba vēstniecību Rīgas reģionā ir nominēta Mārupes vidusskola. Mammadaba vēstniecības
tituls ir pārejoša balva, kuru par
īpaši labiem panākumiem uz gadu
Otrdiena, 14.jūnijs, 2016

piešķir astoņām skolām astoņos
“Latvijas valsts mežu” reģionos.
Projekta laikā skolotāji ar skolēniem dodas dabā, mācās par to
un iegūst ne tikai zināšanas, bet arī
pozitīvas emocijas, smeļas dabas
doto prieku, lai kļūtu par Mammadaba meistarklases meistariem.
Kopumā bija jāpaveic trīs atbildīgi
meistardarbi – āra meistarstunda,
koka meistarstiķis un meža meistardiena.
Ar aizrautību tika pētīti koki tuvākā un tālākā apkārtnē, tika gatavoti koka darbi – mākslas objekti,

āra tāfeles, iekārtotas zaļās klases,
sajūtu takas, koka spēles, putnu
būri un daudz citu interesantu un
noderīgu lietu gan mācību procesam, gan brīvajiem brīžiem, kā arī
tika pavadītas dienas mežā, izzinot
un iepazīstot to. Šajā mācību gadā
projektā iesaistījās 530 skolotāji
no 151 Latvijas skolas.
Mārupes vidusskolā vēstniecība darbosies 2016./2017.mācību
gadā, kura noslēgumā mūsu skola
saņems īpašos vēstniecību meistarības meža kociņus, lai simboliski
audzētu savu skolas meistarmežu.

Dokumentu iesniegšana Mārupes
vidusskolas 10. klasē notiek no
13.06.2016 līdz 15.06.2016 (no 9:00
līdz 13:00)
Mārupes vidusskola uzņem skolēnus 10. klasē
šādās programmās:
• matemātikas programma;
• komerczinību programma;
• vispārizglītojošā programma.
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Mārupes Vēstis

izglītība un sports

Jaunmārupes pamatskolas tautas
deju kolektīva “Ozolēni” atskaites
koncerts ”Deju virpulis”

Ir noslēgusies Jaunmārupes
pamatskolas deju kolektīva
“Ozolēni” deju sezona. 26.maijā dejošanas sezonu noslēdzām
ar koncertu Mārupes Kultūras
namā. Koncertā piedalījās 130
mūsu skolas pirmsskolas un
pamatskolas dejotāji, skatītāju
zālē brīvu vietu nebija. Dejotāji izdejoja astoņpadsmit dejas,
kuras savā raksturā bija ļoti
atšķirīgas un līdz ar to koncerts
bija ļoti interesants. Vecāki aizkustinājumā nobirdināja pa
asarai, redzot savu mazo dejojam un izdejojot sarežģītas deju
kombinācijas un zīmējumus.
Pasākumu vadīja mūsu skolas
lepnums skolniece Elizabete Liepa un mājturības skolotājs Alvis
Reinis, kurš iejutās arī deju ritmā.

Paldies sakām arī pedagogiem,
kas brīvprātīgi palīdzēja, lai koncerts izdotos! Paldies – Zinaidai
Spādei un Karīnai Polcei par atbalstu deju iestudēšanā un pasākuma organizēšanā, kā arī Ingunai Rakulei, Dainai Mediņai un
Diānai Zemītei par līdzdalību un
atbalstu pasākuma organizēšanā.
Milzīgu paldies izsakām skolotājai Anitai Ozoliņai, kura ikdienas darbā rāda un māca kā
bērniem, tā arī vecākiem dejas
varenumu. Skolotājai, kura spēja
tik īsā laika posmā izveidot krāšņu un emocijām bagātu deju koncertu.
Lai nākošais gads raiti turpina
virpuļot dejā!
Ilze Graudiņa, Jaunmārupes
pamatskolas DVAJ

“Zeltrīti” piedalīsies starptautiskajā Ekoskolu
projektā “Ēdam atbildīgi!”

Pirmais pieredzes bagātais
gads projektam “Ēdam atbildīgi!” ir gandrīz aizritējis, 20 pilotskolas Latvijā ir īstenojušas
daudzveidīgas aktivitātes un
kopā strādājušas pie metodoloģijas. Šobrīd, atlases kārtā ir
izvēlētas 50 izglītības iestādes,
kas pievienosies projektam otrajā kārtā, 2016. /2017. mācību
gadā, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”.
Laimīte Seņkāne, PII “Zeltrīti”pirmsskolas izglītības metodiķe: “PII “Zeltrīti” trīs gadus aktīvi piedalās Ekoskolu programmā.
Ar lielu aizrautību pieteicāmies
arī atlasei dalībai projektā “Ēdam
atbildīgi”, jo veselīgs uzturs ietver sevī visas barības vielas, kas
nepieciešamas bērnu augšanai,
fiziskai un garīgai attīstībai un
aktivitātei. Ēdot veselīgi, pilnvērtīgi un atbildīgi jau no bērnības,
mums ir iespēja nostiprināt savu
veselību nākotnē, kā arī mainīt
sabiedrības attieksmi un paradumus, domājot par ēdienu, kas ir
ilgtspējīgāks – bioloģiski audzēts,
sezonāls, vietējs, godīgs ēdiens,
tas ir brīvs no ĢMO. Nākamā mācību gada laikā, projekta “Ēdam
atbildīgi” ietvaros, plānojam

Olimpiskās ieskaņas PII” Lienīte”

kopā ar bērniem izvērtēt kāda
ir produktu iepirkšanas politika
ģimenēs un sabiedrībā, audzēsim
paši savus dārzeņus gan grupās,
gan āra teritorijā. Kulinārijas
nodarbībās gatavosim veselīgus
ēdienus un dzērienus, veiksim
dažādus pētījumus par produktu
izcelsmes valstīm un to sastāvu,
kā arī veidosim un nostiprināsim
bērniem priekšstatus par atbildīgu
ēšanu, atbildīgu iepirkšanos caur
praktiskām un izglītojošām ikdienas aktivitātēm pirmsskolā, spēlēm un lomu rotaļām, kā arī aktīvi
informēsim sabiedrību ar mūsu
pētījumu rezultātiem un arī citus
aicināsim ēst atbildīgi!”
„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas
aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un
turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas
sastāvdaļa.
Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis ‐ Bulgārija, Horvātija,
Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.
Aizvien svarīgāks kļūst jautājums
gan par to, kādu iespaidu uz mūsu
veselību, vidi atstāj pārtika, ko

ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūkuma un
pārprodukcijas paradoksu.
Sākot apzināties atbildību par
savu ķermeni, arī skolēni var sākt
aizdomāties par pārtikas ietekmi
uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir
viena no mūsu pamatvajadzībām,
šis temats ir nesaraujami saistīts
ar daudzām vides tēmām, kuru
skatīšana caur pārtikas prizmu
veicina sistēmisku domāšanu un
ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi,
mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.
Caur dažādām aktivitātēm un
izglītojošiem materiāliem, programma informēs par globāliem
izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī – reģionā, pilsētā vai
ciematā. Tā veicinās izpratni par
efektīvu resursu izmantošanu,
bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām un
godīgu tirdzniecību; par šķietami
attālinātām tēmām, kuras mēs
varam ietekmēt pozitīvi vai negatīvi, mainot savus ēšanas paradumus. Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!”
saņems finansiālu atbalstu savu
ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides
izglītības fonds. Vides izglītības
fonda darbību Latvijā atbalsta
Latvijas vides aizsardzības fonds.
Laimīte Seņkāne, PII “Zeltrīti”
pirmsskolas izglītības metodiķe

Mārupes SC audzēkņi satiek
Porziņģi

piādes disciplīnām ,un paši tika
aicināti izmēģināt spēkus dažādās distancēs. Bērni piedalījās
Meža olimpiādē, kur uzdevumi bija atbilstoši katram meža
dzīvniekam.
Bērni sacentās vairākās
distancēs: Lācis makšķernieks,
lapsa medniece, veiklais vilciņš,
vāvere riekstos, kurmītis alā, zaķis kāpostos, stirniņa uz upi lec!
Visi aktīvi skrēja, leca, makšķerēja zivis, nesa smiltis, rāpoja un
lēja ūdeņi. Bērni ar prieku kustējās un iejutās dažādās lomās.
Noslēgumā visi tika aicināti
nodejot atvadu deju un godam
5.jūnjā Elektrum Olimpiskajā
saņemt nopelnītās olimpiskās me- centrā banka “Citadele” organizēja
Šodien, 8. Jūnijā PII „Lienī- piādes ieskaņas, kurā bērni tika daļas.
lielāko Kristapa Porziņģa fanu tikInga Briede, sporta skolotāja šanos, kura laikā Rīgā pulcējās 250
te” tika rīkotas vasaras olim- iepazīstināti ar vasaras olim-

jaunieši no 41 Latvijas pilsētas. Tikšanos ar basketbola leģendu nopelnīja arī mūsu Mārupes SC izcilnieki
Ralfs Vinters un Jēkabs Niedra.

Latvijas bērnu un jauniešu teātra izrāžu parāde “Spēlēsim Te-ātri” Liepājā
Esam atgriezušies no Latvijas bērnu un jauniešu teātra
festivāla Liepājā, kurā piedalījās Jaunmārupes pamatskolas
3. klašu teātra pulciņš.
Festivāls notika no 2.-4. jūnijam. Teātra izrāžu parādē mūsu
kolektīvs rādīja izrādi “Gotiņa
parastā”, kura bija saņēmusi 1.
pakāpes diplomu teātru skatē
Latvijā un izvirzīta šim festivālam.
Pasākumu organizēja
VISC un Liepājas Bērnu un
jaunatnes centrs. Pasākumā piedalījās 72 teātru kolektīvi no
visas Latvijas un kopējais dalīb-
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nieku skaits pārsniedza 1000.
Piedalījās arī teātra sporta dalībnieku 34 komandas ar vairāk
nekā 180 skolēniem. Mazajiem
aktieriem bija iespēja noskatīties
vairākas citu kolektīvu izrādes
un gūt priekšstatus par pantonīmu, ēnu teātri, leļļu teātri, teātra
sportu, kā arī skatīties profesionāļu sniegumu. Izrādes notika
Liepājas jaunajā koncertzālē
“Lielais Dzintars”. Piedalījāmies
gan pasākuma atklāšanā, gan gājienā, kurš notika pēdējā dienā.
Saņēmām festivāla Pateicību par
veiksmīgu piedalīšanos Latvijas

skolu teātru izrāžu parādē, kura
notiek ik pēc četriem gadiem.
Šis brauciens katru no mums
iedvesmoja un deva ierosmi turpināt iesākto - spēlēt
teātri, lai iepriecinātu skatītājus, celtu savu pašapziņu,
rosinātu iztēli, fantāziju un stimulētu citus skolēnus to darīt.
Paldies par atbalstu Mārupes
novada Domei, skolas administrācijai, vecākiem un skolotājām
D.Mediņai, E.Piļkai.
Z.Spāde, Jaunmārupes pamatskolas teātra pulciņa vadītāja

Otrdiena, 14.jūnijs, 2016
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sports
Septiņgadīgajam Markusam
Domorackim 6.vieta
BMX pasaules čempionātā

Maija beigās tālajā Dienvidamerikas valstī Kolumbijā, Medelinas pilsētā, notika šī gada
BMX pasaules čempionāts,
kurā piedalījās divi jaunie sportisti no Mārupes BMX kluba –
dvīņubrāļi Markuss un Ralfs
Domoracki.
25. maijā Markuss un Ralfs +30
grādu karstumā startēja 7 gadīgo
challenge 20” grupā, kurā piedalījās 58 dalībnieki no 15 dažādām
valstīm. Ralfs trīs priekšbraucienos izcīnīja 2.,4. un 2. vietu,
nodrošinot sev vietu 1/4 finālā.
Brālim Markusam veicās labāk
– visos trijos priekšbraucienos
viņš pārliecinoši izcīnīja 1. vietu
un līdz ar to vietu 1/4 finālā un 1.
izvēli startā.
1/4 finālā braucēji jau bija spēcīgāki, Ralfs 1/4 finālā palika 7.
vietā, kas nedod iespēju cīnīties
tālāk, savukārt Markuss 1/4 finālā izcīnīja 4. vietu un nodrošināja

vietu 1/2 finālā.
1/2 finālā Markuss atkal izcīnīja
4. vietu, tādējādi nodrošinot vietu
starp labākajiem astoņiem finālā.
Finālā Markusam pretī stājās
divi ASV braucēji, divi Kolumbijas un pa vienam no Austrālijas, Nīderlandes un Ekvadoras.
Starts Markusam finālā īsti nepadevās (novēlots), līdz ar to tika
izcīnīta 6. vieta, apsteidzot divus
Kolumbijas pārstāvjus, kas ir atkārtojums 2015. gada rezultātam
pasaules čempionātā Beļģijas pilsētā Zolderā.
Pirmās divas vietas pasaules
čempionātā šogad izcīnīja ASV
pārstāvji un trešo austrālietis.
Līdz nākamajam pasaules čempionātam, kas 2017. gadā risināsies ASV, Markuss visās BMX
sacensībās startēs ar 6. starta numuru.
Sveicam jauno sportistu un viņa
vecākus ar panākumiem!

Lībera kausā 2016 startē
dažāda vecuma velobraucēji

21.maijā lieli un mazi velobraucēji pulcējās Jaunmārupes
stadionā, lai piedalītos ikgadējo
Mārupes novada velokrosa sacensību „Lībera kauss 2016” 1.
posmā.
Sacensībās startēja vairāk kā
simts dažāda vecuma un pieredzes velobraucēji no Mārupes un
apkārtējiem novadiem – ikviens,
kam bija interese, sportiskais gars
un velosipēds. Šoreiz sacensībās
bija iespēja izbraukt dažāda garuma trases, sākot no 400 m, kurās
startēja paši mazākie, līdz pat 14
km trasei, kurā sacentās jau velo
braukšanas lietpratēji.
Jaunākie sacensību dalībnieki
– dvīņu brālīši Jēkabs un Ernests
- nebija pat divus gadus veci, taču
abi godam nobrauca visu 400 m
distanci. Visvairāk dalībnieku
bija 2008-2010.g dzimušo vecumu grupā.
Sacensību idejas autors ir z/s
Otrdiena, 14.jūnijs, 2016

„Jaunmārtiņi” īpašnieks Andris Lībers, kura tēvs Voldemārs
Lībers savulaik bijis viens no
veiksmīgākajiem velosportistiem
Latvijā. Kā atzīst dienas centra
“Švarcenieki” vadītājs Gatis Vācietis, viens no sacensību organizatoriem, kuplais dalībnieku
skaits ir apliecinājums tam, ka
mārupiešiem ir nepieciešamas
šādas tautas sacensības, kurās ikviens, neatkarīgi no braukšanas
iemaņām, var pārbaudīt savas
spējas un gūt sacensību pieredzi.
Velosacensības
organizēja
dienas centri „Švarcenieki” un
„Tīraine” sadarbībā ar Mārupes
sporta centru un brīvprātīgajiem
jauniešiem no Mārupes Jauniešu
Domes.
Sacensību rezultāti apskatāmi
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sports.
Sacensību 2. posms plānots šā
gada 3.septembrī.

Mini motokross uzsāk 4. sezonu,
pulcējot kuplu dalībnieku skaitu
1.jūnijā Mārupes mototrasē
„Vilciņi” savu sezonu atsāka
ilgi gaidītās bērnu un jauniešu
motokrosa sacensības - Mārupes kausa izcīņa Mini Motokrosā. Jau pirmajā posmā sacensības pulcēja vareni kuplu jauno
sportistu skaitu – kopskaitā trasē devās 70 jaunie talanti, bet
posma organizators bija parūpējies, lai dalībnieki cīņas varētu aizvadīt kvalitatīvā trasē.
Mini Motokrosa sacensības uzsākušas savu ceturto sezonu un
izskatās, ka arī šis gads būs veiksmīgs, jo braukt gribētāju nedz
no Latvijas, nedz kaimiņvalstīm
netrūkst. Pirmais posms kopskaitā pulcēja 70 sportistus, kuri apņēmības pilni cīnījās par vietām
uz pjedestāla un guva tik vērtīgo
pieredzi profesionālajā sportā. Visas dienas garumā trasē devās 15
dažādas motociklu klases – katram braucējam bija iespēja startēt piemērotākajā no tām. Ņemot
vērā lielo karstumu, sacensību
organizators Aivars Ābols bija
nodrošinājis atkārtotu trases laistīšanu, lai tajā neveidotos putekļi, kā arī parūpējies par jaunu un
iespaidīgu goda pjedestālu.
Arī pats Ābols atzīst, ka sacensību pirmais posms aizvadīts
veiksmīgi un visi sportisti esot
bijuši ļoti apmierināti. Katru reizi
esot prieks redzēt jaunos sportistus dodamies trasē tik kuplā skaitā
– tas liecina, ka motokross ir gana
populārs sporta veids Latvijā.
Q50 Jaunākajā grupā pirmo vietu izcīnīja Roberts Purmalis. Otro
vietu ieņēma Markuss Andrecs,
bet trešo – Artūrs Šneiders (X99/
Slīterāni). Q50 Vecākajā grupā
uzvaras laurus plūca pieredzējušais Latvijas Junioru čempionāta
braucējs Kārlis Neija (Motokruīzs), otrajā vietā ierindojās Kārlis Straubergs (X99/ Slīterāni),
bet trešajā – Mārtiņš Puķītis. Savukārt Q50 Rūķīšu klasē uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena
kāpa Marsels Vasiļčiks, otro vietu izcīnīja Ernests Reisons, bet
trešo – Dans Puhaļskis. Nedaudz
mazāka konkurence bija vērojama lielākajās kvadraciklu klasēs,

kur Q100 Jaunākajā grupā startēja Sabīne Badune, Q100 Vecākajā grupā – Aksels Cīrulis (X99/
Slīterāni), bet Q70 klasē – Reinis
Bogomols (Motokruīzs). Taču
priekšā vēl visa sezona.
Sīvas cīņas bija vērojamas arī
solo motociklu klasēs – MX50
Jaunākajā grupā pārliecinošu
sniegumu uzrādīja Patriks Igals,
kuram pirmā vieta, otro vietu ieņēma kaimiņu sportists Matas
Skodzius, bet trešajā vietā ierindojās Toms Dankerts (Bieriņi).
MX50 Mārupes klasē, kurā tika
vērtēts vietējo sportistu sniegums,
pirmais Raivo Laicāns (Bieriņi),
otrais Toms Dankerts (Bieriņi),
bet trešais Ingus Bērziņš (Bieriņi). No sacensībām nenobijās arī
dāmas – MX50 Dāmu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Evelīna
Galeja (Camk Latgale), bet otro
Patrīcija Bērziņa (Bieriņi). MX50
Vecākajā grupā pirmo vietu izcīnīja pieredzējušais Ričards Alens
Gaļcins (Camk Latgale), otrajā
vietā ierindojās Raivo Laicāns
(Bieriņi), bet trešo vietu, sacenšoties ar puišiem, izcīnīja dāma
– Patrīcija Bērziņa (Bieriņi). Mazajā MX50 Rūķīšu klasē līderis
ir Gustavs Ozols (Saldus Motoklubs), otrais Ralfs Bogdanovičs (Camk Latgale), bet trešais
Rems Šarovs (Camk Latgale).
MX65 Jaunākajā grupā pirmo
vietu izcīnīja lietuvietis Ugnius
Liulys, otro vietu kopvērtējumā
izcīnīja Jānis Mārtiņš Reišulis
(Elkšņi), bet trešo vietu ieņēma
Tomass Šaicāns (Bieriņi). MX65
Vecākajā grupā uzvaras laurus
plūca Aleksis Araids (Elkšņi), uz

goda pjedestāla otrā pakāpiena
kāpa Kristers Janbergs (Saldus
Motoklubs), bet trešā – Ēriks
Caunišs (Camk Latgale).
MX85 Jaunākajā grupā pirmo
vietu izcīnīja viens no meistarīgākajiem starptautisko sacensību
pārstāvjiem – Eduards Bidzāns
(Bieriņi). Otro vietu posmā ieņēma Rūdolfs Aumeistars (Camk
Latgale), bet trešo – Kārlis Alberts Reišulis (Elkšņi). Savukārt
MX85 Vecākajā grupā pirmo vietu izcīnīja Patriks Ūzuls (K.Serģa
motoklubs), otrais Ričards Kursītis (MX Ādaži), bet trešais – Kristers Kalējs.
Paralēli sacensībām šajā sezonā
norisinās arī „IK Ausekļa” kauss
Mini motokrosā, kurā sportistiem
tiek piedāvāta iespēja pieteikt komandas. Pēc pirmā posma līdera
statusā atrodas motoklubs „Camk
Latgale”, otro vietu ieņem motokluba „Bieriņi” 1. komanda, bet
trešajā vietā atrodas komanda ar
nosaukumu „Xskill”. Šajā posmā
startēja 7 komandas.
Informējam, ka šogad Mini
Motokrosa sacensību seriālam
paredzēti 5 aizraujoši posmi un
nākamais no tiem „Vilciņu” mototrasē norisināsies 6.jūlijā. Visas sezonas garumā paralēli tiks
aizvadīts arī „IK Ausekļa” kauss
Mini Motokrosā, kurā par titulu
cīnīsies komandas. Uz sacensībām tiek laipni gaidīts ikviens
braukt gribētājs un, protams, arī
skatītājs - šī būs īstā vieta, kur
sākt savas sportista gaitas.

Jaunmārupes komanda izcīna 2.vietu
senioru sporta spēlēs

28.maijā Jaunmārupes sporta laukumā noritēja nu jau ikgadējās Senioru sporta spēles,
kas pulcēja kuplu pulku sportot
gribētāju.
Par labākās titulu sacentās kopumā sešas komandas - četras
no Mārupes novada - Tīraines,
Mārupes, Jaunmārupes un Skultes, un viesi no kaimiņu novada
- Ķekavas un Baložiem. Sacensību dalībnieki mērojās spēkiem
9 disciplīnās, iegūstot godalgotas
vietas gan individuālos, gan komandu vērtējumos.
Šī gada sacensību uzvarētāji
kopvērtējumā jau otro gadu pēc
kārtas ir kaimiņi - Baložu komanda, 2.vieta - Jaunmārupes
komandai, bet trešo vietu izcīnījuši ķekavieši, aiz sevis 4.vietā

atstājot Tīraines komandu, 5.vietā
Mārupes un 6.vietā Skultes
komandu.
Pēc apbalvošanas ceremonijas
visi dalībnieki mielojās ar kopīgi
vārītu zupu un pārrunāja sporta

spēļu sacensību norisi.
Paldies dalībniekiem, paldies
sacensību organizatoriem un jo
īpaši Maijai Sprūdei par ideju un
iniciatīvu. Uz tikšanos nākamgad!
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novadā

“Kāruma kausa” izcīņā mārupiešiem pārliecinošs sniegums
Jūnija sākumā Elektrum
Olimpiskajā centrā, “Daugavas” sporta namā un “Rīdzenes” zālē notika VEF Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas rīkotie Kārums kausa izcīņas finālturnīrs U10 un U11 vecuma
grupās meiteņu un puišu komandām. Kopumā turnīrā piedalījās 103 komandas no visiem
Latvijas reģioniem.
Abas Mārupes SC U10 un U
11 komandas izcīnījušas 2.vietu
“Kāruma Kausa” izcīņas finālposmā.
Mazie basketbolisti un mazās

Noslēdzies starptautiskais basketbola turnīrs
“Marupe Cup 2016”
No 20.-22.maijam Mārupē
notika viens no lielākajiem bērnu
– jauniešu basketbola turnīriem
Latvijā “Marupe Cup ‘ 2016”,
kas norisinājās visās Mārupes
novada sporta bāzēs, kā arī Turības sporta kompleksā. Pasākumu organizēja Mārupes Sporta
centrs.
Starptautiskajā turnīrā piedalījās
32 komandas no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas un Baltkrievijas. Komandas startēja 3 vecuma grupās: U12
grupā 10 komandas, U11 grupā 12

komandas, U10 grupā 10 komandas.
Balvas nodrošināja Mārupes novada Dome, “SPORTLAND” un
TK “ Spice”.
Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča ir gandarīta
par pasākuma norisi un saka lielu
paldies visiem turnīra organizēšanā iesaistītajiem. “Vēlos pateikties
visiem sporta centra darbiniekiem,
bet jo īpaši Mārupes sporta centra
pasākumu organizētājam Matīsam
Vārnam par ieguldīto darbu, orga-

nizējot šāda līmeņa un apjoma turnīru. Paldies pasākuma sponsoriem
no “SPORTLAND” un Andrim
Siliņam par balvām metienu konkursa un MVP nominācijas ieguvējiem un TK “Spice” par balvām All
Star Five nominācijā. Paldies BA
“Turība” un Jānim Vecrinkam personīgi par sporta kompleksa nodrošināšanu. Paldies Kristīnei Aseriņai
par fantastiskajām fotogrāfijām un
spēlētāju vecākiem un faniem par
nerimstošo atbalstu un pozitīvajām
emocijām!”

basketbolistes sacentās basketbola tehnikas elementu stafetēs,
demonstrēja fizisko sagatavotību
un ieguva pirmo oficiālo spēļu
pieredzi.
VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības pašiem
mazākajiem spēlētājiem rīko jau
septīto gadu pēc kārtas. Sezonas
laikā skolēnu brīvdienās dažādās
Latvijas pilsētās notiek trīs posmi,
bet tūlīt pēc mācību gada beigām
Rīgā notiek finālposms, kurā var
piedalīties visas komandas, kas
sezonas laikā spēlējušas vismaz
vienā posmā.

Mārupes katoļu
draudzes
dievkalpojums
Notiks 12. un 26. jūnijā plkst.
11. 00 Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē (Mazcenu
aleja 39, Jaunmārupe). Visi laipni
gaidīti!
Rīgas sv.Alberta Romas katoļu
draudzes kapusvētki

2.jūlijā

Mārupes kapos plkst. 13.00
Mazcenu kapos plkst. 15.00
Mārupes novada kapusvētki

31.jūlijā

Mazcenas kapos plkst. 14.00
Mārupe kapos plkst. 16.00

Sveicam
novada
seniorus
Kimam Mogiļņickim
1.maijā palika 80 gadi,
Skaidrītei Samanovičai
1.maijā palika 80 gadi
Aijai Ungurei 1.maijā
palika 80 gadi
Jadvigai Jakovelei
3.maijā palika 85 gadi
Varvarai Koļesņikovai
7.maijā palika 91 gads
Ausmai Rudzītei 11.maijā
palika 85 gadi
Leontīnai Pabērzai
12.maijā palika 93 gadi
Jeļenai Gailišai 13.maijā
palika 85 gadi
Olgai Kovriginai 14.maijā
palika 90 gadi
Marijai Zagdajai 15.maijā
palika 85 gadi
Donatam Slaveckim
15.maijā palika 92 gadi
Ainai Bērziņai 16.maijā
palika 91 gads
Rabijai Jakupovai
19.maijā palika 92 gadi
Antoņinai Balodei
30.maijā palika 90 gadi
Jeļenai Bušai 30.maijā
palika 93 gadi
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Mārupes novada
Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas
laulības

01.05.2016
Dmitrijs Kukels un Jūlija Jacuka
06.05.2016
Jānis Žīgurs un Inese Eglīte
18.05.2016
Jānis Vilciņš un Liene Petrama
27.05.2016
Aigars Roze un Evita Smilga
Lauris Putāns un Dace Ločmele
Valerijs Zolotins un Kristīne
Bogova

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Leonards Kļaviņš (01.05.2016.)
Adrija Druva(30.04.2016.)
Emīls Petrovskis (24.04.2016.)
Elza Korņivska (03.05.2016.)
Olivers Priede (01.05.2016.)
Toms Svarēns (05.05.2016.)
Vladimirs Kostins
(03.05.2016.)
Regnārs Bērziņš (05.05.2016.)
Anna Rudzīte (04.05.2016.)
Ulla Neilande (05.05.2016.)
Pēteris Žīgurs (07.05.2016.)
Diāna Eglīte (11.05.2016.)
Samanta Bariani (07.05.2016.)
Mārcis Grigalis (12.05.2016.)
Dita Tomsone (14.05.2016.)
Daniels Mors (14.05.2016.)
Kristiāns Jānis Ozoliņš
(12.05.2016.)
Keisija Ozoliņa (12.05.2016.)
Māra Bula (20.05.2016.)
Signe Jākobsone (21.05.2016.)
Alens Boroviks (27.05.2016.)
Kristers Drešmanis
(23.05.2016.)
Agnessa Svincicka
(26.05.2016.)
Mia Gūtmane (26.05.2016.)

Mūžībā aizgājuši

Daiga Žogota
29.10.1966.- 02.05.2016.
Leopolds Cimoško
20.03.1937.- 02.05.2016.
Gaida Prauliņa
13.06.1957.- 10.05.2016.
Pārsla Brante
01.02.1928.- 14.05.2016
Valdis Imants Pētersons
13.02.1932.- 16.05.2016.
Viktors Stepanovs
05.05.1941.- 17.05.2016.
Eduards Konopackis
21.01.1974.- 17.05.2016.
Zoja Turiševa
08.06.1938.- 18.05.2016.
Aloizijs Trapučka
24.04.1924.- 25.05.2016.
Laikraksts “Mārupes Vēstis”. Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī.
Tirāža - 7000 eksemplāru. Bezmaksas.
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Izdevumu sagatavoja: Uva Bērziņa,
Jolanta Grosberga - Gernere un Ilze Žunde
Tālrunis: 67149868, fakss: 67149858
e-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
www.marupe.lv/lv/marup/aktuali/marupes-vestis/
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie materiāli ne
vienmēr atspoguļo Mārupes novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību atbild rakstu autori.

Otrdiena, 14.jūnijs, 2016

