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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   I N F O R M A T Ī V A I S   I Z D E V U M S

Mārupes Vēstis

4.maijā Mārupes novadā 
patiriotiskā gaisotnē un ar 
baltiem galdautiem izskanējis 
Mārupes novada Gadatirgus 
Konrāda skvērā, kur 
apmeklētājiem bija iespēja 
iegādāties dažādus novada 
mākslinieku, mājražotāju 
un amatnieku darinājumus, 
baudīt mūsu mārupiešu 
priekšnesumus, zīmēt, gleznot 
un aktīvi darboties radošajās 
darbnīcās.

Vienlaikus, atklājot aktīvā tū-
risma sezonu Mārupē, novadnie-
ki devās 3 stundu piedzīvojumu 
ekspedīcijā “Atklāj Medema 
purvu!” kopā ar dabas pētnieku 
un tūrisma gidu Juri Smaļinski. 
Ņemot vērā lielo pieprasījumu, 
ekspedīcija notika divos piegājie-
nos. Dalībniekiem bija brīnišķīga 
iespēja uzzināt ko jaunu un pabra-
dāt pa mežonīgākiem purva aps-
tākļiem – pārvietoties pa ciņiem, 

Mārupes novadā patriotiskā gaisotnē svinēti valsts svētki 
un ar ekspedīciju purvā atklāta aktīvā tūrisma sezona

lēkt pāri grāvjiem, sastapties ar 
zalkšiem un odzēm, aptaustīt ķir-
zakas, klausīties putnu čalas un 
redzēt daudz citu dabas velšu, kas 
sastopamas tepat lielpilsētas pie-
vārtē.

Dabas zinātājs un gids Juris 
Smaļinskis sociālās vietnes Face-
book kontā pēc ekspedīcijas dalī-
jās piedzīvotajā: „Šodien svētku 
svinēšanu apvienojām ar savas 
valsts dabas izziņu – pārgājienu 
pa Medemu purvu, kas atrodas 
Mārupes pievārtē. Bija neticami 
liela interese no vietējo māru-
piešu un citu puses. Jāpiezīmē, 
ka lielākā daļa no klātesošajiem, 
kaut arī dzīvo tiešā purva tuvumā, 
tajā bija pirmo reizi. Gājām, runā-
jāmies par to, kā purvs ir izstrā-
dāts kūdrā, kāda ir purvu nozīme 
dabas un cilvēka dzīvē. Drusku 
pastaigājām arī pa ciņiem, lai 
būtu “pa īstam”, nevis virtuāli. 
Prieks, ka ir tik daudz jaunu cilvē-

Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija  ar tās padomes 
2016.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.41 
ir apstiprinājusi sadzīves atkritu-
mu apglabāšanas maksas paaugs-
tināšanu poligonā “Getliņi ECO”, 
nosakot, ka no 2016.gada 5.maija 
maksa par vienas atkritumu ton-
nas apglabāšanu būs EUR 28,32, 
neieskaitot PVN.

2016.gada 6.aprīlī Mārupes no-
vada Dome ir  saņēmusi  SIA “Eco 
Baltia vide” vēstuli, kurā ir lūgts 
veikt grozījumus atkritumu apsaim-
niekošanas maksā.

Saskaņā ar Mārupes novada Do-
mes 2012.gada 27.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.16/2012 “Par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtību Māru-
pes novadā” 4.punktu – sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksu 
nosaka ar Mārupes novada Domes 
lēmumu. Minēto saistošos noteiku-
mu 9. punktā ir noteikts, ka atkri-
tumu apsaimniekotājs var iesniegt 
pašvaldībai pamatotu priekšlikumu 
grozīt maksu ne biežāk kā reizi 12 
mēnešos, pamatojot savu ierosināju-
mu. Savukārt noteikumu 9.3.2.pun-
ktā ir noteikts, ka  atkritumu  ap-
saimniekošanas maksas apmēra 
grozīšanas pamats var būt  fakts, ka 
tiek paaugstināta maksa par atkritu-
mu noglabāšanu Pierīgas atkritumu 
apsaimniekošanas reģiona poligonā 
“Getliņi”.  

Izvērtējot ar lietu saistītos apstāk-
ļus, Mārupes novada Dome  2016.
gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu  ap-
stiprināt sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas tarifu Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā  EUR 5.53 
par 1m3 neieskaitot PVN (esošais ta-
rifs EUR 4,76 bez PVN).

Jaunais tarifs stājas spēkā un ir 
piemērojams otrā mēneša pirmajā 
datumā pēc šī lēmuma publicēšanas 
vietējā laikrakstā “Mārupes Vēstis”, 
t.i. no 01.07.2016. 

Ar 1.jūliju stājas 
spēkā jauna 

sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas 

maksa

Cienī jamie 
Mārupes nova-
da iedzīvotāji!

A/S “Māru-
pes komunālie 

pakalpojumi” sadarbībā ar Māru-
pes novada domi ir uzsākusi dar-
bu pie tehniskā projekta izstrādes 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 
turpmākajai attīstībai. Projektēša-
nas darbus veic SIA ‘Firma L4”.

Lai izstrādātu tehnisko projektu, 
Mārupes, Tīraines, Vētras ciemos 
un Šosciemā tiek veikta inženierto-
pogrāfiskā uzmērīšana, ko veic SIA 
“Izpēte”. 

A/S “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” lūdz iedzīvotājus sadar-

Tiek veikta inženiertopogrāfiskā uzmērīšana 
ūdenssaimniecības infrastruktūras 

turpmākai attīstībai Mārupes, Tīraines, 
Vētras ciemos un Šosciemā

ku, kuriem interesē brīvdienā iziet 
dabā, nevis pavadīt to veikalā, pie 
datora vai telefona. Neviens no 
viņiem pārgājiena laikā nebīdī-
ja skārienjutīgo ekrānu. Gāja un 
klausījās, uzdeva jautājumus. Šis 
nebija virtuāls pasākums, bet īsts 
– ar smaržām (vaivariņi), garšām 
(dzērvenes), dzirdi (putnu balsis) 
un citām maņām. Mācījāmies 
nebaidīties no čūskām, kas neko 
ļaunu cilvēkam nedara. Lielākā 
daļa pirmo reizi pieskārās čūskai 
(zalktim) un glodenei. Redzējām 
arī odzi. Tikai tad, kad cilvēks ir 
iepazinis, sapratis un nebaidās, 
tas var patiesi mīlēt un tad arī sar-
gāt. No purva iznesām arī tukšās 
stikla šņabja pudeles un divlitrī-
gās alus pudeles. Tās nav tūristu 
atstātas - tie ir dīvaini ļaudis, kas 
iet purvā ar šņabi kabatā. Un iz-
skatās, ka ne viens vien. Cilvēki, 
kas iet dabā ar mugursomu, neko 
aiz sevis neatstāj, jo viņi nenes lī-

boties ar SIA “Firma L4” un SIA 
“Izpēte” darbiniekiem un ļaut tiem 
piekļūt privātīpašumā esošajai sa-
dzīves kanalizācijas sistēmai tās 
uzmērīšanai, lai tehniskajā projektā 
precīzi tiktu paredzēta katra īpašu-
ma pieslēguma vieta centralizētās 
sadzīves kanalizācijas sistēmai, kā 
arī būtu iespējams izstrādāt princi-
piālo tehnisko risinājumu pieslēgu-
ma izveidei katram īpašumam.

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā lūdzam sazināties ar A/S “Mā-
rupes komunālie pakalpojumi” pro-
jektu koordinatoru Pēteri Stafecki, 
zvanot pa tālruni 26454989.

A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”

Mārupes novada Dome ir iz-
strādājusi ziņojumu “Mārupes 
novada pilsētvides mārketinga 
un komunikācijas stratēģija 2016. 
– 2020.gadam” un katru gadu 
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbī-
bas attīstības konsultants izstrādā 
“Mārupes novada uzņēmējdarbī-
bas veicināšanas plānu”, atbilsto-
ši kuram tiek izvirzītas veicamās 
prioritātes un uzdevumi.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratē-
ģiju tālāko virzību un plānu rea-
lizāciju, Mārupes novada Dome 
izveidos konsultatīvās padomes 
par mārketinga stratēģiju un par 
uzņēmējdarbības veicināšanu no-

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām 
Mārupes novada konsultatīvo padomju izveidošanai 

mārketinga un uzņēmējdarbības jomā
vadā, kurā tiks iekļauti sabiedrī-
bas pārstāvji, domes speciālisti un 
sabiedriskās organizācijas.

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

Īpaši aicinām pieteikties un ak-
tīvi līdzdarboties uzņēmējus un 
sabiedrības pārstāvjus. Konsulta-
tīvās padomes sastāvā tiks izvēlē-

ti tie novada sabiedrības pārstāvji, 
kuri būs pieteikti ar lielāko sa-
biedrības atbalstu (Mārupes no-
vada iedzīvotāju skaitu).

Lūdzam pieteikties līdzdalībai 
līdz 2016.gada 6.jūnijam pie At-
tīstības nodaļas vadītājas palīga 
Jolantas Kursišas, sūtot informā-
ciju uz e-pastu: jolanta.kursisa@
marupe.lv vai rakstiski, adresējot 
to Mārupes novada Domei, Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 
novadā, LV-2167, norādot savu 
kontaktinformāciju (vārds, uz-
vārds, adrese, tālrunis un e-pasts) 
un vēlamo konsultatīvās padomes 
nozari.

dzi lieku svaru, kas pēcāk pārvēr-
šas atkritumos. Gājām saudzīgi, 
cenšoties netraucēt dzīvo dabu. 
Šķiet, ka izdevās. Arī daudzie 
smaidi pēc iznākšanas no purva 
liecināja, ka gājiens izdevies. Īsts, 
nevis virtuāls!”

Pateicamies visiem Mārupes 
novada gadatirgus dalībniekiem, 
māksliniekiem, mājražotājiem 
un amatniekiem, kas priecēja gan 
mūs pašus, gan apmeklētājus. 
Paldies arī piedzīvojumu ekspe-
dīcijas “Atklāj Medema purvu!” 
gidam un dabas zinātājam Jurim 
Smaļinskim par saistošajiem stās-
tiem par dabu un dalībnieku veša-
nu purvā, zirgu staļļa “Zirgzanda-
les” saimniecei Sandrai Zaicevai 
par teicamo ekspedīcijas starta 
vietu. Un visbeidzot īpašs paldies 
visiem interesentiem un dalībnie-
kiem.

Ilze Žunde

Ekspedīcijā Medema purvā piedalījās ap 100 dalībnieku
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Mārupes Vēstis pašvaldībā

Mārupes novada Domes sēdē 
deputāti lēmuši turpināt atbal-
stīt ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzējus. No 1.jūnija 
pašvaldības līdzfinansējums 
bērnu aukļu pakalpojumiem 
tiks piešķirts 188 eiro apmērā. 

Mārupes pašvaldība bijusi vie-
na no pirmajām pašvaldībām, kas 
jau no 2013. gada līdzfinansē bēr-
nu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzējus (aukles), papildus valsts 
noteiktajam atbalstam maksājot 
līdzfinansējumu 86 eiro apmērā. 

Ņemot vērā to, ka valsts 
no šī gada 31.maija pārtrauc 
atbalstu aukļu pakalpojumam 
un izvērtējot esošo situāciju 
pirmsskolas izglītības jomā 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā, Mārupes pašvaldība 
lēmusi turpmāk atbalstīt ar 
līdzfinansējumu 188 eiro mēnesī 
bērna vecāku vai aizbildni, kurš 
saņem privāto bērnu uzraudzības 
pakalpojumu par bērnu vecumā no 
pusotra gada vecuma līdz brīdim, 
kad tiek uzsākta obligātā bērna 
sagatavošana pamatizglītības 
apguvei. Līdzfinansējuma apmērs 
noteikts par pamatu ņemot vidējās 
izmaksas vienam izglītojamajam 

No 1.jūnija Mārupes 
pašvaldība līdzfinansēs 

bērnu aukļu pakalpojumus 
188 eiro apmērā

pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē. 27.aprīļa Mārupes 
novada Domes lēmums paredz, 
ka līdzfinansējums tiks piešķirts 
no 2016.gada 1.jūnija. 

Līdzfinansējumam var pieteik-
ties sertificētas aukles. Savukārt 
ģimenei jāņem vērā, ka, lai sa-
ņemtu līdzfinansēto pakalpojumu, 
bērnam un vismaz vienam vecā-
kam jābūt deklarētam Mārupes 
novadā un bērnam jābūt reģistrē-
tam uzņemšanai kādā no Mārupes 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēm. 

Lai atvieglotu pašvaldības 
darbu un aukles meklējumus ve-
cākiem, no 1.jūnija plānots arī 
publiskot Mārupes novada bērnu 
uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju reģistru, kurš būs pieejams 
www.marupe.lv. 

Pašvaldības atbalstu par aukles 
pakalpojumiem varēs saņemt, ja 
bērna vecāks vai bērna likumis-
kais pārstāvis izmantos Mārupes 
novada datu bāzē „Mārupes nova-
da privātie bērnu uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzēji” reģistrētas 
aukles pakalpojumus un pakalpo-
jumi tiks sniegti Mārupes novada 
teritorijā.

Cienījamo mārupieti! Tas 
attiecas uz Taviem ienākumiem, 
Tavu turpmāko dzīvi Mārupē! 
Šobrīd nopietnas diskusijas 
sabiedrībā raisa Ministru 
kabineta noteikumu projekts 
“Kadastrālo vērtību bāze 2018.-
2019.gadam”, kurā nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības 
izstrādātas atbilstoši nekustamā 
īpašuma tirgus situācijai, tuvi-
not kadastrālās vērtības 85% 
apmērā no nekustamā īpašuma 
tirgus vērtībām.

Virzītais priekšlikums būtis-
ki ietekmē nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) apmērus Pierīgā, 
t.sk. Mārupē ar 2017.gadu. Plā-
notās neadekvātās, pat līdz trijām, 
četrām reizēm kadastrālo vērtību 
pieauguma izmaiņas 2017. un 
turpmākajiem gadiem pēc paš-
valdību vadītāju iebildumiem, 
kā arī pateicoties preses un radio 
ātrai sabiedrības informēšanai, ie-
saistoties ministriem un valdības 
vadītājam M. Kučinska kungam, 
tika apturētas.

Mārupes novada Domes pār-
stāvji un Pierīgas pašvaldību va-
dītāji tikās ar Valsts Zemes die-
nesta speciālistiem un vadību, lai 
izprastu plānoto normatīvo izmai-
ņu būtību un ietekmi uz Pierīgā, 
t.sk. arī Mārupē, reģistrēto nekus-
tamo īpašumu kadastrālo vērtību. 

Ir skaidrs, ka plānotie grozī-

Izsaki savu viedokli par nekustamā īpašuma 
kadastrālajām vērtībām un nodokli!

jumi kadas-
trālo vērtību 
a p r ē ķ i n ā , 
pielīdzinot 85 
% īpašuma tir-
gus vērtībām, 
ir pārspīlēti. 
90 % māru-
pieši īpašumus 
iegādājas dzī-
vošanai, savas 
dzimtas tālākai 
attīstībai nevis 
p ā r d o š a n a i . 
Nepārdomāti ir 
noteikt NĪ ka-
dastrālo vērtību 
un ar likuma 
spēku likt ie-

dzīvotājiem maksāt NĪN (un ne-
maksāšanas gadījumā pašvaldībai 
to piespiedu kārtā piedzīt), pētot, 
par kādu cenu īpašums tiek vai 
tiks pārdots. Ģimenei tā ir vienī-
gā mājvieta un cilvēkam jājūtas 
droši, neapdraudētam dzīvot šajā 
vietā, šajā valstī.  Jāmaina NĪ 
kadastrālās vērtības noteikšanas 
principi NĪN aprēķinam, ņemot 
vērā īpašuma nolietošanos, mā-
jokļa izbūves izmaksas.  

Publiskajā telpā izskanējuši 
dažādi priekšlikumi - neaplikt ar 
NĪN  mājīpašuma 50 m2 vienai 
personai; NĪN dzīvojamai platī-
bai un 1 ha zemes samazināt līdz 
0,1%; noteikt NĪN neapliekamo 
minimālo summu; neaplikt ar 
nodokli vienīgo mājokli; ieviest 
vienotu NĪN zemei un ēkām u.c.

Esmu uzmanīgs par piedāvā-
jumu noteikt dzīvojamas telpas 
normatīvu m2 vienai personai. 
Mēs jau dzīvojām sistēmā, kur 
bija noteikts, cik tev var būt liela 
dzīvojamā istaba, māja, garāža, 
siltumnīca utt. Ņemot vērā, ka 
NĪN ieviests salīdzinoši nesen un 
iedzīvotāji atmodas laikos varēja 
brīvi izvēlēties mājokļa izbūves 
platības, nebija iespējams ņemt 
vērā šādas nodokļu politikas 
attīstību, šobrīd nebūtu taisnīgi 
noteikt minimālās neapliekamās 
dzīvojamās platības. Atkal atgrie-
zīsimies turpat???

Izsludināti iepirkumi
• Mārupes novada pašvaldības 

iestāžu ugunsdzēsības 
aprīkojuma profilaktiskā 
ikgadējā pārbaude un 
ugunsdzēsības inventāra iegāde

• Kancelejas preču iegāde 
Mārupes novada pašvaldībai

• Lietotas kravas automašīnas 
iegāde Labiekārtošanas dien-
estam

• Apdrošināšanas brokera 
pakalpojumi personu risku 
apdrošināšanai, 

• Apstādījumu ierīkošana Tīrainē 
un Jaunmārupē

• Ielu apgaismojuma tehni-
sko projektu izstrāde un 
autoruzraudzība

Noslēgti līgumi
• SIA “KARLO MOTORS”, 

jaunu automašīnu iegāde 
Labiekārtošanas dienestam 
ar ieskaitu, līguma summa 
32396,70 eiro, līguma izpildes 
termiņš 25.05.2016. 

• SIA “NKKB”, Mārupes no-
vada kultūrvides attīstības un 
tradīciju plāna izstrāde, līguma 
summa 8250, 00 eiro, līguma 
izpildes termiņš 10.10.2016. 

• SIA “JLD”, Ziemciešu 
(ziemciešu, graudzāļu, 
ūdensaugu) un kokaugu (koku, 

Saimnieciskie darbi aprīlī
krūmu) stādu iegāde Mārupes 
novada pašvaldībai, līguma I 
daļā summa 17 000 eiro, līguma 
darbības termiņš – 28.04.2018. 
vai līdz līguma summas izlieto-
jumam. Līguma II daļā summa 
24999,99 eiro, līguma darbības 
termiņš - 28.04.2018. vai līdz 
līguma summas izlietojumam.

• SIA “SELDING”, Saimniecības 
preču un inventāra iegāde, 
līguma summa 41999,99 
eiro, līguma darbības termiņš 
01.04.2018. vai līdz līguma 
summas izlietojumam.

Noslēgta vispārīgā vienošanās
• Ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšana Mārupes no-
vada pašvaldības rīkotajos 
pasākumos, 1.daļā SIA 
“DAGI”, līguma darbības 
termiņš 05.04.2017. 2.daļā SIA 
“DAGI”, SIA “VALDARS”, 
SIA “AK TRANSGROUP”, 
līguma darbības termiņš 
07.04.2017. 3.daļā SIA “ANI-
VA”, līguma darbības termiņš 
06.04.2017. Visās trijās iepir-
kuma priekšmeta daļās noslēgto 
vispārīgo vienošanos kopējā 
summa ir 134999,99 eiro.

• Iepirkumu līgumu summas 
norādītas bez PVN.

I. Punculis, Domes 
izpilddirektors

• Lēma par zemes ierīcības pro-
jektu izstrādi, apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietoša-
nas mērķu maiņu vairākiem ne-
kustamajiem īpašumiem.

• Apstiprināja nolikumu „Tiesī-
bu piešķiršanas kārtība bērnu 
un jauniešu nometņu organi-
zēšanai Mārupes novadā 2016. 
gadā”.

• Lēma par dalību atklātā kon-
kursā Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam 19.2. 
pasākuma „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” ie-
tvaros projekta „Velo apkopes 
stendu uzstādīšana” īstenoša-
nai.

• Apstiprināja Mārupes novada 
Attīstības programmas 2013. 
– 2019. gadam īstenošanas uz-
raudzības pārskatu par 2013.-
2015. gada periodu.

Domes sēdē 27.aprīlī
• Lēma piešķirt finansiālu at-

balstu vairākiem sportistiem, 
mūziķim, biedrībai „Mārupes 
BMX klubs” sacensību organi-
zēšanai, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju orķes-
trim un jauktajam korim „So-
nante” dalībai festivālā Spānijā. 

• Apstiprināja saistošo noteiku-
mu projektus sociālā jomā un 
par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu piešķiršanas 
kārtību Mārupē, kas tiks nosūtī-
ti uz VARAM saskaņošanai.

• Apstiprināja saistošos noteiku-
mus par Mārupes novada paš-
valdības 2016.gada budžetu. 

• Lēma piešķirt Mārupes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglī-
tības iestādei Rožu ielā 35 no-
saukumu „Pirmsskolas izglītī-
bas iestāde „Mārzemīte”” un 
apstiprināja iestādes nolikumu.

• Atbalstīja Mārupes novada 

Sporta centra iestāšanos biedrī-
bā „Latvijas Basketbola savie-
nība”.

• Piešķīra tiesības organizēt 
bērnu un jauniešu nometnes 
astoņiem pretendentiem, kas 
piedalījās atklātā konkursā. In-
formāciju par vasaras nomet-
nēm var skatīt pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv.

• Pieņēma zināšanai AS „Mā-
rupes komunālie pakalpoju-
mi” 2015. gada pārskatu un 
apstiprināja Mārupes novada 
domes 2015. gada pārskatu par 
laika periodu no 2015. gada 
1. janvāra līdz 2015. gada 31. 
decembrim.

• Apstiprināja sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifu Māru-
pes novada administratīvajā 
teritorijā  EUR 5,53 par 1m3, 
neieskaitot PVN. 

Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada Dome 2016.
gada 27.aprīlī pieņēma lēmumu 
Nr. 10 (sēdes protokola Nr.5) 
“Par Mārupes novada attīstības 
programmas 2013. – 2019. gadam 
īstenošanas uzraudzības pārskata 
par 2013. - 2015. gada perioda ap-
stiprināšanu” un apstiprināja At-
tīstības nodaļas sagatavoto Attīs-

Paziņojums „Par Mārupes novada attīstības programmas 
2013. – 2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 

2013.-2015. gada perioda apstiprināšanu” 
tības programmas pēcieviešanas 
uzraudzības pārskatu par trīs gadu 
periodu 2013.-2015.gadu. Deta-
lizētāk ar uzraudzības pārskatu 
iespējams iepazīties pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv sa-
daļā Pašvaldība/Attīstība un plā-
nošana/Attīstības dokumenti.

NĪN ieņēmumi nedrīkst būt 
piesaistīti pašvaldību finanšu iz-
līdzināšanas fondam.  No  Mā-
rupes novada pašvaldības šogad 
izlīdzināšanas fondā jāmaksā 4,7 
milj. eiro, kas atstāj ietekmi uz 
pašvaldības budžetu un funkciju 
pildīšanu, nodrošinot iedzīvotā-
jiem atbilstošu infrastruktūras at-
tīstību, kas ir īpaši būtiski pie tik 
ievērojama iedzīvotāju skaita pie-
auguma, kāds tas ir Mārupes no-
vadā. Mārupes iedzīvotāji “cieš” 
divkārt- augsts NĪN maksājums, 
kuru iemaksā izlīdzināšanā un 
novada attīstībai pašvaldība ir 
spiesta ņemt finanšu līdzekļu aiz-
ņēmumu Valsts kasē.

Pašvaldības var piemērot iedzī-
votājiem NĪN atlaides, nosakot 
savus kritērijus, kas arī tiek da-
rīts. NĪN jābūt samaksājamam un 
pašvaldību izstrādāto NĪN atlaidi 
vajadzētu piemērot tikai tad, ja šai 
ģimenei / mājsaimniecībai ir kāda 
ārkārtas situācija. NĪN atlaide 
nedrīkst veidoties kā sistēma, lai 
“mīkstinātu” normatīvo aktu aiz-
segā noteikto augsto NĪN.

Mans viedoklis - NĪN jābūt 
pašvaldību nodoklim - nosaka, 
iekasē un izlieto pašvaldība. Ne-
iekļaut pašvaldību savstarpējos 
norēķinos/ izlīdzināšanā.

Ņemot vērā Satversmē 
noteiktās indivīda tiesības uz 
īpašumu, manā skatījumā viens 
no atbalstāmiem priekšlikumiem 
NĪN politikas veidošanā būtu 
vienīgo mājokli, kurā persona 
dzīvo, un zemi tā uzturēšanai 
neaplikt ar nodokli vispār, kā tas 
tiek darīts arī citviet Eiropas Sa-
vienības valstīs. 

Izsaki savu viedokli! NEKLU-
SĒ! 

Līdz 20.maijam Finanšu mi-
nistrijā aktīvi veic priekšlikumu 
apkopošanu par grozījumiem Ne-
kustamā īpašuma nodokļa likumā, 
kas ministrijai valdības uzdevumā 
sadarbībā ar Tieslietu ministriju 
un Latvijas Pašvaldību savienību 
jāizstrādā līdz šī gada beigām.

M. Bojārs, Domes priekšsēdētājs
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“Latvijas Mobilā Telefona” 
(LMT) šogad izsludinātajā pro-
jektu konkursā “LMT Latvijai” 
sadarbībā ar Mārupes novada 
pašvaldību saņemtas 16 projektu 
idejas. No 9. līdz 26.maijam  ie-
dzīvotāji aicināti aktīvi balsot par 
kādu no 14 otrajā kārtā izvirzīta-
jiem projektiem. 

“Pieaugošais ideju skaits ir aplie-
cinājums tam, ka līdz šim īstenoto 
projektu stāsti iedvesmo aizvien 
jaunas iniciatīvas. Priecājamies, 
ka aicinājumam “Domā – Dari!” 
pievienojas arvien vairāk drosmīgo 
un aktīvo, ar kuriem līdzcilvēki var 
lepoties, priecājoties par ieguldīju-

Balso par projektu Mārupes novada attīstībai!

mu novada attīstībā. Lai labās iece-
res pārvērstu darbos, aicinu aktīvi 
iesaistīties arī balsošanā!” uzsver 
LMT prezidents Juris Binde.

Lai noteiktu uzvarētājus un fi-
nansējuma saņēmējus, par Mārupes 
novada otrajā kārtā izvirzītajiem 
projektiem balsot var ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs līdz 26. maija plkst. 
17.00. Balsot iespējams Mārupes 
novada domē, Būvvaldē 1.stāvā, 
Daugavas ielā 29, Mārupē, klātienē 
aizpildot balsošanas anketu, kā arī 
interneta vietnes www.lmt.lv sada-
ļā “LMT Latvijai” (www.lmt.lv/
lmtlatvijai). Savukārt LMT klienti 
var balsot arī īsziņas veidā, sūtot 

izvēlētā projekta identifikāciju uz 
numuru 1668. Piemēram, balsojot 
par projektu, kas sarakstā ir ar pir-
mo kārtas numuru, jāsūta īsziņa ar 
tekstu: Marupe1. 

Projektu īstenošanai Mārupes 
novadam paredzēts piešķirt astoņus 
tūkstošus eiro, katram projektam 
ir iespēja saņemt no 500 līdz 2000 
eiro finansējumu.

“Esmu pateicīgs aktīvajiem Mā-
rupes novada iedzīvotājiem, kuri 
izmantoja šo lielisko iespēju un 
sagatavoja savu ideju iesniegšanai 
projektu konkursā. Tieši iedzīvo-
tāju aktivitāte un iniciatīvas ir tas, 
kas nepieciešams, lai mūsu novads 
attīstītos un kļūtu iedzīvotāju vēl-
mēm atbilstošāks,” uzsver Mārupes 
novada Domes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Bojārs.

Projekta “LMT Latvijai” mērķis 
ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvi-
jas novados, atbalstīt privātperso-
nu, juridisku personu un nevalstis-
ko organizāciju iniciatīvas novadu 
sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpa-
ši atbalstot vides uzlabošanas pro-
jektus, projektus ar plašu sabiedrī-
bas iesaisti un aktīva dzīvesveida 
popularizēšanu. 

LMT Latvijai MĀRUPES NOVADS projektu konkursa otrajā kārtā izvirzītie projekti
Ar projektu aprakstiem var iepazīties www.lmt.lv/lmtlatvijai un Mārupes novada mājaslapā www.maru-

pe.lv/aktuali/lmt-projektu-konkurss
Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzējs Pieprasītais 

finansējums, 
eiro

1. Aktīvās atpūtas un sporta laukums Tīrainē Maija Križmane 2000
2. Aprīkojums āra pasākumu nodrošināšanai Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas 

partnerība”
2000

3. Galda tenisa galds Mārupes iedzīvotājiem Pauls Puķe, Mārupes vidusskolas izglītības un 
atbalsta biedrība

1816

4. Gumijota seguma izveide ielu vingrošanas 
laukumam

Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX 
klubs”

2000

5. Jaunmārupes skeitparka rekonstrukcija un 
uzlabošana

Dāvis Dudelis, biedrība “Baltic BMX School” 1999,83

6. Labdarības golfa pasākums Jūlija Lāce, SIA “Golf Estate International” 2000
7. Mammu meistarklases Mārupē Anete Baškevica, biedrība “ZUO” 1189,91
8. Mākslas festivāls “Vaļu mākslai!” Anna Marija Caruka, biedrība “Ievas radošā 

darbnīca”
1860

9. Mārupes novada aviācijas velotūrisma ob-
jektu digitālā saglabāšana Skultes ciemā

Valdis Čeičs, Mārupes novada Skultes 
sākumskola

665,50

10. Mini rampas izveide “Mārupes veikborda 
parkā”

Kristaps Gredzens, SIA “Beng” 1982

11. Publiskā velosipēdu apkopes stacija Evita Sondore, biedrība “Mārupes uzņēmēji” 2000
12. Stends “Ražots Mārupē” Ieva Spriža, ZS “Liepsalas S” 2000
13. Vau Vau – suņu pastaigu laukuma 

izveidošana
Indra Merca 1995,34

14. Velonovietņu uzstādīšana “Saulesloka namā” Ints Pīrāgs, dzīvokļu īpašnieku biedrība 
“Saulesloka nams 10”

1000

14 Pierīgas pašvaldības, nosū-
tot atklāto vēstuli augstākajām 
valsts amatpersonām, lūdz at-
likt  Ministru kabineta noteiku-
mu projektu, kas regulē peda-
gogu darba samaksu un valsts 
mērķdotācijas apjomu pašval-
dībām, tālāko virzību esošajā 
redakcijā. 

Atklāto vēstuli parakstīju-
ši Mārupes, Ādažu, Babītes, 
Baldones, Inčukalna, Krimuldas,  
Mālpils, Ropažu, Saulkrastu, 
Sējas, Stopiņu, Ķekavas,  
Olaines un Carnikavas novadu 
vadītāji.  Tā nosūtīta Saeimas  
priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, 
Ministru prezidentam Mārim 
Kučinskim, Izglītības un zinātnes 
ministram Kārlim Šadurskim, 
Latvijas Pašvaldību savienības 
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim 
un   Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arodbiedrības 
priekšsēdētājai Ingai Vanagai.

Iepazīstoties ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas  sagatavo-
to pedagogu atalgojuma modeļa 

Pierīgas pašvaldības atklātā 
vēstulē pauž neapmierinātību 

ar jauno pedagogu 
atalgojuma modeli

projektu, Pierīgas novadu  paš-
valdību domju priekšsēdētāji, iz-
glītības iestāžu vadītāji  un izglī-
tības jomas speciālisti uzskata, ka  
jaunajam  pedagogu atalgojuma 
modelim, neskatoties uz  pozitīvo 
mērķdotācijas pieauguma  bilan-
ci un iespēju tuvākajā perspek-
tīvā  sasniegt vidējo atalgojumu 
publiskajā sektorā –ietekme uz 
Pierīgas izglītības iestāžu peda-
gogu atalgojumu un  ilgtspējīgu 
attīstību kopumā vērtējama kā 
negatīva.

Lielākajā daļā Pierīgas pašval-
dību izglītības iestāžu pedagogi 
jauno mācību gadu uzsāks ar reā-
lu atalgojuma samazinājumu, kas 
ilgtermiņā  radīs negatīvas sekas  
kvalitatīva  pedagogu personāla 
komplektēšanā. 

Tāpēc atklātajā vēstulē ir sa-
gatavoti arī Pierīgas pašvaldību 
priekšlikumi jaunajam pedagogu 
atalgojuma modelim, lai nepie-
ļautu pedagogu atalgojuma sa-
mazinājumu Pierīgas pašvaldību 
izglītības iestādēs. 

Pavasaris ir ieskrējies, dažbrīd 
ļaujot domāt, ka vasara nav aiz 
kalniem. Man ir patiess prieks 
par daudzām lietām, kuras nova-
dā noris pirmoreiz, tajā pat laikā 
piesaistot lielu novada iedzīvotāju 
un viesu uzmanību. Tas attiecas ne 
tikai uz publiskajiem pasākumiem 
- aktīvās tūrisma sezonas atklāša-
nu, vidusskolas jubileju, bet arī uz 
ikdienā nepamanāmajām lietām - 
iedzīvotāju ieinteresētību līdzdar-
boties domes izveidotajās darba 
grupās.

Savulaik jau rakstīju par diviem 
A, kur pirmais ir ATTIEKSME, 
bet otrais - ATBILDĪBA. Tāpat 
nesen internetā dalījos savā pie-
redzē saistībā ar Indijas svētajām 
govīm, ar vai bez tabū un šofera 
radiniekiem. Ja pateici A, tad laiks 
pateikt B. Man tas saistās ar vārdu 
BŪTĪBA. Būt īstajā vietā, īstajā 
laikā, BŪT ar lielo burtu vai vien-

kārši būt, pat eksistēt. Ilgstoši man 
iznāk sastapties ar tādām problē-
mām, kuras lielai daļai ir zināmas, 
bet kuras nevienai no atbildīgajām 
personām negribas risināt. Tas sa-
saucas ar tām lietām, kuras ir labāk 
neaiztikt, nekustināt. Man tas sais-
tās ar cilvēkiem, kuri, manuprāt, ir 
ilgstoši bijuši kāda uzņēmuma vai 
iestādes priekšgalā, bet nav spēju-
ši tikt līdzi laikam, vai runājot ar 
dzejnieka vārdiem - mainīties.

Tā par kādu vadītāju ikdienā 
nākas uzklausīt ne tikai iedzīvo-
tāju pārmetumus par sliktu komu-
nikāciju, nespēju savlaicīgi veikt 
uzdotos darbus, nespēju plānot uz-
ņēmuma ilgtermiņa attīstību, bet 
nekas nenotiek. Nav vilkmes, ne-
velk, bet... Veidojas ilgstošs piedū-
mojums, bet ir bailes pat paskatī-
ties uz logu, kur nu to atvērt... Vēl 
kāda bīstama lieta ir pierast. Tas 
ļauj būt kādā vietā, jo citi ir piera-

duši, ka cilvēks ir tur. Tā veidojas 
atkarība - bīstamība, ka šis cilvēks 
var darīt arī nelikumīgas lietas, bet 
- tas taču ir ... Neaiztiksim.

Vai kas ir mainījies šo nu jau 
gandrīz triju gadu laikā? Bez dau-
dzajām pozitīvajām lietām, arī spē-
ju uz Mārupi ataicināt vai pārvili-
nāt patiešām spēcīgus speciālistus, 
ir jāizceļ dažu domes darbinieku 
īpašā profesionalitāte - spēja atrak-
stīties, atbildēt uz jautājumiem ar 
pretjautājumiem vai pat citātiem 
no likumiem. Spilgtākais piemērs 
- uz manu jautājumu - «Kas ir de-
vis atļauju Mārupes Mūzikas un 
Mākslas Skolas telpās, Mazcenu 
alejā 39, pirmajā stāvā ierīkot telpu 
smēķēšanai?» es saņēmu šādu pa-
rakstītu atbildi - «Visās izglītības 
iestādēs izglītības programmas īs-
tenošanas vietās smēķēšana telpās 
ir aizliegta saskaņā ar likuma «Par 
tabakas izstrādājumu realizācijas, 

reklāmas un lietošanas ierobežoša-
nu» 11.panta pirmās daļas 1.pun-
ktu “Aizliegts smēķēt: izglītības 
un audzināšanas iestāžu telpās un 
šo iestāžu lietošanā esošajās terito-
rijās””. Profesionāla atrakstīšanās, 
nesniedzot atbildi pēc būtības - par 
kādu profesionalitāti tas liecina?

Aprīlī tika grozīts domes bu-
džets. Gan Finanšu komitejas 
laikā, gan arī Domes sēdes laikā 
uzdevu konkrētus jautājumus - tie-
ši kurš vai kuri Mārupes novada 
domes darbinieki ir atbildīgi par 
vairāk nekā 300000,00 eiro «cau-
rumu» budžetā. Tā ir summa, kas 
kāda vai kādu, iespējams, nepro-
fesionālās darbības rezultātā izrā-
dījās par «īsu» privāto pirmskolas 
iestāžu pakalpojumu sniegšanai. 
Atbildes vietā saņēmu klusēšanu 
un smaidus. Neesmu fizionomists, 
tāpēc nespēju dot to kvalifikāciju - 
tie bija bezbēdīgi, domīgi, pārgud-

ri, utt. Katrā ziņā konkrētu atbildi 
uz konkrētu jautājumu vēl gaidu.

Visbīstamākais ir BŪT klāt, bet 
nespēt vai negribēt izrādīt savas 
ATTIEKSMES vai ATBILDĪBAS 
esamību. Šajā gadījumā ir tikai so-
lis līdz VIENALDZĪBAI.

Un kā kādreiz maijā - man ne-
uzdots ir palicis jautājums - vai 
Mārupes novadā ir nepieciešams 
savs Tūrisma informācijas centrs, 
Amatu māja un veikaliņš, kurā 
ar pašvaldības atbalstu, līdzīgi kā 
tas jau gadiem ir daudzās Latvijas 
pašvaldībās, vietējie mājražotāji 
un amatnieki varētu piedāvāt sa-
vus izstrādājumus. Ja vēlaties at-
bildēt, rakstiet, jo mans e-pasts un 
arī telefons ir publiski pieejami.

Jānis Rušenieks, Dr.iur, 
Mārupes novada domes deputāts, 

Vides un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs

Aicinām interesentus pieteikties 
dalībai “Mārupes novada kultūrvides 

attīstības un tradīciju plāna” izstrādes 
darba grupā un seminārā

“Mārupes novada kultūrvides 
attīstības un tradīciju plāna” mēr-
ķis ir noteikt Mārupes novada 
kultūrvides attīstības prioritātes 
un darbības virzienus, lai sekmē-
tu mērķtiecīgu un loģiski saistītu 
kultūrvides attīstību un tradīciju 
īstenošanu novadā. Plāns tiek iz-
strādāts šī gada maijā – oktobrī, 
paredzētas 4 – 6 darba grupas sē-
des, kā arī divi semināri ar plašā-
ku sabiedrības līdzdalību.

No darba grupas locekļiem tiek 
sagaidīta aktīva līdzdalība darba 

grupas sanāksmēs un publiskajos 
semināros, sniedzot konstruktīvus 
priekšlikumus un diskutējot par 
izstrādātajiem materiāliem.

Lūdzam pieteikties līdzdalībai 
līdz 31.05.2016., norādot interesi 
piedalīties darba grupā vai semi-
nārā. Pieteikšanās un papildus in-
formācija pieejama pie Mārupes 
novada Domes Attīstības nodaļas 
vadītājas palīga Jolantas Kursišas,  
tālr. +371 67149875, vai sūtot e-
pastu jolanta.kursisa@marupe.lv.

Cik liels ir solis līdz pieradumam vai vienaldzībai?
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30.aprīlī Mārupes vidussko-
la nosvinēja savu 45.dzimšanas 
dienu, bet pati skola – jau 105. 

Tie bija svētki visas dienas ga-
rumā un turpinājās vēl ilgi pēc 
pusnakts. Absolventu salidoju-
mā pulcējās dažāda gadagājuma 
Mārupes skolas absolventi. – gan 
no pagājušā gadsimta 50.-iem ga-
diem, gan pavisam svaigi. No ci-
tām skolas jubilejām un absolven-
tu salidojumiem atšķirīgs bija tas, 
ka pats Bieriņu muižas īpašnieks 
barons Heinrihs Augusts Bērens 
fon Rautenfelds ar savu kundzi 
Emīliju rīkoja šos grandiozos 
svētkus, kur vienlaicīgi spēlēja 
trīs deju orķestri trīs zālēs. Jau-
nā barona ielūgumam bija atsau-
kušies tuvāki un tālāki viesi, lai 
skaistās svinībās atvadītos no 192 
gadus senā Rautenfeldu nama, 
kas pēdējos 105 gadus kalpojis 
skolas vajadzībām un ikdienā tiek 
saukts par veco skolu. Būsiet jau 
dzirdējuši, ka šo namu tuvākajā 
nākotnē plānots nojaukt, lai 
Mārupes vidusskolai būtu iespē-
ja paplašināties. Vecās ēkas vietā 
plānota jauna trīsstāvu skolas pie-
būve. Priecē tas, ka barons Rau-
tenfelds ir ļoti saprotošs un, mie-

Mārupes vidusskola nosvinējusi jubileju

rinādams savu kundzi Emīliju, 
kurai žēl vecās muižas ēkas, saka: 
“Emīlij, nekas nav mūžīgs. Vecais 
nams ir godam kalpojis – 105 ga-
dus devis pajumti skolēniem. Ir 
21.gadsimts, un ikviens pelnījis 
laika garam atbilstošu vidi.” 

Uz svētkiem bija ieradusies un 
klātesošos ar skaistu uzrunu svei-
ca vidusskolas pirmā direktore 
Alma Liepa, apsveikuma tele-
grammu bija atsūtījis viņas pēc-
tecis Eduards Teivāns. Savukārt 
pašreizējam direktoram Jānim 
Lagzdkalnam rokrokā ar baronu 
Rautenfeldu vajadzēja rūpēties 
par svinību cienīgu norisi un vie-
su labsajūtu.

Svētku ievadā, skanot pagājušā 
gadsimta neoficiālajai vidusskol-
nieku himnai “Silavas valsim”’, 
uz skatuves viens pēc otra valsi 
dejoja dažādu paaudžu absolven-
tu pāri, kā arī topošie absolven-
ti. Dejotājus skaistā rāmī ielika 
Mārupes vidusskolas skolēnu 
formās tērpts sākumskolas 
dejotāju pāris. Lai viesi ne mir-
kli negarlaikotos, ik pa brīdim 
uz skatuves kāpa gan pašreizējie 
audzēkņi, gan skolas absolventi. 
Pirmatskaņojumu piedzīvoja sko-

lotāju Janīnas Vanagas un Ingas 
Cirses speciāli šim notikumam ra-
dītā dziesma “Veltījums Mārupes 
vidusskolai” skolotāju ansambļa 
izpildījumā. Ik pa laikam savus 
skaistos uz Dziesmu svētkiem 
šūdinātos tērpus atrādīja jauktais 
koris, protams, tikpat skaisti arī 
dziedot.  Ar savām dzidrajām bal-
sīm priecēja Pierīgas un Zemgales 
zonas vokālās mūzikas konkursu 
laureāts – 5.-9.klašu ansamblis. 
Viesu ausis un acis priecēja mu-
zikālie skolas absolventi – Elīna 
Grāve, Krista Lapiņa-Zvirgzdiņa, 
Rūta Dūduma, Markus Riva, jau-
nais pianists Dainis Tenis. Taču, 
kad sāka dziedāt absolvents Gu-
nārs Tutiņš, šķiet, daudzu acīs sa-
riesās aizkustinājuma asaras. Bet 
skolotāju jauktais koris, kas pie-
pildīja skatuves podestus, izsauca 
patiesas ovācijas. Vēl jo vairāk 
tāpēc, ka viņu nākamā uzstāšanās 
paredzēta tikai pēc 5 gadiem – vi-
dusskolas 50 gadu jubilejā.

Lai svētki izdotos, ne tikai pa-
šiem baroniem Rautenfeldiem 
bija darba pilnas rokas. Talkā 
nāca daudzi jo daudzi svētku rī-
kotāji – enerģiski un idejām bagā-
ti skolotāji un skolēni. Es nevienu 
nesaukšu vārdā, jo šādās reizēs 
grūti pateikt, kura ieguldījums ir 
nozīmīgāks un kura mazāk nozī-
mīgs. 

Divus gan nosaukšu. Ja nu kā-
dam rodas jautājums, vai tiešām 
barons Rautenfelds augšāmcēlies, 
atklāšu - Heinriha un viņa daiļās 
kundzes latvietes Emīlijas lomās 
visas dienas garumā iejutās vidus-
skolnieki Nikola Krista Ivanova 
un Andris Daubergs. Šķiet, viņi 
ar saviem pienākumiem tika galā 
lieliski.

Rautenfeldu dzimtas un Mā-
rupes vidusskolas saimes vārdā 
saku PALDIES ikvienam, kurš 
pagodināja Mārupes skolu 105 un 
vidusskolu 45 gadu jubilejā. 
Viena no daudzajām barona Rau-
tenfelda viešņām – Ruta Straume

Kas tiek ražots 
un radīts Mārupes, 
Olaines un Babītes 
novados? Kā po-

pularizēt vietējo produkciju? 
Biedrība „Pierīgas partnerība” 
turpina akciju „Darināts un 
ražots mūsmājās”, aicinot vie-
tējiem mājražotājiem un amat-
niekiem sevi parādīt plašākā 
teritorijā. 

Pērn biedrība apkopoja iedzī-
votāju vēlmes un vajadzības vie-
tējās attīstības stratēģijā, kurā par 
vienu no mērķiem izvirzīta arī 
mājražošanas un amatniecības 
attīstīšana. Jau izstrādājot stratē-
ģiju, apzināti vairāk nekā 50 vie-
tējie ražotāji, tomēr ir skaidrs, ka 
to ir vairāk, tāpēc biedrība turpina 

Ražots Mārupē
gan apzināt, gan plānot turpmā-
kās popularizēšanas iespējas — 
lai vietējie iedzīvotāji zina, kā arī 
ikdienas lietošanai un dāvanām 
izvēlas vietējo produkciju. 

Šobrīd, sperot nākamos soļus, 
aicinām atsaukties arī tirdzniecī-
bas vietas, kas vēlas sadarboties 
vietējo mājražotāju un amatnie-
ku produkcijas realizēšanā. Paš-
reiz izveidotais stends apskatāms 
biedrības „Pierīgas partnerība” 
birojā Mazcenu alejā 33/3, Jaun-
mārupē. Aicinām arī citus māj-
ražotājus izmantot iespēju un 
iesaistīties akcijā, piesakoties uz 
info@pierigaspartneriba.lv! 

Vairāk: www.facebook.com/
pierigaspartneriba, www.pieri-
gaspartneriba.lv.

23.aprīlī Mārupes novadā 
bija jūtama darbīguma 
dvesma gaisā. Kopā Mārupes 
novadā oficiāli bija reģistrētas 
11 talkošanas vietas un vēl 
teju tikpat bija iedzīvotāju 
un uzņēmēju organizētas 
nereģistrētas sakopšanas vietas. 
Novadā savākti 30 kubikmetri 
dažādu atkritumu, sašķeldoti 
zari, izlīdzināta zeme un veikti 
citi sakopšanas darbi.

Viena no lielākajām talkas vie-
tām, kas pulcēja ap 70 talcinie-
ku, bija Mārupes novada Domes 
sadarbībā ar biedrību “Mārupes 
uzņēmēji” organizētā Mārupītes 
krastu sakopšanas talka. Pie lapu, 
gružu un zaru novākšanas bija ķē-
rušies gan Mārupes iedzīvotāji un 
uzņēmēji, gan Mārupes novada 
Domes darbinieki.

Pēc labi padarīta darba fiziotera-
pijas centra “Medsport” darbinieki 
talciniekiem novadīja atsildīšanos. 
Mārupes novada Dome cienāja ar 
tēju un zupu. Savukārt, biedrība 
“Mārupes uzņēmēji” cienastam 
bija sarūpējusi kliņģeri. Iepriecināt 
ar deju un atbalstīt mārupiešus dar-
bā bija ieradusies arī hip hop deju 
grupa “Chill Out”, kura tieši talkas 
dienā svinēja savu 5 gadu jubileju.

“Mēs tiešām lepojamies ar Mā-
rupes iedzīvotājiem, kas ne tikai 
Lielās Talkas dienā, bet arī ikdie-
nā, aktīvi seko līdzi un rūpējas par 
apkārtējo vidi. Paldies mārupie-
šiem par darbu Mārupes novada 
sakopšanā,” pateicas Mārupes no-
vada Domes priekšsēdētājs Mār-
tiņš Bojārs.

Mārupes novadā aktīvi talkojuši gan 
iedzīvotāji, gan uzņēmēji

Mārupītes krastu sakopšanas 
talkas dalībniekus pārsteidza arī 
biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
sagatavotā loterija, kurā katram 
talciniekam tika pa pārsteiguma 
balvai no Mārupes uzņēmējiem.

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” 
jaunās valdes priekšsēdētāja Evita 
Sondore: “Esmu pateicīga mūsu 
biedriem par atsaucību un atbalstu, 
lai pārsteigtu Mārupes talciniekus 
un piedalītos Mārupītes krastu sa-
kopšanā. Patiess gandarījums arī 
par sadarbību ar Mārupes novada 
Domi šī pasākumā organizēšanā 
un ceram uz veiksmīgu sadarbību 
arī nākotnē.”

Mārupes pašvaldība pateicas 
biedrībai “Mārupes uzņēmēji” un 
tās biedriem par atbalstu pasāku-
ma tapšanā un sarūpētajām dāva-
nām talciniekiem, SIA “Gartens” 
par nepieciešamās tehnikas no-
drošināšanu un SIA GK TRAF-
FIC par talkas vietas sagatavošanu 
darbiem. Liels paldies arī kokau-
dzētavai “Arumi” par uzdāvināto 
egli, kas nu jau iestādīta un priecē 
garāmgājējus Skultē, pie dienas 
centra.

Paldies par palīdzību talkas 
darbos saka arī Mazcenu alejas 
15. nama iedzīvotāji Jaunmārupē: 
“Liels paldies visiem labas gribas 
cilvēkiem, ar kuru palīdzību tika 
noorganizēts un sakopts Mārupes 
novads! Liels paldies Mārupes 
uzņēmējam Vitoldam, kurš bija 
pretimnākošs un dāsns, uzdāvinot 
kravu melnzemes, lai viena no 
Jaunmārupes daļiņām kļūtu sakop-
tāka un krāšņāka.”

19.05.2016 plkst. 18:00
Mārupes vidusskolas aktu zālē

Sapulce topošo 
pirmklasnieku 

vecākiem

Mārupes vidusskolā
10.jūnijā

Plkst. 14:00 - 9. klases izlaidums
Plkst. 18:00 - 12. klases izlaidums

Mārupes novada sporta centrā 
(Kantora iela 97)

Izlaidumi Mārupes skolās

Dokumentu iesniegšana Mārupes vidusskolā
Dokumentu iesniegšana 7. 

klasē notiek no 13.06.2016 līdz 
15.06.2016 (no 9:00 līdz 13:00)

Mārupes vidusskola uzņem sko-
lēnus 7.klasē šādās programmās:
• valodu programma;
• matemātikas programma; 

Programmas ietvaros skolēni 
padziļināti mācās matemātiku 
un kā fakultatīvo stundu 7., 8. 

un 9.klasē skolēni apgūst prog-
rammēšanu.

• vispārizglītojošā programma.

Dokumentu iesniegšana 10. 
klasē notiek no 13.06.2016 līdz 
15.06.2016 (no 9:00 līdz 13:00)

Mārupes vidusskola uzņem sko-
lēnus 10.klasē šādās programmās:
• matemātikas programma;

Skolotāju jauktā kora priekšnesums jubilejas koncertā izsauca klausītāju ovācijas

Mārupes vidusskolas pašreizējais direktors Jānis lagzdkalns 
un vidusskolas pirmā direktore alma liepa

• komerczinību programma;
• vispārizglītojošā programma.

Mārupes pamatskolā
10.jūnijā

Plkst. 17:00 - 9. klases izlaidums
(Viskalnu ielā 7, Tīrainā)
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1.aprīlī Mālpils kultūras 
namā notika Pierīgas tautas 
deju kolektīvu skate, kurā 
piedalījās un spēkiem mērījās 
31 deju kolektīvs no visas 
Pierīgas. No mūsu skolas skatē 
piedalījās 6 dejotāju grupas 
ar 130 lielu dalībnieku skaitu, 
pirmo reizi skolas vēsturē tik 
liels dejotāju skaits aizstāvēja 
skolas godu. Skatei katra grupa 
bija sagatavojusi divas dejas. 
Kā mums veicās? Lieliski!! 
Piecas grupas izcīnīja 1. pakā-
pi, bet mūsu vismazākie ieguva 
vislielāko atzinību – laureāts!

Paldies visiem izturīgajiem de-
jotājiem, kas no agra rīta līdz vē-
lai nakts stundiņai bija īsti tautas 
patrioti un dejas mīļotāji! Milzīgs 
paldies tautisko deju skolotājai 
– Anitai Ozoliņai, kura bērniem 
iemācījusi mīlestību pret deju, 

Jaunmārupes pamatskola lepojas ar 
saviem dejotājiem

un uz skati sagatavojusi godam!  
Diena bija spraiga! LIELU paldies 
jāsaka skolotājiem, kas acis nepa-
cēluši sēja pastalas, pina meitenēm 
bizes, palīdzēja mazajiem 
dejotājiem izskatīties atbilstoši 
dejotāju standartiem! Paldies – 
Zinaidai Spādei, Karīnai Polcei, 
Diānai Zemītei, Norai Cīrulei, 
Zeltītei Šneiderei, Alvim Reinim.  
Daži skolotāji paralēli paspēja ie-
justies arī dejotāju lomā – Zinaīda 
Spāde, Karīna Polce un nu, jau 
Adamtēvs – Alvis Reinis. Paldies 
arī sakām mammām, kas šo dienu 
veltīja saviem un citiem bērniem, 
kas atbalstīja mazos dejotājus ar 
lielu darbu un attieksmi, rādot 
bērniem piemēru un palīdzot vi-
ņiem apģērbties.

Jaunmārupes pamatskola le-
pojas ar ņiprajiem dejotājiem un 
priecājas par padarīto!

Par vienu no Jaunmārupes 
pamatskolas tradīcijām ir kļu-
vušas Mākslas dienas, kuras 
šopavasar noritēja jau divu 
nedēļu garumā. Mākslas die-
nu pasākumos skolotāju vadī-
bā iesaistījās visi Jaunmāru-
pes pamatskolas audzēkņi kā 
pirmsskolā, tā arī pamatskolas 
posmā. Šajās Mākslas dienās 
līdzdarboties varēja arī bērnu 
vecāki, kuri atbalstīja savus 
bērnus un palīdzēja tiem saga-
tavošanās darbos, kā arī tika 
laipni aicināti klātienē apmek-
lēt dažādus pasākumus.

Šī gada Mākslas dienu moto 
bija saistīts ar skolas gada moto 
par bites gudrību un čaklumu -  
„Mazā bite strādā radoši”.

Mākslas dienu programma bija 
piepildīta ar dažāda veida aktivi-
tātēm. Mākslas dienas tradicionā-
li tiek uzsāktas ar vides instalāciju 
veidošanu. Tika veidoti vides ob-
jekti “Bišu šūna”, kas ir izvietoti 
pa skolas teritoriju un tos var ap-
lūkot ikviens, kas dodas uz skolu 
vai brauc tai garām. Savukārt visa 
gada garumā 1.-8.klašu skolēnu 
darinātos praktiski radošos darbus 
dažādos mācību priekšmetos var 
aplūkot izstādē “Ziedputekšņi”.

2.maijā tika organizēta “Pro-
fesiju diena”, kuras laikā skolēni 
varēja tikties ar dažādu jomu pro-
fesionāļiem: pašvaldības policis-
tiem, ugunsdzēsējiem, pamēģināt 
spēkus pie  A.Grauda bungu sko-
las bungām, iepazīties ar Jaunsar-

“Mākslas dienas 2016”  
Jaunmārupes pamatskolā

dzes dalībnieku nodarbībām, ie-
jūsties golfa spēlētāju lomā kopā 
ar Davis Golf Style Academy ko-
mandu. Visi pamatskolas skolēni 
aktīvi iesaistījās profesiju dienas 
aktivitātēs, varēja izjust katras 
profesijas specifiku un klātienē 
uzdot jautājumus profesionāļiem.

3.maijā Jaunmārupes pamat-
skolas jaunajā aktu zālē notika 
gada atskaites koncerts “Bišu 
spiets”, kurā priekšnesumus snie-
dza mūsu tautas deju kolektīvs 
“Ozolēni”, 2.-4.klašu un 5.-8.
klašu kori, teātra pulciņš un ska-
tuves runas konkursu laureāti. Pa-
sākumu vadīja mūsu skolēni 5. b 
klases skolniece Elizabete Liepa 
un 6.b klases skolnieks Roberts 
Pauls Briedis.

Mākslas dienu laikā skolēni 
radoši veidoja dažādus tērpus un 
ar košām un aizraujošām  modes 
skatēm 1.-3.klašu grupā “Greznā 
bite” un 4.-8.klašu grupā “Raibais 
bišu strops” pieskandināja jauno 
skolas aktu zāli. 

Mākslas dienu noslēgumā 
6.maijā aicinājām vecākus uz 
“Atvērto durvju”  dienas radoša-
jām darbnīcām, kurā paši skolēni 
iepazīstināja ar jaunajām sko-
las telpām, demonstrēja mācību 
priekšmetu kabinetu aprīkojumu 
ar mācību līdzekļiem un iepazīs-
tināja vecākus ar savām ikdienas 
gaitām skolā.

“Mākslas dienu 2016” organi-
zatores Ēvija Drengere un Ilze 

Graudiņa

Divgadīgā Nordplus Jauniešu 
programmas projekta „Today 
a child - tomorrow a leader”, 
kura mērķis bija dalīties pie-
redzē par sociālo prasmju at-
tīstību pirmsskolā, īstenošana 
tuvojas noslēgumam. Projektā 
piedalījās pirmsskolas izglītības 
iestādes no Latvijas, Norvēģi-
jas, Zviedrijas un Islandes. Ko-
pumā notikušas četras projekta 
sanāksmes. Mārupes novada 
PII “Zeltrīti”, kā projekta ko-
ordinatori, organizēja pirmo 
sanāksmi Latvijā. 2014.gada 
oktobrī uzņēmām Nordplus Ju-
nior 2014 projekta partnerus. 
Sporta skolotāja Evita Vītoliņa 
rādīja divas atklātās nodarbī-
bas - kā attīstīt sociālās prasmes 
sporta nodarbībās. 

Projekta otro sanāksmi organi-
zēja norvēģu partneri no Haug-
land bērnudārza. 2015. gada 
janvārī PII „Zeltrīti” vadītāja 
Iveta Jirgensone, sporta skolotāja 
Evita Vītoliņa un izglītības psiho-
loģe Diāna Putniņa devās uz Bry-
ne, Time pašvaldībā, Norvēģijā, 
lai iepazīstos ar Norvēģijas iz-
glītības sistēmu, pedagoģiskajām 
metodēm ikdienas darbā ar pirms-
skolas vecuma bērniem, apmeklē-
tu vairākus privātos bērnudārzus, 
kā arī iepazītos ar Norvēģijas 
kultūru, tradīcijām un vēsturi. 

Nordplus Junior 2014 projekts PII “ Zeltrīti”

Haugland bērnudārza vadītāja un 
īpašniece Kathrine Haugland 
prezentēja programmu “Drošības 
aplis”. Viesojoties bērnudārzā Ja-
erbarnehagen, vērojām “Dusmu 
pārvaldīšanas programmas” no-
darbību, kā arī prezentāciju par 
sociālo prasmju attīstīšanu pirms-
skolas vecuma bērniem un atklāto 
nodarbību.

Trešo projekta sanāksmi 2015. 
gada septembrī organizēja mūsu 
partneri no Krokens pirmsskolas 
Mölnlycke, Härryda pašvaldībā, 
Zviedrijā. Sanāksmes laikā ie-
pazināmies ar izglītības sistēmu 
Zviedrijā, kā dažādas aktivitātes 
brīvā dabā attīsta sociālās pras-
mes pirmsskolas vecuma bēr-
niem, un kā tiek radoši izmantots 
otrreiz pārstrādājamais materiāls. 
Tikāmies ar brīvdabas pirmssko-
las “Högadals preschool” audzēk-
ņiem un viņu skolotājām, vērojām 
brīvdabas nodarbības un diskutē-
jām ar skolotājām par ikdienas 
mācību procesu viņu izglītības 
iestādē. Harryda pašvaldības ad-
ministrācijas pārstāvji prezentēja 
Marte Meo metodi, bet mākslas 
centrā “Åter C”  - vērojām kā 
tiek radoši izmantots otrreiz pār-
strādājamais materiāls. Sanāksmē 
piedalījās mūzikas skolotāja Di-
āna Kravale un pirmsskolas sko-
lotāja Diāna Pētersone.

2016.gada aprīlī notika projek-
ta noslēguma sanāksme Akrasel 
pirmsskolā Akranes, Islandē. 
Iepazināmies ar Islandes izglītī-
bas sistēmu, mācību programmu 
pirmsskolā, kā tiek organizēts ik-
dienas mācību darbs, kā dažādas 
aktivitātes brīvā dabā un mūzikas 
nodarbības attīsta sociālās pras-
mes pirmsskolas vecuma bēr-
niem. Apmeklējām otru lielāko 
Akranes pirmsskolu Vallarsel, 
kura specializējas mūzikā un fi-
lozofijā. Vallarsel audzēkņi un 
skolotājas bija sagatavojuši mu-
zikālu programmu - senas islan-
diešu dziesmas, kuras pārsteidza 
ar savu spēku un emocionalitāti. 

Projekta partneri apstiprināja, 
ka daudz guvuši turpmākajam 
darbam no Latvijas, jo sniedzām 
praktiskus metodiskos paņēmie-
nus sociālo prasmju attīstībai 
sporta aktivitātēs. Savukārt mēs 
guvām pārliecību, ka bērnam 
dienā svarīgi atrasties svaigā gai-
sā jebkuros laikapstākļos – (2-5 
stundas). Tā bērniem nostiprinās 
veselība, patstāvība, mērķtiecība, 
izturība, u.c. dzīvei nepiecieša-
mās sociālās prasmes. 

Projekta noslēgumā turpinās 
kopīgs darbs pie rokasgrāmatas 
“How to develop social compe-
tencies for preschoolers” izstrā-
des.

 Liels paldies Mārupes pašval-
dībai par atbalstu, īpaši finansistei 
L.Levanovičai  un grāmatvedei 
I.Feldšteinei par palīdzību finanšu 
plūsmas plānošanā.  

D.Putniņa, I.Jirgensone

Skultes sākumskolā Lielās 
talkas diena šogad tika gaidī-
ta, bažīgi raugoties lietainajās 
debesīs un visās pieejamajās 
prognozēs. Galu galā izraudzī-
tās talkas dienas – 21. aprīļa – 
saulīte tika visiem - gan atlido-
jušajiem gājputniem, gan talkā 
iznākušajiem pirmsskolniekiem 
un skolēniem.

Šīgada talkā galvenie bija ze-
mes darbi.  Lai aizbaidītu vēso 
pavasari, kopā sanāca grupu 
„Taurenīši”, „Mārītes”, „Bitītes”, 
„Saulītes”, „Lāsītes” bērni.  Ne-
daudz vairāk par stundu bija vaja-
dzīgs, lai pielasītu pa pilnam mai-
sam ar čiekuriem un žagariņiem. 

1. un 2. klases skolēni ar grā-

Talka arī ir skolas dzīve
bekļiem iztīrīja no pērnajām la-
pām skolas sporta laukumus un 
celiņus. 

Kā ik gadus, vislielākie darbi 
notika skolas teritorijai piegu-
lošajā Skultes ielas grāvī. Te 3. 
klases un pēc tam arī 1. klases tal-
ciniekiem vajadzēja ņemt palīgā 
savas matemātikas zināšanas, lai 
saskaitītu ar lapām un dažādiem 
gružiem piepildītos maisus.  

Kad šie darbi tika padarīti, 3. 
un 4. klases zēni kopā ar sporta 
skolotāju Ņikitu Aleksandrovu 
un saimniecības pārzini Pjotru 
Kabaku ķērās pie ķerrām un sāka 
uzbērt dobēm un stādījumiem 
Mārupes domes sagādāto melnze-
mi.  Šis darbs bija gana veselīgs, 

lai varētu iztaisnot planšetnieku 
spēlēs salīkušās muguras un arī 
nedaudz uzaudzētu pa kādam 
muskulim. 

Visos darbos klāt bija arī lielie 
talkotāji: pirmsskolas grupu au-
dzinātājas A. Čeiča – Sultane, K. 
Feldmane, I. Rupeika, I. Romaņu-
ka, S. Mogiļnaja, L. Jurģīte un un 
O. Grena.

Skolēnus darbam skubināja un 
mācīja J. Sučkova, V. Čeičs, J. 
Martjanova un O. Zagdaja. 

Ja rakstītu par visu, tikpat garš 
būtu arī talkā izmantoto darba lī-
dzekļu saraksts. Tos jau savlaicīgi 
bija sarūpējusi skolas direktore 
Gaļina Grizāne. Talka taču arī ir 
skolas dzīve. 

Skolotājs Valdis Čeičs

Mārupes vidus-
skolas 11.klases 
skolnieks Gints 
Bauda pirms pāris 
nedēļām kopā ar 
igauņu, somu un 
zviedru skolēniem 
piedalījās pasaules 
fizikas olimpiādes 
(IPhO) sagatavo-
šanās sesijā Talli-
nā. Dalībniekiem 
bija iespēja novēr-
tēt savas zināšanas 
un gūt pieredzi 
starptautiska lī-
meņa teorētisko 
un eksperimentā-
lo problēmu risi-

Mārupes vidusskolas skolēns pārstāvēs Latviju 
pasaules fizikas olimpiādē

nāšanā. Šīs „mazās” olimpiādes 
rezultāti vienlaikus kalpoja par 
Latvijas izlases sastāva noteico-
šajiem. 

Ar neizsakāmu prieku paziņo-
jam žūrijas lēmumu par Latvijas 
izlases dalībnieku sastāvu uz IPhO 
2016, kas norisināsies Cīrihē 11.-
17. jūlijā: Mārupes vidusskolu 
Latvijas izlasē pārstāvēs Gints 
Bauda.

Kā pats Gints saka: „No vienas 
puses esmu ļoti pacilāts par šādu 
panākumu, no otras - „bāc” cik 
daudz būs jāmācās!”

Vēlam Gintam, kā arī visam 
izlases sastāvam, gaišu galvu un 
izturību! 

Modris Šāvējs, fizikas skolotājs
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“Recepte “Chill Out” 5 gadu 
jubilejas deju koncerta pagata-
vošanai:

Lai pagatavotu deju koncer-

Hip hop deju studija Chill Out atzīmējusi piecu gadu jubileju

tu, no sākuma nepieciešams at-
rast fantastiskus dejotājus. Viņi 
parasti slēpjas Mārupes skolās, 
citi vēl tikai bērnudārzos…Ie-

teikums izmantot vietējo pro-
dukciju. Kad esam viņus atra-
duši, nodibinām deju grupu un 
nosaucam to par… „Chill Out”. 

23.aprīlī Ķekavā norisinājās 
Pierīgas apriņķa koru skate, 
kurā gada veikumu atrādīja visi 
četri Mārupes kori. Un strādāts 
ir cītīgi, jo visi Mārupes kori - 
jauktais koris “Mārupe”, sievie-
šu kori “Resono” un “Noktirne”, 
kā arī jauniešu jauktais koris 
“Universum” ieguvuši augstāko 
atzinību – pirmās pakāpes dip-
lomus.

Kora Universum dalībniece 
Līga Paegle, atskatoties uz koru 
skati, saka: “Skate ir notikums, 
kas liek sarosīties jau labu laiku 
pirms – katrs koris vēlas būt la-
bākais, vēlas sasniegt un pārspēt 
sevis uzstādītos mērķus.  Koris 
Universum ir cītīgi darbojies vi-
sas sezonas garumā, koncertējot 
gan Jaunmārupē, gan citur Latvijā 
un arī gatavojoties savam, nu jau 
trešajam, ārzemju braucienam, 
tādēļ skate bija kā izaicinājums, 
lai parādītu, ka spējam kvalitatīvi 
paveikt arī to. Tieši tādēļ mums, jo 
īpašs prieks ir par to, kādi bija Uni-

Ielejam bļodiņā daudz radošuma, 
pievienojam aktīvus dejotājus 
un mūzikas skaņas, to visu labi 
samaisām un izklājam uz deju 
grīdas. Kad visi dejotāji izklā-
ti savās vietās, ietērpjam viņus 
svētku drānās un kārtīgi aplejam 
ar prieku un iedvesmu. Garšas 
papildināšanai par sliktu ne-
nāks, ja pievienosim šķipsniņu 
dejotājus no Auces. Pirms pa-
sniegšanas vēl tikai atlicis atrast 
sirdī dejojošu mikrofonā pļāpā-
tāju un triku meistaru, kas prot 
žonglēt ar gaismām un mūziku. 
Kad viss iepriekš minētais sa-
gatavots, liekam to visu uz pa-
augstinājuma, aicinām viesus un 
koncerts ir gatavs pasniegšanai!” 
Ar šādu koncertu, gatavotu pēc 
īpašas receptes, deju grupa “Chill 
Out” 23. aprīlī cienāja visus ska-

tītājus savā 5 gadu jubilejas kon-
certā “High five”. 

 Man kā vadītājai bija patiess 
prieks un lepnums redzēt, 
kā mēs esam auguši pa šiem 
pieciem gadiem. Redzēt laimīgus 
dejotājus uz skatuves un tikpat 
laimīgus skatītājus un dejotāju 
vecākus, manuprāt, ir mans lielā-
kais sasniegums. Varu droši teikt, 
ka tieši dejotāji ir mana lielākā 
iedvesma kā māksliniecei. Blakus 
mums vienmēr ir bijušas un prie-
cājušās kopā ar mums Ira Krauja-
Dūduma un Līna Gobiņa, kurām 
mēs esam sirsnīgi pateicīgi par 
atbalstu katru mīļu dienu!

Šis bija mūsu pirmais deju 
koncerts un noteikti ne pēdējais!

Deju studijas Chill Out vadītāja 
Madara Ante

Mārupes koriem I pakāpes 
diplomi koru skatē

versum sniegumi  Ķekavā. Mēs kā 
koris bijām ceturtais labākais starp 
visiem atlases kārtas dalībniekiem, 
un koris Universum  tika novērtēts 
ar  I pakāpes diplomu un augsta-
jiem 42 punktiem!” 

Līga ir pārliecināta, ka šāds 
rezultāts iedvesmo izvirzīt sev 
aizvien jaunus uzdevumus un iz-
aicinājumus, lai varētu turpināt 
muzikālo darbību ar aizvien augs-
tāku kvalitāti. “Vismilzīgākais 
paldies Universum lieliskajam un 
šarmantajam diriģentam Rihardam 
Rudzītim un viņa lieliskajiem pa-
līgiem Jānim Kokinam un Egilam 
Jākobsonam! Paldies sakām arī 
Mārupes novada pašvaldībai un, 
jo īpaši, Irai Dūdumai par atbal-
stu un palīdzību visu mūsu ideju 
īstenošanā! Skates labo rezultātu 
iedvesmoti, mēs aicinām jaunus 
dziedātājus pievienoties mūsu mu-
zikālajām gaitām! Nāc un dziedi 
Jaunmārupes jauktajā korī Univer-
sum! Esi viens no mums!” 

 21.maijā, plkst. 11.00, Mārupes Kultūras namā
Jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais mārupietis”
Pasākumā tiks sveikti vecāki, kuru mazuļi dzimuši 2015. gada 
decembrī un 2016. gada janvārī, februārī, martā un aprīlī

21.maijā, plkst. 18.00, Mārupes Kultūras namā
Eksotisko deju studijas “Mistērijas” koncerts 

“Maģiskais salidojums”
Koncertā piedalās: Mārupes eksotisko deju studija “Mistērijas”, 
grupa “Orential Flowers” un duets Signe un Jānis.

29.maijā, Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”

10.00 bērnu skrējiens “Mārupe 2016” (bērniem no 3 līdz 10 gadu 
vecumam) Jaunmārupē pie ūdenstorņa (iepriekšēja pieteikšanās 
www.marupe.lv)
11.00 svētku gājiens no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas līdz svētku norises vietai 
(pulcēšanās no plkst. 10.30)
11.30 svētku atklāšana, svētku koncerts “Labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta” (piedalās 
Mārupes novada dziedātāji un dejotāji) uz lielās skatuves
12.00 tautas skrējiens “Mārupe 2016” (no 11 gadu vecuma) Jaunmārupē pie ūdenstorņa 
(iepriekšēja pieteikšanās www.marupe.lv)
13.00 Eco Baltia VIDE “Stikla skrējiens 2016” (reģistrēšanās no 12.00) pie skeitparka
14.30 Liepājas Ceļojošais Leļļu teātris “Maska” ar ceļojošo teātra skatuvi “Pasaku lāde” svētku 
norises vietā
15.30 grupa “Triānas Parks” uz lielās skatuves
16.30 tirdzniecības centra “Spice” lielās balvas - divriteņa izloze uz lielās skatuves
Visas dienas garumā: karuseļi, atrakcijas, mini zoo, izjādes ar zirgiem

23.jūnijā, plkst.21.00, Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Mārupes novada Līgo pasākums “Līgojam kopā Mārupē!”

21.00-22.00  Līgo vakaru ieskandinās “Jauno Jāņu Orķestris” 
22.00-23.30 Lustīga līdzdziedāšana,  līdzdejošana un kopīga ugunskura iedegšana  ar Folkloras 
kopu “Laiksne” 
Pēc pusnakts dejas līdz rītam ar grupām “Vintāža” un “Mākoņstūmēji”

Aprīļa vidū Mārupes Mūzi-
kas un mākslas skolā notika 
Noras Novikas VIII Starptau-
tiskais Mazās Kamermūzikas 
konkurss. Mūsu skolas jaunie 
mūziķi konkursā piedalījās da-
žādos ansambļu sastāvos un 
ir saņēmuši godalgotas vietas.  
Olga Lungina un Katrīna Altenbur-
ga – II pakāpes diploms (pedagogi 
Sanita Šuriņa un Baiba Dzeguze);  

Noslēdzies Noras Novikas VIII Starptautiskais 
Mazās Kamermūzikas konkurss

Anda Puriņa, Katrīna Patrīci-
ja Bāra, Paula Lote Ozoliņa, 
Nikola Paula Aniņa, Austra 
Dzimtā Zemīte, Jānis Sinka, 
Loreta Gulbe – II pakāpes dip-
loms (pedagogs Dita Neilande); 
Elīza Elizabete Domme-
re un Agrita Eva Kristap-
sone – III pakāpes diploms 
(pedagogs Baiba Niedriņa); 
Indra Muižniece un Pau-

la Ozoliņa – III pakāpes dip-
loms (pedagogs Silvija Notte); 
Olga Vitjuka, Eduards Krafts, 
Kristaps Diura, Rihards Pun-
culis – III pakāpes diploms 
(pedagogs Baiba Niedriņa); 
Paula Pāvila un Paula Ozoliņa – 
III pakāpes diploms (pedagogi 
Anna Vitjuka un Silvija Notte).
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Mārupes SC komanda – LBL otrās 
divīzijas vicečempioni

Mārupes Sporta centra (SC) 
basketbola komanda 2015./2016. 
gada sezonā piedalījās Latvijas 
Basketbola Līgas 2.divīzijas sa-
censībās. Turnīra 1.posmu Mā-
rupes SC aizvadīja veiksmīgi, 
kurā tika izcīnītas 13 uzvaras un 
piedzīvoti 3 zaudējumi un iegūta 
2.vieta. Turnīra 2.posms dažādu 
apstākļu dēļ tika aizvadīts nepil-
nā sastāvā un noslēgts ar 8.vietu 
(3 uzvaras, 7 zaudējumi), kas 
nozīmēja to, ka komandai būs 
jāpiedalās pārspēlēs, lai izcīnītu 
vietu izslēgšanas spēlēs. 

Pārspēlēs, divu spēļu summā, 
tika uzvarēta BJBS Rīga/DSN/
Sporta bode komanda un Mārupes 
SC komanda nodrošināja vietu iz-
slēgšanas spēlēs, kur 1.kārtā bija 
jātiekas ar regulārā čempionāta 
uzvarētājiem (1.vieta) – Vidzemes 
Augstskola/Valmiera Glass ko-
mandu. 

Komanda, atguvusi pārliecību 
par saviem spēkiem, divās spē-
lēs no turpmākās dalības turnīrā 
izslēdza Valmieras komandu un 
iekļuva pusfinālā. Pusfināla preti-

nieki -Rīgas Stradiņa universitātes 
komanda, pret kuru pirmajā spēlē 
tika piedzīvots zaudējums, bet 
pēc tam izcīnītas divas uzvaras, 
nodrošinot vietu LBL2 finālā.

Mārupes SC komanda finālā spē-
lēja pirmo reizi un pretinieks tajā 
ļoti nopietns – BK Saldus komanda, 
kura iepriekš jau izcīnījusi 1.vietu 
un spēlējusi LBL1 turnīrā. Pēc ļoti 
veiksmīga sākuma Mārupes SC 
izcīnīja divas uzvaras un nonāca 
soļa attālumā no 1.vietas izcīnīša-
nas, bet, kā izrādījās, pēdējo soli 
spert bija visgrūtāk – turpinājumā 
piedzīvoti 3 zaudējumi pēc kārtas 
un LBL2 turnīru Mārupes SC 
komanda noslēdz augstajā 2.vietā.

Komandā spēlēja: Mārtiņš Mo-
tivāns (komandas kapteinis), Ar-
tūrs Kramiņš, Nauris Metnieks, 
Mārtiņš Zemturis, Roberts Pāže, 
Toms Straudovskis, Jānis Ramšs, 
Oskars Kalējs, Otto Polis, Krists 
Volfmanis, Ģirts Magone, Roberts 
Ūdris, Kārlis Jaunzems, Armands 
Seņkāns, Jānis Staķavs, Kristaps 
Saulītis. 
Matīss Rožlapa, galvenais treneris 

un Mārcis Pliens, treneris

Mārupes Sporta centra (SC) 
sieviešu volejbola komandai šī 
sezona tika veiksmīgi aizvadīta 
gan Nacionālajā sieviešu volej-
bola līgā, gan arī Entuziastu vo-
lejbola līgā. Komandu no 2015.
gada septembra vada trenere 
Krista Jansone, kura paralēli 
darbam studē LSPA maģistran-
tūrā.

Sezonas sākumā Mārupes SC 
volejbolistēm tika nosprausti vai-
rāki mērķi, kā primārais un svarī-
gākais no tiem - iegūt godalgotu 
vietu Nacionālajā līgā.

Šajā sezonā Nacionālajā līgā 

Mārupes volejbolistes aizvadījušas spraigu sezonu

kopā piedalījās 10 komandas. Pa-
matturnīrā tika aizvadīti divi apļi 
- 18 spēles, no kurām gūtas 13 uz-
varas un piedzīvoti 5 zaudējumi, 
kopā iegūti 39 punkti, kas Māru-
pes SC volejbolistes pirms Play 
off spēlēm ierindoja 3. vietā.

Play off spēles notika līdz di-
vām uzvarām. Mārupietēm nācās 
stāties pretī Kuldīgas komandai, 
kura pamatturnīrā ierindojās 6. 
vietā. Lai arī cīņa abās spēlēs bija 
sīva, uzvaru ar 2:0 pēc spēlēm 
guva Mārupes SC volejbolistes, 
iekļūstot pusfinālā, kurā tikās ar 
vienu no sezonas līderēm – Latvi-

jas Universitāti, kas pamatturnīrā 
ieguva augsto 2. vietu, apsteidzot 
mārupietes par 3 punktiem. 

Pirmajā pusfināla spēlē Tīrai-
nes sporta kompleksā mārupietes 
svinēja uzvaru ar 3:1 pār spēcīgo 
Latvijas Universitātes komandu. 
Otrā, izšķirošā pusfināla spēle par 
ceļa zīmi uz finālu tika aizvadīta 
Olimpiskajā sporta centrā. Spēle 
bija spraiga un vienlīdzīga. Ļoti 
sīvā 5 setu cīņā uzvaru guva LU 
volejbolistes. Tā kā spēļu attie-
cība starp abām komandām bija 
1:1, tika aizvadīts “zelta sets” 
kurā spēle noritēja līdz 15 punk-
tiem. Seta sākumā dominēja Mā-
rupes SC volejbolistes, mainoties 
laukumiem ar rezultātu 8:3. Nā-
kamajos punktos LU volejbolistes 
izrādīja pretestību un izlīdzināja 
rezultātu līdz 13:13. Pēc garām 
izspēlēm, ar neatlaidību un cīņas-
sparu uzvaru svinēja Mārupes SC 
volejbolistes, iekļūstot Nacionā-
lās līgas finālā, kas šai komandai 
ir ļoti augsts sasniegums.

Finālā Mārupes SC volejbolis-
tes stājās pretī vēl nepārspētajām 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes volejbolistēm, kuras 
šajā sezonā, aizvadot 18 spēles, 
guva visas 18 uzvaras. Viss mainī-
jās Mārupes SC mājas spēlē Tīrai-
nes sporta kompleksā, kad Māru-
pes volejbolistes 4 setos apspēlēja 
LLU volejbolistes ar 3:1 un fi-

nāla sērijā ieguva pirmo uzvaru, 
sagādājot LLU dāmām pirmo 
zaudējumu sezonā. Otrajā izbrau-
kuma spēlē, diemžēl, Mārupes 
SC volejbolistes piedzīvoja 
zaudējumu un arī “zelta setā” 
par 3 punktiem piekāpās LLU 
volejbolistēm, ierindojoties aug-
stajā 2. vietā Nacionālajā līgā. 

Komandas sastāvā 2015./16. 
gada sezonā spēlēja: Krista Jan-
sone, Sandra Miglāne, Sanita Ku-
prašova, Sanita Šreibere, Lauma 
Pakalne, Zane Gradinārova, Zane 
Bērziņa – Kalniņa, Elīna Straut-
niece, Dace Ieviņa, Līga Miķel-
sone, Maruta Teilāne, Eva Puķīte, 
Santa Emsiņa un Rita Rubule.

Entuziastu Volejbola līgā Mā-
rupes SC volejbolistes piedalījās 
pirmo reizi. Mārupietes tika ieda-
lītas sieviešu 1. līgā, kurā no asto-
ņām spēcīgām komandām ieguva 
augsto 2. vietu, finālā piekāpjoties 
Baltsport.lv volejbolistēm. Ko-
mandas šīs sezonas mērķis tika 
sasniegts. 

Sākot ar 2016.gada sep-
tembri, Mārupes novadā tiks 
komplektētas volejbola iesācēju 
grupas 3 novada sporta bāzēs: 
Mārupes SK, Tīraines SK un 
Jaunmārupes pamatskolas sporta 
zālē gan zēniem, gan meitenēm, 
kā arī turpināsies darbs ar esoša-
jiem 65 audzēkņiem.

Krista Jansone, trenere

6.-8. maijā Vācijā, Berlīnē 
notika ikgadējais starptautis-
kais taekvondo turnīrs «Berlin 
Open 2016». Šogad tajā piedalī-
jās 1080 sportisti no 36 valstīm. 

Latviju pārstāvēja divi klubi, 
viens no tiem Mārupes Sporta 
centra. Mūsu audzēkņi cīnījās ju-
nioru un kadetu vecuma grupās. 
Vislabāko rezultātu - 2.vietu ie-
guva Kārlis Gatis Pļavenieks ka-
tegorijā - 59 kg junioriem. Kārlis 
uzvarēja divas cīņas pret Čehijas 
un Vācijas pārstāvjiem, bet zau-
dēja finālā. Dāvids Bērziņš svarā 
- 63 kg junioriem uzvarēja Vāci-
jas pārstāvi pirmajā cīņā un tad 
piekāpās ar 2:0 Ungārijas spor-
tistam cīņā par bronzas medaļu 
un palika 5.vietā. Vēl divi Māru-
pes SC kadeti piekāpās pirmajās 
cīņās ar minimālu pārsvaru 7:6. 
 2016.gada 14.maijā Mārupes 
sporta kompleksā notiks starptau-
tiskais taekvondo turnīrs “Maru-
pe Cup “2016”, kurā piedalīsies 
vairāk ka 220 dalībnieki no 4 val-
stīm.

Vitālijs Lepins, treneris

Taekvondo 
sportisti gūst 

godalgotas vietas 
starptautiskā 

turnīrā

20. – 22.maijā
Plkst. 9.00 Starptautiskais basketbola turnīrs “Marupe Cup 2016”, Mārupes sporta 
kompleksā

21.maijā
Plkst. 11.00 Mārupes novada Velokrosa sacensības 1.posms “Lībera Kauss”, Jaunmārupes 
stadionā

28.maijā
Plkst. 11.00 Senioru sporta spēles, Jaunmārupes stadionā
Plkst. 11.00 Mārupes atklātās sacensības vieglatlētikā, Mārupes vidusskolas stadionā

29.maijā
Plkst. 9.00 Skrējiens “Mārupe 2016”, Jaunmārupē, Ozolu ielā, pie ūdenstorņa
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Mārupes Vēstis

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti jaundzimušie

Laura Driķe (01.04.2016.)
Linda Vēbere (25.03.2016.)
Paula Dudareva (31.03.2016.)
Olivija Marija Filonova 
(28.03.2016.)
Karlīna Vaserberga 
(05.04.2016.)
Emma Konlija (04.04.2016.)
Simons Volčenko (07.04.2016.)
Rēzija Misiņa (08.04.2016.)
Elizabete Ancāne (09.04.2016.)
Matvejs Galass (04.04.2016.)
Selīna Ķirsone (12.04.2016.)
Rūdolfs Bramans (12.04.2016.)
Karla Klasiņa (17.04.2016.)
Henrijs Bethers (16.04.2016.)
Viesturs Vēveris (20.04.2016.)
Tomass Rekke (16.04.2016.)
Marsels Seļickis (21.04.2016.)
Marta Kapteine (17.04.2016.)
Kristers Jekociņš (23.04.2016.)
Sofija Zaķe (23.04.2016.)
Alana  Kazaka (17.04.2016.)

Mūžībā aizgājuši

Marta Līcīte 
(27.10.1921. - 08.04.2016.)

Sofija Graudumniece    
(17.17.1931. - 10.04.2016.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu 

nodaļā noslēgtas 
laulības

08.04.2016.
Vents Lamsteris un 

Līga Mašņikova
Raimonds Mikelenas un 

Vija Ezera

16.04.2016.
Vairis Rings un 

Ingrīda Andrejeva

29.04.2016.
Armands Fišers un Inta Kerstena                 

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.

Sveicam novada 
seniorus

Maigai šūmanei 1. aprīlī 
palika 91 gads
anfisai Seļiverstovai 7. aprīlī 
palika 80 gadi
Emmai balodei 9. aprīlī 
palika 85 gadi
annai ozoliņai 9.aprīlī 
palika 80 gadi 
Sergejam Kaņšinam 10. aprīlī 
palika 94 gadi
Jānim redzobam 13. aprīlī 
palika 85 gadi
Ņinai vorobjovai 18. aprīlī 
palika 85 gadi
ādolfam Stalidzānam 19. aprīlī 
palika 80 gadi 
ādolfam Stalidzānam 19. aprīlī 
palika 80 gadi 
ausmai radziņai 20. aprīlī 
palika 80 gadi  
ādolfam Stalidzānam 19. aprīlī 
palika 80 gadi 
arnoldam upītim 19. aprīlī 
palika 85 gadi
tamarai berezņakai 22. aprīlī 
palika 91 gads
Marijai Krauzei 25. aprīlī 
palika 93 gadi
viktorijai boļšakovai 29. aprīlī 
palika 90 gadi
pavelam Kondrašovam 30. aprīlī 
palika 85 gadi    

Mārupes Jauniešu Vēstis
2016.gada maijs

Mārupes novada Jauniešu domes 
informatīvs izdevums “Mārupes 
Jauniešu vēstis”. pilnu šī izdevu-
ma versiju un šeit redzamo rakstu 
turpinājumus meklējiet www.jau-
natnemarupe.lv sadaļā Mārupes 
novada Jauniešu dome, Mārupes 
Jauniešu vēstis.

Maija numurā lasiet:
• Sveicam 4.maijā
• Sveicam mūsu māmiņas
• Jauno talantu konkurss “zelta 

āboliņš 2016”
• aicinājums uz velobraucienu 

“Mārupes āres”
• intervija: guntis ulmanis
• intervija: Markuss riva
• Ciemos pie Jelgavas jauniešiem
• par brīvprātīgajiem gada balvā 

bibliotekāriem
• Fotokonkursa apbalvošana 

“Mārupe kā radoša glezna”
• Jauni konkursi
• aicinājums uz “ugunskura 

vakaru”
• Kas jādara maijā
• Slengu vārdnīca (F, g, H, i, ī)
• Etiķetes abC
• dziesmu top 20
• špikeri 
• asini prātu: koordinātas, 

krustvārdu mīkla un sudoku
• Jauna recepte - Mājas 

saldējums
• pavasara kokteiļu receptes

22.maijā plkst. 11.00 notiks 

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums 

Mārupes novada Mūzikas un 
mākslas skolas zāle 

(Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe).

visi laipni aicināti!

Guntis Ulmanis (Latvijas valsts prezidents 1993 – 1999) 
intervijā Mārupes jauniešiem 2016. gada 4. maija noskaņās

Intervija ar talantīgo dziedātāju – Markus Rivu!

Brīvprātīgais darbs Bibliotekāru 
gada balvas pasniegšanā

MJV: Cik grūti vai viegli ir nest savu uzvārdu – Ulmanis – zinot tā nozīmīgumu 
Latvijas vēsturē? 
G. Ulmanis: Katram cilvēkam savas dzimtas vārds ir neizdzēšams savas 
augstākās apzinātās vērtības simbols. Tas simbolizē arī senču sakrāto garīgo 
mantojumu, kas ir neatņemama dzīves vērtība un pamats. Ulmanis ir cauri 
laikmetiem cildināts un noliegts, nīsts un mīlēts, tiesāts un godināts. Ulmanis 
visās savās izpausmēs man ir un paliek paraugs dzīvē.  Un kad man ir grūti vai 
ļoti priecīgi, kad ko veiksmīgi paveicu, es vienmēr domās sev saku – Tu taču 
esi Ulmanis!

intervijas turpinājumu lasiet www.jaunatnemarupe.lv / Mārupes Jauniešu Vēstis

MJV: Kas ir Jūsu lielākais sas-
niegums karjerā? Kāpēc?
MR: Es noteikti neesmu tas 
cilvēks, kas guļ uz saviem lauri-
em. Priecājos par katru panākumu, 
katru projektu, kurā piedalos. Bet 
tāds moments kā piedalīšanās 

Mārupes Jauniešu Domes 
jaunieši vienmēr gatavi izmēģināt 
un piedzīvot ko jaunu. Viņi 
vienmēr iesaistās visur, kur vien 
spēj. Tāpēc jaunieši – Jēkabs 
Tutiņš, Ilze Švalkovska un 
Patrīcija Šteinberga – 19. aprīlī 
bija brīvprātīgie Bibliotekāru gada 
balvas pasniegšanā, kas notika 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē bibliotēku nedēļas 
ietvaros. 

TV šovā “Gribu Pie Meladzes” 
noteikti izmainīja manu karjeras 
plūsmu, jo pēc tā pavērās jau ci-
tas iespējas sevi realizēt ne tikai 
Latvijā, bet lielā daļā ārvalstu. 
intervijas turpinājumu lasiet www.

jaunatnemarupe.lv / Mārupes 
Jauniešu Vēstis

Šajā pavasarī, laikā no 12.ap-
rīļa līdz 10.maijam, katru otr-
dienas pēcpusdienu kopā 163 
novada iedzīvotāji piedalījās 
Mārupes novada pavasara krosā 
“Skrējiens apkārt Pavasara dī-
ķim” Jaunmārupē. Svaigs gaiss, 
burvīgi laikapstākļi un pozitīvs 
noskaņojums radīja lielisku gai-
sotni sacensību laikā. 

Sacensības notika piecos pos-
mos un dalībnieki startēja dažādās 
vecuma grupās, katram vecumam 

Pozitīvā gaisotnē noslēdzies Pavasara kross
viennozīmīgi kļūst aizvien popu-
lārāks arī mūsu iedzīvotāju vidū. 
Tiešām esam gandarīti par šajā 
pavasarī paveikto un aicinām iedzī-
votājus gatavoties un piedalīties arī 
Mārupes novada rudens krosā.”

10.maijā, pavasara krosa noslē-
dzošajā posmā tika apbalvoti visu 
piecu posmu kopvērtējuma labākie 
skrējēji. Ar rezultātiem var iepazī-
ties www.marupe.lv. 

atbilstošā distancē. Jaunākajam da-
lībniekam bija vien 3 gadi, savukārt 
vecākajam mazliet pāri 50. 

Mārupes Sporta centra sporta pa-
sākumu organizators Kaspars Šķe-
pasts: “Krosa skriešanas tradīciju 
uzsākām jau pērn rudenī. Tomēr, šī 
gada kross bija tiešām liels un pa-
tīkams pārsteigums mums pašiem, 
jo skrējiena visos posmos piedalī-
jās negaidīti liels skriet gribētāju un 
atbalstītāju skaits. Kross ir visiem 
pieejams aktīvas atpūtas veids un 

Veiksmīgi turpina darboties arī 
Mārupes SC bērnu un jauniešu 
basketbola nodaļa. 2004.g.dzimušo 
zēnu komanda kā pirmā Mārupes 
novada jauniešu komanda iekļuva 
Latvijas čempionāta finālturnīrā, 
kurā piedalījās 8 labākās Latvijas 
komandas. No 38 komandām izcī-
nīta 8.vieta Latvijā ir veiksmīgākais 
rezultāts līdz šim. Ar puišiem ikdie-
nā strādā treneris Rolands Rullis. 
Tāpat Mārupes SC U13, U11 un 
U10 komandas veiksmīgi piedalī-
jušies turnīros: Baltkrievijā – 2.vie-
ta, Madonā - 1.vieta un 2.vieta. 

No 20.–22. maijam Mārupē 

Jaunie Mārupes Sporta centra basketbolisti pieredzi 
gūst dažādos turnīros

notiks starptautiskais basketbola 
turnīrs “MARUPE CUP “2016”. 
Jau trešo gadu turnīrā piedalīsies 
komandas no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas 
un Gruzijas. 3 dienas, 3 vecuma 
grupas, 32 komandas, vairāk kā 
400 dalībnieki, azarts, prieks, sa-
censību gars un gandarījums – tas 
raksturo basketbola turnīru bērniem 
un jauniešiem. 

No 2.-5.jūnijam Mārupes SC 
divas komandas: U11 un U10 
piedalīsies Latvijas Jaunatnes 
basketbola līgas organizētā 
“Kāruma Kausa” finālposmā.

Vasarā jaunie baksetbolisti tur-
pinās apgūt basketbola prasmes, 
uzlabot fizisko sagatavotību un so-
ciālās prasmes vasaras treniņu no-
metnēs. Viena no interesantākajām 
nometnēm būs 4.-10. jūlijā Kohila 
(Igaunija) pilsētā, kur no visiem 
105 MSC audzēkņiem piedalīsies 
16 labākie jaunie basketbolisti. 

JAUNUMS
Sākot ar 2016.gada septembri, 

Mārupes Sporta centrs komplektēs 
meiteņu basketbola grupas vecumā 
no 7-10 gadiem. 

PAZIŅOJUMS
1991.gada barikāžu dalībnieku 

Mārupes biedrības valde aicina 
2016.gada 2.jūlijā doties divu 
dienu pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Latgali (Aglonu), kur 
notiks Starptautiskais 1991.gada 
barikāžu dalībnieku salidojums 
“Barikādēm-25”.

Biedrus, to ģimenes locekļus 
un biedrības atbalstītājus lūdzam 
pieteikties līdz š.g. 15.jūnijam 
pa telefoniem: Laima 67933750, 
27194343.

JauniEšiEM un novadā


