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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Mārupes pamatskolas skolēni
jauno mācību gadu uzsāk jaunās telpās

Mārupes novada Dome
sveic
izglītības iestāžu
audzēkņus un viņu vecākus,
pedagogus un darbiniekus

Zinību dienā,

Lentu svinīgi pārgriež Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un PS „AZ–INTER un PARTNERI”
pārstāvis, atbildīgais būvdarbu vadītājs Vilnis Janpaulis.
Īsi pirms jaunā mācību gada
uzsākšanas, 31.augustā, Tīrainē tika
atklāta Mārupes pamatskolas jaunā
piebūve. Rekonstrukcijas gaitā skola
paplašināta, piebūvējot jaunu korpusu,
tādējādi nodrošinot iespēju skolā jauno
mācību gadu uzsākt 315 skolēniem, no

kuriem 78 ir pirmklasnieki.
Jaunajā divstāvu piebūvē 4 328 m2
platībā, kas būvēta, nojaucot skolas
veco ēku, izvietota aktu zāle ar skatuvi, jaunas mācību klases sākumskolas
skolēniem, vairāki mācību kabineti pamatskolas skolēniem, kā arī telpas skolas

administrācijai. Līdz šim vērienīgākās
izmaiņas Mārupes pamatskola piedzīvojusi
2008.gadā, kad 1949.gadā celtā skola tika
paplašināta, izbūvējot bibliotēku, jaunus
kabinetus, ēdnīcu un plašu sporta zāli.
Turpinājums 4.lpp.

Atklāta bērnudārza “Lienīte” otrā māja

5.septembrī svinīgi tika atklāta
pašvaldības
pirmsskolas
izglītības
iestādes “Lienīte” otrā māja, kuras
gaišajās un mūsdienīgajās telpās mācīsies
bērni vecumā no pusotra līdz trim gadiem.
Bērnudārza ēkas būvniecība uzsākta
šā gada martā, sešos mēnešos pārbūvējot
2014.gadā iegādātu jaunbūvi Pērses ielā
piektdiena, 11.septembris, 2015

16A. Jaunajā ēkā būs piecas grupiņas,
kopumā nodrošinot iespēju bērnudārzu
apmeklēt 90 novada bērniem. Būvniecības
kopējās izmaksas 1 119 712.23 eiro apmērā
segtas no pašvaldības budžeta, kā arī ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
Divstāvu ēka atrodas skaistā vietā – pašā
Mārupītes krastā, simtgadīga ozola pakājē.
Tā celta no ekoloģiskiem materiāliem,

novēlot
2015./2016. mācību gadā
rast prieku mazu un lielu pasauļu
izzināšanā,
izturību un vēlēšanos krāt
jaunas zināšanas,
kā arī
katram sasniegt savas augstākās
virsotnes!

Uzsākta sporta
stratēģijas izstrāde
Mārupes novada Dome šī gada
21.augustā ir noslēgusi līgumu ar SIA
“NK Konsultāciju birojs” par Mārupes
novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģiju 2016. -2020.gadam. Stratēģijas
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu sporta
un aktīvās atpūtas pakalpojumu attīstību
Mārupes novadā. Stratēģijas izstrāde notiks līdz 2016.gada februārim, kad to
plānots apstiprināt Mārupes novada Domē.
Izstrādes ietvaros 2015.gada novembrī
un decembrī plānoti divi semināri ar
sabiedrības pārstāvju līdzdalību. Tādējādi
Mārupes novada Dome aicina novada
iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un
citus interesentus pieteikties līdzdarbībai
stratēģijas izstrādē, piedaloties darba grupā
vai stratēģijas izstrādes semināros.
Lūdzam pieteikties līdzdalībai līdz
2015.gada 1.oktobrim, elektroniski sūtot
informāciju uz e-pastu ilze.kremere@
marupe.lv vai rakstiski, adresējot to
Mārupes novada Domei, Daugavas ielā
29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167,
norādot savu kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un
vēlamo līdzdalības veidu.

17.septembrī Mārupē
notiks projekta Rail
Baltica papildus
alternatīvu sabiedriskā
apspriešana

izmantojot modernas tehnoloģijas un interesantus arhitektoniskus risinājumus.
Bērnudārza iekšpagalms labiekārtots, izmantojot oriģinālu, Latvijā neredzētu reljefa
segumu, radot mazajiem interesantu vidi,
kur attīstīties un pilnveidoties, apvienojot atpūtu ar bērnu vecumam atbilstošām
aktivitātēm svaigā gaisā.

2015.gada 17.septembrī plkst. 19.00
Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, notiks
projekta Rail Baltica paredzētās darbības
ietekmes uz vidi papildus alternatīvu
sākotnējā sabiedriskā apspriešana.

Turpinājums 4.lpp.

Plašāka informācija 2.lpp.
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Domes sēdēs lēma 17.septembrī Mārupē notiks projekta Rail Baltica papildus
10.augustā

• Lēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamo īpašumu Mazcenu alejā 35.

25.augustā

• Lēma slēgt telpu nomas līgumu par
Administratīvās ēkas Mazcenu alejā 37,
Jaunmārupē, nomu Jaunmārupes pamatskolas izglītības procesa nodrošināšanai.

26.augustā

• Lēma par ierīcības projektu izstrādi, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu
noteikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
• Lēma uzsākt Lokālplānojuma Mārupes
un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, un atsevišķu zemes
vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai
izstrādi.
• Saskaņoja Mārupes vidusskolas interešu
izglītības programmas 2015./2016. un
2016./2017.mācību gadam.
• Noteica
pašvaldības
nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības nozīmes
grāvju sarakstu un grāvju attēlojumu
kartē.
• Lēma par finansiālu atbalstu sportistei.
• Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14
„Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes
novadā”.
Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Paziņojums par
detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai
nekustamajam īpašumam
“Kampas-1” Mārupes novada Vētras ciemā
Mārupes novada Dome 2015.gada 5.augusta Dmes sēdē pieņēma lēmumu Nr.9 “Par
detālplānojuma nekustamajam īpašumam
“Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120),
Vētras, Mārupes novads, projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”.
Publiskā apspriešana notiks no 18.09.2015.
līdz 16.10.2015. Ar detālplānojuma projektu
publiskās apspriešanas laikā var iepazīties
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela
29, Mārupe), būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
projektu varēs iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība
un
plānošana/
detālplānojumi, sākot no 18.09.2015.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015.gada 8.oktobrī plkst.17.00 Mārupes
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam
iesniegt rakstiski Mārupes novada Būvvaldē
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā –
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.
Elektroniski
priekšlikumi
iesniedzami
iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.
zigure@marupe.lv sākot no 18.09.2015. līdz
16.10.2015. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām
personām jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru.
Sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma
nekustamajam īpašumam “Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120) projekta publiskās
apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus
un institūciju atzinumus notiks 2015.gada
26.oktobrī plkst.16.00. Sanāksmes norises
vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas
ielā 29, Mārupē.
Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie
Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces
Žīgures: tālr.67149862, e-pasts: dace.zigure@marupe.lv vai klātienē pieņemšanas
laikā vai iepriekš piesakoties pa tālruni
67149862.
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alternatīvu sabiedriskā apspriešana

2015.gada 17.septembrī plkst. 19.00
Jaunmārupes mūzikas un mākslas
skolā, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē,
notiks projekta Rail Baltica paredzētās
darbības ietekmes uz vidi papildus
alternatīvu
sākotnējā
sabiedriskā
apspriešana.
Lai arī Mārupes novada Dome 2015.gada
11.jūnijā lēma par 3 alternatīvu risinājumu
(A, B, C) virzīšanu paredzētās darbības
„Eiropas standarta platuma publiskās
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
Rail Baltica būvniecība” ietekmes uz vidi
novērtējuma (IVN) procesā, jāņem vērā,
ka turpmākajā izpētē iekļauta ir tikai viena
no tām – A alternatīva (turpmākajā IVN
procesā - C3 alternatīva). Par šāda pamatojuma iemesliem Satiksmes ministrija
17.jūlija vēstulē kā galvenos argumentus
norādīja A alternatīvas priekšrocības
savietojot vienā koridorā A5, Rail Baltica un ilgtermiņā plānoto 1520 mm
Daugavas kreisā krasta savienojumu ar
ostu. Savukārt Domes virzītos B un C
risinājumus Rail Baltica tehniskās izpētes
Nacionālajā vadības grupā tika lemts
nevirzīt, jo risinājumi paredz garāku un
tehniski sarežģītu posmu būvniecību caur
purvainām teritorijām, šīs alternatīvas
neatbilst lidostas attīstības plāniem un
piedāvātā trase apkārt Jaunmārupei
pārlieku pietuvojas Natura 2000 teritorijas
dabas liegumam “Cenas tīrelis”.
C3 alternatīva Mārupes novadā
C3 alternatīvas garums ir 12,4 km un
tā nodrošina, ka netiek skarts Vētras
ciems un dzelzceļa infrastruktūra tiek vei-

dota vienotā transporta
koridorā ar autoceļu A5
(Rīgas apvedceļš) jau
no autoceļu A5 un P132
mezgla (skat. attēlu).
Pirms autoceļu A5 un
P132 mezgla Rail Baltica
šķērso lauksaimniecības
teritorijas un meža zemes.
Laiks un vieta, kur
sabiedrība
var
iegūt
informāciju par paredzētās
darbības
papildus
alternatīvām un iepazīties
ar sagatavotajiem dokumentiem:
• LR Satiksmes ministrijā
darba laikā, Gogoļa ielā
3, Rīgā, tīmekļa vietnē
www.sam.gov.lv;
• Pilnsabiedrības
“RB
Latvija” tīmekļa vietnē
www.railbaltica.info un
SIA “Estonian, Latvian
& Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē
www.environment.lv;
• Vides
pārraudzības
valsts birojā darba laikā
Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, tīmekļa vietnē
www.vpvb.gov.lv;
• Mārupes novada Domē Daugavas
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
Jaunmārupes pamatskolā Mazcenu
alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
tīmekļa vietnē www.marupe.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās
darbības papildus alternatīvām var iesniegt līdz 2015. gada 24. septembrim Vides
pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā
23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173,
fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Saimnieciskie darbi vasaras mēnešos
Izsludināti iepirkumi
• Mārupes novada kapsētu inventarizācija,
datu digitalizācija un informācijas
tehnoloģiju sistēmas nodrošināšana,
piedāvājumu iesniegšana 14.09.2015.
• Biroja tehnikas apkope un remonts,
piedāvājumu iesniegšana 15.09.2015.
• Meliorācijas
sistēmas
atjaunošanas
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība,
piedāvājumu iesniegšana 15.09.2015.
• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Skultes un Jaunmārupes stadionu rekonstrukcijai, piedāvājumu iesniegšana
16.09.2015.
• Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem
īpašumiem „Tīraines dārzi-1”un „Tīraines
dārzi-2” Tīrainē, Mārupes novadā,
piedāvājumu iesniegšana 21.09.2015.
• Mēbeļu piegāde Mārupes novada
pašvaldības iestādēm, piedāvājumu
iesniegšana 22.09.2015.
• Sauliešu ielas, gājēju celiņa un veloceliņa
izbūve, notiek piedāvājumu vērtēšana.
• Lielās ielas rekonstrukcija posmā no
Daibes ielas līdz K.Ulmaņa gatvei, notiek
piedāvājumu vērtēšana.
• Mārupītes krastu apstādījumu un
labiekārtojuma
būvdarbi,
notiek
piedāvājumu vērtēšana.
• Sporta
inventāra
iegāde,
notiek
piedāvājumu vērtēšana.
• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Krones ielas, Avotu ielas un Abavas ielas
pārbūvei , pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar SIA „BM Projekts”.
• Profesionālo grīdas uzkopšanas ierīču
iegāde, pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA „Karcher”.

•

•

•

•

•

•
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Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi:
• SIA „BINDERS” par Kurmales ie- •
las rekonstrukciju; līguma summa
470 624,79 EUR; termiņš 17.11.2015.
• PS „Buildimpeks Sports” (biedri •
SIA „BUILDIMPEKS” un SIA „Arena
Sports”) par Mārupes novada Gerberu

ielas sporta laukuma rekonstrukciju;
līguma summa 447 011,09 EUR; termiņš
24.10.2015.
SIA „Aniva” par ēdināšanas pakalpojumiem XI skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku dalībniekiem; līguma summa
7 646,50 EUR; termiņš 12.07.2015.
SIA „Deloitte Audits Latvia” par
iekšējā audita veikšanu Mārupes novada pašvaldībā; līguma summa
44 770,00 EUR; termiņš 13.11.2016.
SIA „BM-Projekts” par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Vārpu ielas,
Vītiņu ielas, Laimdotas ielas un Lambertu ielas pārbūvei; līguma summa
16 480,20 EUR; termiņš 14.01.2016.
SIA „BM-Projekts” par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Lapiņu dambja, Brūkleņu ielas un Penkules ielas
pārbūvei; līguma summa 23 353,00 EUR;
termiņš 14.01.2016;
SIA „BM-Projekts” par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Dzirnieku
ielas
pārbūvei;
līguma
summa
4 053,50 EUR; termiņš 14.11.2016.
SIA „RBSSKALS Būvvadība” par pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbiem
Rožu ielā 35, Mārupē; līguma summa
4 224 457,19 EUR; termiņš 01.07.2016.
SIA „Prokrial” par pirmsskolas izglītības
iestādes Rožu ielā 35, Mārupes novadā
būvdarbu būvuzraudzību; līguma summa
19 360,00 EUR; termiņš 01.07.2016.
SIA „Mārupes ceļinieks” par Lielās
ielas rekonstrukciju no Daugavas ielas līdz Kantora ielai; līguma summa
1 043 429,66 EUR; termiņš 21.03.2016.
SIA „Alpex” par rokas ūdens sūkņu
iegādi un uzstādīšanu Mārupes novada
pašvaldības kapsētās; līguma summa
11 718,85 EUR; termiņš 29.08.2015.
SIA „Alfa SLS” par skatuvju nomu;
līguma summa 50 819,99 EUR; termiņš
07.08.2018.
SIA „DRUSTI” par konditorejas
izstrādājumu piegādi 2015. - 2017.g.;
līguma summa 33 879,99 EUR;

• SIA „VALDARS” par Mārupes novada
Domes rīkoto pasākumu apkalpošanu
2015. - 2017.g.; līguma summa
16 940,00 EUR;
• SIA „NK 2” par Mārupes novada domes
informatīvā izdevuma piegādi Mārupes
novada teritorijā; līguma summa
50 819,99 EUR; termiņš 10.08.2018.
• SIA „S.O.S. Projekti” par Mārupes ciema
ielu apgaismojuma līniju rekonstrukciju
un jaunu apgaismes līniju būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību; līguma summa 4 585,90 EUR; termiņš 12.11.2015.
• SIA „S.O.S. Projekti” par Jaunmārupes
ciema ielu un Skultes ciema ielas apgaismojuma līniju rekonstrukciju un jaunu
apgaismes līniju būvprojektu izstrādi
un autoruzraudzību; līguma summa
3 872,00 EUR; termiņš 12.11.2015.
• SIA „M.A.-TAKA” par gājēju tiltiņu
pār Neriņas upi izbūvi un rekonstrukciju Mārupes novadā; līguma summa
84 546,37 EUR; termiņš 13.11.2015.
• SIA „BM Projekts” par būvprojektu
izstrādi un autoruzraudzību Tīraines ielas, Ūdru ielas un Cidoniju ielas pārbūvei
ieklājot bruģakmeni; līguma summa
10 236,60 EUR; termiņš 12.01.2016.
• SIA
„REVIDENTS
UN
GRĀMATVEDIS” par tiesībām veikt
finanšu revīziju Mārupes novada domē,
tās iestādēs un struktūrvienībās un
sniegt zvērināta revidenta ziņojumu par
2015. un 2016. gadu; līguma summa
16 940,00 EUR; termiņš 31.03.2017.
• SIA „NK Konsultācijas” par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības
stratēģijas izstrādi 2016.-2020. gadam;
līguma summa 10 224,50 EUR; termiņš
20.02.2016.
• SIA „A VIDE” būvprojektu izstrāde un
autoruzraudzība Kursīšu ielas pārbūvei
un caurtekas pārbūvei 10 260,80 EUR;
termiņš 24.12.2015.
Domes izpilddirektors I.Punculis

piektdiena, 11.septembris, 2015
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Apkopoti sabiedrības viedokļi par attīstības ieceri
publiskās apbūves teritorijai pie Tīraines zirgu staļļiem
Kā iepriekš informēts, Mārupes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie
attīstības priekšlikuma izstrādes plānotās
publiskās apbūves teritorijai Tīraines
ciemā, kvartālā starp Vecozolu, Veczariņu
un Grantiņu ielām, blakus Tīraines zirgu
staļļiem. Mārupes novada Dome izsaka
pateicību iedzīvotājiem par izrādīto interesi un viedokļiem attiecībā uz šīs
teritorijas attīstības priekšlikumu, kas
pašvaldībai ir ļoti nozīmīgi, plānojot sabiedriskas teritorijas.
Atsaucoties uz “Mārupes vēstis” 2015.
gada 14.augusta izdevumā un pašvaldības
mājaslapā marupe.lv aprakstīto ieceri,
Mārupes novada iedzīvotāji ir snieguši gan
atbalstu teritorijas aktīvai izmantošanai
sabiedriskām funkcijām, gan arī saņemti kategoriski iebildumi pret jebkādām izmaiņām
patreizējā izmantošanā, paužot vēlmi arī
turpmāk atstāt šo teritoriju zirgu ganībām un
mazdārziņiem.
Kaut arī vairumā iesniegumu izteikts
atbalsts publiskās teritorijas attīstībai un
saņemts ļoti daudz vērtīgu priekšlikumu
par nepieciešamajiem pakalpojumiem,
vienlaikus pausta arī neizpratne par šādu
aktivitāšu izvietošanu izvēlētajā teritorijā.
Iebildumi pamatā saņemti no iedzīvotājiem,
kas dzīvo tiešā šīs teritorijas tuvumā, un
noraidošajai attieksmei par iemesliem tiek
minēts gan sagaidāmais troksnis, kas rastos
dažādu pasākumu laikā un ikdienā, lielākam
cilvēku skaitam apmeklējot šajā teritorijā
pieejamos pakalpojumus, gan pastiprināta
auto satiksme un iespējamās problēmas ar
auto novietošanu tuvējās ielās. Iesniegumos
tiek izvirzītas prasības paredzēt barjeras un
„ātrumvaļņus”, lai ierobežotu satiksmi, kā arī
iebildumi pret iecerētajiem tiltiņiem, kas savienotu publisko teritoriju ar dzīvojamo zonu.
Daļa iedzīvotāju, nenoliedzot šādu aktivitāšu
nepieciešamību kopumā, tomēr ierosina tās

izvietot citur novadā - teritorijās, kuras neieskauj dzīvojamā apbūve.
Starp
sniegtajiem
priekšlikumiem
visbiežāk minēta nepieciešamība paredzēt
peldbaseinu, kā arī laukumus pludmales
volejbolam, basketbolam un futbola laukumam bērniem. Interesi par sev piemērotiem
sporta laukumiem norādījuši arī novada seniori. Mārupes novada pašvaldība piekrīt,
ka peldbaseins ir ļoti būtiska nepieciešamība
novadā, turklāt tas ir iecerēts arī pašvaldības
investīciju plānā. Tomēr, ņemot vērā būtiskās
investīcijas šādas ieceres realizēšanai, tiek
meklētas iespējas sadarbībai ar privātiem
investoriem, kā arī meklēta vieta tuvāk
izglītības iestādēm, lai peldbaseinu maksimāli
varētu izmantot arī skolnieki. Šobrīd tiek
strādāts arī pie novada sporta koncepcijas,
kuras ietvaros būtu izdarāmi secinājumi par
optimālāko peldbaseina izvietojumu novada
teritorijā, kā arī vērtējama iespēja veidot
plašāku sporta kompleksa teritoriju netālu no
esošā BMX sporta parka. “Tīraines dārzi –
1” un “Tīraines dārzi – 2” publiskās teritorijas attīstības iecere paredz mazāka mēroga
aktīvās atpūtas laukumus un aprīkojumu vairāk domātu brīvā laika pavadīšanai nekā
nopietnām sporta nodarbībām.
Priekšlikumos
vairākkārt
uzsvērta
nepieciešamība pēc lieliem kokiem, veidojot
parkus un apstādījumus gar ielām un grāvi.
Priekšlikumos tiek ierosināti arī Japānas ķiršu
(sakuru) un vietējo augļu koku stādījumi,
kas pavasarī veidotu īpašu noskaņu un vietas identitāti. Norādīta nepieciešamība pēc
kafejnīcas un banketu zāles, uzverot šādu
pakalpojumu trūkumu apkārtējā teritorijā.
Kontekstā ar teritorijā paredzētajiem
pakalpojumiem, iedzīvotāji atbalstītu gan
interešu un karjeras izglītības iespējas,
gan sociālos un veselības pakalpojumus,
taču neizpratni tuvējos iedzīvotājos radījis
attīstības iecerē minētais „dienas centrs”,

asociējot to ar specifiskiem pakalpojumiem,
kas sniedzami aprūpes centros personām ar
garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem vai
bērniem no trūcīgām ģimenēm. Lai kliedētu
šīs bažas, pašvaldība vērš uzmanību, ka šajā
gadījumā teritorijā iecerētās sociālās funkcijas attiecas uz brīvā laika pavadīšanu,
atbalstu jauniešiem un senioriem, bet dienas centra izveide nekādā gadījumā nav
saistāma ar sociāli nelabvēlīgas vides
veidošanos. Arī minētie ambulances pakalpojumi attiecas uz ārstu praksēm, veselības
veicināšanas un rehabilitācijas iespējām,
nevis ātrās reaģēšanas vienību, kur būtu
sagaidāms pastiprināts troksnis vai ātra
satiksme. Vairākos iesniegumos ieteikts
izvietot sociālos pakalpojumus tuvāk
sabiedriskā transporta pieturām, aktīvās
atpūtas zonu pārvirzot tuvāk Veczariņu un
Grantiņu ielas krustojumam, kā arī rēķinoties
ar bērnu drošību, pārdomāt dīķa izveides
nepieciešamību un izvietojumu.
Izprotot iedzīvotāju vēlmi savu dzīves vidi
saglabāt pēc iespējas mierīgāku un zaļāku,
kāda tā bijusi, iegādājoties nekustamo
īpašumu Mārupes novadā, tomēr aicinām
iedzīvotājus izprast to, ka šī teritorija atrodas ciemā, teritorijā, kur paredzēta intensīva
apbūve un nepieciešamība pēc kvalitatīvas
dzīves vides veidošanas, kas ietver ne tikai
dzīvojamo, bet arī sociālo funkciju. Mārupes
novads, līdzīgi kā citi Pierīgas novadi, piesaista arvien vairāk un vairāk iedzīvotāju,
tai skaitā ģimenes ar bērniem, līdz ar to arvien aktuālāka kļūst nepieciešamība novadā
nodrošināt iespējas dažādām aktivitātēm.
Teritorija kvartālā starp Vecozolu, Veczariņu
un Grantiņu ielām, blakus Tīraines zirgu
staļļiem, saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam noteikto
funkcionālo zonējumu ir paredzēta publiskai apbūvei, pie tam šie īpašumi („Tīraines
dārzi–1” un „Tīraines dārzi-2”) atrodas

pašvaldības īpašumā. Arī sekojot novada
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā piedāvātajai
apdzīvojuma struktūrai, teritorijā starp
Mārupes un Tīraines ciemiem veicināma
pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāšu un
rekreācijas funkciju koncentrēšana lineāros
attīstības centros. Līdz ar to ilgtermiņā šeit
nav paredzēta lauksaimnieciskā darbība.
Plānojot teritoriju, pēc iespējas lielas platības
tiks paredzētas labiekārtotai zaļajai zonai un
rekreācijas teritorijām.
Turpinot teritorijas attīstības priekšlikuma
izstrādi, tiek uzsākta nekustamo īpašumu
„Tīraines dārzi–1” (kadastra Nr. 8076 008
0233) un „Tīraines dārzi-2” (kadastra Nr.
8076 008 0234), teritorijas detālplānojuma
izstrāde. Novērtējot iedzīvotāju līdzšinējo
atsaucību un cerot arī turpmāk uz interesantiem ierosinājumiem, aicinām rakstiskus priekšlikumus iesniegt vēl līdz
2015.gada 25.septembrim, nododot tos
personīgi vai rakstot uz pasta adresi Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads LV2167, vai nosūtot tos uz e-pastu: dace.
zigure@marupe.lv
vai
ilze.kremere@
marupe.lv. Detālplānojuma izstrādes ietvaros tiks izvērtēti visi līdz šim iesniegtie priekšlikumi, iespēju robežās ņemot
vērā iedzīvotāju vēlmes, tomēr jau tagad
saskaroties ar pretējiem viedokļiem,
jārēķinās ar nepieciešamību sabalansēt novada vajadzības ar iedzīvotāju vēlmēm.
Izstrādātās plānojuma redakcijas publiskās
apspriešanas laikā (apmēram 2016.gada
marts) iedzīvotājiem atkārtoti būs iespēja
izteikt savus priekšlikumus vai iebildumus
par jau konkrēti izstrādāto teritorijas izmantojumu un apbūves nosacījumiem. Aicinām
sekot līdzi informācijai par detālplānojuma
izstrādi novada mājas lapā, kā arī izdevumā
„Mārupes vēstis”.
Dace Žīgure, Attīstības nodaļas
teritorijas plānotāja

Paziņojums par sanāksmi
pēc detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Mārupes
ciema teritorijā, kura iekļaujas
starp Kantora, Lambertu, Vārpu
(kadastra Nr. 8076 008 0233) un „Tīraines
un Smiltnieku ielām, publiskās
dārzi-2” (kadastra Nr. 8076 008 0234) atapspriešanas

Paziņojums par
Lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Mārupes un Tīraines
ciemu ielu tīkla un sarkano
līniju precizēšanai, un atsevišķu
zemes vienību funkcionālā
zonējuma grozīšanai

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2015.
gada 22.septembrī plkst.10.00 notiks sanāksme,
kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajiem
īpašumiem „Kāpu iela 1”, „Kāpu iela 2”, „Kāpu
iela 3”, „Kāpu iela 4”, „Kāpu iela 5”, „Kāpu
iela 6”, „Kāpu iela 7”, „Kāpu iela 8”, „Kāpu
iela 9”, „Kāpu iela 10”, „Kāpu iela 13”, „Smiltnieku iela 9”, „Smiltnieku iela 11”, „Smiltnieku
iela 13”, „Smiltnieku iela 15”, „Smiltnieku iela
17”, „Smiltnieku iela 18”, „Smiltnieku iela 20”,
„Smiltnieku iela 22”, „Smiltnieku iela 26”,
„Ziedleju iela 29”, „Ziedleju iela 30”, „Ziedleju
iela 31”, „Ziedleju iela 32”, „Lambertu iela 35”,
„Lambertu iela 37”, Mārupē, Mārupes novadā,
projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie
Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces
Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.

Mārupes novada Dome 2015.gada
26.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (sēdes
protokola Nr.14) ” Par Lokālplānojuma
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un
sarkano līniju precizēšanai, un atsevišķu
zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai izstrādi”. Ar lēmumu un
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu
iespējams iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Lokālplānojumi/Lokālplānojumi
izstrādes stadijā.
Lokālplānojuma teritorija ir Mārupes novada Mārupes un Tīraines ciemi to robežās,
kas noteiktas ar Mārupes novada teritorijas
plānojumu 2014.-2026.gadam.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt
Mārupes novada teritorijas plānojumā
Mārupes un Tīraines ciemos noteikto ielu
tīklu, un ar to saistītās sarkanās līnijas,
ievērojot vienota ielu tīkla izveides principu,
kā arī noteikt sarkanās līnijas ielu posmiem,
kur teritorijas plānojumā tās attēlotas kā
„plānotās” sarkanās līnijas. Lokālplānojuma
mērķis ir arī grozīt funkcionālo zonējumu
atsevišķos nekustamajos īpašumos, un mainīt
plānoto (atļauto) izmantošanu no savrupmāju
teritoriju apbūves uz autotransporta
infrastruktūras apbūves teritoriju, nekustamā
īpašuma Grantiņu iela 12, Tīraine, Mārupes
novads (kad.Nr.80760080187) teritorijā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamo īpašumu “Tīraines dārzi–1”
un „Tīraines dārzi-2” teritorijā

Mārupes novada Dome 2015.gada
26.augustā
ir
pieņēmusi
lēmumu
Nr.25.”Par Mārupes novada Domes
2015.gada 22.aprīļa sēdes lēmuma Nr.11
atcelšanu un nekustamo īpašumu „Tīraines
dārzi–1” (kadastra Nr. 8076 008 0233)
un „Tīraines dārzi-2” (kadastra Nr. 8076
008 0234), Tīrainē, Mārupes novadā,
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprinot darba uzdevumu jaunā redakcijā”.
Detālplānojuma izstrādes teritorija ir
nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1”
(kadastra Nr. 8076 008 0233) un „Tīraines
dārzi-2” (kadastra Nr. 8076 008 0234)
teritorijas, to robežās, ar kopējo platību
apmēram 8,41 ha. Saskaņā ar 2013.gada
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada
teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam
nekustamie īpašumi „Tīraines dārzi–1”
piektdiena, 11.septembris, 2015

rodas publiskās apbūves teritorijā.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir
detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu
un
apbūves
parametrus
atbilstoši
nepieciešamajām
sabiedriskajām
funkcijām,
izstrādāt
satiksmes
infrastruktūras risinājumus teritorijas sasaistei ar piegulošajām teritorijām, kā arī
izstrādāt teritorijas apbūves un publiskās
ārtelpas vienota vizuālā risinājuma koncepciju. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs
ir Mārupes novada dome.
Rakstiskus
priekšlikumus
aicinām
iesniegt līdz 2015.gada 25.septembrim
Mārupes novada Būvvaldē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās no
9.00- 18.00. Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: dace.zigure@marupe.lv un ilze.
kremere@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet
juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā iespējams griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes
novada pašvaldības teritorijas plānotājas
Daces Žīgures, iepriekš piesakoties pa
tālruni 67149862.

Paziņojums par nekustamā
īpašuma Dīķu iela 1, Mārupe,
detālplānojuma apstiprināšanu
Mārupes
novada
Dome
2015.gada
5.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 “Par
nekustamā īpašuma Dīķu iela 1 (kadastra Nr.
80760070035), Mārupe, Mārupes novads,
detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā
pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis”.
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MarupesVESTIS
Mārupes pamatskolas skolēni
jauno mācību gadu uzsāk jaunās telpās

Turpinājums no 1.lpp.

„Skolas jaunā piebūve ir apliecinājums
tam, ka komandas darbs vainagojas ar
labu rezultātu. Ar radošu degsmi visi šai
projektā iesaistītie ir strādājuši, lai sasniegtu mērķi, un jaunajā mācību gadā
Tīraines bērni skolas gaitas varētu uzsākt
jaunās, mūsdienīgās un labi aprīkotās
telpās. Mārupe ir starp tām pašvaldībām,
kurā gadu no gada palielinoties skolēnu
skaitam, dienas kārtībā ir jautājums par
mācību iestāžu paplašināšanu. Veicot
Mārupes pamatskolas rekonstrukciju,
1949.gadā celtā ēka ir pārbūvēta un ieguvusi mūsdienīgu izskatu. Esam lepni, ka
Tīrainē bērni mācības varēs apgūt skaistā
un sakārtotā mācību vidē. Novēlu, lai
jaunās telpas mudina jauniem sasniegu-

Tā kā skolā pirmo reizi atvērtas trīs
pirmās klases 78 pirmklasniekiem, šajā
mācību gadā skolā darbu uzsākuši septiņi
pedagogi: sākumskolas skolotājas Lāsma
Pulvere, Andra Gause un Regīna Lēnerte,
matemātikas skolotāja Edīte Dāvidsone,
sporta skolotāja Krista Jansone, mūzikas
skolotāja Līga Gžibovska un logopēde Ilze
Šmagre.
Lai nodrošinātu skolēnu drošību gan
skolā, gan tās teritorijā (īpaši rīta periodā,
kad visi ierodas), ar 1.septembri darbu
uzsāk Mārupes Pašvaldības policijas darbiniece Jeļena Triļa.
Pagājušā mācību gada II semestrī Interešu
izglītības programma tika papildināta ar
Šaha pulciņu sākumskolas skolēniem,
oktobrī darbu uzsāks improvizācijas teātra
pulciņš „Prieks” 5.,6.klašu skolēniem
skolotājas Lāsmas Pulveres vadībā.
Direktore pauž prieku arī par izveidojušos
sadarbību ar Mārupes Mūzikas un mākslas
skolu, kuras nodarbības jau otro gadu
skolēniem ir pieejamas turpat skolas
telpās. Šogad papildus Vizuāli plastiskās
mākslas nodaļas, bungu spēles un solfedžo
nodarbībām notiks arī flautas un klavieru
spēles, solo dziedāšanas un ansambļa
nodarbības.
Pirmsskolā šogad ir izveidots jauns amats
– pirmsskolas izglītības metodiķe. Šajā
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miem!” novēlēja domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Mārupes pamatskolas direktore Sigita Sakoviča atklāšanas pasākumā pauda
gandarījuma sajūtu un prieku par jaunajām
telpām: „Mēs atkal esam satikuši kādu
sapni, sapni par skaistākām telpām, sapni
par sakārtotu vidi, sapni par pašiem savu
skaistāko skolu pasaulē. Ceru, ka šis
mācību gads jaunajās skolas telpās dos
mums papildus enerģiju, dzīvesprieku un
vēlmi meklēt aizvien jaunas un jaunas idejas un realizēt tās dzīvē.”
Jaunais
mācību
gads
Mārupes
pamatskolā iesācies ne tikai ar jaunām
telpām, bet arī ar daudz un dažādiem jaunumiem skolas ikdienā.

amatā darbu uzsāks pirmsskolas izglītības
sporta skolotāja Aija Rutkovska.
Jau otro gadu pirmsskolā tiks svinēta
Tēva diena, šogad pasākums notiks
11.septembrī, kurā bērniem kopā ar saviem tētiem būs iespēja piedalīties dažādās
aktivitātēs, mammas aicinātas iejusties
aktīvu līdzjutēju lomā.

Savukārt skolā 25.septembrī norisināsies
Zinātnieku nakts (pirmā Zinātnieku nakts notika pagājušajā mācību gadā, tajā piedalījās
207 ģimenes), kurā skolēniem kopā ar
vecākiem būs iespēja piedalīties dažādās
darbnīcās, kuras piedāvās gan noskatīties,
gan veikt dabaszinību eksperimentus.
Iniciatore un galvenā organizatore šim
pasākumam ir dabaszinību skolotāja Daiga
Krieviņa.
Mārupes pamatskolas jaunās piebūves
būvniecība tika uzsākta
pagājušā gada augustā,
tās kopējās izmaksas
2 668 725 eiro apmērā
segtas no pašvaldības
budžeta, kā arī ņemot
aizņēmumu
Valsts
kasē.
Rekonstrukcijas būvdarbus veica
atklātā
iepirkumu
konkursā
uzvarējusī
pilnsabiedrība
„AZINTER UN PARTNERI”, projektētāji –
SIA „Arhitektu birojs
Krasts”.
Uva Bērziņa

izglītība
Atklāta bērnudārza “Lienīte” otrā māja

Turpinājums no 1.lpp.

Atklāšanas
pasākumā
pulcējās
bērnudārza audzēkņi ar vecākiem,
pašvaldības vadība un speciālisti,
uzņēmēji, kas ēku projektēja, būvēja
un labiekārtoja tās apkārtni, kā arī citu
pašvaldības izglītības iestāžu pārstāvji.
Svētku viesus ar muzikālu sveicienu
priecēja bērnudārza “Lienīte” audzēkņi un
skanīgs visu audzinātāju kopkoris.
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs sveica visus klātesošos ar
vēl vienu pašvaldības realizētu projektu
– māju pašiem mazākajiem mārupiešiem.
“Mārupes novadā bērnu skaits arvien
pieaug un esam priecīgi, ka vecāki vēlas
savus bērnus skolot mūsu pašvaldības
izglītības iestādēs. Paldies visiem, kas
noticēja šai idejai. Paldies
visiem
iesaistītajiem
par ieguldīto darbu un
enerģiju, lai kopīgiem
spēkiem tik īsā laikā
mūsu sapnis pārvērstos
par
īstenību,”
teica
Domes
priekšsēdētājs,
novēlot bērniem labi
justies un būt priecīgiem
jaunajā bērnudārzā.
Sakot paldies visiem,
kas piedalījās bērnudārza
ēkas tapšanā, Domes
priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe vispirms pateicās arhitektiem
Andrim Vītolam un Ingai Spriņģei par
veiksmīgu sadarbību un radošu pieeju, veidojot bērniem skaistu un videi draudzīgu
vietu, kurā padomāts par visu, kas
nepieciešams pirmsskolas iestādes darbā
un tās iemītnieku ērtībām.
Paldies tika teikts ainavu dizainerei Lindai Zaļai, kuras ideja par simtgadīgā ozola
stāstu izmantota apkārtnes izveidošanā.
„Labiekārtojuma idejas pamatā ir pie
bērnudārza ieejas augošā teiksmainā
dižozola stāsts, kura „saknes” izpletušās pa
visu dārzu un nodrošinājušas māju sajūtu
dažādiem to iemītniekiem. Mārītes, bitītes,
puķītes iemiesotas atrakcijās, tēlaini izmantojot ozola sakņu tēmu kā galveno

plānojumu veidojošo un dažādas rotaļu
funkcijas nodrošinošo elementu. Sakņu
tēma integrēta gan teritorijas iesegumu
rakstos, gan apstādījumu dobēs, gan
rotaļu laukumu mākslīgi veidotā reljefa
izveidē, kas kalpo kā pašiem mazākajiem
bērniem paredzēto atrakciju atdalošais elements, smilšu kastu apmales, sēdvirsmas
un rāpjamais objekts. Mīksto un kritienus
amortizējošo gumijas „sakņu” izveide
izvēlēta, ņemot vērā to, ka bērnudārzu
apmeklēs vismazākie, kuriem pat neliels
šķērslis kļūst par izaicinājumu,” par savu
ideju stāsta Linda Zaļā.
Domes
vadība
pateicās
arī
būvkompānijas “JPG 2B” vadītājam
Aleksandram Kreiceram, būvuzraugam

Kristapam Priedem, būvvaldes vadītājai
Aidai Lismanei, pašvaldības nekustamo
īpašumu pārvaldniekam Artim Dreimanim, AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” vadītājam Jurim Ivanovam, SIA
“Mārupes ceļinieks” valdes priekšsēdētājam
Uldim Sisenim.
Bērnudārza kolektīvu sveikt bija ieradušies
viesi un kolēģi no citām pašvaldības izglītības
iestādēm, kas vēlēja veiksmi, uzsākot darbu
jaunajā mājā, būt atraktīviem, darbīgiem,
atbildīgiem, enerģiskiem un darbu ikdienā
darīt ar prieku.
Pēc svinīgā atklāšanas pasākuma viesi devās aplūkot jaunās telpas, bērni un
viņu vecāki varēja iepazīties ar jaunajām
audzinātājām.

piektdiena, 11.septembris, 2015
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novadā
Dalība Erasmus+ projektā
„The magic to communicate”

Bulgārijā, nelielā pilsētiņā Melnās jūras
krastā Kranevo 31.07.-09.08.2015., tika
realizēts Eiropas Komisijas apstiprināts
Erasmus+ projekts - pieredzes apmaiņas
seminārs logopēdiem par autiska spektra
traucējumiem „The magic to communicate” .
Projektā kopā piedalījās 50 dalībnieki
no piecām dažādām valstīm: Bulgārijas,
Rumānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas,
lai dalītos pieredzē par darbu ar bērniem un
jauniešiem ar autiska spektra traucējumiem.
Deviņas dienas klausījāmies un vērojām
lektoru prezentācijas, piedalījāmies grupu
darbā un radošajās darbnīcās, dalījāmies
savās zināšanās un uzklausījām citu valstu logopēdu viedokli. Iepazināmies ar
ikvienu projekta dalībnieku individuāli,
uzzinājām par katras pārstāvētās valsts
logopēdu asociācijas darbu, autiska spektra traucējumu klasifikāciju, diagnostiku un terapijas iespējām katrā no projekta dalībvalstīm. Tika runāts gan par
jau sasniegto, gan par problēmām un
izaicinājumiem šajā jomā.
Noslēgumā tikām iepazīstināti ar projektu
organizēšanas darbu un programmu Erasmus + .
No mācībām brīvajā laikā piedalījāmies
kultūras vakaros, kuros katra tauta
iepazīstināja ar savu valsti, mūziku, dejām,
ēdieniem un dzērieniem, skatījāmies filmas par cilvēkiem ar autiska spektra

traucējumiem, dibinājām jaunus kontaktus, apskatījām tuvāko apkārtni, baudījām
Bulgārijas viesmīlību un silto jūru, augstos
viļņus un mums, ziemeļniekiem, nepierasti
karstos vakarus.
Šajā
Erasmus+
projektā
Latviju
pārstāvēja desmit logopēdes no Rīgas un
tās apkārtnes, Daugavpils, Liepājas un
Ventspils. Īpašs prieks, ka Latvijas logopēdu
asociācijas rīkotajā konkursā divas no desmit Latvijai paredzētajām vietām ieguva
Mārupes novada logopēdes Nora Cīrule
(Jaunmārupes pamatskola) un Jolanta Hanzovska (Mārupes vidusskola) .
Ikviens no mums daloties kļuva bagātāks,
ieguvām jaunus draugus un domubiedrus ne
tikai ārzemēs, bet arī tepat Latvijā. Bija bezgala liels prieks atkal satikties un iepazīties
no jauna, būt kopā ar sirsnīgiem, pozitīvi
noskaņotiem cilvēkiem, kas mīl savu darbu,
ģimeni un valsti.
Jolanta Hanzovska, Mārupes vidusskolas
logopēde

Radoši pavadīts vasaras brīvlaiks
Ar Mārupes novada Domes atbalstu arī šogad norisinājās radošā nometne
“Dzimšanas diena” Mārupes iedzīvotāju
bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Šo radošo nometni organizēja biedrība
“Koris „Universum””. Tā norisinājās
Jaunmārupes pamatskolas telpās.
Vecāku interese par dienas nometni
bērniem vasaras brīvlaikā ar katru gadu
palielinās. Arī šogad visas vietas tika
aizņemtas ļoti ātri, kas pedagogu komandai
radīja dažus pārdzīvojuma pilnus brīzus,
nespējot pieņemt visus gribētājus.
Šī gada tēma nometnei – “Dzimšanas diena” tika veltīta Mārupes novada 90 gadadienai. Mērķis ir iemācīt bērniem svinēt dažādus

svētkus un saturīgi pavadīt brīvo laiku
Kvalitatīvi un pilnvērtīgi pavadīts laiks
divu nedēļu garumā ar profesionāliem,
radošiem un ieinteresētiem pedagogiem,
gandarījumu atstāja gan mūsu Mārupes
novada bērniem, gan viņu vecākiem. Arī
pedagogi izsaka pateicību bērniem par
veiksmīgu sadarbību un gala rezultātu. Liels
paldies arī Mārupes novada Domei par atbalstu mūsu bērnu daudzpusīgai izaugsmei
ne tikai izglītības jomā, bet arī brīvā laika
pavadīšanā!

In Memorian

Mārupē taps jauns
pašvaldības bērnudārzs
ar plašu un mūsdienīgi
labiekārtotu vidi bērniem

Mazā upe, Mārupīte,
cik tu daiļa, krāšņa biji,
kad ar pureņziedu zeltu
lēznos krastus apbārstīji.

/M.Kalēja/

Septembris
iezvanījis gan jauno mācību gadu,
gan arī ziņu, ka
97 gadu vecumā
mūžībā aizgājusi
Mārupē
mīlēta,
cienīta un godāta
skolotāja
Ērika
Paegle.
43 gadus gar Mārupītes krastu Jūs mērojāt ceļu
uz skolu, kur no 1951. - 1994.gadam sniedzāt savas zināšanas un cilvēkmīlestību neskaitāmiem
skolēniem, vecākiem un kolēģiem. Jūsos bija
beznosacījuma mīlestība pret Latviju, Mārupi un
cilvēkiem.
Dievs Jūsu aiziešanai izvēlējās šo skolotājam
īpašo mēnesi – septembri. Lai miers Jūsu dvēselei,
Skolotāj! Tas, kas mūs vieno, ir stiprāks par to, kas
mūs šķir.
Mārupes vidusskolas kolektīvs
piektdiena, 11.septembris, 2015

Jaunie ienāk vidusskolā
Jaunais mācību gads
Mārupes vidusskolā vēris
durvis 1036 skolēniem.
1.klasēs mācības uzsākuši
118 skolēni, 10.klasē ar
matemātikas novirzienu 27 skolēni, bet komercnovirziena klasē -29 skolēni.
Jau otro gadu sekmīgi komplektējam
7.klases ar matemātikas, valodu un
vispārizglītojošā virziena programmām,
kurās mācās 106 skolēni.
Skolotāju saimi papildinājuši deviņi jauni pedagogi. Mārupes vidusskolas absolvente Sintija Jurdža audzinās 1.c klasi, Ag-

nija Araka – 1.d klasi, Anastasija Orehova
mācīs latviešu valodu un literatūru, Zane
Kālberga un Ilze Vasiļjeva – angļu valodu,
Irita Jermacāne – matemātiku, Ilze Antonova strādās pagarinātās dienas grupā, Līna
Daugule cels saulītē tautiskās dejas, bet
sporta stundas vadīs Māris Riherts.
Vēl jaunums - šogad 3.klasēs paralēli
angļu valodai skolēni sāk apgūt arī krievu
valodu. Katrā ziņā, uzsākot jauno mācību
gadu, esam apņēmības pilni, lai iepriekšējā
mācību gadā noformulētās skolas vērtības
– Cieņa, Atbildība, Radošums un Tradīcijas
būtu par pamatu ikdienas darbam.
Jānis Lagzdkalns, Mārupes vidusskolas direktors

Mārupes novada Jauniešu Dome informē
vecums - ja Tev ir
no 13 - 25 gadiem
īpašības komunikabls,
radošs un
aktīvs

pieteikšanās jo ātrāk pieteiksies,
jo ātrāk Tavas
idejas tiks
realizētas

idejas - ja esi
gatavs dalīties ar
savām idejām un
tās realizēt
labumi jauni draugi un
pieredze,
ieraksts tavā CV

Nebaidies,
piesakies un piedalies!
Nāc uz jauniešu
talantu konkursu

zelta āboliņš
pieteikuma anketa:
novada Domes vestibilā
vai mājas lapā
www.jaunatnemarupe.lv

pieteikšanās
līdz
23.novembrim
mēs esam:
mūs
atbalsta:

info:
www.marupe.lv
www.jaunatnemarupe.lv
“Mārupes Vēstis”

izgriez un aizpildi

vairāk info:
+

jauniesu.dome@marupe.lv

Radošumam nav robežu!

Ceram uz veiksmīgu sadarbību arī nākotnē.
Nometnes vadītāja: Ilze Graudiņa un
viņas radošā komanda

Septembra sākumā uzsākts darbs pie pamatu ielikšanas jaunajai pirmsskolas izglītības
iestādei Rožu ielā 35. Bērnudārzā paredzēts
nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību 280 novada bērniem vecumā
no trim gadiem.
Celtniecība paredz gan ēkas jaunbūvi ar
augstiem siltumtehniskajiem rādītājiem,
gan interesantu labiekārtošanas plānu ar
mūsdienīgiem un oriģināliem risinājumiem
daudzpusīgai bērnu attīstībai tiem draudzīgā
vidē.
Pašvaldības PII būvniecībai Rožu ielā par
pamatu ņemts pielāgots 2010.gadā tapušā
bērnudārza “Zeltrīti” projekts, kuru veidojis arhitekts Andris Vītols. Būvniecību veic
SIA “RBSSKALS Būvvadība”. Paredzētās
būvdarbu kopējās izmaksas ir 3,491 miljons
eiro, plus PVN. Bērnudārzu ekspluatācijā
plānots nodot 2016.gada vasarā.
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Realizēts projekts Jaunmārupes ciema attīstībai
ieguldījums tavā nākotnē

2014. gada 22. septembrī biedrība
„Saulesloka
nams
10”
ELFLA
atklātā projektu iesniegumu konkursa pasākumam „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem
iedzīvotājiem” izvērtēšanai iesniedza
projekta „Aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana sākumskolas vecuma
bērniem, guļošā ātrumvaļņa uzstādīšana
un apkārtnes labiekārtošana dzīvojamās
mājas “Saulesloka nams 10” teritorijā”
iesniegumu.
Biedrība guva atbalstu projektam,
un „Saulesloka nams 10” teritorijā tika
uzstādītas aktīvās atpūtas laukuma iekārtas,
3 jauni soliņi un guļošais ātrumvalnis.
Aktīvās atpūtas laukuma elementi ir
piemēroti sākumskolas vecuma bērniem,
to fiziskai un garīgai attīstībai. Vingrošanas
kompleksā ietvertie elementi – virvju
trepes, rāpšanās tīkls, ugunsdzēsēju stienis, rāpšanās virve u.c. iedrošina bērnus
paplašināt savu spēju robežas, nodrošina
dažādas fiziskās kustības, rosina bērnu
fantāziju un radošo domāšanu. Savukārt,
lai nodrošinātu drošību visām bērnu vecuma grupām un disciplinētu autovadītājus,
„Saulesloka nams 10” pagalma iebrauktuvē

uzstādīts guļošais ātrumvalnis (ātruma
slāpētājs). Teritorija ir arī labiekārtota,
uzstādot trīs jaunus soliņus, veidojot
pievilcīgu pulcēšanās vietu arī bērnu
vecākiem un vecvecākiem, kas var sekot
līdzi bērnu aktivitātēm.
Projekta mērķis - veidot drošu, radošu,
sākumskolas vecuma bērnu vajadzībām
atbilstošu vidi, tā sekmējot pozitīvu
bērnu fizisko un garīgo attīstību, ir sasniegts.
Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem ir
nodrošināta pulcēšanās vieta, kas kopā
ar „Saulesloka nams 10” iemītniekiem
brīvajā laikā vēlas sportot, mēroties
izturībā un veiklībā. Rezultātā, tiešie labu-

ma ieguvēji ir gan pagalma iedzīvotāji,
gan Jaunmārupes ciema pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērni.
Projekts ir realizēts ar ELFLA
un biedrības „Saulesloka nams 10”
finansējumu.
Biedrība „Saulesloka nams 10” aicina Jaunmārupes ciema iedzīvotājus un
ciemiņus aktīvi, interesanti un aizraujoši
pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā, attīstot
fiziskās un sociālās prasmes un mērķtiecīgi
nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm.
Ilze Bembere, projekta vadītāja

Mārupes novada seniori aktīvai dzīves pozīcijai saka, jā!
Š.g. 23. maijā Jaunmārupes stadionā
pirmo reizi notika Mārupes novada
Senioru sporta diena, kurā piedalījās
komandas no Mārupes, Jaunmārupes,
Tīraines, Skultes, kā arī viesu komandas
no Ķekavas novada un Baložu pilsētas.
Katrai komandai, kura sastāvēja no 10
dalībniekiem, bija jāveic 7 disciplīnas.
Komandu dalībnieki, neraugoties uz jau
ievērojamo nodzīvoto gadu skaitu un
veselības stāvokli, ar možu garastāvokli
un sportisku aizrautību izpildīja visas
disciplīnas un guva labus rezultātus. Tas
bija kā nepārprotams apliecinājums senioru spējām un vienlaicīgi aicinājums
aktīvi piedalīties turpmāk jebkuros
organizētajos pasākumos.
Divus mēnešus vēlāk, jau 1. augustā
Ķekavā notika Sporta diena senioriem,
kurā piedalījās arī Mārupes novada senioru komanda. Sacensībās mārupieši
izcīnīja 2. vietu, kas apliecināja senioru
uzdrīkstēšanos un spējas.
Novada seniori ir arī aktīvi ceļotāji
gan pa savu mīļo Latviju, gan tuvajām
ārvalstīm. Tā divu dienu organizētajā
braucienā ar autobusu 2. un 3. jūnijā
Mārupes novada 45 seniori apmeklēja
Saldu, Ezeri, Embūti, Priekuli, Rucavu,
Papes jūrmalu un zoodārzu „Cīrulīši”
Kalvenē. Daudzi brauciena dalībnieki vēl
nebija pabijuši „Leišmalītē” un tādēļ interese bija vēl jo lielāka. Tikāmies ar Biru-

Jauniešu deju kolektīvs
„Mārupe” uzņem jaunos
dejotgribētājus.
Uzņemšana notiks
14.septembrī plkst. 20.30
Mārupes kultūras nama zālē
Līdzi jāņem dejošanai piemēroti
apavi un apģērbs.
Facebook.com/jdkmarupe
Twitter.com/jdkmarupe
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tu Sipenieci (ievērības cienīga personība),
kas ir Ezeres muzeja vadītāja. Var tikai
apbrīnot viņas uzņēmību, neatlaidību un
dziļās zināšanas par savu novadu, tās viņa
apkopojusi un novada vēstures materiālus
izstādījusi apskatei, kā arī aktīvi piedalās
to popularizēšanā, vadot ekskursijas.
Neaizmirstama tikšanās bija Rucavā,
Etnogrāfiskajā mājā „Zvanītāji”. 19.gs.
beigās celtā koka ēka saglabājusies
savā sākotnējā izskatā. Piedalījāmies
improvizētā „Vakarēšanā” vai „Rucavas
goda mielastā”, dziedot, dancojot un
muzicējot kopā ar Rucavas teicējām,
dziedātājiem, un nobaudot rucavnieku
ēdienus.
Interesanta bija Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu ekspozīcija. Tajā iekļauti visiem
zināmi mūzikas instrumenti, kā arī tās autora izgudroti un paša rokām darināti instrumenti.
Kurzemes hercogu muižas kalna vietā
ir iekopts dendroloģiskais dārzs, no kura
netālu atrodas Leju Svētavots, kas ir
Sventājas senlejas spēcīgākais avots. Pie tā
aug Latvijā lielākā un kuplākā ieva.
Ar domu izzināt ko jaunu par
Ziemeļpoliju no 14.-17. jūlijam ekskursijā
devās 42 Mārupes novada seniori. Neparasts iespaids, pārdomas radās, raugoties
uz Polijā augstākajiem „Stanzenieku” arku
tiltiem, kas savulaik kalpojuši šaursliežu
dzelzceļa vajadzībām, kā arī atminās

paliks brauciens četru dienu garumā pa
ainaviskiem senās Austrumprūsijas ceļiem.
Apskatot vienu no varenākajām viduslaiku bruņinieku pilīm - 15 gs. celto
„Marlborkas pili” (UNESCO), kura ir
saglabājusies nemainīga no krustnešu laikiem, paveras reāla iespēja nokļūt viduslaikos. Tagad pilī atrodas muzejs, kura
ekspozīcija stāsta par pils vēsturi.
Turpinot ceļojumu par neparasto
Kašubas novadu, tā nelielajā teritorijā
netālu no Gdaņskas iespējams izbaudīt
visneiedomājamākās tūrisma atrakcijas,
Ginesa rekordu cienīgās, pasaulē lielākās
klavieres, garāko krogu galdu 36,4 m,
māju „ar kājām gaisā” u.c. Neaizmirstami
bija arī folkloras kopas priekšnesumi.
Un tad senā Hanzas savienības pilsēta
Gdaņska, kura pārsteidz ikvienu ar
vecpilsētas īpatnējo vēsturisko arhitektūru,
tās pieminekļiem- Rātsnamu, Ortusa namu,
Saules pulksteni, Neptūna strūklaku, Sv.
Maricas baznīcu, kurā vienlaikus spēj
sanākt 2500 dievlūdzēju.
Slaveno kūrortu - Sopota apmeklējām
pievakarē, lai pastaigātos pa 51,6 metru
garo koka molu, kā arī pa Monte Kazino
varoņu ielu.
Viss redzētais izraisīja apbrīnu savā
skaistajā cēlumā!
Maija Sprūde, Mārupes senioru
labdarības biedrības vadītāja

Mārupē nodibināta jauna biedrība
“Cat Care Community”
Biedrība
ir
domubiedru
apvienība, kurai
nav vienaldzīgs
dzīvnieku liktenis, tās mērķis
ir
veicināt
dzīvnieku, īpaši
kaķu, aizsardzību un glābšanu. Biedrība
sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri dod mājas
bezsaimnieku kaķiem un tādējādi uzlabo

kaķu dzīves kvalitāti. “Cat Care Community” sadarbojas arī ar citām organizācijām,
kuras rūpējas par dzīvnieku veselību un
aizsardzību. Biedrības misija ir veicināt
labvēlīgu attieksmi pret dzīvniekiem,
neatkarīgi no to vecuma un veselības
stāvokļa.
Plašāku informāciju par biedrību
meklējiet biedrības Facebook lapā Cat
Care Community.

Pierīgas Partnerība
sāk stratēģijas
izstrādi

Maijā biedrība „Pierīgas partnerība”
iesniedza projekta iesniegumu, lai
pretendētu uz Valsts un Eiropas
Savienības atbalstu vietējās attīstības
stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai.
2015.gada 31.jūlijā Zemkopības ministrija pieņēma lēmumu par projekta
iesnieguma apstiprināšanu. Līdz ar
to biedrībai „Pierīgas partnerība”
ir tiesības uzsākt vietējās attīstības
stratēģijas no 2015.- 2020.gadam
izstrādi. Stratēģijas izstrādes laiks ir
četri mēneši.
Stratēģija tiek izstrādāta, balstoties
uz
informatīvajos
semināros
iedzīvotāju norādītājām vajadzībām un
veikto pētījumu „Biedrības „Pierīgas
partnerība” stratēģijas 2009.-2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un
sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana
partnerības teritorijā”. Pētījuma laikā ir
veikta sabiedrības, projektu īstenotāju
anketēšana, notika interešu grupu –
biedrību, uzņēmēju, sociālo pakalpojumu
sniedzēju un jauniešu tikšanās.
Ņemot vērā konstatētās vajadzības,
nākamajai vietējās attīstības stratēģijai ir
jāaptver trīs galvenās sfēras – ekonomiskā,
dzīves telpas un sociālā.
LEDER programmas finansējums 50%
no kopējā finansējuma tiks novirzīts
uzņēmējdarbības atbalstam. Saskaņā ar
pētījumu attīstāmās uzņēmējdarbības nozares, kas veicinātu arī teritorijas attīstību,
ir lauksaimniecība, mājražošana un
amatniecība, tūrisms un aktīvā atpūta un
sociālā uzņēmējdarbība. Programmā varēs
startēt kā esošie, tā arī topošie uzņēmēji,
īpaši jaunieši tiks aicināti iesaistīties
uzņēmējdarbībā.
LEADER finansējums ir arī paredzēts
dabas
un
kultūrvēsturisko
objektu sakārtošanai, jaunu pakalpojumu
pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu
(ieskaitot apmācību un interešu klubus,
sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citas brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Rudenī biedrība „Pierīgas partnerība”
rīkos informatīvos seminārus Babītes,
Mārupes un Olaines novada iedzīvotājiem,
kuros tiks prezentēta stratēģija un atbalsta saņemšanas nosacījumi. Savukārt
projektu konkursi tiks rīkoti pēc tam,
kad Zemkopības ministrijas izveidotā
komisija būs apstiprinājusi vietējo
attīstības stratēģiju un biedrībai piešķīrusi
finansējumu stratēģijas īstenošanai.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar
biedrību, zvanot pa tel.28644888. Plašāka
informācija par biedrības darbību mājas
lapā www.pierigaspartneriba.lv.
Ar Valsts ieņēmuma dienesta 2015.
gada 19.augusta lēmumu Nr.8.5-9/
L33217 biedrībai „Pierīgas partnerība”
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss. Biedrības sabiedriskā labuma
darbības joma ir pilsoniskas sabiedrības
attīstība.
Nadīna Millere, biedrības priekšsēdētāja
piektdiena, 11.septembris, 2015

sports un kultūra

MarupesVESTIS

Volejbolistes jauno sezonu sāk ar bronzas godalgām

Augusta nogalē Igaunijas pilsētā Võru
notika pilsētas sporta skolas 56.reizi
rīkotais starptautiskais volejbola turnīrs.
Divās vecuma grupās piedalījās 17 meiteņu
un tikpat zēnu komandas no Igaunijas,
Somijas, Polijas un Latvijas.
U-16 grupā Mārupes komanda uzvarēja

Panākumi ielu
vingrošanā
Mārupes novada svētki ir īpašs
laiks un šajā laikā ir vēlme Mārupes
vārdu izcelt un būt lepniem par to, ka
dzīvojam Mārupē. Tieši mēs, iedzīvotāji,
veidojam Mārupes novada stāstu. Šajā
svētku noskaņā vēlos atzīmēt mūsu jauno paaudzi, mārupieti Danielu Laizānu
un viņa sasniegumus pasaules līmenī.
2015.gada 13. jūnijā, Majoru pludmalē
“Baltic Beach Hotel & SPA” stadionā, tika
aizvadīts viens no 21 Pasaules kausa posma
ielu vingrošanā. Desmit valstu dalībnieku
konkurencē uz Pasaules kausa finālu
Maskavā Olimpiskajā centrā “Lužniki’’
kvalificējās mārupietis, piecpadsmit gadus
vecais Daniels Laizāns.
2015.gada jūlijā Maskavā Daniels Pasaules čempionātā ielu vingrošanā ieguva 3.vietu starp 62 dalībniekiem no 48
valstīm.
Vēlam veiksmi Pasaules kausa izcīņā
decembrī, Maskavā, Olimpiskajā centrā
“Lužniki’’
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

Somijas TUL, Võru Sporta skolu, Tallinas
VK Taht, bet zaudēja Gdaņskas klubam
no Polijas, izcīnot bronzas medaļas.
Mūsu spēcīgākais sastāvs Mārupe/RVS
pārbaudīja savu varējumu, cīnoties U-18
grupā. Tātad - ar divus gadus vecākām
pretiniecēm. Pirmajā sacensību dienā

Mārupes novads uzvar Pierīgas novadu
vieglatlētikas krosa sacensībās
Baldones
novada Riekstukalnā
notikušajās Pierīgas
novadu
sporta
spēļu
sacensībās
vieglatlētikas krosā
otro
gadu
pēc
kārtas uzvaru komandu vērtējumā
izcīnīja
Mārupes
skrējēji,
informē
portāls Apriņkis.lv.
Mārupes
skrējējiem
pavisam
nedaudz pietrūka, lai
savāktu maksimālo
punktu summu 120
– viņi izcīnīja piecas pirmās un vienu otro
vietu (118 p.). Jaunākajā V1 vecuma grupā
vīriem (līdz 29 gadu vecumam) 4,5 km
distancē, uzrādot absolūti labāko rezultātu
-15 minūtes un 38 sekundes, par uzvarētāju
kļuva mārupietis Dmitrijs Serjogins.
Līdz ar Serjoginu uzvaru komandu
kopvērtējumā Mārupes novadam palīdzēja

Izjādes ar pievienoto vērtību
Šā gada jūlijā Kuldīgas neredzīgo
jauniešu sporta nometņu dalībnieks,
piecpadsmitgadīgais jūrmalnieks Georgs
Tadejs Bārda tālajā Irkutskā (Krievija)
izcīnīja pirmo vietu klasiskajā iejādē
Starptautiskajā Baikālas paralimpiskajā
jāšanas festivālā. Viņa trenere Darja
Tihomirova «Tīraines staļļos» strādā
ar bērniem un jauniešiem ar veselības
problēmām.
Dzimusi un augusi Sibīrijā, Darja Tihomirova Mārupē ienāca 2003.gadā, kad
«Tīraines staļļu» saimniece Anna Stafecka
izteica piedāvājumu vadīt bezmaksas grupu bērniem ar īpašām vajadzībām. Darjas
filozofija, kas mantota no vecākiem, pauž
ideju, ka šādiem cilvēkiem nodarbībām
jābūt pieejamām par brīvu. Pirmajos divos
gados viss notika uz vispārējā entuziasma
viļņa, trešajā gadā jau parādījās pirmie sponsori, kas bija gatavi apmaksāt vismaz zirgu
uzturēšanu. Patlaban Latvijas Paralimpiskā
komiteja regulāri piešķir budžeta naudu
sacensību rīkošanai un iespēju robežās
piektdiena, 11.septembris, 2015

pārliecinoši ar 3:0 tika pieveiktas Tallinas
un Somijas TUL meitenes, otrajā dienā
nācās aizvadīt divas piecu setu spēles ar
Võru un Pērnavas Sporta skolu komandām
un samierināties ar zaudējumiem.
Finālspēlē par bronzas medaļām mūsu
meitenēm pretī stājās volejbola lielvalstsPolijas pārstāves no Gdaņskas. Piektajā
setā polietes panāca 13:7, tikai divi punkti
viņas šķīra no cerētās uzvaras. Tomēr mūsu
jaunās spēlētājas parādīja raksturu un
prasmi nekļūdīties, izcīnot skaistu uzvaru
ar 16:14 setā un visā spēlē ar 3:2. Mūsu
meitenes ar prieka asarām izdzīvoja to
skaisto uzvaras mirkli, un jācer, ka viņām
nākotnē tādu emociju būs vēl un vēl.
Cerības spārno arī tas, ka kārtējo reizi
mūsu Mārupes meitenes ir iekļautas Latvijas U-16 izlasē, šoreiz Irbe Andike
Lazda un Lāsma Ozola. Lāsma ir skaitā
divpadsmitā no meitenēm, kuras izaugušas
līdz Latvijas U-16 un U-18 izlasēm,
trenējoties pie trenera Andra Kļaviņa
Mārupes volejbola grupās. Vasarā Irbe un
Lāsma Latvijas izlases sastāvā jau paspēja
piedalīties gan izlases treniņnometnēs, gan
sacensībās Polijā.
Vēlot izturību, veselību un veiksmi
jaunajā sezonā Daina Zvirgzde

citiem pasākumiem, nepaliek malā arī
Latvijas Jātnieku federācija. Tas pierāda,
ka Darjas Tihomirovas inciatīva izrādījās
dzīvotspējīga, tomēr tās pamatā joprojām ir
sponsoru nauda.
Par Darju varētu rakstīt daudz, taču
Mārupes jubilejas gadā vēlamies pateikties
Darjai Tihomirovai par viņas dzīves
vērtībām, lielo ieguldījumu, dodot iespēju
mūsu bērniem pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties.
Biedrība „Pierīgas partnerība” darbojas trijos novados – Mārupē, Olainē un
Babītē – administrējot Eiropas LEADER programmas naudu. Mūsu mērķis ir
veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos savas
teritorijas dzīves kvalitātes paaugstināšanā
un viens no virzieniem ir tieši sociālās
uzņemējdarbības attīstība, atbalstot tādus
cilvēkus Darja Tihomirova, kas piedāvā
bezmaksas apmācības, veicinot cilvēku ar
īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.
Arī turpmāk viņiem palīdzēsim!
Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas
partnerība” valdes priekšsēdētāja

kaldināt grupu uzvarētāji Līga Jansone
(S1), Jānis Lagzdkalns (V4), Gunta Lebedoka (S5) un Maija Sprūde (S6), kā arī
otrās vietas ieguvējs V2 grupā Mārtiņš
Skujenieks.
Pašlaik
Pierīgas
sporta
spēļu
kopvērtējumā Mārupes novads ir vadībā.

Libera kausa 2.posms
aizvadīts
5.septembrī Mārupes velobraucēji
un viesi varēja pulcēties Jaunmārupē,
„Jaunmārtiņos”, lai piedalītos Mārupes
novada velokrosa sacensību „Lībera
kauss 2015” 2. posmā.
Sacensībās tika pārstāvētas ļoti dažādas
vecuma grupas, jaunākajam dalībniekam
bija tikai 1 gads. Apsveicam Libera
ceļojošā kausa ieguvējus, kas tika noskaidroti, summējot divu posmu rezultātus,
un tie ir: Martens Ozoliņš, Roberts Straubergs, Anrijs Vadzinskis.
Velosacensības ar balvām atbalstīja
Mārupes novada Dome, tās organizēja
dienas centri „Švarcenieki” un „Tīraine”
sadarbībā ar Mārupes Sporta centru un
Mārupes jauniešu Domi.
Sacensību rezultāti pa vecumgrupām un
bildes publicēti vietnē www.svarcenieki.lv
DC „Švarcenieki” kolektīvs

Kultūras notikumi
19.septembrī
Mārupes Kultūras namā plkst. 13:00
Jaundzimušo sveikšana ”Esmu mazais
mārupietis”.
Aicinām pieteikties (līdz 17.septembrim) jaundzimušos, kas dzimuši 2015.
gada jūnijā, jūlijā, augustā. Pieteikšanās
un informācija: Tālr.67149868, e-pasts:
marupesvestis@marupe.lv
26.septembrī
Mārupes Kultūras namā plkst. 13:00
“Senioru balle”
Veltīta Vispasaules Senioru dienai.
Programmā: rokudarbu izstāde, dāžādas
atrakcijas, dzīvā mūzika un dejas. Līdzi
jāņem groziņš un labs garstāvokis. Dalības
maksa 2 EUR. Autobusi: 12:15- SkulteJaunmārupe-Mārupes vidusskola, 12:45
Tīraine (pie skolas). Plašāka informācija:
29427269 (Maija), 28375348 (Skulte),
28801227 (Tīraine), 67613487 (Mārupe),
28323287 (Jaunmārupe)
2. oktobrī
Mārupes Kultūras namā plkst. 19:00
Skolotāju dienai veltīts pasākums.
10.oktobrī
Mārupes Kultūras namā plkst.12:00
Izrāde bērniem “Detektīvi Minjoni”
Šoruden apkārt pa Latviju ceļos bērnu
tik ļoti iemīļotie Minjoni – detektīvi Minjoni. Tas ir stāsts par to, kā no kalendāriem
pazudusi diena - svētdiena. Visi pasaules
detektīvi to ir bez panākumiem meklējuši
it visur un pēdējā cerība ir uz detektīviem
Minjoniem. Viņi nav paši gudrākie, bet
veiksmīgākie noteikti. Tikai viņiem izdodas
atrast pazudušo nedēļas dienu. Kā tas notiek?
– Par to stāstīs muzikālā izrāde „Detektīvi
Minjoni”. Biļetes iepriekšpārdošanā 4 EUR,
Pasākuma dienā 5 EUR
16.oktobrī
Mārupes Kultūras namā plkst.19:00
“Izrāžu apvienības PANNA” teātra
komēdija “BRUŅOTA UN BĪSTAMA”
Gandrīz kinostāsts, kā dabūt vīru 90 dienās.
Skatītājiem tiks piedāvāta pirmizrāde –
„Pannas Teātra” jaunā, piedzīvojumiem
bagātā komēdija “Bruņota un Bīstama” ar
populāro aktrisi Zani Daudziņu galvenajā
lomā. Izrādes aizraujošie piedzīvojumi
ir kā mācību grāmata neticīgajiem, kuri
domā, ka pasaulē nav negaidītu satikšanos
un neticamu notikumu. Tādi ir! Un tepat blakus. Vajag tikai atvērt acis uz visu
apkārt. Biļetes Biļešu Paradīzes kasēs
EUR 7.,9.,10.,12, Informācija: www.pannasteatris.lv

Noslēgušās Skultes
sporta spēles
Vasaras noslēgumā, 29.augustā, otro
gadu pēc kārtas Mārupes novada Skultes
stadionā norisinājās sporta spēles
pieaugušajiem - futbolā, basketbolā,
volejbolā un individuālās vieglatlētikas
disciplīnās. Dalībai gan individuālajās,
gan komandu disciplīnās bija gaidīts
ikviens mārupietis. Ļoti kuplā skaitā
bija apmeklēts Mārupes novada Skultes
sākumskolas organizētās atrakcijas
bērniem.
Paldies Mārupes novada Skultes
sākumskolai un Mārupes Sporta centra treneriem, kuri savā atvaļinājuma
laikā radīja pozitīvas emocijas un aktīvi
iesaistīja Mārupes novada iedzīvotājus
fiziskajās aktivitātēs.
Mārupes Sporta centra kolektīvs
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Sveicam jubilārus!
Nikolajam Klemjatenko 1. jūlijā palika 85 gadi
Marijai Circenei 5. jūlijā palika 85 gadi
Vilmai Bērtulsonei 8. jūlijā palika 90 gadi
Marijai Jesavkinai 8. jūlijā palika 91 gads
Pēterim Laganovskim 8. jūlijā palika 85 gadi
Birutai Kalniņai 9. jūlijā palika 80 gadi
Staņislavam Kučumovam 10. jūlijā palika 80 gadi
Tamārai Agalakovai 11.jūlijā palika 80 gadi
Birutai Ceplītei 17. jūlijā palika 85 gadi
Ralfam Gercenam 18. jūlijā palika 80 gadi
Monikai Trambickai 20. jūlijā palika 95 gadi
Silam Čuikinam 23. jūlijā palika 80 gadi
Almai Liepai 25. jūlijā palika 91 gads
Valentīnai Tihonovai 25. jūlijā palika 80 gadi
Aldonai Strausei 26. jūlijā palika 85 gadi
Viktoram Bērtulsonam 26. jūlijā palika 90 gadi
Vladimiram Sitalo 27. jūlijā palika 80 gadi
Zelmai Zučikai 30. jūlijā palika 80 gadi
Valentīnam Gailišam 1.augustā palika 85 gadi
Janīnai Balodei 1. augustā palika 96 gadi

NOVADĀ
Katoļu baznīcas dievkalpojumi notiks

13.un 27.septembrī plkst. 11:00
Frīdai Bumbierei 2. augustā palika 80 gadi
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē
Rozālijai Pīpei 5. augustā palika 92 gadi
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē),
Marijai Baškirovai 6. augustā palika 85 gadi
kurus svinēs
Olimpiadai Timofejevai 7. augustā palika 80 gadi
priesteris Imants Medveckis.
Franciskai Pizānei 8. augustā palika 85 gadi
Liesmai Līdumai 10. augustā palika 80 gadi
Visi laipni aicināti!
Ivanam Mikuļinam 13. augustā palika 85 gadi
Benitai Ģērķei 13. augustā palika 80 gadi
26.septembrī plkst. 13.00
Veltai Reņģītei 15. augustā palika 85 gadi
Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29
Ludmilai Korņevai 17. augustā palika 80 gadi
Zinaidai Semjonovai 17. augustā palika 80 gadi
Staņislavam Selickim 17. augustā palika 91 gads
veltīta Vispasaules Senioru dienai
Viktoram Guščikam 19. augustā palika 80 gadi
Arsentsi Kauhanau 20. augustā palika 80 gadi
programmā: rokdarbu izstāde, dažādas atrakciDmitry Matyushenko 22. augustā palika 85 gadi jas, dzīvā muzika un dejas. Līdzi jāņem groziņš un
labs garastāvoklis. Dalības maksa: 2 eiro
Ņinai Klovanei 23. augustā palika 85 gadi
Antoņinai Karpovičai 25. augustā palika 80 gadi Būs autobuss
vairāk informācijas:
Ārijai Muižzemniecei 27. augustā palika 85 gadi
29427269 (Maija), 28375348 (Skulte),
Tamārai Savickai 30. augustā palika 85 gadi
28801227 (Tīraine), 67613487 (Mārupe),
Marijai Kokinai 31. augustā palika 80 gadi
28323287 (Jaunmārupe)
Albīnei Smoļinai 31. augustā palika 80 gadi

Senioru balle

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

03.08.2015.
Kaspars Dinsbergs un Ina Maķe
14.08.2015.
Juris Rudzītis un Guna Slikšāne
15.08.2015.
Eduards Leimanis un Ieva Evardsone
Mareks Magone un Darja Barinova
Ģirts Ziemels un Ineta Ūdre
Pāvels Ļeļevs un Valentīna Ozerova
Vadims Kruļikovskis un Oksana
Riznika
21.08.2015.
Anatolijs Ragiņa un Aleksandra
Dojarenko
Andris Zorgenbergs un Dace
Štegmane
Roberts Rēboks un Kristīne Bitļana
22.08.2015.
Mareks Žukovskis un Inese Keiša

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Gabriels Jānis Hraptovičs
(dzimis 29.07.2015.)
Una Aistere (dzimusi 22.07.2015.)
Nikola Luīze Panava
(dzimusi 08.07.2015.)
Katrīna Žvīgure (dzimusi 02.08 .2015.)
Rodrigo Zondaks (dzimis 01.08.2015.)
Kārlis Salenieks (dzimis 06.08.2015.)
Melānija Dumbrovska
(dzimusi 01.08.2015.)
Markuss Bērziņš (dzimis 07.08.2015.)
Luīze Fišere (dzimusi 12.08.2015.)
Keilija Pauče (dzimusi 09.08.2015.)
Elza Audriņa (dzimusi 16.08.2015.)
Hilda Birzniece (dzimusi 19.08.2015.)
Emma Birzniece (dzimusi 19.08.2015.)
Amanda Loce (dzimusi 21.08.2015.)
Emma Poikāne (dzimusi 20.08.2015.)
Rovens Pučka (dzimis 13.08.2015.)
Adelīna Riņķe (dzimusi 23.08.2015.)
Marta Pundure (dzimusi 25.08.2015.)
Emīlija Auziņa (dzimusi 19.08.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Leons Pelcis (30.05.1950. – 02.08 .2015.)
Broņislavs Puškels
(22.12.1927.- 05.08.2015.)
Vilhelmina Juhņeviča
(04.01.1944. - 17.08.2015.)
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 Kate Nītiņa
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.
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