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MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS
Pašvaldība sveic Mārupes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvu,
audzēkņus un viņu vecākus skolas 15 gadu jubilejā!
Būsiet gaidīti skolas 15 gadu jubilejas pasākumos
2015.gada 24.aprīlī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Lielajā zālē
Plkst. 17.00 skolas 15 gadu jubilejai veltīts svinīgais pasākums un svētku koncerts
Plkst. 20.00 pedagogu un absolventu salidojums
Plašāka informācija www.muzikamarupe.edu.lv

Skultes dienas centrs starp 2014.gada
labākajām būvēm Latvijā

5.maijā sāksies 2014.gadā
dzimušo bērnu reģistrācija
pirmsskolas izglītības
iestāžu rindā
Šā gada 5.maijā no plkst.9.00 tiks uzsākta
2014.gadā dzimušo bērnu reģistrācija
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
rindā. Rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā
ar vismaz vienu no vecākiem ir deklarēti
Mārupes pašvaldības teritorijā.
Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan personīgi, ierodoties Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29.
Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski,
ir jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama vietnē marupe.lv, sadaļā “IzglītībaUzņemšana izglītības iestādēs”. Aizpildītā
veidlapa ir jānosūta uz e-pastu bernudarzs@marupe.lv.
Elektroniskā pieteikuma iesniegšanas
laiks tiks atzīmēts brīdī, kad e-pasts būs
saņemts. Pirms 5.maija elektroniskie pieteikumi netiks reģistrēti.
Kontaktinformācija
jautājumiem:
tālr.67149871, Izglītības dienests.

26.martā
Latvijas
Būvnieku
asociācijas,
Latvijas
Būvinženieru
savienības un Latvijas Būvniecības
attīstības
stratēģiskās
partnerības
organizētās skates “Gada labākā
būve Latvijā 2014” ietvaros kā viena
no labākajām aizvadītā gada būvēm
Latvijā apbalvota Mārupes pašvaldības
dienas centra ēka Skultē.
Konkurss
“Gada
labākā
būve
Latvijā” ar mērķi noteikt un popularizēt
viskvalitatīvāk uzbūvētās, ekspluatācijā
efektīvākās un drošākās būves Latvijā
šogad norisinājās jau septiņpadsmito

reizi. 2014.gada laureātu apbalvošana
notika Rīgas Tehniskās universitātes
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē,
kur pēc žūrijas vērtējuma Mārupes novada Skultes ciema dienas centram tika
piešķirta godalgotā trešā vieta nominācijā
”Sabiedriskā jaunbūve”. Par labāko būvi
šajā nominācijā atzīta Latvijas Nacionālā
bibliotēka, savukārt otro vietu ieguvis
lidostas “Rīga” ugunsdzēsības depo.
“Šāds apbalvojums pašvaldības ēkai
tiek piešķirts pirmo reizi, tāpēc esam no
tiesas gandarīti par augsto novērtējumu.
Paldies būvniekam SIA “REATON,

LTD”, projektētājam un autoruzraugam
SIA “Lejnieku projektēšanas birojs” un
būvuzraugam SIA “Baltic Builders Alliance” par veiksmīgu sadarbību, kuras
rezultātā tapa pirmā no jauna uzceltā
sabiedriskā ēka Skultes ciematā. Šobrīd tā
ciemā ir kļuvusi par centrālo pulcēšanās
vietu, jo iedzīvogtāji visās vecuma grupās
šeit var atrast sev piemērotas nodarbes vai
nepieciešamo sociālo atbalstu, līdz ar to šī
nominācija ir nozīmīga gan pašvaldībai,
gan vietējiem iedzīvotājiem,” uzsver
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Turpinājums 3.lpp.

Aprīlī mainās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa
Atgādinām, ka saskaņā ar Mārupes novada Domes 2014.gada 10.decembra ārkārtas
sēdes lēmumu Mārupes novadā ar 2015.gada
1.aprīli ir stājusies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 4,76 eiro/m3.
Jaunā apsaimniekošanas maksa tika noteikta, pamatojoties uz SIA „Eco Baltia Vide” iesniegumu un ņemot vērā dabas resursu nodokļa
paaugstināšanos un SIA „Getliņi EKO” sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
paaugstināšanos.
Ar Domes lēmumu var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Iedzīvotājiem/
Atkritumu apsaimniekošana.

Uzsākti būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes
izveidei Pērses ielā 16A
12.martā
Mārupes
pašvaldība
parakstījusi līgumu par pašvaldības
ēkas Pērses ielā 16A rekonstrukciju
par pirmsskolas izglītības iestādi,
šobrīd objektā jau uzsākti būvdarbi.
Lai risinātu pašvaldībai uzticētos
pienākumus pirmskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā, Mārupes
pašvaldība 2014.gadā iegādājās jaunbūvi
Pērses ielā 16A, plānojot to rekonstruēt
par pirmsskolas izglītības iestādi
bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.
Rekonstrukcijas būvdarbi šobrīd jau
uzsākti, tos paredzēts pabeigt līdz augusta beigām, lai jau septembrī varētu atvērt
jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādi, kurā tiks nodrošinātas vietas 90
bērniem.
„Mārupes novadā bērnu skaits arvien
pieaug, katru gadu esam spiesti domāt
piektdiena, 10.aprīlis, 2015

Līgumu paraksta Mārupes novada Domes izpilddirektors Ivars Punculis
un pilnsabiedrības „JPG 2B” pārstāvēttiesīgā biedra SIA „Torensberg”
valdes loceklis Aleksandrs Kriecers

jaunus risinājumus, kā nodrošināt novada bērnus ar iespējām saņemt izglītības
pakalpojumu. Jaunais bērnudārzs būs
paredzēts tieši mazākajiem bērniņiem
– no 1,5 gada vecuma, tāpēc plānojot
telpu iekārtojumu, esam daudz domājuši,
lai tās būtu pēc iespējas mājīgākas. Arī
ārtelpu plānots labiekārtot, īstenojot
oriģinālu pieeju, lai mazajiem radītu
interesantu vidi, kur attīstīties un pilnveidoties, apvienojot atpūtu ar bērnu
vecumam atbilstošām aktivitātēm svaigā
gaisā,” skaidro Domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe.
Rekonstrukcijas
būvdarbus
veic
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī
pilnsabiedrība „JPG 2B”. Paredzētās
būvdarbu kopējās izmaksas ir 887 613,21
eiro, bez PVN.
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pašvaldībā

Par Rail Baltica sabiedrisko apspriešanu un projekta turpmāko virzību

No 2015.gada 13.februāra līdz 15.martam visā Latvijā norisinājās Eiropas
standarta platuma publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras līnijas “Rail
Baltica” ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Tās
ietvaros 7.martā Mārupes Kultūras
namā notika līdz šim apmeklētākā
sabiedriskā apspriešanas sanāksme novada vēsturē ar vairāk kā 500 interesentiem klātienē. 13.martā Mārupes novada
Dome ir nosūtījusi Vides pārraudzības
valsts birojam dokumentu paketi, kas
attiecībā uz Rail Baltica trasējumu
Mārupes novadā ietver gan domes
lēmumus un ekspertu vērtējumus, gan
iedzīvotāju viedokļus un iesniegumus.
Apkopojot sabiedriskās apspriešanas
gaitā iesniegtos priekšlikumus, viedokļus,
ekspertu atzinumus un citus saistošos
dokumentus, 12.martā Mārupes novada Domes deputāti lēma neatbalstīt

piedāvāto Rail Baltica pamattrases atzara
trasējumu, kas paredz šķērsot novada teritoriju caur jaunizveidoto Vētras ciemu.
Līdz ar to, noslēdzoties projekta Rail
Baltica sabiedriskajai apspriešanai, Vides
pārraudzības valsts birojam (turpmāk
VPVB) iesniegtie pašvaldības dokumenti ietver jau līdz šim publiski pausto
Mārupes pašvaldības atbalstu dzelzceļa
līnijas pamattrasei un tādam atzaram uz
lidostu “Rīga”, kas savienojumu ar pamattrasi paredz caur Rīgas centrālo dzelzceļa
staciju un dzelzceļa līniju Rīga-Tukums no
Ziemeļu puses.
Domes lēmums noraidīt sabiedriskajā
apspriedē izvirzīto Rail Baltica pamattrases atzara trasējumu galvenokārt
ir pamatots ar risinājuma neatbilstību
Mārupes novada attīstības plānošanas
dokumentiem. Izsvērtas un pamatotas
pašvaldības nostājas formulēšanai būtisks
bija arī iedzīvotāju viedoklis, tāpēc projekta sabiedriskās apspriešanas procesā
mārupiešu domas centāmies apzināt
publiskā aptaujā. Mēneša laikā savu viedokli aptaujā izteica 1030 iedzīvotāji,
no kuriem tikai 2,6% pauda atbalstu,
bet 97,4% izvirzīto Rail Baltica pamattrases atzara risinājumu Mārupes novada
teritorijā neatbalstīja. Negatīvs vērtējums
paredzētajai darbībai tika saņemts arī
no pašvaldības speciālistiem un ekspertiem. Izvērtējot paredzētās darbības
īstenošanu, līdz ar paaugstinātu trokšņu
līmeni, būtiskām ainaviskām izmaiņām,

apdraudētu esošās meliorācijas sistēmas
funkcionēšanu, kā arī uzņēmējdarbības
vidi, prognozēts, ka novada iedzīvotāju
dzīves kvalitāte kopumā pasliktinātos.
Tā, piemēram, meliorācijas sistēmas
pārveidošanai un atjaunošanai vien būtu
nepieciešami 0,935 miljoni eiro, savukārt
sociālekonomiskie zaudējumi tiktu radīti
aptuveni 310,9 miljonu eiro apmērā.
Patlaban, pēc sākotnējās ietekmes uz vidi
novērtējuma sabiedriskās apspriešanas procesa noslēguma, VPVB paredz apkopot visus saņemtos priekšlikumus un iebildumus,
lai sagatavotu ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu. Vienlaicīgi Satiksmes ministrijas pārstāvis – pilnsabiedrība “RB Latvija” –trasējumam Mārupes novadā plāno
izstrādāt lokālplānojumu, kas atbilstu
Mārupes novada 2014. – 2026.gada teritorijas plānojumam.
Līdz ar pašvaldības viedokli par paredzētās
darbības neatbilstību Mārupes novada
plānošanas dokumentiem, uzskatām, ka
atzara trasējumam nepieciešams veikt
padziļinātu stratēģisko ietekmes uz vidi
novērtējumu. Šāds izvērtējums ļautu projekta skartajās teritorijās sabiedrībai skaidri saskatīt iespējamos vides ieguvumus un
zaudējumus, kas varētu rasties paredzētās
darbības īstenošanas rezultātā, kā arī sniegtu alternatīvas un risinājumus iespējamās
negatīvās ietekmes novēršanai.
Tāpat uzskatām, ka paredzētā darbība ir
pretrunā ar Teritorijas attīstības plānošanas
likumā ietvertajiem principiem, jo

īpaši tiem, kas attiecas uz plānošanas
ilgtspējību, savstarpējo saskaņotību un
integrētu pieeju. Paredzētās darbības
īstenošanas rezultātā var tikt pārkāpts
privātpersonu tiesiskās paļāvības princips,
jo, ļaujot citām iestādēm īstenot darbību,
kas pašvaldības plānošanas dokumentos
attiecīgajās teritorijās nav bijusi paredzēta,
tiek ignorētas un pārkāptas personu uz
normatīvo aktu pamata iegūtās tiesības
izmantot savus īpašumus atbilstoši spēkā
esošajiem plānošanas dokumentiem.
Ņemot vērā šo apstākli, paredzam, ka,
saņemot apstiprināšanai lokālplānojuma
izstrādes darba uzdevumu, pieprasīsim
“RB Latvija” paredzētās darbības likumību
saskaņot ar nozares atbildīgo ministriju,
kas ir Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija.
Ja saņemtais VARAM atzinums būs
pozitīvs, lūgsim darba uzdevumā iekļaut
izvērtējumu vairākām alternatīvām pirms
atkārtotas risinājuma nodošanas sabiedriskajai apspriešanai. Saskaņā ar projekta
īstenošanas plānu atkārtota sabiedriskā
apspriešana lokālplānojuma izstrādes ietvaros varētu norisināties š.g.vasarā.
Vēlos teikt paldies gan Mārupes
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem par pilsoniski atbildīgo attieksmi, aktīvi piedaloties šī jautājuma izvērtēšanā visā projekta
Rail Baltica sabiedriskās apspriešanas
procesā.
Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs

Sakopsim novadu Lielajā talkā!
Visā
Latvijas
teritorijā 25.aprīlī
notiks Lielā Talka.
Šobrīd
interneta
vietnē www.talkas.
lv kartē var atzīmēt
piesārņotās
vietas
un līdz 20.aprīlim
reģistrēt savu talkas vietu.
Ja esat pamanījuši kādu nepilnību,
nekārtību publiski lietojamās teritorijās
un vēlaties kopā ar domubiedriem kopīgi

pastrādāt un to novērst, varat kļūt par talkas
atbildīgo. Talkas atbildīgais sadarbojas ar
pašvaldības talkas koordinatoru un vada darbus konkrētajā talkas vietā.
Talka var kļūt par labu kaimiņu
sadraudzēšanās pasākumu un tuvākās
koplietošanas teritorijas uzlabošanu. Talkas
laikā var paveikt dažādus darbus - sakārtot
bērnu rotaļu laukumus, sakopt stādījumus,
izcirst krūmus u.c.
Ja jums ir ideja un vēlme darboties, sazinieties ar Lielās Talkas koordinatori Ziedīti

Lapiņu (tālr.29435695, ziedite.lapina@
marupe.lv). Visās saskaņotajās talku vietās
pašvaldība nodrošinās maisus un savākto atkritumu izvešanu. Iespēju robežās pašvaldība
sagādās arī nepieciešamos materiālus (krāsas,
otas u.c.) koplietošanas teritoriju uzpošanai.
Svarīgi atcerēties! Savlaicīgi jāsaskaņo
ar talkas koordinatoru gan talku vietas, gan
maisu saņemšana, gan atkritumu savākšanas
vietas, jo atkritumu savākšanas mašīna
neriņķo pa ielām un nemeklē, kur kāds atstājis
atkritumus! Vēlētos vērst arī uzmanību uz

to, ka Lielā Talka nav privātmāju atkritumu
izvešana par pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Jāsaprot, ka piesārņotās vietas reģistrācijai
ir informatīvs raksturs un tā nebūt nav
anonīma pasūtījuma veikšana kādas teritorijas sakopšanai. Šobrīd lielākā daļa
no reģistrētajām piesārņotajām vietām ir
privātīpašumos un tas nozīmē, ka par to
atbildīgs ir īpašnieks.
Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai
www.marupe.lv, www.talkas.lv un afišām.

Saimnieciskie darbi martā

Izsludinātie iepirkumi
Iepirkumu procedūru rezultātā
strukcijas par pirmsskolas izglītības
AM” - par tērpu šūšanu un piegādi
noslēgtie līgumi
iestādi darbu veikšanu, līguma summa
Jaunmārupes
pamatskolai;
līguma
• Ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība
1 074 011,98 EUR; termiņš 27.08.2015.
summa 10 524,24 EUR; SIA „ANVI
Mārupes novadā – piedāvājumu • Ineses
Tiesneses
individuālais
AM” par tērpu šūšanu un piegādi
iesniegšana 09.04.2015.
uzņēmums - par vasaras puķu stādu • SIA „PROKRIAL” - par pirmsskolas
izglītības iestādes Pērses ielā 16A,
Mārupes pamatskolai; līguma summa
• Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde
iegādi; līguma summa 722,85 EUR,
Mārupē,
rekonstrukcijas
būvdarbu
4 213,83 EUR; SIA „Musturi” - par tērpu
Mārupes
novada
pašvaldībai
–
termiņš 30.06.2015.
būvuzraudzību;
līguma
summa
šūšanu un piegādi Mārupes kultūras napiedāvājumu iesniegšana 14.04.2015.
• SIA „Rantzows
Sport”
par
12 962,73 EUR, termiņš 27.08.2015.
mam; līguma summa 8 668,68 EUR,
• Transporta
pakalpojumi
skolēnu
pārvietojamo tribīņu iegādi, līguma
piegādes termiņš 25.05.2015.
pārvadāšanai – piedāvājumu iesniegšana
summa 15 158,88 EUR; SIA „Spor- • SIA „Labie koki” - par koku vainagu
veidošanu,
koku
un
zaru
zāģēšanu
•
Iepirkuma rezultātā noslēgta vispārīgā
15.04.2015.
ta tehnoloģijas” - par pārvietojamo
Mārupes novadā, līguma summa
vienošanās par mērniecības pakal• Iekšējā audita veikšana AS „Mārupes
strītbola grozu iegādi; līguma sum50 819,99 EUR, termiņš 12.03.2018.
pojumu nodrošināšanu Mārupes nokomunālie pakalpojumi” – piedāvājumu
ma 1 597,20 EUR, un SIA „Sporta
vada pašvaldībai ar SIA „Metrum”,
iesniegšana 15.04.2015.
tehnoloģijas” - par apbalvošanas podes- • SIA „Marigold 3” - par tērpu šūšanu un
piegādi
Mārupes
Mūzikas
un
mākslas
SIA „Rīgas mērniecības birojs” un
• Pārvietojamo
tualešu
noma
–
tu iegādi Mārupes novada pašvaldībai;
skolai; līguma summa 7 260,00 EUR;
SIA „BaltSurvey”; līguma summa
piedāvājumu iesniegšana 16.04.2015.
līguma summa 3 872,00 EUR; piegādes
SIA „More Fashion” - par tērpu šūšanu
50 819,99 EUR; termiņš 02.03.2018.
• Pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbi
termiņš 01.05.2015.
un piegādi Mārupes vidusskolai; līguma
Rožu ielā 35, Mārupē – piedāvājumu • PS „JPG 2B” - par pašvaldības ēkas
Ivars Punculis, Domes izpilddirektors
summa 16 456,00 EUR; SIA „ANVI
iesniegšana 21.04.2015.
Pērses ielā 16A, Mārupē, rekon-

25.marta Domes sēdē
• Lēma par zemes ierīcības projektu izstrādi
un apstiprināšanu, adreses piešķiršanu
un apgrūtinājuma noteikšanu, lietošanas
mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem īpašumiem.
• Lēma atsavināt daļu no nekustamā īpašuma
„Veclazdiņi”, 0,0924 ha platībā, nekustamā
īpašuma „Alpi”, 0,2696 ha platībā,
nekustamā īpašuma „Lapsas”, 0,0694 ha
platībā, nekustamā īpašuma Ozolkalnu iela
2, 0,0083 ha platībā, nekustamā īpašuma
Dzirnieku iela 40, 0,0954 ha platībā, un
nekustamā īpašuma „Pilskalni”, 0,0745 ha
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platībā, kas nepieciešami Bašēnu ceļa no
nometņu organizēšanai Mārupes novadā
stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa
P-132, C-13, Dzirnieku ielas (no C-13 līdz
2015.gadā”.
līniju elektrifikācija” dzelzceļa līnijas Rīga
P-133) rekonstrukcijai.
• Lēma organizēt konkursu regulāru un
– Jelgava teritorijā, kas atrodas Mārupes
Lēma par finansiālu atbalstu sportistiem.
vienotu ielu sporta pasākumu sēriju un
novada administratīvās teritorijas robežās.
Apstiprināja pirmsskolas izglītības iestādes
treniņu organizēšanai Mārupes novada • Apstiprināja Mārupes novada Domes
„Zeltrīti” nolikumu.
administratīvajā teritorijā 2015.gadā šādos
saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi
Lēma piešķirt finansiālo atbalstu biedrībai
sporta veidos: ielu basketbols, ielu florbols,
Mārupes novada Domes 2015.gada
„Ievas radošā darbnīca” EUR 711,44
ielu futbols un vingrošana dažādu vecumu
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
apmērā projekta „Mākslas dienas Mārupes
grupu Mārupes novada iedzīvotājiem.
„Par Mārupes novada pašvaldības 2015.
novadā 2015” rīkošanai no 2015.gada • Apstiprināja Mārupes novada attīstības
gada budžeta apstiprināšanu””.
8.aprīļa līdz 16.jūnijam.
programmas
2013.-2019.gadam • Apstiprināja Mārupes Kultūras nama makLēma organizēt konkursu par tiesībām
aktualizētā rīcības plāna un investīciju
sas pakalpojumu cenrādi novada kultūras
rīkot bērnu un jauniešu vasaras nometnes
plāna 2015.– 2017.gadam grozījumus.
pasākumiem, kuru biļešu tirdzniecību
Mārupes novadā un apstiprināja noli- • Akceptēja VAS „Latvijas dzelzceļš”
organizē Mārupes kultūras nams.
kumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu
paredzētās darbības „Esošo publisko,
Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs
piektdiena, 10.aprīlis, 2015
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pašvaldībā
Darba piedāvājumi arī pašvaldības
mājaslapā
Lai atvieglotu darba meklēšanas procesu, Mārupes pašvaldības mājaslapas
marupe.lv sadaļā Sludinājumi ir izveidota atsevišķa apakšsadaļa, kurā interesenti var ievietot darba piedāvājumus
Mārupes novadā.
Norādot, kādas profesijas un kādas
kvalifikācijas darbinieks ir nepieciešams,
uzņēmumi u.c. interesenti var ievietot
sludinājumus saviem spēkiem un bez
maksas. Tādejādi novada darba devējiem
tiek piedāvātas plašākas iespējas sameklēt
nepieciešamos darbiniekus, savukārt darba
meklētājiem – atvieglota darba meklēšana
tuvāk savai dzīvesvietai.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts
aģentūras statistikas jaunākajiem datiem bezdarba līmenis Mārupē ir 3%,
kamēr salīdzinoši Latvijā kopumā tas ir
7%, bet Rīgā 4,1%. Kā norāda Mārupes
pašvaldības uzņēmējdarības attīstības
konsultante Liena Ādamsone, zemais
bezdarba līmenis ir saistīts ar Mārupes
novada ģeogrāfisko izvietojumu, novada
plānošanas un attīstības politiku, kā arī ar
salīdzinoši augsto uzņēmumu aktivitāti.
Tā, piemēram, 2014.gadā novadā reģistrēti
257 jauni uzņēmumi, radot papildus jaunas
darba vietas.

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam
Bebru iela 23, Mārupē nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2015.gada 25.marta
domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.9 (protokols
Nr.4) “Par nekustamā īpašuma Bebru iela
23 (kadastra Nr. 8076 007 0321), Mārupē,
Mārupes novadā, detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Publiskā apspriešana notiks no 7.04.2015
līdz 5.05.2015. Ar detālplānojuma projektu
var iepazīties līdz 5.05.2015 Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe),
būvvaldes darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma
projektu var iepazīties Mārupes novada
pašvaldības interneta vietnē http://www.
marupe.lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/
detalplanojumi/.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2015.gada 27.aprīlī plkst. 17.00 Mārupes no-

vada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Rakstiskus priekšlikumus iesniegt 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 7.04.2015
līdz 5.05.2015. Iesniegumā noteikti 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
Domes Teritorijas plānotājas Daces Žīgures,
iepriekš piesakoties pa tālruni 67149862.

Paziņojums par VAS „Latvijas dzelzceļš” paredzētās publisko dzelzceļa
līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējuma pabeigšanu
VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz), reģ.
Nr.40003032065,
normatīvajos
aktos
noteiktajā kārtībā ir pabeidzis ietekmes uz
vidi novērtējuma procedūru VAS „Latvijas
dzelzceļš” paredzētajai darbībai: “Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa
līniju elektrifikācija”.
Par paredzēto darbību ir saņemts
Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB)
pozitīvs atzinums Nr.7 par ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa
esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai
(derīgs līdz 2017.gada 31.decembrim).
Ierosinātāja kontaktinformācija: Valsts
akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš”.
Reģistrācijas Nr. 40003032065. juridiskā

Skultē būs iespēja
izņemt skaidru naudu

Lai nodrošinātu Skultes ciema
iedzīvotājiem iespēju izņemt skaidru
naudu no sava bankas kartes konta,
pašvaldība vienojusies ar AS “Swedbank” par turpmāku šī pakalpojuma
pieejamību SIA G.A.L. veikalā Skultes
ielā 18/1.
Pakalpojuma būtība ir nodrošināt klientam iespēju izņemt skaidru naudu ar savu
Swedbank bankas karti veikalā pie kases.
Skaidras naudas izņemšana tiek noformēta
kā atsevišķs darījums pirms vai pēc
iepirkšanās pie tirgotāja. Minimālā izmaksas summa ir 1 eiro cents, maksimālā – 75
eiro, taču klientam ir tiesības veikt vairākus
secīgus naudas izņemšanas darījumus.
Nauda var tikt izmaksāta gan banknotēs,
gan monētās. Katram darījumam tiek

piemērota bankas cenrādī noteiktā komisijas maksa 0,71 EUR. Tirgotājam ir tiesības
atteikt skaidras naudas izmaksu, ja nav
iespējams nodrošināt tā izpildi, piemēram,
neesot atbilstošai skaidras naudas summai
viņa kasē.
Šāda alternatīva nelielu summu
izņemšanai no sava konta, ja nav
bankomātu, ir pieejama vairākās vietās
visā Latvijā. Tirdzniecības vietas, kur pakalpojums ir pieejams, var pazīt pēc īpašas
uzlīmes uz veikala durvīm. Sarakstu ar
visām vietām, kur pakalpojums pieejams,
var atrast AS “Swedbank” mājaslapā,
sadaļā “Kontakti”.
Kristīne Jakubovska, Swedbank
pārstāve

Mārupes pašvaldība
izsludina konkursus

Paziņojums par
nekustamā īpašuma
“Alksnīši” detālplānojuma
apstiprināšanu

• Konkurss par tiesībām saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu ielu sporta pasākumu un treniņu organizēšanai
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.
gada 30.aprīlis plkst. 12.00.
• Konkurss par tiesībām organizēt
bērnu un jauniešu nometnes 2015.
gada vasarā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2015.
gada 15.aprīlis plkst.12.00.
Ar konkursu noteikumiem var iepazīties
vietnē www.marupe.lv, sadaļā “Aktuāli/
Konkursi”.

Skultes dienas centrs starp 2014.gada
labākajām būvēm Latvijā
Turpinājums no 1.lpp.

adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, tālr.
6723 4088. IVN Ziņojuma izstrādātājs SIA
„Projekts 3i”.
Ar VS “Latvijas dzelzceļš” tīkla
elektrifikācijas Ietekmes uz vidi novērtējuma
ZIŅOJUMS var iepazīties VAS Latvijas
dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv, sadaļā
Jaunumi.
Ar Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB)
atzinumu var iepazīties: http://www.vpvb.
gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=1689
Mārupes novada Dome 2015.gada
25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.29 (sēdes
prot. Nr.4) “Par VAS Latvijas Dzelzceļš
paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” akceptēšanu”.

Kā informēts iepriekš, 2014.gada
augustā Mārupes novada Skultē durvis
vēra jauns dienas centrs, lai nodrošinātu
pašvaldības pakalpojumu pieejamību
tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Vienstāvu
ēka priežu ielokā ar labiekārtotu apkārtējo
teritoriju celta kā vieta, kur katram Skultes
ciema iedzīvotājam būtu iespēja rast
dažādus, savām vajadzībām un interesēm
atbilstošus pakalpojumus un nodarbes.
Patlaban centra apmeklētājiem ir pieejama sociālā palīdzība, sociālo darbinieku
un psihologu konsultācijas, ergoterapeita

Jaunmārupē uzsāks ūdenssaimniecības
infrastruktūras izbūves darbus

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2015.gada 25.februāra
sēdes Nr.2, lēmumu Nr. 19

ieguldījums tavā nākotnē
Ņemot
vērā
Mārupes
novada
Jaunmārupes ciemā esošo sadzīves
kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas
ietaišu kritisko stāvokli un kopējās
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
stāvokli, A/S „Mārupes komunālie
pakalpojumi”
Vides
aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā
ar Mārupes novada Domes atbalstu
ir iesniegusi projekta pieteikumu
investīciju piesaistei no Eiropas
Savienības Kohēzija fonda līdzekļiem.
2015.gada 11.janvārī, balstoties uz
iepirkuma procedūras rezultātiem, A/S
„Mārupes
komunālie
pakalpojumi”
piektdiena, 10.aprīlis, 2015

noslēdza līgumu ar būvuzņēmēju A/S
„UPB”, kas saskaņā ar līgumu līdz 2015.
gada beigām veiks:
• Jaunmārupes un Mārupes savienojošā
sadzīves kanalizācijas vada izbūvi, ar
kura palīdzību Jaunmārupes sadzīves
kanalizācijas notekūdeņi caur Mārupes
ciemu tiks novadīti attīrīšanai uz Rīgas
pilsētas attīrīšanas iekārtām, kā arī
savienojošā ūdensvada izbūvi;
• Mazcenu alejas un tai pieguļošo teritoriju sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukciju;
• Sadzīves kanalizācijas izbūvi un rekonstrukciju Pļavu, Skuju, Lapu, Krasta un
Neriņas ielās;
• Jaunmārupē
esošo
notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu likvidāciju un teritorijas sakopšanu.
Būvprojekta autors ir SIA „Lakalme”,
inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA
„Firma L4”.

Mārupes novada Dome 2015.gada
25.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes
protokols Nr.4), „Par nekustamā īpašuma
„Alksnīši”, kadastra Nr. 80760120237,
Mārupes novads, detālplānojuma projekta
apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā
dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2015

„Grozījumi Mārupes novada
Domes 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.
4/2013 „Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2013.
gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
N.4/2013 šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu
šādā redakcijā:
„4. Aprūpe mājās tiek nodrošināta
personām, kurām ir piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas personas statuss un
personām, kuru mājsaimniecības ienākumi
nepārsniedz EUR 300,00 mēnesī”.
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

un fizioterapeita nodarbības. Atsevišķas
telpas ierīkotas senioru aktivitātēm,
bērnu un jauniešu radošajām darbnīcām
un datorapmācībai. Meža teritorijā ēkas
apkārtnē izveidotas takas, izvietoti soliņi
un galdi, radīta universāla brīvdabas
pulcēšanās vieta publisku pasākumu
rīkošanai.
Arhitektūras
un
pilsētplānošanas
konkursā 2014.gadā celtās būves tika
apbalvotas vēl tādās nominācijās kā
“Dzīvojamā jaunbūve”, “Rekonstrukcija”,
“Renovācija”,
“Restaurācija”,
“Inženierbūve” un “Ainava”.

Sveicam mūsu seniorus
apaļajās jubilejās
Lilijai Celmiņai 1.martā
palika 95 gadi
Patrickam Daliam
4.martā palika 80 gadi
Janinai Ozoliņai 4.martā
palika 85 gadi
Viktorijai Romanovai
5.martā palika 80 gadi
Vilnim Doniņam 8.martā palika 80 gadi
Pāvelam Eižvertiņam 10.martā palika 85
gadi
Soņai Lēmanei 10.martā palika 92 gadi
Irēnai Rusinskai 12.martā palika 80 gadi
Alisei Skadmanei 14.martā palika 90
gadi
Mildai Reinholdei 15.martā palika 80
gadi
Zinaidai Veismanei 16.martā palika 85
gadi
Olgai Gubanovai 19.martā palika 80 gadi
Dzintārai Gobai 21.martā palika 91 gads
Mārai Meirei 25.martā palika 80 gadi
Jānim Piekusam 28.martā palika 80 gadi
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Nāc un uzzini par iespējām iesaistīties sava novada attīstībā!
Biedrība „Pierīgas partnerība” aicina
iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas,
uzņēmējdarbības
un
pašvaldību
pārstāvjus iesaistīties Pierīgas reģiona novadu attīstības stratēģijas izstrādē, pēc
kuras apstiprināšanas novados dzīvojošie
varēs īstenot savus projektus LEADER
programmas finansējuma apguvei 2014.2020.gada plānošanas periodā.
Pirmajā stratēģijas izstrādes posmā biedrība
jau ir tikusies ar Babītes, Mārupes un Olaines
pašvaldību pārstāvjiem, pārrunājot stratēģijas
izstrādes posmus, iedzīvotāju informēšanas
pasākumus un novadu attīstības plānus.
2015.gada aprīlī un maijā biedrība rīko divpadsmit tikšanās ar iedzīvotājiem – Babītē,
Piņkos, Spuņciemā, Mārupē, Jaunmārupē,
Tīrainē, Skultē, Olainē, Jaunolainē, Stunīšos
(Gaismās), Medemciemā un Jāņupē. Tajās
aicinātas piedalīties biedrības, amatnieki,
mājražotāji, esošie un topošie uzņēmēji,
jaunieši, līdzšinējie projektu iesniedzēji, kā arī
visi labākā dzīvē ieinteresētie iedzīvotāji.
Tikšanās laikā, kas plkst.18.00 notiks
16.aprīlī Skultē, 21.aprīlī Jaunmārupē,
24.aprīlī Mārupē un 28.aprīlī Tīrainē, biedrība
iepazīstinās ar līdzfinansējuma piesaistes
iespējām uzņēmējdarbības attīstībai, dzīves
kvalitātes uzlabošanai, interesenti varēs izteikt
viedokli par novadu attīstības jautājumiem un
vietas potenciālo izmantošanu. Būs iespēja
uzzināt citu organizāciju pieredzi projektu
īstenošanā LEADER programmas ietvaros.
Tikšanās piedalīsies arī pašvaldību pārstāvji.
Vēršam uzmanību uz to, ka jaunajā
plānošanas periodā vismaz 50% no kopējā
finansējuma tiks novirzīts uzņēmējdarbības
atbalstam, jo īpaši lauku ekonomikas
dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums
ir ne vairāk kā 70 000 EUR gadā, lauku
tūrismā un mājražošanā. Finansējums tiek
paredzēts arī teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko aktivitāšu, t.sk., apmācību, sociālo
aprūpes vietu un brīvā laikā pavadīšanas
aktivitāšu, nodrošināšanai.
“Tikai Jūs – aktīvie iedzīvotāji – zināt savas teritorijas attīstības iespējas un varat sniegt

idejas, kuras iekļaut jaunajā stratēģijā. Tās
idejas, kuras būs ierakstītas kopīgi izstrādātajā
stratēģijā, varēs īstenot, piesaistot LEADER
programmas līdzfinansējumu. Tāpēc aicinu
būt aktīviem un līdzatbildīgiem, piedaloties
savas teritorijas attīstībā un dzīves kvalitātes
uzlabošanā! Tikšanās notiks vairākos ciematos katrā novadā, tāpēc varat izvēlēties sev
tuvāko norises vietu! Lai mums visiem
radošas idejas, jo labas idejas piepildās
vienmēr,” saka biedrības „Pierīgas partnerība”
valdes priekšsēdētāja Nadīna Millere.
Projektu idejas un ieteikumus, ko
vajadzētu iekļaut vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības stratēģijā un kas veicinātu
uzņēmējdarbību, dažādotu sabiedriskās
aktivitātes vai uzlabotu reģiona apkārtējo vidi,
tiks gaidītas arī uz e-pastu info@pierigaspartneriba.lv ar norādi “Ieteikumi stratēģijai”.
2015.gada maija beigās un jūnija sākumā
biedrība organizēs tikšanās ar interešu grupām
– biedrību, nodibinājumu pārstāvjiem;
uzņēmējdarbības pārstāvjiem; tūrisma pakalpojumu sniedzējiem; sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem; jauniešu pārstāvjiem.
Pēc iedzīvotāju semināriem biedrība publicēs
interešu grupu norises laikus un vietas.
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras
rosina sabiedrību iesaistīties savas teritorijas
problēmu identificēšanā un risināšanā. Viens
no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no „apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk
no iedzīvotājiem, tiem pašiem nosakot savas
teritorijas attīstības vajadzības. Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģija ir detalizēts
plāns, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām,
nosakot konkrētas attīstības rīcības un
prioritātes.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar
biedrību, zvanot pa tel. 28 644 888. Plašāka
informācija par biedrības darbību mājaslapā
www.pierigaspartneriba.lv.
Tavas idejas ir kā ceļvedis labākai nākotnei!
Alīna Lukjanceva, biedrības „Pierīgas
partnerība” projektu vadītāja

Skolēnu darbs vasarā

Arī šogad Mārupes novada pašvaldība
piedāvās darbu skolēniem savās iestādēs
Arī 2015.gadā Mārupes pašvaldība
piedāvās vasaras darbu jauniešiem
pašvaldības iestādēs. Sākot no 27.aprīļa,
jaunieši varēs pieteikties darbam teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbos un uz pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāju palīgu vietām.
Pagājušajā gadā Mārupes pašvaldība
nodrošināja ar darba vietām 76 novada
jauniešus vecumā no 13 līdz 19 gadiem.
Šogad piedāvāto darba vietu skaits būs
nedaudz lielāks, 52 darba vietas paredzētas
labiekārtošanas jomā (vecumā no 13 līdz
18 gadiem), 40 darba vietas tiks piedāvātas
Mārupes
pašvaldības
bērnudārzos,
strādājot par pirmsskolas izglītības iestāžu
audzinātāju palīgiem (vecumā no 15 līdz
19 gadiem). Iepriekšējā gadā šadu darbu
piedāvāja tikai meitenēm, bet arī puiši
izteica vēlmi strādāt ar bērniem. Jaunieši
palīdzēs audzinātājām sagatavot nodarbību
materiālus, apģērbt un pieskatīt bērnus
pastaigu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus
ikdienas darbiņus.
Iesniegumu veidlapas vasaras darbiem
iespējams izdrukāt pašvaldības jauniešu
mājaslapā www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Darbs un uzņēmējdarbība / Vasaras darbs
vai saņemt Mārupes novada Domē pie jaunatnes lietu speciālistes Jolantas Grosbergas
– Gerneres. Jau šobrīd ir apskatāms darba
vietu grafiks.
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Pašvaldība atbalstīs novada uzņēmējus,
kuri vēlas vasarā nodarbināt skolēnus

Mārupes novada Dome sadarbībā
Darba laiks jauniešiem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem ir četras stun- ar Nodarbinātības Valsts aģentūru
šogad
plāno
iesaistīties
das dienā, kopumā nostrādājot 20 dienas (NVA)
jauniešu
nodarbinātības
vasaras
mēnesī.
mēnešos
jautājumu
organizēšanā
un
Iesniedzamie dokumenti:
koordinēšanā, lai atvieglotu dokumentu
• Iesniegums (aizpildīta mājas lapā
kārtošanu vietējiem uzņēmējiem, kuri
pieejamā veidlapa);
• Apliecinājums
no
vecākiem
vai vēlas pieņemt darbā jauniešus.
Aicinām atsaukties uzņēmējus, kuri būtu
likumīgajiem aizbildņiem, ja jaunietis ir
gatavi
dot darbu kādam Mārupes novada
jaunāks par 18 gadiem (aizpildīta mājas
jaunietim (vecumā no 15 līdz 20 gadiem),
lapā pieejamā veidlapa);
• Jānokārto
elektroniskā
nodokļu rakstot uz kādu no zemāk norādītājiem epastiem. Lai ietaupītu uzņēmēju laiku un
grāmatiņa;
• Ārsta izziņa par veselības stāvokli vai citus resursus, pašvaldība palīdzēs aizpildīt
Medicīniskā grāmatiņa (pirmsskolas nepieciešamos dokumentus. Ar dokumenizglītības iestādes audzinātājas palīgam) tiem un aktuālo informāciju var iepazīties
pirms darba uzsākšanas.
mājas lapā www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Darbs un uzņēmējdarbība / NVA atbalsts
Iesniegums un Apliecinājums iesniedzami, nosūtot uz e-pastu: jauniesu.darbs@ jauniešiem.
Lai Mārupes jaunieši varētu vasarā
marupe.lv, sākot ar 27.aprīļa plkst.9:00.
strādāt savā novadā, darba devējam
Pirms darba uzsākšanas darba devējs ar nepieciešams aizpildīt apliecinājumu
jaunieti slēgs darba līgumu.
par konkrēto jaunieti. Dome savukārt
tālāk nokārtos ar dokumentiem saistītās
Papildus informācija:
formalitātes NVA.
Mārupes novada Domes jaunatnes lietu
Sākot ar maiju skolēni elektroniski NVA
speciāliste Jolanta Grosberga-Gernere
mājaslapā
www.nva.gov.lv var pieteikties
Tālr.: 67149868, 29857620,
darbam vasarā, kā arī laicīgi sagatavot
e-pasts: jolanta.grosberga@marupe.lv
CV, bet vecāku apliecinājums tiek gatavots
jauniesu.darbs@marupe.lv
tikai tad, kad jau ir panākta vienošanās

ar darba devēju. Ja skolēns vēlas strādāt
tieši pie vietējiem uzņēmējiem, papildus uz e-pastu jauniesu.darbs@marupe.
lv jānosūta pieteikums (pieteikums atrodams www.jaunatnemarupe.lv sadaļā
Darbs un uzņēmējdarbība / NVA atbalsts
jauniešiem), kurā tiek atzīmēts izvēlētais
uzņēmums.
Darba devējam NVA nodrošinās dotāciju
skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt otru pusi algas skolēnam
maksās darba devējs pats. Protams, darba
devējs skolēnam var maksāt arī vairāk
nekā minimālo darba algu. Darba devējs
par nodarbināto skolēnu veiks arī darba
devēja un darba ņēmēja nodokļu nomaksu.
NVA nodrošinās arī dotāciju ikmēneša darba algai skolēna darba vadītājam.
Jolanta Grosberga - Gernere, Mārupes
novada Domes jaunatnes lietu speciāliste,
mob.tālr.: 29857620, e-pasts: jolanta.grosberga@marupe.lv vai jauniesu.darbs@
marupe.lv, adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe.
Liena Ādamsone, Mārupes novada Domes uzņēmējdarbības attīstības
speciāliste, mob.tālr.: 29330721, e-pasts:
liena.adamsone@marupe.lv, adrese: Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe.
piektdiena, 10.aprīlis, 2015
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IZGLĪTĪBA
Aspazija priecātos

Pirmsbrīvdienu nedēļa Mārupes novada Skultes sākumskolā bija poētiska.
Tās centrā – Aspazija, viņas 150.
dzimšanas dienas jubileja, dzeja, dziesmas.
Skolas bibliotēkā viena pēc otras notika dzejniecei un viņas daiļradei velītās
bibliotekārās stundas „Aspazijas puķes”.
Bibliotēkā viss bija iekārtots tā, lai
skolēni un pirmsskolēni varētu iejusties
vārda, mūzikas un zīmējumu pasaulē.
Vispirms apmeklētājiem bija iespēja
ielūkoties Aspazijas muzejā – viņas pēdējā
dzīvesvietā. Gandrīz visās fotogrāfijās
bija redzami lielākie dārgumi viņas dzīvē
– Rainis un puķes. Tie arī ir patiesie viņas
dzīves un daiļrades balsti.
Interesanta bija nelielā, bet ļoti bagātīgā
grāmatu izstāde. Piemēram, vienas

grāmatas atvērumā viena uz otru raudzījās
sengrieķu dieviete Aspazija un viņas vārda
tālāknesēja - latviešu dzejniece Aspazija.
Tepat arī krājums „Pazīstamāko latviešu
dzejoļu simts”, kurā iekļauti četri Aspazijas
sacerētie dzejoļi.
Šeit tika lasīta brīnumjaukā „Pasaciņa”.
Un jau pēc mirkļa tā atkārtojās – reizē kā
dziesma un atveidojums multenītē „Sēd uz
sliekšņa pasaciņa”.
Cerot, ka viss redzētais un dzirdētais
bērniem ir iekritis sirdī, viņi tika aicināti
uz radošo darbnīcu, lai zīmētu, locītu,
rullētu savas iedomātās, izjustās puķes. Visas kā veltījumu Aspazijai. Gatavo darbiņu
izstāde „Aspazijas puķes” noslēdza šo jauko pirmsbrīvdienu nedēļu.
Valdis Čeičs, bibliotekārs, skolotājs

„Zeltrīti” piedalās pirmajā
ekoprogrammā bērnudārziem
“Cūkmena detektīvi”
Lai izglītotu bērnus par tīru mežu
nozīmi un stiprinātu viņos atbildību
pret apkārtējo vidi, AS “Latvijas valsts
meži” ir radījuši īpašu ekoprogrammu
bērnudārziem “Cūkmena detektīvi”,
kurā piedalīsies arī PII „Zeltrīti”. Tās
ietvaros „Zvirbulīšu” un „Stārķīšu”
grupu bērni kopā ar pedagogiem atklās
dažādus meža noslēpumus un kļūs par
Cūkmena detektīviem. Šajā pavasarī
programmas pilotprojekts tiks īstenots
tikai 10 Latvijas bērnudārzos, taču jau
rudenī programmā varēs iesaistīties arī
pārējie interesenti.
Ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”
bērniem būs jāizmeklē četras tēmas, veicot
noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus,
lai atklātu labo un slikto mežā. Atklājumi
notiks atraktīvā veidā – ar rotaļu, dziesmas,
pasaku, dažādu vizualizāciju, Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību.
“Jaunos detektīvus aicināsim iepazīt
meža netīros noslēpumus, doties man pa
pēdām un atklāt cūcības Latvijas valsts
mežos, lasīt pasakas, spēlēt Cūkmena
cirku, Cūkmena dziesmas pavadībā izdejot īpašo Cūkmena deju, apgūt Cūkmena
alfabētu, kā arī audzēt paši savus kokus
un uzzināt, kā rodas skābeklis,” stāsta tīru
mežu aizstāvis un programmas “Cūkmena
detektīvi” galvenais varonis Cūkmens,
kurš ikdienā rūpējas, lai Latvijas valsts
meži būtu tīri no atkritumiem.
Ekoprogramma
bērnudārziem
“Cūkmena detektīvi” tapusi Latvijas valsts
meži (LVM) sociālās kampaņas “Nemēslo
mežā!” ietvaros, kurā LVM līdz šim
aktīvi uzrunāja galvenokārt skolēnus un
pieaugušos. „Taču izpratni par tīru mežu

nozīmi un atbildību par vidi mums apkārt
ir būtiski veidot jau bērnībā,” norāda LVM
komunikācijas daļas vadītājs Tomass
Kotovičs.
„Zeltrītu” bērni jau 2013./2014.mācību.
gadā ar aizrautību piedalījās eko projektā
„Klimata pārmaiņas”, kurā izzinājām,
kā klimata pārmaiņas ietekmē mežu,
jo neatjaunojamo dabas resursu daudzums nākamajām paaudzēm ir atkarīgs
no mūsu rīcības šodien! Eko projekta
nedēļas ietvaros bērni zīmēja, veidoja un aplicēja mežus tādus, kādus viņi
vēlētos tos redzēt – nepiesārņotus un sakoptus, tikās ar Cūkmenu. „Zvirbulīšu”
grupa jau vairākkārt viesojusies arī LVM
mežniecībās. „Dzirdēt un redzēt attēlos,
kā tiek atjaunoti meži, ir viens, bet
piedalīties šajā procesā ir daudz vērtīgāk.
Arī šogad bērniem būs iespēja pašiem
audzēt stādiņus – notiek lielais brīnums
– no sēkliņām izdīgst priedes asniņš, kurus bērni tā vien grib ātrāk aiznest mājās
un pārstādīt lielākos podiņos, vēlāk arī
mežā! Esmu pārliecināta, ka šo pieredzi
„Zvirbulīšu” bērni atcerēsies un stāstīs par
to arī citiem!” saka „Zeltrītu” skolotāja
Diāna Pētersone.
Šajā pavasarī ekoprogrammas “Cūkmena
detektīvi” pilotprojektā, kurš notiks desmit Latvijas bērnudārzos, piedalīsies arī
„Zeltrītu” „Stārķīšu” grupa. Audzinātājas
kopā ar bērniem četru nodarbību laikā
iepazīs programmas izstrādātos materiālus
un atklās meža noslēpumus, pēc tam sniedzot programmas novērtējumu. Rudenī
pilnveidotajā programmā varēs iesaistīties
visi Latvijas bērnudārzi.

Pirmklasnieki rāda, ko iemācījušies 100 dienās skolā
Mārupes vidusskolā ir tradīcija katru gadu atzīmēt mazo pirmklasnieku
pirmās 100 dienas.
Tāpat kā mūsu valsts deputāti atskaitās
par paveikto pirmajās 100 dienās, tā arī
pirmklasnieki marta sākumā rādīja, ko ir
iemācījušies šajā laikā.
Pasākums „100 dienas skolā” tika
aizvadīts, sagaidot ciemos Rūķi, kurš bija
nodomājis noorganizēt skolu Mežā. Mazie
pirmklasnieki Rūķim rādīja, ko pa šo laiku
savā skolā ir iemācījušies. Un iemācījušies
viņi tiešām ir daudz – ir apgūta visu burtu rakstība, pilnveidota lasītprasme un
skaitīšanas pamati. Skolēni ir apguvuši
arī daudzas ar mācībām tieši nesaistītas
lietas – ir pierasts pie jaunas vides un jau-

na kolektīva, bērni kļuvuši patstāvīgāki,
turpina apgūt savstarpējās saskarsmes
iemaņas. Pasākuma laikā bērni sacentās ar
Rūķi dzejoļu deklamēšanā, dziedāja dziesmas un dejoja. Rūķis bija pārsteigts par tik
gudriem, zinošiem, aktīviem un lustīgiem
bērniem!
Paldies visiem, kuri piedalījās šajā
pasākumā un neatteica palīdzību!
Ingrida Petrovska, Daiga Neilande,
Kristīne Pavilone
Arī
pirmklasnieku
vecāki
saka
paldies par skolēnu apgūtajām prasmēm
skolotājām - 1.a klases audzinātājai Daigai
Neilandei, 1.b klases audzinātājai Kristīnei
Pavilonei un 1.c klases audzinātājai Ingridai Petrovskai.

Vecāki skolas solā
Marta beigās Mārupes vidusskolas
skolēnu vecākiem bija lieliska iespēja
piedalīties Vecāku dienā, tiekoties nevis
kā ierasts sapulcēs, bet gan piedaloties
mācību stundās vairāk kā 20 mācību
priekšmetos.
Alla Kudiņa, Toma (3.kl.) un Kristapa
(5.kl.) mamma, stāsta, ka izvēlējusies
dabaszinības stundu pie skolotāja Oskara Līkopa un Valentīnas Legzdiņas:
„Tā kā bijām tikai divas mammas, mūsu
stunda bija ļoti piesātināta un aizraujoša –
varējām izjautāt skolotājus par visiem mūs
interesējošiem jautājumiem. Mēs pētījām
mikroorganismus, kas dzīvo kādā no
Mārupes grāvju ūdeņiem. Izrādās, ka tur
sastopams vesels kosmoss ar savu kārtību
un iemītniekiem!
Novēroju, ka skolotājs Oskars ir ļoti
mūsdienīgs skolotājs un savas stundas ir
piektdiena, 10.aprīlis, 2015

pārdomājis, labi sagatavojis, kā arī daudz
izmanto modernās tehnoloģijas. Vienlaikus tiek piedomāts pie tā, lai bērni izkoptu prasmes sadarboties (darbs grupās),
mācītos meklēt informāciju un pielietotu to
konkrētam mērķim, lieki neapgrūtinot ar
to, kas mazsvarīgs. Bērni izmanto mobilos
telefonus, nofotografējot stundas rezultātus
un nosūtot tos skolotājam uz e-pastu. Starp
citu, visi O.Līkopa mācību stundās izmantotie materiāli ir pieejami interneta vietnē
ej.uz/gaisapuse. Tur var atrast katras
stundas prezentāciju, darba lapas un citus
materiālus. Tas ir ļoti ērti un pārskatāmi,
ja skolēnam nav izdevies apmeklēt mācību
stundu, kā arī vecākiem, kuri vēlas redzēt,
ko un kā mācās viņu bērni.”
Toma un Kristapa mamma Alla uzskata, ka šāds mācību stundas formāts
kā vecāku-skolotāju tikšanās ir lieliska

Nāc mācīties
Mārupes
vidusskolā!

iespēja iepazīties tuvāk gan ar priekšmetu
skolotājiem, kurus ikdienā sastopam retāk,
gan novērtēt, kā tiek organizētas mūsu
bērnu mācību stundas. „Atklāti sakot, tas
sniedz daudz vairāk informācijas par skolā
28. aprīlī plkst. 18.00
notiekošo, kā vecāku sapulcēs teiktais.
aicinām uz atvērto durvju
Vienlaikus tā arī ir laba iespēja iepazīties
dienu!
ar daudziem brīnišķīgiem pedagogiem,
Iepazīstināsim ar skolu un mācību
dzirdēt atsauksmes par savu bērnu, viņa
programmām
7. klasēs un 10. klasēs.
darbu (arī nedarbiem) konkrētajā mācību
priekšmetā. Esmu no tiem vecākiem, kas
Piedāvājam apgūt spāņu valodu,
uzskata, ka bērna izglītībā ļoti svarīga ir programmēšanu un tehnisko grafiku.
sadarbība “skolotājs-vecāks-bērns” un
Plašāka informācija par mācību
ka nevar visu prasīt “tikai no ģimenes
programmām
skolas mājas lapā www.
vai vecākiem” vai “tikai no skolas vai
marupe.edu.lv
skolotājiem”. Laba savstarpējā sadarbība
Lūdzu informēt par savu ierašanos, zvair garants tam, ka bērns skolā jūtas droši
not
pa tel. 67934372.
un labi. Šādi organizēta vecāku diena nenoliedzami to sekmē,” ir pārliecināta A.
Mārupes vidusskolas administrācija
Kudiņa, sakot paldies skolas pedagogiem.
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kultūra

Mārupes Vizuālās Mākslas Studijas izstāde „DABA UN CILVĒKS”
Mārupes Vizuālās Mākslas Studijas
bērni un jaunieši, kuri darbojas Mārupes
kultūras namā, radoši strādājuši jau no
pērnā gada septembra sākuma un šobrīd
gatavojas skaistai izstādei „Daba un
cilvēks” par godu mūsu mīļajai Mārupei,
kura šogad svin 90 gadu jubileju. Izstādes
atklāšana paredzēta 20.aprīlī plkst. 18.00
Mārupes Kultūras nama foajē.
Šajā gadā Mārupes Vizuālās Mākslas
studijas audzēkņi piedalījušies vairākos
zīmēšanas un gleznošanas konkursos, kur
iegūtas arī atzinības par inovatīviem un
radošiem darbiem.
Mākslas konkursā Uzbekistānā atzinības
ieguva Marija Vandiša, Evelīna Danfel-

de, Elīna Kalēja, Aleksa Līdaka, Karlīna
Kancāne. Savukārt Saulkrastu zīmēšanas
konkursā par radošu grafisko darbu atzinību
ieguva Lelde Kurme un Jasmīna Ulmane.
Decembrī studijā tika rīkotas Dizaina dienas, kas ieguva lielu interesi, jo bērniem
pašiem vajadzēja no kartona, putuplasta un
papīra veidot ēku un tiltu dizainu.
Studijas rīkotajā mākslas pasākumā
„Zīmējuma teātris” bērni un jaunieši zīmēja
ar tušu uz lielformāta papīra, attēlojot teātra
varoņus un radot jaunu pasaku stāstus.
Ziemassvētkos Mākslas studijā bija izveidota
arī linogriezuma darbnīca, kurā tapa interesantas Ziemassvētku kartiņas.
Šogad pirmo gadu tapis Mārupes Vizuālās

Mākslas studijas kalendārs, kurā apkopoti
bērnu labākie darbi.
Mārupes Kultūras namā 20.aprīlī izstādes
„Daba un cilvēks” atklāšanā aicinām visus radošo pasākumu mīlošos doties un
apskatīties šos interesantos darbus, kuros
studijas bērni ar savu skatījumu attēlojuši
cilvēku kultūras dažādību un mūsu skaisto
Latvijas dabu. Tāpat Mārupes Vizuālās
Mākslas Studija aicina bērnus un jauniešus
nākt radoši darboties Mārupes Kultūras
namā un piedalīties arī Dizaina – modes
dienās aprīlī un maijā.
Evija Pamovska, Mārupes Vizuālās
Mākslas Studijas vadītāja

Ansambļa “Dzelde” pavasaris

Pašās ziemas beigās, bet jau pavasarīgā
noskaņā Mārupes Kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis “Dzelde” ar koncertu
atzīmēja 45 gadu jubileju.
Ansambļa raženais gadu skaits ļauj sajust
un domāt, ka mūs Mārupē mīl un lutina.
Jubilejas reizē par savu skanējumu daudzu
gadu garumā īpaši gribam pateikties novada
pašvaldībai. Tāpat, esam saņēmušas daudz
atbalsta no savām ģimenēm, kas palīdzējušas
ne tikai ar labu vārdu vai bērnu pieskatīšanu,
bet arī aktīvi dzīvojušas līdzi Dzeldes
gaitām, ikdienai un panākumiem. Arī jubilejas koncerts šoreiz bija veltīts ģimenei un
kopā būšanai. Daļa mūsu ģimeņu atradās
klausītāju rindās, bet bērni dažubrīd atradās
arī uz skatuves kā aktīvi koncerta dalībnieki.
Koncertā tika īstenotas dažādas muzikālas
un radošas ieceres. Programma bija saturiski
daudzveidīga, un netrūka arī uzdrīkstēšanās
dziedāt citādāk, kā parasti. Koncerts patiešām
izdevās, jo katra dziedātāja tā sagatavošanas
darbā bija ielikusi savu sirdi un dvēseli. Kāds
no klausītājiem pēc koncerta teica, ka tas
esot bijis gan skaisti nodziedāts koncerts,
gan lieliska iespēja piedalīties un izdzīvot
muzicēšanas tapšanas procesu.
Pēc jubilejas ansamblim nebija laika
atpūsties, jo bija jāgatavojas skatei, kas notika 14. martā Sējas kultūras namā. Tur piecpadsmit ansambļu konkurencē “Dzelde”
ieguva vienu no trim galvenajām balvām –
nomināciju „Par atraktīvāko sniegumu”. Vēl
divas nedēļas vēlāk – 28. martā dziedājām
Olaines kultūras namā vokālo ansambļu
draudzības koncertā. Mūsu aizrautīgais

sniegums iepatikās klausītājiem, un jau
pēc koncerta mūs uzaicināja uz Ikšķili, kur
1. maijā norisināsies I vokālo ansambļu
festivāls.
Esam priecīgas par spraigo sezonu, ar
gandarījumu par paveikto un jauniem
sapņiem!
Dzeldes kolektīvs
Liels paldies ansambļa 45 gadu jubilejas
reizē tika teikts ilggadējai dalībniecei Laimai Zandreiterei, kura nolēmusi aiziet no
kolektīva. Būdama savam vecumam ļoti
aktīva, Laima līdz pat šī gada martam 42
gadus bijusi uzticīga dziesmai, ar savu balsi
kuplinot gan ansambļa „Dzelde” kolektīvu,
gan dziedot arī senioru korī „Noktirne” un
senioru vokālajā ansamblī „Pīlādzis”.
„Man dziedāšana ir sirdslieta, arī iespēja
izrauties no ikdienas, aizmirst mājās visus

Noskaidroti labākie „Mārupes cāļi 2015”
Ieskandinot Lieldienas, aprīlī Mārupes
Kultūras namā uz
„Mārupes cālis 2015”
finālu pulcējās 28
labākie mazie novada
vokālisti.
Tituls
“Mārupes
cālis 2015” šogad
tika piešķirts trim
dziedātājiem: Anetei
Ārmanei, kas izpildīja
dziesmu „Taurenītis”
un Tomam Kiopam
ar dziesmu „Desiņas
ar kāpostiem” (PII
„Zeltrīti”, skolotājas
Diāna Kravale un Kaiva Mollere) un Lenijai Pauperei ar dziesmu „Pavasara laikā”
(Jaunmārupes pamatskolas PII, skolotāja
Sindija Tropa). Visu trīs mazo solistu
uzstāšanos plašākai publikai būs iespējams
redzēt novada svētkos.
Savukārt divgadnieks Dāvis Nuķis
ar dziesmu „Pirmā dziesmiņa” (PPII
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„Mazulītis Ru”, skolotāja Agita Kaužēna)
izpelnījās žūrijas locekļa kontrtenora
Sergeja Jēgera specbalvu – 4 izrāžu abonementu Latvijas Nacionālajā operā.
Paldies skolotājām par audzēkņu
sagatavošanu konkursam!
Uva Bērziņa

kreņķus. Pa šiem gadiem tik daudz koncertos dziedāts un kādās tik zemēs nav būts! No
skatītājiem saņemtas daudz pozitīvas emocijas, kas ļoti uzlādē un silda sirdi. Bet gadi dara
savu un visu vairs paspēt nevar. Taču Dzelde
vienmēr man ir bijusi kā liela otrā ģimene.
Visas meitenes ir tik muzikālas, labestīgas,
draudzīgas, izpalīdzīgas un sirsnīgas. Un ar
vadītājām arī mums paveicies. Ilga Bērziņa,
kas ansambli vadīja 20 gadus, bija izcila
vadītāja, tāpat arī tagadējā vadītāja Sandra Gaide ir ļoti talantīga. Un tad jau arī
kolektīvam panākumi neizpaliek. Pagājušajā
gadā no Starptautiskā koru mūzikas festivāla
Lietuvā atvedām sudraba medaļu un Zelta
diplomu. Tas nozīmē, ka mēs varam. Novēlu
kolektīvam pie sasniegtā neapstāties un
lai sudraba medaļai seko arī zelts!” novēl
L.Zandreitere.

Aizvadīti mūzikas
svētki izcilā
ģitārista Andra
Kārkliņa piemiņai
27.marts bija ļoti gaidīts tiem Latvijas ģitāristiem, kuri startēja Mārupes
Mūzikas un mākslas skolas rīkotajā Andra Grīnberga jauno ģitāristu konkursā
“Kur tad tu nu biji?”. Konkurss ar
mērķi popularizēt un iekļaut klasiskās
ģitāras apmācības programmās latviešu
tautasdziesmu apdares tika rīkots jau
trešo gadu, veltot to izcilā latviešu
ģitārista Andra Kārkliņa piemiņai.
Jaunie ģitāristi konkursā sacentās
trīs dažāda vecuma grupās. Ģitārspēles
konkursa pirmā daļa norisinājās Mārupes
Mūzikas un mākslas skolā, bet otrā –
Mārupes Kultūras namā, kur ģitāristi
sacentās duetos kopā ar dziedātājiem.
Dalībniekus kā žūrijas komisijas locekļi
vērtēja Ingus Feldmanis, Modris Baumanis, Ģirts Pavēnis, Lorija Vuda, Ira Dūduma
un Andris Grīnbergs. Vairākas godalgotās
vietas tika piešķirtas Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņiem - 1.vieta Ralfam Namiķim, 3.vieta Matīsam Villam,
pedagogs Adrians Kukuvass; 3.vieta Danielai Kristīnai Rūtenbergai, pedagogs Iveta
Āboliņa; duetu konkursā 3.vieta Matīsam
Villam un Adrijai Silvai Kukuvasai.
Konkursa idejas autora Andra Grīnberga
skatījumā vietu sadalījums gan neatspoguļo
to garīgi piesātināto atmosfēru, kāda
valdīja konkursā. “Drīzāk gribētos teikt,
ka tie bija ģitārmūzikas svētki, kas kārtējo
reizi apliecināja mūsu spēcīgās muzikālās
saknes. Tāpat šis konkurss ir piemērs tam,
ka nevajag vainot naudas trūkumu, valsts
politiku, sliktos laika apstākļus, bet vajag
dalīties tajā, ko tu zini un vislabāk proti, un
jābūt blakus draugiem, uz kuriem vienmēr
var paļauties. Ceru, ka man būs sekotāji,
kas varētu radīt savus konkursus, izdot
savas notis – ir vēl ļoti daudz lietu, kuras
gaida darītājus,” saka A.Grīnbergs.
Plašāka informācija par konkursa
laureātiem Mārupes mūzikas un mākslas
skolas mājaslapā www.muzikamakslamarupe.edu.lv.

Lidostā “Rīga” apskatāmi
Mārupes bērnu zīmējumi
Lidostā „Rīga” šobrīd apskatāma
bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde
„Ja man būtu tālvadības gaisa kuģis…”,
kas tapusi Latvijas prezidentūras ES
padomē rīkotās augsta līmeņa konferences „Aviācijas nākotnes perspektīvas”
ietvaros. Izstādē aplūkojami arī
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
bērnu zīmējumi.
Gatavojoties izstādei, bērnu uzdevums
bija iejusties konstruktoru – izgudrotāju
lomā un ar krāsām uz papīra paust savu
vīziju „ko es darītu, ka man būtu tālvadības
gaisa kuģis”. Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas pedagoģe Ieva Markēviča-Caruka
stāsta, ka darbs nav bijis viegls – radošā
darbā attēlot nākotnes tālvadības gaisa
kuģu iespējas un izdomāt, ko ar to varētu
darīt – glābt slīcējus, dzēst ugunsgrēkus
grūti pieejamās vietās, sekot putniem utt.
Labākie no bērnu darbiņiem tika
izstādīti starptautiskajā lidostā „Rīga”,
kur 3.martā bērni kopā ar pedagogiem no
Mārupes, Ķekavas, Ulbrokas un Salaspils
pašvaldību mākslu skolām pulcējās
izstādes atklāšanā. „Izstādes atklāšana
bija ļoti skaists pasākums, katrs dalībnieks

saņēma piemiņas dāvanas, bērniem bija
arī iespēja doties ekskursijā pa lidostu
un vērot aizraujošu ugunsdzēsēju šovu,”
stāsta I.Markēviča-Caruka.
Savukārt 6. martā konferences „Aviācijas
nākotnes perspektīva” noslēguma laikā
tika apbalvoti labāko darbu autori, tai
skaitā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
audzēknes Patrīcijas Reinhardes darbs.
Patrīcijai atzinības rakstu pasniedza Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Anrijs
Matīss un EK Mobilitātes un Transporta
komisāre Violeta Bulca (Violeta Bulc).
Arī skola saņēma pateicības rakstu par
piedalīšanos šajā konkursā.

Patrīcijas Reinhardes darbs
piektdiena, 10.aprīlis, 2015
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Sports
Aizvadīts Mārupē pirmais zolītes
čempionāts
22.martā Mārupes sporta centrā „Servus plus” pirmo reizi norisinājās hokeja klubu zolītes čempionāts 2015. Tas
pulcēja vairāk kā 40 dalībnieku, kas,
pārstāvot 11 komandas, visas dienas
garumā sacentās par čempiona titulu.
Zolītes čempionātā spēkiem mērojās 43
kungi un viena dāma, starp tiem gan Latvijas bijušie politiķi, gan aktīvi spēlējoši
hokejisti, hokeja žurnālisti un citi ar hokeja
sporta veidu saistīti dalībnieki.
Hokeja klubs „Dinamo Rīga” startēja ar
divām komandām, ko pārstāvēja bijušais
Valsts prezidents Guntis Ulmanis, expremjers Aigars Kalvītis, Dinamo Rīga valdes
loceklis Zigmārs Priede, hokejisti Andris
Džeriņš, Gints Meija, Nils Grīinfogels,
treneris Juris Klodāns, bijušais hokejists
un hokeja kluba „Rīga” menedžeris Juris
Opuļskis un hokeja kluba „Dinamo” tehniskais direktors Armands Simsons.
Čempionātā piedalījās arī pretendents
uz Latvijas virslīgas zeltu, hokeja klubs
„Mogo” ar Oļegu Sorokinu virsvadībā,
Entuziastu hokeja līgas komanda, Mārupes
hokeja kluba komanda - Māris un Mārtiņš
Skuškas, Rihards Dombrovskis un Ivo
Feldmanis, hokeja klubs „Merks”, hokeja
klubs „Sāga” Ralfa Bukarta vadībā, ko
pārstāvēja Raitis un Ronalds Cinki, sporta
žurnālistu komanda – Jānis Matulis, Māris
Zembergs, kā arī Mārupes Domes komanda.
Pēc spraigas spēles visas dienas garumā
uzvarētāja kauss tika Mārupes hokeja kluba komandai, otrajā vietā aiz sevis atstājot
hokeja kluba „Merks” komandu, trešā vieta
– Mārupes Domes komandai. Individuāli
labākā spēlētāja tituls tika piešķirts Normundam Kārklim, kas pārstāvēja Mārupes
Domes komandu.
Māris Skuška, Mārupes hokeja kluba

Turnīra 1.vietas ieguvēji –
hokeja klubs “Mārupe”
komandas pārstāvis, kurš ir viens no
zolītes čempionāta idejas autoriem un
organizētājiem, atzīst, ka čempionāts bija
izdevies un sacensības varētu turpināt
arī nākamgad. „Lai popularizētu vienīgo
latviešu nacionālo prāta spēli, radās
doma rīkot zolītes čempionātu Latvijā
populārākās komandu sporta spēles
pārstāvjiem – hokejistiem. Domāju, ka
pasākums bija ļoti izdevies. Kā atzina
sacensību galvenais treneris Vaitkuss,
spēlētāji bija ļoti solīdi un čempionāts
noritēja bez starpgadījumiem. Šeit bija
arī tādi spēlētāji, kas līdz šim zolīti
bija spēlējuši tikai internetā un kam šis
bija pirmais zolītes turnīrs. Cerēsim,
ka esam aizsākuši ļoti labu tradīciju,”
paužot gatavību arī nākamgad rīkot šādu
čempionātu, saka M.Skuška.
Hokeja klubu zolītes čempionātu
organizēja Latvijas zolītes federācija
sadarbībā ar Mārupes novada Domi un
sporta klubu „Servus plus”. Galvenais
sacensību tienesis bija Valdis Vaitkuss no
Latvijas zolītes federācijas. Rezultātus
pierakstīja datorspeciālists Krišjānis Andersons.
Uva Bērziņa

Ar 3.vietu tiek sveikta Mārupes novada Domes komanda

Deviņgadīgajam Edvardam Bidzānam sudrabs
starptautiskajās motokrosa sacensībās Igaunijā
20.martā Igaunijas pilsētā Somerpalu noslēdzās starptautiskās bērnu un
jauniešu motokrosa sacensības, kurās
2.vietu izcīnījis mārupietis Edvards
Bidzāns.
Sacensības “Adrenalin Arena Laste
Cup” norisinājās hallē zem jumta un tika
organizētas pēc amerikāņu superkrosa noteikumiem trīs posmos. Sacensībās startēja
39 sportisti no Latvijas, Igaunijas, Somijas
un Krievijas .
Deviņus gadus vecais Edvards startēja
MX 65cc klasē, kas ir sportistiem vecumā
no 8 līdz 12 gadiem. Savā grupā pirmo
piektdiena, 10.aprīlis, 2015

posmu Edvards uzvarēja, otrajā palika
trešajā vietā, bet trešo posmu noslēdza
otrajā vietā, kas arī kopvērtējumā ļāva
ierindoties augstajā 2.vietā. Uz pjedestāla
pirmās vietas kāpa soms Sampo Raino, bet
trešās – igaunis Martins Michelis.
Panākumus šajās sacensībās Edvards
guvis arī iepriekš – 2014.gadā, startējot
jaunākajā grupā MX50cc 7 līdz 9 gadus
vecajiem sportistiem, tika izcīnīta uzvara.
Sveicam Edvardu ar veiksmīgo sezonas
sākumu!
Aivars Ābols, Mārupes AMK “Bieriņi”
vadītājs

Mārupes vidusskolas volejbolistes
labākās „Lāses kausa-2015” finālā
Uzvarot Rīgas Valsts 2.ģimnāziju,
Madonas Valsts ģimnāziju, Baltinavas
vidusskolu,
Kandavas
internātvidusskolu, Lahte ģimnāziju
no Igaunijas, Daugavpils 3.vidusskolu,
Rīgas Purvciema vidusskolu un Rīgas
Valsts 1.ģimnāziju, Mārupes vidusskolas meitenes pārliecinoši izcīnījušas
uzvaru tradicionālajās skolu volejbola
sacensībās „Lāses kauss – 2015”.
Uzvaru Mārupes vidusskolai kaldināja:
Elizabete Dikmane, Kate Bula, Alise

Podziņa, Enija Bidzāne, Linda Lankaronska, Nikola Puciriusa un Kristiāna Zālīte.
Ilgstošs un neatlaidīgs meiteņu un viņu
trenera Andra Kļaviņa darbs ir nesis ilgi
gaidīto panākumu. „Mēs jau sen to bijām
pelnījuši” – tie bija pirmie vārdi mūsu
domās, kad komanda saņēma iespaidīgo
kausu un volejbola bumbu ar Valsts prezidenta Andra Bērziņa autogrāfu. Komandu
uzvarām laukumā veiksmīgi motivēja
sporta skolotājs Jānis Vilkaušs.

Sporto vecāki un bērni
Mārupes vidusskolā par tradīciju
jau vairāku gadu garumā izveidojusies skolēnu un viņu vecāku kopīga
sportošana. Šogad uz pasākumu bija
ieradušās 72 ģimenes un kupls pulks
atbalstītāju.
Pasākumu atraktīvi vadīja Armands Simsons, kurš vienlaikus pamanījās ar savu
meitu arī piedalīties sacensībās un iegūt
godalgotu vietu. Ar krāšņu priekšnesumu
pasākuma dalībniekus priecēja vidusskolas
aerobikas pulciņa dalībnieces skolotājas
S.Kuļikovskas vadībā. Balvas sacensību
dalībniekiem bija sarūpējusi Mārupes vidusskolas Izglītības un atbalsta biedrība.

Šogad labākos rezultātus sešu disciplīnu
summā uzrādīja: Madara, Sanita un Emīls
Kvāles (2.c klase), Markuss un Uldis
Kāknēni (2.c klase), Paula Patrīcija un Armands Simsoni (2.c klase), Rūdolfs Guntis
un Guntis Gūtmanis (3.b klase), Daniela un
Kaspars Ginteri (3.b klase), Matīss Siciliano un Līga Zvejniece (3.a klase), Anete un
Armands Namiķi (6.a klase), Elizabete un
Jānis Citskovski (6.c klase), Alberts Gailis
un Lauris Kiukucāns (5.a klase), Matīss
un Jānis Dambergi (7.a klase), Madara un
Ainārs Ērgļi (8.d klase), Guntars un Ludvigs Gubkini (8.a klase).
Jānis Lagzdkalns

Jaunās volejbolistes izcīna
bronzas medaļas

Senioriem

Rīgā notika tradicionālās starptautiskās
sacensības
volejbolā
„Lieldienu
kauss” U-14 vecuma grupā ar divpadsmit komandu līdzdalību. Mārupes/RVS
meitenes pusfinālā sīvā cīņā zaudēja turnīra
uzvarētājai Rīgas Volejbola skolas komandai ar 1:2 (27:25,23:25,15:17), bet spēlē par
bronzas balvām pārliecinoši ar 2:0 pieveica
Pērnavas Sporta kluba volejbolistes.
Apbalvojot meitenes, olimpiskais čempions
Pāvels Seļivānovs novēlēja, lai no viņu vidus izaugtu spēlētājas, kas netālā nākotnē
iekļūtu savas valsts nacionālajās izlasēs. Mūsu
komandā spēlēja Irbe Andike Lazda, Kristīne
Krūmiņa, Paula Viļuma,Rūta Pūgule, Veronika Dubinova, Lāsma Ozola,Sabīne Veide,
Loreta Roze un Katrīna Krustkalne.Labākās
spēlētājas balvu saņēma Irbe Andike Lazda.
Laine Nameda Lazda, komandas līdzjutēja

Mārupes novada senioru labdarības
biedrība aicina seniorus iestāties
biedrībā un piedalīties biedrības
organizētajos pasākumos:
• 15.aprīlī plkst. 11.00 Mārupes Kultūras
namā lekcija „Kā savai dzīvei piesaistīt
to, ko vēlos”
• 23.maijā Mārupes senioru sporta diena
Jaunmārupes stadionā un Dabas parkā.
Tuvāka informācija pa tālr. 26354027.
• 2.jūnijā divu dienu pieredzes apmaiņas
ekskursija pa Kurzemi: Saldus, Ezere,
Nīgrande, Embūte, Priekule, Rucava.
• No 14.jūlija četru dienu ekskursija uz
Ziemeļpoliju: Malborkas pils apskate,
neparastais Kašubas novads, senā Hanzas pilsēta Gdaņska, saulainais kūrorts
Sopota, Mazūrijas ezeru zeme, u.c.
Tuvāka informācija un pieteikšanās pie
Maijas Sprūdes pa tālr. 29427269.
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NOVADĀ
MĀRUPES
NOVADA AKTĪVĀ
TŪRISMA SEZONAS
ATKLĀŠANA
4.MAIJĀ, DAUGAVAS IELĀ 29. MĀRUPĒ

11:00 TAUTAS VELOBRAUCIENS
“ZAĻI DZĪVOT MĀRUPĒ”
Maršruts: Mārupe – Jaunmārupe –
Mārupe (24km), ceļš: asfalta un smilšu
segums. Dalība velobraucienā ir bezmaksas.
Velobrauciena programma:
10:00 Dalībnieku reģistrācija Mārupes
kultūras nama iekšpagalmā;
11:00 Velobrauciena sākums - ceļā
apskatīsim Mārupes novada dabas vērtības,
ciemosimies zirgu stallī “Zirgzandales” un
veikborda parkā “Marupe Wake Park”;
14:30 Brīvdabas pikniks atpūtas vietā
“Mārtiņu ezers”;
16:30 Velobrauciena noslēgums pie
Mārupes kultūras nama.
Aicinām iepriekš pieteikt dalībnieku
skaitu velobraucienam, rakstot uz epastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa
tālruni 28347211.
Velobrauciena dalībniekiem jāievēro
Ceļu satiksmes noteikumi, īpaši attiecībā
uz bērniem nepieciešamiem drošības
līdzekļiem:
• ar velosipēdu atļauts vest bērnus ar
aizsprādzētu aizsargķiveri vecumā līdz
septiņiem gadiem, ja ir iekārtoti papildu
sēdekļi un droši kāpšļi kāju atbalstam;
• bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem,
braucot ar velosipēdu, galvā jābūt
aizsprādzētai aizsargķiverei;
• bērni, kas jaunāki par 12 gadiem
pasākumā drīkst piedalīties tikai
pilngadīgas personas pavadībā.
10:00 - 17:00 MĀJRAŽOTĀJU,
AMATNIEKU UN ZEMNIEKU
TIRDZIŅŠ, RADOŠĀS DARBNĪCAS
UN ATRAKCIJAS BĒRNIEM
KINO SEANSI MĀRUPES
KULTŪRAS NAMĀ
Plkst.10:00 un 14:00 Par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
25.gadadienai uzņemtā dokumentālā filma
“Beidzot brīvi”. Režisors un scenārija autors Jānis Rušenieks. Filmas garums –
30min.
10:30 un 14:30 dokumentālā filma
„Freimis. Mārtiņš Freimanis”. Režisors
Arvīds Krievs. Filmas garums – 1h 20 min.

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
noslēgtas laulības

04.03.2015.
Jurijs Adamovs un Vera Bondare
06.03.2015.
Ainars Brūveris un Inguna Kūla
Agris Dulevičs un Sandra Adamoviča
13.03.2015.
Māris Morkāns un Evita Strojeva
18.03.2015.
Raivis Freimanis un Irina Morozova
20.03.2015.
Dāvis Kursišs un Laura Daugule
Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie

Dārta Divrēna (dzimusi 25.02.2015.)
Toms Skrebis (dzimis 24.02.2015.)
Krista Medne (dzimusi 15.02.2015.)
Eleonora Lēģere (dzimusi 10.02.2015.)
Edvards Gederts (dzimis 27.02.2015.)
Nora Ēce (dzimusi 02.03.2015.)
Grieta Ēce (dzimusi 28.02.2015.)
Gabriela Konuša (dzimusi 02.03.2015.)
Egons Lācis (dzimis 03.03.2015.)
Konrāds Paura (dzimis 03.03.2015.)
Mata Gavena (dzimusi 09.03.2015.)
Treviss Ķilpe (dzimis 02.03.2015.)
Zenta Jankovska (dzimusi 10.03.2015.)
Terēze Dimanta (dzimusi 09.03.2015.)
Artūrs Vindačs (dzimis 11.03.2015.)
Henriks Hincenbergs
(dzimis 13.03.2015.)
Luīze Lāne (dzimusi 09.03.2015.)
Patriks Lāns (dzimis 09.03.2015.)
Armīns Ivaņikovs (dzimis 24.02.2015.)
Pauls Gradinārovs (dzimis 13.03.2015.)
Poļina Grudiņina
(dzimusi 16.03.2015.)
Marta Sušiņina (dzimusi 18.03.2015.)
Laura Kāle (dzimusi 12.03.2015.)
Kārlis Podskočijs (dzimis 19.03.2015.)
Adelīna Ratkēviča
(dzimusi 01.03.2015.)
Alans Jaunbērziņš (dzimis 23.03.2015.)
Marta Hanna Seržante
(dzimusi 29.03.2015.)
Patriks Šulcs (dzimis 30.03.2015.)

Pasākums
notiek
sadarbībā
ar:
Mārupes Jauniešu domi, biedrību “LatMūžībā aizgājuši
vijas Mājražotāju un Mazo ražotāju
Informācijas un Atbalsta Biedrība”, zirgu
stalli “Zirgzandales”, veikparku “Mārupe
Wake Park”, viesu namu “Lejasmārtiņi”.
Marija Bilika (31.01.1936. - 03.03.2015.)
Jadviga Demidko
(26.04.1938. - 17.03.2015.)
Mārupes katoļu draudzes
Fēlikss
Rutks (18.02.1944. - 23.03.2015.)
dievkalpojumi notiks
Lidija Eikena (21.06.1933. - 19.03.2015.)

Mārupes Mūzikas un mākslas
skolas zālē
(Mazcenu alejā 39,
Jaunmārupē)

2015. gada 12.un 26.aprīlī
plkst. 11.00,
dievkalpojumus svinēs priesteris
Imants Medveckis
Visi laipni aicināti!
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