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2015.GADA  jūnijs

VESTISMarupes
MĀRUPEs  nOVADA  DOMEs  BEZMAKsAs  inFORMATĪVAis  iZDEVUMs

Ar piemiņas monētām sumināti 
Mārupes jaundzimušie

16.maijā Mārupe uzsākusi jaunu 
tradīciju – novada jaundzimušo sveikšanu 
“Esmu mazais mārupietis”. Ar piemiņas 
monētām sumināti vairāk kā 80 mazuļi, 
kas dzimuši 2015.gada pirmajos trīs 
mēnešos.

Jaundzimušo sveikšana Mārupē tiek 
aizsākta novada 90. dzimšanas gada iet-
varos. Kā tradīcija tā tiks turpināta, lai ik 
gadu Mārupes ģimenēm īpašajās svētku 
reizēs teiktu paldies par Latvijas jaunās 
paaudzes veidošanu. Vēlot ģimenēm augt 

stiprām un saticīgām, piemiņas monētas 
jaundzimušajiem un viņu vecākiem pa-
sniedza Mārupes novada Domes mērs 
Mārtiņš Bojārs. 

Šogad Mārupes novadā no janvāra 
līdz aprīlim piedzimušas 34 meitenes un 
49 puikas, starp kuriem ir arī divi pāri 
dvīnīšu. Pēc dzimstības rādītājiem Mārupes 
novads jau vairākus gadus Pierīgā ir starp 
līderiem. 2014.gadā dzimuši 305 mazie 
mārupieši, un, ņemot vērā pirmo trīs mēnešu 
rādītājus, ne mazāk var prognozēt arī 2015.
gadā.  

Ielūgtās ģimenes, kuras pasākumu 
neapmeklēja, par mazā mārupieša monētas 
saņemšanu aicinātas sazināties ar pašvaldību, 
zvanot pa tālruni 67149868 vai rakstot uz e-
pastu marupesvestis@marupe.lv. 

Par fotogrāfiju saņemšanu no pasākuma 
aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu 
marupesvestis@marupe.lv.

No aprīļa līdz augustam dzimušie mazuļi 
un viņu ģimenes tiks godinātas šī gada 
12.septembrī.

Sveicam mūsu absolventus!

Šogad 313 Mārupes jaunieši saņēma 
pamatskolas un vidusskolas beigšanas 
apliecības.  Apliecības par pamatizglītības 
ieguvi saņēma 145 9.klašu absolventi, bet 
168 12.klašu absolventi – atestātus par 
vidējās vispārējas izglītības ieguvi.

Turpinot tradīciju, arī šogad Mārupes 
novada Dome īpaši sveica tos audzēkņus, 
kuri uzrādījuši augstus mācību sasniegu-
mus un izglītības iestādi beiguši ar vidējo 
atzīmi 8.0 vai augstāku. Ar Mārupes novada 
Domes pateicībām un naudas balvām šogad 
tika sumināti kopumā 64 absolventi, kas 
mācījušies Mārupes pašvaldības izglītības 
iestādēs, un tie, kas deklarēti Mārupē, bet 
mācījušies citviet.

Par augstiem mācību sasniegumiem 
Mārupes novada Dome sveica:

Mārupes vidusskola
9.klase – Ilze Barone, Katrīna Elizabete Jan-
sone, Rūta Pūgule, Laura Bembere, Katrīna 
Elīna Bērziņa, Oļesja Mteļica, Paula Marija 
Romanovska, Jeļena Šatarova, Evelīna 
Agnese Vietere, Emīlija Tamane, Patrīcija 
Vēvere, Marta Nikola Zīle, Elizabete Anna 
Kristapsone, Dīna Puriņa, Agita Švetere
12.klase – Katrīna Buravcova, Jānis Saliņš, 
Artūrs Šulbergs, Daina Taupmane, Marta Raita

Mārupes pamatskola
9.klase – Veronika Golubeva

Āgenskalna Valsts ģimnāzija 
9.klase – Markuss Dāvis Skrastiņš, Marta 
Undīne Ķiesnere, Mija Daniēla Zaķe; 
12.klase – Elīna Krievkalne, Paula Šimkuse

Babītes vidusskola
12.klase – Žanete Pužule

Ķekavas vidusskola
9.klase – Signe Zole

Rīgas 34.vidusskola
12.klase – Anastasija Varakina, Maija 

Rabinoviča
Rīgas 61.vidusskola

9.klase – Antons Broks
12.klase – Anastasija Piščika

Rīgas 66.speciālā vidusskola
12.klase – Viktorija Verhovceva

Rīgas 68.vidusskola
12.klase – Darja Jurčenko

Rīgas 94.vidusskola
9.klase – Inga Nazarova

Rīgas 95.vidusskola
9.klase – Oksana Lisjuka

Rīgas Angļu ģimnāzija
9.klase – Kitija Cera, Roberts Strīķis
12.klase – Andrejs Laipnieks, Annija 
Vilcāne, Annija Lūcija Frīdmane, Estere 
Ermale, Kristaps Pēteris Rubulis, Laura 
Henrici

Rīgas franču licejs
12.klase – Anna Elīna Vītola, Monta Kate 
Zviedre

Rīgas Kultūru vidusskola
12.klase – Katrīna Lejiņa, Sendija Adītāja

Rīgas Tālmācības vidusskola
12.klase – Madara Balode

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
9.klase – Elīza Beate Dinne, Elza Meikšāne
12.klase – Agnese Priedīte, Laima Staune, 
Krists Granateks, Anna Gavrilova

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
9.klase – Klāss Kauliņš
12.klase – Ksenija Korobicina 

Rīgas Valsts 3.ģimnāzija 
9.klase – Elizabete Šukste, Līva Karīna 
Spuriņa, Luīza Stibe
12.klase – Patriks Čepinskis

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
9.klase – Kristiāna Laganovska

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
9.klase – Aleksandra Popova
12.klase – Jūlija Poliektova

Mēs - mārupieši mājojam Mārupē, 
mostamies miglas maigajā mākonī, 
mazliet miegaini, mudīgi, mērķtiecīgi.

Mārupes novada 90 gadu jubilejas svētki 
„Mārupe - manas mājas”8.augustā Jaunmārupē 

• 00.00 (pusnaktī no 7. un 8.augustu) “Mirklis pirms... “ - Jaunmārupē, ūdenskrātuvē 
Ūdensrozes (pulcēšanās no 23.30)

• 11.00 svētku atklāšana to galvenajā norises vietā – Jaunmārupē, pie ūdenstorņa 
Dienas programma:
• Riteņbraukšanas sacensības “Baltais Cerību kauss 2015” (Jaunmārupē, Ozolu ielā) 

un ģimeņu auto orientēšanās sacensības “Iepazīsti Mārupi” ar startu Tīrainē un finišu 
Jaunmārupē.

• D.Balčus teātris aicina uz Ojāra Vācieša jubilejai veltītu jautru, muzikālu, izglītojošu 
piedzīvojumu izrādi visa vecumu bērniem, “Kas par traku, tas par traku”. 

• Pirmo reizi Mārupē, caurbraucot no Krievijas uz Parīzi…, viss neredzēts! Viss grandiozs! 
Tas viss Liepājas cirka izrādē pieaugušajiem un bērniem “Sanāciet, sanāciet”.  

• Īpaši jauniešiem – multimediālā mākslas un elektroniskās mūzikas skatuve ar iespēju 
līdzdarboties.

• Īpaši senioriem – deju placis “Mīnus 90 gadi!” 
• Visas dienas garumā mājražotāju un amatnieku tirdziņš, bērniem – radošās darbnīcas, 

atrakcijas, spēles un rotaļas. 
Vakara programma:
• 18.00 programmu atklāj grupa “Pērkons” 
• 20.00 koncerts “Senas dziesmas jaunās skaņās” ar dziedātājiem Žoržu Siksnu, Viktoru 

Lapčenoku, Samantu Tīnu, Roberto Meloni, Sabīni Berezinu, Māru Zastrupu, Katrīnu 
Binderi. 

• 21.00 lieluzvedums “Mārupe- Mājas” ar Mārupes novada amatierkolektīvu, mārupiešu 
un draugu dalību. 

• Ap pusnakti - svētku salūts un zaļumballe ar grupām “Galaktika”, “Credo” un DJ Kārli.

Un tas vēl nav viss... Sekojiet plašākai informācijai www.marupe.lv

Aicinām mārupiešus 
sakopt savus īpašumus 

un savlaicīgi 
nopļaut zāli!

Pošaties, Jāņa bērni - līgo, līgo,
Sagaidiet Jāna dienu - līgo,
Jāņa diena spodra nāca - līgo, līgo,
Ugunīs mirdzēdama - līgo!

Mārupes novada Domes vārdā vēl 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Sajust Līgo nakts burvību un 
smelties Vasaras saulgriežu spēku!

Krustmāte Lienīte svinēs 
70. jubileju!
12.jūlijā plkst. 16.00 

Mārupes Kultūras namā 

ielūgti visi, kas savulaik kopā ar 
krustmāti Lienīti (Lieni Lūsi) piedalījušies 

TV pārraidēs
Iepriekš lūdzam ierasties uz 

mēģinājumiem
6.jūlijā plkst. 18.30- 21.00
9.jūlijā plkst. 18.30-21.00
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VESTISMarupes PAšVALDĪBĀ
Saimnieciskie darbi maijā
Izsludināti iepirkumi

• Gājēju tiltiņa pār Neriņu būvdarbi, 
piedāvājumu iesniegšana 29.06.2015.

• Detālplānojuma izstrāde nekustama-
jiem īpašumiem „Tīraines dārzi-1” un 
„Tīraines dārzi-2” Tīrainē, Mārupes 
novadā, piedāvājumu iesniegšana 
29.06.2015.

• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 
ielu pārbūvei ar asfalta segumu, 
piedāvājumu iesniegšana 19.06.2015.

• Par tiesībām veikt finanšu revīziju 
Mārupes novada domē, tās iestādēs un 
struktūrvienībās un sniegt zvērināta revi-
denta ziņojumu par 2015. un 2016. gadu, 
notiek piedāvājumu vērtēšana.

• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 
ielu pārbūvei ar apgaismojumu, notiek 
piedāvājumu vērtēšana.

• Ielu apgaismojuma tehnisko projektu 
izstrāde, notiek piedāvājumu vērtēšana.

• Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība 
ielu pārbūvei ieklājot bruģakmeni, no-
tiek piedāvājumu vērtēšana.

• Iekšējā audita veikšana Mārupes no-
vada pašvaldībā, notiek piedāvājumu 
vērtēšana.

• Būvuzraudzība Rožu ielas bērnudārzam, 
pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „Prokrial”.

• Lielās ielas rekonstrukcija, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Mārupes 
ceļinieks”.

• Mārupes novada Gerberu ielas spor-
ta laukuma rekonstrukcija, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar personu 
apvienību SIA „BUILDIMPEKS” un 
SIA „Arena Sports”.
Iepirkumu rezultātā noslēgti 

līgumi ar:
• SIA „PNB Print” par grāmatas „Mārupes 

novads Māras zīmē” iespiešanu; 
līguma summa 8 808,80 EUR; termiņš 
26.06.2015.

• SIA „Deloitte Audits Latvia” par 
iekšējā audita veikšanu AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”; līguma summa 
32 561,10 EUR; termiņš 28.09.2015.

• SIA „EDS” par dažādu elektromontāžas 

darbu veikšanu Mārupes novada 
teritorijā un pašvaldības iestādēs; līguma 
summa līdz 50 819,99 EUR; termiņš 
03.06.2016.

• SIA „Garog” par fasādes žalūziju 
piegādi un uzstādīšanu Tīraines 
sporta kompleksam; līguma summa 
11 894,30 EUR; termiņš 03.07.2015.

• SIA „VR Projekts” transporta pakalpoju-
mi skolēnu pārvadāšanai; līguma summa 
356 950,00 EUR; termiņš 30.08.2017.

• SIA „REIMIKS” par Mārupes no-
vada pašvaldības iestāžu remontu; 
līguma summa 75 823,88 EUR; termiņš 
11.08.2015.

• SIA „Mārupes ceļinieks” par Laimdo-
tas ielas rekonstrukciju; līguma summa 
281 824,49 EUR; termiņš 21.09.2015.

• A/S „A.C.B” par Rožu ielas rekonstruk-
ciju; līguma summa 671 794,52 EUR; 
termiņš 15.11.2015.

• SIA „Autoceļi” par gājēju celiņa izbūvi 
Ventas ielā ar ielas seguma atjaunošanu; 
līguma summa 84 433,73 EUR; termiņš 
12.09.2015.

• SIA „Mārupes ceļinieks” par Mēmeles, 
Kurmenes un Lejnieku ielas rekonstruk-
ciju; līguma summa 680 119,99 EUR; 
termiņš 27.10.2015.

• SIA „Pk 19+93” par Laimdotas ielas 
rekonstrukcijas būvuzraudzību; līguma 
summa 3 672,35 EUR; termiņš līdz ob-
jekta nodošanai ekspluatācijā.

• SIA „Pk 19+93” par Mēmeles, 
Kurmenes un Lejnieku ielas rekonstruk-
cijas būvuzraudzību; līguma summa 
8 137,25 EUR; termiņš līdz objekta 
nodošanai ekspluatācijā.

• SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” 
par Rožu ielas rekonstrukci-
jas būvuzraudzību; līguma summa 
8 451,85 EUR; termiņš līdz objekta 
nodošanai ekspluatācijā.

• SIA „Būvju profesionālā uzraudzība” 
par Ventas ielas rekonstrukci-
jas būvuzraudzību; līguma summa 
3 672,35 EUR; termiņš līdz objekta 
nodošanai ekspluatācijā.

I.Punculis, Domes izpilddirektors

20.maija ārkārtas Domes sēdes lēmumi
• Lēma palielināt A/S „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pamatkapitālu par  
2 918 123,00 EUR: 2 511 970, 00 EUR  
KF projekta „Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu attīstība Mārupē, 2.kārta” 
īstenošanai un 406 153, 00 EUR KF pro-
jekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē, 3.kārta” īstenošanai.

27.maija Domes sēdes lēmumi
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu 

izstrādi, piešķīra adreses un noteica 
apgrūtinājumus, noteica lietošanas 
mērķus vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

• Lēma pieņemt Mārupes novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valsts 
autoceļa P-132 Rīga -  Jaunmārupe  pos-
mu km 9,92 – 10,944.

• Lēma pieņemt Mārupes novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valsts 
vietējo autoceļu V-122 Bašēni –Mežgaļi.

• Lēma pieņemt Mārupes novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 
valsts vietējo autoceļu V-19.

• Lēma pieņemt Mārupes novada 
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības val-
stij piekrītošo nekustamo īpašumu valsts 
autoceļš V-23 Kalngales  - Lagatas pos-
mu km  0,0 – 1,6.

• Noraidīja izstrādāto Lokālplānojuma 
Mārupes novada Mārupes ciema 
teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības 
gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava galīgo 
redakciju.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.10 
„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 
izsniegšanu”.

• Apstiprināja maksas pakalpo-
jumu cenrādi lokālplānojumu un 
detālplānojumu izstrādei.

• Apstiprināja mākslinieces Anitas Kar-
pinskas izstrādāto Mārupes novada 
simboliku - Grafisko zīmi un Mārupes 
pašvaldības vizuālās identitātes stila 
grāmatu.

• Apstiprināja pārskatu par Mārupes 
novada Attīstības programmas 2013.-
2019.gadam īstenošanu 2014.gadā. 

• Lēma finansiāli atbalstīt vairākus spor-
tistus un mūziķi.

• Lēma piešķirt biedrības „Pierīgas 
partnerība”, finansiālu atbalstu EUR 
711,44 apmērā konkursa „Mārupes no-
vada daiļdārzs 2015” rīkošanai.

• Lēma piešķirt biedrībai „STREET-
BASKET” tiesības organizēt ielu 
sporta pasākumu sēriju un treniņus 
Mārupes novadā 2015.gadā un piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 35 
000,00 apmērā.

• Lēma piešķirt tiesības pieaugušo 
izglītības iestādei „DZM”, biedrībai 
„PRAST”, biedrībai „Mārupes radošā 
laboratorija” rīkot bērnu vasaras 
nometnes 2015.gadā.

• Lēma par 2015.gada investīciju plānā 
apstiprinātā projekta  „Stadiona izbūve, 
sporta laukumu izbūve, peldbaseina 
izbūve un rekonstrukcija” finansējuma 
nodrošināšanu.

• Apstiprināja saistošo noteikumu pro-
jektu Nr. 11 „Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2009.gada 29.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par maksimālo maksu 
(tarifiem) par pasažieru un bagāžas 
pārvadājumiem ar vieglajiem taksom-
etriem un par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanas 
kārtību Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā””.

• Lēma piedalīties projektā „Pieredzes 
apmaiņa Ziemeļvalstīs”.

• Lēma piešķirt biedrībai „Latvi-
jas Riteņbraukšanas federācija” 
tiesības organizēt bērnu un jauniešu 
riteņbraukšanas svētkus Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā 2015.gadā,

• Piekrita Mārupes vidusskolas dalībai 
Erasmus + programmas pamatdarbības  
Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā.

17.jūnija Domes sēdes lēmumi
• Apstiprināja zemes ierīcības projektu 

izstrādi, piešķīra adreses un noteica 
apgrūtinājumus, noteica lietošanas 
mērķus vairākiem nekustamajiem 
īpašumiem.

• Apstiprināja Mārupes novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam 
aktualizētā rīcības plāna un investīciju 
plāna 2015.– 2017.gadam grozījumus.

• Lēma virzīt alternatīvo risinājumu A 
gar autoceļu A5 paredzētās darbības 
„Eiropas standarta platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
līnijas Rail Baltica  būvniecība” ietek-
mes uz vidi novērtējuma procesā. 

• Lēma virzīt alternatīvo risinājumu 
B apkārt Jaunmārupes ciemam 
paredzētās darbības „Eiropas stan-
darta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 
Baltica  būvniecība” ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesā. 

• Lēma virzīt alternatīvo risinājumu C, at-
balstot dzelzceļa ievada trasējumu, kas 
savieno Rīgas pilsētu un Starptautisko 
lidostu „Rīga» Mārupes novada teritorijā 
no Z puses, paredzētās darbības „Eiropas 
standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 
Baltica  būvniecība” ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesā. 

• Lēma rosināt Satiksmes ministri-
jai un paredzētās darbības veicējam 
pilnsabiedrībai „RB Latvija”, vērtējot 
Rail Baltica dzelzceļa trasējumu 
Mārupes novada teritorijā, sniegt kom-
pleksus risinājumus transporta koridora 
pilnveidošanai, ietverot gan autoceļa 
A5, autoceļa P132, plānoto dzelzceļa 
trasējumu 1435 mm sliežu platumā un 

1520 mm sliežu platumā.
• Lēma rīkot nekustamā īpašuma Vecozo-

lu iela 103, Mārupē, ar kadastra Nr. 8076 
008 0231, daļas no zemes gabala 4000 
m2 platībā un daļas no garāžu ēkas telpu 
grupas Nr. 1, 2, 6, 7, 8, 10,  11, 12 un  9 
(11,6 m2) ar kopējo telpu platību 486,8 
m2, nomas tiesību izsoli bez izpirkuma 
un apbūves tiesībām, nomas termiņu 
nosakot 5 gadi, un noteikt nomas tiesību 
izsoles sākuma maksu EUR 1780,00 
mēnesī apmērā.

• Apstiprināja vairākus detālplānojuma 
projektus.

• Lēma piešķirt finansiālu atbalstu 
vairākiem sportistiem, volejbola koman-
dai „RVS/Mārupe” un mūziķiem.

• Lēma slēgt deleģēšanas līgumu ar 
biedrību „Mārupes BMX klubs”.

• Apstiprināja Mārupes novada 
pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu 
par laika periodu no 2014.gada 1.janvāra  
līdz 2014.gada 31.decembrim.

• Apstiprināja Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumu Nr. 13 „Grozījumi 
Mārupes novada Domes 2015.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Par Mārupes novada pašvaldības 2015.
gada budžeta apstiprināšanu””.

• Lēma organizēt iepirkumus „Pārvaldes 
iestādes un labiekārtotas ārtelpas 
būvprojekta izstrāde Čiekuru ielā 
1, Jaunmārupē”, „Mārupītes kras-
tu apstādījumu un labiekārtojuma 
būvdarbi”.

• Apstiprināja nolikumu „Mārupes novada 
pašvaldības balvas izglītībā „Gada peda-
gogs”  piemiņas zīmes – krūšu nozīmītes 
dizaina izstrāde un izgatavošana””.

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma Mārupes 
ciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi 

un dzelzceļu Rīga-Jelgava noraidīšanu
Ar Mārupes novada Domes 2015.

gada 27.maija sēdes lēmumu Nr. 16 
(protokols Nr.8) ir noraidīts izstrādātais 
lokālpānojums Mārupes novada Mārupes 
ciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības 
gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava, līdz ar to 
arī turpmāk teritorijā paliek spēkā  2013.
gada 18.jūnijā apstiprinātajā Mārupes no-
vada teritorijas plānojumā 2014.-2026.ga-
dam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana 
un apbūves noteikumi. 

Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta 
2013.gada augustā un izstrādes darba 
grupā  tika piesaistīti arī teritorijas nekusta-
mo īpašumu īpašnieku pārstāvji. Publiskās 
apspriešanas laikā tika saņemti daudzi 
iesniegumi ar iebildumiem par izstrādāto 
lokālplānojuma risinājumu, noraidot gan 
jaunveidojamo Dīķu ielu gar dzelzceļu, 
gan Mālu un Meiju ielu pagarinājumu 
pieslēdzoties jaunveidojamai Dīķu ielai. 
Daļēji ņemot vērā iesniegumos paustos ie-

bildumus, lokālplānojuma risinājums tika 
vairākkārtīgi mainīts. Diemžēl rezultātā sa-
gatavotais teritorijas attīstības risinājums, 
kas tika veidots kā kompromiss starp 
vēlamo attīstības risinājumu un teritori-
jas īpašnieku iebildumiem, nenodrošina 
Mārupes novada teritorijas plānojuma 
2014.-2026.gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu prasību pilnīgu iz-
pildi, kā arī nesasniedz lokālplānojuma 
izstrādei izvirzīto mērķi – vienota ielu tīkla 
izveide. Darba uzdevumā izvirzītā mērķa 
nesasniegšana arī bija galvenais iemesls 
lēmumam par Lokālplānojuma izstrādes 
izbeigšanu, neapstiprinot sagatavoto re-
dakciju. 

Ar lokālplānojuma izstrādes 
dokumentāciju iespējams iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības interneta 
vietnē: http://www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/lokalplanojumi/. 

Mārupes novada Dome informē, 
ka  2015.gada 27.maija 

domes sēdē ir apstiprināts pārskats par 
Mārupes novada Attīstības 

programmas 2013.-2019.gadam īstenošanu 2014.gadā. 
Ar dokumentu var iepazīties pašvaldības vietnē www.marupe.lv  sadaļā Pašvaldības/

Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti.
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Starptautiskās lidostas 
„Rīga” infrastruktūras 
attīstības projektu līdz 

2020.gadam sabiedriskās 
apspriešanas pagarinājums 

Mārupē
Paredzēto darbību plānots īstenot 

paredzētās darbības ierosinātāja teritorijā 
Mārupes novadā, nedaudz skarot arī Rīgu.

Ierosinātājs: VAS „Starptautiskā lidosta 
„Rīga”, reģistrācijas Nr.40003028055.

Vides pārraudzības valsts biroja Lēmums 
Nr.224 „Par ietekmes uz vidi procedūras 
piemērošanu” paredzētajai darbībai pieņemts 
2013.gada 12.jūlijā. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
starptautiskās lidostas “Rīga” infrastruktūras 
attīstības projektiem līdz 2020. gadam 
ziņojums sagatavots 2015.gada 20.maijā.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiropro-
jekts”, Elizabetes iela 2-409, LV-1010 Rīga.

Ar IVN ziņojumu var iepazīties papil-
dus iepriekš izsludinātajam 2015. gada 
21. jūnijam vēl līdz 6.jūlijam:
• Lidostas „Rīga” mājas lapā sadaļā „Ziņas”: 

www.riga-airport.com/lv/main/zinas/ivn; 
• Mārupes novada pašvaldībā (Dauga-

vas iela 29, LV-2167 Mārupe, Mārupes 
novads) 1. stāvā Attīstības nodaļā pl. 9.00 
– 17.00
Atkārtota sabiedriskās apspriešanas 

sanāksme notiks:
2015. gada 2. jūlijā pl. 18.00 Mārupes 

novada kultūras namā (Daugavas ielā 29, 
Mārupē).

Priekšlikumus un viedokļus par IVN 
ziņojumu rakstiski sūtīt līdz 2015. gada 

6.jūlijam uz:
• Vides pārraudzības valsts birojs, 

Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga (tālr. 
67321173, www.vpvb.gov.lv, vpvb@vpvb.
gov.lv) vai

• Lidosta „Rīga”10/1, LV-1053 Mārupes 
novads (tālr. 6720735, www.riga-airport.
com, r.veiss@riga-airport.com).
Kontakttālrunis par sabiedriskās 

apspriešanas jautājumiem: 292 777 44

Turpinās ūdenssaimniecības izbūves darbi visā novadā

Nu jau vairāku gadu garumā A/S 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” ciešā 
sadarbībā ar Mārupes novada Domi, 
pateicoties ES fondu līdzfinansējumam, 
Mārupes novada Domes budžetam, 
Valsts budžetam un A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” līdzekļiem 
veic ūdenssaimniecības infrastruktūras 
izbūves darbus Mārupes novadā. 

Līdz šim ūdenssaimniecības 
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija 
pilnībā ir pabeigta Skultes ciematā, kur, 
pateicoties ES ERAF atbalstam, ir veikta 
piecu jaunu dziļurbumu izbūve, ūdens 
rezervju uzglabāšanai ir izbūvēti divi jau-
ni tīrā ūdens rezervuāri. Lai nodrošinātu 
atbilstošu dzeramā ūdens padevi un 
spiedienu ēku pēdējos stāvos, ir izbūvēta 
otrā pacēluma sūkņu stacija, pilnībā ir 
rekonstruēti un izbūvēti jauni ūdensapgādes 
un sadzīves kanalizācijas tīkli, caur kuriem 
visi ciemata sadzīves kanalizācijas ūdeņi 
caur rekonstruēto kanalizācijas sūkņu 
staciju nonāk jaunizbūvētajās sadzīves 
notekūdeņu attrīšanas iekārtās.

Mārupes ciematā, pateicoties 
ES Kohēzijas fonda atbalstam, 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
darbi, ieskaitot ceļu segumu un būvniecības 
skarto zonu atjaunošanas un labiekārtošanas 
darbus, projekta otrās kārtas ietvaros 
turpināsies līdz 2015. gada IV ceturkšņa 
vidum. Otrās kārtas ietvaros izbūvētās 
ūdenssaimniecības komunikācijas ir 
plānots nodot ekspluatācijā pakāpeniski, 
sākot ar š.g. augustu.

Tūlīt pēc Līgo svētkiem tiks uzsākti 
ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrāļu 
izbūves darbi:
• Mārupītes gatvē - posmā no Daugavas 

ielas līdz Skaņā kalna ielai 
• Avotu ielā posmā – posmā no Brūkleņu 

ielas līdz Kursīšu ielai
• Upleju ielā visā garumā
• Dāliju ielā – posmā no Rožu ielas līdz 

Skaņā kalna ielai un
• Dāliju ielā posmā no Neļķu ielas.

Paralēli minētajiem darbiem tiks izbūvēts 
ūdensvads Imulas ielā, līdz ar ko Imulas ie-
las seguma atjaunošanas darbi tiek atlikti 
uz 2015. gada rudeni.

Sadzīves kanalizācijas izbūves darbi ir 
pabeigti arī Skaņā kalna ielā, tomēr segu-
ma atjaunošana Skaņā kalna ielā posmā 
no Mārupītes gatves līdz Irbītes ielai būs 
iespējama tikai pēc Mārupītes gatves 
maģistrāles savienojuma izbūves ar Skaņā 
kalna ielu un Gāzes vada pārbūves, kas 
plānota šī gada augustā.

Lai veicinātu Jaunmārupes ciemata vi-
dei draudzīgu attīstību, ir uzsākti vērienīgi 
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības 
darbi, pateicoties ES Kohēzijas fonda un 
Mārupes novada Domes finanšu atbals-
tam. Līdz 2015. gada beigām tiks izbūvēts 
sadzīves kanalizācijas savienojošais 
maģistrālais vads ar Mārupes ciematu, 
kā rezultātā visi sadzīves kanalizācijas 
ūdeņi tiks novadīti caur Mārupi uz Rīgas 
pilsētas bioloģiskām attrīšanas iekārtām, 
rekonstruēti ūdens un kanalizācijas 
tīkli Mazcenu alejā, Mazcenu alejas 
daudzdzīvokļu māju iekškvartālos esošie 
tīkli, izbūvēta sadzīves kanalizācijas 
sistēma Pļavu, Skuju, Lapu, Krasta, Neriņas 
ielās, kā arī demontētas Jaunmārupes 
esošās, tehniski un morāli novecojušās 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pie Pava-
saru ūdenskrātuves. 

Nākamajā - 2016. gadā, ir plānots 
turpināt ūdenssaimniecības infrastruktūras 
paplašināšanas darbus Jaunmārupē, 
izbūvējot sadzīves kanalizācijas maģistrāles 
virknei ielu, kur pakalpojums pašreiz nav 
pieejams, ja tiks piešķirts nepieciešamais 
finansējums no ES fondiem.

A/S “Mārupes komunālie pakalpo-
jumi” ir uzsākusi darbu pie Mārupes 
ūdenssaimniecības turpmākās attīstības un 
finansējuma piesaistes. Līdz šī gada beigām 
ir plānots izsludināt iepirkumu tehni-
sko projektu izstrādei ūdenssaimniecības 
infrastruktūras izbūvei virknei ielu, kur 

pakalpojums līdz šim vēl nav pieejams, un 
privātīpašnieki, atsaucoties A/S “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” aicinājumam, 
ir iesnieguši iesniegumu, izsakot vēlmi 
saņemt centralizētos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus. Tīklu izbūve šīm ielām 
varētu tikt veikta 2017. gadā, nodrošinot 
pakalpojuma pieejamību jau 2018. gada 
sākumā, ja tiks piešķirts ES un Mārupes 
novada Domes finansējums projekta 
realizācijai.

Aicina pieslēgties centralizētajiem 
sadzīves kanalizācijas tīkliem

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
izsaka pateicību tiem iedzīvotājiem, kas 
ir vērsušies A/S Mārupes komunālie pa-
kalpojumi un izteikuši vēlmi pieslēgties 
centralizētajiem sadzīves kanalizācijas 
tīkliem un ATKĀRTOTI aicina Mārupes 
novada iedzīvotājus vērsties ar iesnie-
gumu A/S “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” (skatīt informāciju, iesnieguma 
formu un nepieciešamos dokumentus 
Mārupes pašvaldības vietnē www.marupe.
lv sadaļā Aktuāli/Ūdenssaimniecība/
Ūdenssaimniecības attīstība 2015-2020), 
izsakot vēlmi izmantot centralizētos 
sadzīves kanalizācijas pakalpojumus 
konkrētās ielās un rajonos, kuros līdz šim 
šāds pakalpojums nav bijis pieejams.  Ie-
sniegumus ar klātpievienotajiem dokumen-
tiem lūdzam iesniegt līdz 2015. gada 31. 
augustam. 

Īpašniekus, kuru īpašumam pieguļošajās 
ielās ir izbūvēta centralizētā sadzīves 
kanalizācija ar atzaru uz īpašumu, 
lūdzam vērsties A/S “Mārupes komunālie 
pakalpojumi”, lai pieslēgtu savu īpašumu 
centralizētajiem tīkliem. Informācija par 
īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem 
tīkliem ir pieejama Mārupes pašvaldības 
vietnē www.marupe.lv sadaļā Aktuāli/
Ūdenssaimniecība/Pieslēgšanās tīkliem, un 
notiek saskaņā ar Mārupes novada Domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.22/2011 
“Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-
jumu organizēšanas noteikumi Mārupes 
novadā”.

IEgUlDījUMS TAVĀ NĀKoTNē

Dome lēmusi par alternatīvu risinājumu virzīšanu 
Rail Baltica IVN procesā

Pēc sarunām ar Satiksmes minis-
triju un Rail Baltica (RB) projekta 
izstrādātājiem, 17.jūnijā Mārupes 
novada Domes sēdē lemts par alternatīvu 
dzelzceļa pamattrases atzara risinājumu 
virzīšanu sabiedriskajai apspriešanai 
Mārupes novada teritorijā.

Jūnijā, tiekoties divās darba grupu 
sanāksmēs, Mārupes novada Domes 
pārstāvji ar Satiksmes ministriju un tās 
uzdevumā strādājošo pilnsabiedrību “RB 
Latvija” ir vienojušies par nepieciešamību 
piedāvāt alternatīvus RB dzelzceļa at-
zara risinājumus trasējumam, kas 
tika nodots iedzīvotāju vērtēšanai 
sabiedriskajā apspriešanā. Par to, vai kāds 
no alternatīvajiem piedāvājumiem tiks 
iekļauts arī IVN ziņojumā, kas atkārtotai 
sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots 
š.g.rudenī, vēl lems Satiksmes ministrijas 
Nacionālā vadības grupa.

Kā norāda Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, zināmu pro-
gresu sarunās ar Satiksmes ministriju un 
pilnsabiedrību “RB Latvija” pašvaldības 
pārstāvjiem ir izdevies panākt patei-
coties Mārupes iedzīvotāju un uzņēmēju 
aktivitātei. “Pēc Mārupes pamatotajiem 
iebildumiem par piedāvāto RB pamat-
trases atzara risinājumu novada teritorijā 
projekta virzītāji ir bijuši pretimnākoši 
mūsu prasībai par papildu variantu 

nepieciešamību. Tādējādi 
Dome ir lēmusi par trīs 
alternatīvu ierosināšanu. 
No pašvaldības puses 
turpmākajā sabiedriskās 
apspriešanas procesā 
vēlamies virzīt trīs varian-
tus. Viens ir trasējums gar 
jau esošo transporta kori-
doru A5 autoceļam (kartē 
- A), kas no autoceļa P132 
Jaunmārupe – Rīga viaduk-
ta šķērso mazsaimniecību 
un vasarnīcu teritorijas, 
kā arī mežu teritorijas. 
Otrs ir trasējumus apkārt 
Jaunmārupes ciemam (kartē 
- B) un trešais – dzelzceļa 
ievada trasējums, kas sa-
vieno Rīgas pilsētu un 
Starptautisko lidostu “Rīga» 
Mārupes novada teritorijā 
no ziemeļu puses (kartē - 
C),” stāsta M.Bojārs.

Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme par alternatīvu 
vērtējumu plānota š.g. 
oktobrī, kad izstrādātāji būs 
iesnieguši ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu.

Kate Nītiņa
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Domes pārstāvji tiekas ar uzņēmējiem 

Pašvaldība gūst pieredzi Somijā par vides kontroles un attīstības jautājumiem

Domes pārstāvjiem bija iespēja tikties ar vairākiem Vantaa Attīstības 
un plānošanas nodaļas speciālistiem, kuru pieredze vides, lidostas un 

pašvaldības attīstības plānošanā ir gūta ilgā laika periodā

Mārupes novada Dome šogad ir 
saņēmusi Ziemeļu – Baltijas valstu 
mobilitātes programmas publiskajai 
administrācijai finansējumu projekta 
„Pieredzes apmaiņa Ziemeļvalstīs” 
īstenošanai. Projekta ietvaros Domes 
pārstāvjiem ir iespēja doties piere-
dzes apmaiņā uz Somiju un Zviedriju 
jautājumos par lidostu ietekmi uz vidi, 
kur līdzīgi kā Mārupē šie valsts nozīmes 
infrastruktūras objekti atrodas blīvi 
apdzīvotās teritorijās.

Jūnijā notika pirmā trīs dienu vizīte Van-
taa pilsētā Somijā, kurā tāpat kā Mārupē 
atrodas valsts lielākā starptautiskā lidosta 
– Helsinku lidosta. Mārupes novada Domes 
delegācijā piedalījās Attīstības nodaļas 
un Būvvaldes darbinieki, kā arī Attīstības 
komitejas priekšsēdētājs, deputāts Pēteris 
Pikše un Vides un komunālo jautājumu 
komitejas priekšsēdētājs, deputāts Jānis 
Rušenieks. 

Vantaa ir Somijas ceturtā lielākā pilsēta, 
un Domes pārstāvjiem bija iespēja tik-
ties ar tās Attīstības un plānošanas nodaļas 
speciālistiem, kuru pieredze vides, lidostas 
un pašvaldības attīstības plānošanā ir gūta 
ilgā laika periodā. Par Somijā pieredzēto un 
gūtajām atziņām “Mārupes Vēstīm” vairāk 
pastāstīja deputāti P.Pikše un J.Rušenieks. 

Kā atklāj J.Rušenieks, tiekoties ar Van-
taa pašvaldības speciālistiem pārrunāts ļoti 
plašs jautājumu loks, tomēr galvenais ak-
cents ticis likts uz vidi. “Noskaidrojām, kā 
kolēģi iesaistās piesārņojuma mazināšanā 
teritorijā ap lidostu, kas tiek darīts 
aizsardzībai no lidmašīnu skaņu trokšņiem, 
kādas ir pašvaldības iespējas piedalīties 
lidostas lidojumu monitoringā u.c. Tas, 
ko vēlamies pārņemt jau tuvākajā laikā, ir 
tiesības veikt lidostas lidojumu kontroli. 
Priekšlikumu par tiešo pieeju lidojumu “on-

line” datiem lidostai “Rīga” esam izteikuši 
jau 11.jūnijā tās attīstības projektu ietekmes 
uz vidi sabiedriskajā apspriešanā,” stāsta 
J.Rušenieks.

Sarunās ar Vantaa pilsētas pārvaldes 
speciālistiem gūts apliecinājums arī tam, 
ka, domājot par vides kontroli, pašvaldības 
īpašumā jābūt visiem stratēģiski svarīgajiem 
notekgrāvjiem. J.Rušenieks norāda, ka 
Mārupē šobrīd notiek izmaiņas normatīvajos 
aktos par meliorāciju un ir definēti novadam 
būtiskie notekgrāvji: “Valsts līmenī likums 
meliorācijai ir, MK noteikumi varbūt tūlīt 
būs, un tādejādi sanāk, ka nedaudz skrienam 
ratiem pa priekšu. Bet somi apstiprināja, 
ka darām pareizi, jo viņu pieredze ir tāda, 
ka, definējot teritorijai stratēģiski svarīgo, 
strādāt ir vieglāk.” 

Attiecībā uz attīstības plānošanu deputāti 

atzīst, ka pašvaldībai jāmācās būt stingrākai. 
Kā vienu Vantaa pilsētas plusu teritorijas 
attīstības plānošanā atšķirībā no Mārupes 
situācijas P.Pikše min to, ka pilsētai ir 
daudz valstij un pašvaldībai piederošās 
zemes. Tomēr otrs būtisks faktors ir tas, 
ka Somijā pašvaldības var atļauties būt 
monopolisti plānošanā. “Somijā valsts 
dod stratēģiskās vadlīnijas, bet teritori-
jas attīstības plānošanas funkciju primāri 
pilda pašvaldības, kas šīs tiesības izmanto 
pa visiem simts procentiem, arī tad, ja to 
teritorijā atrodas valsts nozīmes objekts. 
Somu kolēģiem nav izprotama situācija, 
kad privātie pašvaldības iecerēm pretojas 
tiesājoties. Tāda lieta kā koplietošanas ielu 
slēgšana ir pilnīgi izslēgta, jo pie plānošanas 
ielas ir jāizbūvē un jānodod pašvaldībai, 
turklāt, ja tas ir zem 20% platībā, tad nekas 

netiek kompensēts, ja ir vairāk – tad tiek rasts 
risinājums daļējai kompensācijai. Viņiem ir 
izstrādāts stingrs regulējums, kas sarunās ar 
privāto zemju īpašniekiem un privātajiem 
attīstītājiem ļauj būt striktiem. Arī mums par 
to būtu jādomā, jo reizēm esam par daudz 
demokrātiski, salīdzinoši daudz vairāk 
cenšamies respektēt visus privātīpašniekus,” 
saka P.Pikše. Vaicājot par to, vai drīzumā 
var gaidīt kādas izmaiņas apbūves noteiku-
mos, P.Pikše precizē, ka patlaban teritorijas 
plānošana Mārupē ir noslēgusies un apbūves 
noteikumi ir apstiprināti. Pašvaldībai ir 
jābūt drosmīgākai pie dokumentu nākamās 
vaļā vēršanas, iekļaujot noteikumos vairāk 
kontroles, kas apbūves ziņā palīdzētu no-
vada seju veidot pēc iespējas vienotu. 
Daloties pārdomās par veicamo ilgtermiņā, 
P.Pikše ir pārliecināts: “Jāstrādā pie tā, lai 
pašvaldības piedāvājums būtu tālredzīgs 
un gudrs, tāpēc uz priekšdienām nopietni 
jādomā par ļoti kvalificētu arhitektu un 
plānotāju iesaistīšanu. Protams, arī par to, 
lai valsts likumdošanas līmenī pašvaldībai 
būtu vairāk aizsardzības.” 

Kopumā pēc īsās, bet koncentrētās 
pieredzes apmaiņas vizītes secināts, ka ir 
sanācis būt īstajā brīdī īstajā vietā. Runājot 
par ieguvumiem, J.Rušenieks uzsver, ka 
“šāda tikšanās palīdzējusi pašvaldībai sa-
justies pārliecinātākai par tām lietām, kas 
jau tikušas apsvērtas sadarbībai ar lidos-
tu, un nu ir arī konkrētāk zināms, ko var 
prasīt, piemēram, saistībā ar lidmašīnu 
dzinēju izmēģinājumiem, kuru trokšņi rada 
neērtības Skultē dzīvojošajiem”. 

2015.gada augustā Mārupes pašvaldības 
pārstāvjiem paredzēta tikšanās ar Vastra 
Gotaland apgabala administratīvo vadību 
Gēteborgā Zviedrijā. Pieredzes apmaiņas 
projektu 4000 eiro apmērā līdzfinansē 
Ziemeļu – Baltijas valstu mobilitātes pro-
gramma publiskajai administrācijai. 

Kate Nītiņa

15. jūnijā notika biedrības “Mārupes 
uzņēmēji” un Mārupes novada Domes 
vadības sanāksme.  

Šajā tikšanās reizē Mārupes novada 
Domes pārstāvji pastāstīja par Investīciju 
plāna izpildi pirmajā pusgadā un par 
plānoto nākamajā – otrajā pusgadā. Tika 

pārrunāti plānotie novada svētku pasākumi 
un uzņēmēju iespējas tajos iesaistīties. 
Notika diskusijas par kopīgas uzņēmumu 
datu bāzes izveidošanas nepieciešamību, 
kā arī par NĪN un izlīdzināšanas fonda 
jautājumiem.

Liena Ādamsone

Mārupes vidusskolas skolotāja un skol-
nieks izvirzīti nominācijai „Gada labākais 

ekonomikā 2015”
Biznesa izglītības biedrība junior 

Achievement – Young Enterprise lat-
vija (jA–YE latvija) jau 19 gadus rīko 
konkursu „gada labākais ekonomikā”. 
Šajā mācību gadā Mārupes vidusskolas 
skolotāja līga lagzdkalne un skolas 
audzēknis Artūrs Šulbergs ir atzīti par 
vienu no 5-iem labākajiem skolotājiem 
un skolēniem ekonomikā, un viņu 
kandidatūras ir izvirzītas nominācijai 
«gada labākais ekonomikā 2015». 
Apbalvošanas ceremonija norisināsies 
18.jūnijā Rīgas latviešu biedrības 
namā.

Ik gadu labākos skolēnus un skolotājus 
nominācijām izvirza skolu pārstāvji. 
Saņemtos pieteikumus izvērtē neatkarīga 

žūrija, kuras sastāvā tradicionāli ir Rīgas 
Ekonomikas augstskolas, RTU Rīgas 
Biznesa skolas, Latvijas Universitātes 
Ekonomikas un vadības fakultātes, Bi-
znesa augstskolas Turība, Vidzemes 
augstskolas un Daugavpils universitātes 
vadības pārstāvji. Konkursa “Gada 
labākais ekonomikā” mērķis ir veicināt 
sabiedrības ieinteresētību par jauniešu un 
skolotāju uzņēmību darboties ekonomi-
kas un uzņēmējdarbības jomās, sekmējot 
skolā gūto zināšanu izmantošanu dzīvē. 
Konkursa ietvaros JA–YE Latvija veicina 
sociāli atbildīgas sabiedrības un uzņēmēju 
veidošanos, kuri palīdz jauniešiem attīstīt 
uzņēmējspējas.

Uva Bērziņa

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

Mārupes novada Dome 2015.gada 27.maijā 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (protokols Nr.8) 
“Par nekustamā īpašuma „Upeslīči” (kadastra 
Nr. 8076 006 0013) Mārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamā 
īpašuma „Upeslīči”, Mārupe, Mārupes novads 
teritorija, ampēram 0,8 ha platībā, kas saskaņā 
ar 2013. gada 18. jūnijā apstiprināto Mārupes 
novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. 
gadam, atrodas  daļēji savrupmāju apbūves 
teritorijā (DzS) un daļēji autotransporta 
infrastruktūras objektu teritorijā (TR).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 

nekustamā īpašuma „Upeslīči” sadalīšanu, 
precizēt nekustamā īpašuma teritorijā plānoto 
(atļauto) izmantošanu, noteikt jaunveidojamās 
ielas sarkanās līnijas un plānot vienotu ielu tīklu 
un inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan 
detālplānojuma teritorijā, gan arī pieguļošajām 
teritorijām nodrošinot arī pieslēgumu valsts 
autoceļam V-22 Bašēni – Mežgaļi.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir 
nekustamā īpašuma „Upeslīči” (kadastra Nr. 
8076 006 0013) Mārupe, Mārupes novads 
īpašnieks.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt līdz 2015.
gada 20.jūlijam Mārupes novada Būvvaldē 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesnied-
zot klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā 
– pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi: dace.zig-
ure@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda 
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskām personām jānorāda nosaukumu, ad-
resi 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 nekustamā 
īpašuma “Tīrumnieki” 

detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
27. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.18 
(sēdes protokols Nr.8) “Par nekustamā 
īpašuma „Tīrumnieki” 2.z.v., kadas-
tra Nr. 80760110205, Jaunmārupe, 
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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Aspazija. 150. Rainis. 150...

Kalnā kāpēju prasmes Muzeja naktī varēja pārbaudīt, 
mēģinot no maziem krēsliņiem uzbūvēt lielu kalnu

Kā stipri un skanīgi sirdspuksti šogad 
visā latvijā skan šo divu latviešu rakst-
nieku vārdi. No gaismas pils līdz pat 
attālāko ciematu mazajām skolām un 
bibliotēkām. 

Piedaloties dažādos konkursos un pro-
jektos, šogad ir reta iespēja tuvāk iepazīt 
abu dižgaru personības un daiļradi. Šī gada 
īpašais jubileju vilnis nav gājis secen arī 
Mārupes novada Skultes sākumskolai. 

Bogdanas Motrenko veiksmes stāsts
Kad Latviešu valodas un literatūras 

skolotāju asociācija izziņoja konkursu „ As-
pazijai 150”, mūsu skolas 4. klases skolniece 
Bogdana Motrenko jau bija tam  lielā mērā 
sagatavojusies. Konkursa noteikumi gan 
bija stingri – apsveikumu apjoms nedrīkstēja 
pārsniegt 100 vārdu un tā saturs bija  jāsaista 
ar  rakstnieces daiļradi dzejā vai prozā. Bija 
atļauts arī sacerēt apsveikuma dziesmas. 

Piedaloties skolas bibliotekārajā stundā un 
gatavojot savu darbiņu izstādei „Aspazijas 
puķes”,  radās iecere – pārlasīt  dzejnieces 
skaistākos dzejoļu krājumus un sameklēt 
tajos dažādu puķu nosaukumus. Izrādījās, 
ka to ir tieši tik daudz, lai uzrakstītu 100 
vārdu apsveikumu no visiem zināmiem un 
pavisam neparastiem puķu nosaukumiem 
vien. To Bogdana arī paveica, un viņas darbs 
guva negaidīti augstu novērtējumu konkursā. 
Ļoti autoritatīva žūrija to atzina par vienu 18 
labākajiem darbiem 4. - 6. klašu grupā. Šajā 
konkursā piedalījās 273 skolēni no 67 Lat-
vijas skolām. Zinot, ka Bogdana piedalījās 
no visjaunākās klases un turklāt vēl no 
mazākumtautību skolas, tas patiešām ir īsts 
veiksmes stāsts. 

Bogdanas Motrenko darbs tagad būs 
apskatāms izstādē Aspazijas muzejā Dubul-
tos. 

literāra un atraktīva  Muzeju nakts
Mūsu sākumskolas tradīcija ir piedalīties 

ikgadējā starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”. 
Pēc aizvadītā trīs gadu cikla (Zilā krāsa – 
ūdens, Zaļā krāsa – mežs, Sarkanā krāsa 
- dzintars, šogad Muzeju nakts Latvijā bija 
veltīta Aspazijai un Rainim. 

Apmeklētājiem bija sagatavota ļoti plaša 
Raiņa un Aspazijas darbu izstāde, dažādi iz-
devumi par rakstniekiem. Bija vairāki unikāli 
darbi. Piemēram, varēja palasīt Raiņa lugas 
„Zelta zirgs” fragmentus un uzreiz salīdzināt 
tos ar izcilā krievu dzejnieka Valērija Brjuso-
va tulkojumu, kas izdots... 1948. gadā. Varēja 
klausīties Veras Singajevskas ierunātos 
Raiņa dzejoļus, vēlreiz kopā ar vecākiem 
noskatīties  pasakas.net mājaslapā pieejamās 
multenītes ar skaistām Imanta Kalniņa un 
Zigmāra  Liepiņa dziesmām.  

Arī abas radošās darbnīcas bija Aspazi-
jas un Raiņa ideju iedvesmotas. Visi varēja 
veidot kopīgu ziedu klēpi Aspazijai. Bet 
darbnīcā „Kalnā kāpējs” (atbilstoši Raiņa 
dzejoļa saturam) tika piedāvāti visdažādākie 
„kalni” – gan koka klucīšu, gan neparasta 
krēsliņu, gan labirinta, gan puzles veidā. Visi 
varēja izbaudīt sajūtas, kādas ir īstiem kalnā 
kāpējiem, pārbaudīt, vai ir nepieciešamās 
rakstura īpašības un prasmes. 

Daudz interesantu un izzinošu pasākumu 
būs arī septembrī, kad sāksies jaunais mācību 
gads. Arī Aspazijas un Raiņa gads. 

Valdis Čeičs, latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 

Dziesmu un deju svētkos Mārupi 
pārstāvēs 9 kolektīvi

Šovasar gaidāmajiem XI latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem gatavojās vairāk kā 400 Mārupes 
skolēnu no 16 dažādiem kolektīviem. Pēc 
dalībnieku atlases zināms, ka svētkos gods 
pārstāvēt novadu būs deviņiem dziedošiem, 
muzicējošiem un dejojošiem kolektīviem.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos iespēju piedalīties nopelnīja Mārupes 
mūzikas un mākslas skolas kamerorķestris (dir. 
Mārtiņš Bergs), četri kori – Mārupes viduss-
kolas zēnu koris (dir. Inga Cirse), Mārupes vi-
dusskolas jauktais koris (dir. Evija Milzarāja), 
Mārupes vidusskolas 5.-9. klašu koris (dir. Inga 
Cirse), Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
koris „Skaņa” (dir. Inga Graumane) un trīs 
tautas deju kolektīvi – pirmsskolas izglītības 
iestādes „Lienīte” TDH „Māriņa” (vad. Sarmīte 
Eņģele), Jaunmārupes pamatskolas TDK 
„Ozolēni” (vad. Anita Ozoliņa) un Mārupes 
pamatskolas TDK (vad. Gunta Bērziņa), kā arī 
Mārupes vidusskolas vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņš ar kolekciju  „Vēstules” (vad. Indra 
Puķe, Baiba Zvaune). Savukārt Mūzikas un 
mākslas skolas koris „Skaņa” izvirzīts XI Lat-
vijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
3.kārtas fināla konkursam. Turēsim īkšķus un 
atbalstīsim mūsu jauniešus 8.jūlijā!

 „Kolektīvu atlase šogad bija stingrāka nekā 
citus gadus un konkurence sīvāka, jo visā 
Latvijā bērni un jaunieši aktīvi dzied un dejo 
un novadi tika pārstāvēti ar daudzveidīgiem un 
krāšņiem kolektīviem. Varam būt ļoti priecīgi 
par mūsu novada kolektīvu rezultātiem, 
jo, salīdzinot ar iepriekšējiem svētkiem, 
kolektīvu skaits no Mārupes šoreiz ir dubul-
tojies. Sveicam visus Mārupes bērnus un 
jauniešus, kas pārstāvēs mūsu novadu dzies-
mu un deju svētkos, un sakām lielu paldies 
visiem skolotājiem par neatlaidīgu darbu 
mēģinājumos, kopmēģinājumos un skatēs, kas 
norisinājās jau ilgi pirms pašiem svētkiem,” 
saka Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira 
Dūduma.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki ir lielākie, nozīmīgākie un senākie skolu 
jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki 
Latvijā, vienlaicīgi kalpojot par potenciālo 
dalībnieku sastāva veidotāju Vispārējiem 
latviešu dziesmu un deju svētkiem. Šogad tie 
norisināsies no 6. līdz 12. jūlijam, kad Rīgā no 
Latvijas malu malām sabrauks aptuveni 37400 
bērnu un jauniešu, kā arī kolektīvi no latviešu 
diasporām, kas izteikuši vēlmi šogad piedalīties 
svētkos.

Uva Bērziņa

Meklējam Mārupes novada daiļdārzu 2015!
Ar devīzi “Mārupes novads – sakoptākais 

latvijā!” arī šogad tiek rīkots konkurss 
“Mārupes novada daiļdārzs”, kurā tiks 
meklēts Mārupes skaistākais 2015.gada 
dārzs.  

Līdz 20.jūlijam mārupieši aicināti konkursā 
pieteikt gan savus daiļdārzus, gan iekop-
tus apstādījumus pagalmos, skvēros un 
terasēs. Gaidīti ir arī uzņēmumu, iestāžu un 
organizāciju pieteikumi. Objektus konkursam 
var pieteikt to īpašnieki, kā arī jebkura cita 
persona, kas pieteikumu ir saskaņojusi ar ob-
jekta īpašnieku.

Dalība konkursā ir vienkārša – aizpildīta pie-
teikuma anketa līdz 20.jūlijam jānosūta 
uz e-pastu marupesvestis@marupe.lv 
vai jāiesniedz Mārupes novada Domes 

sekretariātā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 
Pieteikumu var sūtīt arī pa pastu uz adresi: 
Mārupes novada Dome, Daugavas iela 29, 
Mārupe, LV-2167. Pieteikto objektu apskati 
un vērtēšanu dabā konkursa žūrija veiks laikā 
līdz 31.jūlijam.

Ar Mārupes novada Domes atbalstu 
konkursu rīko biedrība “Pierīgas Partnerība”. 
Konkursa laureāti saņems naudas balvas, 
pārsteiguma balvas no konkursa atbalstītājiem 
z/s “Purkalni” un SIA “Paganels Būve”, kā arī 
īpašu Domes pateicību.

Konkursa pieteikuma anketa, nolikums un 
vērtēšanas kritēriji pieejami interneta vietnē 
www.marupe.lv/aktuali/konkursi un Mārupes 
novada Domes sekretariātā, Daugavas ielā 29. 
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Skrējiens ”Mārupe” atdzimst no jauna
31.maijā paralēli no-

vada bērnu un jauniešu 
svētkiem norisinājās 
atjaunotās novada 
skriešanas sacensības 
“Mārupe 2015”. Mazie 
skrējēji vecumā no 3 
līdz 10 gadiem startēja 
150 līdz 600 me-
tru distancē, savukārt 
visiem pārējiem bija 
atvērta piecu kilometru 
distance.

Skrējiena “Mārupe” 
pirmsākumi meklējami 
pirms 20 gadiem, kad Jaunmārupes stadi-
ons uzņēma pirmos dalībniekus. Laika gaitā 
skrējiena starta un finiša vieta pārcēlās pie 
Jaunmārupes mūzikas un mākslas skolas, 
bet, sarūkot mārupiešu skaitam sacensībās, tā 
rīkošana uz vairākiem gadiem tika pārtraukta. 
Pēdējā laikā, redzot, ka skrienošo mārupiešu 

kļūst aizvien vairāk, radās vēlme sacensības 
sarīkot no jauna. 

Atskatoties uz 31.maija sacensībām, 
varam justies gandarīti par negaidīti lielo 
atsaucību. Bērnu distancē kupls dalībnieku 
skaits – vairāk kā 100 jauno censoņu – savu 
vecāku mudināti sagādāja neaizmirstamus 

Vasara sagaidīta ar Mārupes novada bērnu un jauniešu svētkiem
31.maijā, atzīmējot mācību gada 

noslēgumu, jaunmārupē aizvadīti as-
totie novada bērnu un jauniešu svētki 
“Ar vasaru saujā”. līdz ar dažādām 

atrakcijām plašu brīvdabas koncert-
programmu sniedza novada dejotāji, 
dziedātāji un viesmākslinieki.

Svētku gājienā, kas ik gadu kļūst arvien 
kuplāks, no Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas uz svētku norises vietu pūtēju 
orķestra pavadībā devās izglītības iestāžu 
kolektīvi, vecāki, radi un draugi, lai kopā 
baudītu Mārupes novada kolektīvu kon-
certu „Abc- dzīvojam Mārupē”, kas šogad 
tika veltīts tuvojošamies XI Latvijas skolu 
un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
Svētku koncertā piedalījās Mārupes no-

vada kolektīvi no Mārupes vidusskolas, 
Mārupes pamatskolas, Jaunmārupes 
pamatskolas, Mārupes Kultūras nama Chill 
Out dejotāji, Mārupes Kultūras nama deju 
kolektīvs „Perlītes”, Mārupes Kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs „Mārupe”, 
Mārupes Kultūras nama bērnu vokālais an-
samblis, PII „Lienīte”, PII „Zeltrīti”, PII no 
mūsu Skultes ciema, PPII „Pipariņš”, PPII 
„Mazulītis Rū”.

Jaunmārupes ūdenstorņa pļavās bērnus 
sagaidīja bezmaksas karuseļi, piepūšamās 
atrakcijas, Liepājas cirks ar izrādi „Alise 
Brīnumzemē” ar jautriem cirka trikiem 
un mazo iesaistīšanu „Cirka darbnīcās”, 
kuru laikā cirku varēja ne tikai skatīties, 
bet arī „iemēģināt roku” dažādos cirka 
mākslas žanros- žonglēšanā, ekvilibrā, 
burvju trikos un manipulācijā. Mazākiem 

bērniem Liepājas Ceļojošais Leļļu Teātris 
„Maska” ar lielo „Pasaku lādi” piedāvāja 
jautru, izglītojošu un muzikālu leļļu teātra 
izrādi, kā arī bija iespēja parotaļāties ar 
Leļļu Teātra pasaku tēliem un daudz citu 
aktivitāšu.

Svētku noslēgumā saviem faniem kon-
certu sniedza daudzsološā un jaunā grupa 
“Carnival Youth”.

pārdzīvojuma mirkļus sev un līdzjutējiem. 
Piecu kilometru distancē devās kopumā 146 
dažāda vecuma skrējēji. Prieks, ka lielāko 
dalībnieku īpatsvaru veidoja tieši mārupieši – 
tā turpināt! 

Sacensību dalībnieku un organizatoru vārdā 
paldies skrējiena atbalstītājiem: Mārupes no-

vada Domei, SIA ”Kreiss” un personīgi Innai 
Zaļizko, SIA Air Print”, SIA “Sportland”, SIA 
“888” un personīgi Sergejam Miroļubovam, 
SIA “SIS” un SIA “Mārītes foto kompānija”. 
Ar sacensību fotogrāfijām un rezultātiem var 
iepazīties interneta vietnē www.marupe.lv 
sadaļā Aktuāli.

Jānis Lagzdkalns

90.dzimšanas gadā Mārupei tapusi jauna novada vizuālā identitāte
Vienota Mārupes no-

vada tēla veidošanai un 
pašvaldības korporatīvās 
identitātes sekmēšanai 
27.maija Domes sēdē ir 
apstiprināta Mārupes 

novada grafiskā zīme un pašvaldības 
vizuālās identitātes stila grāmata.  

Sadarbībā ar Domes mārketinga darba 
grupu stila grāmatu un tajā iekļauto novada 
logo izstrādājusi māksliniece Anita Karpin-

ska, kura ir arī iepriekš rīkotā novada grafiskās 
zīmes ideju konkursa uzvarētāja.

Grafiskās zīmes tēls ir atvasināts no Valsts 
Heraldikas komisijas apstiprinātā Mārupes 
novada ģerboņa, kurā attēlots četrlapu āboliņa 
lapas simbols. Kā informē Domes Attīstības 
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, darba grupa 
lēmusi par šādas idejas turpmāko attīstīšanu, 
jo “četrlapu āboliņa lapai ir daudzas pozitīvas 
nozīmes un novads ar to grafiski jau asociējas. 
Pateicoties jaunizveidotajam dizainam, zīmei 

ir parādījusies papildu vērtība, jo grafiskie 
izteiksmes līdzekļi ļauj tajā nolasīt jaunas for-
mas un novadam raksturīgos motīvus”.

Dabā četrlapu āboliņš ir retums, tāpēc tiek 
ticēts, ka tā atrašana nes veiksmi. Kā Mārupes 
novada grafiskās zīmes vadmotīvs četrlapu 
āboliņa lapa ietver ideju par veiksmi, kas 
Mārupei iet līdzi laiku laikos. Katra āboliņa 
lapa veidota sirds formā, uzsverot māju sajūtu 
vietai, kurā dzīvojam un kur vienmēr vēlēties 
atgriezties.

Stilizētajai četrlapu āboliņa lapai 
piešķirta arī plašāka krāsu palete, tādejādi 
grafiskajā zīmē atspoguļojot Mārupes no-
vadu raksturojošo vērtību kopumu. Sarkanā 
krāsa simbolizē ģimeniskumu, zaļā – aktīvu 
un videi draudzīgu dzīvesveidu, dzeltenā – 
dzīvesprieku, zilā – izaugsmi, kas ietver arī 
novada devīzi “Mārupes novads, labvēlīgam 
lidojumam teicama starta vieta!”.

Grafiskā zīme papildina jau esošo Mārupes no-
vada simboliku, kas ir novada ģerbonis un karogs.
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Aizvadītas 
velokrosa sacensības

30.maijā  Mārupes velobraucēji 
un viesi atkal varēja pulcēties 
jaunmārupē, lai piedalītos Mārupes 
novada velokrosa sacensību 1. posmā. 
Sacensībās piedalījās gan mūsu no-
vada velobraucēji, gan arī dalībnieki 
no Rīgas, Baložiem, olaines, ogres 
-kopumā tieši 100 dalībnieki.

Izmantot iespēju piedalīties sacensībās 
varēja ikviens, ne tikai velobraucēji 
ar pieredzi, bet arī tie, kam ir interese, 
sportiskais gars un mājās ir velosipēds. 
Sacensībās tika pārstāvētas ļoti dažādas 
vecuma grupas, jaunākajam dalībniekam 
bija tikai 2 gadi. Ar sacensību rezultātiem 
var iepazīties mājaslapā www.svarcenieki.
lv.

Draudzība vieno!

23.maijā jaunmārupes stadionā 
pirmo reizi notika Mārupes novada 
senioru Sporta diena „Draudzība vie-
no!”. Pasākums bija plaši pārstāvēts, 
tajā piedalījās 6 komandas no Skultes, 
Tīraines, Mārupes, jaunmārupes un 

viesu komandas no 
Ķekavas pagasta un 
Baložu pilsētas. 

Sporta dienas 
programmā visām 
komandām bija jāveic 
7 disciplīnas. Katrā 
disciplīnā tika vērtēts 
labākais individuālais 
rezultāts un komandu 
kopvērtējums.

Rezultāti: 
1.Nūjošana: 1.vieta 

Ķekavas komanda, 
2.vieta Jaunmārupes 
komanda, 3.vieta 
Baložu pilsētas ko-
manda. Labākais 

individuālais rezultāts Valērijam Jefimov-
skim (Baložu pilsētas kom.)

2.Lidojošā šķīvīša mešana: 1/2.vieta 
Baložu pilsētas komanda, 1/2.vieta Mārupes 
komanda, 3.vieta Ķekavas pagasta koman-
da. Labākais individuālais rezultāts Marijai 

17.maijā Polijas pilsētā Cieszyn norisinājās 
otrais Eiropas čempionāta NE zonas posms, 
kurā piedalījās Mārupes Auto Moto Kluba 
“Bieriņi” jaunais motosportists, mārupietis 
Edvards Bidzāns.

Pēc pirmā posma, kas norisinājās Krievijā, 
Edvards atradās piektajā vietā, un uzdevums 
bija noturēties pirmajā pieciniekā.

Pirmajā braucienā mārupietis finišēja 5.vietā, 
bet otrajā – 7.vietā, kas posmā deva sesto vietu.

Pēc diviem aizvadītiem posmiem Edvards 
kopvērtējumā atrodas augstajā 3.vietā. Trešais 
noslēdzošais posms norisināsies 28.jūnijā 
Latvijā, Stelpē. Vēlam veiksmīgu startu Eiropas 
čempionāta trešajā posmā!

Aivars Ābols, 
Mārupes AMK “Bieriņi ” vadītājs

Caunei (Ķekavas pagasta kom.)
3.Basketbola soda mešana: 1.vieta Baložu 

pilsētas komanda, 2.vieta Mārupes ko-
manda, 3.vieta Ķekavas pagasta komanda, 
Labākais individuālais rezultāts Valērijam 
Jefimovskim ( Baložu pilsētas kom.).

4.Zābaku mešana: 1.vieta Jaunmārupes 
komanda, 2.vieta Baložu pilsētas koman-
da, 3.vieta Mārupes komanda. Labākais 
individuālais rezultāts: Jānim Baltgalvim 
(Mārupes kom.)

5.Ratu riteņa ripināšana: 1.vieta Baložu 
pilsētas komanda, 2.vieta Ķekavas pagasta 
komanda, 3.vieta Jaunmārupes komanda. 
Labākais individuālais rezultāts Valērijam 
Jefimovskim ( Baložu pilsētas kom.).

6.Atkritumu vākšana: 1.vieta Ķekavas 
pagasta komanda, 2.vieta Jaunmārupes ko-
manda, 3.vieta Mārupes komanda. Labākais 
individuālais rezultāts Dzidrai Tesjulei 
(Ķekavas pag. kom.).

7.Šautriņu mešana: 1.vieta Baložu 
pilsētas komanda, 2.vieta Ķekavas pagasta 
komanda, 3.vieta Jaunmārupes komanda. 

Ghetto Games Mārupē aicina uz turnīriem un 
bezmaksas treniņiem fitnesā, basketbolā un florbolā

Labākais individuālais rezultāts Aldim 
Spādem ( Baložu pilsētas kom.).

Sporta dienas komandu kopvērtējumā: 
1.vieta Baložu pilsētas komandai, 2.vie-
ta Ķekavas pagasta komandai, 3.vieta 
Jaunmārupes komandai, 4.vieta Mārupes 
komandai, 5.vieta Tīraines komandai, 6.vie-
ta Skultes komandai.

Pasākuma noslēgumā notika svinīgais 
pasākums – apbalvošana un visu dalībnieku 
kopīga zupas vārīšana un degustēšana. 

Paldies pasākuma iniciatorei Maijai 
Sprūdei, Mārupes novada Domei, Mārupes 
Sporta centram, Mārupes novada Jauniešu 
Domei un sacensību galvenajam tiesnesim 
Matīsam Vārnam, kurš paralēli Mārupes 
un Tīraines Sporta kompleksos organizēja 
Starptautiskās sacensības basketbolā  
Mārupes Cup 2015.

1.augustā Ķekavā  notiks Sporta diena 
senioriem uz kuru aicinātas ir arī Mārupes 
novada senioru komandas. Veiksmi 
mārupiešiem! 

Evita Valaine

8.jūnijā oficiāli atklāta ghetto games 
Mārupē otrā sezona, kuras laikā līdz 
pat 31.augustam ikvienam ir iespēja 
apmeklēt bezmaksas brīvdabas treniņus 
fitnesā, basketbolā un florbolā.

Pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.00 
Mārupes vidusskolas Futbola laukumā, 
Kantora iela 97, notiek mazas intensitātes 
fitnesa treniņi, trešdienās plkst.19.00 un 
svētdienās plkst.11.00 Tīraines sporta 
laukumā, Viršu ielā 20, sportot gribētāji 
var piedalīties vidējas intensitātes fitne-
sa treniņos, bet otrdienās un piektdienās 
plkst.19.00 Skultes stadionā, Skultes ielā 20, 
gaidīts ikviens, kurš jūtas gatavs kārtīgam 
augstas intensitātes fitnesa treniņam.

Individuālo meistarību jebkurā vecumā 
iespējams trenēt divos Ghetto Games sporta 
veidos – trenera Matīsa Rožlapas vadībā 
basketbolā un trenera Jāņa Jansona vadībā 
florbolā. Basketbola treniņi norisinās ka-
tru otrdienu plkst.18.00 Tīrainē, basketbola 
laukumā pie BMX trases, Tīraines dārzos 
6, un trešdienās plkst.18.00 Jaunmārupes 
pamatskolas stadionā, Mazcenu alejā 4a. 
Florbola treniņi notiek katru ceturtdienu 
plkst.18.00 Mārupes vidusskolas Futbola 
laukumā, Kantora iela 97.

Paralēli treniņiem katru pirmdienu visas 
vasaras garumā Mārupē un Jaunmārupē 
norisinās arī florbola un futbola turnīri, ku-
ros pieteikties dalībai var jebkurā to norises 
reizē. Superfinālā, kas Mārupē norisināsies 
31.augustā, sezonas kopvērtējumā Vecākās 
grupas stiprākās komandas sacentīsies par 
divām vērtīgām balvām: Ghetto Floorball 

Otrai sezonai startu dod Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
Sporta Centra vadītāja Silvija 
Bartuševiča, deputāts Renārs 

Freibergs, Mārupes vidusskolas 
direktors Jānis Lagzdakalns, GG 

pārstāvis Antons Semenaks un GG 
kustības līderis Raimonds Elbakjans 

1.vietas ieguvēji iegūs ceļojumu uz Spāniju, 
bet Ghetto Football 1.vietas ieguvēji – 1000 
eiro naudas balvu.

Ghetto Floorball trīs vecuma grupās – 
U13, U16 un Vecākā grupa – pirmdienās 
plkst.18.00 norisinās Mārupes vidusskolas 
stāvlaukumā, Kantora ielā 97. Ghetto Foot-
ball spēles katru pirmdienu no plkst.19.00 
tiek aizvadītas Jaunmārupes futbola 
stadionā, Īvju ielā 5/7. Mārupes Ghetto Foot-
ball formāts atšķiras no Grīziņkalnā ierastā, 
jo šeit savā starpā jāsacenšas komandām 
septiņu spēlētāju sastāvā.

Ieva Ancāne, Ghetto Games

8.augustā riteņbraukšanas svētki 
Mārupes jaunākajiem iedzīvotājiem

8.augustā, novada svētku ietvaros, 
jaunmārupē norisināsies viens no 
riteņbraukšanas sacensību seriāla “Bal-
tais Cerību kauss” posmiem. 

Jaunmārupes posmā notiks “Baltais 
Cerību kauss 2015” kritērija brauciens 
zēniem/jauniešiem un Veiklības braucieni 
mazākajiem (no 2004. līdz pat 2012.gadā 
dzimušajiem) ar jebkura veida riteņiem.

Par godu Mārupes 90.gadadienai 
sacensības tiks atklātas ar netradicionālo 
velosipēdu konkursu – 90 metru brauciena 
parādi. Paralēli sacensībām visas dienas 
garumā būs arī ģimenes riteņbraukšanas 
pasākums, radošās darbnīcas, rotaļas, de-
jas un dziesmas ar pasaku varoņiem. Tiks 
noteikti labākie braucēji un līdzjutēji tādās 

nominācijās kā “Jaunākais braucējs” un 
“Aktīvākais vecāks”. Uzvarētāji tiks sveik-
ti ar pārsteiguma balvām no A/S “Tukuma 
Piens” u.c. Īsteniem velo cienītājiem būs 
iespēja pagatavot “Eko velo” kokteili.

Latvijas lielākais jaunatnes 
riteņbraukšanas sacensību seriāls “Baltais 
Cerību kauss” norisinās otro sezonu pēc 
kārtas. Šogad zēnu, jauniešu un meiteņu 
grupu sportistiem sacensību seriāls tiek 
organizēts kopumā astoņos posmos dažādās 
Latvijas vietās. Plašāka informācija par 
sacensībām Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijas mājaslapā www.lrf.lv.

Sporta braucieniem Mārupes posmā būs 
jāpiesakās iepriekš, bet bērni un ģimenes 
braucieniem varēs pieteikties arī uz vietas.

Eiropas motokrosa 
čempionāta posmā Polijā 
mārupietis sestajā vietā

Mārupes jaunajiem basketbolistiem 
intensīvs vasaras sākums

Maija un jūnija mēnešos Mārupes 
Sporta centra (SC) U10 un U11 basket-
bola komandas aizvadījušas vairākus 
nozīmīgus turnīrus.

Mārupes un Tīraines sporta kompleksos 
23. un 24.maijā notika starptautiskais bas-
ketbola turnīrs “Marupe Cup ‘2015”. Tajā 
vairāk kā 250 turnīra dalībnieki no Latvijas 
un Lietuvas sacentās divās vecuma grupās 
– 2004. un 2005.gadā dzimušie.

U11 grupā izcīnīta 2.vieta, savukārt 
U10 grupā mārupieši izcīnīja 3 uzvaras un 
ierindojās 5.vietā.

U11 rezultāti: 1.vieta – RSC Sarkan-
daugava/Ķeizarmežs, 2.vieta – Mārupes 
SC, 3.vieta – BS Rīga/Jugla, All Star 
Five: Dāvids Māls (RSC Sarkandaugav/
Ķeizarmežs), Jēkabs Vārna (Mārupes 
SC), Kristians Brencis (BS Rīga/Jugla), 
BS Rīga (Aleksis Gaidamovičš), Jakūbas 
Fominas (Sarunas BA), Shooting Contest 
uzvarētājs – Jēkabs Vārna (Mārupes SC)

U10 rezultāti: 1.vieta – KM Perkunas, 
2.vieta – IMSS/Salaspils, 3.vieta – DSN/
Fomins, All Star Five: Martynas Me-
jeras (KM Perkunas), Layrunas Vilimas 
(KM Perkunas), K. Āboltiņš (IMSS/
Salaspils), Juris Vītols (DSN/Fomins), 
Lauris Putniņš (BS Rīga/Jugla), Shooting 
Contest uzvarētājs – Ernests Spridzāns 
(Pārdaugava).

Apbalvošanas ceremonijā balvas un 
medaļas pasniedza Latvijas valsts izlases 
spēlētājs Rolands Freimanis.

Par atbalstu turnīra organizēšanā tā 

inicators un Mārupes komandu treneris 
Matīss Vārna saka paldies Mārupes SC 
vadītājai Silvijai Bartuševičai, tiesnešiem, 
sekretāriem, kā arī SC administrācijas dar-
biniekiem par lielisko darbu un pozitīvo 
attieksmi turnīra dienās. Paldies sadarbības 
partneriem no B.a.l.l. veikala un Dināram 
Kvedovam par sportiskajām dāvanām.

Visas sezonas garumā Mārupes SC 
U11 komanda piedalījās BBBL (Bal-
tic Boys Basketball League) sacensībās. 
Pēc regulārā čempionāta mūsu komanda 
ierindojās 7.vietā un kvalificējās Play off 
spēlēm. Tās notika no 29. – 31.maijam 
Mārupes sporta kompleksā. Pirmajā spēlē 
pieveikta Keila (Estonia) komanda ar 
rezultātu 35:19, taču turpinājums nebija 
tik veiksmīgs – zaudējumi 3 nākamajās 
spēlēs pret Valmieras, Mescheryakov BC 
(Belarus) un Tarvas Rakvere (Estonia) 
komandām un 8.vieta kopvērtējumā.

No 1.līdz 4.jūnijam Mārupes SC U10 un 
U11 komandas piedalījās “Kāruma Kausa” 
finālposmā, kur U10 izcīnīja godalgoto 
3.vietu.

U11 zēnu komanda “Kāruma Kauss” 
finālposmā ierindojās 7.vietā.

Vasaras periodā jaunie basketbolisti 
turpinās trenēties, attīstīt fiziskās īpašības, 
kā arī apgūs jaunas tehnikas prasmes un 
iemaņas.

Mārupes SC basketbolistu aktivitātēm 
var sekot līdzi arī Facebook vietnē.

Matīss Vārna
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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.

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Veronika Bolbate (dzimusi 01.05.2015.)
Hanna Jasmīna Pūle 

(dzimusi 01.05.2015.)
Alise Toropova  (dzimusi 01.05.2015.)
Eduards Lasis  (dzimis 27.04.2015.)
Kristens Vešters  (dzimis 03.05.2015.)
Kaspars Matisons   (dzimis 27.04.2015.)
Mona Āriņa (dzimusi 04.05.2015.)
Kristiāna Matisone 

(dzimusi 04.05.2015.)
Ance Rēdmane  (dzimusi 09.05.2015.)
Jurģis Augusts Esterliņš 

(dzimis 12.05.2015.)
Magnuss Ziediņš (dzimis 09.05.2015.)
Dmitrijs Koržovs (dzimis 16.05.2015.)
Dārta Zariņa  (dzimusi 16.05.2015.)
Everts Zariņš (dzimis 22.05.2015.)
Enija Alekse (dzimusi 14.05.2015.)
Elīza Lange (dzimusi 22.05.2015.)
Alise Skrastiņa (dzimusi 19.05.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Leokādija Strode 
(20.05.1926. - 05.05.2015.)

Aneļa Pavloviča 
(01.02.1929. - 18.05.2015.)

Anna Kļaviņa 
(01.04.1938. - 16.05.2015.)

Jānis Kumpiņš 
(05.05.1941. - 17.05.2015.)

Bahitžans Mambetovs 
(13.01.1950. - 18.05.2015.)

Anna Fricfelde 
(18.06.1938. - 20.05.2015.)

Ņina Kauliņa 
(31.10.1930. - 21.05.2015.)

Marija Tihonova 
(11.07.1953. - 24.05.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

15.05.2015.
Andris Aisters un Ilze Leimane
Leons Pelcis un Skaidrīte Pikse

22.05.2015.
Jānis Jankovskis un Ingrīda Kalniņa

Jānis Bērziņš un Elīna Biedre
27.05.2015.

Dainis Izāks un Iveta Kraule
29.05.2015.

Māris Esko un Ksenija Linda Romašenko
Šons Kavanā un Līga Vilšķerste                     

PAZIŅOJUMS 
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 

biedrības valde aicina š.g. 8. un 9.augustā 
doties pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Lietuvu.

Biedrus, to ģimenes locekļus un 
biedrības atbalstītājus lūdzam pieteikties 
līdz š.g. 15.jūlijam pa telefoniem: Laima- 
67933750, 27194343; Jānis -29819766. 

4.jūlijā 
Rīgas sv.Alberta Romas katoļu 

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

Katoļu baznīcas 
dievkalpojumi notiks
2015. gada 28.jūnijā plkst. 14.00 Mārupes 

novada Mūzikas un mākslas skolas zālē 
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē), kurus 
svinēs priesteris Andris Kravalis.

Visi laipni aicināti!

Sveicam mūsu seniorus 
apaļajās jubilejās

Valentīnai Žaravinai 2. 
maijā palika 85 gadi

Varvarai Koļesņikovai 
7. maijā palika 90 gadi
Dzintrai Ozoliņai 
7.maijā palika 80 gadi
Anastasijai Ozoliņai 10. 
maijā palika 85 gadi
Leontīnei Pabērzai 12. 
maijā palika 92 gadi

Regīnai Čurgeļai 12.maijā palika 80 gadi
Ritai Gobai 13.maijā palika 80 gadi
Jānim Riņķim 14. maijā palika 91 gads
Donatam Slaveckim 15. maijā palika gads
Jānim Ciršam 16. maijā palika 85 gadi
Ainai Bērziņai 16. maijā palika 91 gads
Rabijai Jakupovai 19. maijā palika 91 gads
Glikerijai Ostrovskai 19.maijā palika 80 gadi
Jānim Treimanim-Freimanim 23. maijā 
palika 85 gadi
Jeļenai Bušai 30. maijā palika 92 gadi

Mārupes hokeja komanda teicami noslēgusi sezonu

EHl 9 divīzijās apvieno vairāk kā 100 
komandas. Hokeja komanda „Mārupe” 
pirmo reizi startēja spēcīgākajā 
RZ divīzijā. Neskatoties uz vairāku 
spēlētāju traumām (izšķirošajā play 
off spēlē dažādu traumu dēļ nevarēja 
piedalīties pieci vadošie spēlētāji), dau-
dzu skatītāju klātbūtnē „Inbox” hallē 
31.maijā izdevās trešo reizi pieveikt 
ļoti spēcīgo „Marels Būvi” ar rezultātu 
2:0. līdz ar to sērijā līdz trīs uzvarām 
„Marels Būve” tika pieveikta ar 3:0 
(5:4; 4:1; 2:0).

Visa komanda nodemonstrēja ārkārtīgi 
pašaizliedzīgu un taktiski gudru sniegu-
mu, bet lieliski nostāvēja vārtsargs Uldis 
Eldmanis. Play off vērtīgāko spēlētāju 
dažādas balvas ieguva vārtsargs Uldis 

Eldmanis, uzbrucēji Mārtiņš Skuška un 
Edgars Bušmanis, kā arī aizsargs Rihards 
Dombrovskis.

Bez jau minētajiem spēlētājiem 
panākumus kaldināja komandas kapteinis 
Roberts Reboks, Armands Simsons, An-
drejs Skroderis, Viesturs Rauza, Edgars 
Garozs, Valdis Seratinskis, Raitis Macāns, 
Sandis Miltovičs, Ģirts Bebrovskis, Ivo 
Feldmanis, Renārs Ķemzāns, Raivis 
Kasņikovskis, Eduards Krustiņš, Krišjānis 
Grīva.

Komandas treneris Māris Skuška un di-
rektors Edgars Jansons cer, ka šis panākums 
stimulēs populārās sporta spēles attīstību 
Mārupē un, pateicoties Mārupes Domei 
par sniegto atbalstu, cer, ka sadarbība 
turpināsies.

26. jūlijā 
Mārupes novada kapusvētki

Plkst. 14:00 Mazcenu kapos
Plkst. 16:00 Mārupes kapos
Dievkalpojumus vadīs Rīgas Lutera 

draudzes virsmācītājs Kaspars Simanovičs

Arī vasarā turpinās foto konkurss 
“Mārupe – manas mājas”!

Mārupes novada 
90.dzimšanas gada iet-

varos biedrība “Pierīgas partnerība” 
sadarbībā ar Mārupes novada Domi un VAS 
“Starptautiskā lidosta “Rīga”” atbalstu rīko 
foto konkursu “Mārupe – manas mājas”.

Piedalīties konkursā aicināts ikviens, 
neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un 

pieredzes. Gaidītas ir dažādu gada laiku 
fotogrāfijas tādās tēmās kā “Mārupes 
novada ikdienas un sabiedriskā dzīve 
(pasākumi)”, “Veselīgs dzīvesveids un 
aktīvā atpūta Mārupes novadā”, “Mārupes 
novads dažādos gadalaikos”, “Lietas un 
vietas, kas Mārupes novadā liek justies kā 
mājās”. 

Fotogrāfijas līdz š.g.5.novembrim var 
nosūtīt uz e-pastu marupei90@marupe.lv 
ar norādi “Foto konkursam” vai personīgi 
iesniegt Mārupes novada Domē, Dauga-
vas ielā 29, Mārupē. Konkursa nolikums 
un pieteikuma anketa pieejama interneta 
vietnē www.marupe.lv/aktuali, sadaļā “Foto 
konkurss”.

19.07. – Konrādu skvēra tirdziņš

16.08. – Konrādu skvēra tirdziņš un itāļu pēcpusdiena 

20.09. – Konrādu skvēra tirdziņš un 
Mārupes aktīvā tūrisma sezonas noslēgums

18.10. – Konrādu skvēra tirdziņš Māras zīmē 

15.11. –Konrādu skvēra tirdziņš Patriotu nedēļas ietvaros

20.12. – Ziemassvētku Konrādu skvēra tirdziņš un Baltais koncerts


