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MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Mārupes aktīvā tūrisma sezona atklāta!

Pirmdien, 4.maijā ar tautas velo-
braucienu “Zaļi dzīvot Mārupē” tika 
dots starts aktīvajai tūrisma sezonai 
Mārupes novadā! Pasākuma mērķis 
bija veicināt veselīgu dzīvesveidu un 
popularizēt riteņbraukšanu kā vie-
nu no aktīvās atpūtas veidiem, kā arī 
iepazīstināt velobrauciena dalībniekus 
ar tūristu piesaistes objektiem Mārupes 
novadā. Pasākumā piedalījās 185 visu 
vecumu riteņbraucēji – gan mārupieši, 
gan viesi no Rīgas un apkārtējiem 

kaimiņu novadiem. 
Tūrisma sezona Mārupē tika atklāta 

valsts svētku noskaņās, tāpēc  mārupiešiem 
bija iespēja Kultūras namā noskatīties 
režisora Jāņa Rušenieka filmu „Beidzot 
brīvi?” un tad visiem kopā doties uz velo-
brauciena startu.

Velobraucējiem bija iespēja baudīt sau-
laino dienu ne tikai ripinot pa asfaltētām 
Mārupes ielām, bet arī pacīnoties ar smal-
ku smilšu segumu grūtākajos maršruta 
posmos. Pasākuma dalībnieki dienas gaitā 

ciemojās trīs novada aktīvās atpūtas objek-
tos – zirgu stallī “Zirgzandales”, veikborda 
parkā “Marupe Wake Park” un atpūtas vietā 
“Mārtiņu ezers”, kur brīvdabas piknikā 
baudīja uz ugunskura vārītu zupu un tēju. 
Velobrauciens veda gar upītēm Mārupīti 
un Neriņu, dižkokiem un interesantiem 
apskates objektiem kā Švarcekmuiža un 
lidostas “Rīga” lidlauka spice.

Brīvas 
vakances skolēnu 
vasaras darbam

Mārupes pašvaldība šogad 92 
skolēniem piedāvā iespēju vasaras 
mēnešos strādāt pašvaldības iestādēs. 
Lielākais vairums vakanču tika 
aizņemtas jau pirmajās pieteikšanās 
dienās, taču dažas brīvas darba vietas 
skolēniem sākot no 15 gadiem vēl ir 
pieejamas. 

Aicinām pieteikties jauniešus, kas vēlas 
augustā strādāt Jaunmārupes pamatskolā 
un Skultes sākumskolā par pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzinātāju palīgiem.

Papildus informācija pie Mārupes no-
vada Domes jaunatnes lietu speciālistes 
Jolantas Grosbergas-Gerneres pa tālr. 
67149868, 29857620 vai rakstot uz e-pastu 
jolanta.grosberga@marupe.lv.

Lielajā talkā vākti atkritumi, stādīti krūmi un sakopts mežs
Sestdiena, 25.aprīlis, visā Latvijā bija 

rosīga diena – ļaudis tērpušies gumi-
jas zābakos un bruņojušies grābekļiem 
bija satopami arī Mārupē malu 
malās. Sakopšanas darbi notika gan 
daudzdzīvokļu māju pagalmos, gan 
atpūtas vietās, ceļa malās un mežu stigās.

Tā kā sestdien bija āra darbiem ļoti 
piemēroti laikapstākļi, talciniekus visos no-
vada ciemos varēja satapt jau no paša rīta. 
Mārupē „Vecozolu namu” iedzīvotāji uzpo-
sa pagalmus un dīķa apkārtni, lasīja atkritu-
mus, tīrīja grāvmalas. Mārupes vidusskolas 
aktīvisti šogad pulcējās Dreimaņu ielā, kur 
āra sporta laukumā labiekārtoja volejbola 
laukumu.

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 10, pie 
daudzdzīvokļu mājas talkas dienā bija 
pulcējušies lieli un mazi talkotāji. Kopīgiem 
spēkiem tika sakopts mājas pagalms, 
apzāģēti kociņi, ierīkoti jauni soliņi, 
pielīdzinātas taciņas. Nobruģēts arī laukums 
stikla taras atkritumu konteineram, mazgāti 
logi un durvis, mainītas un krāsotas balkona 
margas un fasādes metāla konstrukcijas. Pēc 
strādāšanas talcinieki visi kopā mielojās, 
rotaļājās, dziedāja un sportoja.

Turpinājums 4.lpp.

Turpinājums 4.lpp.

Nāc mācīties 
Mārupes 

vidusskolā!

Piedāvājam  Mārupes vidusskolas 7. 
klasē mācības matemātikas, valodu un 
vispārizglītojošā novirziena programmās. 
Dokumentu iesniegšana no 1. jūnija līdz 
12. jūnijam.

10. klasē aicinām pieteikties mācībām 
komerczinību programmā, matemātikas un 
vispārizglītojošā  novirziena programmās. 
Dokumentu iesniegšana no  15. jūnija līdz 
17. jūnijam. 

Plašāka informācija par mācību 
programmām skolas mājas lapā www.
marupe.edu.lv

Mārupes vidusskolas administrācija

Jaundzimušo 
sveikšana “Esmu 

mazais mārupietis”
16.maijā plkst.11.00 Mārupes 

Kultūras namā, Daugavas ielā 29, 
norisināsies pirmais Mārupes no-
vada jaundzimušo sveikšanas svinīgais 
pasākums “Esmu mazais mārupietis”.

Uz pasākumu aicinātas ģimenes ar 
mazuļiem, kas dzimuši 2015.gada janvārī, 
februārī un martā un ir deklarēti Mārupes 
novadā.

Tālrunis informācijai 67 149 868.

Talkas dienā Mārupes pašvaldības pārstāvji kopā ar 
Mārupes uzņēmējiem sakopa meža apkārtni 

Jaunmārupē pie piemiņas vietas latviešu karavīriem
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Saimnieciskie darbi 

aprīlī
Izsludināti iepirkumi

• Būvuzraudzība Rožu ielas bērnudārzam, 
piedāvājumu iesniegšana 18.05.2015.

• Mārupes novada pašvaldības iestāžu 
remonts, piedāvājumu iesniegšana 
18.05.2015.

• Fasādes žalūziju piegāde un uzstādīšana 
Tīraines sporta kompleksam, 
piedāvājumu iesniegšana 18.05.2015.

• Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes 
novada teritorijā un pašvaldības iestādēs, 
notiek piedāvājumu vērtēšana.

• Grāmatas “Mārupes novads Māras 
zīmē” iespiešana, pieņemts lēmums slēgt 
līgumu ar SIA „PNB Print”.

• Iekšējā audita veikšana AS „Mārupes 
komunālie pakalpojumi”, pieņemts 
lēmums slēgt līgumu ar SIA „Deloitte 
Audits Latvia”.

Iepirkumu rezultātā noslēgti līgumi ar:
• SIA „Vides pakalpojumu grupa” par 

zāles pļaušanu Mārupē un Tīrainē; 
līguma summa 21 779,99 eiro, ar 
SIA „VR Projekts” par zāles pļaušanu 
Jaunmārupē un Skultē; līguma summa 
16 939,99 eiro, ar SIA „VR Projekts” par 
meliorācijas grāvju nogāžu pļaušanu; 
līguma summa 12 099,99 eiro, termiņš 
visās daļās 31.10.2015.

• SIA „Lukoil Baltija R” par degvielas 
piegādi, līguma summa 162 139,99 eiro, 
termiņš 05.05.2017.

• SIA „OZOLA un BULA, arhitektu bi-
rojs” par Mārupes vidusskolas rekon-
strukcijas tehniskā projekta izstrādi; 
līguma summa 27 134,25 eiro, termiņš 
21.07.2015.

• SIA „Forsitija” par griezto ziedu, telpau-
gu un sezonālo augu piegādi Mārupes no-
vada pašvaldībai; ar SIA „Mārupes zieds” 
par ziedu kompozīciju izgatavošanu un 
piegādi Mārupes novada pašvaldībai; 
līgumu summa līdz 25 409,99 eiro, 
termiņš abās daļās 30.04.2017.

• SIA „TOI TOI Latvija” par pārvietojamo 
tualešu nomu un apkalpošanu; līguma 
summa 50 819,99 eiro, termiņš 
30.04.2017.

Domes izpilddirektors I. Punculis

Dome lēma 29.aprīļa 
Domes sēdē

• Lēma atvērt Jaunmārupes pamatskolā 
papildus pirmo klasi ar 2015./2016.
mācību gadu.

• Apstiprināja nolikumu „Par Mārupes no-
vada pašvaldības balvu izglītībā „Gada 
pedagogs””.

• Apstiprināja bērnu un jauniešu vasaras 
nometņu konkursa uzvarētājus.

• Lēma piešķirt volejbola trenerim Zigis-
mundam Grigoļunovičam atzinības rakstu 
par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu 
darbu Mārupes novada volejbola 
izaugsmē un attīstībā.

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

• Lēma par finansiālu atbalstu sportistiem.
• Pieņēma zināšanai AS „Mārupes 

komunālie pakalpojumi” 2014.gada 
pārskatu.

• Lēma atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz Stopiņu novada pašvaldībai 
piederošām 788 SIA „Rīgas apriņķa 
avīze” kapitāldaļām.

• Lēma organizēt atkārtotu konkursu 
„Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu 
un jauniešu nometņu organizēšanai 
Mārupes novadā 2015.gadā”.

• Apstiprināja zemes ierīcības projek-
tus, piešķīra nosaukumus un noteica 
apgrūtinājumus, lietošanas mērķus 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

• Pieņēma saistošos noteikumus Nr.7 
„Grozījumi Mārupes novada Domes 
2014.gada 28.maija saistošajos noteiku-
mos Nr.15 „Mārupes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkcijas īstenošanas kārtība””.

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Kā sagrozīt patiesību jeb 
Rail Baltica ēnu gājiens Dome lēma 22.aprīļa 

Domes sēdē
• Apstiprināja zemes ierīcības projektus, 

piešķīra nosaukumus, adreses un no-
teica apgrūtinājumus, lietošanas mērķus 
vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

• Lēma organizēt Mārupes novada bērnu  
un jauniešu riteņbraukšanas svētkus 
Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā 2015.gadā un izsludināt 
konkursu.

• Lēma organizēt Mārupes tenisa atklātās 
jaunatnes komandu vasaras un ziemas 
meistarsacīkstes Mārupes novada 
administratīvajā teritorijā 2015.gadā un 
izsludināt konkursu.

• Noteica koplietošanas meliorācijas 
sistēmas, kurām plānots piešķirt 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot 
pašvaldības nozīmes grāvju sarakstu un 
grāvju attēlojumu kartē.

• Apstiprināja nolikumu „Mārupes novada 
Domes atzinības rakstu un Apbalvojumu 
piešķiršanas kārtība”

• Lēma par finansiālu atbalstu sportistiem
• Lēma piešķirt Mārupes novada Domes 

atzinības rakstu Mārupes novada 
Mārupes mūzikas un mākslas skolas di-
rektores vietniecei Inesei Bušmanei un 
pedagoģei Sanitai Šuriņai.

Domes priekšsēdētājs M. Bojārs

Daudzi no jums domā, ka demokrātija 
ir valsts pamatā. Tā domāju arī es, taču 
kā ir ar statistiku?

Vai tiešām pilnīgi vienmēr statistika 
ir patiesās situācijas attēlojums un vai 
ar nemākulīgi organizētu iedzīvotāju 
viedokļu statisko datu vākšanu nevar 
sabiedrībai nodarīt lielāku ļaunumu 
nekā bez tās?

Mārupe, 2015 gada 23 aprīlis
Gados jauna sieviete klīst no mājas 

uz māju, lai veiktu iedzīvotāju aptau-
ju jautājumā par dzelzceļa izbūvi un 
sadzīvošanu ar to. Jautājumi neitrāli… 
atbildes vari izvēlēties no piedāvātajām 
(labs, slikts …aptuveni tā), taču atzīmes 
lapā sieviete veic manā vietā. Aptauja nav 
gara, tomēr mans laiks tiek tērēts. Pabeid-
zot aptauju, sajūta tāda neizprotama un 
nodomāju, kāpēc mani muļķo un godīgi 
nelieto vārdu salikumu Rail Baltica, tāpēc 
apjautājos, kas ir pasūtītājs. Saņemot at-
bildi, uzzinu, ka ne jau Mārupes Dome, 
bet gan SIA „Estonian, Latvian & Lithu-
anian Environment”, kuras uzdevumā 
jaunās sievietes darba devējs SIA „AC 
konsultācijas” viņu te darbdienas vidū, kad 
80%-90% strādājošo cilvēku ir darbā, ir 
atsūtījis uz Mārupi. Kas gan darba dienā ir 
mājās? Es esmu, jo auklēju jaunpiedzimušo 
bērnu, kas vēl?

Vai tiešām tas ir īstais veids, kā noskaidrot 

sabiedrības nostāju dzelzceļa jautājumā - 
ierodoties uz mājām darba dienā un darba 
laikā?  Un vai tādā veidā veikta aptauja SIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environ-
ment” liecinās par īsto sabiedrības viedokli? 
Paskatos nedaudz internetā un uzzinu, 
ka pieminētais uzņēmums ir uzvarējis un 
noslēdzis līgumu ar “Rail Baltica” projekta 
organizētājiem. Līdz ar ko man uzreiz ro-
das jautājums - vai šī statistika ir veikta 
neprofesionāli netīšām vai apzināti?

Pēc šī visa atliek secināt, ka šī lai-
kam ir kārtējā reize, kad demokrātijas un 
statistikas aizsegā Lielprojekta pasūtītājs, 
šoreiz „Rail Baltica”, izrēķinās ar 
pamatiedzīvotājiem, padarot tos par na-
ivajiem iezemiešiem, izmantojot statistiku. 
Saprotu, biznesam ir jāizdzīvo, bet vai man 
un citiem mārupiešiem ir jāsamierinās ar 
demokrātijas nogalināšanu? 

Sabiedriskajā apspriedē mēs vienoti 
teicām: NĒ RAIL BALTICA CAUR 
MĀRUPEI, tad nu lūdzu, lai “Rail Baltica” 
pasūtītāji ciena mūsu pilsoniskās tiesības, 
kā arī mūsu ievēlēto Mārupes Domi, nevis 
veic fiktīvas iedzīvotāju aptaujas. Starp 
citu, vai pie jums arī bija?

Patiesā cieņā,
Santa Baltaisvilks, Mārupes novada 

Vētras ciema jaunā māmiņa 

PS. Ja kāds nav redzējis apspriedi, tā 
atrodama pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Video.

Par novada sporta 
laukumu attīstību

2015.gada maijā noslēdzas iepirkums 
par sporta laukuma Gerberu ielā rekon-
strukcijas būvdarbiem. Jaunmārupes 
stadiona un Skultes sporta laukuma 
rekonstrukcijas projektēšana tiek 
pārcelta uz nākamo gadu. 

Novada attīstības programma 2013.-
2019.gadam paredz dažādus pasākumus 
sporta infrastruktūras attīstībai, t.sk., 
Jaunmārupes stadiona un sporta laukumu 
Gerberu ielā un Skultē rekonstrukciju. 
Lai uzklausītu iedzīvotāju domas, 2014.
gada janvārī Mārupes pašvaldība rīkoja 
sabiedriskās apspriešanas. Pēc viedokļu 
apkopšanas tika definēti darba uzdevumi 
sporta laukumu rekonstrukcijas projektiem 
un atbilstoši iepirkumam 2014.gada rudenī 
slēgti līgumi par projektēšanu.

Kā informē Mārupes novada Domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 
patlaban veiksmīgi ir pabeigta Ger-
beru ielas sporta laukuma projektēšana. 
“Maijā noslēgsies iepirkums par Ger-
beru ielas sporta laukuma rekonstrukci-
jas būvdarbiem, un plānojam, ka četru 
mēnešu laikā laukuma atjaunošanas darbus 
izdosies paveikt. Ļoti vēlētos šo sporta 
laukumu atklāt vēl šī gada septembrī, 
kad visā Latvijā tiks atzīmēta Olimpiskā 
diena,” stāsta I.Krēmere.

Ne tik veiksmīgi izvērsusies sadarbība ar 
uzņēmumu, kas izraudzīts Skultes sporta 
laukuma un Jaunmārupes stadiona rekon-
strukcijas projektu izstrādei. Ņemot vērā 
nekvalitatīvo darbu, Dome lēmusi ar pro-
jektu izstrādātājiem vienoties par līguma 
izbeigšanu un š.g. maijā sludināt projektu 
izstrādes iepirkumu no jauna, tādējādi 
būvniecības darbus šiem sporta laukumiem 
plānojot nākamajā gadā.

Kate Nītiņa

Iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību 
drošībai savās mājās

Iestājoties siltākam laikam, Mārupes 
Pašvaldības policija vēlas atgādināt 
iedzīvotājiem, ka ir jāpievērš lielāka 
uzmanība savu īpašumu un materiālo 
vērtību nosargāšanai, lai nekļūtu par 
upuriem negodprātīgām personām.

Ir mārupieši, kas saskārušies ar situāciju, 
kad zagļi veic nelikumīgās darbības pat 
tad, kad namu īpašnieki ir mājās, izmanto-
jot metodi ar logu izurbšanu.

Kā informē Pašvaldības policijas 
priekšnieks Juris Jēkabsons, policijas dar-
binieki patrulēšanas lakā ir ievērojuši, ka 
iedzīvotāji arī nakts laikā atstāj neaizvērtus 
pagalmu vārtus. Pagalmos atrodas 
velosipēdi, dārza tehnika, kā arī citas 
vērtīgas mantas. “Jārēķinās, ka vieglprātīga 
attieksme pret savu īpašumu var novest pie 
nepatīkama pārsteiguma īpašniekus un pie 
vieglas peļņas negodprātīgās personas. 
Tāpēc noteikti iesakām pievērst lielāku 

uzmanību tam, lai prombūtnes laikā tiktu 
noslēgti vārti un mājas durvis, netiktu 
atstāti atvērti logi,” saka J.Jēkabsons.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
policija atgādina, ka nav vēlams 
velosipēdus atstāt kāpņu telpās, kā arī uz 
balkoniem. Tāpat neesot nozīmes pirkt 
dārgam velosipēdam lētu slēdzeni, jo tā 
visbiežāk nav šķērslis zaglim. Arī namu 
ieeju durvju kodu atslēgu uzlaušana 
lielākoties zagļiem nesagādā grūtības.

“Lai gan pēc Pašvaldības policijas rīcībā 
esošās informācijas novadā zādzību skaits 
šobrīd nav pieaudzis, būsim piesardzīgi 
un par nevēlamām personām ziņosim 
Pašvaldības policijas dežūrdaļai, kas 
nekavējoties izbrauks un noskaidros 
apstākļus,” aicina J.Jēkabsons.

Mārupes pašvaldības Dežūrdaļas dien-
nakts tālr. 67933470

Paziņojums par 
detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 
nekustamajiem  īpašumiem 
„Krūmvēveri” un „Ziediņi-2”
Mārupes novada Dome 2015.gada 

22.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu Nr. 
8. “Par nekustamo īpašumu „Krūmvēveri” 
(kadastra Nr. 8076 012 0031)  un 
„Ziediņi-2” (kadastra Nr. 8076 012 0075), 
Mārupes novadā, detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”

Publiskā apspriešana notiks no 5.05.2015. 
līdz 2.06.2015. Ar detālplānojuma projek-
tu var iepazīties līdz 2.06.2015 Mārupes 
novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, 
Mārupe), būvvaldes darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 
detālplānojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015.gada 18.maijā plkst. 17.00 Mārupes 
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus ie-
sniegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesn-
iedzot 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 5.05.2015. līdz 2.06.2015. 
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Teritorijas 
plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67149862. 
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Īstenojot LEADER 

projektu, pašvaldība 
iegādājas pārvietojamās 
tribīnes, strītbola grozus un 

apbalvošanas 
podestus

PROjEKTU lĪDZFINANSē EIROPAS SAVIENĪBA

Mārupes novada pašvaldība īstenojusi 
LEADER projektu „Pārvietojamo 
tribīņu, pārvietojamo strītbola grozu 
un apbalvošanas podestu iegāde” (Nr. 
14-04-LL37-L413201-000007), kura 
mērķis bija iegādāties  āra pasākumu 
rīkošanai nepieciešamos pamatlīdzekļus.

Lai novada pasākumu dalībniekiem būtu 
iespējams ērti vērot sporta un kultūras 
pasākumus brīvā dabā, projekta ietva-
ros tika iegādātas pārvietojamās skatītāju 
tribīnes, kas sastāv no atsevišķiem 
moduļiem, kopā nodrošinot sēdvietas 300 
skatītājiem. Iegādāti arī divi strītbola grozi 
un apbalvošanas podesti sporta sacensību 
rīkošanai.

Projekta kopējais budžets: EUR 20 
628.08. Publiskais finansējums: EUR 15 
353.20

Latvānis = cīņa ar vējdzirnavām?

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu
2015.gada 1.janvārī spēkā stājās 

grozījumi Meliorācijas likumā, kas paredz 
iespēju pašvaldībai piedalīties pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas 
sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā 
un uzturēšanā, nosakot pašvaldībai 
nozīmīgus meliorācijas grāvjus.

Atbilstoši Meliorācijas likuma 1.pan-
ta 5.1 punktam pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēma ir 
koplietošanas meliorācijas sistēma, kas 
būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības 
teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves 
teritorijās, lauksaimniecības un mežu 
teritorijās, infrastruktūras objektos 
(ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objek-
tos, pašvaldības polderos). Saskaņā ar 
Meliorācijas likuma 22.1 pantu pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu 
nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai 
tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties 
pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas būvniecībā, 
ekspluatācijā un uzturēšanā. 

Meliorācijas likuma 22.2 panta 1.daļa no-
saka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem 

kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma 
pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē 
to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
viedokli, kuru zemes robežās atrodas 
koplietošanas meliorācijas sistēma.

Pašvaldības likumīgai iesaistei meliorācijas 
sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un 
uzturēšanā Mārupes novada dome 2015.gada 
22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.17 (sēdes pro-
tokols Nr.5) “Par koplietošanas meliorācijas 
sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 
statusu”. Pamatojoties uz šo lēmumu, tika 
noteikti meliorācijas grāvji, kuriem plānots 
piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu. Grāvju 
karti var apskatīt pašvaldības interneta 
vietnē www.marupe.lv sadaļā Attīstība un 
plānošana/Meliorācija.

Atsaucoties uz augstāk minēto, aicinām 
Mārupes novada iedzīvotājus, kuru 
nekustamā īpašuma robežās atrodas 
koplietošanas meliorācijas sistēmas grāvji, 
kuriem plānots piešķirt pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, 
līdz 8.jūnijam sniegt viedokli par pašvaldības 
nozīmes koplietošanas grāvja statusa 
piešķiršanu. Savu viedokli dariet zināmu 
Attīstības nodaļā Ilzei Krēmerei un Solvi-

tai Upmanei zvanot pa tālr. 67149875 vai 
rakstot uz e-pastiem: ilze.kremere@marupe.
lv un/vai solvita.upmane@marupe.lv.

Līdz septembrim ir plānota viedokļu 
apkopošana par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas grāvja statusa piešķiršanu 
koplietošanas meliorācijas sistēmām un 
Domes lēmuma pieņemšana.

Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas grāvju saraksts

Vēsturiski Mārupes novads nav iz-
veidojies par vietu, kurā lielās platībās 
ir izplatījies latvānis (Heracleum sos-
nowskyi Manden). Tajā pat laikā ir 
zināms, ka atsevišķās vietās arī novadā 
ir bijuši gadījumi, kad ir pamatotas aiz-
domas par latvāņa iespējamo augšanu. 

Mārupes novada pašvaldība aicina 
iedzīvotājus, zemju īpašniekus, to tiesis-
kos valdītājus ziņot par teritorijām, kuras 
invadētas ar latvāni. Panākumus latvāņu 
ierobežošanā var gūt, ja to ierobežošanu 
veic vienlaikus visi zemju īpašnieki, kuru 
teritorijas ir invadētas ar latvāni, to da-
rot savlaicīgi un sistemātiski. Tas nozīmē, 
ka šie darbi ir jāveic, nepieļaujot latvāņu 
izziedēšanu, sēklu nogatavošanos un to 
tālāku izplatību.

Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem, 
latvāņa aizņemto platību minimālais 
pieaugums gada laikā sastāda ap 10%. 
Tā var prognozēt latvāņa izplatības tem-

pus turpmākajiem gadiem, ja netiks veikti 
kardināli ierobežojoši pasākumi. Saskaņā 
ar spēkā esošajiem normatīvajiem ak-
tiem, tieši zemes īpašnieks vai valdītājs 
ir atbildīgs par īpašumā esošo latvāņu 
izplatības ierobežošanu vai to iznīcināšanu. 

Kas jādara, ja pēkšņi pamaniet augam 
latvāņus savā vai kaimiņa īpašumā? Ikvie-
nai personai ir tiesības par savu novērojumu 
paziņot zemes īpašniekam vai pašvaldībai, 
bet  zemes īpašniekam vai valdītājam 
ir pienākums nekavējoties paziņot par 
šo faktu pašvaldības lauksaimniecības 
speciālistam un Valsts augu aizsardzības 
dienestam, iesniedzot rakstisku ie-
sniegumu. Iesniegumā ir jānorāda ziņas 
par īpašnieku, jāpievieno ar latvāņiem 
invadētās teritorijas atrašanās vieta un 
platība, jāpievieno zemes plāna kopija, 
kā arī informācija par latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu veicēju. Vēl 
iesniegumā ir jānorāda informācija par 

16. un 23.maijā Mārupē bez maksas savāks lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces
Ar mērķi rūpēties par sakoptu un 

skaistu Mārupes novadu šā gada 16. 
un 23.maijā Mārupes novada dome 
sadarbībā ar vides un atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco Bal-
tia VIDE” organizē lielgabarīta atkritu-
mu (vecu mēbeļu, matraču un līdzīgu at-

kritumu), kā arī nolietoto elektropreču 
bezmaksas savākšanu Mārupes novadā. 

 Mārupes novada iedzīvotāju ērtībām 
lielgabarīta atkritumi un nolietotā elektro-
nika tiks savākti vairākos laikos un dažādās 
vietās Mārupes novadā. Iedzīvotāji ir 
aicināti grafikā norādītajās vietās un laikos 

nogādāt savus lielgabarīta atkritumus un/ 
vai nolietotās elektropreces. Šajās vietās 
attiecīgajā laikā būs transports ar konteineri 
lielgabarīta atkritumiem un atsevišķs trans-
ports nolietoto elektropreču savākšanai. 
Lielgabarīta atkritumu un nolietoto 
elektropreču utilizācija iedzīvotājiem ir 

bez maksas, bet pašiem būs jāparūpējas 
tikai par to nogādāšanu līdz savākšanas 
vietai. 

Atgādinām, ka nolietotās elektropre-
ces nedrīkst būt izjauktas, t.i., piemēram, 
ledusskapim jābūt ar kompresoru, tele-
vizoram – ar kineskopu, bet datoram – ar 
mātes plati u.tml..

Izvešanas grafiks Mārupes novadā:
Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks 16.05.2014. Laiks

no plkst.: līdz plkst.:
Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums 9:00 9:30
Kantora un Plieņciema ielas krustojums 9:40 10:30
Lielā iela 39 10:40 11:10
Lilliju un Pededzes ielu krustojums 11:20 12:10
Laukums pie Mārupes domes 12:20 12:50
Mārupītes gatve 1 13:00 13:30
Mārupītes gatves un Rožu ielas krustojums 13:40 14:10
Vecozolu un Gaujas ielu krustojums 14:20 14:50
Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu 15:00 15:30
Viršu iela 17 15:35 16:00
Mārupes pamatskola/Viskalnu iela 7 16:05 16:30
Vecozolu un Tīraines ielu krustojums 16:40 17:10

*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks 23.05.2014. Laiks
no plkst.: līdz plkst.:

Loka ceļa un Birzes ielu krustojums 9:00 9:30
Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums 9:40 10:10
Rudzu un Priežu ielu krustojums 10:20 10:50
Mazcenu aleja, laukums pie Mūzikas skolas 11:00 11:30
Mazcenu aleja, pie veikala Bice 11:40 12:10
Skultes iela 17, pie veikala 13:00 13:30
Skultes iela 12 13:40 14:10
Priežu un Ozolu ielas krustojums 14:25 14:55

*Katrā punktā iespējama +/- 15 min novirze no laika

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Eco Baltia VIDE Rīgas reģiona klientu 
apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 67 517 600, 67 517 606, vai rakstot uz e-pastu: 
riga@vide.ecobaltia.lv.

Tīra vide sākas šeit!

laiku, kad plānots veikt latvāņa izplatības 
ierobežošanas pasākumus, un izmantojamā 
metode.  

Ir jāatceras, ka latvānis pieprasa 
īpašu uzmanību, to atrodot un uzsākot 
iznīcināšanas procesu, ir jāatceras par 
darba drošību, citādi sekas var būt 
nepatīkamas un var pat nākties meklēt 
mediķu palīdzību. Latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumus var veikt ti-
kai pilngadīgas personas, bet ikvienam 
karotājam ir jānodrošinās ar šķidrumu 
necaurlaidīgu apģērbu, neaizsvīstošu se-
jas masku un aizsargbrillēm, gumijas 
zābakiem, gumijas aizsargcimdiem. Pēc 
darbu beigšanas visi aizsardzības līdzekļi 
ir jānomazgā, lai uz ķermeņa nenokļūtu 
latvāņu sula.

Iznīcināšanas procesā ir iespējams iz-
mantot dažādus, praksē jau pārbaudītus 
līdzekļus. Visvienkāršāk un varbūt arī 
lētāk to var veikt mehāniski - ar latvāņa 

ziedu čemuru nogriešanu, centrālo rozešu 
izduršanu, nopļaušanu un augsnes apstrādi. 
Šajā gadījumā ieteicams uzreiz arī veikt 
ziedkopu sadedzināšanu. Šīs metodes 
izmantošana neizslēdz iespēju izmantot 
ķīmisku apstrādi. Speciālisti neizslēdz arī 
iespēju izmantot bioloģisko metodi, kuras 
laikā latvāņa dzinumi tiek noganīti.

Negribas nevienu baidīt, bet, ja 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs neveic 
nepieciešamos darbus latvāņa apkarošanā, 
viņu ir iespējams sodīt. Saskaņā ar Latvi-
jas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
par invazīvo augu sugu izplatības 
ierobežošanas pasākumu neveikšanu var 
izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 
fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiro, 
bet juridiskajām personām – no 280 līdz 
1400 eiro.

Jānis Rušenieks,
deputāts, Vides un komunālo jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs

Grāvja numurs un kods pēc USIK –Nr.9 
(kods 41312); Nr.5 (kods 41312); Nr.4 (kods 
41312); Nr. 6 (kods 41312); Nr. 2 (kods 41312); 
Nr.10 (kods 41312); Nr. 11 (kods 41312); Nr 13 
(kods 41312); Nr.14 (kods 41312); Nr.3 (kods 
41312); Nr.8 (kods 41312); Nr.30 (kods 41312); 
Nr.32 (kods 41312); Nr.46 (kods 41312); Nr.12 
(kods 41312); Nr.29 (kods 41312); Nr.7 (kods 
41312); Nr.18 (kods 41312); Nr.16 (kods 
41312); Nr.39 (kods 3812223); Nr. 27 (kods 
3812223); Nr 60 (kods 3812223); Nr.28 (kods 
3812223); Nr.25 (kods 3812223); Nr.26 (kods 
3812223); Nr.31 (kods 3812223); Nr.34 (kods 
3812223); Nr. 85 (kods 3812223); Nr.35 (kods 
3812223); Nr. 43 (kods 3812223); Nr. 136 (kods 
3812223); Nr.469 (kods 3812223); Nr.141 
(kods 3812223); Nr.123 (kods 3812223); Nr.91 
(kods 3812223); Nr.58 (kods 3812223); Nr.75 
(kods 3812223); Nr.13 (kods 3812223); Nr.14 
(kods 3812223); Nr.15 (kods 3812223).
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Paziņojums par detālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai nekustamajam īpašumam „Zemieši”

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma “Ezermalas” 

detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
22.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 “Par 
nekustamā īpašuma  „Ezermalas” (ka-
dastra Nr. 8076 011 0819), Jaunmārupe, 
Mārupes novads, detālplānojuma projekta 
apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma 

“Viesturi” detālplānojuma 
apstiprināšanu

Mārupes novada Dome 2015.gada 
22. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 
“Par nekustamā īpašuma  „Viesturi” 
(kadastra Nr. 8076 012 0020), Mārupe, 
Mārupes novads, detālplānojuma projekta 
apstiprināšanu”.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc tam, kad paziņojums par 
detālplānojuma apstiprināšanu publicēts 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Interesenti aicināti uz semināriem par 
atbalsta un sadarbības iespējām 

Biedrība “Pierīgas partnerība” tur-
pina darbu pie sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas izstrādes, 
pēc kuras apstiprināšanas novados 
dzīvojošie varēs īstenot savus projek-
tus LEADER programmas finansējuma 
apguvei 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā. Lai veicinātu vietējo 
iedzīvotāju sadarbību, maijā un jūnijā 
notiks vairāki tematiskie semināri, kas 
solās būt aizraujoši, jaunām tēmām un 
idejām bagāti.

Semināru laikā tiks apzinātas dažādu 
iedzīvotāju grupu vajadzības un ide-
jas par vietējās teritorijas attīstību, to 
veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. 
Balstoties uz sniegtajiem ieteikumiem, tiks 
izstrādāts rīcību plāns LEADER program-
mas finansējuma apguvei līdz 2020.gadam.

Iepriekšējā plānošanas periodā, izman-
tojot LEADER programmas piešķirtos 
līdzekļus (Eiropas Lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības 
fonds), Babītes, Mārupes un Olaines nova-
dos ir īstenoti kopumā gandrīz 100 pro-
jekti. Ar projektu palīdzību sakārtotas no-
vadu teritorijas, izveidoti veloceliņi, parki, 
bērnu rotaļu un sporta laukumi, biedrības 
ir labiekārtojušas peldvietas, iegādāti tērpi 
dejotājiem un dziedātājiem, uzņēmēji ir 
attīstījuši infrastruktūru un iegādājušies 

ražošanas iekārtas.
Jaunā plānošanas perioda ietvaros tiek 

veicināta vietējās ekonomikas attīstība, ir 
paredzēts finansējums jaunu uzņēmumu 
dibināšanai un esošo uzņēmumu 
dažādošanai. Īpašs atbalsts paredzēts 
uzņēmumiem mājražošanā un lauku 
tūrismā, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 
000 EUR/gadā. Finansējums tiek paredzēts 
arī teritorijas sakārtošanai un sabiedrisko 
aktivitāšu, t.sk., apmācību, sociālo aprūpes 
vietu un brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu, 
nodrošināšanai. Plānots, ka LEADER 
programmas ieviešana sāksies 2016.
gada sākumā, un uzņēmējdarbības atbals-
tam tiks novirzīts vismaz 50% no kopējā 
finansējuma.

Semināru dalībniekiem būs iespēja 
uzzināt par līdzfinansējuma piesaistes 
iespējām, piedalīties LEADER projektu 
izstrādes darbnīcā un dibināt jaunus biz-
nesa kontaktus – tikties ar potenciālajiem 
sadarbības partneriem. Semināros tiek 
aicināti piedalīties Mārupes, Olaines un 
Babītes novadu pārstāvji. 

Dalība seminārā ir bez maksas, taču vietu 
skaits ir ierobežots, tāpēc lūgums laicīgi 
pieteikt savu dalību pa tālr. 28 644 888 
vai e-pastu info@pierigaspartneriba.lv un 
vieta Jums būs rezervēta. 

Norises datums 
un laiks

Pārstāvji Norises vieta

21.maijā 
plkst.10:00

Uzņēmējdarbības, 
t.sk., mājražotāji, 
amatnieki

Kafejnīca „Lāči”, 
Adrese -”Benūžu – Skauģi”, Babītes pagasts, Babītes 
novads

25.maijā 
plkst.10:00

Nevalstiskās 
organizācijas

Babītes Kultūrizglītības centra mazajā zālē, Adrese - 
Jūrmalas iela 14A, Pinķi, Babītes novads

27.maijā 
plkst.10:00

Tūrisma pakalpo-
jumu sniedzēji

BEST WESTERN Hotel Māra
Adrese – Kalnciema iela 186, Mārupe, Mārupes novads

2.jūnijā 
plkst.10:00

Sociālo un sadzīves 
pakalpojumu 
sniedzēji

Mazcenas bibliotēka
Adrese - Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes 
novads

16.jūnijā 
plkst.10:00

Jaunieši Olaines kultūras nams
Adrese - Zeiferta iela 11, Olaine, Olaines novads

Visu semināru darba kārtība un 
pieaicinātie lektori publicēti biedrības un 
novadu mājas lapās. 

Aicinām visus Babītes, Mārupes 
un Olaines novada mājražotājus, 
daiļamatniekus, tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus un citus interesentus, kuri 
vēlas uzzināt par sadarbības un atbalsta 
iespējām, sazināties ar biedrību, nosūtot 

savu kontaktinformāciju uz e-pastu info@
pierigaspartneriba.lv

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar 
biedrību, zvanot pa tel. 28644888. Plašāka 
informācija par biedrības darbību mājas 
lapā www.pierigaspartneriba.lv. 

Alīna Lukjanceva, biedrības „Pierīgas 
partnerība” projektu vadītāja

Velobrauciena noslēgumā pie Mārupes 
Kultūras nama visi finišējušie riteņbraucēji 
kā nelielu piemiņu no dienas piedzīvojuma 
saņēma nozīmītes. Katrā nākošajā aktīvās 
atpūtas pasākumā aicināsim ierasties ar 
iepriekš saņemtajām nozīmītēm, tās laika 
gaitā krājot un parādot, kurš ir aktīvākais 
mārupietis un novada viesis!  

Paralēli velobraucienam visas dienas 
garumā darbojās Latvijas Mājražotāju 
biedrības organizētais Konrādu skvēra 
amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Šeit 
savus darinājumus un gardumus piedāvāja 
47 tirgotāji. Zaļā maize, mājas saldējums, 
sukādes, koka rotaļlietas, rotas un austas 
segas bija tikai daļa no labumiem, ko šeit 
varēja iegādāties. Tirdziņu vēl spilgtāku 
padarīja itāļu restorāniņa «Trattoria da 
Niko» speciāli pasākumam izveidotā āra 
terase un gatavotie ēdieni.   

Mārupes novada Dome saka lielu 
paldies Mārupes novada aktīvās atpūtas 
objektiem, kuri bija lieliski sagatavojušies 
velobraucēju uzņemšanai:
• zirgu staļļa “Zirgzandales” saimniecei 

Mārupes aktīvā tūrisma 
sezona atklāta!

Liela rosība bija manāma pie 
Jaunmārupes dīķa, kur šogad pulcējās kora 
„Universum” un Jaunmārupes pamatskolas 
jaunāko klašu kora dalībnieki ar savām 
ģimenēm.  Tā kā daudz atkritumu, ko 
vākt nebija, jo tīrība tiek uzturēta ikdienā, 
talcinieki vāca zarus un grāba lapas, kā arī 
pašvaldības Labiekārtošanas dienesta dar-
binieces vadībā stādīja krūmiņus. Kā visus 
iepriekšējos gadus talkas noslēgumā ko-
risti pulcējās Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolā uz kopīgu sadziedāšanos.

Visapjomīgāko un fiziski grūtāko dar-
bu šī gada talkā bija apņēmušies veikt 

Lielajā talkā vākti atkritumi, stādīti krūmi un 
sakopts mežs

Mārupes novada Dome 2015.gada 
22.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu 
Nr.12 “Par detālplānojuma nodošanu 
publiskajai apspriešanai nekustama-
jam īpašumam „Zemieši” (kadastra Nr. 
80760120229), Mārupes novads”.

Publiskā apspriešana notiks no 8.05.2015. 
līdz 5.06.2015. Ar detālplānojuma projek-
tu var iepazīties līdz 5.06.2015 Mārupes 
novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, 
Mārupe), būvvaldes darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma 
projektu var iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.marupe.
lv/pašvaldība/attīstība un plānošana/ 
detālplānojumi.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
2015.gada 21.maijā plkst. 17.00 Mārupes 
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus iesn-
iegt Mārupes novada Būvvaldē Dauga-
vas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, 
LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesn-
iedzot 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 8.05.2015. līdz 5.06.2015. 
Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām 
personām jānorāda nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā iespējams griez-
ties Mārupes novada Būvvaldē pie 
Mārupes novada Domes Teritorijas 
plānotājas Daces Žīgures, iepriekš piesa-
koties pa tālruni 67149862. 

Sandrai Zaicevai un staļļa jātniekiem 
par aizraujošo stāstījumu un jāšanas 
priekšnesumiem;

• Mārupes veikborda parka “Marupe Wake 
Park” saimniekam un veikbordistam Kris-
tapam Gredzenam un Zanei Dimdiņai, kā 
arī pārējiem veikbordistiem par sagat-
avotajiem paraugdemonstrējumiem.

• Atpūtas vietas “Mārtiņu ezers” saim-
niekam Andrim Līberam par laipno 
uzņemšanu un piedāvāto iespēju baudīt 
brīvdabas pikniku un atpūtu Mārtiņu 
ezera krastā.
Pateicība arī Latvijas Universitātes stu-

dentiem Aivai Ernstreitei, Ievai Macanei un 
Mārtiņam Pudņikam par palīdzību, prakses 
darba ietvaros, pasākuma organizēšanā, 
kā arī Mārupes novada Jauniešu domes 
brīvprātīgajiem jauniešiem! Pateicība 
arī pašvaldības policijas darbiniekiem 
par profesionāli noorganizēto velobrauc-
iena pavadīšanu un satiksmes regulēšanu 
pasākuma laikā. 

Vairāk foto no pasākuma Mārupes no-
vada domes mājaslapā www.marupe.lv.

Elīna Brigmane, Mārupes novada 
Domes tūrisma organizatore

Mārupes uzņēmēji kopā ar pašvaldības 
vadību un Domes darbiniekiem  - 
kopējiem spēkiem šogad tika sakopts mežs 
Jaunmārupē pie golfa kluba „Viesturi”, kur 
pagājušajā gadā tika izveidota piemiņas 
vieta latviešu karavīriem. Tā kā piemiņas 
vieta atrodas skaistā vietā Dzilnupītes 
krastā, talcinieki sakopa meža apkārtni, lai 
no piemiņas vietas būtu iespējams noiet arī 
līdz upītei. Mežā tika vākti zari, grābtas 
lapas, izzāģēti krūmi. Zari turpat uz vietas 
tika sasmalcināti, izmantojot šķeldotāju, 
ko biedrība „Jaunieši dabai un cilvēkam” 
bija iegādājusies ar LEADER program-
mas līdzfinansējumu sadarbībā ar biedrību 
„Pierīgas Partnerība”.

Turpinājums no 1.lpp.

Turpinājums no 1.lpp.
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Jo krāsaināk, jo labāk
Pirmssvētku nedēļā no 27. līdz 30. 

aprīlim Jaunmārupes pamatskolā saim-
niekoja mākslu mūzas. Šogad Mākslas 
dienu devīze: „Jo krāsaināk, jo labāk...”.

Pirmdiena, 27.aprīlis, bija piešķirta 
literatūras mūzai. Skolēni literatūras 
stundās Raiņa un Aspazijas dzejā pētīja 
krāsu nozīmi.

Tradicionāli esam pieraduši literatūras 
stundās runāt par rakstniekiem, kas 
dzīvojuši 19.,20.gs., par tā laika dzīvi, 
problēmām. Par rakstniekiem, kuru vairs 
nav starp mums. 

Lai parādītu bērniem, ka rakstnieki 
ir arī tagad un te, starp mums, uz skolu 
uzaicinājām divas bērnu literatūras rakst-
nieces Liliju Berzinsku un Eviju Gulbi. 
Rakstnieces bērnus iepazīstināja ar savām 
grāmatām, pastāstīja par rakstīšanas pro-
cesu, atbildēja uz jautājumiem. Bērni 
klausījās ar aizrautību un uzdeva sev 
interesējošus jautājumus.

Otrdienā, 28.aprīlī, jebkuram skolas 
skolēnam bija iespēja būt radošam un 
iejusties modes mākslinieka lomā, jo no-
tika mūsu skolas tradicionālā Mākslas 
dienu modes skate „Krāsaini sapņi”. Šogad 

žūrija vērtēja 32 jauno modes mākslinieku 
darinātos tērpus.

Trešdien, 29.aprīlī, skolā saimniekoja 
mūzikas mūza. Skolā viesojās Mārupes  
Mūzikas un mākslas skolas sitamo 
instrumentu skolotājs Pāvels ar muzikālu 
meistarklasi.  7.klases skolēns Kris-
ters iepazīstināja savus skolas biedrus ar 
elektroniskās deju mūzikas tapšanas proce-
su. Paša Kristera vaļasprieks jau trīs gadus 
ir elektroniskās deju mūzikas producēšana.

Ceturtdien, 30.aprīlī, dabas māte bija 
labvēlīga un ļāva mākslas mūzai iznākt 
skolas pagalmā uz mākslas dienu plenēru. 
Skolēniem bija iespēja zīmēt un gleznot, 
veidot faktūras un figūras. Plenērs notika 
ar krāsām piepildītajā skolas teritorijā, 
jo to rotāja katras klases veidotā vides 
instalācija „Krāsu koks”. Skolas vestibilā 
iekārtota mājturības darbu izstāde.

Jaunmārupes pamatskolā tika pavadītas 
četras krāsaini piepildītas dienas, ku-
ras atstājušas aiz sevis krāsaini dekorētu 
skolas pagalmu un gaiteņus.

Ēvija Drengere, vizuālās mākslas 
skolotāja

Inguna Rakule, literatūras skolotāja

Mākslas dienas Mārupes vidusskolā
Aprīļa trešajā nedēļā Mārupes 

vidusskolā notika gadskārtējās Mākslas 
dienas, kuru mērķis ir saliedēt klases un 
padarīt košāku skolas ikdienas dzīvi.

Šogad Mākslas dienas bija veltītas 
Mārupes novada 90.dzimšanas dienai. 
Sākumskolas klašu skolēni veidoja plakātus 
par tēmu „Sveiciens Mārupei jubilejā”. 
Bērni bija atsaucīgi un ieinteresēti, tāpēc 
tapa ļoti krāsaini plakāti, kuros redzams, 
ko viņi vēlas uzdāvināt Mārupei. Plakāti 
ir apskatāmi skolas vestibilā. Savukārt 
5.-12.klašu uzdevums bija apgleznot no 
finiera izzāģētus burtus, izveidojot uzrakstu 
„Mārupes novadam – 90”, kas izvietots pie 
skolas sētas Kantora ielas pusē, un košas 
tulpes, kuras zied skolas priekšā.

Mākslas dienu noslēdzošā pasākuma tēma 
bija „TV valdzinošais spēks”. Šogad tajā 
piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 21 
klase. Jau labu laiciņu iepriekš katra klase 
izlozēja kādu TV raidījumu, lai sagatavotu 

savu iznācienu. Grūti izcelt kādu labāko 
vai veiksmīgāko, jo priekšnesumi bija ļoti 
līdzvērtīgi. Minēšu tikai divas klases, ku-
ras pēc žūrijas ieskatiem ieguva vislielāko 
punktu skaitu – 6.c klases “Eirovīzija – 
Supernova” un 10.a klases „Cartoon Net-
work multenītes”. Tika piedāvāts ieskats 
vēl daudzos TV raidījumos – „Precos ar 
svešinieku”, “Kā kļūt par topmodeli”, ies-
kats meksikāņu seriālos, „Dejo ar zvaig-
zni”, „Saimnieks meklē sievu”, „Radīti 
skatuvei”, „UgunsGrēks” un daudzi citi. 
Galvenais mērķis – kopā būšana, smiekli un 
pozitīvas emocijas tika sasniegts.

Jau daudzu gadu garumā Mākslas dienu 
organizēšana pilnībā gulstas uz skolēnu 
parlamenta pleciem. Lai arī nav viegli sa-
vienot neskaitāmos organizatoriskos darbus 
ar mācību stundām, tomēr galā tikām un 
Mākslas dienas, šķiet, izdevās.

Katrīna Elīna Bērziņa, skolēnu parla-
menta pārstāve

Mārupes novada vārds lepni skan Minskā
Jau tradicionāli, pavasarī jaunie 

pētnieki no Mārupes novada  Skultes 
sākumskolas un šoreiz arī no Mārupes 
vidusskolas dodas uz Baltkrievijas 
galvaspilsētu Minsku. Tur bērni piedalās 
starptautiskajā konkursā “Esmu 
pētnieks”. Arī šogad pirmsskolnieki un 
1.-4. klases zinātkārākie skolnieki devās 
ceļojumā uz kaimiņvalsti, lai pārstāvētu 
savu novadu starptautiskajā jauno 
pētnieku festivālā.

Projekti tapa savlaicīgi
Mārupes novada Skultes sākumskola 

starptautiskajā konkursā “Esmu pētnieks” 
piedalās no  pašas tā sarīkošanas mūsu 
valstī. Šogad mūsu novada delegācijā bija 
arī Mārupes vidusskolas pārstāvis. Konkur-
sam skolēni gatavojās savlaicīgi. Kopā 
ar skolotājiem un vecākiem tika izvēlēti 
pētījuma temati, bet  tālāko visi  veica 
patstāvīgi. Labāko pētījumu rezultāti  un 
atklājumi vispirms tika prezentēti tepat 
Mārupes novadā un tad žūrijas priekšā 
– Minskas novada Izglītības attīstības 
institūtā. 

Šogad Mārupes novada Skultes 
sākumskolu pārstāvēja 6 dalībnieki: pirms-
-skolas vecuma bērni: Veronika Kazaka  
ar projektu “Šokolāde – garšīgā māksla” 
un  Anna Fursova ar projektu ”Labi zobiņi 
- tavās rokās”. Ar saviem projektiem uz 
Minsku devās arī četri skolnieki: Jekateri-
na Kļimentjeva (2.klase)  -  darbs “Sarunas 
bildēs”, Sintija Timma (3.klase) - “Bitītes 
dāvana”, Mareks Pārums (3.klase - “Ēst 
vai neēst saldumus – tāds ir jautājums” , 

Viktorija Alencinoviča (4.klase) - “Dāvā 
otru dzīvi”. Mārupes vidusskolu pārstāvēja 
2.b. klases skolēns Artejs Čeičs-Sultans ar 
projektu “ Mācīties Mārupes novada vēsturi 
ir viegli un nozīmīgi”. Latvijas koman-
du šajās starptautiskajās sacensībās vadīja 
Mārupes novada Skultes sākumskolas di-
rektore Gaļina Grizāne, bet skolēnus sa-
gatavoja  skolotājas Irina Romaņuka, Irina 
Troņenkova, Jekaterina Sučkova, Olga Zag-
daja, Anna Čeiča-Sultane, Valdis Čeičs.

Galvenais – vēlme pētīt
Visi bērni veiksmīgi aizstāvēja savus 

darbus, atbildot uz profesoru žūrijas, kā 
arī pirmo reizi  izveidotās studentu žūrijas 
jautājumiem un skaidrojot, cik svarīgs ka-
tram ir savs projekts, kāpēc  tas ir intere-
sants un noderīgs.

Atzinību ir saņēmuši visi dalībnieki 
no Latvijas. Taču īpašas žūrijas balvas 
izpelnījās Skultes sākumskolas skolnieces  
Jekaterina Kļimentjeva un Sintija Timma. 
Meiteņu projekti tika novērtēti kā īpaši no-
pietni un pat inovatīvi. 

Jebkurā gadījumā – visi skolēni ir 
pelnījuši vislielākās uzslavas, jo bija 
patstāvīgi strādājuši, pētījuši, izzinājuši. Un 
tas jau ir  vissvarīgākais. 

Domāju, bērni ilgi atcerēsies šos  speciāli 
viņiem veltītos  svētkus, kā arī pastai-
gas pa skaisto, viesmīlīgo Baltkrievijas 
galvaspilsētu.  Un Minska  noteikti gaidīs 
mūs arī nākamgad!

Anna Čeiča-Sultane, latviešu valodas un 
literatūras skolotāja.

Mārupes novada pašvaldības atbalstītās vasaras nometnes 2015.gadā
Ar Mārupes novada pašvaldības atbalstu 2015.gada vasarā tiks atbalstītas sešas bērnu un jauniešu vasaras nometnes.
Laika 

periods
Norises vieta Plkst. Vecuma 

grupa
Bērnu 
skaits 
grupā

Forma Nosaukums Realizētājs Kontakti Pieteikšanās datums

08.-19.
jūnijs

Mārupes novada Skultes 
sākumskola, Skultes 25, Skulte

9:00-
17:00 7-12 gadi 28 Dienas „Saules stari” SIA KASKAD-4

Irina Nikolajeva,
67285105, 27055081

nikolajeva.ira@gmail.com
2015.gada 18.maijs

8.-19.
jūnijs

Jaunmārupes pamatskola, Maz-
cenu aleja 4a, Jaunmārupe

9:00-
17:00 7-12 gadi 20 Dienas „Dzimšanas 

diena” Biedrība „Koris Universum”
Ilze Graudiņa

26338526
ilze.graudina1206@gmail.com

2015.gada 13.maijs

8.-19.
jūnijs

Mārupes vidusskola, Kantora iela 
97, Mārupe

9:00-
17:00 7-11 gadi 20 Dienas „Eiropas 

dārgumi”
Mārupes vidusskolas 

izglītības un atbalsta biedrība
Sanita Zveja

sanita.zveja@gmail.com 2015.gada 13.maijs

8.-19.
jūnijs

Latvijas Veselības un sporta 
asociācija, Pakalniņu iela 4, 

Tīraine

9:30-
16:30 7-11 gadi 20 Dienas Latvijas Veselības un sporta 

asociācija

Gražina Stolovska
29539097

grazhina@mail.ru
lvsa.info@gmail.com 

2015.gada 13.maijs

10. -14.
augusts

Mārupes vidusskola, Kantora iela 
97, Mārupe

9:00-
16:45 7-12 gadi 28 Dienas „Esi 

pētnieks”
Pieaugušo izglītības iestāde 

„DZM”

Andžela Sokolova
26324789

angela.sokolova@inbox.lv
2015.gada 13.maijs

10.-21.
augusts

Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 
7, Tīraine

9:00-
16:00 

(17:00)
7-12 gadi 28 Dienas „Krāsu rasols 

laiž dabā” Biedrība „Putnis”

Inese Damula
inda12@inbox.lv 2015.gada 27.jūlijs 

no plkst. 9:00 rindas 
kārtībā

Ir izsludināts papildu konkurss par tiesībām organizēt bērnu un jauniešu nometnes 2015.gada vasarā, pieteikumi iesniedzami vēl līdz 15.maijam.

Mazo mārupiešu sporta svētki 
Saulainā, siltā, taču vējainā aprīļa 

dienā uz sporta svētkiem Mārupes no-
vada Skultes sākumskolā  kopā ar saviem 
sporta skolotājiem  bija pulcējušies 1. – 2. 
klašu mazie sportisti no visām Mārupes 
novada skolām.  Kā īstos  sporta svētkos 
mēs skrējām, metām, izmēģinājām sa-
vus spēkus stafetēs un tāllēkšanā. Un, 
protams,  aktīvi atbalstījām cits citu! 
Galvenais taču ir labs garastāvoklis un  
pamatīga izkustēšanās!

Sporta svētki iesākās ar  komandu saga-
tavotajiem sveicieniem. Kā īstā rīta rosmē 
ar aktīvu un jautru deju ciemiņus  iesildīja  
Mārupes novada Skultes sākumskola, ie-
saistot muzikālajā priekšnesumā arī pārējos.

Sacensības dalībniekus uzrunāja 
Mārupes novada sporta dzīves vadītāja 
Silvija Bartušēviča, par sagatavotajām 
disciplīnām un to noteikumiem pastāstīja 
Mārupes novada Skultes sākumskolas 
sporta skolotājs Ņikita Andrijanovs. 
Pavisam bija četras dažādu  fizisko  prasmju  
pārbaudes. Katrā sacensību posmā  bērnus  
uzmundrināja un  rezultātus pierakstīja  
Skultes sākumskolas audzinātājas un 

skolotājas: 30 metru  skrējienā -  Anna 
Gorovaja un Irīna Troņenkova, stafetēs  
-  Andra Spure un Anna Čeiča-Sultane. 
Lēcienu garumu pacietīgi mērīja  sporta 
skolotājs Ņikita Andrianovs, bet bērnu 
precizitāti šķīvīšu mešanā vērtēja skolotāja 
Ilona Rupeika. 

Pēc sekmīgajiem startiem tika noteikti 
uzvarētāji. Taču, kā, atklājot pasākumu, 
teica skolotājs Ņikita Andrijanovs, šajos 
sporta svētkos uzvarētāji ir visi dalībnieki. 
Ar savu sportot gribēšanu un varēšanu! 

Kopvērtējumā vislabākie rezultāti bija  
Mārupes pamatskolai un  Jaunmārupes pa-
matskolai. Taču katrā no četrām sacensību 
disciplīnām kāda no skolām bija uzvarētāju 
sarakstā. Visi bija malači,  jo centās un 
sportoja cik vien labi varēja.

Varam lepoties ar mūsu novada skolu  
pirmo  un otro klašu mazajiem sportistiem. 
Piedaloties šādās draudzīgāss sacensībās 
viņi fiziski attīstīsies un, iespējams, kādreiz 
gūs izcilus panākumus pavisam nopietnās 
sacensībās!

Anna Čeiča-Sultane, sporta svētku 
dalībniece
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2000. – 2005. gads. Skolas moto – starts!
Skola ar Mārupes pašvaldības atbalstu dibināta 2000.gadā, kad Mārupes bērni var 

sākt mācības kādā no piecām nodaļām: klavieru, vijoles, flautas, klarnetes, saksofona un 
mākslas. Darbu uzsāk skolas direktore, reizē arī vijoļspēles pedagoģe, Dace Štrodaha.

Skolā aizsākas vairākas tradīcijas - Asfalta diena septembrī, Sveču liešana pirms 
Ziemassvētkiem, Joku dienas koncerts 1.aprīlī, Māmiņu dienas koncerts maijā un 
neaizmirstamās Vasaras nometnes. Dažas no tradīcijām dzīvo arī šodien, savukārt citu 
vietā nākušas jaunas.

Ar gadiem skola aug, bērni var apgūt arī akordeona spēli, čella spēli, ģitārspēli un 
sitaminstrumentu spēli.

Pedagogi jaunajā skolā strādā ar lielu aizrautību un entuziasmu – daudz spēlē paši, 
veido kameransambļus, muzicē, plaši iesaistās novada dzīvē, piedalās Baltijas valstu 
pedagogu festivālos, kas arī mācību darbā kā skolas turpmāko prioritāti noteica t.s. 
kolektīvo muzicēšanu.

2005.gadā skolā var apgūt 11 mācību programmas, mācās 140 audzēkņi, strādā 
15 pedagogi. Skolu divos izlaidumos absolvē deviņi audzēkņi.

2005. – 2010.gads. Skolas moto – uzņemt apgriezienus!
Šajos gados ar nodaļas vadītājas Baibas Niedriņas iniciatīvu aizsākas Etīžu konkurss 

klavieru nodaļā, ar pedagoģes Silvijas Nottes neatlaidību iesākas mērķtiecīgi koncerti 
bērnudārzos katra mācību gada noslēgumā. Šīs tradīcijas dzīvo arī šobrīd.

Pedagogi un audzēkņi gatavojas un piedalās konkursos Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, 
Francijā, Itālijā. Seko pirmie panākumi, no konkursa Francijā ar “Grand Prix” atgriežas 
klavieru duets Katrīna Majeniece un Jūlija Poliektova, no Igaunijas klavieru duets Ieva 
Silkāne un Annija Skudra.

2006.gadā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā tika īstenota sen lolota ideja – organizēts 
Mazais kamermūzikas konkurss. Gadu gaitā konkurss kļuvis starptautisks un tagad nes 
Noras Novikas vārdu. Konkursa līmenis ir augsts, tāpēc pie mums ierodas konkursanti 
no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, arī no Latvijas skolām. Konkursam ir arī 
sava starptautiska žūrija.

Papildus jau esošajām mācību programmām, pievienojas kokles spēles un kora 
dziedāšanas programmas. 

2008.gadā. tiek izveidots skolas kamerorķestris. Tādējādi skolā darbojas divi lieli 
kolektīvi – koris un orķestris, kas dodas pirmajā ārzemju koncertbraucienā uz Slovākiju.

2010.gadā skolā var apgūt 13 mācību programmas, mācās 263 audzēkņi, strādā 
28 pedagogi. Skolā notiek ikgadēji izlaidumi, kuros skolu absolvē 48 audzēkņi.

2010. – 2015. Skolas moto – uz priekšu!
Lielākais notikums – Pūtēju orķestra izveidošana. 2013.gadā nodibinās skolas filiāle 

Tīrainē, kur pašlaik mācās 30 audzēkņi.
Piedalīšanās Valsts konkursos un citos starptautiskos konkursos kļūst par neatņemamu 

skolas dzīves sastāvdaļu, tāpēc izvirzās nepieciešamība pieņemt darbā koncertmeistarus. 
Tikai šajos gados uzdrošināmies piedalīties arī tādos konkursos, kuriem iepriekš vēl 
nejutāmies gatavi, piemēram, “Talants Latvijai”, Ineses Galantes konkursā u.c. Audzēkņi 
konkursos gūst ļoti atzīstamus panākumus, neapšaubāmi vislielākie ir mūsu flautistiem 
– par to, paldies, pedagogiem Sanitai Šuriņai un Dacei Bičkovskai. Arī klavieru nodaļas 
audzēkņu un pedagogu panākumi kļūst regulāri, kas neapšaubāmi liecina par nodaļas 
profesionālā līmeņa izaugsmi. Stīgu instrumentu nodaļā ar panākumiem strādā pedagogi 
Lilita Biezā, Dita Neilande un citi. 

Skolā aizsākas vairākas jaunas tradīcijas – tiek rīkoti pedagogu koncerti uz Valsts 
svētkiem, Muzikālo trešdienu ikmēneša koncerti, audzēkņiem iemīļotas kļūst mūzikas 
teorijas nodaļā rīkotās viktorīnas. Līdztekus esošajām audzēkņu pārbaudes formām tiek 
ieviestas jaunas, piemēram, atklātais mācību koncerts, kas nozīmē, ka audzēkņu prasmes 
un iemaņas vērtē ne vien pedagogu metodiskā komisija, bet pārbaude reizē ir arī kā 
koncerts klausītājiem.

Pedagogu profesionālā izaugsme un aizrautība aizsāk un turpina vairākas tradīcijas, 
kas ir nozīmīgas gan skolas un Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Te jāmin jau iepriekš 
aizsāktais Etīžu konkurss klavieru nodaļā (organizē Baiba Niedriņa), Jauno Ģitāristu 
konkurss „Kur tad Tu nubiji” (organizē Andris Grīnbergs), Latvijas Mūzikas Pedagogu 
festivāls un Mazās Kamermūzikas festivāls (organizē Silvijas Notte), kā arī Noras Novi-
kas Mazās Kamermūzikas konkurss (organizē Ineses Bušmane), kas 2006.gadā iesākto 
dzīvi turpina vēl spožākās krāsās.

Skolā šobrīd var apgūt arī trompetes, trombona, tubas, eifonija spēli.
2015.gadā skolā var apgūt 17 mācību programmas, strādā 35 pedagogi, mācās 

386 audzēkņi, kas ir septiņas reizes vairāk nekā 2000.gadā! Pēdējos piecos  gados 
skolu absolvējuši  67 audzēkņi.

Absolventi
15 gadu laikā skolai bijuši 11 izlaidumi. Tajos skolu absolvējuši 129 absolventi – 97 

Mūzikas nodaļu un 32 Mākslas nodaļu.
Nākamās pakāpes mūzikas vai mākslas vidusskolās mācības turpina 26 audzēkņi, kas 

nozīmē, ka katrs piektais absolvents vēlas kļūt par profesionāli.

2014./2015.mācību gads Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā ir ritējis 15 
gadu jubilejas gaisotnē. Savas skolas 
dzimšanas dienu atzīmējām ar plašiem 
koncertiem visās nodaļās, un var teikt, 
ka jau kopš marta svinam savus darba 
svētkus brīnišķās skaņās un krāsās.

Jubilejas pasākumu svītā iekļāvās ne tikai 
četri nodaļu koncerti, bet arī pedagogu kon-
certs un izstāde, mākslas audzēkņu izstāde, 
skolas absolventu koncerts, Jauno ģitāristu 
konkurss „Kur tad Tu nu biji?” un Mazās 
Kamermūzikas festivāls. 24.aprīļa lielajā 
jubilejas noslēguma koncertā klausītājiem 
bija iespēja dzirdēt skolas spilgtākos solis-
tus, ansambļus, kameransambļus un lielos 
kolektīvus – desmit mirdzošas pērles, 
kur katra mirdz savā nokrāsā. Droši varu 
salīdzināt svētku programmu ar nelielu ska-
tam atklāto aisberga daļu. 

Koncerts, kura vadība tika uzticēta peda-
gogiem Dacei Bulai un Adrianam Kukuva-
sam, kā arī mūsu 2012.gada absolventiem 
Žanetei Pužulei un Emīlam Lejniekam, tika 
atklāts ar skolas himnu - bijušā sitamin-
strumentu pedagoga Ikara Ruņģa dziesmu 
„Vienmēr no jauna”, muzikālajā dziesmas 
pavadījumā piedaloties arī pašam autoram. 

Koncertā mūs priecēja koris “Skaņa” 
(dir. I.Graumane) un vairāki solisti. 
Nikola Paula Aniņa, kura tikko ieguvusi 
1.vietu V Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu kokles spēles konkursā, izpildīja 
latviešu tautas dziesmu „Tumša nakte, zaļa 
zāle”. Arī vairāku starptautisko konkursu 
laureātam Tomam Rožkalnam izdevās 
aizrautīgi iekrāsot impresionista K. Debisī 
kompozīciju „Gradus ad Parnassum”. 
Vēl koncertā ar P. Čaikovska „Noktirnei” 

uzstājās mūsu skolas 2013.gada absolvente 
Elīza Dāldere. 

Runājot par solistiem, „ar mutēm vaļā” 
klausītājus atstāja sitaminstrumentu spēles 
virtuozs, vairākkārtējais starptautisko 
konkursu laureāts Austrijā, Itālijā, Latvijā, 
skolas sitaminstrumentu pedagogs Gun-

tets Olga Vitjuka, Ernests Krafts, Kristaps 
Diura un Rihards Punculis. Ansamblis ir 
starptautiskā konkursa laureāts un arī šoreiz 
klausītājus priecēja ar izcilu emocionālo un 
tehnisko sniegumu.

2014.gada vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas absolventes Jeļena Šatarova un 
Elīza Meistere iznāca nelielā modes skatē 
ar saviem diplomdarbu tērpiem „Diena un 
nakts”.

Svētku koncertā uzstājās skolas 
kamerorķestris – Mūzikas skolu Dziesmu 
svētku orķestru skates – konkursa 1.pakāpes 
ar izcilību ieguvējs. Koncerta noslēgumā 
uzstājās mūsu skolas jaunākais lepnums 
– pūtēju orķestris (dir.Pēteris Pētersons). 
Viņu sniegums apliecināja, ka orķestrim, 
strādājot vien dažus gadus, pa spēkam ir 
dažādu stilu un raksturu skaņdarbi.

Koncerts izskanējis jeb tāda nu bija 

mūsu aisberga redzamā un dzirdamā daļa. 
Nevienam nav noslēpums, ka aiz redzamās 
daļas slēpjas nesalīdzināmi lielāka aisberga 
neredzamā daļa, kas ietver sevī pacietīgu, 
rūpīgu, neatlaidīgu ikdienas darbu. Svētku 
reizē mēs - pedagogi saņēmām daudz 
sirsnīgus un atzinīgus pateicības vārdus, 

tars Freibergs, kas atskaņoja N. Martincio 
skaņdarbu mazajām bungām „Čik” (N. 
Martinciow - Tchik). Klausītāji Guntara 

spožo priekšnesumu sveica ar skaļiem, jo 
skaļiem aplausiem un sajūsmas saucieniem.

Svētku koncerta programmā tika iekļauti 
arī trīs ansambļu priekšnesumi. Par skolā 
allaž esošajiem radošajiem meklējumiem 
liecināja priekšnesums, kuru veidojusi 
pedagoģe Baiba Niedriņa, - klavieru kvar-

guvām pozitīvas emocijas un gandarījumu 
par paveikto, bet gribas pateikt skolas 
pedagogiem vēlreiz, paldies, gan visiem 
kopā, gan katram atsevišķi par nesavtīgu un 
radošu profesionālo atdevi, audzinot jaunos 
mūziķus.

Paldies direktorei Dacei Štrodahai par 
domām un padomiem, par smaidu un ie-
dvesmu, par sapņiem, priekiem, raizēm un 
par kopā būšanu! Paldies Mārupes novada 
Domei par lēmumu dibināt Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolu, kā arī par snieg-
to atbalstu šajos 15 gados. 

Svētku maratons ir galā, atstājot gan 
pārdomas un atmiņas par bijušo, gan rai-
sot ticību un spēku nākotnei. Mīlot skolu, 
vēlam sev – „turēt tempu”, izturību, veiksmi 
un daudz radošus panākumus arī turpmāk!

Inese Bušmane, Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas mācību darba vadītāja

Skolas kolektīvs. 1.rindā no kreisās: Dace Bula, Sanita Šuriņa, Aija Linde, direktore Dace Štrodaha, Dita Neilande, Baiba 
Dzeguze, Vera Sproģe, Silvija Notte. 2.rindā no kreisās: Madara Kalniņa, Anna Vitjuka, Dace Bičkovska, Evita Valaine, 

Lilita Biezā, Marija Karkovska, Inese Bušmane, Baiba Niedriņa, Maija Matīsa. 3.rindā no kreisās: Astrīda Zīle, Renāte Vēvere, 
Sandra Gaide, Evija Pamovska, Dace Akmentiņa, Iveta Āboliņa, Ieva Markēviča, Tamāra Šandarinova, Inese Lēģere, 

Inta Gailīte, Ausma Eimane. 4.rindā no kreisās: Pēteris Pētersons, Andris Grīnbergs, Adrians Kukuvass, Andris Gailītis, Pāvels 
Ignatjevs, Uldis Pauzers. Fotogrāfijā nav Inga Graumane, Mārtiņš Bergs, Kristīne Pore, Guntars Freibergs.
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Līnijdeju 
sacensībās 
mārupietēm 

godalgotas vietas
Š.g. 1. maijā Ādažu vidusskolā notika 

Latvijas līnijdeju un kantri vesterna 
deju asociācijas rīkotās 2015. gada 2. 
reitinga sacensības. Mārupes līnijdeju 
grupa “Vējiem līdz” sacensībās ieguva 
1. vietu Social Pro Line senioru grupā. 

Labi startēja arī solo dejotājas. Social 
divīzijā - 50-60 g.v. grupā 1. vietu ieguva 
Iveta Cīrula, 2.vieta Zaigai Savickai un 
4.vieta Mārītei Rjabkovai. 60-70 g.v. grupā 
1.vieta Inārai Kokinai, 2.vieta Ludmilai 
Jansone. Newcomers līmenī 50-60g.v. 
grupā 1. vieta Elitai Zariņai.

Uz sacensībām bija sabraukuši visu ve-
cumu dejotāji no visiem Latvijas nova-
diem. Notika arī Latvijā pirmās augstākā 
līmeņa - MegaStar dejotājas kronēšana. 
Baiba Apena no Jūrmalas, kurai šogad 
paliek 18 gadi, to nopelnīja šī gada martā 
Berlin Open starptautikajās sacensībās.Tas 
ir ilgu gadu darba rezultāts - Baiba dejo jau 
no 5 gadu vecuma.

Elita Zariņa

Mārupe/RVS volejbolistes-Latvijas 
vicečempiones!

Noslēgušās Latvijas Jaunatnes 
čempionāta spēles U-18 grupā. 
Sacensībās, kas aizsākās janvārī, tika 
pārliecinoši uzvarētas 5 komandas, 
lai jau 25. aprīlī pusfinālā atkal tiktos 
ar Limbažu/Salacgrīvas BJSS, kurā, 
daudziem par pārsteigumu, Limbažu 
meiteņu vietā spēlēja Murjāņu sporta 
ģimnāzijas audzēknes. Gaidītā cīņa 
ar „izlasi” izpalika, jo mārupietes 
veiksmīgi izpildīja cīņas plānu, uzvarot 
ar 3:0. 

Finālspēlē par čempionu titulu tikās 
favorītes Daugavpils BJSS pret Mārupe/
RVS. Daugavpilietes mērķtiecīgi gatavojās 
visu sezonu, spēlējot nemainīgā sastāvā 
Baltijas sieviešu līgā, turpretī Mārupe/
RVS tādas iespējas nebija. Neskatoties 
uz to, finālspēle bija saistoša un krasiem 
pavērsieniem pilna, kā jau parasti sieviešu 

16.maijā Mārupes Mākslas diena

Par sportu īsumā
• 25.aprīlī Mārupes Sporta centrā 

norisinājās starptautiskās sacensības 
taekvondo, kurās piedalījās vairāk kā 200 
sportistu no Lietuvas, Latvijas, Igauni-
jas, Krievijas un Baltkrievijas. Mārupes 
Sporta centru pārstāvēja 24 sportisti, 
no kuriem godalgotas vietas ieguva 
14. Godalgotās pirmās vietas ieguva 
Dāvids Bērziņš (līdz 55 kg), Magdalēna 
Vilciņa (līdz 57 kg), Kārlis Orleāns (līdz 
80 kg), Krista Cimoška. Otrās vietas ir 
Agatei Žīgurei, Kārlim Kaģim, Austrim 
Klimavičam un Kristai Cimoškai. Trešās 
vietas ieguva Pēteris Drengers, Kārlis 
Pļavinieks, Maksimas Farbtuhs, Agate 
Žigure, Dāvids Bērziņš.

• Maija sākumā Francijā, Messigny et 
Vantoux pilsētā, notika UEC BMX 
Eiropas kausa 3.un 4 kārta. Sacensībās 
piedalījās Emīls Allers, Edgars Regzdiņš 
un treneris Kristaps Ozoliņš. „Emīls 
Allers  demonstrēja skaistu cīņu, taču 
nedaudz pietrūka veiksmes, lai uzvarētu 
sacensībās. Šī bija laba pieredze pirms 
Latvijas sezonas atklāšanas,” saka trener-
is K.Ozoliņš. Rezultāti: Emīls Allers 
3.kārtā - 2.vieta, 4.kārtā -  8.vieta, Ed-
gars Regzdiņš 3.kārtā - priekšbraucieni, 
4.kārtā -  1/8 fināls. Kristaps Ozoliņš 
3.kārtā-  priekšbraucieni, 4.kārtā -  1/2 
fināls. 

• 2.un 3.maijā Krievijā – Sočos, Orlyo-
nok pilsētā, norisinājās pirmais Eiropas 
čempionāta NE zonas posms motokrosā, 
kurā viens no diviem Latvijas pārstāvjiem 
bija desmitgadīgais mārupietis Edvards 
Bidzāns, uzrādot labu sniegumu MX65 
klasē. Pēc pirmā posma Edvards ieņem 
5.vietu.

• 9.maijā Ulbrokā norisinājās Pierīgas no-
vadu 2015.gada sporta spēles florbolā 
vīriešiem. Mārupes novada komanda, 
kurā startēja jaunieši, kopvērtējumā 
izcīnījusi 3.vietu. Paldies biedrībai „Flo-
rbolam.lv” un trenerim I. Siliņam par 
jauniešu veiksmīgu dalību sacensībās. 

• 9.maijā Mārupes Sporta kompleksā 
un Tīraines sporta kompleksā notika 
Mārupes novada volejbola sezonas 
noslēguma sacensības, kurās tika 
noskaidroti labākie turnīra spēlētāji 
2014./2015.gadā. Kopumā sacensībās 
piedalījās 14 komandas no dažādiem 
Latvijas novadiem. Sieviešu komandu 
cīņā 1.vietu izcīnīja volejbola komanda 
„Mārupe” (treneris A.Leitis), 2.vieta – 
Babītes komandai, 3.vieta – Ventspils 
komandai. Vīriešu komandām 1.vietu 
izcīnīja Dundagas komanda, 2.vietā aiz 
sevis atstājot Līvānus un Mārupi (trener-
is Z.Grigoļunovičs). Labākās turnīra 
spēlētājas titulu ieguva Mārupes koman-
das volejboliste Līga Miķelsone. Sezonas 
noslēguma sacensības volejbolā Mārupes 
novadā tiek rīkotas jau divpadsmito gadu 
pēc kārtas, un pateicoties pasākuma ide-
jas autoram un organizētājam Jurim Ka-
jakam, noslēdzās ar lustīgu balli. 

• Pirmajā “Filter Velokausa” posmā 
Salaspilī par uzvarētāju absolūtajā 
vērtējumā kļuvis viens no labākajiem 
individuālā brauciena speciālistiem 
Latvijā mārupietis Rihards Bartuševics 
(Sportlife Cycling Team). Viņš arī 
kā otrais finišēja Neatkarības dienas 
velobraucienā Jūrmalā Veselības pasaule 
125 kilometru Sporta distancē vīriešu 
konkurencē. 

Mārupē tiek veidota riteņbraukšanas sporta 
sekcija bērniem

Par nesavtīgu un pašaizliedzīgu mūža 
ieguldījumu volejbola attīstībā Latvijā 
par Atzinības krusta virsnieku iecelts 
ilggadējais volejbola treneris, šobrīd Latvi-
jas volejbola čempionāta Nacionālās līgas 
komandas „Mārupe” treneris Zigismunds 
Grigoļunovičs. 9.maijā Mārupes volejbo-
la sezonas noslēguma pasākumā Domes 
priekšsēdētājs M.Bojārs pasniedza trenerim 
Domes Atzinības rakstu.

„60 gadi volejbolā man ir iemācījuši mīlēt 
šo profesiju un esmu to arī pēc labākās 
sirdsapziņas darījis. Man ir ļoti patīkami būt 
šeit jūsu vidū, un es droši varu teikt – volejbols 
Mārupē bija, ir un būs,” saņemot Atzinības 
rakstu teica treneris Z.Grigoļunovičs.

Notikumi

16.maijs
• Mārupes Mākslas diena 2015 plkst.11.00 

Mārupes k/n
• Jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais 

mārupietis” plkst.11.00 Mārupes k/n, 
tālrunis informācijai 67149868

• Mārupes novada futbola diena plkst.10.00 
Mārupes vidusskolas stadionā, Kantora 
iela 97

17.maijs 
• LJFČ Mārupes Sporta centrs/Dinamo 

plkst.11 Mārupes vidusskolas stadionā, 
Kantora iela 97

20.maijs
• Novada senioru, kam 80, 85, 90 un vairāk 

sumināšana plkst.11.00 Mārupes k/n
22.maijs

• LJFČ Mārupes Sporta centrs/
Ziemeļaustrumu FC plkst.16.00 Mārupes 
vidusskolas stadionā, Kantora iela 97

23.maijs
• Mārupes novada Senioru sporta diena 

plkst.11.00 Jaunmārupes sporta laukums, 
Īvju iela 5 

• LJFČ Mārupes Sporta centrs/Baltika 
plkst.11 Mārupes vidusskolas stadionā, 
Kantora iela 97

23. un 24.maijs
• Mārupes Sporta centra sacensības 

basketbolā plkst.11 Mārupes sporta 
kompleksā, Kantora iela 97

24.maijs
• LJFČ Mārupes Sporta centrs/JDFS Alberts 

plkst.11 Mārupes vidusskolas stadionā, 
Kantora iela 97

30.maijs
• Mārupes novada velokrosa sacensības 

plkst.11.00 Jaunmārupes sporta laukums, 
Īvju iela 5 

31.maijs
• Skrējiens “Mārupe 2015” plkst.10.00 pie 

Jaunmārupes ūdenstorņa
• Bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā” 

plkst.11.30 pie Jaunmārupes ūdenstorņa
23.jūnijs

• Līgosim Mārupē! plkst.20.00 Skrīveru 
tautas teātra izrāde “Skroderdienas 
Silmačos” ar līdzi dziedāšanu un dejošanu, 
plkst.22.30 kopīga ugunskura iedegšana, 
plkst.23.00 Līgosim un lustēsimies kopā ar 
grupām “Apvedceļš” un “Kraujas Band”

23.maijā plkst. 11.00
Mārupes novada senioru sporta diena 

„Draudzība vieno”
jaunmārupes stadionā, Īvju ielā 5

Piedalās komandas no:
Mārupes, jaunmārupes, Skultes, Tīraines un Ķekavas

Autobusu laiki dalībniekiem:
9.30 Mārupes pamatskola
9.45 Mārupes novada Dome
10.15 Skultes dienas centrs

Kontaktinformācija: Maija Sprūde, tālr. 29427269

Mākslas dienu ietvaros 16.maijā 
Mārupes radošie cilvēki aicina uz 
mākslinieku meistarklasi „Mazā 
Monmarta”, izstādes “Mākslas dienas 
Mārupes novadā 2015” atklāšanu un 
radošo darbnīcu „Mans ciltskoks”.

Mārupes Mākslas dienas programma: 
11.00 – 16.00 Radošās darbnīcas „Mans 
ciltskoks” (Mārupes novada Domes foajē) 
Darbnīcu vada mākslinieces Anna Marija 
Koemegi un Anna Marija Caruka. Bērni un 
vecāki zīmē, glezno savu ciltskoku unikālā 
stencil tehnikā.

11.00 – 14.00 mākslinieka meistark-
lase „Mazā Monmarta” (Domes foajē) 
Sausā pasteļa glezniecība. Improvizēts 
mākslinieka darbnīcas stūrītis. 
Meistarklasēs iespējams piedalīties arī 
Mārupes novada ģimenēm un viesiem.

15.00 Izstādes „Mākslas die-
nas Mārupes novadā 2015” svinīgā 
atklāšana (Mārupes Kultūras namā) 
Iepazīšanās ar radošajiem mārupiešiem, 
izstādes dalībniekiem un to ģimenēm. 
Sarunas par mākslu un mūsu kultūrvides 
attīstību.

volejbolā. Mārupietes uzvarēja pirmo setu, 
bija krietnā vadībā arī otrajā, kuru tomēr 
zaudēja. Saspringtā cīņā daugavpilietes, 
kas labāk spēlēja aizsardzībā, uzvarēja ar 
3:1. 

Mūsu komandā sudraba medaļas 
saņēma Elizabete Dikmane, Linda 
Šteinberga, Amanda Pipare, Kate Bula, 
Alise Pētersone, Enija Bidzāne, Monta 
Urbāne, Elīna Pokolane, Alise Podziņa, 
Kristiāna Širova, Konstance Saltupe, Liene 
Adeleviča un Juta Kreišmane.Vērtīgākās 
spēlētājas balvu saņēma Linda Šteinberga. 
Daudzie jaunatnes treneri un spēlētāju 
vecāki pēc cīņas teica atzinīgus vārdus 
par finālspēles kvalitāti, jo abās tīkla 
pusēs bija daudz Latvijas junioru izlases 
pamatsastāva spēlētāju.

Elizabete Dikmane, komandas kapteine

Mārupes sporta centrs aicina pieteik-
ties riteņbraukšanas treniņiem bērnus 
no 7 gadu vecuma. Pirmā tikšanās ar 
treneri notiks 21.maijā plkst. 18.00 
Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu 
ielā 7.

Nodarbībās jaunākajās grupās bērni tiks 

apmācīti velosipēda vadīšanā, tiks trenēta 
speciālā un vispusīgā fiziskā sagatavotība.

Lai uzzinātu vairāk par treniņiem 
nepieciešamo inventāru, laikiem un 
grupām, lūdzam sazināties ar treneri Kārli 
Smilktenu pa tālr. 28643643 vai rakstot uz 
e-pastu karlis.smilktens@gmail.com.
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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

Mārtiņš Pūdists (dzimis 07.04.2015.)
Elīza Price (dzimusi 29.03.2015.)
Valters Grīnvalds  (dzimis 04.04.2015.)
Rasa Vīgante  (dzimusi 22.03.2015.)
Jasmīna Starikova 

(dzimusi 08.04.2015.)
Hugo Arjens Vilkaušs 

(dzimusi 08.04.2015.)
Luīze Eglīte (dzimusi 01.04.2015.)
Olivers Bišmeistars 

(dzimis 08.04.2015.)
Arīna   Zolotova  (dzimusi 03.04.2015.)
Aleksejs Jazvinskis (dzimis 15.04.2015.)
Markuss Rode (dzimis 14.04.2015.)
Helēna Anna Sūniņa 

(dzimusi 14.04.2015.)
Elizabete Zālīte   (dzimusi 16.04.2015.)
Elza Paula (dzimusi 07.04.2015.)
Elizabete Maruškina 

(dzimusi 20.04.2015.)
Kārlis Jerums (dzimis 18.04.2015.)
Odrija Sproģe (dzimusi 23.04.2015.)
Natans Caņiņecs (dzimis 19.04.2015.)
Emma Caņiņeca (dzimusi 19.04.2015.)
Kristofers Borisovs (dzimis 20.04.2015.)
Markuss Līsmanis (dzimis 22.04.2015.)

Mūžībā aizgājuši

Andris Pirvics 
(02.02.1942. - 07.04 .2015.)

Fedosija Lipska 
(03.04.1934. - 19.04.2015.)

Jānis Blūms 
(21.01.1955. - 18.04.2015.)

Juzko Dembickis 
(01.01.1939. - 19.04.2015.)

Ļubova Makareviča 
(01.11.1924.- 22.04.2015.)

Dzintra Trubiņa 
(16.07.1942. - 24.04.2015.)

Ieva Bišmeistare 
(23.12.1982. - 27.04.2015.)

Ludviga Žura 
(20.08.1947. - 28.04.2015.)

Ārija Apolonija Lizandere 
(01.12.1936.- 30.04.2015.)

Pēteris Lietaunieks 
(28.09.1945. - 30.04.2015.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

10.04.2015.
Jānis Skroderis un Elīna Kusiņa

17.04.2015.
Anatolijs Hraptovičs un Ludmila Zaņina

Ģirts Celms un Ināra Skaržinska
23.04.2015.

Veniamins Griņuks un Laura Gulbe
24.04.2015.

Ričards Grieķis un Elīna Vītola

Sveicam mūsu seniorus 
apaļajās jubilejās

Maigai Šūmanei 
1.aprīlī palika 90 gadi

Valijai Dragunai 
5.aprīlī palika 80 gadi

Lilitai Lācei 6.aprīlī 
palika 80 gadi

Sergejam Kaņšinam 
10.aprīlī palika 93 gadi

Monikai Kuzņecovai 12.aprīlī 
palika 80 gadi

Intai Auziņai 14.aprīlī palika 80 gadi

Skaidrītei Ivankalnei 14.apīlī 
palika 80 gadi

Marijai Bikovai 14.aprīlī palika 85 gadi
Tamārai Berezņakai 22.aprīlī 

palika 91 gads

Marijai Krauzei 25.aprīlī palika 92 gadi

Olgai Gžibovskai 27.aprīlī palika 85 gadi

Skrējiens „Mārupe  2015”
Skrējiena  „Mārupe” pirmsākumi  

meklējami gandrīz pirms 20 gadiem, sa-
vulaik tajā startējusi arī Lavijas visu lai-
ku labākā garo distanču skrējāja  Jeļena 
Prokopčuka.

Pieaugot cilvēku skaitam, kurus ikdienā 
var redzēt skrienam Mārupes novada 
teritorijā, radās  vēlme atjaunot  skrējienu. 
Šogad tas vairāk kā 20 grupās norisināsies  
Mārupes novada bērnu un jauniešu svētku 
”Ar vasaru saujā” laikā Jaunmārupē. Maz-
ie skrējēji, no 3 līdz 10 gadu vecumam, 
gaidīti jau no plkst. 10.00, bet 11gadīgi un 
vecāki skrējēji 5 km distancē dosies plkst. 
12.00.

 Lai piedalītos sacensībās, nepieciešama 
iepriekšēja pieteikšanās, kas veicama līdz 
29.maijam. Nolikums un pieteikšanās 
skrējienam  vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Aktuāli.

Sportisku noskaņojumu vēlot, 
Jānis Lagzdkalns

Iepriekšējā Mārupes Vēstis numurā 
tika kļūdaini nopublicēti divu 

jaundzimušo uzvārdi. 
Pareizi jābūt Armīns Ivaņinoks 

(dzimis 24.02.2015.), Dārta Dirvēna 
(dzimusi 25.02.2015.). 

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

Katoļu baznīcas 
dievkalpojums notiks

2015. gada 24.maijā plkst. 11 00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, jaunmārupē).

Dievkalpojumu svinēs 
priesteris Imants Medveckis.

Visi laipni aicināti!


