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VESTISMarupes

2014./2015. mācību gadā skolas gaitas 
Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs 
no 1. līdz 12.klasei uzsākuši kopumā 
1 633 skolēni, kas ir par 8% vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Lai izglītības iestādes 
sagatavotu jaunajam darba cēlienam, 
ievērojami līdzekļi ieguldīti mācību 
materiālās bāzes papildināšanā un ēku 
renovācijā.

Atverot vienpadsmit pirmās klases, kas 

Kopā ar 1633 skolēniem Mārupē uzsāk jauno mācību gadu
ir par vienu vairāk nekā pērn, pašvaldības 
skolas šogad uzņem kopumā 260 pirm-
klasnieku. Pirmsskolas izglītības pro-
grammu pašvaldības izglītības iestādēs 
apgūs 777 mazo mārupiešu, savukārt 639 
bērni apmeklēs privātos bērnudārzus. 
Gandrīz 90 pirmsskolas vecuma bērni 
saņems Mārupes pašvaldības un valsts 
līdzfinansētos privāto aukļu pakalpojumus.

Visiem izglītojamajiem ir nodrošināti 

nepieciešamie mācību materiāli, novirzot 
mācību līdzekļu, grāmatu, kancelejas un 
inventāra iegādei kopumā 371 435 eiro 
no pašvaldības 2014.gada budžeta, tai 
skaitā arī valsts finansējumu 36 776 eiro 
apmērā. Gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, veikti dažāda veida remontdarbi, 
par kuriem uzņemtas saistības 141 801 eiro 
apmērā.

Par plānotās degvielas 
uzpildes stacijas izbūvi 

Mārupē
Mārupes novada Dome aicina 

iedzīvotājus š.g. 25. septembrī plkst. 18.00 
Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, 
uz tikšanos ar degvielas uzpildes stacijas 
„Neste” pārstāvjiem, kas informēs par 
iespējām izbūvēt degvielas uzpildes staciju 
nekustamajā īpašumā Daugavas ielā 28, 
Mārupē.

Uzsākta jauna 
lokālplānojuma 

izstrāde
Mārupes novada Dome informē, ka 

ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai 
„Mazcenas dārzi” Mārupes novadā.

Lokālplānojuma teritorija atrodas 
Mārupes novada teritorijā, no Jaunmārupes 
ciema robežas otrpus valsts autoceļam A5, 
kuru ietver – valsts autoceļš A-5 Rīgas 
apvedceļš (Salaspils – Babīte) – valsts 
autoceļš V14 Jaunmārupe Skulte – Rīgas 
pilsētas mežu fonds – sauszemes robeža 
starp nekustamo īpašumu „Briežmūri” un 
Rīgas pilsētas mežu fonds – sauszemes 
robeža starp nekustamo īpašumu „Jaun-
rozes” un „Trīnīši” – sauszemes robeža 
starp nekustamo īpašumu „Pelītes” un 
„Grāviņi” – meliorācijas novadgrāvis –N-5 
– apmēram 55.6 ha platībā.

Lūdzam šīs teritorijas iedzīvotāju 
atsaucību topogrāfiskās uzmērīšanas 
veikšanai, ko pašvaldības uzdevumā īsteno 
SIA „Reģionālie projekti”.

No šā gada 1.jūnija līdz 24.augus-
tam Mārupes novadā notika stikla 
šķirošanas akcija „Stikla raķete”, kuras 
laikā mārupieši sašķirojuši 14,22 tonnas 
stikla. Kopumā akcijas laikā sašķirotā 
stikla apjomi pieauguši par 23,6%. 
„Stikla raķeti” sadarbībā ar Mārupes 
novada Domi organizēja „Eco Baltia 
grupas” uzņēmumi SIA „Eco Baltia 
Vide” un AS „Latvijas Zaļais punkts”. 

Akcijas laikā Mārupes novada ciemi 
sacentās divās komandās - zilajā komandā 
kopā stiklu šķiroja Jaunmārupes un Skultes 
ciemu iedzīvotāji, bet sarkanajā komandā – 
Mārupes un Tīraines iedzīvotāji. Apkopo-
jot komandu rezultātus un ņemot vērā arī 
ciemu iedzīvotāju skaitu, šoreiz aktīvāki 
šķirotāji uz vienu iedzīvotāju bijuši 
Skultes un Jaunmārupes iedzīvotāji. Abos 
uzvarētājciemos tiks uzstādīti āra tenisa 
galdi.

Mārupieši „Stikla 
raķetē” sašķirojuši 
14,22 tonnas stikla

Turpinājums 8.lpp.

29.augustā Mārupes novada Skultē 
durvis vēra jaunais pašvaldības die-
nas centrs. Vienstāvu ēka priežu ielokā 
ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju 
būs vieta, kur katram Skultes ciema 
iedzīvotājam rast dažādus savām 
vajadzībām un interesēm atbilstošus 
pakalpojumus un nodarbes. 

Jaunajā dienas centrā tā apmeklētājiem 
ir pieejama visa veida sociālā palīdzība, 
sociālo darbinieku un psihologu 
konsultācijas, kā arī ergoterapeita un 
fizioterapeita nodarbības. Tāpat dažāda 
vecuma iedzīvotājiem tiek piedāvāta 
arī iespēja saistoši pavadīt brīvo laiku, 
piedaloties dažādās aktivitātēs.

 „Skultes ciemā dienas centrs ir pirmā no 
jauna uzceltā sabiedriskā ēka, tāpēc šis ir 
ļoti nozīmīgs brīdis gan pašvaldībai, gan 
vietējiem iedzīvotājiem. Ceram, ka dienas 
centrs kļūs par centrālo pulcēšanās vietu, 
kur katram atrast sev piemērotu nodarbi 
vai nepieciešamo sociālo palīdzību. Ar šīs 

Atklāts pašvaldības 
dienas centrs “Skulte”

ēkas uzcelšanu attīstība Skultē nebeidzas, 
šobrīd tiek izstrādāts ciema labiekārtošanas 
projekts, kā arī turpinās ūdenssaimniecības 
infrastruktūras sakārtošana,” ēkas 
atklāšanā uzsvēra Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, izsakot arī 
pateicību visām dienas centra būvniecībā 
iesaistītajām personām par veiksmīgu 
sadarbību, kas ļāvusi projektu pabeigt 
paredzētajā laikā un labā kvalitātē.

Kopš centra atklāšanas ir pagājušas 
tikai mazliet vairāk kā divas nedēļas, 
taču mājīgās telpas jau pamazām tiek 
apdzīvotas. Seniori priecājas, ka viņiem 
beidzot ir vieta, kur satikties, tapusi 
jau pirmā pašu iestudētā teātra izrāde, 
uzsāktas arī datorapmācības un nūjošanas 
nodarbības.  Šeit tiekas arī jaunās māmiņas, 
lai dalītos pieredzē un kopā ar Sociālā die-
nesta psiholoģi Gunu Liepiņu pārrunātu 
dažādus ar bērnu audzināšanu saistītus 
jautājumus. Pēcpusdienās dienas centru 
piepilda bērni un jaunieši. Mazākie radoši 

darbojas – zīmē, veido, lasa grāmatas, 
lielākie spēlē dažādas galda spēles. Dienas 
centra vadītāja Vlada Larionova priecājas 
par centra apmeklētājiem un ir enerģijas 
pilna jaunu radošu ideju īstenošanā: „Mēs 
kļūsim par vietu, kas pulcē domubiedrus 
un sniedz dažādas iespējas saistoši pavadīt 
brīvo laiku ikvienam ciema iedzīvotājam. 
Gaidām ciemos katru, kurš vēlas 
interesantāku padarīt savu ikdienu, kā arī 
iesaistīties dažādās aktivitātēs!” 

Dienas centra „Skulte” būvniecība 
tika uzsākta 2013.gada rudenī, un to vei-
kusi atklātā konkursā uzvarējusī SIA 
„REATON, LTD”. Projekta izstrādi un 
autoruzraudzību veica SIA „Lejnieku 
projektēšanas birojs”, būvuzraudzību – 
SIA „Baltic Builders Alliance”. Dienas 
centrs celts par pašvaldības līdzekļiem, 
projekta kopējās izmaksas ir 474 682,96 
eiro, bez PVN.

Uva Bērziņa

Turpinājums 7.lpp.

Dienas centra durvis svinīgi ver Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa, Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, dienas centra vadītāja Vlada Larionova un Skultes bērni

Novēlam 
rast prieku mazu un lielu 

pasauļu izzināšanā, 
izturību un vēlēšanos krāt 

jaunas zināšanas, 
kā arī katram sasniegt savas 

augstākās virsotnes!

Mārupes novada Dome
sveic

izglītības iestāžu audzēkņus un viņu vecākus, 
pedagogus un darbiniekus, 

uzsākot jauno 2014./2015. mācību gadu!

MĀRUPES  NOVADA  DOMES  BEZMAKSAS  INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS
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VESTISMarupes PAšVAlDĪBĀ

Procesā esošās iepirkumu procedūras
•	Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas 

darbi 2014.-2016. gada ziemas sezonā – 
piedāvājumu iesniegšana 30.09.2014.

•	Paklāju un telpu kopšanas inventāra 
nodrošinājums Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm – piedāvājumu 
iesniegšana 30.09.2014.

Notiek piedāvājumu izvērtēšana
•	Mārupes pamatskolas autostāvvietas 

izbūve.
•	Dienas centra „Švarcenieki” renovācijas 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. 
•	Būvuzraudzība Mārupes pamatskolas 

autostāvvietas izbūvei un Mazcenu alejas 
iekškvartāla rekonstrukcijai.

•	Mazcenu alejas iekškvartāla ceļu posma 
rekonstrukcija.

•	Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība.

•	Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo 
strītbola grozu un apbalvošanas podestu 
iegāde Mārupes novada pašvaldībai.

•	Būvuzraudzība gājēju celiņa izbūvei 
Ventas ielā un 25. autobusa pieturvietu 
izbūvei.

•	Vieglo automašīnu iegāde.

Pieņemts lēmums slēgt līgumu 
•	Gājēju celiņa izbūve Ventas ielā un 

Mārupītes gatvē – pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar A/S „Ceļu pārvalde” 
par gājēju celiņa izbūvi Ventas ielā un 
Mārupītes gatvē un Ventas ielas brauk-
tuves seguma atjaunošanu par kopējo 
līguma summu 201 746,12 eiro ar PVN; 
termiņš 90 kalendārās dienas no līguma 
noslēgšanas brīža.

•	 Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā – 
atklāta konkursa II daļā (par Pērses ie-
las rekonstrukciju no Daugavas ielas 
līdz Pededzes ielai) pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar A/S „Ceļu pārvalde” par 
kopējo līguma summu 241 782,20 eiro; 
termiņš 90 kalendārās dienas no līguma 
noslēgšanas brīža.

•	Stadiona un sporta laukumu būvprojektu 
izstrāde un autoruzraudzība – iepirkuma 
I daļā pieņemts lēmums slēgt līgumu ar 
SIA „WESTHAUS” par Mārupes no-
vada Skultes stadiona rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrādi par līguma sum-
mu 9 490,03 eiro; termiņš 6 mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža; iepirkuma 
II daļā pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar SIA „BM PROJEKTS” par Mārupes 
novada Gerberu ielas sporta laukuma 
rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi par 
līguma summu 5 432,90 eiro; termiņš 
4 mēneši no līguma noslēgšanas brīža; 
iepirkuma III daļā pieņemts lēmums 
slēgt līgumu ar SIA „WESTHAUS” par 
Jaunmārupes stadiona rekonstrukcijas 
būvprojekta izstrādi par līguma summu 
12 245,20 eiro; termiņš 6 mēneši no 
līguma noslēgšanas brīža.

•	Lokālplānojuma izstrāde Jaunmārupes 
vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi” 
– pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA 
„Reģionālie projekti” par lokālplānojuma 
izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritori-
jai „Mazcenas dārzi” par līguma summu 
33 154,00 eiro.

•	Sabiedriskā transporta pieturvietu 
izbūve, autobusa galapunkta izbūve 
un Mārupītes gatves un Vecozolu ie-
las krustojuma rekonstrukcija Mārupes 
novadā – pieņemts lēmums slēgt līgumu 
ar SIA „V Service” par līguma summu 
132 221,58 eiro, termiņš 90 kalendārās 
dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti 
līgumi ar:

•	SIA „Vides pakalpojumu grupa” par 
zālienu pļaušanu Mārupes novada 

Saimnieciskie darbi 
augustā un septembrī

teritorijā 2014.gada vasaras sezonā; 
līguma summa 41 742,69 eiro, termiņš 
31.10.2014.

•	SIA „OZOLA un BULA, arhitektu bi-
rojs” par Mārupes vidusskolas rekon-
strukcijas tehniskā projekta izstrādi 
un autoruzraudzību; līguma summa 
27 527,50 eiro, līguma izpildes termiņš 
I un II kārtā līdz 01.10.2014., III un IV 
kārtā 08.02.2015.

•	SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 
„IGATE”” par Mārupes novada 
pašvaldības ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanas darbiem 2014.gada un 2015.
gada vasaras sezonā; līguma summa 
998 250,00 eiro; termiņš 14.08.2016.

•	SIA „Moller Auto Latvia” par pro-
jekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana, iegādājoties 2 jau-
nus, rūpnieciski ražotus M1 klases 
elektromobiļus” realizēšanu; līguma sum-
ma 57 021,99 eiro; termiņš 15.12.2014.

•	SIA „IKO” par Lielās ielas daļas izbūvi 
no Kantora ielas līdz Daibes ielai; kopējā 
līguma summa 339 632,76 eiro, termiņš 
24.11.2014.

•	SIA „Pk 19+93” par ielu rekonstrukcijas 
būvuzraudzību saskaņā ar SIA „BELLS” 
projektu „Lielās ielas daļas (no Kantora 
ielas līdz Daibes ielai) izbūve ar ielas ap-
gaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, 
Mārupē” un PS „TILTPROJEKTS UN 
SKA PROJEKTS” projektu „Pērses ie-
las rekonstrukcija ar gājēju ietvi un lietus 
ūdens novadīšanu, Mārupē”; līguma sum-
ma 5 609,32 eiro; termiņš 40 mēneši.

•	A/S „Ceļu pārvalde” par Upesgrīvas, 
Paleju un Rožleju ielas rekonstrukciju 
(Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju 
ielai; Paleju iela no Rožleju ielas līdz 
Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no 
Paleju ielas līdz Kantora ielai); kopējā 
līguma summa 342 732,50 eiro; termiņš 
25.11.2014.

•	SIA „Mārupes ceļinieks” par Zeltiņu ie-
las rekonstrukciju no Rožleju ielas līdz 
Lielajai ielai; kopējā līguma summa 
212 812,59 eiro, termiņš 24.11.2014.

•	SIA „Pk 19+93” par ielu rekonstrukcijas 
būvuzraudzību saskaņā ar SIA „WES-
THAUS” projektu „Rožleju iela no 
Zeltiņu ielas līdz Paleju ielai; Paleju 
iela no Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ie-
lai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz 
Kantora ielai,  rekonstrukcija ar ielas ap-
gaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, 
Mārupē” un „Zeltiņu ielas (no Rožleju līdz 
Lielajai ielai) rekonstrukcija ar ielas ap-
gaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, 
Mārupē”; līguma summa 5 909,88 eiro; 
termiņš 40 mēneši.

•	  „ERGO LIFE INSURANCE” SE Lat-
vijas filiāle par veselības apdrošināšanas 
pakalpojumiem Mārupes novada Domes 
administrācijas un Domes pakļautības 
iestāžu darbiniekiem, līguma summa 
214 200,00 eiro (ar PVN neapliek), 
termiņš 22.08.2016.

•	 „Compensa Life Vienna Insurance Group” 
SE Latvijas filiāle par nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas pakalpojumiem Mārupes 
novada Domes administrācijas un Domes 
pakļautības iestāžu darbiniekiem, līguma 
summa 967,98 eiro (ar PVN neapliek), 
termiņš 22.08.2016.

•	AAS„SEB Dzīvības apdrošināšana” 
par dzīvības riska apdrošināšanas pa-
kalpojumiem Mārupes novada Domes 
administrācijas un Domes pakļautības 
iestāžu darbiniekiem, līguma summa 
6 205,5 eiro (ar PVN neapliek), termiņš 
22.08.2016.

Ivars Punculis, Mārupes novada Domes 
izpilddirektors

•	 Izveidoja darba grupu Mārupes novada 
teritorijas plānojuma 2014. – 2026. ga-
dam grozījumu priekšlikumu izstrādei.

•	Apstiprināja A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” izstrādāto komunālo 
notekūdeņu centralizētās savākšanas 
aglomerācijas principiālo shēmu.

•	Par finansiālu atbalstu vairākiem spor-
tistiem.

•	Par finansiālu atbalstu vairākām sporta 
komandām.

•	Apstiprināja Mārupes vidusskolas 
nolikumu.

•	Saskaņoja Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas profesionālās ievirzes program-
mas

•	Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus.

•	Piešķīra līdzfinansējumu 3448,00 eiro 
apmērā PII „Zeltrīti” dalībai Nordplus 
Junior 2014 projektā „Today a child -  
tomorrow a leader” .

•	Apstiprināja instrukciju „Kārtība, kādā 
Mārupes novada pašvaldība sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām”.

•	Apstiprināja saistošos noteikumus 
Nr.21  „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes novadā 
2015. gadā”.

•	Apstiprināja Mārupes novada Domes 
saistošos noteikumus  Nr.22 „Grozījumi 
Mārupes novada Domes 2014.gada 
22.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Par Mārupes novada pašvaldības 2014.

Dome lēma
gada budžeta apstiprināšanu””.

•	Palielināja A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” pamatkapitālu par 
17 000,00 eiro. 

•	Pieņēma saistošos noteikumus Nr. 
23 „Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2013.gada 25.septembra 
saistošajos noteikumos Nr.18/2013 „Par 
līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā””.

•	Saskaņoja Mārupes vidusskolas interešu 
izglītības programmu „Mediju pulciņš” 
2014.-2018.m.g.

•	Saskaņoja Jaunmārupes pamatskolas 
interešu izglītības programmas 2014.-
2017.m.g.

•	Saskaņoja Mārupes pamatskolas  
interešu izglītības programmas 
„Programmēšana” grozījumus 2014.-
2017.m.g.

•	Lēma piedalīties izsludinātā atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros, iesniedzot projek-
tu „Pārvietojamo tribīņu, pārvietojamo 
strītbola grozu un apbalvošanas podestu 
iegāde”.

21.augustā Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs (VARAM) 
Romāns Naudiņš darba vizītes ietvaros 
apmeklēja Mārupes novada pašvaldību.

Vizītes laikā ministrs tikās ar Mārupes 
novada Domes vadību, deputātiem un 
speciālistiem pašvaldības attīstības, 
finanšu un komunālo pakalpojumu jomās. 
Pašvaldības pārstāvji iepazīstināja minis-

Mārupi apmeklē Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs

tru ar līdzšinējo Mārupes novada attīstību 
un turpmāk plānoto. Tika pārrunāti 
tādi pašvaldībai aktuāli jautājumi un to 
risināšana VARAM kompetences līmenī kā 
Eiropas Savienības fondu finansējuma pie-
saistes iespēju paplašināšana, nosacījumu 
pārskatīšana iemaksām Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, kā arī turpmākā 
sadarbība ar ministriju. 

27.augusta sēdē

10.septembra sēdē
•	 Izveidoja iepirkumu komisiju Mārupes 

novada pašvaldības iekšējā audita 
veikšanai.

•	Apstiprināja instrukciju „Kārtība, kādā 
Mārupes novada Sporta centrs sastāda 
pašvaldības sporta objektu apmeklējuma 
grafikus”.

•	Lēma par tiesībām personu grupai iz-
mantot pašvaldības sporta zāli.

•	Lēma par atbalstu sporta komandām.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” 
informē, ka laikā no 2014.gada 8.septem-
bra līdz 2014.gada 17.oktobrim tiks veik-
ti sadzīves kanalizācijas infrastruktūras 
izbūves darbi Tīraines ielā (mājas Nr. 10 līdz 
Nr. 12) un Mēmeles ielā posmā no Kurmales 
ielas līdz Mūsas ielai.  

Transporta kustības shēmas  skatīt 
pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv/

Uzsākti būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Mārupē, II.kārta” ietvaros

Aktuāli/Ūdenssaimniecība
Būvdarbu pasūtītājs A/S „Mārupes 

komunālie pakalpojumi”, projektu vadītāja 
Dace Šveide, mob. tel. Nr. 28366888.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs SIA 
„MERKS”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Ul-
dis Strazdiņš, mob. tel. Nr. 26320479.

Projekta Nr. 3.DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/
VARAM/015

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”
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Paziņojums par darba 
uzdevuma precizēšanu 

detālplānojuma izstrādei 
nekustamajiem īpašumiem 

Kantora iela 126, Kantora iela 
128 un Sniķeru iela 18

Mārupes novada Dome 2014.gada 27.augustā 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.20 (prot. Nr.13) “Par 
darba uzdevumu precizēšanu detālplānojuma 
izstrādei nekustamajiem īpašumiem Kantora 
iela 126 (kadastra Nr.80760031013), Kan-
tora iela 128 (kadastra Nr. 80760031003) un 
Sniķeru iela 18 (kadastra apzīmējums Nr. 
80760031685), Mārupe, Mārupes novads”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamie 
īpašumi Kantora iela 126, Kantora iela 128 un 
Sniķeru iela 18, teritorijas platība aptuveni 1,864  
ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā apstiprināto 
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014.- 
2026. gadam zemesgabals atrodas savrupmāju 
apbūves teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir 
likvidēt īpašumos projektētās ielas sarkanās 
līnijas, paredzot apgriešanās laukumu vai arī 
pieslēgumu esošajām ielām – Kantora ielai vai 
Akmeņu ielai.

Turpinot darbu pie velomaršrutu 
izstrādes aktīvās atpūtas veicināšanai 
un velotūrisma attīstīšanai novada 
teritorijā, Mārupes novada Dome 
sadarbībā ar Ķekavas novada Tūrisma 
koordinācijas centru aicina visus intere-
sentus uz jauna divus kaimiņu novadus 
aptveroša velomaršruta iepazīšanas brau-
cienu. 

Brauciens notiks svētdienā, 21.septembrī 
ar sākumu plkst.10:00 pie Baložu pilsētas 
pārvaldes Ķekavas novadā. Maršruts vedīs 
cauri Medemciemam, tālāk uz Stūnīšu eze-
ru, līdz nokļūsim Mārupē, kur plkst.12:00 
Kultūras nama zālē, Daugavas ielā 29, 
brauciena dalībniekiem un pārējiem in-
teresentiem būs iespēja skatīt prezentāciju 
par pārējiem Mārupes novada teritorijā 
plānotajiem velomaršrutiem. Velobraucie-
nu atsāksim plkst.13:00. Atpakaļceļš vedīs 
cauri velobraucējiem draudzīgām Mārupes 
ielām, tālāk virzoties uz Ziepniekkalnu, 

21.septembrī Mārupes un Ķekavas 
novadu sadraudzības velobrauciens!

Viens no vērienīgākajiem šī gada pro-
jektiem ir Mārupes pamatskolas Tīrainē 
rekonstrukcija, kas paredz skolu 
renovēt un paplašināt, tai piebūvējot 
jaunu korpusu.

Jūlijā uzsāktie būvdarbi norit bez 
aizķeršanās un saskaņā ar grafiku.  Pēc 
būvlaukuma sagatavošanas un skolas vecās 
ēkas demontāžas, tika uzsākta būvbedres 
rakšana un šobrīd notiek darbs pie jaunās 
piebūves pamatu betonēšanas. Skolas ēka 
saskaņā ar projektu jau ir pieslēgta pie jaunā 

Mārupes pamatskolas rekonstrukcija
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkla, kā arī ir izveidots jauns 
elektropieslēgums. 

Būvuzraugs A.Bogdanovs 
uzsver, ka liela uzmanība 
tiek pievērsta darba drošībai, 
tā kā būvdarbi notiek skolas 
teritorijā. „Sekojam līdzi, lai 
būvlaukums būtu atbilstoši 
nožogots un bērniem nebūtu 
iespējas iekļūt būvlaukuma 
teritorijā. Arī būvnieku veiktais 

darbs tiek kontrolēts, lai darbi neiekavētos 
un tiktu veikti atbilstošā kvalitātē.”

Saskaņā ar 25.jūnijā noslēgto 
līgumu, rekonstrukcijas būvdarbus veic 
atklātā iepirkumu konkursā uzvarējusī 
pilnsabiedrība „AZ-INTER UN PART-
NERI”. Līgums paredz darbu pilnīgu 
pabeigšanu un nodošanu līdz 2015.gada 
14.augustam. Paredzētās būvdarbu kopējās 
izmaksas ir 2 162 974,36 eiro, bez PVN.

Uva Bērziņa

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu nekustama-
jiem īpašumiem teritorijā, kura 

iekļaujas starp Kantora, Lamberta, 
Vārpu, Ziedleju un Smiltnieku ielām

Mārupes novada Dome 2014.gada 6.augustā 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.11) “Par 
nekustamo īpašumu „Kāpu iela 1” (kadastra 
Nr. 80760031180), „Kāpu iela 2” (kadastra 

Nr. 80760031182), „Kāpu iela 3” (kadastra 
Nr. 80760031181), „Kāpu iela 4” (kadastra 
Nr. 80760031184), „Kāpu iela 5” (kadastra 
Nr. 80760031183), „Kāpu iela 6” (kadastra 
Nr. 80760031186), „Kāpu iela 7” (kadastra 
Nr. 80760031185), „Kāpu iela 8” (kadastra 
Nr. 80760031188), „Kāpu iela 9” (kadastra Nr. 
80760031187), „Kāpu iela 10” (kadastra Nr. 
80760031190), „Kāpu iela 13” (kadastra Nr. 
80760031191),  „Smiltnieku iela 9” (kadastra 
Nr. 80760031210), „Smiltnieku iela 11” (kadas-
tra Nr. 80760031208), „Smiltnieku iela 13” (ka-
dastra Nr. 80760031206), „Smiltnieku iela 15” 
(kadastra Nr. 80760031204), „Smiltnieku iela 
17” (kadastra Nr. 80760031202), „Smiltnieku 
iela 18” (kadastra Nr. 80760031211), „Smilt-
nieku iela 20” (kadastra Nr. 80760031209), 
„Smiltnieku iela 22” (kadastra Nr. 
80760031207), „Smiltnieku iela 26” (kadastra 
Nr. 80760031203), „Ziedleju iela 29” (kadastra 
Nr. 80760031200), „Ziedleju iela 30” (kadastra 
Nr. 80760031199), „Ziedleju iela 31” (kadastra 
Nr. 80760031056), „Ziedleju iela 32” (kadastra 
Nr. 80760031201), „Lambertu iela 35” (ka-
dastra Nr. 80760031148), „Lambertu iela 37” 
(kadastra Nr. 80760031147), Mārupes novads, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir Mārupes novada 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi ilze.kremere@marupe.lv. Priekšlikumi 
iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas informatīvajā laikrakstā „Mārupes 
Vēstis”, iesniegumā noteikti norādot arī vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – 
nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Augustā noslēdzies atkārtoti 
izsludinātais Mārupes novada grafiskās 
zīmes ideju konkurss, kurā izvēlēts 
vizuālais risinājums turpmākajai no-
vada vizuālās identitātes standarta 
izveidošanai.

Realizējot Mārupes novada Domes 
investīciju plānā iekļauto projektu par 

Mārupes novada vizuālās identitātes 
standarta izveidošanu, vasarā tika rīkots 
skiču konkurss par novada grafiskās zīmes 
izstrādi. Kā atbilstošākais risinājums 

Izvēlēta Mārupes novada grafiskās zīmes ideja
turpmākajai Mārupes novada vizuāla tēla 
veidošanai pirmajā vietā izvirzīta ideja, 
kuras autore ir māksliniece Anita Karpin-
ska. „Par pamatu idejai ņemta četrlapu 
āboliņa lapa, kas redzama arī Mārupes 
novada ģerbonī. Nolēmu to saglabāt, jo 
tai ir daudzas pozitīvas nozīmes un no-
vads ar to jau grafiski asociējas. Piedāvātā 
risinājuma dizains ir grafiski atsvaidzināts 
un modernizēts ar plašāku krāsu paleti, 
tādejādi ļaujot zīmē nolasīt tādus Mārupei 
raksturīgus motīvus kā ģimeniskums, 

teritorija, kura iekļaujas starp Kantora, Lam-
bertu, Vārpu, Ziedleju un Smiltnieku ielām, 
apmēram 9,2 ha kopplatībā. Saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada ter-
itorijas plānojumu 2014.- 2026. gadam zemes 
gabali atrodas savrupmāju teritorijā (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir esošo 
zemes vienību robežu pārkārtošana un ielu 
izbūve, plānojot jaunas zemes vienības kvartāla 
neapbūvētajā daļā.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 

apstiprināta Mārupes novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi ilze.kremere@marupe.lv. Priekšlikumi 
iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas „Mārupes Vēstīs”, iesniegumā no-
teikti norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas Nr.

dzīvesprieks, zaļā domāšana, aktīvs 
dzīvesveids, arī devīzi – Mārupes novads, 
labvēlīgam lidojumam teicama starta vie-
ta,” stāsta A.Karpinska.

Konkursam tika iesniegtas kopumā 
vairāk kā 40 radošās idejas, no kurām 
žūrijas komisija lēmusi piešķirt otro vietu 
Atim Izandam, trešo – Antrai Dobulei un 
atzinību Ievai Alksnei. Mārupes novada 
Dome saka paldies par atsaucību, ieguldīto 
laiku, darbu un idejām visiem konkursa 
dalībniekiem. 

Kate Nītiņa

līdz beidzot finišēsim ap plkst. 16:00 pie 
Baložu pilsētas pārvaldes. 

Kopumā maršrutā piestāsim pie vairāk 
nekā 20 dažādiem apskates objektiem 
un iepazīsim tos tuvāk. Par ēdamo un 
dzeramo velobrauciena dalībniekiem 
jāparūpējas pašiem. Atpūtas pauzes laikā 
plkst.12:00 Mārupes Kultūras namā būs 
iespēja cienāties ar tēju un kafiju.  Visi, 
kam nav iespējams uzsākt braucienu 10:00 
Ķekavas novadā, ir laipni aicināti pievie-
noties pasākumam laikā no 12:00-13:00 
pie Mārupes Kultūras nama.

Dalība braucienā ir bezmaksas, 
pieteikšanās pa tālr.27017333 (Ķekavas 
Tūrisma koordinācijas centrs) vai sūtot 
pieteikumu uz turisms@marupe.lv. 
Sīkāka informācija par velomaršruta daļu 
Mārupes novada teritorijā pieejama pa 
tālruni 29827580 (Jānis).

Piedalies un sagaidīsim rudeni aktīvi!

Elīna Brigmane, tūrisma organizatore

Kā informēts iepriekš, jūlijā ar lūgumu 
pagarināt pašvaldībai piederošās ēkas 
Mazcenu alejā 3 rekonstrukcijas pro-
jekta nodošanas termiņu un piešķirt 
tam papildus finansējumu Mārupes 
novada Domē vērsās būvnieks PS 
„ELX GRUPA”, pamatojot prasību ar 
neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies 
ēkas demontāžas darbu laikā.

Sakarā ar to, ka būs jāveic darbi, kuri 
sākotnēji projektā netika paredzēti, 
Mārupes novada Dome vērsās Iepirkumu 

Noris sarunu procedūra par termiņa pagarinājumu ēkas 
Mazcenu alejā 3 rekonstrukcijas projekta nodošanai

uzraudzības birojā (IUB) ar lūgumu atļaut 
uzsākt iepirkuma sarunu procedūru par 
izmaiņām projekta nodošanas termiņā un 
kopējās būvniecības izmaksās. Izskatot 
pašvaldības sniegto informāciju sarunu 
procedūras piemērošanas saskaņošanai 
noslēgtā līguma „Par pašvaldības ēkas 
Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē, rekonstruk-
ciju par pamatskolu 1.kārta” ietvaros, IUB 
sarunu procedūras veikšanu starp pasūtītāju 
un PS „ELX GRUPA” akceptēja.

„Sarunu procedūras veikšanai tika izvei-
dota Iepirkumu komisija, kas ar būvnieku 

tikusies vairākkārt. Pamatojoties uz to, 
ka līgums par papildus būvdarbiem ir 
neatdalāms no š.g. februārī noslēgtā līguma 
par ēkas Mazcenu alejā 3 rekonstrukciju par 
pamatskolu, ar būvnieku PS „ELX Grupa” 
patlaban noris sarunas par līgumā noteiktā 
darbu izpildes termiņa pagarinājumu līdz 
š.g. 12.decembrim” informē Mārupes 
novada Domes izpilddirektors Ivars 
Punculis.

Jaunmārupes pamatskolas direktore 
Iveta Timule apliecina, ka, neskato-
ties uz neparedzēto aizkavēšanos projekta 

nodošanā, mācību procesa kvalitāte no tā 
necietīs. „Esam nodrošinājušies ar visiem 
nepieciešamajiem resursiem, lai jaunajā 
mācību gadā arī pie lielākas skolēnu 
plūsmas visiem audzēkņiem mācības skolas 
esošajās telpās varētu notikt vienā maiņā. 
Mācību vajadzībām piemērota skolas aktu 
zāle, bibliotēka, kas, protams, ir īslaicīgs 
risinājums, tāpēc ar nepacietību gaidām 
ēkas rekonstrukcijas pabeigšanu,” saka 
I.Timule

Kate Nītiņa



4 otrdiena, 16.septembris, 2014

VESTISMarupes PAšVAlDĪBĀ
Mārupes novada Dome

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 21/2015

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014. gada  27.augusta 

sēdes Nr.13, lēmumu Nr.32

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību Mārupes 

novadā 2015.gadā
Izdoti saskaņā ar likuma

„Par pašvaldībām”43. panta 3.daļu, 431.pantu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1.panta 2. daļas 91.punktu,
 21 .daļu, 2.panta 81 daļu,  3.panta 14 .daļu,   9.panta 

2.daļu.

I Vispārējie noteikumi
1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

2015.gadā Mārupes novadā ar nekustamā 
īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo 
māju palīgēkas, inženierbūves – laukumi, kas 
tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas 
stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudošas būves, no-
saka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2015.
gadā un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

II Nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo 
ēku palīgēkām

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2015.gadā 
neapliek:

2.1.Dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 
(to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 , 
izņemot garāžas.

III Nekustamā īpašuma nodoklis  vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošām būvēm
3.Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, 

sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša 
ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas 
attiecīgajā būvju kategorijā apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās 
turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

3.1.būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības;

3.2.būves kadastrālās vērtības.
4.Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi 

degradējošu, sagruvušu vai  cilvēku drošību 
apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa 
atcelšanu pieņem Mārupes novada Būvvalde 
Mārupes novada Domes noteiktajā kārtībā.

5.Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas 
klasificēta  kā vidi degradējoša, sagruvusi vai 
cilvēku drošību apdraudoša, nosūta nodokļu 
maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad 
administratīvais akts par būves klasificēšanu 
attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams 
vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes 
izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 
sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai, un tas nav 
pārsūdzēts. 

6.Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par 
būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi 
pēc lēmuma par šo noteikumu 3.punktā minētā 
būves statusa atcelšanu. 

IV Nekustamā īpašuma nodoklis  
inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek iz-

mantoti kā maksas stāvlaukumi
7.Inženierbūves – laukumi, kas tiek izman-

toti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, 
ar nekustamā īpašuma nodokli tiek ap-
likti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves 
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma 
izmantošanas uzsākšanas, piemērojot 

Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2015

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2014.gada 20.jūnija 

sēdes Nr. 9, lēmumu Nr. 21

Grozījumi Mārupes novada 
Domes 2011.gada 12.aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr.9/2011 
„Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes 
novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu,

Atkritumu apsaimniekošanas likuma
 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Mārupes novada Domes 2011.gada 
12.aprīļa saistošajos noteikumos N.09/2011 
šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 79.punktu šādā 
redakcijā:
79. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu var 

piemērot brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām 
personām no 10 (desmit)  līdz  140 (viens simts 
četrdesmit) euro, juridiskām personām no 50 
(piecdesmit) līdz 700 (septiņi simti) euro.
2. Izteikt saistošo noteikumu 80.punktu šādā 

redakcijā:
80. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu 

vai pārkāpšanu sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolu un piemērot sodu ir 
tiesīgas Mārupes novada pašvaldības policijas  
amatpersonas.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5% 
apmērā:

7.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, 
ja inženierbūve reģistrēta Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā ( turpmāk 
– Kadastra informācijas sistēma);

7.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav 
reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā. 

V Nodokļu maksāšanas paziņojuma piespie-
du izpildes termiņš 

8.Nodokļu  maksāšanas paziņojumu piespie-
du izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā 
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

VI Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas kārtība  par daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz 
kuras šī māja atrodas.

9.Nekustamā īpašuma nodokli par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 
ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 
un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, 
uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) 
īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas 
līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, 
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju 
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas 
privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie 
valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā), vai likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 2. panta  septītajā daļā no-
teiktie nodokļa maksātāji.

VII Noslēguma jautājums
10.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.

gada 1.janvārī. 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

nekustamajiem īpašumiem 
“Krūmvēveri” un “Ziediņi-2”

Mārupes novada Dome 2014.gada 
06.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.10 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamo īpašumu “Krūmvēveri” 
(kadastra Nr. 80760120031) un “Ziediņi-2” 
(kadastra Nr.80760120075), Mārupes novads, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamie 
īpašumi “Krūmvēveri” un “Ziediņi-2”, terito-
rijas platība aptuveni 4,0 ha. Saskaņā ar 2013.
gada 18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada ter-
itorijas plānojumu 2014.- 2026. gadam zemes-
gabals atrodas darījumu un vieglās rūpniecības 
uzņēmumu apbūves teritorijā (RD).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
servitūta ceļa izbūvi ar pieslēgumu valsts 
autoceļam V-24 Pievedceļš Mārupes zvēru fer-
mai. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi ilze.kremere@marupe.lv. Priekšlikumi 
iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas informatīvajā laikrakstā „Mārupes 
Vēstis”, iesniegumā noteikti norādot arī vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – 
nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam 
“Saulesciems”

Mārupes novada Dome 2014.gada 
06.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. 
Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Saulesciems” 
(kadastra Nr. 80760060095), Mārupes novads, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums “Saulesciems”, teritorijas platība ap-
tuveni 3,41 ha. Saskaņā ar 2013.gada 18.jūnijā 
apstiprināto Mārupes novada teritorijas 
plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals at-
rodas mazsaimniecību apbūves teritorijā ārpus 
ciematiem (DzSM).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
zemes gabala sadalīšanu, veidot vienotu ceļa 
tīklu un izveidot pieslēgumu valsts autoceļam 
V-22 Bašēni-Mežgaļi. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi ilze.kremere@marupe.lv. Priekšlikumi 
iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas „Mārupes Vēstis”, iesniegumā no-
teikti norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam 
Bebru iela 23

Mārupes novada Dome 2014.gada 06.augustā 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.11) “Par 
nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra 
Nr. 80760070321), Mārupe, Mārupes novads, 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir nekustamais 
īpašums Bebru iela 23, teritorijas platība 
aptuveni 0,9010 ha. Saskaņā ar 2013.gada 
18.jūnijā apstiprināto Mārupes novada teritori-
jas plānojumu 2014.- 2026. gadam zemesgabals 
atrodas savrupmāju (DzS) teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt 
zemes gabala sadalīšanu, precizēt Kokles ie-
las sarkanās līnijas un izveidot pieslēgumu 
pašvaldības ielai – Bebru iela, lai izveidotu 
dzīvojamo apbūvi Mārupes ciema teritorijā, 
veidot vienotu ielu/ceļa tīklu detālplānojuma 
teritorijā un tai pieguļošajās teritorijās. 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināta Mārupes novada Attīstības nodaļas 
vadītāja Ilze Krēmere.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 
Mārupes novada Domē Daugavas iela 29, 
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē apmeklētāju 
pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās 
no 9.00 – 18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta 
adresi ilze.kremere@marupe.lv. Priekšlikumi 
iesniedzami četru nedēļu laikā no informācijas 
publicēšanas „Mārupes Vēstis”, iesniegumā no-
teikti norādot arī vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un 
reģistrācijas Nr.

Paziņojums par detālplānojuma 
nodošanu publiskajai apspriešanai 

nekustamajiem īpašumiem 
„Priekuļu iela 10” un „Puķu iela 11”

Mārupes novada dome 2014.gada 27. augustā 
ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (sēdes protokols 
Nr.13), „Par detālplānojuma nodošanu publiskajai 
apspriešanai nekustamajiem īpašumiem Priekuļu 
iela 10 (kadastra Nr. 80760030292) un Puķu iela 
11 (kadastra Nr. 80760030016), Mārupes novads. 

Publiskā apspriešana notiks no 17.09.2014. 
līdz 17.10.2014. Ar detālplānojuma redakciju 
var iepazīties līdz 17.10.2014. Mārupes novada 
Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes 
darba laikā.

Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma redakciju 
var iepazīties Mārupes novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.marupe.lv/pasvaldiba/
attistiba-un-planosana/detalplanojumi/.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 
9.oktobrī plkst.17.00 Mārupes novada Būvvaldē 
Daugavas ielā 29, Mārupē.

Rakstiskus priekšlikumus iesniegt Mārupes 
novada Būvvaldē Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167, nosūtot to pa pastu 
vai iesniedzot klātienē apmeklētāju pieņemšanas 
laikā- pirmdienās un ceturtdienās no 9.00-18.00. 
Elektroniski priekšlikumi iesniedzami, iesūtot 
tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.kremere@
marupe.lv sākot no 17.09.2014. līdz 17.10.2014. 
Iesniegumā noteikti jānorāda arī vārdu, uzvārdu 
un adresi, bet juridiskajām personām- nosaukumu, 
adresi un reģistrācijas Nr.

Neskaidrību gadījumā iespējams griezties 
Mārupes novada Būvvaldē pie Mārupes 
novada Domes Attīstības nodaļas vadītājas 
Ilzes Krēmeres, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67149875.

Šobrīd Domē strādājam pie sporta 
koncepcijas izstrādes un ar sportu 
saistītu jautājumu sakārtošanas.

Pirmkārt, esam izveidojuši darba gru-
pu, kura atbild par „Sporta koncepcijas” 
izstrādi Mārupes novadā. Pamatojoties 
uz iedzīvotāju prasībām, interesēm un 
vēlmēm, uzklausījām 13 (!) sporta veidu 
pārstāvjus. Uzklausījām, viņuprāt, labākos 
sadarbības veidus, lai turpmākās darbības 
attīstības jomā sniegtu vislielāko ieguvu-

Esat sveicināti, Mārupes novada iedzīvotāji!
mu tieši Mārupes novada iedzīvotājiem.

Otrkārt, cenšoties nodrošināt pēc 
iespējas daudzveidīgākas un kvalitatīvākas 
sportošanas iespējas Mārupē, izsludinājām 
iepirkuma konkursu par triju sporta lau-
kumu attīstīšanu (Jaunmārupes stadiona, 
Gerberu ielas sporta kompleksa un Skultes 
stadiona).

Tāpat katru pirmdienu pie Mārupes 
vidusskolas jau kopš maija sākuma un 
līdz pat augusta beigām katram mazam 

vai lielam mūsu novada iedzīvotājam 
bez maksas bija iespēja nodoties sev 
visiemīļotākajai no pašlaik aktuālākajām 
un populārākajām sporta aktivitātēm bērnu 
un jauniešu vidū kā futbols, basketbols 
un florbols, sacenšoties profesionāli un 
kvalitatīvi organizētās sacensībās. Paralēli 
šīm aktivitātēm visas vasaras garumā, 
četras reizes nedēļā, jebkuram interesen-
tam bija iespēja piedalīties ielu vingrošanas 
treniņos visā Mārupes novadā, kas ne tikai 

veicina sportistu veselīga dzīves veida 
nodrošinājumu, bet arī pakāpeniski pie-
saista aizvien vairāk jauniešu tieši brīvā 
laika pozitīvām pavadīšanas iespējām.

Novēlu arī turpmāk ikvienam izvēlēties 
tikpat aktīvu un, kas pats galvenais, 
veselīgu dzīvesveidu - veselā miesā vesels 
gars!

Renārs Freibergs, Mārupes novada 
Domes deputāts
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Dārzs Reviņu ielā, Mārupē

NOVADĀ

Daudzdzīvokļu mājas dārzs Jaunmārupē

Viesu māja “Mūsu draugiem” Jaunmārupē

Dārzs Viskalnu ielā, Tīrainē

Uzņēmums “SilJa” Tīrainē

Dārzs Avotu ielā, Mārupē

Mazdārziņš Jaunmārupē

Dārzs Mēmeles ielā, Mārupē

Atrasts Mārupes novada 
daiļdārzs 2014!

Dārzs Mežgravu ielā, Mārupē

Lai noskaidrotu Mārupes no-
vada skaistākā dārza īpašnieku un 
motivētu novada iedzīvotājus sakopt 
savus īpašumus, biedrība „Pierīgas 
partnerība” ar Mārupes novada 
Domes atbalstu šovasar pirmo reizi 
rīkoja konkursu par skaistāko no-
vada dārzu.

Konkursam mārupieši tika 
aicināti pieteikt savus daiļdārzus pie 
privātmājām, iekoptus apstādījumus 
un terases pie daudzdzīvokļu mājām, 
mazdārziņus, kā arī uzņēmumu, 
iestāžu un organizāciju objektus. 
Konkursam kopumā tika pieteikti 
deviņi īpašumi, kurus žūrijas komisi-
ja vērtēja pēc tādiem kritērijiem kā 
saimnieku pašu ieguldījums daiļdārza 
veidošanā un uzturēšanā, apstādījumu 
kompozicionālais risinājums, 
oriģinalitāte, kopšanas kvalitāte un 
atstātais kopiespaids.

Lai gan nominācijas „Mārupes no-
vada daiļdārzs 2014” ieguvējs ir jau 
noteikts, svinīgi tas tiks atklāts š.g. 
15.novembrī, valsts svētku sarīkojumā, 
kurā tiks sveikti visi konkursam pie-
teikto īpašumu saimnieki.

Konkursa rīkošanu atbalsta z/s 
„Purkalni”, SIA „Paganels”, SIA 
„Stādaudzētava Blīdene” un SIA 
„Rīgas meži”.

Kate Nītiņa
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Mācību gada sākums ir īpaši svētki 
skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 
Tās ir jaunas ieceres, jaunu mērķu 
piepildījums, tikšanās ar klasesbiedriem 
un pedagogiem. Jaunmārupes pamat-
skola 2014./2015. mācību gadam ir 
izvēlējusies moto: „Ar skatu krāsainā 
nākotnē”.

Skolu skārušas vairākas pozitīvas un 
nozīmīgas pārmaiņas:
•	 Jaunmārupes sākumskola pārtapusi par 

Jaunmārupes pamatskolu;
•	vasarā tika  licencēta jauna  pamatizglītības 

programma un papildinātas interešu 
izglītības programmas (ritmika, floristika, 
tautas dejas, kokapstrāde);

•	 Jaunmārupes pamatskolā mācības uzsāk 
551 audzēknis, no tiem 385 skolēni un 
166 pirmsskolas audzēkņi;

•	 skolai piepulcējušies 18 jauni darbinieki;

Mācību gada sākums Jaunmārupes pamatskolā

Jaunais mācību gads sācies ar jauni-
em izaicinājumiem, prieku atkal satik-
ties un kopā īstenot izvirzītos mērķus. 

Maijā, kopā aicinot bijušos skolas 
darbiniekus, absolventus un viesus, 
tika nosvinēta skolas 65 gadu jubile-
ja. 1.septembrī skolas jubileju, rakstot 
novēlējumus un ēdot svētku kliņģeri, 
svinēja skolēni, viņu vecāki un skolotāji. 
Skolēni vēlēja skolai būt skaistai, krāsainai, 
sirsnīgai un draudzīgai, uzbūvēt jauno 
skolas ēku, labus skolotājus un paklausīgus 
bērnus, lai skola būtu pati labākā vieta uz 
pasaules. Viens no vecāku novēlējumiem 
bija, lai skolai izdodas īstenot iesākto un 
lai vienmēr veidojas jauni un jauni mērķi, 
kurus sasniegt. 

Šī mācību gada 1.septembrī pirmo reizi 
vilkām skolas formas. Līdz skolas formas 
idejas realizācijai tika noiets garš ceļš, 
bet, pateicoties Skolas padomes vecāku 
uzņēmībai, lielākā daļa sākumskolas 
skolēnu šobrīd ikdienā nēsā Mārupes 
pamatskolas formu. Paldies Zīlei Ozoliņai-
Šneiderei par skolas emblēmas izveidošanu 
un palīdzību formas krāsu izvēlē. 

Šajā mācību gadā pirmo reizi skolēnu 
vecāki ir izvēlējušies, lai viņu bērni pirmajā 
klasē mācītos kristīgo mācību, kuru mācīs 
skolotājs Enoks Neilands. Daļa 6.klases 
skolēnu kopā ar skolotāju Ilzi Zemīti uzsāks 
vācu valodas apguvi. Pedagogu kolektīvā 
šogad darbu uzsākuši vairāki jauni 
skolotāji: angļu valodas skolotāja Kristīne 
Ozoliņa-Lase, matemātikas skolotāja Aija 
Andruce, informātikas skolotāja Jogita 
Miklašonoka, sākumskolas skolotājas 
Ilona Akmentiņa un Inga Bite. Pirmo gadu 
jaunā amatā startēs matemātikas skolotāja 
Jekaterina Kagane – direktora vietniece 
audzināšanas darbā, kā arī latviešu valo-
das skolotāja Maija Pujate, kura turpmāk 
būs arī skolas bibliotekāre. Tā kā skolā 
īstenojam arī speciālās pamatizglītības pro-
grammas, ar š.g. septembri ir palielinātas 
atbalsta personāla slodzes – logopēds 
un speciālais pedagogs turpmāk varēs 

Mārupes pamatskolā - skolas formas, vācu 
valoda un padziļināta mūzikas apguve

individuāli strādāt ar lielāku skaitu skolēnu 
un sniegt nepieciešamo atbalstu mācību 
procesā.

Jau pagājušā mācību gadā mūsu skolā 
uzsāka darbu Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļa, šogad pievienosies arī mūziķi – 
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
nodaļa. Mums prieks, ka Tīraines bērni var 
padziļināti apgūt mūziku un mākslu tepat 
Mārupes pamatskolā. Paldies, Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas direktorei Da-
cei Štrodahai un visam skolas kolektīvam!

Jaunumi ir arī skolas ēdnīcai. Ar šo gadu 
vecāko klašu skolēni var izvēlēties – ēst 
kompleksās pusdienas vai brīvi izvēlēties 
no papildus piedāvātā pusdienu klāsta. 

Šo mācību gadu uzsākot, skolā jau 
mācās 241 skolēns. Skolas ēka jau kādu 
laiku ir par šauru, šogad dažas telpas esam 
pārkārtojuši, lai visiem pietiktu vietas 
– skolas bibliotēkā ierīkota 1.b klases 
mācību telpa, skolotāju istaba pārtapusi 
par bibliotēku, zēni un meitenes mājturību 
un tehnoloģijas apgūst vienā telpā. 
Skolas pagalmā visu mācību gadu notiks 
celtniecības darbi – taps jaunā skolas ēka. 
Būvlaukums skolas pagalmā ir norobežots 
atbilstoši prasībām, celtniecības darbi 
tiek pārraudzīti – celtniecības process 
neietekmēs skolas galveno darbības vir-
zienu – mācību darbu. Esam priecīgi, ka 
skolas pagalmā vēl aizvien varam sportot, 
kā arī būt ārā pagarinātās dienas grupas 
laikā. 

Šogad noteikti būs interesants mācību 
gads – gatavosimies mūsu skolas debijai 
skolēnu Dziesmu un deju svētkos, 
mācīsimies un turpināsim veiksmīgi 
piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, 
sportosim un kopā veidosim skolu, ar kuru 
var lepoties ikviens!

 Lai visiem Mārupes novada izglītības 
iestāžu kolektīviem ražīgs jaunais mācību 
gads!

Sigita Sakoviča, 
Mārupes pamatskolas direktore

Mārupes vidusskola ir saņēmusi 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
finansējumu projekta „Vietējo da-
bas vērtību apzināšanas pasākumi 
Mārupes novadā” īstenošanai. Pro-
jekta īstenošanas laiks 01.09.2014. – 
31.12.2014.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības 
vides izglītību un audzināšanu Mārupes 
novadā, sadarbībā ar iedzīvotājiem apzi-
not vietējās dabas vērtības, kā arī izglītojot 
viņus par dzīvesvietas apkārtnē esošajām 
dabas vērtībām, to saglabāšanas un 
aizsargāšanas iespējām:
1) izstrādājot un izdodot karti ar velo 

maršrutu, kas aptvers interesantākās 
novadā sastopamās dabas vērtības, to 
aprakstus un fotogrāfijas;

2) noorganizējot velo orientēšanās 
sacensības Jaunmārupē, pieturas punk-
tus plānojot pie ciematā sastopamajām 
dabas vērtībām, sniedzot izglītojošu un 
audzinošu informāciju par katru no tām;

3) sagatavojot publikācijas par novadā 
sastopamajām, projekta ietvaros 
izvēlētajām interesantākajām da-
bas vērtībām, to saglabāšanas un 

Mārupes vidusskola īsteno projektu 
„Vietējo dabas vērtību apzināšanas 

pasākumi Mārupes novadā”
aizsargāšanas iespējām.
Laikā no 22.09.2014. – 21.10.2014. 

Mārupes vidusskolā notiks skolēnu, 
viņu vecāku un radinieku aptauja, kuras 
mērķis ir iegūt informāciju par Mārupes 
novadā sastopamajām dabas vērtībām. 
Iegūtā informācija tiks apkopota, bet 
interesantākās un pieejamākās dabas 
vērtības tiks izvēlētas un iekļautas velo 
maršruta kartē.

Anketas būs pieejamas drukātā formātā 
Mārupes vidusskolā un elektroniskā 
formātā www.marupe.lv .

Mārupes vidusskolas skolēni un novada 
iedzīvotāji aicināti anketēšanas laikā, t.i. 
no 22.09.2014. – 21.10.2014. piedalīties 
konkursā, iesūtot fotogrāfijas ar dabas 
vērtībām Mārupes novadā, norādot sūtītāja 
vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī 
dabas vērtības atrašanās vietu uz e-pastu 
turisms@marupe.lv. Trīs nominācijas 
iegūs veicināšanas balvas. 

11.oktobrī visi Mārupes novada 
iedzīvotāji ir aicināti piedalīties 
Jaunmārupes veloorientēšanās sa-
censībās, kuras organizē Mārupes 
vidusskola sadarbībā ar Mārupes 
Jauniešu Domi. Pulcēšanās plkst. 10.00 
pie Jaunmārupes ūdenstorņa. 

Sekojiet informācijai par sacensībām 
www.marupe.edu.lv, www.jaunatnema-
rupe.lv, www.marupe.lv.

Projekta budžets ir 2947 eiro, no kuriem 
85% finansē Latvijas vides aizsardzības 
fonds, bet 15% Mārupes novada Dome.

MāRUPES 
NOVADA 
DOME

•	 šogad pirmo reizi Jaunmārupes 
pamatskolā mācības uzsāks piecas 
1.klases, tāpēc ar cerīgu skatu raugāmies 
uz jaunās ēkas celtniecību;

•	1.-3.klases skolēniem valsts ir piešķīrusi 
brīvpusdienas;

•	Mārupes novada pašvaldība ir piešķīrusi 
nozīmīgu finansējumu grāmatu un 
mācību līdzekļu iegādei, lai skola varētu 
nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu.
Novēlu, lai šīs iesāktās pozitīvās 

pārmaiņas mudinātu gan skolēnus, gan 
pedagogus gūt prieku un gandarījumu par 
mācību un mācīšanas procesu, vecākiem – 
prieku par bērnu sasniegumiem un ikdienas 
veiksmēm! 

Lai 1.septembra pozitīvais noskaņojums 
turpinās visa mācību gada garumā!

Iveta Timule, 
Jaunmārupes pamatskolas direktore

Jaunais mācību gads Mārupes vidusskolā 
uzsācies ar jauniem mērķiem un iecerēm.

Šogad darbu uzsāk vairāki jauni skolotāji 
- sākumskolas skolotāja, pirmās klases 
audzinātāja Daiga Neilande, krievu valo-
das skolotāja Sandra  Roga, angļu valodas  
skolotāja Laura Bicāne no „Iespējamas 
misijas”, angļu valodas skolotāja Sandra 
Smilga, psiholoģe Jeļena Torčinava un 
ar pilnu  slodzi  matemātikas un fizikas 
skolotājs  Aleksandrs  Vorobjovs. 

Septīto klašu skolēniem dota iespēja 
mācīties matemātikas, svešvalodu un 
vispārizglītojošā novirziena mācību 
programmās. Valodu novirziena 
programmā kā trešā svešvaloda iekļauta 
spāņu valoda. Spāņu valodu mācīs 
skolotāja no Spānijas. Spāņu valodu 
apgūt fakultatīvi varēs arī 8.-12. klašu 
skolēni. Matemātikas novirziena program-

Mārupes vidusskolā padziļināti apgūs 
matemātiku un svešvalodas

mas skolēniem apguvei iekļauts mācību 
priekšmets „Programmēšana”, ko skolēni 
apgūs kā fakultatīvo kursu.

Vidusskolas 10. klasēs mācības uzsāk 
48 skolēni komerczinību programmā. 
Starptautisko skolēnu izglītības apmaiņas 
programmas ietvaros šajā mācību gadā 
vidusskolas klasēs mācīsies arī divas skol-
nieces no Vācijas un Taizemes.

Šajā mācību gadā Mārupes vidusskolā 
skolēni varēs apgūt jaunas zināšanas un 
prasmes mediju pulciņā, ko vadīs skolotājs 
Aleksandrs Vorobjovs. Plānots skolēniem 
piedāvāt nodarbības rotaslietu darināšanas 
pulciņā un Jaunsardzes kustībā.

 Lai jaunajā mācību gadā netrūkst 
radošu ideju un iedvesmas jauniem 
izaicinājumiem!

Jānis Lagzdkalns, 
Mārupes vidusskolas direktors

Ik gadu skolas dzīvē ir divas īpašas 
dienas: 1.septembris un 31.maijs. Šīs 
dienas ir veltītas mūsu ilgām, cerībām, 
mūsu nākotnei, mūsu bērniem. Svinīgi 
tērpti, vecāku pavadībā ar ziediem 
rokās bērni 1.septembrī sāk un turpina 
svarīgu savas dzīves posmu.

Arī Mārupes novada Skultes sākumskola 
1.septembrī 43. reizi svinīgi vēra savas 
durvis 1.- 4.klases 33 skolēniem un piecu 
pirmsskolas grupu 80 bērniem.

2014./2015.m.g. Mārupes novada 
Skultes sākumskolā darbu uzsāk 3 jauni 
un arī gados jauni skolotāji – latviešu 
valodas skolotāja Anna Čeiča-Sultane, 
sporta skolotājs Ņikita Andrianovs un 
pirmsskolas skolotāja Elīna Kirjanova. 
Ir izmaiņas administrācijas sastāvā – par 
direktora vietniecēm strādās Jeļena Mar-
tjanova (sākumskolā) un Ilona Rupeika 
(pirmsskolā).

Skolēnu lietošanai ir nopirktas jau-
nas mācību grāmatas, darba burtnīcas 
un dažādi mācību palīglīdzekļi. Skolas 
bibliotēkas fonds papildināts ar jaunāko 
metodisko literatūru un daiļliteratūru. 
Būtiski papildināts mācību uzskatāmo 
līdzekļu klāsts.

Sākumskolas skolēni ir ieguvuši ērtu 
un ugunsdrošības prasībām atbilstošu 
ģērbtuvi.

2014.gada vasarā, izmantojot Mārupes 

Mārupes novada Skultes sākumskola gatava 
jaunajam mācību gadam

novada pašvaldības finansējumu, tika 
būtiski uzlabota skolas ēkas ekspluatācijas 
kvalitāte, t.i. tika nosiltināti skolas ēkas 
bēniņi. Pirms apkures sezonas uzsākšanas 
tiks pilnībā nomainīts skolas siltummezgls.

Skolā tiek veidota skolotāju istaba. 
Ir iekārtota pietiekami liela telpa ar 
nepieciešamajām mēbelēm. Telpā strādās 
direktora vietnieces, sekretāre un būs 
iespējams rīkot administratīvi-informatīvās 
sanāksmes un citas apspriedes.

Mārupes novada Skultes sākumskolā 
1.-4.klases skolēni izglītību iegūst 
bilingvāli, t.i. mācās pēc pamatizglītības 
1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību pro-
grammas. Sākumskola ir vienīgā skola 
Mārupes novada pašvaldības teritorijā ar 
šādu izglītības programmu.

No pirmsskolas izglītības piecām 
grupām divas ir ar latviešu saskarsmes 
valodu un attiecīgu programmu, trīs grupas 
ar krievu valodas saskarsmes valodu un 
attiecīgu programmu. Pirmsskolas grupās 
bērnus uzņemam no 1,5 gadu vecuma.

Mārupes novada Skultes sākumskolas 
kolektīvs novēl veiksmi, panākumus 
darbā un dzīvē visiem Mārupes novada 
pašvaldības izglītības iestādēs strādājošiem 
pedagogiem un darbiniekiem.

Gaļina Grizāne, 
Mārupes novada Skultes 

sākumskolas direktore
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Jūnijā Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas taustiņinstrumentu nodaļas 
audzēkņu sniegums augstu novērtēts 
Itālijā notiekošajā 15. Starptautiskajā 
jauno izpildītāju konkursā “Concorso 
Internationale Valensia Musica Juniors 
2014”.

No 26. līdz 29.jūnijam Starptautiskajā 
konkursā, kas norisinājās Itālijas pilsētiņā 
Varallo, piedalījās Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas taustiņinstrumentu spēles 
audzēkņi Elīza Elizabete Dommere (1.kl.) 
un Rihards Punculis (6.kl.), pedagoģe Bai-
ba Niedriņa. E.Dommere konkursā ieguva 
2.vietu A kategorijā, R.Punculis 3.vietu C 
kategorijā.

“Konkursu vērtēja starptautiska žūrija, 
kuras priekšsēdētājs bija izcilais itāļu 
pianists, profesors Vincenzo Balzani. 
Žūrijas locekļi pārstāvēja vēl arī tādas val-
stis kā Albānija un Bulgārija. Konkursa 
mākslinieciskais līmenis ir vērtējams kā 
augsti profesionāls, tāpēc priecē tas, ka 
mūsu audzēkņi šajā nopietnajā konkursā 
guvuši godalgotas vietas,” stāsta pedagoģe 
B.Niedriņa.

Jauno izpildītāju konkursā piedalījās 
arī stīdzinieki un kameransambļi. Piano – 
solo kategorijā startēja kopumā 22 jaunie 
mūziķi no Albānijas, Bulgārijas, Čehijas, 
Korejas, Gruzijas, Japānas, Honkon-
gas, Itālijas, Latvijas, Moldovas, Polijas, 
Krievijas, Slovēnijas un Zviedrijas.

Vasarā starptautiskais konkurss ir viens 
no Varallo pilsētiņas centrālajiem noti-
kumiem, kas tiek rīkots pilsētas teātrī, 
lielā zālē ar labu akustiku un koncerflīģeli. 
Par iespēju piedalīties konkursā lielu 
paldies skola saka Mārupes novada Do-
mei un skolas direktorei Dacei Štrodahai, 
kā arī par atbalstu un sapratni - audzēkņu 
vecākiem.

Baiba Niedriņa

Mārupes mūzikas 
skolas audzēkņiem 

panākumi starptautiskā 
konkursā Itālijā

2013. gada decembrī Mārupes vidus-
skola no Mārupes novada Domes saņēma 
uzaicinājumu piedalīties konkursā uz 
vides nometnes organizēšanu, ko daļēji 
finansēja Latvijas vides aizsardzības 
fonds. Tā kā Mārupes vidusskolai 
jau vairāku gadu garumā ir izveido-
jusies veiksmīga sadarbība ar Lat-
vijas Universitātes Dabaszinātņu un 
matemātikas Izglītības centru, tad arī šo 
projektu mēs realizējām kopā. 

Un rezultātā no 4. līdz 8. augustam 
Mārupes vidusskolā rosījās 30 jaunie dabas 
pētnieki. Šajā laikā Mārupes vidusskolas 
telpās, kā arī Mārupītes apkārtnē ar Lat-
vijas vides aizsardzības fonda atbalstu no-
tika jauno vides pētnieku nometne „Pētām 
dabā!”. Nometnē piedalījās 1. – 6. klases 
skolēni gan no Mārupes vidusskolas, gan 
Rīgas skolām. 

Jaunie vides pētnieki katru dienu no 9.00 
– 17.00 piedalījās dažādās vides izpētes 
nodarbībās, kā arī sportoja, spēlēja prāta 
spēles un nodarbojās ar rokdarbiem. 

Nodarbībā „Kur vislabāk ierīkot dārzu?” 
bija iespējams izpētīt augsni, noteikt, kāds 
ir tās sastāvs, cik daudz mitruma saglabā 
dažāda veida augsnes, kā arī skolas ķīmijas 
laboratorijā noteikt, cik daudz organisko 
vielu ir augsnes paraugā. Vēl skolēni iejutās 
vides ekspertu lomā – pētīja Mārupīti un 
tās apkārtni, noteica, kādi dzīvnieki mīt 
ūdenī, kāda ir sugu daudzveidība, izvērtēja 
Mārupītes un tās krastu piesārņojumu. 
Nodarbības beigās katrs dalībnieks 
izvērtēja savu ieguldījumu vides 
saudzēšanā. Tā kā mūsu dzīvē nozīmīga 
loma ir ūdenim, tad viena nodarbība tika 
veltīta ūdens pētīšanai – skolēni izvērtēja 
ūdens paraugu kvalitāti un izmēģināja 
dažādas ūdens attīrīšanas iespējas. Tāpat 
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 
skolēni iepazina gan Latvijas, gan citzem-
ju ārstniecības augus, devās ekskursijā uz 
SIA „Getliņi EKO”, kur noskaidroja, ar ko 

Aizritējusi vides nometne „Pētām dabā!”

atkritumu izgāztuve atšķiras no atkritumu 
glabāšanas poligona, uzzināja, kā moderni 
un videi draudzīgi iespējams apsaimniekot 
atkritumu savākšanu un kā no atkritumi-
em iegūtā enerģija tiek izmantota tomātu 
audzēšanai. 

Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks 
saņēma apliecību par dalību nometnē, kā 
arī cienājās ar garšīgu kliņģeri.

Nodarbību saturu izstrādāja, kā arī 
nodarbības vadīja LU Dabaszinātņu un 
matemātikas izglītības centra eksperti 
un Mārupes vidusskolas dabaszinātņu 
un matemātikas skolotāji Vineta Ūdre, 
Andžela Sokolova un Gundega Dzene.

Mārupes vidusskolā tika organizēta 
arī otra nometnes grupa „Esi pētnieks!”. 
Šāda nometne, sadarbojoties ar Lat-
vijas Universitātes Dabaszinātņu un 
matemātikas izglītības centru un ar 
Mārupes novada Domes finansiālo atbal-
stu tiek organizēta skolā jau otro gadu. 
Nometne „Esi pētnieks!” norisinājās divos 
posmos – jūnijā un augustā. Kopumā tika 
iesaistīti 60 dalībnieki, Mārupes novada 
iedzīvotāju bērni un Mārupes izglītības 
iestāžu skolēni. Ar nodarbību vadītājiem, 
Mārupes vidusskolas skolotājiem un LU 
DZM centra ekspertiem skolēni apmeklēja 
Mārupes siltumnīcas, uzzināja, kā tiek 
audzēti gurķi un tomāti, kā arī piedalījās 

nodarbībā Latvijas Universitātes Botāniskā 
dārzā. Tāpat kā nometnes „Pētām dabā” 
dalībnieki, arī otras grupas bērni pētīja 
Mārupīti un to apkārtni. Skolēni ar lielu in-
teresi piedalījās gan nopietnajos pētījumos, 
gan sporta nodarbībās, gan prāta spēlēs. 
Centīsimies saglabāt šo tradīciju un ceram, 
ka arī nākamajā vasarā varēsim uzņemt 
jaunus pētniekus. 

Andžela Sokolova, nometņu organizēšanas 
koordinatore

Vēlos izteikt pateicību par lielisko 
iespēju bērniem piedalīties vasaras 
nometnē “Esi pētnieks!”. Nometnes laikā 
3.-6.klašu skolēni veica dažādus pētījumus 
un praktiskus uzdevumus, spēlēja spēles un 
piedalījās konkursos. Vērtīgas teorētiskās 
un praktiskās zināšanas bērni guva 
gan nometnes norises vietā Mārupes 
vidusskolā, gan pastaigās un izbraukumos. 
Jaunie pētnieki par nometni bija sajūsmā. 
Arī pēc nometnes noslēguma ģimenes un 
draugu lokā bērni turpina dalīties iespai-
dos, ir priecīgi par iegūtajām zināšanām, 
saturīgi pavadīto laiku un jauniem drau-
giem. Paldies nometnes organizētājiem 
un vadītājiem par teicami paveiktu darbu! 
Veiksmīgu jauno mācību gadu vēlot, 
nometnes dalībnieku vecāku vārdā - 

Jurita Neilande

Kopā ar 1633 skolēniem Mārupē uzsāk jauno mācību gadu

Šovasar uzsākta Mārupes pamatskolas 
rekonstrukcija, paredzot šī gada 
būvniecības darbos ieguldīt kopumā 
1 718 669 eiro. Turpināsies rekonstrukcijas 
darbi pašvaldības ēkā Mazcenu alejā 
3, lai šajā mācību gadā tā vērtu dur-
vis jaunizveidotās Jaunmārupes pamat-
skolas skolēniem. Starp lielākajiem pro-
jektiem minama arī KPFI līdzfinansēto 

Turpinājums no 1.lpp. energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
Jaunmārupes pamatskolā, uzstādot skolai 
saules kolektorus siltā ūdens sagatavošanai 
un saules baterijas, kas nodrošinās 
daļēju elektroenerģijas patēriņa izmaksu 
ietaupījumu.

Tāpat, kā līdz šim, pašvaldības 
skolās un iestādēs darbosies valsts un 
pašvaldības finansētie interešu izglītības 
pulciņi. Mārupes Sporta centrā skolas 

Jau otro gadu Mārupes novada 
pašvaldība īsteno skolēnu vasaras 
nodarbinātības projektu, kurā iespēja 
strādāt un apgūt pirmās darba iemaņas 
bija jauniešiem no 13 līdz 18 gadu ve-
cumam. Kopumā šovasar pašvaldības 
iestādēs tika nodarbināti 76 skolēni. Kā 
atzīst paši jaunieši, vasaras darbs ir gan 
laba pieredze, gan arī iespēja nedaudz 
papildināt ģimenes maciņu.

Šogad pirmo gadu, papildus darbam 
labiekārtošanā, jaunietēm no 15 gadu vecu-
ma tika piedāvāta iespēja strādāt bērnudārzā 
par pirmsskolas skolotāju palīdzēm, kā arī 
vienu darba vietu vasaras sezonā piedāvāja 
novada Dome.

Mārupes vidusskolas skolnieces Katrīna 
Kirha un Marta Nikola Zīle augustā strādāja 
par skolotāju palīdzēm bērnudārzā „Lienīte” 

Jauniešu vasaras darbs pašvaldībā
un ar darbu  ir ļoti apmierinātas. 

Katrīnai šī ir jau otrā darba pieredze. 
„Pagājušajā vasarā strādāju savā skolā, kur 
bija jākopj apkārtne, taču man labāk patīk 
strādāt bērnudārzā. Pati savulaik esmu gājusi 
šajā dārziņā, tāpēc labprāt izmantoju iespēju 
šeit pastrādāt. Turklāt, man patīk darboties ar 
bērniem,” stāsta Katrīna. Arī Marta Nikola 
savam pirmajam darbam  izvēlējusies darbu 
bērnudārzā, jo viņai patīk bērni, kā arī licies 
interesanti redzēt bērnudārza ikdienu no 
„aizkulišu” puses. Meiteņu pienākums bija 
uzkopt un sakārtot telpas, uzklāt un novākt 
traukus pirms un pēc ēdienreizēm, palīdzēt 
bērniem apģērbties. Abas jaunietes atzīst, 
ka darbs ir paticis, un arī nākamgad viņas 
labprāt izmantotu iespēju strādāt bērnudārzā.

Nikola Latoškina, Rīgas centra 
daiļamatniecības pamatskolas audzēkne, 

augustā strādāja novada Domē.  „Vairāki 
mani draugi kaut kur vasarā strādā, tāpēc 
arī es nolēmu pamēģināt. Darbs Domē man 
likās jauna un interesanta pieredze,” stāsta 
Nikola. Jaunietei tika uzticēts darīt dažādus 
ar lietvedību saistītus darbiņus – rakstīt ad-
reses uz vēstuļu aploksnēm, sistematizēt un 
vadīt datorā informāciju, skenēt dokumen-
tus.

„Šī ir ļoti laba iespēja jauniešiem gūt 
pirmo ieskatu dažādās profesijās, kā arī 
vispār saprast, ko nozīmē strādāt, izpildīt 
uzdoto un būt atbildīgam par padarīto,” uz-
skata Laima Levanoviča, Mārupes novada 
Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja, kura bija viena no darba vadītājām 
Nikolai. 

Jautāta, vai Nikola bija labs palīgs, 
L.Levanoviča saka: „Vislielākie birokrāti 

vecuma bērniem būs iespēja bez mak-
sas apmeklēt nodarbības tādās interešu 
izglītības programmās kā futbols, basket-
bols, volejbols, teikvando, vieglatlētika un 
vispārējā fiziskā sagatavotība. Mūzikas un 
mākslas skolas interešu un profesionālās 
ievirzes izglītības programmas varēs 
apgūt ar minimālu līdzmaksājumu, kas 
ir no 7 līdz 10 eiro apmērā. Mārupes 
pašvaldība jaunajā mācību gadā turpinās 

segt 50% no Rīgas Domes noteiktā vecāku 
līdzmaksājuma bērniem, kas apmeklē 
profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas 
un sporta skolas Rīgā.

Ar pašvaldības atbalstu tiks turpināta 
pedagogu algas pamatlikmes palielināšana, 
piemaksājot par slodzi vispārējās un 
profesionālās ievirzes pedagogiem 71,21 
eiro un pirmsskolas pedagogiem 213,65 
eiro. Kate Nītiņa

pašvaldībā, protams, ir grāmatveži. Doku-
ments dokumenta galā, bet, lai tie būtu piee-
jami darbam, kontrolei, revīzijai un auditam, 
un paši varētu strādāt efektīvāk, izmanto-
jam mūsdienīgus risinājumus – dokumentu 
digitalizēšanu. Ikdienā šajā procesā pastāv 
būtisks trūkums – laika deficīts. Kad Nikola 
– mūsu laika gariņš - atnāca, tā bija kā sen 
gaidīta dāvana, kas ievieš sen nepieciešamās 
pārmaiņas, pilnveido iespējas. Esam viņai 
pateicīgi par ieguldīto darbu dokumentu 
skenēšanā un klusām jāatzīst, ka viņas 
čaklās rokas mums ļoti pietrūkst.”

Jaunieši savas šī gada vasaras darba gai-
tas ir beiguši un jācer, ka katrs ir guvis ko 
vērtīgu savai pieredzei. Kaut vai, pirmo 
reizi turot rokās paša nopelnīto naudiņu un 
domājot, kuras no savām vēlmēm piepildīt.  

Uva Bērziņa

Jaunie pētnieki izzina dabu
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 „Ir daudz un dažādi veidi, kā ikviens no 
mums var gādāt par tīru un sakoptu vidi. 
Citi nepērk lieku, citi pērk tikai vietējos 
ražojumus un izvēlas pašu labumus, citi 
pārvietojas tikai ar velosipēdu, bet vēl citi 
dara to visu un šķiro arī atkritumus, tādējādi 
samazinot atkritumu apjomu, kas nonāk poli-
gonos. Zaļā dzīvesveida iespējas viena otru 
neizslēdz, bet tikai papildina. Tāpēc ir prieks 
par mārupiešiem, kuri atkritumu šķirošanā 
rāda piemēru arī citu novadu iedzīvotājiem. 
Vasaras laikā mārupieši sašķirojuši stiklu trīs 
lielo kravas automašīnu piekabju apmērā, kas 
tiks nogādāts pārstrādes rūpnīcās, piešķirot 
tam otru dzīvi,” akcijas noslēgumā uzsvēra 
SIA „Eco Baltia Vide” valdes priekšsēdētāja 
Anita Saulīte, aicinot mārupiešus arī turpmāk 
šķirot atkritumus, taupīt savus un dabas 
resursus un aktīvi izmantot godam nopelnītos 
āra tenisa galdus.

Savukārt Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs akcentēja 

Mārupieši „Stikla raķetē” sašķirojuši 14,22 tonnas stikla
Turpinājums no 1.lpp.

pozitīvo sadarbību akcijas organizēšanā 
un iedzīvotāju atsaucību: „Ar „Eco Bal-
tia grupas” uzņēmumiem pašvaldība 
veiksmīgi sadarbojas jau trešo gadu, ieviešot 
Mārupes novadā Latvijai unikālu šķiroto 

Dziesmu svētki ir un paliek latviešu 
brīnums - vai runa būtu par pirmo 
dziesmu dienu Dikļos tieši pirms 150 
gadiem, vai par pirmajiem dziesmu 
svētkiem Kanādā 1953.gadā, vai par 
šī gada XIV dziesmu svētkiem. Tā Ha-
miltonas svētku viesus sveicot, atzina 
Latviešu dziesmu svētku biedrības 
Kanādā valdes priekšsēdis Juris Ķeniņš. 
Un mēs - jauktais koris «Sonante», In-
gas Graumanes vadībā, ar lepnumu 
un gandarījumu varam teikt: «Mēs to 
šovasar piedzīvojām!”

Divas brīnišķīgas nedēļas aizvadītas 
Hamiltonā un tās apkārtnē. Latviešu centrā 

O, Canada!

“Sidrabene” divas dienas pirms Kanādas 
Latviešu dziesmu svētkiem sabrauca pul-
ka daudz dalībnieku, lai piedalītos “Va-
saras vainagu svētkos”. „Sidrabene”, tik 
daudz dzirdēta, nu pašu acīm skatīta un 
piedziedāta. Emociju viļņi, ko nemitīgi 
kāpināja sirsnīgie Kanādas latvieši! 
Mēģinājumi, koncerti un ekskursijas, 
Niagāra, Hamiltonas ūdenskritumi un To-
ronto debesskrāpji ir iemūžināti sonantiešu 
atmiņā uz ilgiem laikiem. 

Protams, dziesmu svētku kulminācija 
bija kopkora koncerts, kurā piedalījās 500 
dziedātāju, kas svētku kamerorķestra un 
kokļu pavadījumā izdziedāja 25 latviešu 

klasiķu, Amerikas un Kanādas, Latvijas 
komponistu senas un mūsdienu dzies-
mas. Jutāmies ļoti īpaši, jo mūsu kora 
vadītāja Inga Graumane bija viena no 
virsdiriģentiem šai koncertā. Skan skaisti, 
arī himna «O, Canada!» plūst melodiskāk 
savās mājās. 

Būt Kanādas latviešu dziesmu svētkos 
nozīmē izjust ko nebijušu, ko katram lat-
vietim būtisku - neparastu kopību neieras-
tos apstākļos, ārpus Latvijas, sajust savu 
devumu latvisko tradīciju saglabāšanā un 
kontaktu uzturēšanā. 

Mājās atvedām jaunu draugu adreses, 
uzaicinājumus koncertēt, atzinīgus vārdus 
un jaunu apņemšanos paplašināt savu 
repertuāru un koncertdarbību, tādēļ esam 
pateicīgi visiem, kas palīdzēja piepildīt 
mūsu sapni - būt Kanādā. Īpašs paldies 
Mārupes novada Domei par atbalstu.

Ja arī Tu, lasītāj, vēlies būt sonantietis, 
esi laipni aicināts uz kora mēģinājumiem 
Mārupes vidusskolā pirmdienās un 
ceturtdienās no 18.30 līdz 21.00.

Laila Sproģe

atkritumu savākšanas modeli un kopīgiem 
spēkiem mēģinot mainīt novada iedzīvotāju 
domāšanu un paradumus. Akcijas rezultāti 
apliecina, ka zaļā domāšana mārupiešu vidū 
iesakņojas arvien vairāk, un, kas jo svarīgāk, 

Mārupes iedzīvotāji ne tikai domā zaļi, bet 
ikdienā pret savu apkārtējo vidi arī rīkojas 
atbildīgi.”

Vērtējot komandu kopējos rezultātus un 
nosakot uzvarētājus, vērā tika ņemts arī 
iedzīvotāju skaits. Jaunmārupes un Skultes 
iedzīvotāji, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, 
akcijas laikā sašķirojuši teju divreiz lielāku 
stikla apjomu nekā Mārupes un Tīraines 
iedzīvotāji. Jaunmārupē un Skultē vidēji 
viens iedzīvotājs „Stikla raķetē” sašķirojis 
1,35 kilogramus stikla, bet Mārupē un 
Tīrainē – 0,7 kilogramus.

Uzziņai: Gada laikā Latvijā tirgū nonāk 
vismaz 200 000 tonnas iepakojuma, no kura 
aptuveni 25% ir stikls. Vidēji Latvijā gada 
laikā viens iedzīvotājs saražo 25 kilogra-
mus stikla. Viena pārstrādāta stikla pudele 
nodrošina enerģijas ietaupījumu, kas ļauj 100 
W lampiņai degt četras stundas vai televi-
zoram strādāt 30 minūtes. Pārstrādājot stiklu, 
gaisa piesārņojums samazinās par 20%, bet 
ūdens piesārņojums par 50%.

Kate Nītiņa

Mārupes seniori, kopš biedrības 
dibināšanas desmit gadus atpakaļ, ir 
bijuši ļoti aktīvi. Biedrības ietvaros dar-
bojas vokālais ansamblis „Pīlādzītis”, 
līnijdeju grupa „Vējiem līdzi”, rokdarbu 
pulciņš, audēji, ir izveidotas nūjošanas 
grupas.

Biedrība ir uzsākusi mūžizglītības pro-
grammu, kuras ietvaros jau notikušas 
vairākas lekcijas un pasākumi. Veselības 
gada ietvaros pagājušajā gadā un šī gada 
sākumā seniori bija laipni aicināti apmeklēt 
lekcijas par veselības jautājumiem, kā arī 
tika piedāvāta iespēja saņemt pneimo-
koka vakcīnu. Šī gada jūlijā interesenti 
piedalījās izbraukuma lekcijā „Dzīve un 
reliģija”, kas mūsdienās ir ļoti svarīga tēma 
cilvēka dzīvē.

Senioru biedrība aicina uz jubilejas 
pasākumu

2014./2015.gads ir sociālās drošības 
gads. Arī šajā periodā rīkosim lekcijas 
un diskusijas par esošās likumdošanas 
pārmaiņām un to, kā izdzīvot pensionāram.

Mārupes novada senioru biedrības 
10 darbības gadu atzīmēšana notiks šā 
gada 20.septembrī plkst. 13.00 Mārupes 
Kultūras namā

Pasākuma programmā:
•	Spilgtāko notikumu atceres brīži
•	Muzikāli sveicieni
•	Atkalredzēšanās un draudzīgas sarunas 

pie kafijas tases un gardumiem
Autobusi: 12.15 – Skulte, Jaunmārupe, 

Dzimtene; 12.45 – Tīraine (pie skolas)
Vairāk informācijas pa tālr. 29800156.
Mārupes novada senioru biedrības valde

Jautrs un muzikāls detektīvstāsts par di-
viem zilajiem papagaļiem - Blū un Pērlīti, 
kurus malumednieki atraduši katru savā 
pasaules malā un saveduši kopā džungļos 
pie Rio. Šie retie putni ir pēdējie savas su-
gas pārstāvji. Tieši tāpēc malumednieki ir 
ieinteresēti sugas turpinājumā, lai pēc tam 
dārgi pārdotu viņu pēcnācējus. Blū un Pērlīte 
sākotnēji viens otru pat nepieņem, līdz starp 
viņiem rodas simpātijas un abi nolemj bēgt 
no malumednieku ieslodzījuma. Izrādes 
mūzikas autors - Emīls Zilberts, režisors 
un dziesmu tekstu autors - Imants Strads, 
izrādes tēlos iejutīsies Valmieras teātra ak-
tieri un Rīgas viesmākslinieki.

Izrādes garums - 1 h 5 min (bez starp-
brīža). Mērķauditorija - bērni vecumā no 4 
līdz 12 gadiem.

“Valmieras kinostudijas” izrāde 
bērniem “Rio Rio!”

Mārupes Kultūras namā sestdien,
11.oktobrī plkst.15.00 

Kora vadītāja Inga Graumane bija viena no virsdiriģentēm 
dziesmu svētku kopkora koncertā Hamiltonā

Aktīvākie šķirotāji savam ciemam balvā ieguva āra tenisa galdu
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SIA „Lieknas BS” ir realizējusi 
projektu „Jaunu, traktoram 
piekabināmu, agregātu iegāde pa-
kalpojumu pieejamības un kvalitātes 
paaugstināšanai” (Nr. 14-04-LL37-
L413101-000004) biedrības „Pierīgas 
partnerības” izsludinātajā konkursā 
12.05.2014. pasākumam „Lauku eko-
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”, aktivitātē 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai pakalpojumu sniegšanas 
vietā vietējiem iedzīvotājiem”.

Realizējot ideju ar ELFLA finansiālo 
atbalstu, kurš bija pieejams ar biedrības 
„Pierīgas partnerības” starpniecību, 
uzņēmumam ar savu līdzfinansējumu 
bija iespēja iegādāties jaunus, traktoram 
piekabināmus agregātus. Tagad SIA „Liek-

Ar Eiropas atbalstu realizēts projekts

nas BS” ar šiem jaunajiem agregātiem var 
sniegt dažādus vietējiem iedzīvotājiem 
un firmām nepieciešamos traktortehni-
kas pakalpojumus, neapsaimniekoto 
platību appļaušanu, sniega tīrīšanu ziemā, 
būvgružu un atkritumu savākšanu un citus 
darbus, kuri nepieciešami apkārtējās vides 
sakārtošanai.

Paldies par palīdzību projekta rakstīšanas 
laikā biedrības „Pierīgas partnerība” val-
des priekšsēdētājai Nadīnai Millerei.  

Informācija par SIA „Lieknas BS” 
sniegtajiem pakalpojumiem ir atro-
dama internetā, Mārupes novada Domes 
mājas lapā, sadaļā sludinājumi, kā arī uz 
ziņojuma „dēļiem” novada teritorijā vai pa 
tālruni 26602019.

 Bruno Čipa, SIA „Lieknas BS” valdes 
loceklis 

PROJEKTU LĪDZFINANSē 
EIROPAS SAVIENĪBA

Uzzini jaunumus un seko mums:
www.jaunatnemarupe.lv

www.facebook.com/jaunatnemarupe

www.draugiem.lv/jaunatnemarupe

@marupesjd

Biedrība „Pierīgas 
partnerība” un 
Kretingas vietējā 
Zivsaimniecības grupa 
2012.gada 31.decembrī 

parakstīja līgumu par starptautiskā 
projekta īstenošanu 2014.gadā.

Tās ietvaros iedzīvotāji, uzņēmēji, 
potenciālie projektu attīstītāji trīs reiz-
es ir viesojušies pie Lietuvas partner-
iem, kur bija iespēja redzēt Lietuvas 
puses realizētos projektus, noklausīties 
apmācības zivsaimniecībā un tūrismā un 
gūt motivāciju un pieredzi, attīstot projek-
tus savā teritorijā.

No 5. līdz 6.septembrim mūsu teritorijā 
viesojušies arī Lietuvas kolēģi, kuri atzinīgi 
novērtēja paveikto, nodibināja labus kon-
taktus ar vietējiem uzņēmējiem. Pieredzes 
apmaiņas laikā Lietuvas kolēģiem tika 
parādīti Babītē realizētie projekti: tūrisma 
komplekss Elingi, Rīgas makšķernieku 
biedrības skaistā laivu piestātne, Biedrības 
Aqua sports veikums Babītes ezerā. 
Savukārt, Mārupe varēja lepoties ar tādiem 
sakoptiem tūrisma objektiem kā Bejas un 
Mārupes Wake parks, Olainē rādījām sa-
kopto Mežezeru un tūrisma infrastruktūras 

Kopā ar Lietuvas kolēģiem 
iepazīti tūrisma objekti

objektus, kas tapuši LEADER projektu ie-
tvaros.

Kopā ar Lietuvas kolēģiem un Pierīgas 
partnerības projektu attīstītājiem esam 
viesojušies arī Tomes zivjaudzētavā un 
Mārupes novada zivju uzņēmumā. Lietuvas 
kolēģi sajūsminājās par Latvijas uzņēmēju 
veiksmi un novērtēja to kā revolucionāru 
sasniegumu zivju audzēšanas tehnoloģiju 
jomā. Tāpat labās pieredzes pārņemšanā 
esam redzējuši biedrības „Zied zeme” 
teritorijā realizētos projektus - pludmales 
labiekārtošanas projektu  Ķegumā un 
Ikšķiles pusē Daugavas vidū esošo māju 
uz pontona, ko realizēja biedrība „Mēs 
zivīm”. Biedrības „Mēs Zivīm” pārstāvis 
Ivars laipni izrādīja savu brīnumu uz ūdens, 
kā arī laipni uzņēma viesus un aizrāva ar 
savu interesanto stāstījumu.

Ja jūs interesē dalība projektos, lūdzu, 
Mārupes, Olaines un Babītes interesentus, 
ūdenstilpņu īpašniekus, zivsaimniecības 
un tūrisma aktivitāšu veicējus dalībai 
projektā. 

Nadīna Millere, biedrības „Pierīgas 
partnerība” valdes priekšsēdētāja, 

nadina.millere@pierigaspartneriba.lv

Izdziedāta Pasaules koru Olimpiāde un 
izdejots fantastiskais “Lec saulīte” uzve-
dums Mežaparkā. Paldies visiem Mārupes 
novada Kultūras nama mazajiem un lie-
lajiem dziedātājiem un dejotājiem! Esam 
gatavi atkal tikties rudenī – jaunajā 
sezonā!

Mārupes novada Kultūras nams 
2014./2015.g.sezonā aicina uz kolektīvu 
pirmajām nodarbībām – nāc un būsim 
kopā! 

Kultūras nama direktore Ira Dūduma 

• Vidējās paaudzes deju kolektīvi 
„Mārupieši I” un “Mārupieši II” – pirmā 
tikšanās 22.septembrī, nodarbības notiek 
pirmdienās, trešdienās no plkst.20.30 
– 23.00 Mārupes Kultūras namā, vad. 
Gunta Skuja, tel.26514130.

• Jauniešu deju kolektīvs – nodarbības 
pirmdienās, trešdienās no plkst.19.00 – 
22.00 Mārupes vidusskolā, Kantora ielā, 
vad. Rolands Levics, tel.26350809.

Kultūras nama kolektīvi uzsāk sezonu
• Jauktais koris „Mārupe” – nodarbības 

notiek otrdienās plkst. 18.00 – 21.00 
Mārupes Kultūras namā, vad. Kalvis 
Ozoliņš, Andis Klučnieks, tel.29490928. 
Koris gaida un mīļi aicina pievienoties 
dziedātājus visās balss grupās!

• Sieviešu (jauniešu) koris „Resono”, 
nodarbības notiek Rīgas 3.vsk. trešdienās 
plkst.19.00, vad. Irēna Račevska, 
tel.29619549.

• Jauniešu jauktais koris „Univer-
sum”, nodarbības notiek Jaunmārupes 
pamatskolā, ceturtdienās  plkst.18.30 
– 21.00, vad. Rihards Rudzītis, 
tel.29141636

• Senioru koris „Noktirne”, nodarbības 
notiek otrdienās plkst. 12.00 - 16.00 
Mārupes Kultūras namā, vad. Ilga 
Bērziņa, tel.26131501.

• Sieviešu ansamblis „Dzelde”, nodarbības 
notiek trešdienās plkst. 18.00 – 20.30 
Mārupes Kultūras namā, vad. Sandra 
Gaide, tel.26438127.

• Bērnu popgrupa „Mazā sirds” (vidējā 
un vecākā gr.) nodarbības notiek 
ceturtdienās plkst. 18.30 – 19.30 
Mārupes Kultūras namā, vad. Ira Krauja 
Dūduma, tel.26416648.

• Bērnu popgrupa „Mazā sirds” jaunākā 
grupa, nodarbības notiek ceturtdienās .... 
plkst.18.00 – 18.30, Mārupes Kultūras 
namā, vad. Diāna Kravale, tel.28249874.

• Eksotisko deju studija „Mistērijas”,  
nodarbības notiek otrdienās, ceturtdienās 
plkst.19.30 Mārupes Kultūras namā, 
vad. Sigita Vēvere, tel.29440021.

• Senioru līnijdeju grupa „Vējiem līdzi”, 
nodarbības notiek pirmdienās plkst. 
19.00 – 21.00, ceturtdienās plkst. 17.15 
– 18.30, Mārupes Kultūras namā, vad. 
Dzintra Rozīte, tel.29299585.

• Hip-hop deju studija, nodarbības no-
tiek Mārupes Kultūras namā pirmdienās 
plkst.15.00 -16.00 (iesācēji juniori), 
plkst.16.00 -17.00 (juniori turpinātāji), 
plkst. 17.00 -18.00 (bērni turpinātāji), 

trešdienās plkst. 15.00 -16.00 (junio-
ri iesācēji), plkst. 16.00-17.00 (bērni 
iesācēji), plkst. 17.00-18.00 (bērni 
turpinātāji), ceturtdienās plkst. 15.30 – 
17.00 (juniori turpinātāji), vad. Madara 
Ante, tel.27147056.

• Bērnu deju kolektīvs „Pērlītes”, 
nodarbības notiek Mārupes Kultūras 
namā pirmdienās, trešdienās plkst.18.00 
– 18.30 ( 3 -4 gadi); plkst.18.40 – 19.20 
( 4-7 gadi); plkst.19.30 – 20.20 (7 -12 
gadi), vad. Sarmīte Eņģele, tel.20201234.

• Mākslas studija, nodarbības notiek 
Mārupes Kultūras namā pirmdienās, 
ceturtdienās plkst. 17.00 – 20.00, vad. 
Evija Pamovska, tel.29724715.

• Senioru ansamblis „Pīlādzis”, nodarbības 
notiek piektdienās plkst.11.00 – 13.00 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, vad. 
Inga Graumane, tel.29623427.

• ārstnieciskā vingrošana, nodarbības no-
tiek Mārupes Kultūras namā pirmdienās, 
ceturtdienās plkst. 11.00-12.00, trenere 
Ilga Gļauda, tel.29658809.

Jauniešiem jaunas ieceres rudenī
Septembris ir 

mēnesis, kad ne 
tikai skolas atsāk 
savas mācības, 
bet arī lielākajai 
sabiedrības daļai 

beidzas vasaras atpūta un atvaļinājumu 
laiks un atsākas aktīvāka darba periods. 

Jauniešu Domes jaunieši ir pavadījuši 
vasaru gan atpūšoties, gan arī strādājot va-
saras darbus un piepelnoties. Ar septembra 
mēnesi Jauniešu Dome plāno atkal aktīvi 
iesaistīties dažādu pasākumu atbalstīšanā 
un organizēšanā. Nupat jaunieši 
piedalījās Skultes sporta dienas vadīšanā 
un velosacensību „Lībera kauss 2014” 
organizēšanā. Tomēr arī pašiem mums 
ir savi plāni un ieceres, kuras vēlamies 
realizēt. 

Mārupes novada Dome mums ir 
nodrošinājusi telpu, kur tikties, plānot un 
veidot pasākumus. Plašo aktivitāšu grafika 
dēļ mums nav sanācis pienācīgi atklāt mūsu 
telpas. Tādēļ septembra beigās domājam 

noorganizēt telpas simbolisku atklāšanu 
- atvērto durvju dienu. Iepazīstināsim 
cilvēkus ar savām iecerēm, rādīsim savus 
foto un video arhīva materiālus un kopīgi 
apgleznosim aizkaru savas telpas logam.

Viena no mūsu šī rudens iecerēm ir 
organizēt bērniem un jauniešiem Talantu 
konkursu. Vēlamies uzzināt un arī parādīt 
pārējiem mārupiešiem, cik mūsu jaunatne 
ir radoša, idejām bagāta un daudzpusīga! 
Šobrīd veicam vēl pēdējos plānošanas 
darbus, savukārt sīkāku informāciju un 
uzsaukumu dalībniekiem gaidiet oktobra 
sākumā.

Mārupes vidusskola ir saņēmusi Latvijas 
Vides aizsardzības fonda finansējumu pro-
jekta „Vietējo dabas vērtību apzināšanas 
pasākumi Mārupes novadā” īstenošanai, 
kura ietvaros sadarbībā ar Mārupes vi-
dusskolu 11.oktobrī plānojam organizēt 
veloorientēšanās sacensības Jaunmārupes 
ciematā. Pasākums domāts visām vecuma 
grupām, tāpēc aicinām ikvienu mārupieti 
piedalīties un interesanti pavadīt dienu. Uz-

devumi nebūs orientēti uz ātrumu vai spor-
tisko veiklību - arī maziem bērniem kopā 
ar vecākiem būs interesanti piedalīties.

Šajā vasarā esam uzņēmuši vēl divus 
jaunus Jauniešu Domes locekļus - Jēkabu 
Tutiņu un Agati Ķirsoni. Tomēr ir arī daži 
jaunieši, kuri dažādu iemeslu dēļ vairs ne-
var piedalīties mūsu aktivitātēs. 

Esam aktīvi un idejām bagāti, bet laipni 

gaidām arī citus jauniešus pievienoties 
mums, sniegt savus ierosinājumus un dar-
boties līdzi mūsu aktivitātēs. 

Droši piesakies! 

Jolanta Grosberga-Gernere, 
jaunatnes lietu speciāliste, 

jolanta.grosberga@marupe.lv, 
mob.tālr. 29857620

NOVADĀ



10 otrdiena, 16.septembris, 2014

VESTISMarupes

2.septembrī Baldones Riekstu kalnā 
notikušajās Pierīgas novadu rudens 
krosa sacensībās Mārupes novada ko-
manda ieguvusi pirmo vietu.

No Mārupes komandas savās vecuma 
grupās uzvarēja Jeļena ābele, Gunta Leb-
edoka, Līga Lagzdkalne, Jānis Ozoliņš 
un Dmitrijs Serjogins. Otrā vieta Jānim 
Lagzdkalnam, trešā vieta Kristīnei Janso-

Mārupieši ātrākie Pierīgas novadu krosa sacensībās
nei. Komandai  palīdzēja arī Inga Cirse, 
Sandra-Hāna Valtasa un Valdis Sirsniņš.

Pierīgas novadu sporta spēļu sacensībās 
piedalījās skrējēji no tiem sešiem nova-
diem, kas cīnās par uzvaru šāgada spēļu 
kopvērtējumā. Individuāli sacensības 
notika piecās vecuma grupās dāmām un 
vīriem, komandu vērtējumā rēķināja sešu 
labāko dalībnieku individuālos rezultātus 

25.augustā ar „Ghetto Football 6:6” 
turnīra čempiona titula noskaidrošanu, 
„Ghetto Basket” turnīru, soda metienu 
konkursu, ielu vingrošanas un deju šovu 
noslēdzās Mārupes „Ghetto Games” 
sezona, kas no 5.maija Mārupes vidus-
skolas teritorijā norisinājās visas va-
saras garumā.         

Mārupes „Ghetto Games” sporta 
pasākumu sērija tika rīkota sadarbībā ar 
Mārupes novada Domi. Visas vasaras 
garumā turnīros pulcējās gan vietējie 
sporta entuziasti, gan viesi no tuvāk esošās 
Pierīgas un attālākām Latvijas vietām – 

Noslēgusies Mārupes „Ghetto Games” sezona

kopumā gandrīz 2000 dalībnieku, kuri 
startējuši 464 komandās, un vēl 4000 
līdzjutēju.

Izceļot tos vietējos sportistus, kas 
sacensībās piedalījušies īpaši aktīvi, sezo-
nas noslēgumā Mārupes novada Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs sveica 
vairākas komandas arī no pašvaldības 
puses. Futbolā tie bija „Jaunmārupes 
dūži”, kuru sniegums ar katru spēli bijis 
arvien labāks, neskatoties uz to, ka ko-
mandu lielākoties veidoja citu sporta vei-
du pārstāvji. Basketbolā paldies par dro-
smi stāties pretī lielajiem spēlētājiem tika 

teikts 13 līdz 14 gadus vecajiem „Mārupes 
grāvējiem”, savukārt florbolā par dalību 
katrā iknedēļas turnīrā - komandai „Spec-
guru”.

25.augusta finālspēlēs lielāko un 
patīkamāko pārsteigumu vietējiem 
līdzjutējiem sagādāja „Jaunmārupes 
dūžu” futbolisti ar Latvijas izlases hoke-
jistu Ralfu Freibergu sastāvā, izcīnot 
Mārupes čempionu titulu „Ghetto Foot-
ball 6:6”. Labākās komandas, kuras 
saņēma ielūgumus uz augusta pirmdienās 
notiekošajiem finālturnīriem, tika noskaid-
rotas vairāku mēnešu garumā no maija 

līdz jūlijam. Lai arī noslēgumā salijušais 
futbola laukums jau tā kļuva par lielisku 
priekšnoteikumu dažādiem pārsteidzošiem 
rezultātiem, mājinieku „Jaunmārupes 
dūžu” paveikto nevarēja prognozēt ne-
viens. Izslēgšanas turnīrā jaunmārupieši 
uzveica FK „Selga”, „TGK” un finālā 
pēcspēles sitienu sērijā arī „AK37”. 
Bronzas medaļas ieguva „Radars”. Par 
finālturnīra rezultatīvāko spēlētāju ar 18 
gūtajiem vārtiem kļuva Ruslans Prošins no 
„U.S.B.”.

Renārs Buivids, „Ghetto Family”

Svētdien, 14.septembrī, Mārupes 
velobraucēji un viesi atkal varēja 
pulcēties Jaunmārupē, „Jaunmārtiņos”, 
lai piedalītos Mārupes novada velokrosa 
sacensībās „Lībera kauss 2014” 2. posmā. 
Sacensībās piedalījās arī dalībnieki no 
Rīgas, Baložiem, Olaines, u.c.

Izmantot iespēju piedalīties sacensības 
varēja ikviens, ne tikai velobraucēji ar 
pieredzi, bet jebkurš, kam ir interese, 
sportiskais gars un mājās ir velosipēds. 

Noskaidroti Lībera kausa 2014 uzvarētāji

Sacensībās tiek pārstāvētas ļoti dažādas ve-
cuma grupas, jaunākajam dalībniekam bija 
tikai 2 gadi.

Apsveicam Lībera ceļojošā kausa 
ieguvējus, kas tika noskaidroti summējot 
divu posmu rezultātus: Ediju Strēli, Roju 
Loju, Viesturu Stanki.

Pirmo reizi sacensību desmit gadu vēsturē 
dalībniekiem bija iespēja startēt ne tikai ve-
lokrosa sacensībās, bet noskaidrot arī, kurš 
spēj ar velosipēdu attīstīt vislielāko ātrumu. 

Lielākā daļa dalībnieku attīstīja ātrumu līdz 
30 km/s, vai nedaudz vairāk, bet trīs no 
dalībniekiem uzrādīja izcilu rezultātu.

1.Arvo Godiņš (12 gadi) attīstīja ātrumu 
51,2 km/s 

2.Edijs Strēlis (16 gadi) - 43.67 km/s
3.Gustavs Vācietis (7 gadi) - 42,69 km/s
Paldies par šīm sacensībām jāsaka to ide-

jas autoram, „Jaunmārtiņi” saimniekam An-
drim Līberam. Iecere par šādām sacensībām 
radusies, jo viņa tēvs Voldemārs Lībers sa-

vulaik bijis viens no veiksmīgākajiem velo-
sportistiem Latvijā.

Velosacensības ar balvām atbalstīja 
Mārupes novada Dome, tās organizēja di-
enas centri „Švarcenieki” un „Tīraine” 
sadarbībā ar Mārupes Sporta centru un 
Mārupes jauniešu Domi. 

Sacensību rezultāti pa vecumgrupām 
publicēti interneta vietnē www.svarcenieki.lv

Fotogrāfijas variet apskatīt interneta 
vietnēs www.svarcenieki.lv un www.jau-
natnemarupe.lv.

un iegūtās vietas atsevišķās grupās. 
Dāmām visās vecuma grupās un vīriem 
divās vecākajās grupās dalībnieki veica 1,5 
km distanci, bet trijās jaunākajās grupās 
kungiem – 3 km distanci.

Kopvērtējumā pirmo vietu izcīnīja 
Mārupes krosa skrējēji, kuri ieguva piecas 
no desmit pirmajām vietām un vienu otro, 
savācot 118 punktus. Otrā vieta ar 114 

punktiem Babītes novada vieglatlētiem, 
bet trešā vietu ar 112 punktiem Baldones 
novadam.

Līdz ar uzvaru krosa sacensībās Mārupes 
novada komanda Pierīgas novadu sporta 
spēļu kopvērtējumā kopā Babītes novadu 
nonākusi līderu pozīcijā, abiem novadiem 
tagad ir pa 178 punktiem.

SPORTS

Ar Mārupes futbola čempiona titulu pašvaldība sveica  
“Jaunmārupes dūžus”

“Mārupes grāvēji” drosmīgi stājās pretī arī vecāko grupu spēlētājiem

Libera kauss pulcēja dažāda vecuma riteņbraucējus Pirmo trīs vietu ieguvēji vecākajā grupā
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Mārupietis Edvards Bidzāns šovasar 
sekmīgi startējis divās starptautiskās 
sacensībās motokrosā Francijā (Com-
mercy) un Nīderlandē (Venray), pēdējās 
no tām iegūstot augsto trešo vietu.  

Lai arī šogad deviņgadīgajam Edvardam 
vēl bija iespējams braukt ar 50cc moto-
ciklu, pēc pirmajām treniņsacensībām 
tika pieņemts lēmums 2014. gada sezonā 
startēt ar 65cc motociklu. Šī gada mērķis 
ir krāt pieredzi, braucot ar lielāku moto-
ciklu sacensībās kopā ar līdz pat trīs ga-
dus vecākiem puikām. Līdz ar to Francijā 
iegūtā 9.vieta un Nīderlandē iegūtā 3.vieta 
ir ļoti labs sasniegums.

„Francijā Edvards klasificējās finālam 
un, cīnoties ar sliktajiem laikapstākļiem un 
priekšā braucošo sportistu kritieniem, finālā 

Edvardam Bidzānam 3.vieta starptautiskās sacensībās motokrosā
spēja pacelties uz 9.vietu,” stāsta Edvarda 
tēvs Jānis Bidzāns, uzsverot, ka dēlam šīs 
bija pirmās tik liela mēroga starptautiskas 
sacensības ar 65cc motociklu un ieņemtā 9. 
vieta starp gandrīz 80 sportistiem no vairāk 
kā 24 pasaules valstīm (tādām kā Francija, 
Itālija, Vācija, Dānija ASV, Dienvidāfrika 
u.c.) ir vērtējama ļoti labi.

Pēc nedēļas atpūtas nākošās sacensības 
bija Nīderlandē (Venray), kurās arī sacentās 
zēni no vairāk kā desmit Eiropas valstīm. 
Sacensībās tika aizvadīti četri b r a u c i e -
n i , un, lai gan pēdējā braucienā arī Ed-
vards piedzīvoja vairākus kritienus, tomēr 
kopvērtējumā tika izcīnīta augstā 3.vieta. 

Arī Edvarda treneris, motokluba 
„Bieriņi” vadītājs Aivars ābols atzinīgi 
vērtē sava audzēkņa sasniegumus: „Ed-

Sportiski azartiska izvērtās 30.au-
gusta sestdiena Skultes ciemā, sporta 
cienītājiem un līdzjutējiem pulcējoties 
ciemata stadionā, lai mērotos spēkiem 
un pierādītu sevi dažādos sporta veidos 
pirmajā Skultes sporta dienā.

Sporta dienā vairāk kā 300 lielus un ma-
zus dalībniekus sveica Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, 
novēlot visiem izturību sportojot un kopā 
labi pavadot laiku. Sporta diena iesākās ar 
Latvijas himnu, dalībnieku svētku gājienu 

Cīņas par sportiskām uzvarām Skultē

un motokluba „Free Riders” moto šovu.
Skultes sporta diena bija pasākums visai 

ģimenei. Atrast sev atbilstošu sporta veidu 
varēja dažādas sagatavotības cilvēki – bija 
iespēja izvēlēties nopietnākas disciplīnas kā 
futbols, volejbols, strītbols, vieglatlētika. 
Pašiem mazākajiem dalībniekiem bija 
iespēja piedalīties dažādās atraktīvās 
sacensībās.

Sacensību laukumos tikās sportisti no 
Skultes, Rīgas, Babītes un citiem novadi-
em. Vislielākā konkurence bija futbolā un 

volejbolā, kur spēkiem mērojās 9 koman-
das no katras disciplīnas, 7 komandas par 
labākajiem rezultātiem cīnījās strītbolā, 
savukārt 50 sportisti startēja vieglatlētikā. 

Ideja rīkot šādus sporta svētkus Skultē 
radās trim ciemata jauniešiem – Valērijam 
Grizānam, Elīnai Kildiševai un Jevgēnijam 
Bistrovam, kuri bija apņēmības pilni sa-
viem spēkiem to arī paveikt. Pieaicinot 
palīgā skultieti, Mārupes novada Domes 
deputātu Andreju Kirillovu, tika sarīkoti 
vērienīgi svētki dzīvespriecīgā gaisotnē. Šī 
jauniešiem bija pirmā šāda veida pieredze, 
taču, pēc sporta dienas saņemot paldies no 
ciema iedzīvotājiem, viņi ir gatavi Skultes 
sporta dienu padarīt par tradīciju. 

Viskalnu ielas veselīgais dzīvesveids uzņem apgriezienus

Kā jau katru gadu augusta beigās Vis-
kalnu ielā notika sporta svētki, kuros šogad 
piedalījās arī pārstāvji no Aplociņu, Sauliešu 
un Vecozolu ielām, kopskaitā jau 60. 

Tā kā sporta svētki notika Baltijas ceļa 
atceres dienā 23.augustā, pasākums tika 
iesākts, visiem dalībniekiem sadodoties 
rokās un izveidojot savu – unikālo Baltijas 
ceļu, tādējādi godinot Baltijas ceļa 25.ga-
dadienu. 

Sporta svētkos bez klasiskajiem sporta 
veidiem (volejbola, novusa, tenisa, svara 
bumbas celšanas) šogad pieaugušie kopā ar 
bērniem piedalījās vēl trīs citās aizraujošās 
aktivitātēs:
- Radoši matemātiskajās aktivitātēs 

(deklamēšanā, matemātisko uzdevumu 
risināšanā, skulptūrās un dziedāšanā);

- Ačgārnajās sporta aktivitātēs (kolektīvā 
slēpošanā, jogurta ēšanā u.c.);

- Prāta un atjautības spēlēs.
Vakara noslēgumā, tumsai iestājoties, 

šogad salūta vietā tika demonstrēta uguns 
skulptūra (degoša performance) “At-
vadas aizejošajai vasarai”, kas simbolizēja 
aizlidojušos gājputnus. Iniciatore un 
mākslinieciskās ieceres realizētāja bija 
Zīle Ozoliņa-Šneidere,  ar Tīraines zirgu 
staļļu atbalstu.

Sacensību organizatori saka lielu paldies 
par atbalstu Mārupes novada Domei, īpaši 
Mārupes Sporta centra vadītājai Silvijai 
Bartuševičai un treneriem, Mārupes no-
vada Skultes sākumskolai par atbalstu un 
iesaistīšanos sacensību organizēšanā, kā 
arī paldies Jauniešu Domei, īpaši Kārlim 
Belousovam, Kristiānai Panderei, Nikolai 
Kristai Ivanovai, Agatei Ķirsonei, Mārim 
Piksim. 

Paldies Skultes jauniešiem par uzņēmību 
pasākuma sarīkošanā, paldies visiem spor-
tistiem, kas piedalījās, līdzjutējiem, kas 
atbalstīja un juta līdzi, un, kā sola jaunieši 
- uz tikšanos nākamajā vasarā!

Uva Bērziņa

Ceļojošo sporta sasniegumu kausu 
ieguva Ozoliņas-Šneidera  ģimene no 
Vec-ozolu ielas 33, bet simpātiskākās ko-
mandas kausu dalīja Mārupes pamatskolas 
kolektīvs (Viskalnu 7) ar Putniņu ģimenes 
komandu no Viskalnu ielas 27. 

Kā jau katru gadu, bija arī vakara balle 
ar mūziku, dejām un groziņos sanestās 
kulinārijas degustāciju. Sporta svētku 
neatņemama sastāvdaļa ir otrās dienas 
brīvdabas soļankas vārīšana un sportisko 
aktivitāšu turpinājums. 

Gatavošanās sporta svētkiem notiek 
ļoti savlaicīgi – vienu reizi mēnesī sanāk 
kopā pārstāvji no katras mājas un iz-
saka priekšlikumus un ierosina izmaiņas 
nākošajiem sporta svētkiem, un katra 
māja uzņemas papildus atbildību par kādu 
konkrētu pasākumu un sporta aktivitāti. 
Katra māja kopējā pasākuma budžetā 
ieskaita nelielu naudas summu un sniedz 
arī zināmu praktisku, tehnisku, materiālu 
vai organizatorisku palīdzību. 240 eiro 
budžets tika izmantots bērniem: piepūšamā 
slidkalniņa nomai, balvām un kārumu 

iegādei. Šogad sporta svētku organizācijā 
iesaistījās arī jaunieši, kas vieš cerību 
paaudžu pēctecībai.       

“Viskalnu ielas” veselīgā dzīvesveida 
aktīvisti ir vieni no pretendentiem, kas 
izmanto pašvaldības sporta zāli veselīgā 
dzīvesveida veicināšanai ziemas mēnešos 
par samazinātu nomas maksu, kad nav 
iespējams spēlēt volejbolu pašu izbūvētajā 
pludmales volejbola laukumā Aplociņu ie-
las galā. 

Uzskatu, ka deputātiem, piešķirot 
tiesības izmantot pašvaldības sporta ob-
jektus iedzīvotāju grupām par samazinātu 
nomas maksu veselīga dzīvesveida 
veicināšanai, vajadzētu skatīties, vai 
attiecīgā iedzīvotāju grupa dara arī kaut 
ko ārpus šiem sporta objektiem, vai tā nav 
viņu vienīgā sportiskā aktivitāte.

Ieguvums šadiem pasākumiem ir ne 
tikai veselīgā dzīvesveida kultivēšanā, 
bet arī kaimiņu un paaudžu harmoniskā 
sadzīvošanā un labākā sapratnē. 

Aigars Križmanis, Viskalnu 15 

vards ir ļoti cītīgs jaunais sportists ar lielu 
potenciālu nākotnē. Vēl jau 9 gadu vecumā 
ir grūti pateikt, vai spēka un izturības pie-
tiks lielajam darbam, kas gaidāms priekšā, 
bet es ļoti ticu, ka gan tētim, gan pašam Ed-
vardam un viņa ģimenei pietiks pacietības 
paveikt lielo darbu, lai no mana audzēkņa 
izveidotu spēcīgu sportistu, kurš turpinātu 
Mārupes motokrosa leģendas Ata Pāruma 
sasniegumus motokrosā. Plāni 2015. 
gadam ir iekļūt Latvijas Junioru izlases 
sastāvā motokrosā MX65 klasē (10-12g.v. 
sportisti), lai startētu Pasaules Junioru 
čempionātā.”

 Novēlam jaunajam sportistam 
veiksmīgus startus!

Uva Bērziņa

SPORTS

Vislielākā konkurence sporta dienā bija futbola un volejbola disciplīnās

Pasākums pulcēja arī daudzus skatītājus

Dalībnieki veido skulptūras
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 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Ieva Pastare (dzimusi 25.07.2014.)
Agate Ščerbicka (dzimusi 31.07.2014.)
Eduards Dravnieks (dzimis 25.07.2014.)
Laima Vītola (dzimusi 01.08.2014.)
Anna Kostjučenko 

(dzimusi 31.07.2014.)
Evelīna Nemiro (dzimusi 04.08.2014.)
Anna Krisberga (dzimusi 11.07.2014.)
Reinards Gothards (dzimis 07.08.2014.)
Miks Ziemelis (dzimis 30.07.2014.)
Gustavs Silarājs (dzimis 07.08.2014.)
Kristofers Greifāns (dzimis 06.08.2014.)
Jēkabs Dzērve (dzimis 05.08.2014.)
Amanda Ozoliņa (dzimusi 05.08.2014.)
ēriks Mičs (dzimis 09.08.2014.)
Eva Kreišmane (dzimusi 11.08.2014.)
Patriks Sprancis (dzimis 24.07.2014.)
Lizete Abizāre (dzimusi 12.08.2014.)
Pjotrs Domotenko (dzimis 30.07.2014.)
Alise Šmite (dzimusi 18.08.2014.)
Ernests Nesaule (dzimis 09.08.2014.)
Marks Revuckis (dzimis 21.08.2014.)

Mūžībā aizgājuši

Mārīte Piešiņa 
(13.05.1975.-28.07.2014.)

Mirdza Alencinoviča 
(31.07.1938.-31.07.2014.)

Dmitrijs Hļupins 
(19.09.1930.-01.08.2014.)

Jānis Kļaviņš 
(10.07.1936.-06.08.2014.)

Viktorija Savicka 
(21.11.1927.-08.08.2014.)

Česlavs Puškels 
(02.08.1955.-08.08.2014.)

Aleksandrs Feduļejevs 
(23.02.1963.-08.08.2014.)

Genovefa Rukmane 
(20.04.1927.-14.08.2014.)

Jurijs Kurilo 
(26.03.2046.-18.08.2014.)

Voldemārs Birnis 
(23.08.1955.-25.08.2014.)   

Valerijs Berezovskis 
(08.11.1939.-27.08.2014.)

Ilga Zaharova 
(28.11.1930.-29.08.2014.)

 Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtas laulības

01.08.2014.
Mārtiņš Grasis un Ilze Riekstiņa     

05.08.2014.
Romans Soboļenko un Margarita Suhanova
Valērijs Kiseļevs un Olita Krastiņa

08.08.2014.
Aleksandrs Teleuca un Sabīne Kaļiņina
Māris Katranži un Jūlija Ļašenko
Mario Raugulis un Elīna Sloka
Artūrs Bērziņš un Alise Būcena 

09.08.2014.
Mārtiņš Kļavinskis un Mairita Hodaseviča
Ruslans Grinkevičs un Jūlija Kuzņecova
Stepans Galass un Tatjana Klamane

15.08.2014.
Andris Jurgevics un Kristine Eisaka
Aleksandrs Veļikanovs un Jeļena Fjodorova
Dmtrijs Pigarevs un Karīna Bragina
Linards Vecelis un Kristīne Lāmane

19.08.2014.
Jurijs Zeļenkovs un Zinaida Deičmane

28.08.2014.
Miks Dzindulis un  Diāna Igaune

29.08.2014.
Jānis Liepiņš un Linda Šteinerte
Igors Lovcovs un Vera Ankipjonoka

30.08.2014.
Kirills Sokolovs un Alina Lopatenoka

Paziņojums
1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes 

biedrības valde aicina 
š.g. 20.septembrī 

doties vienas dienas braucienā 
pa Kurzemi.

Biedrus, to ģimenes locekļus un biedrības 
atbalstītājus lūdzam pieteikties pa 

tālruņiem 67933750, 27194343 (Laima), 
29819766 (Jānis).

Katoļu baznīcas dievkalpojums notiks
2014. gada 28.septembrī

plkst. 11.00
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē), 
kuru svinēs 

priesteris Imants Medveckis.
Visi laipni aicināti!

REZULtātā
taps karte ar velo 

maršrutu, 
kas aptvers 

interesantākās 
novadā sastopamās 

dabas vērtības, 
to aprakstus un 

fotogrāfijas

•	iedzīvotāju	aptauja	
(iegūto informāciju par 
interesantākajām un 
pieejamākajām 
dabas vērtībām Mārupes novadā 
iekļaus velo maršruta kartē)

•	no	22.septembra	līdz	
21.oktobrim	piedalies	
konkursā!

(atsūti fotogrāfijas ar dabas 
vērtībām, norādot sūtītāja vārdu, 
kontakttālruni  un dabas vērtības 
atrašanās vietu uz e-pastu 
turisms@marupe.lv. Trīs 
nominācijas iegūs veicināšanas 
balvas!)

•	jaunmārupes	
veloorientēšanās	
sacensības

(11.oktobrī, pulcēšanās no 
plkst.10.00 pie Jaunmārupes 
ūdenstorņa, visiem 
vecumiem)

aktivitātes:

vairāk informācijas par aktivitātēm meklējiet:
www.marupe.lv	
www.jaunatnemarupe.lv	/	projekti
vairāk par projektu: www.marupe.edu.lv	/	projekti

NOVADĀ

Latvijas Ziemeļaustrumu reģionā 
noslēgušās U-9 un U-12 grupas spēles, 
kurās pirmo vietu un zelta medaļas 
ieguvuši Agra Kokoreviča un Jāņa 
Vilkauša vadītie Mārupes Sporta centra 
jaunie futbolisti.

„Visa vasara tika pavadīta aktīvi gan 
treniņu darbā, gan nometnēs, lai labāk 
būtu sagatavojušies Latvijas čempionāta 
spēlēm futbolā, kuras šogad aizvadījām 
ziemeļaustrumu zonā. Turnīrs puikām bija 
liels pārbaudījums, jo spēles notika katru 
reizi citā vietā – šovasar bijām aizbraukuši 
uz Ludzu, Gulbeni, bet noslēdzošais 
posms 20. augustā bija Varakļānos,” stāsta 
Mārupes Sporta centra futbola treneris 
Jānis Vilkaušs.

U-9 komandā trīs no zēniem – Val-
ters Zandreiters, Kirils Zaharovs un San-
dis Ķiecis – saņēma savā vecuma grupā 
turnīra labāko spēlētāju balvas. No U-12 
komandas kā labākie Latvijas čempionāta 
spēlētāji savā grupā atzīti Toms Baltiņš, 
Lūkass Kodoliņš un Daniels Auziņš.

Mārupes futbolisti labākie 
Latvijas Ziemeļaustrumu 

reģionā


