2018.GADA APRĪLIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

ZAĻAJĀ CETURTDIENĀ
KRĀŠŅI IZSKANĒJIS KONKURSA
“MĀRUPES CĀLIS 2018” FINĀLS
pamatskolas pirmsskolas izglītības
iestādes audzēkne Patrīcija Putniņa
ar vokālo pedagoģi Kaivu Molleri un
Mārupes Kultūras nama popgrupas
dalībniece Lola Volodina ar vokālo
pedagoģi Diānu Kravali.
Paldies visiem burvīgajiem, lieliskajiem un skanīgajiem mazajiem
dziedātājiem, viņu vokālajiem pedagogiem, iestādēm un iestāžu
vadītājiem. Tradicionāli konkursa
uzvarētāji atklās Mārupes novada
bērnu un jauniešu svētkus “Ar vasaru saujā”, kas šogad notiks 27.maijā, Jaunmārupē pie ūdenstorņa.
Paldies žūrijai– Mārupes Kultūras
nama direktorei un dziedātājai Irai
Dūdumai, z/s “Zirgzandeles” īpaš
niecei, žurnālistei Sandrai Zaicevai,
dziedātajam un vokālajam pedagogam Uģim Rozem, radošās aģentūras
“Pasaku nams” īpašniecei Baibai
Smiltiņai, kā arī pasākuma atbalstītājiem Ģimenes restorānam
“Hercogs”, a/s “MADARA Cosmetics”, z/s “Zirgzandeles” un radošajai aģentūrai “Pasaku Nams” par atbalstu un pārsteigumiem!

Pavasaris Mārupē ik gadu atnāk
ar mazo, dziedošo cālīšu sa
dziedāšanos! Pirms labākie no labā
kajiem satiekas konkursa finālā,
pusfināla atlases notiek Mārupes
novada pirmsskolas izglītības un
privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs.
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9.martā Mārupes Kultūras
namā notika mazo vokālistu fināla konkurss “Mārupes
Cālis 2018”, kurā ar savu vokālo
sniegumu priecēja 24 konkursanti,
no divu līdz piecu gadu vecumam.
No katras iestādes uz finālu tika izvirzīti trīs skanīgākie.
Pierīgas novadu kultūras nami ir
atjaunojuši tradīciju, lai Cāļa konkursam būtu turpinājums un novadu
skanīgākie cāļi varētu sadziedāties
ar kaimiņu novadiem jau reģionālajā konkursā.
“Mārupes Cālis 2018” finālā uzvarēja un 7.aprīlī Tīnūžu tautas
namā Pierīgas novadu mazo vokālistu konkursā “Cālis 2018” Mārupes
novadu
pārstāvēja
Mārupes

Apstiprināts Mārupes novada
attīstības programmas 2013. – 2019.
gadam īstenošanas uzraudzības
pārskats par 2017.gadu
2018.gada 28.martā Mārupes
novada Dome apstiprināja Mārupes
novada attīstības programmas
2013. – 2019. gadam īstenošanas
uzraudzības pārskatu par 2017.
gadu (turpmāk – Pārskats).

P

ārskats ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā atbilstoši
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.–2026.gadam
stratēģiskajiem mērķiem ir noteiktas novada attīstības prioritātes,
rīcības virzieni un uzdevumi, kā arī
to īstenotāji un finanšu resursi ilg-

termiņa mērķu sasniegšanai.
Pārskatā ir apkopoti publiski pie
ejami dati, Mārupes novada Domes
struktūrvienību un pašvaldības
iestāžu informācija par savā jomā
paveikto, kā arī iekļauta informācija
par pašvaldības piecu vidēja termiņa prioritāšu un 12 rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.
Pārskats ir apskatāms tīmekļa
vietnē www.marupe.lv
sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana
/ Attīstības dokumenti.
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Svinīga atklāšana, muzikāli priekšnesumi, draudzības futbola
spēle starp būvnieku un pašvaldību, futbola un vieglatlētikas
aktivitātes un noslēgumā kopīga vingrošana…
Aicināts ikviens novada iedzīvotājs!

piektdiena, 13.aprīlis 2018

Dienas centrs “Švarcenieki” nosvinējis 10 gadu jubileju
4.aprīlī ar skaistiem apsveikuma
vārdiem, svētku torti un radošām
aktivitātēm tika svinēta dienas cen
tra “Švarcenieki” desmit gadu dzim
šanas diena.

S

vētku notikums bija pulcējis lielā skaitā mazākus un
lielākus dienas centra apmeklētājus, viesus no citiem novada dienas centriem un pašvaldības
pārstāvjus. Bērniem radošajās darbnīcās bija iespēja izveidot jauniešu
vidū tik populāros “slaimus”, no
pērlītēm izgatavot auskarus un lēkāt
piepūšamajās atrakcijās dienas
centra parkā.
Svētku reizē tika teikts paldies
dienas centra vadītājam Gatim
Vācietim un sociālajai audzinātājai,
māksliniecei Elīnai Alkai par radošu-

mu un apņēmību ikdienā ap sevi pulcēt aizvien vairāk bērnus, palīdzot
viņiem saturīgi aizpildīt brīvo laiku.
Dienas centra vadītājs Gatis, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka ik
vienam viesim šodien ir tā iespēja
sajust ikdienā dienas centrā valdošo atmosfēru, kad apkārt nemitīgi ir daudz aktīvu un darboties gribošu bērnu. ”Desmit gadi ir nemanot
pagājuši. Dienas centrs ir izaudzis
un kļuvis par mājīgu un draudzīgu
vietu, kur sanākt kopā un darīt dažādas aizraujošas lietas. Mēs esam
gandarīti, ka mums ir iespēja šeit ikdienā nākt un radīt vidi, lai bērniem
būtu interesanti. Paldies Mārupes
Domei par to, ka mūsu iniciatīvas
vienmēr tiek atbalstītas.”
Dienas centru sveikt jubilejā bija
atnākušas arī Jaunmārupes se-

niores, kas ir nemainīga dienas centra vērtība jau kopš tā pirmajām die
nām, ik ceturtdienu pulcējoties centrā, darinot rokdarbus vai vienkārši
dzerot tēju un tērzējot.
Jaunmārupes dienas centra
“Švarcenieki” idejas iniciatores un
aktīvas atbalstītājas pirms desmit
gadiem bija Mārupes novada
deputātes Inese Tone un Anita
Grope, kura tolaik arī vadīja Sociālo
dienestu.
Dienas centrs savu darbību oficiāli uzsāka 2008.gada 3.aprīlī, bet jau
kādu laiku pirms tam darbojās neformāli, kad vēl tukšajās un nere
montētajās telpās sociālā darbinieka Gata Vācieša vadībā pulcējās aktīvi ciemata jaunieši, lai dienas centru iekārtotu un izveidotu tieši tādu,
kādu jaunieši paši vēlētos to redzēt.

Aicinām amatniekus, mājražotājus, māksliniekus pieteikties
MĀRUPES BALTĀ GALDAUTA SVĒTKU

Gadatirgum
Tirdziņš notiks
Aktīvā tūrisma sezonas atklāšanas pasākuma ietvaros
4.maijā no plkst.11.00 līdz plkst.15.00
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā.
Informāciju par pieteikšanos iespējams saņemt, rakstot
uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēdes lēmumi
DOMES SĒDES LĒMUMI 28.
MARTĀ
Lēma par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu,
adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
Lēma apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. –
2019. gadam īstenošanas uzraudzības pārskatu par 2017. gadu.
Lēma atbalstīt Mārupes novada
Domes dalību grantu programmā un
sadarbības veidošanā un noslēgt
sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas
domi, Olaines novada pašvaldību un
Siguldas novada pašvaldību un AS
„SEB banka”.
Lēma par finansiāla atbalsta
piešķiršanu Mārupes novada sportistiem.
Lēma par papildus pirmās klases
atvēršanu 2018./2019. mācību gadā

Mārupes pamatskolā.
Lēma atbalstīt Mārupes novada
pašvaldības iestāšanos biedrībā
„Latvijas Vieglatlētikas savienība”
Apstiprināja biedrībai „Mārupes
Hokeja savienība” izmaksājamo
līdzfinansējuma summu 10 000,00
eiro apmērā ar 2017. gada 10.
februāra līdzdarbības līgumu Nr.
2-17/243-2017 uzdotā pārvaldes
uzdevuma veikšanai, savukārt, par
atlikušās līdzfinansējuma daļas
10 000,00 eiro apmērā izmaksu tiks
lemts 2018.gada septembra sēdē.
Precizēja Domes 2018.gada 6.
februāra lēmumu Nr.8 par atkritumu
apsaimniekopšanas maksas noteikšanu.
Lēma organizēt metu konkursu
„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības ie
stādes jaunbūvei Jaunmārupē”
Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Saimnieciskie darbi martā
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes novada pašvaldības ielu
un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Mārupes novada pašvaldības ielu
pārbūve, piedāvājummu iesnieg
šanas termiņš 19.04.2018.
Sabiedrisko pakalpojumu centra
Tīrainē būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība, piedāvājummu ie
sniegšanas termiņš 24.04.2018.
Mārupes novada pašvaldības ielu
būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība, piedāvājummu iesnieg
šanas termiņš 24.04.2018.
Zāles pļaušana Mārupes novadā,
piedāvājumu iesniegšanas termiņš
20.04.2018.
Kultūras objekta – parka pie
Švarcenieku muižas labiekārtošana
Jaunmārupē un tērpu izgatavošana
un piegāde Mārupes pamatskolas
pirmskolai – notiek piedāvājumu iz-

vērtēšana.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Tērpu izgatavošana un piegāde
Mārupes novada pašvaldības ie
stādēm. 1.līgums – tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes vidusskolai - V.Bļinkovas individuālais
uzņēmums “MĀKSLA”, līguma izpildes termiņš: 01.11.2018., līguma
summa 2890,80 eiro (t.sk. PVN);
2.līgums – tērpu izgatavošana un
piegāde Mārupes pamatskolai –
“Ideju Ekspresis” IK, līguma izpildes
termiņš 13.04.2018., līguma summa: 2015, 00 eiro (t.sk. PVN); 3.
līgums - tērpu izgatavošana un
piegāde PII “Mārzemīte” – “Ideju
Ekspresis” IK, līguma izpildes termiņš 25.05.2018., līguma summa:
1472,00 eiro (t.sk. PVN).
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Pašvaldība tuvākajā nākotnē plāno ievērojami
attīstīt izglītības infrastruktūru
Ņemot vērā Mārupes novada
straujo iedzīvotāju skaita pieaugu
mu un dzimstības rādītājus, nākot
nē iezīmējas vitāla izglītības infra
struktūras nepieciešamība. Lai gan
pašvaldība ik gadu iegulda lielāko
daļu budžeta izglītības jomā, tajā
skaitā paplašinot un veidojot jaunas
izglītības iestādes, nākotnē darbs
un ieguldījumi izglītībā jāturpina.

I

k gadu novadā vidēji piedzimst
350 bērni, 2017.gadā novadā
piedzimuši jau 395 bērni. Uz
2018.gada 1.janvāri novadā deklarēto iedzīvotāju skaits sasniedzis 21
177, kas ir par 105% vairāk nekā uz
2007.gada 1.janvāri. Ņemot vērā
veikto Mārupes novada iedzīvotāju
demogrāfisko izpēti līdz 2030.ga
dam, kas norāda uz nepārtrauktu
iedzīvotāju skaita, t.sk bērnu un jauniešu skaita pieaugumu arī nākotnē
un to, ka Mārupes izglītības iestādes
jau šobrīd nespēj visiem bērniem
nodrošināt izglītības pakalpojumu,
prognozējam rindu pieaugumu
pirmsskolas izglītības iestādēs un
vispārējās izglītības iestāžu kapaci
tātes trūkumu.
Turklāt Izglītības un zinātnes
ministrijas plānotās reformas vis
pārējās izglītības saturā nosaka, ka
sākumskolas programmas jāapgūst
no 6 gadu vecuma, kā rezultātā jau
šogad 2018.gadā 440 pirmklasnie
kiem nebūs iespējas nodrošināt vie
tas. Kopumā šobrīd pirmsskolas
izglītības iestāžu rindā ir 823 bērni,
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savukārt 1400 bērniem nepietiek
vietas Mārupes skolās – prognoze,
ka uz 2020.gadu tie jau būs 1990
bērni.
Lai risinātu šo situāciju, Mārupes
pašvaldība plāno būvēt jaunu bērnudārzu Jaunmārupē ar 380 vietām,
kas būs lielākais bērnudārzs no
vadā. Savukārt Jaunmārupes pa
matskolas pirmsskolas grupas
pārveidot par skolas telpām, papildus iegūstot 230 vietas vispārējās
izglītības apguvei. 28.marta Mār
upes novada Domes sēdē jau
pieņemts lēmums organizēt metu
konkursu “Būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē”.
Plānots arī būvēt piebūvi Mārupes
pamatskolai, tādējādi iegūstot papildus 576 vietas.
Tāpat jāatgādina, ka jau šobrīd
piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu 2,7 miljonu
apmērā tiek īstenota Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana, tajā skaitā izglītības iestādes
piebūves būvniecība, kas nodrošinās papildus 224 bērnus ar
vietām. Būvniecības darbus plānots
sākt šī gada vasarā.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un
pilnvērtīgu profesionālās ievirzes
programmu apgūšanu Mārupes
mūzikas un mākslas skolā, plānots
paplašināt esošo skolas ēku, pie
lāgojot mācību procesa vajadzībām.

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu
daudzdzīvokļu mājām
Kā jau iepriekš minēts, pamato
joties uz atklāta konkursa “Par
tiesībām veikt atkritumu apsaim
niekošanu Mārupes novadā” rezu
ltātiem, 2018.gada 1.februārī
Mārupes novada pašvaldība noslē
gusi līgumu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Mārupes novadā
ar SIA “Eco Baltia vide” (turpmāk
tekstā EBV). Pakalpojuma sniegša
na tiks uzsākta 01.05.2018.

L

īdz 1. maijam visiem klien
tiem jānoslēdz jauni pakal
pojumu līgumi, tāpēc paš
valdība vēlas uzsvērt būtiskākos nosacījumus atkritumu apsaimniekošanai.
Saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.pantu “Sadzī
ves atkritumu sākotnējais radītājs
vai valdītājs piedalās pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu
dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības iz
dotos saistošos noteikumus) un
noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu
ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš
ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar
pašvaldību;”, katra iedzīvotāja pie
nākums sašķirot savus atkritumus
pirms tos izmet atbilstošos kontei

neros.
Tā kā Mārupes novadā jau kopš
2012.gada notiek dalītā atkritumu
vākšana to rašanās vietā (katrā mājsaimniecībā vai iestādē), katrai
daudzdzīvokļu mājai (vai vairākām
kopā, ja tām ir viens apsaimniekotājs) jāveido un jāapsaimnieko atkritumu savākšanas punkts, nodrošinot katrai mājsaimniecībai/
dzīvoklim sašķirot savus atkritumus
(līdzīgi kā to dara vienģimeņu mājās). Šie konteineru laukumi nav
uzskatāmi par publiskiem atkritumu
dalītās vākšanas punktiem.
EBV katrai daudzdzīvokļu mājai bez
maksas jānodrošina atšķirīgu krāsu
konteineri nešķirotajiem sadzīves
atkritumiem (SA), stikla iepakojumam, vieglajam iepakojumam (plastmasa, papīrs, kartons, skārdenes),
speciāls konteiners (0.24 m3) bio
loģiskajiem sadzīves atkritumiem
(ēdienu un dzērienu gatavošanas
pārpalikumi, grieztie ziedi, telpaugi
un balkonu augi ar vai to daļas arī
ar augsni u.tml., izņemot jēlu gaļu
un zivis, mājdzīvnieku izkārnījumus)
un katras mājsaimniecības/dzī
vokļa ērtībām – speciāla 10 litru
tvertne ar vāciņu priekš bioloģisko
atkritumu uzkrāšanas mājsaimniecībā. Bioloģiskos atkritumus
speciālajā 0,24 m3 konteinerā drīkst
ievietot bez plastmasas maisiņiem!

SA izvešanas maksa 8.05 EUR ar
PVN par m3, dalīti vākto bioloģisko
atkritumu izvešanas maksa 6.33
EUR ar PVN par m3, dalīti vāktā iepakojuma izvešana bez maksas.
SA izved ne retāk kā vienu reizi
nedēļā. Dalīti vākto bioloģisko atkritumu konteineru izvešana ne retāk
kā divas reizes nedēļā vasaras periodā (no aprīļa līdz septembrim) un
ne retāk kā vienu reizi nedēļā ziemas
periodā (no oktobra līdz martam).
Šos bioloģiskos atkritumu konteinerus savāks, nomainot tīru,
tukšu konteineru pret piepildīto.
Dalīti vākta iepakojuma izvešana ne
retāk kā vienu reizi mēnesī.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji reizi
ceturksnī noteiktos laikos (iepriekš
piesakot) bez maksas varēs nodot
mājsaimniecības elektriskos un
elektroniskos iekārtu atkritumus,
lielgabarīta atkritumus (mēbeles,
matračus, riepas u.c.) un sadzīvē
radušos bīstamos atkritumus (luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatorus, krāsas, lakas, medikamentus u.c.). Šos atkritumus varēs
nodot turpat pie mājas (apsaimniekotāja noteiktajās vietās). Iedzīvotājiem ir jāparūpējas tikai par atkritumu nogādāšanu no dzīvokļa līdz
konteineru laukumam (norādītajai
savākšanas vietai pie mājas) noteiktajās izvešanas dienās.

Atkritumu apsaimniekošanas likums uzliek par pienākumu Domei
precizēt lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
2018. gada 1. janvārī spēkā stā
jās izmaiņas Atkritumu apsaimnie
košanas likumā, kas paredz atkri
tumu apsaimniekotāja tiesības bez
domes lēmuma iekļaut atkritumu
apsaimniekošanas maksā poligona
tarifu un dabas resursu nodokļa lik
mi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā
stāšanās dienu.

S

askaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.
panta pirmo daļu nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu veido divas
daļas:
1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu

apsaimniekotājs;
2) Sabiedrisko pakalpojumu regu
lēšanas komisijas apstiprinātais ta
rifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
Pēc grozījumu spēkā stāšanās no
2018. gada 1. janvāra pašvaldība ar
lēmumu nosaka tikai maksu par
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Savukārt, tarifu par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kurā ir ietverts
arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija.
Mainoties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajam tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā, kas ietver arī aktuālo dabas resursu nodokļa likmi, izmaiņas
iekļaujamas atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa/nodokļu
likmes spēkā stāšanās dienu,
Mārupes novada Domei par to nepieņemot atsevišķu lēmumu.
Lai nodrošinātu augstāk minēto

tiesību normu piemērošanu, ar
2018.gada 28.marta Domes lēmumu Nr. 5 2018.gada 6.februāra
Mārupes novada Domes lēmuma Nr.
8 1. punkts izteikts šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu
Mārupes novadā EUR 6,65 par vienu
kubikmetru bez PVN, kas sastāv no
šādām komponentēm:
1. EUR 0,51 - maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu;
2. EUR 4,25 (28.32 EUR/t x 0,15
tonnas/m3) - sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos.
3. EUR 1,89 (12,60 x 0,15 jeb Dabas resursu nodokļa likme x 36%
(poligona piemērotais koeficients)
x 0,15 tonnas/m3 – dabas resursu
nodoklis 2018. gadā.”

Kur likt dārza atkritumus – lapas, zāli, zarus?
Ik pavasari, sakopjot piemājas
dārzus un īpašumam pieguļošo teri
toriju, aktuāls ir jautājums, kur likt
pērnās lapas, zarus un citus dārza
organiskos atkritumus.

P

ašvaldība atgādina, ka atkritumus, tai skaitā dārza atkritumus, Mārupes novadā
dedzināt ir aizliegts.
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, atkritumi ir jebkurš
priekšmets vai viela, no kuras tās
valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai
spiests atbrīvoties. Savukārt
Mārupes novada Domes saistošie
noteikumi Nr.9/2011 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mār
upes novadā” nosaka, ka atkritumus
dedzināt ir aizliegts. Tas nozīmē, ka
ir aizliegts dedzināt jebkāda veida

atkritumus, tai skaitā arī lapas, zāli,
zarus un citus dārza organiskos atkritumus.
Viens no labākajiem veidiem, kā
utilizēt bioloģiskos atkritumus, ir
veidot kompostu. Augstvērtīgs komposts ir ļoti noderīgs augsnes
uzlabošanai un augiem kalpo par
nozīmīgu barības vielu ieguves avotu.
Ja kompostu veidot nav vēlmes
vai iespējas, atbrīvoties no bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem var
izmantojot “Eco Balta vide”
priekšapmaksas maisus, ko var
iegādāties ziedu veikalos – Rimi,
Elvi un pie Mārupes domes ēkas. Ja
ir iegādāti šādi maisi, par to izvešanu vairs nav jāmaksā, to cenā jau ir
iekļauta atkritumu izvešanas maksa.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem
ir iespēja uzkrāt nelielos 10 l konteineros, par ko jāsazinās ar sava
nama apsaimniekotāju. Savukārt
privātmāju īpašniekiem ir iespēja
iegādāties konteinerus, sazinoties
ar “Eco Baltia vide” klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lai
vienotos par nosacījumiem.
Organiskos atkritumus iespējams
arī vest uz šķiroto atkritumu laukumu Jaunmārupē (uz apvedceļa , 4
km Ķekavas novada virzienā), tel.
uzziņām: 286 88 000, 2646 7365.
Vairāk informācijas www.melioratorsj.lv / Eko line.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2018
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 28. februāra
sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 12
Grozījumi Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 22/2010 „Par
pabalsta apmēru audžuģimenēm”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām 15. pirmās daļas 8.
punktu un 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.
decembra noteikumu Nr.1036
“Audžuģimenes noteikumi” 43.
punktu
Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 22/2010 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm” (turpmāk
tekstā – Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 4.1
apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. pabalstu bērna uzturam
divkāršā Ministru kabineta noteikto
minimālo uzturlīdzekļu apmērā”
2. Papildināt Saistošos noteikumus
ar 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Saistošo noteikumu 4.1 punkts
piemērojams ar 2018. gada 1. janvāri.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3/2018
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes2018. gada 28. februāra
sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 16
Grozījumi Mārupes novada domes
2016. gada 28. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 32/2016
„Mārupes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas
īstenošanas kārtība”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par

pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. punktu un 43. panta trešo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 21.
pantu
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2016 „Mārupes
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības nodrošināšanas funkcijas
īstenošanas kārtība” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 18.
punktu šādā redakcijā:
„18. Ievērojot pieteikumu reģistrāciju secību un brīvo vietu skaitu izglītības iestādē, ārpuskārtas tiek uzņemti :
18.1. bērni Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
18.2. bērni, kuriem ar pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu
speciālās izglītības programmas apguve nomainīta uz vispārējo pirms
skolas izglītības programmu;
18.3. bērni, kuri palikuši bez vecāka
aizgādības (audžuģimene, aizbild-

Aizritējušas tikšanās ar iedzīvotājiem
No 19.līdz 27.martam visos
novada ciemos notika pašvaldības
pārstāvju tikšanās ar iedzīvotājiem,
lai informētu par 2017.gadā paveik
tajiem darbiem, šogad plānotajām
investīcijām katrā ciemā un dis
kutētu ar iedzīvotājiem par viņiem
aktuālajiem jautājumiem.

I

edzīvotājus uzrunāja Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,
par pašvaldības paveikto un
plāniem stāstīja Administrācijas
vadītājs Kristaps Ločs un Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
savukārt par centralizētā ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību novadā klātesošos informēja a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” projektu vadītāja Dace Šveide.
Lai gan tikšanās tika organizētas
vakaros pēc darba laika, iedzīvotāju aktivitāte nebija ļoti liela. Vislielākā iedzīvotāju atsaucība bija
Skultē, kur aktuālos jautājumus apspriest bija atnākuši vairāk kā piecdesmit
skultēnieši.
Skultes
iedzīvotāji galvenokārt interesējās
par ielu un ceļu remontiem, kā arī
vides un teritorijas labiekārtošanu.
Iedzīvotāji tika informēti, ka šogad
plānots izstrādāt daudzdzīvokļu
namu pagalmu labiekārtošanas
būvprojektu, līdz ar to tiks uzklausītas arī iedzīvotāju vēlmes apkārtējās vides labiekārtošanā. Aprīlī tiks
uzsākti Skultes dabas parka
būvniecības darbi, piesaistot ES
līdzfinansējumu. Savukārt maijā
Skultes ciemā tiks veikta bērnu rotaļu laukumu apsekošana, tehniskā
apkope un remonts, kā arī apsekoti
velostendi visā novadā.
Tikšanās reizē Tīrainē tika aktuali

zēti jautājumi saistībā ar namu apsaimniekošanu, kā arī iedzīvotāji interesējās par aktīvās atpūtas laukumu nepieciešamību lielākiem bēr
niem. Pašlaik Tīraines ciemā ir divi
labiekārtoti rotaļu laukumi, kuros rotaļu ierīces vairāk piemērotas
mazākiem bērniem. Domes Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere
skaidroja, ka līdz ar publiskās apbūves teritorijas attīstību Tīrainē,
kam šogad tiks uzsākta 1.kārtas
projektēšana sabiedriskās ēkas
būvniecībai, tai skaitā izveidojot
doktorātu, bibliotēku un dienas centru, tiks padomāts arī par jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Tāpat šobrīd norit darbs pie
lokālplānojuma izstrādes sporta un
aktīvās atpūtas teritorijas izveidošanai Tīrainē, blakus BMX parkam.
Jaunmārupes iedzīvotāji tika informēti par rekreācijas teritorijas izveides uzsākšanu ciemā, šogad
sakārtojot pievadceļus un autostāvvietas, Švarcenieku parka labiekārtošanas plāniem un skeitparka atjaunošanu. Plānots veikt izpēti un
izstrādāt arī vizualizāciju Dabas
koncertzāles izveidošanai teritorijā
pie ūdenstorņa. Šogad tiks izstrādāts daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas būvprojekts,
tāpēc iedzīvotāji jau martā tika
aicināti iesniegt savus priekšlikumus. Tā kā pašvaldība nav
daudzdzīvokļu namu un tiem piegu
lošo zemju īpašnieks, bez iedzīvotāju iesaistes šo projektu nav iespējams realizēt. Turpinot investēt
sporta infrastruktūras izveidē, gada
sākumā pabeigti Jaunmārupes stadiona 1.kārtas būvdarbi, 21.aprīlī
plānota stadiona atklāšana.

Iedzīvotājiem tikšanās laikā aktuāli bija arī jautājumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, kā arī par
satiksmes drošību pie Jaunmārupes
pamatskolas. Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, turpmāk darba die
nās, laikā, kad ir vislielākā gājēju
plūsma uz/no skolas, pašvaldības
policija gādās par satiksmes drošību pie gājēju pārejas Mazcenu alejā.
Mārupes ciemā dzīvojošie interesējās, kā plānots risināt problēmu ar autostāvietu trūkumu
Domes apkārtnē. Pašvaldības
pārstāvji norādīja, ka ir izstrādāts
Domes administratīvā centra lab
iekārtošanas plāns. Tā ietvaros tiks
nākamajos gados tiks izveidotas
papildus stāvvietas, gan Gaujas un
Bebru ielas krustojumā iepretim
lielveikalam Rimi, gan pārbūvējot
Gaujas ielu, posmā no Konrādu ielas
līdz Bebru ielai.
Vairākos ciemos izskanēja jautājums par novadgrāvjiem un meliorācijas sistēmu. Mārupes novadā
lielākoties novadgrāvji pieder uz
pusēm pašvaldībai (ceļam piegulošā puse) un privātpersonām, un
par to apsaimniekošanu atbildīgs ir
katrs novadgrāvja īpašnieks. Šāds
īpašumtiesību sadalījums apgrūtina apsaimniekošanu. Lai šo situāciju risinātu, Mārupes pašvaldība ir iesaistījusies Zemkopības ministrijas
darba grupā ar mērķi grozīt likumdošanu tādā mērā, lai pašvaldībai
būtu iespējas ieguldīt budžeta līdzekļus tieši koplietošanas meliorācijas sistēmas sakārtošanā, neatkarīgi no īpašumtiesībām.

Aicinām iesūtīt savas ģimenes foto akcijai “Mārupes novada stiprās ģimenes”
galmā, parādot visai Latvijai, kur
smelties iedvesmu ģimenisko vērtī
bu stiprināšanā.

Gatavojoties brīdim, kad Mārupes
novadā piestās Latvijas Goda aplis,
aicinām novadniekus būt aktīviem
un lepoties ar savu ģimeni, iesūtot
savas ģimenes foto akcijai “Mārupes
novada stiprās ģimenes”. Novada
ģimeņu foto tiks apkopotas kolāžu
veidā un atklātas 12.maijā izstādē
Mārupes Kultūras nama iekšpa
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F

otogrāfijas var būt krāsainas,
melnbaltas, ar dzīvniekiem,
mīlīgas, asprātīgas, sirsnīgas. Tās var būt uzņemtas gan ar
profesionālu tehniku, gan viedtālruni. Foto var būt pēdējā svaiguma,
vai tapušas kaut kad senatnē.
Viens akcijas dalībnieks var
iesniegt līdz trīs fotogrāfijām elektroniskā formātā, sūtot tās uz e-pasta adresi marupesvestis@marupe.
lv, līdz 23.aprīlim. Iesniedzot pietei-

kumu akcijai, jānorāda nosaukumā
“Fotoakcijai “Mārupes novada stip
rās ģimenes””, fotogrāfijai jāpievieno kāds teikums vai neliels apraksts
par iesniedzēja stipro ģimeni un
jānorāda ģimenes / dzimtas uzvārds.
No akcijas dalībnieku vidus tiks
izlozētas trīs ģimenes, kuras
saņems īpašas pārsteiguma
balviņas no Mārupes Kultūras
nama.
Liec savai ģimenei uzmirdzēt Latvijas Goda aplī! Veidosim svētkus
kopā, lai mums ir ar ko lepoties un
stāstīt visai Latvijai!

niecība, ārpus ģimenes aprūpes
iestāde);
18.4. bērni, kuriem izglītības iestādi apmeklē izglītojamā brāļi vai māsas;
18.5. bērni, kuriem kāds no
vecākiem strādā Mārupes novada
Domes dibinātajā iestādē (pēc pārbaudes laika);
18.6. bērni no daudzbērnu ģimenēm
(trīs un vairāk bērni).”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 3. pielikumu šādā redakcijā: (turpinājums
pieejams pašvaldības mājas lapā
www.marupe.lv / Pašvaldība / Normatīvie dokumenti / Saistošie noteikumi)
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2018
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 28. februāra
sēdes Nr. 4 lēmumu Nr. 18

Grozījumi Mārupes novada domes
2017. gada 29. marta saistošajos
noteikumos Nr. 13/2017
„Nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 5.
panta (11) daļu, (2) daļu, (3) daļu, (4)
daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādu grozījumu:
1.Papildināt Saistošo noteikumu 6.
punkta piekto sleju aiz vārdiem „vienu
gadu” ar teikumu „izņemot, ja personai tiek mainīta deklarētās dzīvesvietas adrese Mārupes novada administratīvajā teritorijā.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela
43, Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sanāksmi.
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka 2018. gada 27.aprīlī plkst.
9.30 notiks sanāksme, kurā izskatīs
detālplānojuma nekustamajam
īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.8076
0030847) projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšliku-

mus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta –
Mārupes novada domes Būvvaldes
zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Jautājumu gadījumā griezties pie
Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.
zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazbebri”,
Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018.
gada 28.martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (prot. Nr.6) “Par nekustamā
īpašuma “Mazbebri”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760071334), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. Detālplānojuma izstrādes
mērķis ir veikt zemesgabala
sadalīšanu apbūves gabalos.
Detālplānojumu projekta publiskā
apspriešana notiks no 17.04.2018.
līdz 16.05.2018.
Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks 2018.gada 26.aprīlī
plkst.17.00 Mārupes novada domē,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Domes
sēžu zālē 2.stāvā.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties Mārupes novada Attīstības nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānojumu projektiem varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/

Detālplānojumi,
sākot
no
17.04.2018. Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz
16.05.2018. Mārupes novada Domei, 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: marupe.info@
marupe.lv, parakstītus ar elektronisko parakstu. Iesniegumā jānorāda
iesniedzēja vārds, uzvārds un
adrese, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukums, adrese un
reģistrācijas numurs. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā vērsties
Mārupes
novada
Attīstības
nodaļā pie Teritorijas plānotājas
Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862.

26. aprīlī bezmaksas redzes pārbaude Jaunmārupē
Ceturtdien, 26.aprīlī no plkst. 10.00 – 17.00
Mazcenas alejā 33/3, (3. stāvs) kvalificēts acu speciālists veiks:
• bezmaksas redzes pārbaudi ar profesionālu aparatūru.
• Redzes funkciju novērtēšanu
• Kataraktas un glaukomas diagnostiku
• Acu spiediena mērījumus (cena 5 еiro, rekomendējams acu
spiedienu pārbaudīt vienu reizi gadā)
• Sniegs rekomendācijas
Aicinām iepriekš pieteikties pa tālruni: 20474720
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Novadā

Mārupes vēstis

27. un 28. aprīlī bez maksas savāks lielgabarīta atkritumus un
nolietotās elektropreces
Ar mērķi rūpēties par sakoptu un
skaistu Mārupes novadu šā gada
27. un 28. aprīlī Mārupes novada
dome sadarbībā ar vides un atkri
tumu apsaimniekošanas uzņēmu
mu „Eco Baltia VIDE” organizē liel
gabarīta atkritumu (vecu mēbeļu,
matraču un līdzīgu atkritumu), kā
arī nolietoto elektropreču bezmak
sas savākšanu Mārupes novadā.

M

Paplašinās Mārupes vidusskolu
Mārupes pašvaldībai piešķirts
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums 2 778 494 eiro apmērā
projekta “Mārupes vidusskolas
mācību vides uzlabošana” (Nr.
8.1.2.0/17/I/006) īstenošanai.

P

rojekta mērķis ir Mārupes vidusskolas infrastruktūras
attīstība, veicot ergonomiskas, izglītojamo skaitam atbilstošas mācību vides izveidi. Rezul
tātā tiks sekmēta plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās
izglītības satura pakāpeniska ieviešana.
Projektā plānotās darbības, kas
tiks veiktas, lai attīstītu izglītības
iestādes infrastruktūru:
1) izglītības iestādes ēkas
piebūves būvniecība, izveidojot ergonomisku mācību vidi – jaunas
mācību klases, t.sk. divus dabas
zinību kabinetus;
2) informācijas un komunikāciju

tehnoloģiju risinājumu ieviešana un
aprīkojuma iegāde;
3) esošās ēkas siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcija, paaugstinot ēkas energoefektivitāti;
4) multifunkcionālas mācību telpas pārbūve.
Projekta īstenošanas rezultātā
tiks modernizēta viena vispārējās
izglītības iestāde - Mārupes vidus
skola, uzbūvējot piebūvi un nodrošinot piebūves pilnu pabeigtību.
Vidējais izglītojamo skaits (labuma
guvēji no projekta īstenošanas) 1100 skolēni.
Provizoriskas projekta kopējās izmaksas ir 3 435 663,49 eiro, t.sk.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums 2 778 494 eiro.
Projekts tiks īstenots no 01.2018.
– 12.2021.
Pašreiz notiek saņemto būvniecības piedāvājumu vērtēšana.
Būvniecības darbus plānots sākt
2018.gada vasarā.

ārupes novada iedzīvotāju ērtībām lielgabarīta atkritumi un nolietotā elektronika tiks savākta vairākos laikos
un dažādās vietās Mārupes novadā.
Iedzīvotāji ir aicināti grafikā
norādītajās vietās un laikos nogādāt
savus lielgabarīta atkritumus un/
vai nolietotās elektropreces. Šajās
vietās attiecīgajā laikā būs transports ar konteineri lielgabarīta atkritumiem un atsevišķs transports nolietoto elektropreču savākšanai.
Lielgabarīta atkritumu un nolietoto
elektropreču utilizācija iedzīvotājiem ir bez maksas, bet pašiem būs
jāparūpējas tikai par to nogādāšanu līdz savākšanas vietai.
Atgādinām, ka nolietotās elektropreces nedrīkst būt izjauktas, t.i.,
piemēram, ledusskapim jābūt ar
kompresoru, televizoram – ar kineskopu, bet datoram – ar mātes plati u.tml..
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Eco Baltia VIDE Rīgas
reģiona klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālr. 8717, vai rakstot
uz e-pastu: riga@ecobaltiavide.lv.

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
27.04.2018.

Laiks
no plkst.

līdz plkst.

Ozolkalna un Stīpnieku ceļa krustojums

9.00

9.30

Kantora un Plieņciema ielas krustojums

9.40

10.30

Lielā iela 39

10.40

11.10

Lilliju un Pededzes ielu krustojums

11.20

12.10
12.50

Laukums pie Mārupes domes

12.20

Mārupītes gatve 1

13.00

13.30

Mārupītes gatves un Rožu ielas krustojums

13.40

14.10

Vecozolu un Gaujas ielu krustojums

14.20

14.50

Zeltrītu iela starp 16. un 18. namu

15.00

15.30

Viršu iela 17

15.35

16.00

Mārupes pamatskola, Viskalnu iela 7

16.05

16.30

Vecozolu un Tīraines ielu krustojums

16.40

17.10

Lielgabarīta atkritumu izvešanas grafiks
28.04.2018.

Laiks
no plkst.

līdz plkst.

Loka ceļa un Birzes ielu krustojums

9.00

9.30

Ziedkalnu ielas un Rudzu ielas krustojums

9.40

10.10
10.50

Rudzu un Priežu ielu krustojums

10.20

Mazcenu aleja, laukums pie mūzikas skolas

11.00

11.30

Mazcenu aleja, pie veikala Bice

11.40

12.10

Skultes iela 17, pie veikala

13.00

13.30

Skultes iela 12

13.40

14.10

Priežu un Ozolu ielas krustojums

14.25

14.55

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

“Eco Baltia vide” aicina Mārupes novada iedzīvotājus savlaicīgi noslēgt
līgumus, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu
Vides apsaimniekošanas uzņē
mums “Eco Baltia vide” atgādina, ka
Mārupes novada iedzīvotājiem ir
jānoslēdz līgums par sadzīves at
kritumu apsaimniekošanu.
Lai
klienti no š.g. 1.maija saņemtu pa
kalpojumu, līgums jānoslēdz līdz šī
gada 20. aprīlim.

Š

obrīd “Eco Baltia vide” veido atkritumu izvešanas
grafikus, kas būs spēkā no
1.maija tāpēc, lai grafiki netiktu
mainīti un neradītu neērtības
iedzīvotājiem, līgumus vajadzētu
noslēgt savlaicīgi. Iedzīvotājiem,
kuri to nebūs izdarījuši, no 1.maija
atkritumi netiks izvesti, jo uzņēmumam nebūs tiesiska pamatojama to
darīt. Jāsaka, ka lielākā daļa
iedzīvotāju – 70% līgumus, jau ir
noslēguši. Joprojām pārliecinoši

lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas slēgt
līgumus elektroniski “Eco Baltia
vide” mājas lapā, kas ir ļoti ērti un
ātri,” atgādina Ilze Retiga, “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas
nodaļas vadītāja.
Atkritumu izvešanas grafiki, kas
no š.g. 1.maija mainīsies visiem klientiem, un avansa maksājumi par
2018.gadu iedzīvotājiem tiks nosūtīti aprīļa pēdējā nedēļā.
“Eco Baltia vide” nodrošina
vairākas līguma slēgšanas iespējas:
• Interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank,
SEB banka un Luminor banku klientiem.
• Klātienē Mārupes novada domē

Daugavas ielā 29, pirmdien no
plkst. 9:00-15.00, otrdien no plkst.
11:00-17:00 un ceturtdien no
plkst. 12:00-18:00.
• SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5,
Rumbulā, Stopiņu novadā.
Saskaņā ar Mārupes novada
pašvaldības veiktā iepirkumu
konkursa rezultātiem, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.
gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās
SIA “Eco Baltia vide”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai
e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv.
SIA “Eco Baltia vide”

10.aprīlī uzsākta Daugavas ielas rekonstrukcija
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība
“Igate”” informē, ka no 2018.gada
10.aprīļa tiks sākti būvdarbi uz
Valsts reģionālā autoceļa P132
“Rīga - Mārupe (Jaunmārupe)”,
posmā no 1,80.kilometra līdz 4,14.
kilometram saistībā ar autoceļa
pārbūves projektu. Jau šonedēļ
sāksies vecā seguma frēzēšana un
vienā posmā satiksmi regulēs ar
luksoforiem.

S

askaņā ar VAS “Latvijas
Valsts ceļi” līgumu, šā posma pārbūve varētu ilgt aptuveni līdz septembra pirmajai pusei. Projekta gaitā paredzēts visā
autoceļa posmā izbūvēt lietus
ūdens savākšanas kanalizācijas
tīklus, nomainīt Mārupītes caurteku
“Dn-1905/1410mm”, izbūvēt jaunu
LED apgaismojuma tīklu visā trases
posmā.
Autoceļa ielas zonā tiks izbūvē-
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tas ielu apmales, kas izceltas virs
braucamās daļas, un abpus ielai tiks
izbūvētas ietves ar bruģakmens
segumu.
Šajā autoceļa posmā paredzēts
izbūvēt četrus jaunus luksoforus,
savukārt Daugavas ielas un
Mārupītes gatves krustojumā ir
paredzēts izveidot apli.
Būvdarbu beigu posmā tiks uzstādītas jaunas ceļa zīmes un uz
brauktuves uzklāti horizontālie
apzīmējumi.
Būvdarbu līgumcena ir 4,76 miljoni eiro (ar PVN), finansējums nāk
no valsts budžeta.
SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība

“Igate”” atvainojas par sagādātajām
neērtībām un aicina autovadītājus
uztvert ar izpratni neizbēgamus satiksmes ierobežojumus!
Aicinām ievērot ceļa zīmes un citus satiksmi regulējošus apzīmējumus!
Sakarā ar autoceļa P132 Rīga–
Jaunmārupe rekonstrukcijas darbiem no 2018. gada 16. aprīļa uz nenoteiktu laiku iespējama sabiedriskā transporta kavēšanās
reģionālajā maršrutā Nr.5433 Rīga–
Jaunmārupe un Nr.5435 Rīga–
Mārupe. Ceļa remontdarbi plānoti
posmā no 1,80. kilometra līdz
4,14. kilometram, un, ņemot vērā, ka
pieturvieta Mārupes novada dome
atrodas ceļa remontdarbu zonā, tā
uz laiku varētu tikt pārvietota.
Ar satiksmes organizācijas
shēmām var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Novada ziņas.

piektdiena, 13.aprīlis 2018
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Mārupes seniori aicināti doties ekskursijā pa Mārupes novadu
Mārupes seniori aicināti doties
bezmaksas ekskursijā, kuras laikā
apciemosim ekoloģiskās saimniecī
bas un degustēsim to produkciju, kā
arī veiksim fiziskas aktivitātes. Ek
skursijas laikā uztura speciālists
stāstīs par veselīgu uzturu, būs
iespēja iesaistīties diskusijā un
saņemt atbildes uz jautājumiem.
Ekskursijas programma:
9:00 Pulcēšanās Skultes ciemā
(pie Dienas centra “Skulte”, Skultes
iela 31, Skulte)
9:20 Pulcēšanās Jaunmārupē
(pie Jaunmārupes pamatskolas,
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe)
9:40 Pulcēšanās Tīrainē (pie
Mārupes pamatskolas, Viskalnu iela
7, Tīraine)
10:00 Pulcēšanās Mārupē (pagalmā pie domes ēkas, Daugavas
29, Mārupe)
11:00-12:00 „Piparmētru namiņš”
(Jelgavas novads).Vizīte un degustācija „Piparmētru namiņā”, ie
pazīšanās ar vairāk kā 10 šķirņu
mētrām. Dažādu mētru tēju baudīšana, iespēja uzzināt par māj
ražošanas procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes produktiem –

piparmētru sīrupu, pulveri, sejas toniku un citiem produktiem.
12:00 - 12:30 – izkustēšanās un
sportošana
13:00- 14:00 „Ķiploku pasaule”
(Ozolnieku novads). Saimniece Antra ir izzinājusi dažādas receptes,
kā no ķiplokiem pagatavot gardus
un interesantus produktus. Varēsim
nobaudīt ķiploku tēju, ķiploku zupu,
marinētus ķiploku ziedus, ķiploku
salsu, “rīkļu rāvēju” un pat ķiploku
karameles.
14:00- 14:30 – izkustēšanās un
sportošana
14:30- 15:00- diskusija
15:30 – atgriešanās mājās
Dalībnieki pēc ekskursijas tiks
nogādāti katrā ciemā šādā secībā:
Mārupe, Tīraine, Jaunmārupe,
Skulte.
Līdzi ņemamās lietas:
1. Dalībniekiem sportisks apģērbs

atbilstoši laika apstākļiem;
2. Dzeramais ūdens/tēja/kafija
(pēc izvēles) paša vajadzībām
lietošanai ekskursijas laikā;
3. Ēdiens vai uzkodas paša vajadzībām lietošanai ekskursijas
laikā;
4. Ja dalībnieki vēlēsies iegādāties
kādus produktus līdzņemšanai, tie
būs par atsevišķu samaksu.
Pieteikšanās ekskursijai līdz 7.
maijam obligāta. Vietu skaits strikti ierobežots.
Lai pieteiktos ekskursijai, jāzvana
uz tālr. 29467859 Andai Radziņai
(Biedrība “Veselībai un attīstībai”)
Ekskursija tiek nodrošināta projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Mārupes novadā” ietvaros. Projekta pasākumus 100% apmērā finansē
Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina mārupiešus
kļūt par zemessargiem
2018. gada janvārī stājās spēkā
jaunā Nacionālo bruņoto spēku un
Zemessardzes struktūra, kurā tagad
ir četras reģionāli izvietotas Zemes
sardzes brigādes. Galvaspilsētā
atrodas Zemessardzes 1. Rīgas
brigāde, un pa vienai brigādei Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. 1.Rī
gas brigādes sastāvā ir Studentu
kājnieku bataljons, 17. kaujas at
balsta bataljons, 19. kaujas no
drošinājuma bataljons, kā arī divi
jauni bataljoni - Rīgā (13.kājnieku
bataljons) un Bauskā (53.kājnieku
bataljons).

Z

emessardzes 1. Rīgas
brigāde aicina Mārupes
novada iedzīvotājus kļūt par
zemessargiem savai dzīvesvietai
vistuvākajā - 17. kaujas atbalsta
bataljonā, lai krīzes vai kara gadījumā aizstāvētu savas ģimenes locekļus un tuviniekus, savas mājas
un visu savu novadu.
Dienests Zemessardzē katram zemessargam dod iespēju pilnveidot
sevi, uzlabot fizisko sagatavotību,
aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku,
iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt domubiedrus un dibināt noderīgus sadarbības kontaktus ar citiem zemessargiem. Zemessargi piedalās mācībās
ne tikai Latvijā, bet arī var doties ārvalstu komandējumos, kur mācās
un trenējas kopā ar sabiedroto valstu karavīriem un zemessargiem.
Dienesta laikā zemessargs par
valsts līdzekļiem apgūst dažādas
militārās specialitātes, piemēram,
sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora, sanitāra,
ložmetējnieka, militārā transporta
autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora un citas. Zemessargi arī apgūst kaujas iemaņas,

Kaujas iemaņu treniņš pilsētvidē (pretnemiernieku operācija).
Foto: virsseržants Gatis Indrēvics

topogrāfiju un orientēšanos, ieroču
mācību utt. Par dienesta pienākumu izpildi un dalību mācībās katrs
zemessargs saņem kompensāciju 36 eiro dienā.
Tā kā dienests Zemessardzē un
aizsardzības vajadzības ir ļoti
daudzveidīgas, katra zemessarga
civilā izglītība un profesionālā
pieredze ir noderīga dažādu uzdevumu veikšanai. Tāpēc iestāties Zemessardzē tiek aicināti jebkuru profesiju pārstāvji.
Zemessardzē uzņem 18 – 55 gadus vecus Latvijas Republikas pil-

soņus
bez
sodāmības
vai
apsūdzībām
par
nozieguma
izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas
vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem
var iepazīties Zemessardzes mājaslapā: www.zs.mil. Vairāk informācijas par Zemessardzes 1.Rīgas brigādi mājaslapā www.zs.mil.
lv sadaļā ZS vienības / Zemessar
dzes 1. Rīgas brigāde.
Lai iestātos Zemessardzes 1. Rīgas brigādē, zvaniet vai sūtiet īsziņu
uz tālruni 25451299, rakstiet uz
e-pastu: stbn@mil.lv.

Mārupē plānotas zemessargu mācības un kadetu taktiskais maršs
Latvijas Republikas zemessar
dzes 1.Rīgas brigādes zemessardz
es 17.kaujas atbalsta bataljons in
formē, ka 13., 14.un 15.aprīlī
Mārupes novadā tiek plānotas
mācības. Mācībās tiks praktizēti
daži taktikas elementi. Mācību laikā
var tikt izmantota salūtmunīcija,
pirotehniskie materiāli, kā arī mil
itārais transports. Nodarbībās

piektdiena, 13.aprīlis 2018

izskatāmie jautājumi neprasīs kau
jas munīcijas izmantošanu, kā arī
standarta veida karavīra rutīnas
darbus, līdz ar to netiks nodarīts
kaitējums mežam, augsnei un augu
valstij.

S

avukārt no 5. līdz 13.jūnijam
Latvijas Nacionālās aiz
sardzības akadēmijas ka-

detiem tiks organizēts taktiskais
maršs ar ekipējumu un ieročiem pa
apvidu Mārupes novada teritorijā.

starts uz100
Retro auto muzejs, Mārupes novada dome un Babītes novada dome
Aicina uz seno spēkratu salidojumu,
kas veltīts Latvijas 100 gadu jubilejai
seno spekratu ekipāžas
dosies parādes braucienā
no babītes novada
cauri Mārupes novada ciemiem

2018.gada

19.maijā

plānotas arī pieturvietas
ar izklaides programmu
plašāk: www.marupe.lv

Plašāka informācija un kartes ar
mācībās un taktiskajā maršā izmantojamo
teritoriju
atrodamas
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv.
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes skolēni lidostā “Rīga” prezentē biznesa idejas
konkurētspējīgajā vidē.

26.martā starptautiskajā lidostā
„Rīga” notika Mārupes novada
pamatskolas skolēnu konkursa „Es
– jaunais uzņēmējs” noslēguma
pasākums, kurā piedalījās 4.-7.
klašu 25 skolēni no Jaunmārupes
pamatskolas un Mārupes pamat
skolas.

K

onkursa mērķis bija veicināt
skolēnu
izpratni
par
uzņēmējdarbību un tās attīstību Mārupes novadā. 4.klašu
audzēkņi, zīmējot zīmējumus, izstrādāja idejas par Mārupes novada uzņēmēju mūsdienās un pēc 20
gadiem, un veidoja aprakstus par
savu zīmējumu. Savukārt, 5.-7.klašu
skolēni izstrādāja aprakstu par sava
skolēnu mācību uzņēmuma izveidi.
Dienas sākumā skolēni devās
ekskursijā pa lidostu, un pēc tās
prezentēja savas idejas par uzņēmējiem Mārupes novadā. Skolēnus
sveica Mārupes novada Domes

priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, biedrības „Mārupes uzņēmēji” valdes
priekšsēdētāja vietnieks Indars Melzobs, un starptautiskās lidostas
“Rīga” Komunikācijas vienības
vadītāja Laura Karnīte.
Skolēnu idejas bija radošas, praktiskas un, iespējams, ka nākotnē
kāds jaunietis spēs savas idejas realizēt dzīvē. Tā, piemēram, Jaunmārupes pamatskolas skolēnu
mācību uzņēmums „Dabas draugi”,
kurā strādā Reinis Atkauķis un Ivo
Marko Spuriņš, stāstīja par savu
uzņēmumu un rādīja izgatavotos
paraugus savam produktam “Turis”,
kas paredzēti dažādu priekšmetu organizēšanai. Viņu mācību uzņēmums šogad ir guvis panākumus arī
valsts mērogā.
Darbs nav viegls, bet bērniem šī
konkursa ietvaros bija interesanti
saprast, kā veidojas biznesa ideja,
kā to realizēt, kā reklamēt uzņēmumu un kā izturēt mūsdienu

Konkursa “Es - jaunais uzņēmē
js” 4.klašu dalībnieki
Paula Keita
Panava, Jaunmārupes pamatskolas 4.b klase, Felicita Anna Bāliņa, Jaunmārupes
pamatskolas 4.b klase, Ēriks Grieze,
Jaunmārupes pamatskolas 4.d
klase, Stella Oše, Jaunmārupes
pamatskolas 4.c klase, Aleksandrs
Filips Hansens, Jaunmārupes
pamatskolas 4.c klase, Amanda
Marta Liepiņa, Jaunmārupes
pamatskolas 4.a klase, Kristians Viljams
Hansens, Jaunmārupes
pamatskolas 4.c klase, Laura
Liepiņa, Jaunmārupes pamatskolas
4.a klase, Liene Petkūna, Jaunmārupes pamatskolas 4.d klase,
Emīlija Vandere, Jaunmārupes
pamatskolas 4.e klase, Kendija
Cīrule, Jaunmārupes pamatskolas
4.e klase.
Konkursa “Es - jaunais uzņēmē
js” 5.-7.klašu dalībnieki
Gusts Kikasis, Ralfs Putniņš, Marko Šneiders un Edgars Platacis,
Mārupes pamatskolas 7.a klase,
Odrija Žozī Vīk aun Amanda
Salimgarejeva,
Jaunmārupes
pamatskolas 6.a klase, Kārlis
Jurkāns, Regnārs Bērziņš, Jaunmārupes pamatskolas 6.a klase, Nikola Kukle un Ance Celma, Jaunmārupes pamatskolas 6.a klase,
Artūrs Ozoliņš, Jaunmārupes
pamatskolas 6.b klase, Agate
Grunte, Jaunmārupes pamatskolas
6.b klase, Reinis Atkauķis, Ivo Marko Spuriņš, Jaunmārupes pamat
skolas 5.a klase

Mārupes vidusskolas skolēni veido mērķu plānošanas kartes
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītī
bas iestādēs” ietvaros februārī/
martā mūsu skolas 8.-12.klases
skolēni
piedalījās
Jauniešu
Akadēmijas „Pacelt Pasauli” nodar
bībā “Mērķu plānošanas meistark
lase”, kuru vadīja personiskās iz
augsmes trenere Dace Brie
de-Zālīte. Iemācīties, kā izplānot un
sasniegt savus mērķus, ir prasme,
kas jāattīsta.

D

ivu mācību stundu laikā
skolēni piedalījās interaktīvā diskusijā un iepazinās
ar mērķu plānošanas metodiku, kas
balstīta uz angļu psihologa Brajena
Meina izveidotās programmas
“Goal Mapping”. Šī metodika paredz,
ka vispirms ir jāsagatavo savs prāts
– jābūt atvērtam ar pozitīvu skatu

uz dzīvi. Nodarbības pirmajā daļā
tiek interaktīvi izrunāti piemēri, kā,
fokusējoties uz konkrētu tēmu, cilvēks sāk saredzēt iespējas un sāk
meklēt risinājumus. Nodarbības
otrajā daļā notika katra skolēna individuālais darbs pie savas mērķu
kartes sastādīšanas - ar detalizētu
plānu kreisajā kartes pusē un zīmējumu – vīziju – labā kartes pusē. Radošās sadaļas laikā trenere pārrunāja ar katru skolēnu viņa individuālo
plānu, palīdzēja labāk izplānot, ietei
ca idejas un iespējamos risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu
objektīvi izmērāms. Mērķu kartes
palika pie katra skolēna.
Dažas atsauksmes no skolēniem
par nodarbību:
“Iedvesmojoša lekcija ar saprotamu
mērķi.
Dzirdētais
liek
aizdomāties un sākt “strādāt” ar
sevi. Lektore prot noturēt jauniešu

uzmanību, kas reti kuram izdodas.
Prieks dzirdēt pozitīvu attieksmi
pret dzīvi.”
“Ļoti patika šī stunda, sapratu, kā
sev uzstādīt mērķi, kā es pēc tā
tiekšos un kā nokļūšu.”
“Kļuvu pašpārliecinātāks, saprotu, ka profesiju jācenšas izvēlēties
pašam. Saprotu, ka ir ļoti plašas
iespējas, pašam jāmeklē, kas patīk.”
“Palīdzēja man saprast, ar kādu
attieksmi ir jādodas meklēt savu
sapņu profesiju.”
“Šī stunda man lika padomāt par
to, ko gribētu darīt, kas man padodas un to, kā hobiju pārvērst profesijā.”
Ilze Rūtenberga, pedagogskarjeras konsultants

Jaunmārupes pamatskolā aug nākamie
uzņēmēji

Jaunmārupes pamatskolas skolēni – jaunie uzņēmēji kopā ar LU Ekonomikas un vadības
fakultātes pārstāvi

Arī Jaunmārupes pamatskolā
šogad aktīvu darbu ir sākuši vairā
ki skolēnu mācību uzņēmumi.
Iesaistoties ekonomiskās izglītības
organizācijā Junior Achievement
Latvia, skolēniem tiek dota iespēja
veidot savu mācību uzņēmumu, pie
dalīties Ēnu dienā, piedalīties dažā
dos ar ekonomiku saistītos konkur
sos un pasākumos, piemēram, Bi
znesa pasaku konkursā un 1.-4.
klašu konkursā “Mana vārdnīciņa”.
Skolā ir izveidoti 12 skolēnu mācī
bu uzņēmumi no 4., 5.un 7.klasēm,
no kuriem septiņi aktīvi darbojas
visa mācību gada garumā.
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kolēniem ir izdevies piedalīties ne tikai skolas un
reģionālajos gadatirgos, bet
arī Latvijas mēroga skolēnu mācību
uzņēmumu pasākumos. Piemēram,
TC “Domina Shopping” Ziemassvētku gadatirgū 5.a klases mācību
uzņēmums “Dabas draugi” (Reinis
Atkauķis un Ivo Marko Spuriņš) 270
uzņēmumu konkurencē ieguva
nomināciju “Sociāli atbildīgs uzņēmums” un veiksmīgi piesaistīja
klientus.
Pavisam nesen, 10.martā, TC “Do-

mina Shopping” norisinājās Skolēnu
mācību uzņēmumu Pavasara gadatirgus, kurā no Jaunmārupes
pamatskolas bija pārstāvēti četri
skolēnu mācību uzņēmumi: 4.a
klases uzņēmums “Dāmīšu bodīte”
- Liene Zēģele un Taiga Marija Matvejeva - pārdeva garšvielu podiņus
katrai dāmītei. 4.e klases uzņēmums “ALIESTE” - Estere Ņeverovska un Loreta Babre - pārdeva magnētiņus ar latviešu rakstu zīmēm,
koka paliktņus un koka svečturus.
4.e klases uzņēmums “Rotu
paradīze” - Laura Pedece, Evelīna
Baltmane un Emīlija Vandere - pārdeva rotaslietas un mācīja rotu izgatavošanu. 5.a klases uzņēmums
“Dabas draugi” - Reinis Atkauķis un
Ivo Marko Spuriņš - pārdeva dažādus koka izstrādājumus. Priecājamies par SMU “Dabas draugi”, kuri
ieguva Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes
simpātiju balvu.
Paldies arī skolēnu vecākiem par
palīdzību un ieguldīto darbu!
Solvita Lauzēja, Jaunmārupes
pamatskolas skolēnu mācību
uzņēmumu konsultante

Mārupes vidusskolas ansamblim “Mozaīka”
Augstākās pakāpes diplomi konkursā “Balsis”
Vokālais ansamblis “Mozaīka”
(vadītāja Inga Cirse) piedalījās
vokālo ansambļu konkursā “Balsis”
un abās kārtās gan Pierīgā, gan
Zemgales zonā ieguva Augstākās
pakāpes diplomus!
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onkursa 2. kārtā piedalījās
119 vokālie ansambļi un 19
Latvijas skanīgākie vokālie
ansambļi, arī “Mozaīka” ieguva tiesības piedalīties koncertā Vērmanes
dārzā, XXVI Vispārējo latviešu Dzie
smu un XVI Deju svētku laikā 2. jūlijā.

Paldies visām ansambļa
meitenēm: Madarai Brokai, Lībai
Dzimtai – Zemītei, Elīzai Kristiānai
Zaļmežai- Grīnvaldei, Lotei Annijai
Ankalniņai,
Sanitai
Laura
Traskovskai,
Santai
Luīze
Traskovskai, Agijai Dacei Bidiņai,
Benitai Šķeltiņai, Dārtai Annai Celmai, Madarai Apsītei un Lindai
Mundei, kā arī mūsu koncertmeistarei Sandrai Gaidei!
Inga Cirse , ansambļa mākslinieciskā vadītāja

Mārupes vidusskolas kora pavasara koncertceļojums uz Horvātiju
Pavasara brīvlaikā no 8.-15.mar
tam, turpinot pērn iesākto tradīci
ju, Mārupes vidusskolas 4.-9 klašu
koris devās koncertceļojumā uz
Horvātiju.

V

isa brauciena laikā šķērsojām un lielākā vai mazākā
mērā iepazinām astoņas
valstis. Turpceļā pirmā lielākā pieturvieta bija Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļanā, ko paši slovēņi dēvē par
“mīlestības pilsētu ar dvēseli”. Kopā
ar gidi izstaigājām seno vecpilsētu,
apskatot skaistos pilsētas laukumus, kā arī Pūķa, Miesnieku un citus savdabīgos tiltus pār Ļubļanicas
upi. Sv.Nikolā katedrāles pakājē, iepriecinot sevi un citus klātesošos
pilsētniekus, nodziedājām dažas no
sava skaistā repertuāra dziesmām.
Nākamajā dienā apskatījām pa
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saulslavenās Postojnas alas. Pirmos pāris kilometrus braucām ar
speciālu tūristu vilcieniņu, bet tālāk
ar kājām devāmies apskatīt krāšņos
dabas veidojumus – stalaktītus un
stalagmītus, karsta piltuves un grotas. Grota “Koncertzāle” pustumsā
mēs dziedājām un izbaudījām fantastiski labo akustiku.
Ar lielu interesi un aizrautību apmeklējām Predjamas pili, kas slejas
uz 123 m augstas klints un tiek
dēvēta par Slovēnijas ‘’ērgļa ligzdu’’.
Slavenākais šīs pils iemītnieks bijis
Erasms – slovēņu Robins Huds.
Kāpjot pils iekšpusē pa akmens
kāpnēm, apskatot lietus ūdens
savākšanas ierīci, kas aplenkumu
laikā nodrošināja ar dzeramo ūdeni
pils iemītniekus, varējām kaut vai tikai nedaudz apjaust, kā tolaik šeit
dzīvojuši cilvēki.

Pārbraucienā uz mūsu galveno
ceļojuma galamērķi - Horvātijas
dienvidiem Dalmāciju, varējām
vērot, kā vēl sniegotos kalnus un
ielejas nomaina gleznainā Adrijas
jūras piekraste ar senām pilsētām
un palmu ieskautām promenādēm.
Šādu pašu skaistumu un pavasara
siltumu varējām izbaudīt Trogiras
Rivjērā, kur, apmetušies apartamentos, aktīvi pavadījām turpmākās trīs
dienas.
Neaizmirstama bija ekskursija uz
Krkas dabas parku, kas īpaši skaists
ir tieši pavasarī.
Baltā piekrastes pilsēta Zadara
mums paliks prātā ar fantastiskajām, aptuveni 70 metru garām “jūras
ērģelēm”, kuras radījis horvātu arhitekts Nikolā Bašičs un kuras viļņu
ritmus un vēju pārvērš oriģinālās
mūzikas skaņās.

Izbraucienā ar kuģīti uz Adrijas
jūras salām varējām iepazīt dienvidiem raksturīgo augu valsti – kaktusus, agaves un pīniju audzes, kā
arī tuvumā aplūkot jūras ežus.
Galvenais brauciena notikums
bija mūsu sniegtais koncerts Trogiras Okrug Gornij skolā, iepazīstinot
horvātu skolēnus un skolotājus ar
Latvijas koru mūziku un tās tradīcijām.
Atpakaļceļā apmeklējām vienu no
skaistākajiem dabas parkiem visā
Balkānu pussalā – Plitvices ezeru
nacionālo parku, kas iekļauts UNESCO pasaules dabas mantojuma
sarakstā. Daļu no gājēju takām joprojām klāja sniegs.
Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā devāmies braucienā ar kuģīti
pa Donavu, vērojot naksnīgo pilsētas panorāmu un izgaismotos tiltus,

bet fonā skanēja Johana Štrausa
melodija „Pie skaistās zilās Do
navas”.
Mājup visi atgriezāmies ar jauniem iespaidiem, guvuši pieredzi par
citu valstu kultūras un dabas
vērtībām, izglītības sistēmu, ieguvuši jaunus draugus un iespēju
praktizēt skolā mācītās svešvalodas.
Liels paldies jāsaka Mārupes vidusskolas vadībai, mūzikas skolotājai Ingai Cirsei un vācu valodas skolotājai Vinetai Rozītei par uzņēmību,
organizējot šo braucienu, kā arī kora
dalībnieku vecākiem, kuri sniedza finansiālu atbalstu!
Ilze Rūtenberga, Mārupes
vidusskolas pedagogs-karjeras
konsultants
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Sports

Mārupes vēstis

Mārupē aizvadīts ikgadējais hokeja
sabiedrības zolītes turnīrs

Latvijas simtgades gaisotnē aizritējusi Ģimeņu sporta diena
Šogad Mārupes novada ģimeņu
kopīgā sportošana noritēja Latvijas
simtgades gaisotnē. Pateicoties
Mārupes novada projekta ”Mārupe
- mūsu Mājas” iespējām, Mārupes
vidusskolas Izglītības un atbalsta
biedrība ieguva finansiālu atbalstu
šī pasākuma sekmīgai norisei.

S

24.martā Mārupes sporta klubā
“Motivācija” norisinājās ikgadējais
hokeja sabiedrības zolītes turnīrs.

N

acionālajās prāta spēlēs
šogad piedalījās desmit komandas: “Dinamo1”, “Dinamo2”, HK “Mārupe”, “Dakteri”, HK
“Kurbads”, HK “Politiķi”, HK “Zemgale”, “Žurnālisti”, “Mārupes Dome”
un Latvijas Hokeja federācijas (LHF)
komanda.
Pārliecinošu uzvaru šajā zolītes
turnīrā izcīnīja HK “Politiķi” komanda, kurā startēja Andris Ameriks,
Āris Ozoliņš, Imants Parādnieks un
Ivo Ozols.
Savukārt otro vietu ieguva “Žur
nālisti” – Jānis Matulis, Haralds
Matulis, Māris Skuška un Egils Līcītis, bet bronzas godalgas saņēma
“Dinamo2”, kuras rindās zolīti spēlēja Gints Meija, Juris Opuļskis, Arvils

Bergmanis un Artūrs Zaķis.
MVP jeb vērtīgākā turnīra spēlētāju balvu ieguva Imants Parādnieks,
kas “lielo punktu” summā ieguva
27 punktus. Savukārt LHF komanda šajā zoles turnīra izcīnīja 7.vietu.
Jāizceļ, ka apbalvot uzvarētājus
bija ieradies arī LHF prezidents Aigars Kalvītis.
Kā uzsvēra turnīra organizators
Māris Skuška, lielisku debijas
sniegumu nodemonstrēja arī HK
“Kurbads” komandas spēlētājs
Toms Hartmanis.
Hokeja sabiedrības zolītes turnīra
organizēšana Mārupē tika aizsākta
2015.gadā par godu Mārupes 90.gadadienai. Kā lēš organizatori, tad
tradīciju plānots turpināt līdz pat
Mārupes novada 100`tajai gadadienai.
Avots: lhf.lv

Mārupes Sporta centra audzēkņiem
panākumi starptautiskās sacensībās
7.aprīlī MSC audzēkņi piedalī
jušies starptautiskās taekvondo sa
censībās Polijā „Bydgoszcz cup”,
gūstot izcilus panākumus.

K

irills Gatčins svara kategorijā līdz 61 kg kadetu grupā
uzvarēja divās cīņās un
piekāpās finālā Polijas sportistam,
izcīnot 2.vietu.
Tajā pašā kategorijā pirmajā cīņā

ar nelielu pārsvaru zaudēja Pēteris
Drengers.
Aleks Ribčenko junioru grupā
svarā līdz 63 kg pusfinālā piekāpās
Baltkrievijas sportistam un ieguva
3.vietu.
Sacensības piedalījās 360 sportisti no Vācijas, Polijas, Čehijas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas.
Sveicam mārupiešus ar panākumiem!

Mārupes hokejisti gūst uzvaru spēlē ar
Jaunzēlandes izlasi

acensībās, kas notika
24.martā Mārupes sporta
kompleksā, kopā ar Mār
upes vidusskolas sportiskajām ģimenēm piedalījās arī skolēni no
citām Mārupes novada un pat Rīgas
skolām - Jaunmārupes un Mārupes
pamatskolas, kā arī PII “Mazulītis
RU”, Rīgas Angļu ģimnāzijas,
Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Imantas
vidusskolas skolēni un viņu vecāki.
Vairāk kā 150 sportotājus ar krāšņu
priekšnesumu
sveica Mārupes
vidusskolas aerobikas grupas mei
tenes. Pasākuma vadību uzņēmās
Armands Simsons, kurš atrada laiku arī kopīgiem startiem ar savām
vecākajām meitām Einiju un Patrīciju.
Šogad sacensības notika piecās
veiklības stafetēs, sadarbojoties
bērnam un vienam no vecākiem
sešās vecuma grupās. Sacensību
dalībnieki sacentās basketbola
saspēlēs, vingrošanas apļu labirintā,
skaitļa 100 veidošanā, lēcienos pāri
“ģimenei” un improvizētajā biatlona stafetē. Neviltots bija ikviena sacensību dalībnieka prieks par
saņemto pasākuma piemiņas me
daļu, kā arī sacensību kopvērtējuma

uzvarētāju gandarījums par kausiem
un gardajām balvām.
Pēc apbalvošanas visi pasākuma
dalībnieki cienājās ar lielo svētku
kliņģeri un sacensību kopvērtējuma
tabulās meklēja savas ģimenes uzrādīto rezultātu, lai plānotu jau
nākošā gada startus.
Šī gada uzvarētāji:
1.klašu grupā
1. vieta Dāvis Nuķis ar ģimeni no
PII” Mazulītis Rū”, 2. vieta Agnese
Varlamova ar ģimeni no Mārupes
vsk., 3. vieta Renē Kristapsons-Ēķis
ar ģimeni no Mārupes vsk.
2.klašu grupā
1. vieta Evelīna Nuķe ar ģimeni no
Mārupes pamatskolas, 2.vieta
Valters Knope ar ģimeni no Mārupes
vsk., 3.vieta Justīne Baumane ar ģimeni no Mārupes vsk.
3.klašu grupā
1.vieta Toms Jēkabs Kaņeps ar

Mārupes mazie futbolisti no Viļņas atgriežas ar kausu
Mārupes sporta centra futbolistu
komandas Mārupes SC 2007 un
Mārupes SC 2006 ar lieliskiem
panākumiem no 6. līdz 8.aprīlim
piedalījās starptautiskajā turnīrā
Vilnius City Cup 2018.

P

uikām šis bija pirmais šī
gada āra turnīrs un līdz ar to
sākumā bija grūti aprast ar
laukuma izmēriem. Tomēr ar katru
spēli puikas rādīja savu labāko
sniegumu un pelnīti tika pie uzvarām. Mārupes SC 2006 komanda
izcīnīja iespēju spēlēt turnīra finālā,
bet Mārupes SC 2007 komandai tikai vieni vārti liedza cīnīties par zelta godalgām.
Abas komandas ļoti saliedējās un
viena otru atbalstīja gan ar skaļiem
saukļiem, gan ar spēli laukumā. Vie
na spēle ilga 2x20 min, kas svaigā
gaisā, skrienot vairākas spēles dienā, rezultējās nogurumā, tādēļ
savstarpējais atbalsts bija jo īpaši
svarīgs.
Treneri - Jānis Vilkaušs un Agris

Kokorevičs - lepojas ar savām komandām un priecājas, ka var strādāt
ar tik lieliskiem spēlētājiem.
Labākais turnīra uzbrucējs šajā
turnīrā bija Mārupes SC 2006 komandas spēlētājs Markuss Ivulāns.
Malacis! Apsveicam!
Tagad gatavojamies braucienam

SPORTA NOTIKUMI

5.aprīlī Tukuma Ledus hallē
Mārupe Sporta centra hokeja ko
manda, gatavojoties nākošajai se
zonai, draudzības spēlē tikās ar
Jaunzēlandes valsts izlasi, kurai
notiek treniņnometne Latvijā.
Mārupieši spēlē guva pārliecinošu
uzvaru pār Jaunzēlandes valsts
izlasi.
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ā zināms, Mārupes sporta
centra hokeja komanda LHF
1.līgas regulārajā čempio
nātā izcīnīja 2.vietu un Play off
spēlēs pusfinālā piekāpās pagājušā
gada un šī gada čempioniem HK
“Ventspils”.
Jaunzēlandes komandai nākošajā nedēļā sākas pasaules čempionāta spēles B grupas II divīzijā,
Granadā, Spānijā.

ģimeni no Mārupes vsk., 2.vieta Eleonora Račko ar ģimeni no Jaunmārupes pamatskolas, 3.vieta Šantella Kristapsone Ēķe ar ģimeni no
Mārupes vidusskolas
4.klašu grupā
1.vieta Sabīne Ļaudama ar ģimeni no Mārupes vsk., 2.vieta Kristians
Kabakovs ar ģimeni no Mārupes
vsk., 3.vieta Eliza Kupruka ar ģimeni no Mārupes vsk.
5.klašu grupā
1.vieta Marija Jansone ar ģimeni
no Mārupes vsk., 2.vieta Patrīcija
Paula Simsone ar ģimeni no
Mārupes vsk., 3.vieta Annija Linda
Bērziņa ar ģimeni no Mārupes vsk.
6.klašu grupā
1.vieta Sintija Krievāne ar ģimeni
no Mārupes vsk., 2.vieta Rūdolfs
Gūtmanis ar ģimeni no Mārupes
vsk., 3.vieta Matīss Siciliano ar ģimeni no Mārupes vsk.

14.aprīlī plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes novada atklātās sacensības volejbolā “Pavasara
Kauss” U12 grupā zēniem
15.aprīlī plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
Mārupes SC paraugdemonstrējumi un atklātais treniņš
taekvondo Mārupes novada iedzīvotājiem
17.aprīlī plkst.12.30 Jaunmārupes pamatskolā
Mārupes novada izglītības iestāžu sacensības 2.-3. klašu
skolēniem
20.aprīlī plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā zēniem
21.aprīlī

plkst.10.00 Tīraines sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā zēniem
plkst. 14.00 Jaunmārupes sporta stadionā, Īvju ielā 5/7
Stadiona atklāšana

22.aprīlī

plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL čempionāta finālturnīrs basketbolā U12 grupā zēniem
plkst. 10.00 un 11.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 un U11 grupās
24.aprīlī plkst. 17.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 un U11 grupās

uz otru mūsu kaimiņvalsti Igauniju,
uz turnīru Tartu pilsētā, kas notiks
šajā nedēļas nogalē, un Jaunmārupes stadiona atklāšanai, kas
notiks 21. aprīlī.
Jānis Vilkaušs

28.aprīlī

plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada 2017/2018.g.sezonas noslēguma
sacensības volejbolā vīriešiem un sievietēm
plkst. 13.00, 15.00, 16.00 un 17.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U11 un U9 grupās
4.maijā plkst. 10.00 Mārupes SK, Tīraines SK un
Jaunmārupes psk.
BBBL finālposms U12 grupā

5.maijā

plkst. 10.00 Mārupes SK, Tīraines SK un Jaunmārupes psk.
BBBL finālposms U12 grupā
plkst. 11.00, 13.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 grupā

6.maijā

plkst. 10.00 Mārupes SK, Tīraines SK un Jaunmārupes psk.
BBBL finālposms U12 grupā
plkst. 11.00, 12.00 un 13.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U12, U9 grupās

12.maijā

plkst.10.00 futbola turnīrs Mārupes iedzīvotājiem
plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Volejbola sacensības “Pavasara Kauss” U12 grupā zēniem
plkst. 11:00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U12 grupā
13.maijā plkst. 10.00 Jaunmārupes stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 grupā
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Kultūra

Mārupes vēstis

Jau 12.maijā Latvijas Goda aplis piestās
Mārupes novadā

KULTŪRAS AFIŠA
20.aprīlī plkst.18.00, Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Lienīte” tautas deju kolektīva
“Māriņa” 25 gadu jubilejas koncerts

28.aprīlī plkst.12.00, Mārupes Kultūras namā

Noras Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursa pusfināls “Mūsu dziesmas Latvijai”

28.aprīlī plkst.10.00, Jaunmārupē pie dīķa “Pavasari”
Lielā talka. Sakopsim vietu Zaļumballei!

4.maijā plkst.11.00, Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

“Mārupes novada Baltā galdauta svētki” un tūrisma sezonas atklāšana

plkst.11.00 - 15.00 Mārupes novada pavasara gadatirgus, brīvās gribas

ansamblis “Stiprās sievas”, vokālā studija “Tev un Man” un danči kopā ar etnoprieka
grupu “Oga”.
plkst.11.00 dalībnieku reģistrācija velobraucienam (iepriekšēja pieteikšanās,
rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv)
plkst.12.00 velobrauciena “Baltas domas baltai Latvijai” starts
plkst.21.00 grupas “Pērkons” koncerts

12.maijā plkst.10.00 - 22.00, Mārupes novadā

“Latvijas Goda aplis piestāj Mārupē”
Pārgājiens purvā ar Juri Smaļinski: plkst.10.00 Medema purvs, plkst.14.00 Cenas
tīrelis (pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv)
plkst.13.00 Ģimeņu auto orientēšanās. Reģistrēšanās pie Mārupes Kultūras nama.
Nolikums un plašāka informācija būs pieejama no 23.aprīļa mājaslapā
www.marupe.lv
plkst.16.00 Kuģīšu regate Mārupītē. Tikšanās pie Pērses un Pededzes ielas
krustojuma. Katram pasākuma apmeklētājam būs iespēja tikt pie kuģīša un to
izgreznot.
plkst.17.00 Liepiņas stādīšana: godinot māmiņas, kuras neatgriezās no Sibīrijas.
Tikšanās Mārupes kapos, pie politiski represēto pieminekļa
plkst.19.00 Mārupes dziedošo ģimeņu sadziedāšanās. Mārupes Kultūras namā ar
koncertprogrammu “Vienkāršas lietas ”
plkst.21.00 Gaismas parāde “Gaismas slepenā dzīve” (Staro Rīga objekts), Mārupes
Kultūras nama iekšpagalmā
plkst.21.20 Video projekcijas ”Aizsargu nams laika griežos”, Mārupes Kultūras
nama iekšpagalmā
plkst.21.30 Izstāde “Uzmirdz Mārupes novada stiprās ģimenes”, Mārupes Kultūras
nama iekšpagalmā.
Noslēgumā muzicēs Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogu kvartets.

19.maijā Īpaši Latvijas muzeju naktij! Retro auto brauciens Babīte - Mārupe.

Seno spēkratu salidojums, kas veltīts Latvijas 100 gades jubilejai “Starts uz 100”
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

BALTĀ
GALDAUTA
SVĒTKI
MĀRUPES NOVADA
PAVASARA GADATIRGUS

Svinot Latvijas valsts simtgadi, 12.mai
jā ar plašu kultūras un aktīvās atpūtas pro
grammu, viesošanos pie novada goda saim
niekiem un iespaidīgām “Staro Rīga” gais
mas instalācijām Latvijas Goda aplis
piestās Mārupes novadā. Ikvienam Latvi
jas iedzīvotājam būs iespēja kopā ar ģime
ni pievienoties svinībām – doties aizraujo
šos pārgājienos pa Mārupes novada pur
viem kopā ar dabas, piedalīties auto
orientēšanās sacensībās vai kuģīšu regatē
pa Mārupīti, apskatīt īpaši novada ģimenēm
veltītu izstādi un satumstot baudīt gaismas
instalāciju priekšnesumus un video projek
cijas.

F

estivāls “Latvijas goda aplis” aicina svinēt Latvijas valsts simtgadi
visa gada garumā katru nedēļas nogali citā novadā. 53 nedēļas nogales, 50 Latvijas novadi, goda saimnieki katrā novadā
un jau 12.maijā uzņemt viesus un svinēt
svētkus aicinās Mārupes novads.
Laika ritums ir neapturams - vakar notikušais šodien jau ir vēsture. Mārupes
novads nevar lepoties ar greznām pilīm un
iespaidīgām vēstures paliekām, bet mums
ir mūsu cilvēki un pēdējo gadu desmits papildinājis novada iedzīvotāju sastāvu ar
jaunām un kuplām ģimenēm, kas vēlas dzī
vot Mārupē. Novada vislielākā bagātība un
izaugsmes atslēga ir tieši šīs stiprās
ģimenes, tādēļ piestājot Latvijas Goda
aplim Mārupē, ļausim tām uzmirdzēt
spožākā gaismā. Kopā mēs esam stiprāki,
kopīgiem spēkiem mēs radām jaunas
tradīcijas un jaunas iespējas personīgai un
kopīgai izaugsmei.
Mārupes novads atrodas mežiem un purviem bagātajā Pierīgas lauku teritorijā, tādēļ

dienas pirmajā daļā interesentiem tiks
piedāvāta iespēja apzināt Mārupes novada
dabas vērtības un doties aizraujošā eks
pedīcijā uz Medema vai Cenas tīreļa purvu
kopā ar dabas zinātāju un tūrisma gidu Juri
Smaļinski.
Lai iepazītu novada Goda saimniekus, kā
arī aktīvi pavadītu laiku kopā ģimenes lokā,
interesentiem būs iespēja pieteikt savu ģimeni dalībai auto orientēšanās sacensībās.
Tā kā vēsturiski novada nosaukums
cēlies no Māras vārda, no Mārupītes, atdosim godu tai un palaidīsim savus sapņu
kuģīšus pa Mārupīti.
Savukārt pēcpusdienā kopā ar novada
senioriem pie politiski represēto pieminekļa
tiks iestādīta liepiņa – māmiņām, kuras
neatgriezās no Sibīrijas, kuras neatgriezās
no izsūtījuma vai palika vagonos, kad pāri
Latvijai gāja komunistiskais genocīds.
Turpinot godināt novada ģimenes un ģimeniskās vērtības, Mārupes Kultūras namā
notiks Mārupes dziedošo ģimeņu
sadziedāšanās un apkārtējā teritorijā būs
vērojama “Staro Rīga” gaismas parāde “Gaismas slepenā dzīve”, kurā uzzināsim, ko
dara gaismas ģimene nakts tumšajā laikā.
Savukārt Kultūras nama iekšpagalmā tiks
atklāta izstāde “Uzmirdz Mārupes stiprās
ģimenes”.
Vakara izskaņā, saulei norietot, varēsim
baudīt unikālas video projekcijas par
Mārupes Kultūras nama vēsturi cauri laika
griežiem, kas sākotnēji celts kā Aizsargu
nams un savu stāstu un senatnes dvesmu
nes vēl šodien.
Šī būs īpaša diena, bagāta ar īpašiem
mirkļiem! Sumināsim Mārupes novada
Goda ģimenes, kuru dvēseles spēks ir nesis cauri sūrajai simtgadei mūsu senčus.

4.MAIJĀ
11.00 LĪDZ15.00

NO

MĀRUPES KULTŪRAS
NAMA IEKŠPAGALMĀ

12.00 VELOBRAUCIENA STARTS
~ 25KM

Iepriekšējā pieteikšanās rakstot uz
turisms@marupe.lv vai 28347211
Dalība bez maksas

Par godu mūsu Latvijas 100, aicinām
velobraucienam tērpties baltā krāsā vai
iekļaut baltu elementu.
Krāšņākajiem dalībniekiem balvas no
novada tūrisma uzņēmumiem!

Bērniem:
10.00 - 15.00 BMS programmas
mācību procesa meistarklases un
radošās darbnīcas pirmsskolas
bērniem & skolas bērniem.

Dzimuši

MARTS

20

Dzimuši

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
reģistrētie mirušie

8

Dienas programma:
10.00 - 12.00 Brīvās Māras skolas
ideja un mācību organizācija
12.00 - 13.00 Pusdienu pauze
13.00 - 15.00 Jautājumu un diskusiju laiks ar BMS vecāku saimi
15.00 - 16.00 Informācija par
VASARAS nometnēm 2018

ATKLĀŠANA

2018.GADA

Bišofs Kārlis - dzimis 1944 g.
Eņģelis Miervaldis - dzimis 1953 g.
Godiņa Ļubova - dzimusi 1931 g.
Kobzare Katerīna - dzimusi 1929 g.
Kozirevs Aleksandrs - dzimis 1941 g.
Kuklis Roberts - dzimis 1942 g.

Pieteikšanās obligāta pa
tel:29682468 vai
info@marasskola.lv.
Ziedkalnu iela 10, Jaunmārupe

AKTĪVĀ
TŪRISMA
SEZONAS

PIE MĀRUPES KULTŪRAS NAMA,
DAUGAVAS IELĀ 29

BRAUCIENA GARUMS:

21.aprīlī
no plkst. 10.00 - 16.00

MĀRUPES KULTŪRAS NAMA IEKŠPAGALMĀ

11.00 DALĪBNIEKU
REĢISTRĀCIJA

Šūmane Maiga - dzimusi 1925 g.
Ungure Aija - dzimusi 1936 g.
Tauriņa Zeltīte - dzimusi 1944 g.
Stoļerovs Staņislavs - dzimis 1972 g.
Virza Tatjana - dzimusi 1940 g.
Baltača Gaida - dzimusi 1926 g.

Š

ogad svētki būs īpaši, jo svinam
savas zemes lielo dzimšanas die
nu. Bet, lai kļūtu par pilntiesīgu
svētku dalībnieku, vispirms ir jāizdzied un
jānodejo repertuāra apguves skatēs.
Esmu lepna par savējiem. Mārupes
Kultūras nama vokālie ansambļi “Dzelde”
un senioru ansamblis “Pīlādzis” pirmie
uzsāka skates. Un rezultāti ir kolosāli – abi
kolektīvi tika izvirzīti uz II kārtu. Senioru ansamblis “Pīlādzis” kā trešais labākais tika izvirzīts uz konkursa finālu, kas notiks Dzie
smu un deju svētku ietvaros. Šāds snie
gums mūsu kolektīvam ir pirmo reizi!
Kultūras nama jauktais koris “Mārupe”
ar pārliecinošu sniegumu dziedāja Rīgas
Universitātes Lielajā aulā, kas jau mūsu koristiem ir liels notikums. Iegūta I pakāpe.
Jaunmārupes jauktais koris “Universum”
ieguvis I pakāpi un arī meiteņu koris “Resono” ieguvis I pakāpi. Mūsu senioru korim
“Noktirne”, tautā sauktam par vecmāmiņu
kori, augstākā pakāpe. VPDK “Mārupieši”
D grupai – augstākā pakāpe. VPDK
“Mārupieši” E grupa – I pakāpe. Jauniešu
deju kolektīvam “Mārupe” – I pakāpe.
No sirds sveicam un lepojamies ar katru
dziedātāju un dejotāju, un vadītājiem, koncertmeistariem, vokālajiem pedagogiem,
deju repetitoriem – Sandru Gaidi, Lindu
Vicinsku, Ingu Graumani, Kalvi Ozoliņu, Andi
Klučnieku, Agri Puķi, Rihardu Rudzīti, Jāni
Kokinu, Līgu Paegli, Irēnu Račevsku,
Marlēnu Dravnieci, Oskaru Račevski, Ilgu
Bērziņu, Valdu Rupeiku, Elīnu Gaili, Guntu
Skuju, Aleksandru Kolbinu, Rolandu Levicu
un Rihardu Bērziņu.

Atvērto durvju dienas
pamatskolā ‘’Brīvā Māras
skola’’

GRUPAS “PĒRKONS” KONCERTS

VELOBRAUCIENS
“BALTAS DOMAS
BALTAI LATVIJAI”

Skatās pasaule un brīnās – kas tie ir pie
Baltijas jūras, saposušies, priecīgi, gavilē
joši! Kam par godu tas viss? Žilbina saktas,
bet vēl spožāk mirdzēs dziedātāju un de
jotāju acis, kad teju visa Latvijas tauta sa
brauks Rīgā uz lielajiem XXVI Vispārējiem
latviešu Dziesmu un XVI deju svētkiem, kas
notiks no 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Tas ir
mūsu tautas meistardarbs!

Ira Dūduma,
Mārupes Kultūras nama vadītāja

BRĪVĀS GRIBAS ANSAMBLIS “STIPRĀS SIEVAS” / VOKĀLĀ STUDIJA
“TEV UN MAN” / DANČI KOPĀ AR ETNOPRIEKA GRUPU “OGA”

21.00

Kultūras nama
kolektīviem izcili
sniegumi Vispārējo
Dziesmu un deju
svētku skatēs

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
22.aprīlī plkst.11:00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

11
Zēni

9

Laulības

Meitenes

7

Miruši
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese:
marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:
http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

piektdiena, 13.aprīlis 2018

