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SVEICAM SKOLU ABSOLVENTUS!

8. un 9.jūnijā Mārupes skolās
nosvinēti izlaidumi, kuros tika
sveikti absolventi ar augstiem
mācību rezultātiem, pasniedzot
pateicības un balvas.

Š

ogad pamatskolas un vi
dusskolas
beigšanas
apliecības saņēmuši 158
Mārupes jaunieši. 120 9.klašu ab
solventi saņēma apliecības par
pamatizglītības ieguvi, bet atestā
tus par vispārējās vidējās izglītības
ieguvi - 38 12.klašu absolventi.
Vairāki Mārupes vidusskolas
skolēni saņēma Ministru preziden
ta atzinības rakstus. Par izcilām un
ļoti labām sekmēm, kā arī dalību
valsts un starptautiska līmeņa mācī
bu priekšmetu olimpiādēs Ministru
prezidenta atzinības rakstu saņēma
Mārupes vidusskolas 12.klases
skolnieks Gints Ernests Bauda
(2016/2017 mācību gads: Bronzas
medaļa 15. Ziemeļvalstu-Baltijas
valstu fizikas olimpiādē, I pakāpe
ekonomikas valsts 18. olimpiādē, II
pakāpe fizikas valsts 67. olimpiādē,
Atzinība matemātikas valsts 67.
olimpiādē, 1. vieta Pierīgas novadu

apvienības fizikas olimpiādē,
matemātikas olimpiādē, ķīmijas
olimpiādē, ekonomikas 10.-12.
klašu olimpiādē, 2. vieta Pierīgas
novadu apvienības ģeogrāfijas 10.12. klašu olimpiādē, angļu valodas
10.-12.
klašu
alternatīvajā
olimpiādē; 2015/2016 mācību gads:
Atzinība 47. starptautiskajā fizikas
olimpiādē, II pakāpe ekonomikas 17.
valsts olimpiādē, II pakāpe fizikas
66. valsts olimpiādē., Atzinība
ģeogrāfijas 33. valsts olimpiādē, 1.
vieta Pierīgas novadu apvienības
fizikas olimpiādē, ķīmijas olimpiādē,
ģeogrāfijas 10.-12. klašu olimpiādē,
ekonomikas 10.-12. klašu olimpiādē,
matemātikas olimpiādē; 2014/2015
mācību gads: 1.vieta Pierīgas nova
du apvienības fizikas olimpiādē, 2.
vieta Pierīgas novadu apvienības
ķīmijas olimpiādē, Atzinība Pierīgas
novadu apvienības matemātikas
olimpiādē, ģeogrāfijas 10.-12. klašu
olimpiādē, angļu valodas 10.-12.
klašu alternatīvajā olimpiādē),
savukārt Ministru prezidenta atzinī
bas rakstus par izcilām un ļoti
labām sekmēm saņēma 12.klases
skolnieces Agate Buravcova, Anna

Raita, Alise Kuzņecova, Patrīcija Li
dere.
Turpinot tradīciju, arī Mārupes
novada Dome īpaši sveica tos
audzēkņus, kuri uzrādījuši augstus
mācību sasniegumus un izglītības
iestādi beiguši ar vidējo atzīmi 8.0
vai augstāku. Šogad šo skolēnu
skaits ir ievērojami audzis - ar
Mārupes novada Domes pateicībām
un naudas balvām šogad tika su
mināti kopumā 78 absolventi, kas
mācījušies gan Mārupes pašvaldī
bas izglītības iestādēs, gan tie, kas
deklarēti Mārupē, bet mācījušies
citās Latvijas skolās. Mārupes nova
da Dome sveica arī izlaiduma klašu
audzinātājas – Mārupes vidussko
las skolotājas Inesi Freimani (9.a),
Anitu Kalnieti (9.b), Zandu Roma
novsku (9.c), Līgu Lisneri (9.d), Gati
Maķevicu (12.a), Lieni Baltmani
(12.b), Mārupes pamatskolas
9.klases audzinātāju Jekaterinu Ka
gani un Jaunmārupes pamatskolas
9.klases audzinātājas Lauru Burav
covu un Ilzi Graudiņu, kā arī par aug
stiem mācību sasniegumiem šādus
skolēnus:
Mārupes vidusskola, 9.klase –

Matīss Kristiāns Dambergs, Terēze
Jansone, Artūrs Danga, Linda
Meikšāne, Paula Niedinga, Loreta
Pavloviča, Dārta Sakrāne, Anete
Krūmiņa, Uga Kalendris, Alise Liene
Meisīte, Katrīne Kaufmane, Eva Jūli
ja Tirāne, Daniela Rūtenberga, Arta
Birka, Niks Feldmanis, Elza Raita
12.klase – Anna Raita, Gints Er
nests Bauda, Agate Burvacova,
Jānis Voldemārs Vēriņš, Ernests
Roberts Vēriņš, Agnese Ahuna, Ance
Šķērstena, Patrīcija Lidere, Alise
Kuzņecova, Alise Linda Viļuma,
Daniela Pallo, Annija Hanzovska
Mārupes pamatskola, 9.klase –
Deniss Štronbergs, Elīza Kalniņa,
Valērija Baikova, Kristers Niks Ērglis,
Korņuha Viktorija
Jaunmārupes pamatskola, 9.
klase – Kārlis Bērziņš, Līva Karīna
Spiģēna, Juris Pallo, Reinis Zīverts,
Kristiāns Plitmanis
Babītes vidusskola, 9.klase –
Kristiāna Leidere-Reine
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija, 9.klase
– Lote Kauliņa, Elīza Stražinska,
Megija Elizabete Ruņģe, Paula Iesal
niece
12.klase – Annija Jansone, Anete

Maže, Dita Bistere, Laura Lielbārde
Āgenskalna Valsts ģimnāzija,
9.klase – Ralfs Pilsētnieks, Anna
Jansone, Alise Šteinberga, Emīlija
Anna Staģe, Zane Zvaigzne-Strēl
niece, Katrīna Tīna Straume, Rūdolfs
Kārlis Krauklis
12.klase – Terēze Radziņa, Eva
Jātniece, Valters Artūrs Mičulis
Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, 9.
klase – Samanta Ozola
12.klase – Sanija Zeiferte
Rīgas 95. vidusskola, 9.klase –
Niķita Davidovs, Daniels Kirillovs
12.klase – Eleonora Romensone
Rīgas 34. vidusskola, 9.klase –
Justīne Vidrika
Rīgas Angļu ģimnāzija, 9.klase –
Anna Baula
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija,
9.klase – Darja Prudčenko, Anasta
sija Šapošņikova
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija, 9.klase
– Ulrika Eglīte, Patrīcija Vecvagare
Rīgas Hanzas vidusskola, 9. klase
– Oskars Bambals
Rīgas Ostvalda vidusskola, 9.
klase – Marija Geletko
Rīgas Igauņu pamatskola, 9.klase
–Toms Vildžūns
Rīgas Teikas vidusskola, 9.klase
– Luīze Velmere
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 9.klase
– Beāte Desmitniece
12.klase – Toms Elvijs Šusts, Līga
Priedīte
Rīgas 94.vidusskola, 12.klase –
Sabīne Bogdanova
Rīgas 40. vidusskola, 12.klase –
Andrejs Petrovs
Rīgas Klasiskā ģimnāzija, 12.
klase – Ņikita Zdažinskis
2.jūnijā izlaidums notika arī
Mārupes Mūzikas un mākslas skolā,
kuru šogad beidza   27 absolventi.
Profesionālās ievirzes izglītības pro
grammās – 20 absolventi: klavier
spēlē 3 absolventi - Kristaps Diura,
Ernests Krafts, Reveka Žeigure; vi
joļspēlē 3 absolventi - Aleksandra
Anna Meinerte, Monta Lotko, Veron
ika Čistjakova; kora dziedāšanā 3
absolventi - Aleksa Arbuzova Gaile,
Anda Juceviča, Marta Freiberga;
flautas spēlē 1 absolvents - Šarlote
Zveja; ģitārspēlē 2 absolventi - Līva
turpinājums 5.lpp

Darbu sācis Mārupes novada Domes jaunais sasaukums
Mārupes novada Domes jaunā sasaukuma deputāti pirmajā sēdē
21.jūnijā atklātā balsojumā par
Domes priekšsēdētāju atkārtoti
ievēlējuši Mārtiņu Bojāru, kurš
startēja no saraksta „Zaļo un Zemnieku savienība” (ZZS).

3

.jūnija pašvaldību vēlēšanās
Mārupes iedzīvotāji Domē
ievēlējuši 17 deputātus no
sešām partijām. Pirmajā Mārupes
novada Domes sēdē piedalījās visi
jaunievēlētie deputāti, lai ievēlētu
Domes priekšsēdētāju un vietnieku,
kā arī komiteju sastāvu. Domes sēdi
atklāja un pirmo daļu vadīja
Mārupes
novada
Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Mairita
Zivtiņa. Balsošana notika atklāti,
izmantojot vēlēšanu zīmes.
Priekšsēdētāja amatam tika iz
virzīts viens kandidāts – Mārtiņš

piektdiena, 7.jūlijs 2017

Bojārs (ZZS), kuru ar sešpadsmit
balsīm “par” un, vienam deputātam
balsojot “pret”, ievēlēja par Mārupes
novada Domes priekšsēdētāju.
Mārupes novadā Mārtiņa Bojāra
pārstāvētā “Zaļo un Zemnieku savie

nība” 3.jūnija pašvaldību vēlēšanās
bija guvusi lielāko vēlētāju atbalstu
– 36,77%, kas nodrošināja saraks
tam septiņas vietas Domē.
Pirmajā Domes sēdē deputāti
lēma arī par priekšsēdētāja vietnie

ka amatu. Ar sešpadsmit balsīm
“par” un, vienam deputātam balso
jot “pret”, Mārupes novada Domes
priekšsēdētāja vietnieces amatā
ievēlēta Līga Kadiģe, kas vēlēšanās
startēja no “Latvijas Reģionu apvie
nības”. “Latvijas Reģionu apvienība”
vēlēšanās saņēma 21,58%, iegūstot
četras vietas domē.
Pirmajā Domes sēdē tika ievēlēti
arī trīs komiteju – Finanšu komite
jas, Attīstības un vides jautājumu
komitejas un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu
komitejas – locekļi. Savukārt pēc
Domes sēdes notika komitejas,
kurās par Attīstības un vides jautā
jumu komitejas priekšsēdētāju tika
ievēlēts deputāts Pēteris Pikše, bet
par Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta
jautājumu
komitejas
priekšsēdētāju ievēlēta Līga Kadiģe.

Domes darba laika
izmaiņas vasaras periodā
Laika periodā no 10. līdz 21.jūli
jam Mārupes novada Domes
speciālisti saistībā ar atvaļinājumu
laiku un plānotajiem telpu remont
darbiem apmeklētājus klātienē ne
pieņems, nodrošinot iesniegumu
pieņemšanu un ārkārtas jautājumu
skatīšanu.
Atgādinām, ka laulību pieteikumu,
dzimšanas un miršanas fakta reģis
trāciju iespējams veikt jebkurā
Dzimtsarakstu nodaļā, tomēr ārkār
tas gadījumos Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļa no 10. līdz
21.jūlijam apmeklētājus pieņems
pirmdienās un ceturtdienā no
plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
Iesniegumus Mārupes novada
Domei var iesniegt katru darba die
nu ierastajā darba laikā sekretariātā,
2.stāvā.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Cienījamie mārupieši!
Paldies par Jūsu atsaucību, at
bildību un izpratni balsojot par
Mārupes novada Domes deputātu
sastāvu nākamajiem četriem ga
diem. Mums kopā ir izdevies ievēlēt
darbīgus un atbildīgus deputātus.
Iepriekšējā periodā Domes
darbinieki, deputāti un iedzīvotāji,
diskutējot un vērtējot kopā izstrādā
juši un Dome apstiprinājusi svarī
gus stratēģiskus novada attīstības
dokumentus.
Mārupes novads šo četru gadu
laikā ir strauji audzis, īstenoti lieli un
novada iedzīvotājiem nozīmīgi pro
jekti – labiekārtotas ielas, attīstīta
izglītības un sporta infrastruktūra,
būtiskas izmaiņas piedzīvojusi arī
novada ūdenssaimniecības un ko
munikāciju sistēma.
Arī turpmāk jāvērtē pieņemto

Domes lēmumu izpilde, jādiskutē
par iespējām nosprausto mērķu re
alizēšanā, jāvienojas par stratēģis
ki svarīgiem uzdevumiem nākama
jiem gadiem. Tādēļ turpināsim
strādāt kopā ar iedzīvotājiem un
uzņēmējiem Domes izveidotajās
konsultatīvajās padomēs un arī ik
dienā.
Vēršu uzmanību, ka Mārupes
novada Dome 2017.gada 26.aprīlī ir
pieņēmusi lēmumu ”Par Mārupes
novada Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu izstrādi”.
Nav noslēpums, ka zemes kadas
trālās vērtības arī turpmāk pieaugs,
līdz ar to pieaugs arī nekustamā
īpašuma nodokļi (NĪN), tādēļ aicinu
zemes īpašniekus, iedzīvotājus at
bildīgi izvērtēt esošajā plānojumā
paredzētos zemes izmantošanas
mērķus, savus nākotnes plānus,
reālās iespējas un atbildīgi apdomāt
iespējas atgriezties pie zemes
izmantošanas lauksaimnieciskām
darbībām, kur tas ir juridiski un reā
li iespējams. Par savu vēlmi mainīt
zemes lietošanas mērķi jāraksta
iesniegums Domei.
Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada
Domes priekšsēdētājs

Saimnieciskie darbi jūnijā
Izsludinātie iepirkumi
Tērpu izgatavošana un piegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, piedāvājumu iesnieg
šanas termiņš 24.07.2017.
Mārupes vidusskolas stadiona
pārbūve, notiek piedāvājumu iz
vērtēšana
Noslēgtie līgumi
SIA “EDS” par Lielās ielas, Pede
dzes ielas, Viskalnu ielas, Vaidavas
ielas un Kalēju ielas apgaismojuma
izbūvi Mārupes novadā, līguma iz
pildes termiņš 02.09.2017., līguma
summa 64 642,63 eiro bez PVN.
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu remonts, 1.daļā līgums
noslēgts ar SIA “PRO DEV”, līguma
darbības termiņš 28.07.2017, 2.daļā
– ar SIA “REIMIKS”, līguma darbības

termiņš 18.08.2017, 3.daļā – ar SIA
“REIMIKS”, līguma darbības termiņš
07.08.2017. Līgumu kopējā summa
96 953,51 eiro bez PVN.
SIA “SELDING” par saimniecības
un higiēnas preču piegādi, līguma
darbības termiņš 21.05.2019., līgu
ma summa līdz 41 999,99 eiro bez
PVN.
SIA “I.K. Būve” par Jaunmārupes
pamatskolas baseina jumta pārbūvi,
būvniecības darbus plānots pabeigt
līdz 31.08.2017., bet objektu nodot
ekspluatācijā oktobra mēnesī pēc
kompetento institūciju atzinumu
saņemšanas, līguma summa 122
344,03 eiro bez PVN.
I.Punculis, Domes izpilddirektors

Aicinām aizpildīt aptauju par pieaugušo
izglītības vajadzībām
Lai noskaidrotu viedokļus par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes
novadā, Mārupes novada iedzīvotāji (vecumā no 25 gadiem) tiek aicināti
piedalīties aptaujā “Iedzīvotāju aptauja par pieaugušo izglītības pieprasījumu Mārupes novadā”. Aptaujas anketu iespējams aizpildīt pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv.
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ptaujas laikā iegūtie rezultāti tiks ņemti par pamatu pieaugušo
izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai sekmētu iedzīvotāju iespē
jas gūt zināšanas, prasmes, pieredzi, kā arī paaugstinātu vai
mainītu iedzīvotāju kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām
interesēm un vajadzībām.
Aptauja tiek veikta anonīmi, tā aizpildāma vidēji 10 minūšu laikā.
Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Domes sēdes lēmumi
14. JŪNIJĀ

Lēma par zemesgabala iegūšanu
īpašumā, lietošanas mērķu no
teikšanu un adrešu piešķiršanu
vairākiem nekustamajiem īpašum
iem.
Lēma piešķirt tiesības slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt fi
nansējumu valsts pārvaldes uzdevu
ma veikšanai konkursa „Mārupe –
mūsu mājas” uzvarētājiem.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.22/2017 „Grozījumi Mārupes
novada Domes 2016. gada 27. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 11/2016
„Mārupes novada pašvaldības noli
kums””.
Lēma organizēt iepirkumu „Par
tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu
un saņemt pašvaldības finansēju
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mu pirmsskolas izglītības pakalpo
juma sniegšanai”, „Ielu un ceļu
būvprojektu izstrāde un autoruz
raudzība” un „Peldbaseina un au
tostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu
ielā, Mārupē, būvprojekta izstrāde
un autoruzraudzība”.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas noteikumus.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 17/2017 „Grozījums Mārupes
novada domes 2014. gada 30. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 12/2014
„Par atbalsta sniegšanu juridiskām
un fiziskām personām sporta un ve
selīga dzīvesveida veicināšanai
Mārupes novadā”” un saistošos no
teikumus Nr.18/2017 „Par kārtību
Mārupes novada brīvpieejas bērnu
rotaļu un sporta laukumos”.
Apstiprināja grozījumus Mārupes
novada administratīvajā teritorijā

Pašvaldība turpina līgumiskās attiecības ar SIA “Eco Baltia Vide”
Mārupes pašvaldība turpinās
līgumiskās attiecības ar SIA “Eco
Baltia Vide” līdz konkursa kārtībā
tiks izvēlēts jauns atkritumu apsaimniekotājs, pārejas periodā klie
ntiem rēķinus piestādot par faktiski saņemtiem pakalpojumiem nevis
avansā, kā bija līdz šim.
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012.gada 13.aprīlī starp
Mārupes novada Domi un
SIA “Eco Baltia Vide” tika
noslēgts līgums Nr. 5-21/83-2012
par sadzīves atkritumu apsaimnie
košanu Mārupes novadā (turpmāk
tekstā – Līgums), ar darbības ter
miņu 5 gadi no tā spēkā stāšanās
dienas, t.i. līdz 2017.gada 12.
aprīlim.
2017.gada 6.janvārī Mārupes
novada Dome noslēdza ar SIA “Eco
Baltia Vide” vienošanos, ar kuru no
teica Pārejas periodu līdz 2017.gada
1.jūnijam, paredzot, ka līdz šim
brīdim Mārupes novada Dome
pabeigs 2016.gadā uzsākto iepirku
ma procedūru “Par tiesībām veikt
atkritumu
apsaimniekošanu
Mārupes novadā” (identifikācijas Nr.
MND 2016/68) un noslēgs līgumu
ar jauno apsaimniekotāju, kurš
pārņems sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas
pienākumu

Mārupes novadā.
Vienošanās 5.punktā, citastarp,
tika paredzēts, ka, ja līdz 2017.gada
1.jūlijam Mārupes novada Dome
nenoslēdz jaunu līgumu ar iepirku
ma procedūras rezultātā izvēlēto at
kritumu apsaimniekotāju un līdz ar
to jaunais apsaimniekotājs neuzsāk
pakalpojuma sniegšanu novadā,
Līguma termiņš tiek pagarināts līdz
jauna līguma noslēgšanai par atkri
tumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā un attiecīgā pakalpojuma
sniegšanas uzsākšanas brīdim.
Ievērojot minēto, un pie ap
stākļiem, ka iepirkuma pro
cedūra “Par tiesībām veikt atkritu
mu apsaimniekošanu Mārupes
novadā” (identifikācijas Nr. MND
2016/68) nebūs noslēgusies līdz
2017.gada 1.jūlijam sakarā ar
vairāku sūdzību iesniegšanu Iepir
kumu uzraudzības birojā, kas
savukārt liedz Domei līdz augstāk
norādītā Pārejas perioda beigām
noslēgt jaunu līgumu ar jauno
sadzīves atkritumu apsaimniekotā
ju, Dome informē, ka līgumiskās at
tiecības starp Mārupes novada
Domi un SIA “Eco Baltia Vide”
turpināsies arī pēc 2017.gada 1.jūli
ja.
Ņemot vērā, ka nav nosakāms

konkrēts termiņš šo attiecību iz
beigšanai, jo to ietekmē vairāki šo
brīd neparedzami apstākļi, sākot ar
2017.gada 1.jūliju SIA “Eco Baltia
Vide” saviem klientiem vairs nepie
stādīs rēķinus avansa maksājumi
em par vēl nesaņemtajiem pakalpo
jumiem. Visi norēķini starp SIA “Eco
Baltia Vide” un klientiem tiks veikti
par faktiski saņemtajiem pakalpo
jumiem, līdz ar to par jūlijā saņem
tajiem pakalpojumiem visiem klien
tiem rēķini tiks piestādīti augustā,
šādu norēķinu kārtību saglabājot arī
turpmāk līdz līgumisko attiecību ar
pašvaldību izbeigšanai.
Mārupes novada Dome vērš uz
manību, ka atbilstoši Mārupes nova
da Domes 2017.gada 18.janvāra lē
muma Nr.18 (sēdes prot.Nr.1) 1.
punktam ar 2017.gada 1.jūliju
mainās sadzīves atkritumu apsaim
niekošanas maksa un turpmāk tā
būs 6,23 eiro par vienu kubikmetru
bez PVN. Minētā maksa būs spēkā
līdz brīdim, kad Mārupes novada
Dome noslēgs jaunu līgumu ar jau
no atkritumu apsaimniekotāju.
Gaļina Sušiņina, Mārupes novada
Domes Administrācijas Juridiskās
nodaļas vadītāja

Mārupē tiek sākta biroju ēku kompleksa Business Garden Rīga būvniecība
SIA “Vastint Latvia” parakstījusi
līgumu ar vienu no vadošajiem
būvniecības uzņēmumiem Latvijā –
SIA “Skonto Būve” – par pirmo divu
biroju ēku būvniecību Business Garden Rīga ietvaros. Komplekss tiks
būvēts Mārupes novada teritorijā
pie K.Ulmaņa gatves.
Business Garden Rīga būs mūs
dienīgs biroju ēku komplekss, kas
sastāvēs no vairākām ēkām,
piedāvājot 70 000 m2 modernas un
efektīvi izmantojamas biroju telpas.
Pirmajā kārtā tiks realizētas divas
ēkas ar iznomājamo platību 14 230
m2.
Komplekss var lepoties ar izcilu
atrašanās vietu, atrodoties uz K. Ul
maņa gatves, iepretim krustojumam
ar Lielirbes ielu, tā nodrošinot ērtu
un ātru piekļuvi gan pilsētas cen
tram, gan lidostai, kā arī izcilu re
dzamību no pilsētas maģistrālēm.
Pārdomāta ēku konfigurācija un
fasādes logu dalījums ļaus nom
niekiem brīvi izplānot savus birojus
līdz pat 1500 m2 platībā viena stā
va ietvaros, radot maksimāli efek
tīvu un ērtu darba vietu. Ēkas
paredzēts sertificēt pēc starptautis
ki atzītās programmas LEED (Lead
ership in Energy and Environmental
Design), tā apliecinot projekta atbil
stību mūsdienu visaugstākajām
iedibinātās balvas izglītībā „Gada
pedagogs” nolikumā „Nolikums par
Mārupes novada pašvaldības balvu
izglītībā „Gada pedagogs””.
Pieņēma zināšanai pētījumus
„Mārupes Mūzikas un mākslas sko
las attīstības vīzijas” un „Ārstniecī
bas personu pakalpojumu pieejamī
bas nodrošināšana un diagnostis
ko izmeklējumu un medicīnisko ma
nipulāciju iespēju nodrošināšana un
kvalitātes paaugstināšana Mārupes
novadā”.
Apstiprināja Mārupes pamatsko
las Attīstības plānu 2017. -2020.
gadam.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem sportistiem.
Apstiprināja Mārupes novada Ad
ministratīvās komisijas nolikumu un
ievēlēja komisijas priekšsēdētāju.
Saskaņoja Mārupes vidusskolas
interešu izglītības programmas

prasībām ilgtspējībai un komfor
tam.
Biroju ēkas ieskaus plašs zaļš
dārzs ar gadsimtu seniem ozoliem
un liepām, kur būs izveidotas atpū
tas un sporta zonas. Rūpējoties par
kvalitatīvu darba vidi, iekšpagalmi
būs paredzēti tikai kājāmgājējiem,
viesu autostāvvietas būs izvietotas
ap kompleksu, bet darbinieki savas
automašīnas varēs novietot paze
mes vai blakus esošajā virszemes
autostāvvietā. Vienā no pirmās kār
tas ēkām paredzēta vieta restorā
nam, bet otrā - bērnudārzam.
“Esam gandarīti beidzot uzsākt
ēku būvniecību šajā vietā,” komentē
Vastint Latvia rīkotājdirektors
Romāns Astahovs. “Šo brīdi gaidī
jām ļoti ilgi – pirmo no zemes gaba
liem iegādājāmies vēl 2005.gadā.
Līdz šim darbi galvenokārt bija
saistīti ar projekta “neredzamo” daļu
– zemes ierīkošanu un detālplāno
jumu, projektēšanu un iepirkumiem,
inženierkomunikāciju izbūvi. Pro
tams, ne mazāk izaicinājumu vēl ti
kai priekšā, taču, manuprāt, tieši ēku
būvniecības uzsākšana ir īpaši
svarīgs notikums. Tas uzskatāmi
parādīs plānotās attīstības patieso
apjomu un iezīmēs virzienu, kurā
nākotnē transformēsies apkaime,
kur blakus biroju ēku kompleksam
esam iecerējuši arī apjomīga dzīvo

jamo ēku projekta Lindenholma
būvniecību. “.
“Varu teikt, ka šī projekta attīstī
tājs ēkas projektēšanu veicis ar at
bildību un rūpību pret vidi un
iedzīvotājiem, domājot perspektīvā.
Jau uzsākot darbu pie projekta,
ņemti vērā gan Mārupes novada
būvvaldes, gan speciālistu ieteiku
mi teritorijas attīstībai. Ik brīdi
Mārupes novads aug un attīstās, arī,
pateicoties uzņēmēju ieguldījumam,
tādēļ augstu vērtējam veiksmīgu
sadarbību un ilgtspējīgi domājošu
uzņēmēju iniciatīvas,” uzsver Mār
upes novada Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs.
Biroju ēku būvprojekta autori ir sa
biedrība ar ierobežotu atbildību
“DEPO projekts”. 2015. gadā kom
pleksa teritorijā tika izbūvēti ārējie
tīkli un iekšējie ceļi, bet 2016. gada
pavasarī tika atklāta vietējās satiks
mes josla Kārļa Ulmaņa gatves pos
mā no Kalnciema līdz jaunizveido
tajai Malduguņu ielai, kas ļāva sa
vienot Mārupes novada teritorijā
esošo Lielo ielu ar Kārļa Ulmaņa gat
vi.
SIA “Skonto Būve” pirmās kārtas
darbus uzsāks jau šā gada jūlijā, bi
roja ēku kompleksa celtniecības
darbus plānots pabeigt 2019. gada
janvārī.

2017./2018. un 2018./2019.mācību
gadam.
Lēma iesniegt Centrālajā finanšu
un līgumu aģentūrā projekta
„Mārupes vidusskolas mācību vides
uzlabošana” iesniegumu un projek
ta īstenošanai aizņemties no Valsts
kases 695 413,46 eiro.

teritorijā”.
Veica izmaiņas Pašvaldības va
jadzībām potenciāli nepieciešamu
nekustamo īpašumu vērtēšanas
komisijas sastāvā, Nekustamo
īpašumu novērtēšanas komisijas
sastāvā un apstiprināja tās noliku
mu.
Lēma apbalvot hokejistu Ralfu
Freibergu par izciliem sasniegum
iem 2017. gada Pasaules hokeja
čempionātā Ķelnē, Vācijā, pārstāvot
Latvijas hokeja izlasi.
Lēma ņemt aizņēmumu Valsts
kasē 535 280,50 eiro apmērā projek
ta „Uzņēmējdarbības attīstībai ne
pieciešamās infrastruktūras attīstī
ba Mārupes novadā” līdzfinansēša
nai.

5.JŪLIJĀ
Lēma par zemes ierīcības projek
ta
apstiprināšanu,
adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa no
teikšanu vairākiem nekustamajiem
īpašumiem.
Apstiprināja saistošo noteikumu
projektu Nr. 21/2017 „Par maksimā
lo maksu (tarifiem) par pasažieru un
bagāžas pārvadājumiem ar viegla
jiem taksometriem un par pasažie
ru pārvadājumu ar vieglajiem tak
sometriem licencēšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā

M.Bojārs,
Domes priekšsēdētājs
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Noskaidroti projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” uzvarētāji
26.jūnijā Mārupes novada Domē
tika paziņoti rezultāti un apbalvoti
seši projektu konkursa “Mārupe –
mūsu mājas” ietvaros finansējumu
ieguvušie projektu iesniedzēji.

M

ārupes novada pašvaldī
ba martā jau otro gadu
pēc kārtas izsludināja
projektu konkursu “Mārupe – mūsu
mājas”, kurā savus projektus varēja
iesniegt ikviens mārupietis maza
mēroga sabiedriska labuma infras
truktūras izveidei vai aktivitātes
īstenošanai. Konkursā projektu
īstenošanai kopējais finansējums
bija 20 000 eiro, ar iespēju katram
projektam saņemt līdz 2 000 eiro fi
nansējumu vai līdzfinansējumu.
Projektu konkursā “Mārupe –
mūsu mājas”, kas norisinājās no
2017. gada 20.marta līdz 2017.gada
8.maijam, piedalījās 12 privātperso
nas, iesniedzot savus projektu pie
teikumus. Saņemtos projektu pietei
kumus atbilstoši konkursa noliku
ma kritērijiem vērtēja speciāli izvei
dota vērtēšanas Komisija, kura tika
izveidota saskaņā ar Marupes nova
da Domes lēmumu.
No iesniegtajiem projektiem 8
projekta pieteikumi tika atzīti par at
bilstošiem vērtēšanas kritērijiem.
Projektu kvalitatīvās vērtēšanas
posmā pretendenti tika aicināti uz
Domi Komisijai prezentēt savu ide
ju. Projektu pieteikumi tika izvērtē
ti, sarindoti dilstošā secībā pēc iegū
to punktu skaita kopsummas un
seši no tiem virzīti uz Domes sēdi
apstiprināšanai.
Mārupes novada Domes Attīstī
bas nodaļas vadītāja Ilze Krēmere:
“Man ir patiess prieks par sabiedris
ki aktīvajiem mārupiešiem, kuri ar
savām idejām un darbu padara
mūsu ikdienas dzīvi interesantāku.
Ne vienmēr, strādājot pašvaldībā,
mēs varam identificēt iedzīvotāju
vēlmes un vajadzības, tādēļ šāds
konkurss ir lieliska iespēja atbalstīt
tieši pašu mārupiešu iniciatīvas.
Šogad konkursā aktivitāte bija lielā
ka nekā pagājušajā gadā, tādēļ ne
visi iesniegtie projekti guva atbals
tu. Vērtējot projektus, Komisijai bija
grūti izdarīt izvēli, tomēr līdzfinansē
jumu saņēma labākie.”
Konkursa komisijas izvērtētos
projektus skatīja Attīstības un Fi
nanšu komitejās, un 2017.gada
14.jūnija Mārupes novada Domes
sēdē tika pieņemts lēmums at
balstīt šādus sešus projektus:

Četri no sešiem projektu konkursa uzvarētājiem. No kreisās Ieva Markēviča, Dāvis Dudelis, Anda Radziņa, Brigita Medne.

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKAS AKTIVITĀTES”:
1. “JM GAMES - ekstrēmo sporta
veidu sacensības, paraugdemonstrējumi un darbnīcas”
“JM Games” ir ekstrēmo sporta
veidu pasākums Jaunmārupes
skeitparkā, kuru iecerēts turpināt kā
pasākumu sēriju, pulcējot bērnus un
jauniešus no Mārupes un citiem Lat
vijas novadiem. “JM Games” mērķis
ir popularizēt bērniem un jauniešiem
iespēju aktīvi pavadīt savu brīvo lai
ku un iegūt zināšanas par veselīgu
uzturu un sportu, lai uzlabotu
nākamās paaudzes veselību un dzī
ves kvalitāti.
Projekta īstenošanas termiņš: vie
na brīvdiena laika posmā no 2017.
gada 1.septembra līdz 30.septem
brim
Projekta iesniedzējs: Dāvis Dudel
is, biedrība “Baltic BMX School”
Piešķirtais finansējums: 2000,00
EUR
2. “Ārpustelpu fitnesa nodarbības
Mārupes novada Skultes ciemā”
Ārpustelpu fitnesa nodarbības
Mārupes novada Skultes ciemā,
Skultes stadionā, Skultes ielā 20.
Nodarbību mērķis ir veicināt un at
tīstīt Skultes iedzīvotāju un viesu ve
selību, sportisko garu un aktivitāšu
attīstību ārpus telpām svaigā gaisā,
kā arī sniegt iemaņas veselības
uzlabošanā un motivēt aktivitāšu

turpināšanai rudens un ziemas pe
riodā. Fitnesa aktivitātes ir ļoti
demokrātiskas un atbilstošas lielam
cilvēku skaitam ar dažādu fizisko
sagatavotību. Fiziskajās aktivitātēs
tiks iekļautas nodarbības ar
atšķirīgu saturu, intensitāti un
piemērojamību jebkuram dalīb
niekam.
Projekta īstenošanas termiņš: di
vas reizes nedēļā (otrdienās un
ceturtdienās) no 2017.gada 27.jūni
ja līdz 2017.gada 30.septembrim,
plkst. 19:00-20:00.
Projekta iesniedzējs: Juris Rode,
SIA “Rodess”
Piešķirtais finansējums: 1 372,00
EUR.
3. “Omītes leģendas. Mārupes
novada stāsti. Tīraine.”
Projekta darba grupas organizēta
jās fotosesijās, intervijās veiks izpē
ti par senākajām Mārupes dzimtām,
novada vēsturi. Izmantos jaunas
mākslas tehnikas, lai kopā ar dalīb
niekiem veidotu projekta vizuālo
tēlu. Novada mākslinieki sadarbībā
ar ģimenēm veidos jaunu mākslas
darbu ciklu, veltītu Tīraines se
niorēm un novada vēsturei. Lieliem
un maziem novadniekiem būs iespē
ja strādāt radošā atmosfērā māk
slinieku darbnīcās, gleznojot savu
stāstu par omīti. Veidotos dzimtu
aprakstus projekta noslēguma iz
stādē eksponēs kopā ar gleznām,

iepazīstinot visus novadniekus ar
senajiem stāstiem.
Projekta īstenošanas termiņš: no
2017.gada jūnija līdz 2017.gada
31.oktobrim
Projekta
iesniedzējs:
Ieva
Markēviča, biedrība “Ievas radošā
darbnīca”
Piešķirtais finansējums: 2 000,00
EUR.
4. “Jaunietis Mārupes novadam”
Projekts “Jaunietis Mārupes
novadam” pilnveidos jauniešu kom
petences un izpratni par lēmumu
pieņemšanas
procesiem
un
uzņēmējdarbību, veicinot viņu
līdzdalību, kas ir priekšnoteikums
daudzveidīgai un ilgtspējīgai at
tīstībai. Projektā paredzētas tādas
aktivitātes kā velobrauciens pa
Olaines, Mārupes un Babītes novad
iem, Mārupes jauno līderu vasaras
skola un pasākumi par jauniešu
uzņēmējdarbību. Projekta mērķa
grupa ir jaunie līderi, kas pilnveidos
zināšanas par novadu, tā nepiecie
šamajiem uzlabojumiem, lēmumu
pieņemšanas procesu, kā arī pilnvei
dos savas kompetences citu jau
niešu izglītošanā un iesaistīšanā, kā
arī uzņēmējdarbībā ieinteresēti jau
nieši, kas iegūs informāciju un pa
pildinās zināšanas par uzņēmējdar
bību, lai spētu sniegt ieguldījumu
novada ekonomiskajā attīstībā.
Projekta īstenošanas termiņš: no

2017.gada jūlija līdz 2017.gada
31.oktobrim
Projekta iesniedzējs: Nadīna
Millere, biedrība “Pierīgas partnerī
ba”
Piešķirtais finansējums: 2 000,00
EUR.
5. “Fitnesa maratons Mārupes
novadā”
Projekta ietvaros tiks organizēts
fitnesa maratons, lai apvienotu vi
sus vingrotājus un veicinātu kopī
bas sajūtu un iepazīšanos. Fitnesa
maratona mērķis ir veicināt un at
tīstīt novada iedzīvotāju un to viesu
sportisko garu, iepazīstinātu ar fit
nesa dažādību un fitnesa paraug
demonstrējumiem. Šādi iecerēts arī
piesaistīt jaunus dalībniekus ārpus
telpu fitnesa aktivitātēm. Maratona
ilgums - 4 astronomiskās stundas
no plkst. 10.00- 14.00 (plānots sest
dienā), tiks piesaistīti četri profe
sionāli fitnesa treneri, katrs vadīs di
vas nodarbības pa 30 minūtēm ar
atšķirīgu saturu, intensitāti, horeo
grāfiju. Pasākumā tiks piesaistīts
dīdžejs ar skaņu aparatūru.Norises
vieta: Tīraine, Mārupes pamatsko
las stadions.
Projekta īstenošanas laiks: 2017.
gada 9. septembrī plkst. 10:00 –
14:00
Projekta iesniedzējs: Anda
Radziņa, biedrība “Veselībai un at
tīstībai “
Piešķirtais finansējums: 1 155,00
EUR.
RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRA”:
1. “Vēstures dabas pārgājiena
maršruta izveidošana”
Projekta ietvaros tiks izstrādāts
informatīvais materiāls, izveidots un
uzstādīts viens stends par Mārupes
novada vēsturi un viens stends par
dabu (kopā divi informatīvie stendi).
Tiks nomarķēti divi pārgājienu
maršruti Mārupes novada “Dump
maļos” (netālu no golfa laukuma
“Viesturi” un Božu ūdenskrātuves).
Viens vēstures maršruts un viens
dabas maršruts.
Projekta īstenošanas laiks: no
2017.gada 1. jūlija līdz 2017.gada
31.oktobrim
Projekta iesniedzējs: Miķelis
Jakunovs
Piešķirtais finansējums: 2 000,00
EUR.
Solvita Upmane, Domes projektu
koordinatore

Mārupes novadā uzstādīti trīs jauni velosipēdu apkopes stendi
Šajā pavasarī Mārupes novadā
uzstādītas trīs jaunas pašapkalpošanās velosipēdu apkopes
stacijas, kas pieejamas iedzīvotājiem un novada viesiem bez maksas
24 stundas diennaktī. Šādi stendi
Latvijā ir vien daži un būtiski atvieglo dzīvi velobraucējiem.

V

elosipēdu apkopes stendi
uzstādīti, pateicoties Eiro
pas Lauksaimniecības fon
da lauku attīstībai līdzfinansēju
mam, pašvaldībai īstenojot projek
tu “Velo apkopes stendu uzstādīša
na”.
Projekta īstenošanas rezultātā
Mārupes novadā ir pieejamas trīs
vietas ar iespēju bez maksas veikt
sīkus velosipēdu remontdarbus.
Pašapkalpošanās stacijā ietverti
šādi rīki velosipēda apkopes veikša
nai:
• velo pumpis, kas sastāv no
slīpēta nerūsējošā tērauda korpusa
un caurules ar stingri valcētu uzga
li no metāla.
• velo remonta stends, kura kor
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puss izgatavots no slīpēta nerūsē
jošā tērauda (AlSi316) un satur
skrūvgriežus (+/-), 2 stellatslēgas, 2
riepu maiņas lāpstiņas, 1 komplek
tu ar seškantēm, 1 multifunkcionā
lu atslēgu.
Jaunās bezmaksas pašap
kalpošanās velo apkopes stacijas
atrodas:
• Konrādu ielā 7, Mārupē,
• Mazcenas alejā 4, Jaunmārupē,
• Skultes ielā 31, Skultē.
Projekts “Velo apkopes stendu

 zstādīšana” (Nr.16-04-AL04-A019.
u
2201-000001) īstenots Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrī
bas virzīta vietējā attīstība)” apakš
pasākumā „Darbību īstenošana sas
kaņā ar SVVA stratēģiju” 2.1. rīcībā
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādoša
na” ietvaros, Mārupes novada
pašvaldībai sadarbojoties ar Lauku
atbalsta
dienestu
Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārval

di un biedrību “Pierīgas partnerība”.
Projekta mērķis:
Veicināt sabiedrības iesais
tīšanos vietējās sabiedriskās aktivi
tātēs, tādā veidā palielinot vietas at
tīstību un pievilcību, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu
tūrisma pakalpojumu un produktu
piedāvājumam.
Projektu finansē:
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējums 90%,
Mārupes pašvaldības finansējums
10%.
Publiskās velosipēdu apkopes
stacijas lietošanas instrukcija
1. Velosipēdu pumpis paredzēts
lietošanai tikai avārijas gadījumos,
lai būtu iespējams turpināt ceļu līdz
profesionālai velo darbnīcai!
2. Velosipēdu uz stenda iespē
jams uzstādīt aiz velosipēda
sēdekļa caurules.
3. Izmantojot velosipēda pumpi,

jāņem vērā Jūsu individuālā velo
sipēda riepu ventiļa lielums. Velo
sipēdu pumpis ir aprīkots ar stan
darta auto riepu ventili. Velosipēda
pumpja un individuālā velosipēda
riepu ventiļu lielumu nesakritības
gadījumā ir lietojama ventiļu pāreja,
kurai jābūt līdzi velosipēda
īpašniekam.
4. Velosipēdu pumpja komplek
tācijā ietilpst arī atsevišķi velosipē
du remontinstrumenti, kas domāti
tikai avārijas defektu novēršanai!
5. Instrumenti paredzēti tikai sīku
ārkārtas remontdarbu veikšanai,
tādu kā – velosipēda riepas un
kameras nomaiņai, ātrumu regu
lēšanai, skrūvju pievilkšanai u.c.
6. Pēc velosipēda pumpja un/vai
tā komplektācijā esošo remontin
strumentu izmantošanas, tie atstā
jami to paredzētajās vietās un ie
priekšējā kārtībā!
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Mārupes vēstis

Rekonstruēs uzņēmējdarbības attīstībai
nepieciešamos ceļus
Mārupes pašvaldībai piešķirts
Eiropas Reģionālā attīstības fonda
finansējums projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes
novadā” īstenošanai, kā rezultātā
tiks pārbūvēta komersantu darbībai
nepieciešamā infrastruktūra.

P

rojekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu
Mārupes novadā, veicot
ieguldījumus komercdarbības at
tīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu
infrastruktūrā - pašvaldībai atbil
stoši likuma “Par pašvaldībām”
15.pantam nodrošinot vienu no tās
autonomajām funkcijām - pārbūvēt
komersantu darbībai nepieciešamo
ielu un ceļu infrastruktūru, bet
komersantiem Ministru kabineta no
teikumos Nr. 593 no 13.10.2015. no
teiktajā termiņā attīstīt savu
komercdarbību, radot jaunas darba
vietas un veicot nefinanšu investīci
jas pašu nemateriālajos ieguldīju
mos un pamatlīdzekļos.
Projekta ietvaros tiks veikta ielu

un ceļu satiksmei paredzētās infra
struktūras attīstīšana, pārbūvējot
ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Al
pi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzir
nieku ielu posmā no īpašuma Dzir
nieku ielā 15 līdz P-133 (Lidostas
“Rīga” pievedceļam) un ceļu C-15
posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam.
Projekta īstenošanas rezultātā
vismaz 17 komersanti būs guvuši
labumu no projekta ietvaros veikta
jām investīcijām infrastruktūrā;
komersanti, kas būs guvuši labumu
no projekta ietvaros veiktajām in
vestīcijām infrastruktūrā, radīs ne
mazāk kā 81 jaunu darba vietu; no
projekta ietvaros veiktajām in
vestīcijām infrastruktūrā labumu
guvušo komersantu nefinanšu in
vestīcijas pašu nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos sa
sniegs ne mazāk kā 3 554 933 eiro.
Projekta kopējās izmaksas sastā
da 2 063 379 eiro. No tām piešķir
tais Eiropas Reģionālā attīstības
fonda finansējums – 1 501 600 eiro.
Projekta īstenošana – 01.04.2017.
līdz 01.12.2017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems”
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 14.06.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (protokols
Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadas
tra Nr. 80760060095), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai ap
spriešanai”. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi
ārpus ciema teritorijas.
Publiskā apspriešana notiks no 10.07.2017. līdz 7.08.2017. Publiskās
apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 27.jūlijā plkst.17.00 Mārupes
novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties
Mārupes novada Būvvaldē (Daugavas iela 29, Mārupe), būvvaldes darba
laikā. Elektroniskajā vidē ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detāplānojumi, sākot no 10.07.2017.
Informācija tiek publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
Geolatvija.lv.
Priekšlikumus vai iebildumus lūdzam iesniegt rakstiski līdz 7.08.2017.
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. Elektroni
ski priekšlikumi iesniedzami iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrāci
jas numuru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Būvvaldē pie Teritori
jas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 pēc 2017.gada 24.jūlija.

Paziņojums par detālplānojuma “Pilari” publiskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un atzinumu
izskatīšanas sanāksmi

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
17/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 26. aprīļa
sēdes Nr.6 lēmumu Nr. 14
Precizēti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 14. jūnija
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 12
Grozījums Mārupes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014
„Par atbalsta sniegšanu juridiskām
un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai
Mārupes novadā”
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
18/2017
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 24. maija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr. 18
Precizēti ar Mārupes novada
domes 2017. gada 14.jūnija sēdes
Nr. 9 lēmumu Nr.13
Par kārtību Mārupes novada
brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta
laukumos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību,
kāda jāievēro Mārupes novada
pašvaldības administratīvajā teri
torijā esošajos un pašvaldībai pie
derošajos brīvpieejas bērnu rotaļu
un sporta laukumos (turpmāk – lau
kumi).
2. Laukums šo Noteikumu izprat
nē ir ierobežota un nožogota vai
nenožogota vieta ar vai bez speciā
li ierīkotas pamatnes, uz kuras atro
das viena vai vairākas rotaļu vai
sporta iekārtas, arī rampas. Lau
kums šo Noteikumu izpratnē nav
pašvaldības izglītības iestādēm
pieguļošās slēgtajās teritorijās eso
šie sporta objekti, izņemot izglītības
iestādēm piederīgus stadionus, kuri
ar atsevišķu domes lēmumu atzīti

Paziņojums par sarkano līniju lokālplānojuma 2.redakcijas
publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi

4

Izdarīt Mārupes novada domes
2014. gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos „Par atbalsta sniegša
nu juridiskām un fiziskām personām
sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanai Mārupes novadā” Nr.
12/2014 (turpmāk tekstā – Sais
tošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 54.,
55. un 56. punktus šādā redakcijā:
„54. Pretendents, kurš saņēmis
pašvaldības finansējumu, adminis
tratīvajā līgumā atrunātajā kārtībā
iesniedz Pašvaldībai piešķirtā fi
nansējuma izlietojuma atskaiti.
55. Ja piešķirtais finansējums
tiek izlietots iepriekš neparedzēta
par brīvpieejas sporta laukumu.
3. Laukuma sastāvā ietilpst ap
gaismojums, būves un to elementi,
labiekārtojuma elementi un stādī
jumi.
4. Laukumi ir izveidoti un ierīkoti
novada iedzīvotāju un viesu aktīva
jai atpūtai ar prioritāti bērnu un
pusaudžu veselības, fiziskās un
garīgās attīstības veicināšanai.
5. Laukumu apmeklēšana un
izmantošana ir bezmaksas.
II. Kārtības noteikumi un atbildī
ba par to neievērošanu
6. Laukumi brīvi pieejami apme
klētājiem katru dienu no plkst. 07.00
līdz 23.00. Pārējā laikā laukumi nav
izmantojami un personu atrašanās
tajos nav atļauta, izņemot ar
pašvaldību saskaņotu publisku
pasākumu laikā.
7. Laukumos aizliegts:
7.1. braukt ar motorizētiem trans
porta līdzekļiem (izņemot teritoriju
apkalpojošos transporta līdzekļus
vai pašvaldības rīkotos vai ar
pašvaldību saskaņotos publiskos
pasākumos);
7.2. braukt ar velosipēdiem,
skrituļdēļiem un skrituļslidām, ja
laukumā nav izveidota tieši šim ak
tivitātēm speciāli neparedzēta vie
ta;
7.3. patvaļīgi pārvietot, pārveidot
laukuma aprīkojumu vai izvietot jeb
kādas konstrukcijas;
7.4. atrasties ārpus 6. punkta
norādītā laika;
7.5. lietot laukumā esošās būves,
to elementus, aprīkojumu, iekārtas
un to elementus neatbilstoši to

jiem mērķiem, netiek izlietots vispār
vai tiek izlietots daļēji, tad finansē
juma saņēmējs atmaksā Pašvaldībai
neizlietotu finansējuma daļu vai
neatbilstoši piešķiršanas mērķim
izlietotu finansējumu administratī
vajā līgumā atrunātajā kārtībā.
56. Ja finansējuma saņēmējs
neatmaksā saņemto finansējumu
55. punktā paredzētajos gadījumos
administratīvajā līgumā atrunātajā
kārtībā, Mārupes novada domes iz
pilddirektors uzsāk piespiedu izpil
di saskaņā ar Administratīvā proce
sa likumu.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

paredzētajam lietošanas veidam un
nestspējai;
7.6. ievest dzīvniekus.
8. Laukumu apmeklētājiem papil
dus 7.punktā minētajiem ierobežo
jumiem ir pienākums:
8.1. atturēties no jebkādas darbī
bas vai rīcības, kas traucē, rada
neērtības citiem apmeklētājiem un
izraisa pamatotus iebildumus, ap
draud savu vai citu apmeklētāju ve
selību;
8.2. informēt Mārupes novada
pašvaldības policiju par jebkuriem
laukuma kārtības noteikumu
pārkāpumiem;
8.3. informēt pašvaldību par lau
kuma aprīkojuma bojājumiem.
9. Par Noteikumu 7. punkta neie
vērošanu personai var izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu
līdz 350,00 euro šādā kārtībā:
9.1. sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgas
Mārupes novada pašvaldības polici
jas amatpersonas;
9.2. administratīvā pārkāpuma
protokolu izskata un lēmumu
pieņem Mārupes novada domes Ad
ministratīvā komisija.
III. Noslēguma jautājums
10. Ar Noteikumu spēkā stāšanās
brīdi spēku zaudē Mārupes novada
domes 2013. gada
7. augusta saistošie noteikumi Nr.
15/2013 „Par kārtību Mārupes
novadā esošo skeitparku un atklātu
sporta laukumu teritorijā”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam Jelgavas ceļš 3, Tīrainē

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 26.jūlijā plkst.16.00
notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamajam īpašumam
„Pilari”, Mārupē, (kadastra Nr.8076 003 0049) projekta publiskās ap
spriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Būvvalde, Daugavas ielā
29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas
plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862
pēc 24.07.2017.

Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2017. gada 28.jūlijā plkst.13.00
notiks darba sanāksme, kurā izskatīs lokālplānojuma Mārupes un Tīraines
ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 2.redakcijas publiskās ap
spriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada Dome, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Būvvaldes telpās. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes
novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.
lv, tālr.67149862, pēc 24.07.2017.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Mārupes novada Dome 2017.
gada 14.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.4 (prot. Nr.9) “Par detālplānoju
ma izstrādes uzsākšanu nekusta

majam īpašumam Jelgavas ceļš 3,
Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760080020)”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma Jelgavas ceļš 3 (kad.
Nr.80760080020), teritorija 1,9145
ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums atrodas Darījumu un ap
kalpes objektu apbūves teritorijā
(PD)
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir izvērtēt iespējamos risinājumus
un veidot divus jaunus atbilstošas
kategorijas pieslēgumus valsts au
toceļam V13 „Tīraine-Jaunolaine”
(Jelgavas ceļš). Detālplānojuma iz
strādes ierosinātājs ir fiziska perso
na, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība / At
tīstība un plānošana / Detālplāno

jumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās in
formācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plāno
šana.
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2017.gada 7.augustam
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. Elek
troniski priekšlikumi iesniedzami,
iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre
si, bet juridiskām personām jānorā
da nosaukumu, adresi un reģistrāci
jas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie Teri
torijas plānotājas Daces Žīgures –
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 pēc 2017.gada 24.
jūlija.

piektdiena, 7.jūlijs 2017

Pašvaldība
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Erasmus+ projekts “Valoda – ceļš uz drošu nākotni”
Mārupes novada PII “Zeltrīti”

Izglītība 21.gadsimtā piedzīvo
nozīmīgāko paradigmas maiņu
pēdējos 100 gados, mēģinot pār
orientēties no faktu apguves uz
iemācīšanos šīs faktu zināšanas
praktiski pielietot. Agrīnā pirms
skolas izglītība ir sākumpunkts un
viens no efektīvākajiem līdzekļiem
galveno kompetenču vairošanā.
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015./2016.mācību gadā PII
„Zeltrīti” tika uzsākta Eiro
pas Savienības Erasmus+
skolu sektora projekta “Valoda –
ceļš uz drošu nākotni” pieteikuma
izstrāde. VIAA mūsu projekta pietei
kumu atzinīgi novērtēja un piešķīra
finansējumu projekta īstenošanai.
Šobrīd projekts tuvojas noslēgu
mam un varam atskatīties uz paveik
to, uz būtiskākajiem ieguvumiem un
sasniegumiem.
Projekta “Valoda – ceļš uz drošu
nākotni” mērķis - izmantot CLIL (sa
tura un valodas integrēta apguve)
metodi ikdienas mācību procesā un
pilnveidot sadarbību ar vecākiem.
Lai sasniegtu projektā izvirzīto
mērķi, Mārupes PII “Zeltrīti” “Zvir
bulīšu” grupas skolotāja Diāna
Pētersone, vadītājas vietniece
Laimīte Seņkāne un izglītības psi
holoģe Diāna Putniņa devās mobili
tātēs uz Lielbritāniju, Vāciju un
Spāniju, lai apgūtu jaunas zināšanas
dažādos strukturētos kursos.
Pirmajā mobilitātē 2016.gada jūli
jā uz Lielbritāniju devās skolotāja
Diāna Pētersone:
“Erasmus+ projekta “Valoda –
ceļš uz drošu nākotni” ietvaros man
bija iespēja apmeklēt International
Study Programmes strukturētos
kursus “CLIL Practical Methodolo
gy for pre-primary tachers (ages 3-7)
- Gloucester”, Lielbritānijā, kuri ilga
divas nedēļas. Dodoties savā mobili
tātē, mans mērķis bija apgūt jaunu

un inovatīvu metodi un ieviest to
praksē pirmsskolas izglītības
iestādē “Zeltrīti”.
Kopā ar kolēģēm no Itālijas,
Francijas, Spānijas, Polijas, Čehijas
un Slovēnijas apguvu mācību satu
ra un valodas apguves integrēto
mācību metodi jeb CLIL, kas pa
gaidām ir pavisam inovatīva metode
Latvijas pirmsskolas izglītības
iestādēs, jo CLIL pārsvarā izmanto
skolās.
Katru dienu mums notika prak
tiskās darba grupas, kuras vadīja
pasniedzēja Silvana Rampone. Sil
vana Rampone ir angļu valodas sko
lotāja, eTwinning vēstniece un sko
lotāja trenere CLIL Itālijā, kā arī
Eiropas Comenius CLIL kursu
vadītāja. Pasniedzēja iepazīstināja,
kā plānot CLIL izmantošanu pirms
skolā un sākumskolā, kā CLIL ietvert
mācību programmas saturā. Katra
nodarbības diena pagāja praktisku
piemēru, materiālu gatavošanā un
drāmas
demonstrēšanā par
tēmām: “Sasveicināšanās”, “Dzīv
nieki”, “Laikapstākļi”, “Māksla”, “Ve
selīgs dzīvesveids”, “Gadalaiki”,
“Sensorās uztveres veidi”.
Mēs tikām iepazīstinātas ar bēr
nu grāmatām, kuras iespējams
izmantot pirmsskolās, piemēram:
“Handa’s Surprise”, “Susan Laughs”,
“Elmer”, “We’re going on a bear
hunt”, “Brown bear, brown bear, what
do you see?”, “Little Robin red vest”,
“Wait and see’’. Mēs iemācījāmies
grāmatu saturu apspēlēt rotaļnodar
bībās, atspoguļot drāmas aktivi
tātēs un integrēt mācību priekšmetu
apguvē.
Kursu laikā diskutējām un dalī
jāmies pieredzē par izglītības
sistēmu Lielbritānijā un citās kursu
dalībnieku valstīs. Kursu ietvaros
bija iespēja gūt pieredzi, vērojot
nodarbības un ikdienu 4 - 7 gadus

veciem bērniem Churchdown Infant
school.
Šajā mācību gadā kursos
gūtās zināšanas un CLIL metodi
iespēju robežās izmantoju “Zvir
bulīšu” grupā ar trīsgadīgiem
bērniem, sasaistot tās ar tēmām:
“Sasveicināšanās”, “Laikapstākļi”,
“Krāsu nedēļa”, Eko projekts “Ēdam
atbildīgi”.
Katra nodarbība, kurā tika integrē
ta CLIL metode, bērniem radīja pa
pildus pozitīvas emocijas, bērni ar
interesi līdzdarbojās katrā jaunā
tēmas izzināšanā. Bet visvairāk vis
lielāko gandarījumu sniedz at
griezeniskā saite no vecākiem.
Vecāki stāsta, ka bērns atnākot no
dārziņa vēl mājās turpina sarunās
ar viņiem vai arī spēlējoties ar ro
taļlietām pielietot apgūtos angļu
valodas vārdiņus.
Atgriežoties
atmiņās
par
Lielbritānijā pavadīto laiku, pieķeru
sevi pie domas, ka tas bija vienreizē
js un neaizmirstams, jo ieguvu neno
vērtējamu “dzīves pieredzi” - praktis
kās iemaņas, patstāvību, pašapziņu,
drosmi, svešvalodas izmantošana
un mācību pieredzi.
Novēlu
ikvienam
uzdrīk
stēties un ļauties jaunai pieredzei!”
Otrajā mobilitātē devās PII “Zeltrī
ti” vadītājas vietniece Laimīte
Seņkāne, lai mācītos kursos „Cre
ative CLIL: Teaching and Learning
Strategies Driving learning through
games and storytelling”, kas norisi
nājās 2016.gada augustā Berlīnē,
Vācijā. Par dalību mobilitātē un ak
tivitātēm PII “Zeltrītos” stāsta
Laimīte Seņkāne: ““Dārgumu medī
bas”? Jā, tieši ar šādu aktivitāti-spē
li aizsākās piedzīvojums, kas visiem
kursu dalībniekiem no 5 Eiropas
valstīm lika mobilizēties, sadar
boties, pilnveidot savas angļu valo
das zināšanas un doties izzināt Ber
līnes vēsturi caur interaktīvu spēli.
Kopumā kursi Berlīnē ļāvuši ar
lielāku degsmi rosināt bērnus apgūt
jauno. Angļu valodas prasmes, kas
ar CLIL spēļu un stāstīprasmes
palīdzību tiek apgūtas pirmsskolā
paver bērniem jaunu pasauli, kā iz
zināt un iemācīties to, ko tuvākajā
apkārtnē bērni jau dzird, redz un
klausās, jo dzīvojam digitālajā laik
metā. Spēlēt un mācību procesu
bagātināt ar CLIL spēlēm bija aiz
raujošs piedzīvojums gan man kā
pieaugušajam, gan pašiem aktīva
jiem un atsaucīgajiem grupas
“Cīrulīši” bērniem. Paldies arī grupas
vecākiem, ka uzticējās!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē

Mārupes novada Dome 2017.
gada 14.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.3 (prot. Nr.9) “Par detālplānoju
ma izstrādes uzsākšanu nekustam
ajam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 80760031940)”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma Stīpnieku ceļš 5C (kadastra Nr.
80760031940), teritorija 0,8454 ha
kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.

piektdiena, 7.jūlijs 2017

apstiprināto Mārupes novada teri
torijas plānojumu 2014. -2026. gad
am, nekustamais īpašums atrodas
Savrupmāju apbūves teritorijas apa
kšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema ter
itorijā, kā arī veidot atbilstošas kat
egorijas pieslēgumu valsts auto
ceļam V15. Detālplānojuma iz
strādes ierosinātājs ir juridiska un
fiziska persona, nekustamā īpašu
ma īpašnieki.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At
tīstība un plānošana/Detālplānoju
mi (http://www.marupe.lv/pasvaldi
ba/attistiba-un-planosana/detalpla
nojumi/), kā arī Latvijas ģeotel
piskās
informācijas
portālā
Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas at

tīstības plānošana (https://geolat
vija.lv/geo/tapis3).
Rakstiskus
priekšlikumus
iesniegt līdz 2017.gada 7.augustam
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. Elek
troniski priekšlikumi iesniedzami
iesūtot tos uz elektroniskā pasta
adresi: marupe.info@marupe.lv.
Iesniegumā noteikti jānorāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adre
si, bet juridiskām personām jānorā
da nosaukumu, adresi un reģistrāci
jas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Būvvaldē pie Teri
torijas plānotājas Daces Žīgures –
e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862 pēc 2017.gada 24.
jūlija.

Daudz noderīgu audio failu un
nodarbībās pielietojamu kartiņu var
atrast http://supersimplelearning.
com. Super Simple learning mā
jaslapā pieejami bezmaksas ma
teriāli, video un audio materiāli, ku
rus, kombinējot kopā ar pašas sko
lotājas izdomu, radošumu, var
veiksmīgi izmantot par CLIL spēlēs
pamata bāzi. Lai spēles vairo Jūsu
un bērnu prieku mācīties!”
Trešajā, noslēdzošajā mobilitātē
š.g. aprīlī uz Seviļu, Spānijā devās
izglītības psiholoģe Diāna Putniņa.
EuroMind Group, iDevelop Teacher
Training organizētajos kursos “Pa
rents & Teachers: Building Bridges”
psiholoģe apguva efektīvas sadar
bības stratēģijas starp pirmsskolu
un ģimeni, lai nodrošinātu vienotu
pieeju bērnu audzināšanai un
izglītošanai pirmsskolas vecuma
posmā. Kursus vadīja klīniskā psi
holoģe, ģimenes psihoterapeite
Elisabet Delgado Ibarra. Kursu satu
ru veidoja vairāki moduļi. 1.un 2.
modulis “Ģimenes un skolas attiecī
bas”, 3.modulis “Līdzdalība un
sadarbība” un 4. modulis “Emociju
menedžments kā elements līdzdalī
bas/sadarbības veicināšanai”. Sa
vos iespaidos un atziņām, kas gū
tas pēc dalības strukturētajos kur
sos, dalās Diāna Putniņa: “Tiekoties
ar kolēģēm no Spānijas, Slovākijas,
Polijas un Rumānijas, piedaloties
praktiskos vingrinājumos, apguvu
jaunas
metodes
sadarbības
uzlabošanai, piemēram, konflikts kā
pārmaiņu iespējamība, veicot vin
grinājumu “Izkļūšana no apļa”. Vei
cām SWID analīzi dažādiem
ģimenes tipiem. Analizējot dažādas
sadarbības stratēģijas skolās, kur
su dalībnieces nonāca pie kopīga
secinājuma, ka negatīvas emocijas
nemotivē sadarbībai. Kursu organi
zatori bija sarūpējuši katrai dalībnie
cei rokasgrāmatu, kas lieliski
noderēs turpmākā darbā. Šobrīd ir
uzsākts darbs pie rokasgrāmatas
tulkošanas. Mobilitāte deva arī
iespēju skaidrāk apzināties Mārupes
novada Domes ieguldījumu PII “Zel
trīti” izaugsmes veicināšanā, kā arī
iestādes vadītājas Ivetas Jirgen
sones ieinteresētību radošu un mūs
dienīgu ideju īstenošanā. Paldies arī
Valsts izglītības attīstības aģentūras
ES Izglītības programmas departa
menta darbiniekiem par atbalstu
visa projekta laikā!”
Galvenie ieguvēji projektā neno
liedzami ir bērni, jo svešvalodu ap
guve pirmsskolā:

1. attīsta atmiņu un uzmanības
koncentrāciju, elastīgu domāšanu,
paaugstina erudīciju un veido rak
sturu,
2. stiprina pašapziņu,
3. sekmē citu kultūru pārzināša
nu, īpaši svarīgi tas ir pieaugot glo
balizācijas tendencēm,
4. ievērojami paplašina mācību
iespējas nākotnē,
5. viņiem kā nākotnes pieauguša
jiem dos daudz plašākas darba
iespējas, jo palielinās valodu pras
mes nozīme. Lingvistiskais kapitāls
var vairot ekonomisko kapitālu.
6. dos vienlīdzīgas iespējas
visiem pirmsskolas izglītojamajiem
apgūt angļu valodu, ne tikai tiem,
kuri apmeklē angļu valodas maksas
nodarbības.
Erasmus+ projektam „Valoda –
ceļš uz drošu nākotni” ir daudz
līmeņu ietekme:
1. pilnveidotas kompetences
sadarbībai ar vecākiem, nodrošinot
vienotu pieeju bērnu audzināšanai
un izglītošanai.
2. uzsākot skolas gaitas, bērnam
likti jau pamati vismaz vienai
svešvalodas prasmei (Nacionālais
attīstības plāns 2014. – 2020. ga
dam),
3. veicināta sabiedrības iein
teresētība valodu apguvē, uzlabota
valodu mācīšana un mācīšanās un
starpkultūru izpratne (Erasmus+
programmas vadlīnijas),
4. nodrošināta ikvienam iedzīvotā
jam iespēja apgūt svešvalodu jau
no agra vecuma (ES izvirzītais
mērķis),
5. tiek mērķtiecīgi nodrošināta
bērnam iespēja sagatavoties
pamatizglītības apguvei, mazinot
psiholoģisko slodzi, uzsākot mācī
bas 1. klasē (pirmsskolas izglītības
iestādes darbības mērķis).
Ilgtermiņa stratēģiskajos uzstādī
jumos Mārupes novada attīstības
vīzija līdz 2030. gadam pozicionē
novadu kā labu dzīves vietu ģi
menēm, kuru bērni novadā iegūst
stingru pamatu zem kājām, mājas
sajūtu, kvalitatīvu izglītību un varēs
veiksmīgi startēt augstākajās un
profesionālajās mācību iestādēs.
Mārupes novads ir labvēlīgam lido
jumam teicama starta vieta.
Diāna Putniņa, projekta vadītāja,
izglītības psiholoģe.
Laimīte Seņkāne,
vadītājas vietniece .
Diāna Pētersone, pirmsskolas
skolotāja “Zvirbulīšu” grupā

Sveicam skolu absolventus!
turpinājums no 1.lpp

Karīna Spuriņa, Jānis Zaķis, sitamin
strumentu spēlē 3 absolventi - Jānis
Kārlis Zāģeris, Roberts Pladars, Kār
lis Puriņš, un 5 absolventi vizuāli
plastiskās mākslas programmā Katrīna Letiņa, Katrīna Bērziņa, Kār
lis Gatis Pļavenieks, Karīna Eva
Putirska, Danaiels Treimanis. 7 ab
solventi interešu izglītības program

mās: klavierspēlē 1 absolvents - An
ete Namiķe; vijoļspēlē 1 absolvents
- Alise Ozola; kora dziedāšanā 3 ab
solventi - Mišela Simsone, Luīze
Sproģe, Lība Dzimtā Zemīte; vizuā
li plastiskā mākslas programmā 2
absolventi - Olga Vitjuka, Ansis Plē
pis.

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 2017. gada absolventi
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Aicina atsaukties uzņēmējus, kas veic sociālo uzņēmējdarbību
Sociālās uzņēmējdarbības joma
Latvijā ir salīdzinoši jauna un šobrīd
notiek aktīvs darbs pie Sociālā
uzņēmuma likumprojekta izstrādes.
Likumprojekts ir jau pieņemts 2.
lasījumā Latvijas Republikas
Saeimā, savukārt likumprojekta
3.lasījums plānots rudenī. Likumprojektā noteikts sociālās uzņēmēj
darbības tiesiskais ietvars, definīcija, kritēriji, atbalsta instrumenti u.c.
aspekti.

S

askaņā ar LR Labklājības
ministrijas definīciju, so
ciāls uzņēmums ir uzņē
mums, kura galvenais mērķis ir so
ciālas ietekmes radīšana, nevis
peļņas nodrošināšana īpašniekiem
un iesaistītajām pusēm. Tas darbo
jas tirgū, ražojot preces un sniedzot
pakalpojumus saimnieciskā veidā,
kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu
sasniegšanai, un tam raksturīga at
bildība pret vidi.
Sociālajiem uzņēmumiem ir dažā

di sociālie mērķi: sociālās izstumtī
bas riska grupu nodarbinātība un
iekļaušana darba tirgū, dažādu sa
biedrības grupu dzīves kvalitātes
uzlabošana, veselības uzlabošana,
izglītības kvalitātes un pieejamības
veicināšana, vides aizsardzība, dzīv
nieku aizsardzība, kultūrvēsturiskā
mantojuma aizsardzība un citi.
LR Labklājības ministrijas un A/S
“Attīstības finanšu institūcija Altum”
paspārnē tiek īstenota Eiropas So
ciālā Fonda programma “Atbalsts
sociālajai uzņēmējdarbībai”, kuras
ietvaros līdz pat 2022. gadam būs
iespējams saņemt grantus sociālās
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai
paplašināšanai.
Vēl šogad grantu saņemšanai var
pieteikties gan biedrības un nodibi
nājumi, gan komersanti – no 2018.
gada, līdz ar Sociālā uzņēmuma li
kuma spēkā stāšanos, šīs program
mas atbalsts būs pieejams tikai
komersantiem. Tuvākajā nākotnē
būs svarīga sociālā uzņēmuma sta

tusa piešķiršana. Kopumā procesi
norāda, ka nākotnē sociālajiem
uzņēmumiem, kur ieguldīts uzņēmē
ja kapitāls, būs ļauts ražot vai sniegt
pakalpojumus par naudu un nebūs
liegts pelnīt, sasniedzot sociālus
mērķus, savukārt sociālā uzņēmu
ma statuss būs konkurētspējas
līdzeklis. Līdz ar to tiks radīta lab
vēlīga vide, kur sociālajiem uzņē
mumiem attīstīties. Vairāk in
formācijas var atrast Latvijas So
ciālās uzņēmējdarbības asociācijas
mājaslapā www.socialauznemej
darbiba.lv.
Lūdzam atsaukties uzņēmumus
Mārupes novadā, kuri veic vai plāno
veikt sociālo uzņēmējdarbību, raks
tot uz e-pastu: liena.adamsone@
marupe.lv līdz š.g. 6. augustam.
Lūdzam sniegt īsu uzņēmuma
aprakstu: ar ko uzņēmums nodar
bojas un kādi sociālie mērķi sa
sniedzami, kā arī kontaktinformāci
ju.

Skolēnus izglīto drošības jautājumos

Jau vairāku gadu garumā novada
skolās Mārupes Pašvaldības policijas darbinieki rīko nodarbību ciklu,
lai interaktīvā un viegli saprotamā
valodā bērniem mācītu par perso
nisko drošību saskarsmē ar citiem
cilvēkiem.

K

atru gadu visi pirmo klašu
skolēni „iziet” Džimbas 9
soļu drošības programmu,
ko vada Mārupes Pašvaldības
policijas preventīvā darba inspek
tore Sanita Vārpa. Jaunmārupes
pamatskolas klašu pedagogi un ad

ministrācija izsaka lielu pateicību
inspektorei Sanitai Vārpai par
veiksmīgu sadarbību. Viņas ieguldī
jums, izglītojot mūsu skolēnus
drošības jautājumos, ir palīdzējis
mazināt vardarbības risku viņu
ikdienas gaitās skolā un ārpus tās.
Nodarbību uzdevums - veicināt
skolēniem spēju izvairīties no
vardarbības, audzināt
viņos
adekvātu pašapziņu, pāridarījuma
atklāšanu un komunikāciju starp
vecākiem un bērniem par personis
ko drošību.
Vecāko klašu skolēniem pre

ventīvā darba inspektore Sanita Vār
pa organizē arī mācību alternatīvās
stundas par aktualitātēm ceļu sa
tiksmē. Piemēram, sadarbojoties ar
inspektoriem un instruktoriem, ap
mācīja un izglītoja skolēnus par
drošību uz ceļa un ceļu satiksmes
noteikumu maiņu, īpaši pievēršot
uzmanību motorolleru transportam,
kas mūsdienās ir pierasts transpor
ta līdzeklis jau no 7. klases.
Ir jāiegulda liels darbs, lai sagata
votos nodarbībai, lai spētu atbildēt
uz skolēnu neskaitāmajiem jautā
jumiem, lai analizētu viņu satrau
cošās situācijas un konfliktus, lai
skaidrotu likumisko pusi - kāda at
bildība draud par izdarīto pārkāpu
mu. Esam pateicīgi, ka ir dota tāda
iespēja un pedagogiem talkā nāk
pieredzējis inspektors. S.Vārpa ir
ieguvusi arī mūsu skolēnu uzticību
un atsaucību. Mēs visi kopā
cenšamies veidot mūsu skolēnus ti
kumiski cēlākus, skaidrākus un
labākus!
Uz veiksmīgu sadarbību arī
nākošajā mācību gadā!
Jaunmārupes pamatskolas
administrācija

Līksmi svinēti Līgo svētki Mārupē
23. jūnijā Jaunmārupē, pļavā pie
ūdenstorņa, ar muzikālu brīvdabas
izrādi, līksmām dziesmām un dejām
jau tradicionāli novadā atzīmēti
Līgo svētki, kuros šogad Mārupes
novada iedzīvotājus un viesus
priecēja Latvijā zināmi aktieri, mākslinieki un iemīļotas mūzikas
grupas.

Ī

stā Saulgriežu sajūta iestājas
kaut kā pēkšņi, tā ienāk mūsu
mājās un mūsu sirdīs. Sāk
smaržot gaiss pēc Jāņu zālēm, mei
jām, nopļautas zāles, Jāņu siera un
alutiņa. Un mums katram vajag šīs
maģiskās Līgo nakts sajūtas un
kopā būšanu – ģimenēs, radu
saimēs, darba kolektīvos.
“Kas Jāņu rītā redzēs saulīti uzle
cam, tas visu gadu būs laimīgs!”
Un tādi mēs bijām – laimīgi,
priecīgi mūsu novada Līgo svētkos
“Līgosim kopā Mārupē”, kas tradi
cionāli notiek Jaunmārupē pie ūden
storņa. Šogad svētki bija ļoti kupli
apmeklēti, pulcējot kopā mārupiešus
un ciemiņus no daudziem Latvijas
novadiem. Līgošanu iesākām ar
tautā iemīļotu aktieru veidotu te
atrālu un dzīvespriecīgu dziesmu
spēli - uzvedumu “Īsa pamācība
mīlēšanā”, pēc kuras aktieri devās
pie sanākušajiem līgotājiem, lai
sadziedātos, kādu apdziedātu un
visi kopā dotos iedegt lielo ugunsku
ru īpašā rituālā ar burvīgu “uguns
meiteni” Guntu Tomsoni no “Soul of
Flames”. Tas patiešām bija maģis
ki un ļoti sirsnīgi, kad debesīs
pacēlās uguns liesmas un līgotāju
sejās parādījās pa kādai aizkustinā
juma asarai un sirdīs - īpaša kopī
bas sajūta. Un tad – lustīga dejoša
na līdz pat rīta gaismai kopā ar

grupām “Klaidonis”, “Karakums” un
“Kraujas band”.
Pasākuma organizatori vēlas
pateikt lielu paldies cilvēkiem, kas
šos svētkus padarīja īpašus. Paldies
par veiksmīgu sadarbību un kopā
būšanu Mārupes novada svētkos
“Līgojam kopā Mārupē”:
ugunskura vīriem – Aldonim Vei
sam, Jānim Vilciņam, Andim Šubam,
Andim Veisam Gelzem, Ilmāram
Pārumam;
Mārupes
novada
Pašvaldības īpašumu pārvaldei Liegai Skrīvelei, Aivaram Skrīvelim,
Ilzei Uzraugai, Valdim Zaķim, elek
triķiem Aigaram Smirnovam un Nor
mundam Kārklim; Mārupes novada
Pašvaldības policijas komandai un
policijas priekšniekam Jurim Jēkab
sonam; SIA “Liepājas virziens”;
Raivim Grantiņam no SIA “Alfa SLS”;
SIA “2 ozolzīles”; SIA “Mazzi”; SIA
“Tifany”.
Ira Dūduma, Mārupes Kultūras
nama vadītāja

Pārgājienā iepazīst Skultes apkārtni

Svētdienā, 2.jūlijā, aizvadīts
otrais no šogad plānotajiem pārgājieniem pa Mārupes novadu. Dalībnieku vidū bija gan novada
iedzīvotāji, gan interesenti no
kaimiņu teritorijām – Babītes un
Jelgavas novadiem, Rīgas pilsētas.

Š

oreiz pasākums bija veltīts
Skultes ciemam un tā ap
kārtnei, iekļaujot šīs ap
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kārtnes interesantākos apskates
punktus. Maršruts sākās no Jaun
mārupes un Skultes ciema virzienā
veda gar Mazcenu kapiem. Šeit tika
apskatīts vecais kapu zvana tornis
un 1927.gadā lietais zvans jaunajā
zvanu tornī. Ceļš turpinājās gar lido
stas “Rīga” skrejceļu un lidmašīnu
vērošanas laukumu, cauri Skultes
ciemam ar tajā apskatāmo militāro
bumbvedēju IL-28. Pašā ciema cen

trā tika apskatīta arī “Gada labākā
būve Latvijā 2014” nominācijā “Sa
biedriskā jaunbūve” - Skultes dienas
centra ēka, pie kuras notika brīvda
bas pikniks. Maršrutam metot loku,
Skultes ciemam pieguļošajos SIA
“Rīgas meži” mežos, pārgājiena
dalībnieki uzklausīja stāstījumu par
piemiņas vietu Baltais Krusts un vie
sojās Zemessardzes 17.Pretgaisa
bataljona teritorijā, kur zemessargi
iepazīstināja ar bataljona darbību
un militāro tehniku. Tieši Mārupes
novadā bāzētais Zemessardzes
17.Pretgaisa bataljons ir atbildīgs
par svētku salūta nodrošināšanu
Latvijas Valsts svētkos. Pārgājiena
noslēgumā dalībniekiem bija iespē
ja sastapt Z/S “Lielceri” mītošo ka
mieli un dzirdēt atpūtas vietas
“Mārtiņu ezers” un viesu nama
“Jaunmārtiņi” saimnieka Andra Li
bera stāstījumu par dzimtas īpašu
mu. Pārgājiena kopējais laiks bija
6,5h. Tā laikā tika pievarēti 14km un
iepazīti 10 novada objekti.
Pateicamies par laipno uzņemša
nu Skultes diena centra vadītājai
Vladai Larionovai, Zemessardzes

17. Pretgaisa aizsardzības bataljo
na zemessargiem, kā arī “Jaun
mārtiņu” saimniekam Andrim Li
beram.
Nākamais pārgājiens plānots
22.jūlijā, sestdienā, un būs veltīts

Vētras ciemam un tā apkārtnei.
Pārgājienus vada ģeogrāfs, māru
pietis Miķelis Jakunovs, organizē
Mārupes novada pašvaldība sadar
bībā ar biedrību “Pierīgas Partnerī
ba”.

Vai Tu zini, kur Mārupē var sastapt kamieli?
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Sports

Mārupes vēstis

Mārupes BMX kluba braucējiem trīs Latvijas čempionu tituli
un vēl astoņas medaļas

NĀC
VINGRO
BRĪVĀ

Mežaparka BMX trasē Rīgā aizvadītajā Latvijas čempionātā BMX
riteņbraukšanā klubu konkurencē
otrajā vietā 13 komandu vērtējumā
ierindojās Mārupes BMX klubs, kura
pārstāvji izcīnīja trīs individuālos
čempionu titulus un ieguva vēl astoņas godalgotās vietas.

DABĀ

E

lites grupā vienīgā Mārupes
kluba pārstāve bija Kitija El
ste, kura dāmu konkurencē
izcīnīja otro vietu aiz Latvijas va
došās BMX braucējas Sandras Alek
sejevas. Vīriem bez mārupiešu
līdzdalības trešo Latvijas čempiona
titulu izcīnīja valmierietis Rihards
Veide. Toties jauniešu un bērnu
grupās gan Mārupes BMX kluba
pārstāvniecība, gan panākumi bija
gana iespaidīgi.
It īpaši B8 grupā zēniem, kurā
mārupieši aizņēma visu goda
pjedestālu – pirmais Markuss Do
morackis, otrais Ralfs Domorackis,
trešais Rauls Petkēvičs. 14 gadus
veco jauniešu grupā par valsts čem
pionu, uzvarot visos braucienos, kļu
va Mārupes kluba pārstāvis Emīls
Edvards Liberts, bet B12 grupā zel

VINGROŠANAS NODARBĪBU LAIKI

ta medaļu izcīnīja Noa Laake.
Otrās vietas Latvijas čempionātā
vēl izcīnīja Daniels Ozols B11 grupā
puišiem un Beate Žihare G14+ grupā
meitenēm, bet trešās – Edgars Reg
zdiņš B11 grupā, Mārtiņš Zadraks
B13 grupā un Deivids Bruno Berg
manis krūzeru CR17-29 grupā.
Kārtējos panākumus guva arī car
nikavietis Kristers Apels, kurš,

pārstāvot “Rīgas favorīts/RRS” ko
mandu, izcīnīja čempiona titulu B10
grupā un arī palīdzēja savai vienībai
iegūt pirmo vietu klubu konkurencē.
Piektajā vietā šajā grupā ierindojās
mārupietis Emīls Allers, kurš uzvarē
ja trijos priekšbraucienos un pus
finālā, taču finālā piedzīvoja neveik
smi.
Aprinkis.lv

SPORTA LAUKUMĀ,
GERBERU IELĀ 1,
MĀRUPĒ

SPORTA LAUKUMĀ,
VISKALNU IELĀ 7,
TĪRAINĒ

SKEITPARKĀ
PIE TRENAŽIERIEM,
JAUNMĀRUPĒ

no 16.maija līdz
12.oktobrim
otrdienās un
ceturtdienās

no 15.maija līdz
11. oktobrim
pirmdienās un
trešdienās

no 15.maija līdz
12.oktobrim
pirmdienās un
ceturtdienās

NO 18:00 LĪDZ 19:00

NO 19:00 LĪDZ 20:00

NO 19:00 LĪDZ 20:00

NODARBĪBAS BEZ MAKSAS
Nodarbības tiek īstenotas projekta “Veselības veicināšanas un slimību proﬁlakses
pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) aktivitātes “Fizisko aktivitāšu jautājumu
popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem” ietvaros.

Skultē aicina uz bezmaksas brīvdabas
fitnesa nodarbībām

Kārtējais rekords mini-motokrosā
Trešdien, 5. jūlijā, Jaunmārupē
norisinājās otrais posms Mārupes
Kausa Izcīņā 2017 mini-motokrosā.

Š

ajā posmā piedalījās 97
dalībnieki no četrām valstīm
un tas ir rekords, jo 2016.
gadā, arī otrajā posmā, startēja 82
dalībnieki.
Ārvalstu dalībnieku
statistika izskatās šāda: desmit
sportisti no Lietuvas, pieci sportisti
no Igaunijas, trīs sportisti no Krie
vijas un divi no tālās Vladivostokas,
kas no Latvijas ir 6000 km attālumā.
Otrdienas vakars izskatījās ļoti
nepatīkams, jo lielais lietus, kas lija
trīs stundas no vietas, trasi padarī
ja neizbraucamu, līdz ar to bija jāiz
vērtē, vai sacensības nebūs jāpārceļ
uz citu datumu. Tomēr sacensību
organizatora Aivara Ābola agrais
rīta darbs ar traktoru no 7.00. līdz
12.00 ļāva telefonā visiem zvanītā
jiem atbildēt “Brauciet, sacensības
notiks!” un, kā redzams, ieradās re

kordliels skaits dalībnieku.
Dalībnieku sanāksmē sportistus
apsveica jaunais Latvijas motokro
sa komisijas vadītājs, dzīvā leģen
da, pieckārtējais pasaules čempi
ons Kristers Serģis, novēlot visiem
veiksmīgus startus.
8 komandas turpināja cīnīties par
IK” AUSEKLIS” mini -motokrosa ko
mandu kausu, izcīnot šādus rezultā
tus: 1. vieta X Skill Racing Team; 2.
vieta Mārupes Auto Moto Klubs
“BIERIŅI”, 3. vieta X99/Sliterāni.
Bieriņu kluba sportisti izcīnīja šā
das vietas:
• MX50 jaunākajā grupā (5-7g.)
1.vieta - Toms Dankers (Mārupe)
• MX50 vecākajā grupā (7-9g.)
5.vieta - Ingus Bērziņš (Mārupe)
• MX65 jaunākajā grupā (7-10g.)
4. vieta - Raivo Laicāns (Mārupe)
• MX 65 vecākajā grupā (10-12g.)
2. vieta - Tomas Šaicāns (Kekava)
• MX65 vecākajā grupā (10-12g.)
7. vieta - Grants Kovaļevskis

(Rīga)
• MX Meitenes 2. vieta - Patrīci
ja Bērziņa (Jūrmala)
• MX 85 vecākajā grupā (12-15g.)
1. vieta - Edvards Bidzāns
(Mārupe)
• MX 85 vecākajā grupā (12-15g.)
8. vieta - Pēteris Krastiņš (Iecava)
• MX 85 jaunākajā grupā (1012g.) 2. vieta - Daniils Kuzmins
(Rīga)
• MX85 jaunākajā grupā (1012g.) 5. vieta - Feodrs Baevs
(Babīte)
Nākošais posms notiks 2.au
gustā, kad atkal gaidīsim visus
dalībniekus un skatītājus, kuru
skaits ar katru posmu pieaug.
Paldies Mārupes novada Domei
un Latvijas motosporta federācijai
par sniegto atbalstu.
Aivars Ābols

Mārupes Sporta centra informācija
Arī Mārupes jaunie basketbolisti
tiksies ar Porziņģi
Jau otro gadu Banka Citadele jau
najiem basketbolistiem dāvina
iespēju tikties ar NBA basketbolis
tu Kristapu Porziņģi. Uz šo pasāku
mu visā Latvijā tiek ielūgti 250 bēr
ni, kas dzimuši no 2003. līdz 2007.
gadam un 2 ielūgumi tiks nodrošinā
ti arī Mārupes SC jaunajiem basket
bolistiem. Pēc treneru vērtējuma
ielūgumi uz tikšanos šogad tiek pa
sniegti Tomam Lūkasam Ai
lim un Kārlim Gustavam Eberliņam.
Pasākums notiks svētdien, 16.
jūlijā, plkst. 11:00 Elektrum Olimpi
skā sporta centra basketbola zālē,
Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Svētku noskaņojumam un
neaizmirstamam piedzīvojumam or
ganizētāji būs sarūpējuši vienreizē
ju iespēju tikties, saspēlēties un sa
fotografēties ar Kristapu Porziņģi,
kā arī dažādus konkursus, balvas,
mūziku un pārsteigumus kopā ar
Renāru Zeltiņu.
Mārupes Sporta centra aktivitātes vasaras mēnešos
Jūnijā sadarbībā ar sporta veidu
federācijām notika dienas nometnes
futbolā, kuras vadīja treneri Jānis
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Vilkaušs, Māris Riherts un Mārtiņš
Pluģis. Jaunie basketbolisti savas
prasmes attīstīja diennakts nomet
nē Neretā, bet vieglatlētiem pirmā
diennakts nometne tika aizvadīta
Ventspilī. Jūlija sākumā Marupes
SC futbola nodaļas audzēkņi piedalī
jās lielākajā Ziemeļeiropas starptau
tiskajā futbola turnīrā Somijā. Kopā
5 komandas vecuma grupās no U8
līdz U12 guva neatsveramu pieredzi,

spēlējot ar sportistiem no labāka
jām Skandināvijas komandām.
Paldies Mārupes novada Domei par
iespēju piedalīties turnīrā!
Mārupes SC U11 futbola koman
da iekļuvusi Latvijas Kausa 8x8
finālturnīrā, kurš notiks no 18.-20.
augustam, Liepājā. Atbalstīsim
mārupiešus!

Sākot ar 27.jūniju, Skultes ciemā,
Mārupē tiek uzsākts bezmaksas
brīvdabas fitnesa nodarbību cikls
iedzīvotājiem. Ikvienam Mārupes
novada iedzīvotājam arī Skultes
ciemā būs iespēja svaigā gaisā profesionāla trenera pavadībā uzlabot
savu fizisko formu.

A

r mērķi veicināt veselīgu
dzīvesveidu turpmāk divas
reizes nedēļā otrdienās un
ceturtdienās no plkst.19.00 līdz
plkst.20.00 Skultes stadionā,
Skultes ielā 20, notiks bezmaksas
brīvdabas fitnesa nodarbības
iedzīvotājiem.
Brīvdabas fitnesa nodarbības

Skultē organizē SIA “Rodess”, patei
coties Mārupes pašvaldības projek
tu konkursā “Mārupe - mūsu mājas”
iegūtajam finansējumam.
Nodarbības plānotas ļoti aktīvas,
enerģiskas, ar kardio slodzi, lai
trenētu mārupiešu izturību, spēku
un līdzsvaru.
Dalībnieku reģistrācija uz vietas.
Lai piedalītos nodarbībā, noteiktajā
laikā un vietā jāierodas uz nodarbī
bu, jābūt sportošanai piemērotā
apģērbā un apavos, kā arī noteikti
līdzi jāpaņem ūdens.
Treneris norādītajā nodarbību
laikā un vietā būs un gaidīs sportot
gribētājus neatkarīgi no laika ap
stākļiem.

Panākumi taekvondo
Dienvidkorejas apgabalā Mudžu
24.-30. jūnijam notika Pasaules
čempionāts taekvondo olimpiskajā
versijā.

P

Mārupes Sporta centra futbolisti Somijā

asaules ranga desmitais nu
murs, Mārupes Sporta cen
tra audzēkne Inese Tarvida
(53 kg) pusfināla pēdējā raundā
piekāpās krievietei Tatjanai Kuda
šovai, līdz ar to finišēja trešajā vietā,
kas ir lielākais panākums Latvijas
taekvondo vēsturē. Līdz pusfinālam
Inese uzvarēja sportistes no Austri
jas, Dānijas un ceturtdaļfinālā ar 4:3
uzvarēja mājinieci Korejas izlases
sportisti.
29. jūnijā Ineses jaunākā
māsa Jolanta Tarvida (57 kg) cīnī
jās ar venecuēlieti Adrianu Martine
su un uzvarēja, tad otrajā kārtā ar
5:4 piekāpās Turcijas izlases spor
tistei un izstājās no turpmākās
cīņas par godalgām.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

ja
Iee

Brīvdabas

īva
br

3.augustā

21.00 Aijas Andrejevas koncerts
22.00 Spēlfilma “Četri balti krekli”

kino
Mārupē

10.augustā
21.00 Mārupes jauniešu performances
22.00 filma “Inteliģentie huligāni” (Ghetto TV)

Mārupes Kultūras
nama iekšpagalmā

17.augustā
21.30 Filma “Tas, ko viņi neredz”

Daugavas ielā 29, Mārupē

Par gardām vafelēm un kafiju gādās “Melna Coffee” kafijas busiņš.
Pašiem parūpēties par siltiem pleldiem.

22.jūlijā PLKST. 10.00

Pārgājiens

TIKŠANĀS PIE AUTOBUSA GALAPUNKTA

PRETĪ MĀRUPES MŪZIKAS UN MĀkSlAS SKOLAI

Iepazīsti

Vētras
ciemu

Pārgājiena garums aptuveni 17km
Maršruts: Jaunmārupe – tunelis zem A5 šosejas –

bunkurs – atpūtas vieta “Zirgzandales” – Zvēru ferma

PĀRGĀJIENA ILGUMS: APTUVENI 6H

Vada topošais novada gids, ģeogrāfs un maršruta autors
miķelis jakunovs
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu turisms@marupe.lv vai zvanot pa tālruni 28347211
Organizatori:
Mārupes novada Dome un
biedrība “Pierīgas Partnerība”
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