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ŠOVASAR 166 JAUNIEŠI
STRĀDĀ PAŠVALDĪBĀ
Jau piekto gadu pašvaldība jauniešiem, kas sasnieguši 13 gadu
vecumu, piedāvā iegūt darba
pieredzi, strādājot vasaras brīvlaikā
labiekārtošanas darbos vai par
audzinātāju palīgiem kādā no
pašvaldības bērnudārziem.

Ņ

emot vērā lielo pieprasījumu, pašvaldība katru gadu
palielina vakanču skaitu,
šogad ar darba vietām nodrošinot
jau kopumā 166 jauniešus vecumā
no 13 līdz 19 gadiem. Jauniešiem
ir iespēja gūt pieredzi, strādājot
dažādās pašvaldības iestādēs.
Vasaras periodā 64 jaunieši veic
teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieka palīga
pienākumus, pašvaldības iestādēs
- PII “Lienīte”, PII “Mārzemīte”,
Mārupes pamatskolā, Mārupes
novada Skultes sākumskolā,
Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes
vidusskolā, Mārupes mūzikas un
mākslas skolā, Mārupes kultūras
namā, dienas centrā “Tīraine”, dienas
centrā “Švarcenieki”, dienas centrā
“Skulte”, Mārupes novada domē un
Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē.
Savukārt 102 jaunieši, kas vecāki
par 15 gadiem, strādā pirmsskolas
izglītības iestādēs par audzinātāju
palīgiem PII “Lienīte”, PII “Zeltrīti”, PII
“Mārzemīte”, Mārupes pamatskolā,
Jaunmārupes pamatskolā un
Mārupes novada Skultes sākumskolā.
Darba laiks jauniešiem saskaņā
ar normatīvajiem aktiem ir četras
stundas dienā, kopumā nostrādājot
20 dienas mēnesī. Katrs jaunietis
vasaras laikā strādā vienu mēnesi.
Šogad pieteikties jauniešu vasaras
nodarbinātībai varēja 22.martā darba biržas “Dzīvo Mārupē, strādā
Mārupē” pasākuma ietvaros, kā
arī sūtot pieteikumus elektroniski. Pieprasījums pēc vasaras darba, līdzīgi kā citus gadus, atkal ir
bijis lielāks, nekā piedāvāto vietu
skaits. Kopā tika saņemti 224 pie
teikumi vasaras nodarbinātībai uz
teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu strādnieka palīgu,
kā arī audzinātāju palīgu vietām.
Četrpadsmitgadīgās mārupie

Anna un Valērija palīdz novada labiekārtošanas darbos

Neierasti daudz puišu šogad izvēlējušies darbu ar bērniem.
Attēlā: Ģirts spēlē ar mazajiem futbolu PII “Mārzemīte”

tes Anna un Valērija jūlijā strādā
Pašvaldības īpašumu pārvaldē.
Abām meitenēm šis ir pirmais darbs,
kuram pieteikties motivējusi vēlme
nopelnīt savu naudiņu un tādējā-

di būt neatkarīgām no vecākiem.
Meitenes strādā labiekārtošanas
strādnieces Liegas Skrīveles vadībā,
kas viņas katru rītu sagaida, izdala
nepieciešamo aprīkojumu un norīko

Līdz 18.jūlijam turpinās teritorijas plānojuma
grozījumu publiskā apspriešana
Vēl līdz 18.jūlijam iedzīvotāji
var iesniegt savus priekšlikumus
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu
2. pilnveidotajai redakcijai.
Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskata pilnveidoto
redakciju publiskās apspriešanas
laikā var iepazīties:
• Mārupes novada pašvaldības
interneta vietnē www.marupe.lv
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Teritorijas plānojums/
Teritorijas plānojuma 2014.-2026.

piektdiena, 5.jūlijs 2019

gadam grozījumu izstrāde
• Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības
plānošana.
• Klātienē izdrukas formātā Mārupes novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (Daugavas iela
29, Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Priekšlikumi iesniedzami:
• pa pastu vai iesniedzot klātienē
Mārupes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,

LV-2167;
• elektroniski priekšlikumus var
iesniegt iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi: marupe@marupe.lv.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda nosaukums, adrese un reģistrācijas
numurs, iesniegumam jābūt parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā www.geolatvija.lv

veikt darbiņus, meitenes arī uzraugot. Šogad jauniešiem galvenokārt
tiek uzticēti dažādi ravēšanas un
stādīšanas darbi. “Abas meitenes
ir ļoti čaklas, aiz viņām viss paliek
tīri izravēts, nav pat īpaši jāuzrauga. Meitenes vispār ir kārtīgākas, ar
viņām daudz vieglāk strādāt, nekā ar
puišiem. Pagājušajā gadā pie mums
strādāja vairāki puiši, kuri bija pieteikušies darbam vasarā tikai tāpēc,
ka viņu vecāki tā bija gribējuši, un
līdz ar to īpašu motivāciju strādāt
no viņiem tā arī nevarējām sagaidīt.
Jaunieši nepārtraukti bija jāuzrauga
un jāskubina padarīt uzticēto darbiņu tā, lai vēlāk nav jāpārdara,” savos novērojumos, jau vairākus gadus uzraugot jauniešus vasaras darbā, dalās Liega.
Anna un Valērija atzīst, ka darbs
labiekārtošanas jomā nav īpaši
grūts, tomēr reizēm pēc ilgākas
ravēšanas sāpot mugura. Nākamajā
gadā meitenes plāno pieteikties darbam kādā no pašvaldības bērnudārziem par audzinātāju palīdzēm, labprāt to darītu jau šogad, taču vēl gadiņu jāpaaugas.

Darbam pašvaldības bērnudārzos
šogad pieteikušies neierasti daudz
puiši. PII “Mārzemīte” šomēnes
strādā 9 puiši – septiņi par audzi
nātāju palīgiem, divi teritorijas labiekārtošanas darbos.
Brīdī, kad apciemojam jauniešus,
visi kopā ar bērniem ir spēļu laukumos. Divi spēlē futbolu ar bariņu
bērnu, vairāki puiši darbojas pie
šūpolēm.
Sešpadsmitgadīgais Ģirts stāsta,
ka viņam patīk darbs bērnudārzā īpaši organizējot bērniem dažādas aktivitātes. Brīdī, kad sarunājamies, Ģirts aizrautīgi spēlē ar
mazajiem futbolu. “Pagājušajā
gadā strādāju skolā teritorijas labiekārtošanā, šogad gribēju kaut
ko jaunu pamēģināt un darbs ar
bērniem likās laba iespēja. Man
patīk ar bērniem kopā kaut ko darīt,
piemēram, uzspēlēt futbolu. Tomēr
ar bērniem būt ilgi kopā nav arī tik
viegli, kā biju iedomājies. Bērni
nemitīgi prasa uzmanību, un brīžiem
tas sāk kļūt arī diezgan nogurdinoši,”
saka Ģirts. Nākošgad puisis plāno
meklēt iespēju strādāt darbu, kur
var vairāk nopelnīt.
Ronaldam, kuram pēc mēneša paliks jau 17, šī ir pirmā darba pieredze,
līdz šim puisis vairāk palīdzējis tēvam dažādos darbos. Tā kā patīk darboties ar bērniem, izvēlējies vasarā
tieši darbu bērnudārzā. “Organizējam
bērniem ārā dažādas aktivitātes,
viņiem ļoti patīk šūpoties lielajās
šūpolēs. Palīdzam audzinātājām
arī grupiņās – uzkopjam telpas un
spēlējam ar bērniem dažādas galda spēles. Kopā dziedam un rotaļājamies. Darbs man patīk, un tā ir arī
laba iespēja nopelnīt kabatasnaudu,” saka Ronalds.
PII “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma
ir priecīga par jauniešiem, kas izvēlas
vasarā strādāt, uzsverot, ka darbs
bērnudārzā ir arī vislabākā karjeras
izglītība. “Darba pieredze vasarā ir
lieliska iespēja jaunietim pamēģināt
dažādus darbus, pie reizes arī kaut
ko iemācoties. Kāds varbūt saprot,
ka šādu darbu dzīvē nekad negribētu
darīt. Vai arī – pastrādājot vasarā
bērnudārzā par audzinātāja palīgu,
saprot, ka darbs ar bērniem ir tieši
tas, ko viņš gribētu dzīvē darīt.”

Sākas pieteikšanās Mārupes
sporta centra nodarbībām
Uzņemšana Mārupes Sporta centra nodarbībām 2019./2020. mācību gadam norisināsies no 8.jūlija
līdz 1.oktobrim. Esošos MSC
audzēkņus aicinām pārslēgt līgumus, sākot no 8.jūlija. Savukārt
audzēkņiem, kuri uzsāks treniņus
pirmo gadu, uzņemšana sāksies no
1.septembra.

S

askaņā ar Mārupes novada
domes 26.06.2019. sēdes lēmumu nr. 19 no 2019.gada
1.oktobra līdz 2020.gada 31.maijam
par Mārupes Sporta centra nodar-

bībām tiek noteikts līdzmaksājums
EUR 12,40 +PVN apmērā vienam
audzēknim mēnesī.
Ar Māruspes Sporta centra nodarbībām, informāciju par līguma
slēgšanu un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā
Sports.
Dokumenti iesniedzami personīgi Mārupes Sporta centrā, Kantora
ielā 97, iepriekš piesakoties pa
tālr.67687150 vai e-pastu: egita.
vaicekone@marupe.lv
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Pašvaldībā
Mārupes vēstis

Informācija par Publisko iepirkumu Domes lēmumi 26.jūnija sēdē
likuma kārtībā veiktajiem
Apstiprināja zemes ierīcības pro- tu) Ralfu Freibergu, personas kods
jektus, piešķīra adreses un mainīja 170591-10900, par izciliem sasnieguiepirkumiem jūnijā
lietošanas mērķi vairākiem nekust- miem 2019.gada Pasaules hokeja
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu remonts, SIA “REIMIKS”;
SIA “ULRE”, līguma summa 116
872,04 eiro bez PVN.
Automašīnas noma (operatīvais
līzings) uz 3 gadiem, piegādātāju
apvienība SIA “Green Motors” un
SIA “SEB līzings”, līguma summa
23 357,16 eiro bez PVN.
Pagalma labiekārtošanas būvdarbi Viršu ielā 20, Tīrainē, SIA “Alejas
projekti”, līguma summa 115 320,26
eiro bez PVN.
Saimniecības un higiēnas preču
piegāde, SIA “SELDING”, līguma
summa līdz 41 999,99 eiro bez PVN.
Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un
zemes ierīcības pakalpojumi, SIA
“A2 Grupa”; SIA “GEOPOLS”; SIA
“GEOPOLS.LV”, līgumu summa līdz
41 999,99 eiro bez PVN.
Bruģēšanas darbi Mārupes
novadā, SIA “TILTS”, līguma summa 42 299,79 eiro bez PVN.
Poligrāfijas drukas pakalpojumi,
SIA “GR ART & PRINT”, līguma summa 41 999,99 eiro bez PVN.

Par rotaļu laukuma iekārtu piegādi, SIA “GoPlay”; SIA “JLD”, līgumu
summa 20 674,00 eiro bez PVN.
Apskaņošanas sistēmas piegāde
un uzstādīšana Jaunmārupes stadionā, SIA “AUDIO AE”, līguma summa 15 988,48 eiro bez PVN.
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Ielu un ceļu apstrāde, izmantojot
divkārtu virsmas apstrādi Mārupes
novadā, piedāvājumu iesniegšana
līdz 09.07.2019.
Labiekārtojuma elementu piegāde
un uzstādīšana Mārupes novadā,
piedāvājumu iesniegšana līdz
08.07.2019.
Reprezentācijas preču iegāde
Mārupes novada pašvaldībai,
piedāvājumu iesniegšana līdz
04.07.2019.
Mārupes vidusskolas vecās skolas
ēkas siltināšana un logu nomaiņa,
piedāvājumu cenas pārsniedz
pasūtītāja plānotos finanšu līdzek
ļus šī līguma izpildei, iepirkuma procedūra pārtraukta.
Domes izpilddirektors K.Ločs

Jūnijā notikuši iedzīvotāju forumi

Attīstības programmas 2020.–
2026.gadam izstrādes ietvaros
jūnijā tika organizēti iedzīvotāju forumi Tīraines, Mārupes, Skultes un
Jaunmārupes ciemos.

V

isaktīvākie iedzīvotāji bija Jaunmārupē, savukārt
Mārupē atnāca tikai daži
iedzīvotāji. Iedzīvotāji izteica
ierosinājumus gan par novada attīstību, īpaši par dažādiem labiekārtošanas darbiem un sporta jomas
attīstību. Kā arī, izmantojot iespēju klātienē tikties ar pašvaldības
pārstāvjiem, tika uzdoti ikdienišķi
apsaimniekošanas jautājumi novada sakārtošanai.
Atbildot uz nozīmīgākajiem
iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem,
informējam par to virzību.
Tīrainē, Viršu ielā (starp 13., 14. un
15.māju) jau šogad plānoti pagalma
labiekārtošanas darbi, tai skaitā rotaļu laukuma sakārtošana. Uz šo
brīdi iepirkuma procedūra ir noslēgusies un jau tuvākajā laikā tiks
parakstīts būvdarbu līgums.
Par meliorācijas grāvju kopšanu
un tīrīšanu, pašvaldībai ir tiesības
meliorācijas grāvjus kopt tikai un
vienīgi pašvaldības īpašumā (bieži
vien pašvaldībai pieder tikai puse no
grāvja), savukārt privātīpašumos par
to jārūpējas pašiem īpašniekiem.
Vairākkārt izskanēja priekšlikumi
par publiskas peldvietas ierīkošanu novadā, ko izvērtējot, speciālisti nonāca pie secinājuma, ka nav
pašvaldības īpašumā tādas ūdenstilpnes, kurās būtu pietiekama ūdens
caurplūde, lai nodrošinātu peldvietai
atbilstošas ūdens prasības.
Jaunmārupē pēc jaunā gājē-
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ju / velosipēdu celiņa izbūves no
Loka ceļa līdz Jaunmārupes skolai nākamajā gadā plānots turpināt
teritorijas labiekārtošanas darbus
Jaunmārupē un izbūvēt jaunus
celiņus, kas savienos gājēju / velosipēdu ceļu Mazcenu alejā ar skeitparku un parka celiņiem.
Kā būtisku jautājumu iedzīvotāji uzsvēra zaru utilizāciju, kuri saskaņā ar saistošajiem noteikumiem
Nr. 9/2011 (Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes
novadā) uzskatāmi par bioloģiski
noārdāmiem dārzu un parku atkritumiem un dedzināt tos nav atļauts.
Tos var utilizēt, nogādājot Mārupes
atkritumu šķirošanas un apstrādes
kompleksā, vai tos sašķeldot un
izmantot krūmu apdobju mulčēšanai vai kompostā. Ja nepieciešams
šķeldošanas pakalpojums, jāvēršas
pie attiecīgo pakalpojuma sniedzējiem (pašvaldība šādu pakalpojumu
nenodrošina)
Vairākas sūdzības no iedzīvotājiem izskanēja saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, tādējādi
pašvaldība plāno pārrunāt problēmu jautājumus ar atkritumu apsaimniekotāju. Vēršam uzmanību,
ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas
problēmjautājumi (dalīti vākto atkritumu konteineru skaits, izvešanas
biežums, konteineru novietojums
u.c.) vispirms būtu jārisina ar savu
namu apsaimniekotāju. Namu apsaimniekotājs, pārstāvot iedzīvotāju intereses, ir noslēdzis pakalpojuma līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju un šī līguma ietvaros ir
iespējams arī mainīt pakalpojuma
nosacījumus.
Skultes iedzīvotājus vairāk uztrauca teritorijas labiekārtošana un
pastaigu vietu sakārtošana, ko pakāpeniski pašvaldība plāno arī risi
nāt. Par Skultes mazdārziņu zemes
gabalu nomas līgumu sakārtošanu,
iedzīvotāji aicināti atsaukties, piesakoties Pašvaldības īpašumu pārvaldē (Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, Aivars Svirido, aivars.svirido@
marupe.lv, t - 67687148).
Paldies iedzīvotājiem par atsaucību un līdzdalību forumos!
Attīstības nodaļas vadītāja
Ilze Krēmere

amajiem īpašumiem.
Lēma piedalīties Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” līdzfinansētā projektā “Labās prakses un
pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu
risinājumiem Islandē un Zviedrijā”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 940,00 eiro.
Lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai šādām personām.
Lēma piedalīties Rīgas plānošanas
reģiona
koordinētā
Eiropas
Savienības pētniecības un inovāciju
ietvarprogrammas “Horizon 2020”
projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa
emisiju reģionos līdz 2050.gadam”
(C -TRACK-50).
Lēma par finansiāla atbalsta
piešķiršanu vairākiem novada sportistiem un mūziķiem.
Lēma apbalvot sportistu (hokejis-

čempionātā Slovākijā, pārstāvot
Latvijas hokeja izlasi, ar naudas
balvu 700,00 eiro apmērā.
Lēma organizēt konkursu par
tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu starptautisku jāšanas
sacensību “Future show jumping cup
2019” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.
gadā dažādu vecumu grupām.
Apstiprināja privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem 12,40 eiro +PVN apmērā.
Apstiprināja Mārupes Valsts
ģimnāzijas nolikumu un saskaņoja interešu izglītības programmas.
Lēma atbalstīt PII “Zeltrīti”, Skultes
sākumskolas pirmsskolas un
Mārupes pamatskolas pirmsskolas
dalību Eiropas Savienības ERASMUS
+ programmas Pamatdarbības
Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā Nr.2019-1-LV01-KA101-060155

“Īpašais laiks īpašiem bērniem”.
Projekta kopējais finansējums 44
776,70 eiro.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu par laika periodu no
01.01.2018. līdz 31.12.2018.
Lēma izsludināt izsoli par tiesībām
nomāt zemes gabalu 0,2601 ha
platībā un uz tā esošās būves ar
kopējo platību 214,2 m2 – pirts ēku
170,80 m2 platībā un šķūni 43,40
m2, kas atrodas Skultes ielā 23,
kadastra Nr.8076 001 0018, pirts
pakalpojumu sniegšanai Mārupes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pieņēma Mārupes novada domes
saistošos noteikumus Nr. 15/2019
„Grozījumi Mārupes novada domes
2019.gada 23.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes
novada pašvaldības 2019. gada
budžeta apstiprināšanu””
Domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe

Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 31 mājsaimniecības
pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Lai veicinātu dzīvojamo māju
pieslēgumu izbūvi centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, Mārupes
pašvaldība jau kopš 2016.gada
regulāri izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai centrali
zētās kanalizācijas sistēmas izbūvei atsevišķām iedzīvotāju
grupām (daudzbērnu ģimenēm,
trūcīgajiem, maznodrošinātajiem,
personām ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, politiski represētajiem u.c.).

K

ārtību, kādā iedzīvotājiem
tiek piešķirts līdzfinansējums, nosaka Mārupes
novada domes 2016. gada 21.decembra saistošie noteikumi „Par
Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai”.
2018.gada jūnijā ir stājušies spēkā
grozījumi saistošajos noteikumos,
papildinot to personu loku, kas var
pieteikties uz pašvaldības atbalstu
kanalizācijas pieslēguma izbūvei.
Tagad uz pašvaldības atbalstu var
pretendēt arī pensionāri un personas, kuru apgādībā ir bērns/-i līdz 18
gadu vecumam, kura/-u deklarētā
dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā

īpašumā. Tāpat uz atbalstu var pretendēt juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzī
vojamo māju, ja tai ir piešķirtas tiesības nodrošināt pieslēguma izbūvi šai
daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.
2019.gada 8.martā laikrakstā
„Mārupes Vēstis” tika publicēts
pašvaldības aicinājums pieteikties līdzfinansējumam centrali
zētās kanalizācijas pieslēgšanai. No
2019.gada 11.marta līdz 9.aprīlim
Mārupes novada pašvaldībā tika
saņemti 60 pieteikumi. Pašvaldības
speciāli izveidota komisija izvērtēja
saņemtos pieteikumus un lēma 31
pieteikumu atzīt par apmierināmu
un atbilstošu noteikumu prasībām.
18 pieteikumi tika atzīti par noraidāmiem, konstatējot iesniedzēju neatbilstību saistošo noteikumu prasībām, un 2 pieteikumi netika izskatīti pēc būtības. Savukārt
9 iesniedzējiem, kuri atbilda visām
saistošo noteikumu prasībām, nepietiekama budžeta dēļ piešķirtas
tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā
prioritārā kārtībā. Mārupes novada
dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu 31 mājsaimniecības

pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai par kopējo summu
50 006,94 eiro apmērā.
Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet
ne vairāk kā 2 500,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Papildinātajām personu kategorijām (pensionārs un persona, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam) līdzfinansējums tiek
piešķirts 80% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav
lielākas par 2 500,00 eiro par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu.
Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet
ne vairāk kā 5 000,00 eiro par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 eiro, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.
Nākamo konkursu līdzfinansējuma saņemšanai centralizētās kanali
zācijas pieslēgšanai plānots izslu
dināt 2019.gada oktobrī. Sekojiet
līdzi jaunumiem pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv un izdevumā
“Mārupes Vēstis”.

Uzsāks decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu
pieņemšanas vietas izbūvi Mārupes novadā
Ar š.g. 9.februāri stājās spēkā
saistošie noteikumi Nr.17/2018
“Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Mārupes novadā”
(turpmāk – noteikumi), kas paredz
jaunu decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem
novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo
ciemos, un kuru īpašums nav
pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.

N

oteikumi paredz pienākumu
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu
īpašniekiem reģistrēt individuālo
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
krājtvertnes un septiķus, kas nav
pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja (A/S
Mārupes komunālie pakalpojumi)
izveidotā datubāzē. Datu reģistrs
pilnībā jāizveido līdz 2021.gada
beigām. Tāpat decentralizēto kanali

zācijas sistēmu īpašniekiem ir jānodrošina obligāta uzkrāto notekūdeņu
izvešana, izmantojot decentralizēto
kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kā arī jānodrošina
attiecīgo iekārtu apkope.
Sākot ar 2019.gada 1.oktobri,
notekūdeņus un nosēdumus no
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām Mārupes pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt
un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējies Mārupes novada domē, atbildīs
noteikumos noteiktajām prasībām
un būs noslēdzis ar centralizētās
kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vie
tas īpašnieku, valdītāju vai turētāju
līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.
Latvijas
vides
aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta “Decentralizēto kanalizācijas
notekūdeņu pieņemšanas vietas

ierīkošana Mārupes novadā” ietvaros
līdz 2019.gada septembra beigām
tiks izbūvēts decentralizēto kanali
zācijas notekūdeņu pieņemšanas
punkts Tīrainē pašvaldības īpašuma saimnieciskajā teritorijā, lai
novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanali
zācijas notekūdeņu savākšanu un
attīrīšanu.
Vadlīnijas decentralizēto kanali
zācijas sistēmu apsaimniekošanai un reģistrācijai pieejamas A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi” un Mārupes novada domes
mājaslapā. Papildu informāciju
par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistrēšanu var iegūt A/S
“Mārupes komunālie pakalpojumi”,
darba laikā, zvanot uz tālruņa numuriem 28670000, 67915279, rakstot uz e-pasta adresi info@mkp.lv
vai klātienē, vēršoties birojā Viršu
ielā 6, Tīrainē.
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Būtiski pieaudzis absolventu
mācību sasniegumu līmenis
Šogad 192 Mārupes jaunieši
saņēma pamatskolas un vidusskolas beigšanas apliecības. 146 9.
klašu absolventi saņēma apliecības
par pamatizglītības ieguvi, bet 46
12.klašu absolventi – atestātus par
vidējās vispārējas izglītības ieguvi.

T

urpinot tradīciju, 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 patei
cībām un naudas balvām šogad tika sumināti kopumā 92 absolventi, kas mācījušies gan Mārupes
pašvaldības izglītības iestādēs,
gan tie, kas deklarēti Mārupē, bet
mācījušies citās Latvijas skolās.
Mārupes novada dome sveica arī
izlaiduma klašu audzinātājus –
Mārupes vidusskolas skolotājus
Ingūnu Grīnerti (9.a), Eviju Milzarāju
(9.b), Initu Stāmuri (9.d), Ingu Cirsi
(12.a), Gundegu Dzeni (12.b), Ingrīdu
Ļaudamu (12.c), Mārupes pamatskolas 9.klases audzinātāju Raimondu
Godu un Jaunmārupes pamatskolas skolotājus Indru Stanki (9.a) un
Alvi Reini (9.b).
Par augstiem mācību sasniegumiem tika sveikti šādi skolēni:
Mārupes vidusskola
9.klase: Apine Asnāte Sabīne,
Gaveiks Rihards, Legzdiņa Anna
Līga, Munde Linda, Šķerbergs Toms,
Gaveika Marta, Grīnberga Keita Karla,
Kaufmane Madara, Krastiņš Verners,
Robežniece Liene, Šķeltiņa Benita;
12.klase: Dāvis Dejus, Zāģere Anna
Elīza
Mārupes pamatskola
9.klase: Ēriks Dimitrijevs, Roberts
Druska

Jaunmārupes pamatskola
9.klase: Dižgalvis Rolands Māris,
Jansons Edvards, Niedre Karlīna,
Bukovska Amanda, Maļinovskis
Lauris, Miķelsons Ernests, Savicka
Marta Kristiāna, Aseriņš Roberts,
Jermakova Kristīne, Ozola Alise,
Beļakova Krista, Medniece Anete,
Melkins Mārcis, Zaķis Jānis.
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija
9.klase: Laipniece Sabīne Marija
12.klase: Gavrilova Elizaveta,
Kristsons Ēriks, Stražinska Katrīna,
Reidzāns Mārtiņš, Osis Alberts,
Romans Rūdolfs, Pušmucāns
Patriks, Skuja Reinis Kristers,
Bite Ralfs Gothards, Kvāle Laura
Elizabete, Dankovska Katrīna,
Nelsons Dāvis Edvards, Podze
Rūta, Ķiece Everita, Karele Emija
Nikola, Roderts Ervins, Raudis Jānis
Mārtiņš, Kļaviņa Sabīne.
Rīgas Valsts 2.ģimnāzija
9.klase: Luīze Džeimsa, Paula
Miķelsone, Una Vancāne
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
9.klase: Slaidiņa Marija, Kaņepe
Elīza, Briedis Kristaps, Lesniece
Laura, Vīksna Helma, Jakovļeva
Beatrise, Savickis Gustavs Kārlis
12.klase: Mogiļnijs Aleksis,
Audriņš Toms
Rīgas Angļu ģimnāzija
9.klase: Marta Mežīte, Viesturs
Pastars
12.klase: Irēna Zvirbule, Marta
Bergmane
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
9.klase: Alise Jurkova, Marija
Zemļinska,
Lana
Ribņikova,
Margarita Koļuškina, Ērika Deņisova
Rīgas 95. vidusskola
9.klase: Marks Saņņikovs

12.klase: Julija Boroduļina
Rīgas 34.vidusskola
9.klase: Ameriks Jans
Rīgas Igauņu pamatskola
9.klase: Emīlija Loreta Kantiševa
Rīgas 94.vidusskola
9.klase: Aleksandrs Stepakins
Rīgas 13.vidusskola
9.klase: Artūrs Trubicins, Ladislavs
Cibuļskis

Pievienojoties diviem jauniem
partneriem – Ropažu un Stopiņu
novadiem, kopējais jaunajiem
uzņēmējiem pieejamo grantu apmērs šogad ir pieaudzis līdz 80 000
eiro. Programmas “(ie)dvesma”
grantus varēs saņemt gan jau
strādājoši uzņēmumi, gan vēl
neīstenotu biznesa ideju autori.
Projektu pieņemšana sāksies 2.
septembrī, bet jau šobrīd programmas īstenotāji aicina iepazīties visus interesentus ar konkursa nosacījumiem.

G

rantu programmas aizsācējiem un iepriekšējā gada
sadarbības partneriem
- SEB bankai, Jūrmalas pilsētai,
Mārupes, Olaines, Ķekavas un
Siguldas novadiem, šogad pievie
nojušies arī Ropažu un Stopiņu novadi, paplašinot grantu programmas
darbības teritoriju un finansējuma
apjomu. Katrs no partneriem piešķirs
10 000 eiro finansējumu, uz kuru
varēs pretendēt uzņēmumi, kas veic
vai plāno veikt saimniecisko darbību
kādā no septiņām grantu programmām iesaistītajām pašvaldībām un
kuri dibināti pirms ne vairāk kā trim
gadiem, kā arī fiziskas personas, kas
vēlas īstenot savas biznesa idejas.
Maksimālā naudas summa vie

piektdiena, 5.jūlijs 2019

Žūrijas komisijā darbosies
pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas
pilsētas domes, Ķekavas novada pašvaldības, Mārupes novada
Domes, Olaines novada pašvaldības, Siguldas novada pašvaldības, Ropažu novada pašvaldības,
Stopiņu novada domes, attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”, Latvijas

Mārupes novada dome paziņo, ka ar 2019.gada 26.jūnija domes sēdes
lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr.8) ir apstiprināti saistošie noteikumi
Nr.14/2019 „Par Mārupes novada domes 2009.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes novada saimniecības „Priekūnas” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. Detālplānojums zaudē
spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.
Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā.

Rīgas 61.vidusskola
9.klase:Dana Gržibovska
12.klase: Marija Ovlaščenko, Arina
Juraļeviča

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2019
Pieņemti ar Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija sēdes Nr.8
lēmumu Nr. 6

Rīgas Centra Humanitārā vidus
skola
9.klase: Alise Cīrule

Par Mārupes novada domes 2009.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes novada saimniecības „Priekūnas” detālplānojums”
atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmo daļu.
1. Atzīt Mārupes novada domes 2009.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.16 „Mārupes novada saimniecības „Priekūnas” detālplānojums” par spēku zaudējušiem.
2. Atzīt, ka „Mārupes novada saimniecības „Priekūnas” detālplānojums”, tai skaitā ar detālplānojumu noteiktās plānotā ceļa sarkanās līnijas, zaudē spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi.

Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija
9.klase: Elizabete Karjuse,
Markuss Zaldenieks, Stella Narvila
12.klase: Kaspars Markuss Molla
Rīgas Ostvalda vidusskola
9. klase: Lija Tureca
12.klase: Elizabete Livdāne
Rīgas 15.vidusskola
9.klase: Anastasija Ivanova
Rīgas 49.vidusskola
9.klase: Elīza Eiduse
Rīgas 40.vidusskola
12.klase: Margarita Petrova,
Marija Meškova
Ziemeļvalstu ģimnāzija
9.klase: Ričards Rozentāls
J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna
vidusskola
12.klase: Kristina Mamedova

Mārupes uzņēmējus aicina pieteikties grantu
programmai (ie)dvesma
nam grantam ir 10 000 eiro, un
šogad plānots izsniegt vismaz astoņus grantus. Granta līdzekļus
varēs izmantot saimnieciskiem
mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai uzsāktu savu biznesu.
Projektu pieņemšana sāksies 2.
septembrī, un tā noslēgsies 30. septembrī. Iesniegtos projektus vērtēs
žūrijas komisija, kuras sastāvā būs
uzņēmējdarbības profesionāļi un
pašvaldību pārstāvji. Rezultātu
paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 14. novembrī.
Pirms projektu iesniegšanas kat
rā no pašvaldībām notiks seminārs,
lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem
labāk sagatavoties dalībai grantu
programmā.
Semināru norise:
27.augustā seminārs Ķekavā;
28.augustā seminārs Siguldā;
3.septembrī seminārs Stopiņos
(Ropažu un Stopiņu grantu programmas jaunajiem dalībniekiem);
4. septembrī seminārs Jūrmalā;
5. septembrī seminārs Mārupē
(Mārupes un Olaines grantu prog
rammas jaunajiem dalībniekiem).

Paziņojums par saimniecības
„Priekūnas” 2009.gada
detālplānojuma atcelšanu

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe

Pašvaldība izsludina konkursu par
jāšanas sacensību organizēšanai
Lai sekmētu sporta attīstību un pieejamību ikvienam Mārupes novada
iedzīvotājam, tādējādi veicinot veselīgu dzīvesveidu, kā arī iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās, Mārupes novada dome izsludina konkursu par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu starptautisku jāšanas sacensību “Future show jumping cup 2019” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām.
Pieteikumi iesniedzami līdz 29.jūlijam personīgi Mārupes novada domes
Klientu apkalpošanas centrā vai sūtot pa pastu Mārupes novada domei,
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Novada ziņas.

Investīciju un attīstības aģentūras
Jūrmalas Biznesa inkubatora,
Jūrmalas pilsētas domes Uzņēmēju
konsultatīvās padomes, biedrības
“Ķekavas Novada uzņēmēju padome”, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes, Nodibinājuma
“Olaines novada uzņēmējdarbības
atbalsta centrs”, Siguldas novada
Uzņēmēju konsultatīvās padomes,
biedrības ”Ropažu novada uzņēmēji”,
biedrības “Stopiņu novada uzņēmēju biedrība”.
Saņemto pieteikumu atlase notiks
četrās kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan
biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas
un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Grantu programma (ie)dvesma tika
uzsākta 2017. gadā. No saņemtajiem vairāk nekā 30 projektiem žūrija atlasīja sešus grantu ieguvējus,
kopumā tiem piešķirot 40 000 eiro.
Savukārt 2018. gadā no saņemtajiem vairāk nekā 50 projektiem žūrija atlasīja septiņus grantu ieguvējus, kopumā piešķirot 60 000 eiro.
Plašāka informācija par grantu prog
rammu un tajā atbalstītajiem projektiem pieejama www.seb.lv/ie
dvesma.
Jautājumā par grantu programmu
sazināties ar Uzņēmējdarbības attīstības konsultanti Jolantu Kursišu,
tālr. 67149856, e-pasts: jolanta.kursisa@marupe.lv

3

Novadā

Mārupes vēstis

Projekts “KOPA” meklē līderus 19 Latvijas novados
Līdz 21.jūlijam projekts “KOPA”
aicina pieteikties esošos un topošos
līderus, kuriem ir vēlme uzlabot dzī
vi savā apkaimē un iesaistīties risi
nājumu darbnīcu organizēšanā.
Līderi tiek meklēti Alsungas, Amatas, Babītes, Baldones, Ikšķiles,
Jaunpiebalgas, Ķeguma, Kuldīgas,
Lielvārdes, Līgatnes, Mārupes,
Ogres, Olaines, Priekuļu, Raunas,
Skrundas un Vecpiebalgas novados,
kā arī Raiskuma un Vaives pagastos. Pieteikšanās notiek, aizpildot
e-anketu:
http://ej.uz/pieteikumsKOPA.

P

rojekts “KOPA” esošajiem
un topošajiem līderiem
piedāvās atbalstu risinājumu darbnīcu organizēšanai savās
apkaimēs, kā arī ekspertu palīdzību konkrētu problēmu atrisināšanai.
Tāpat līderiem būs iespēja piedalīties
apmācībās un pieredzes apmaiņā.
Papildus informāciju var iegūt pro-

jekta profilā sociālajā tīklā Facebook.
com: http://fb.me/projektsKOPA .
“Dalībai projektā “KOPA” mēs
aicinām pieteikties gan esošos, gan
topošos līderus, kuri ir gatavi meklēt
jaunus risinājumus izaicinājumiem
un domāt “ārpus rāmjiem”. Projekta
īstenošanā tiks izmantotas “Viedo
ciemu” idejas, kas paredz veicināt
iedzīvotāju spējas izmantot pieejamos resursus un savstarpēji sadarboties,” stāsta biedrības “Pierīgas
partnerība” administratīvā vadītāja un projekta idejas autore Alīna
Lukjanceva.
Projekta “KOPA” mērķis ir sekmēt
kopienu iesaisti savu vajadzību apzi
nāšanā un risinājumu īstenošanā,
sniedzot tām atbalstu un stiprinot
to ilgtspējīgu izaugsmi.
Projekta ietvaros tiks organizētas apkaimes darbnīcas partneru
darbības teritorijās, kas aptver 19
Latvijas novadus. Darbnīcu laikā vie
tējie iedzīvotāji apzinās un praktiski risinās aktuālos jautājumus un

izaicinājumus savās kopienās.
Projekta laikā tiks organizētas
kopienu līderu apmācības, pieredzes
braucieni, apzināti un elektroniski
fiksēti iesaistīto kopienu resursi,
izveidoti video stāsti par kopienu
aktivizēšanu, kā arī izveidots informatīvs materiāls par kopienu aktivi
zēšanu un iesaisti.
Projektu ar Eiropas Lauksaim
niecības fonda lauku attīstībai atbalstu īsteno četri partneri - biedrība
“Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”,
biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.
Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.
332-000003 tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Starpteritoriālā
un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Seniori aicināti pieteikties veselības
veicināšanas ekskursijai
Vasaras sezonu noslēdzot,
2019.gada 30.augustā piedāvājam
Veselības maršrutu ar ekoloģiskās
saimniecības apciemojumu un produktu degustāciju, kā arī vingrošanu
un fizisku izkustēšanos. Ekskursijas
laikā uztura speciālists stāstīs par
veselīgu uzturu, kā arī notiks aktīva
diskusija, atbildot uz jautājumiem.
Programma:
9.00- Pulcēšanās Skultes ciemā
(pie Dienas centra)
9.20- Pulcēšanās Jaunmārupē
(pie Dienas centra)
9.40- Pulcēšanās Tīrainē (pie
Mārupes pamatskolas)
10.00- Pulcēšanās Mārupē (pie
novada Domes)
12.00- ķirbju audzēšanas saimniecības „Kliblapsas” apmeklējums
(Tukuma novads, Pūres pagasts)
Ekskursijas maršruts: Tukuma
novads, Pūres pagasts, saimniecība
„Kliblapsas”- lielākais ķirbju audzētājs Latvijā. Ekskursijas ilgums ~ 6 h.

Ķirbis ir Latvijas superoga, absolūti lokāls produkts, kura popularitāte ar katru gadu vērienīgi pieaug.
Augs satur ļoti daudz minerālvielas,
vitamīnus, daudz kālija, kas ir nepieciešams cilvēkiem ar arteriālo hipertenziju. Ķirbis satur daudz
ūdens, kas ierindo to diētisko produktu augšgalā, jo satur maz kalorijas. Ķirbim ir vēl viena priekšrocībatā audzēšanā netiek izmantoti pesticīdi un to biezā miza ir ekoloģiska
tīra, ko arī izmanto uzturā un ārstniecībā. Ir ļoti daudz ķirbju šķirnes,
un katrai ir savs īpašais pielietojums
uzturā un veselībā. Produkts saglabā savu augsto uzturvērtību visu gadu un ir viegli uzglabājams svaigā
veidā, kas ir liela priekšrocība salīdzi
not ar daudziem citiem dārzeņiem.
13.30- 14.30 – vingrošana (aktīva nodarbība sporta tērpos)
16.00 – 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);
3. Ēdiens vai uzkodas ekskursijas
laikā;
4. Ja dalībnieki vēlēsies iegādāties
kādus produktus līdzņemšanai, tie
būs par atsevišķu samaksu.
Pieteikšanās:
Tel. 29467859, Anda Radziņa
(Biedrība “Veselībai un attīstībai”)
Pieteikšanās obligāta, vietu skaits
ierobežots. Pieteikties līdz 25.augustam.
Dalība ekskursijā ir bez maksas.
To 100% apmērā finansē Eiropas
Sociālais fonds un valsts projekta
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Mārupieši akcijā nodevuši 15
tonnas nolietotās elektronikas,
riepu un lielgabarīta atkritumu
Šā gada 17.jūnijā vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco
Baltia vide” Mārupes novadā organizēja bezmaksas nolietotās elektronikas, lielgabarīta un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu
savākšanas akciju. Akcijas ietvaros
SIA “Eco Baltia vide” no pieteiktajām adresēm savāca kopumā vairāk
nekā 15 tonnas atkritumu.

K

opumā iedzīvotāji nodevuši
6,01 tonnu lielgabarīta atkritumu, 4,72 tonnas nolietoto riepu un vēl 4,34 tonnas nolietoto elektroiekārtu. Nolietotās
riepas un elektroiekārtas SIA “Eco

Baltia vide” nodos pārstrādei.
Mārupes novada iedzīvotāji nolietotās elektrotehnikas izvešanu
bez maksas var pieteikt arī ikdie
nā, zvanot uz SIA “Eco Baltia vide”
klientu apkalpošanas centru pa
tālr.8717 vai rakstot uz marupe@
ecobaltiavide.lv.
Šogad šī bija jau otrā šāda veida akcija Mārupes novadā, ko nodrošināja SIA “Eco Baltia vide”, lai
kopā rūpētos par tīru un sakoptu
vidi un sniegtu iespēju iedzīvotājiem ērti atbrīvoties no nestandarta atkritumiem, ko nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos.

Veselības diena Skultes ciemā
Mārupes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties veselības dienā Skultes
ciemā, kas notiks 31.augustā Skultes
stadionā.
Pasākuma programma:
10:00 – 11:00
dalībnieku ierašanās un
reģistrācija
11:00
pasākuma atklāšana
11:30 – 16:30
komandu sporta spēles
11:30 – 16:30
individuālās disciplīnas
11:30 – 17:00
aktivitātes bērniem
17:30
apbalvošana
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Komandu disciplīnu programma
11:30 – 16:30 Volejbols
11:30 – 16:30 Basketbols
11:30 – 16:30 Futbols
11:30 – 16:30 Tautas bumba
Individuālo disciplīnu programma
11:30 – 16:30 Šautriņu mešana
11:30 – 16:30 Lidojošie šķīvīši
11:30 – 16:30 Šķēršļu joslas
11:30 – 16:30 Ģimenes stafete
11:30 – 16:30 Jautrības stafete
Pasākuma nolikumu skatīt
Mārupes novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv
Bērniem līdz 12 gadu vecumam
darbosies bērnu pilsētiņa.
Pasākuma laikā būs iespēja iegūt
informāciju par aktīvās atpūtas

iespējām Mārupes novadā.
Skultes dienas ietvaros plkst.
11:00 aicinām uz diskusiju pieredzējuša speciālista vadībā:
- par sabiedrībā valdošo stereotipu
un priekšstatu maiņas pasākumiem
par sievietes un vīrieša lomām un
tām atbilstošu uzvedību attiecībā
uz rūpēm par savu veselību un dzī
vesveidu;
- par dzīvesveidu un veselības
paradumiem, kas samazina risku
iegūt invaliditāti, par iespējām
uzlabot ar veselības stāvokli saistīto dzīves kvalitāti;
- par iedzīvotāju veselības stāvokļa
uzlabošanu, lai veicinātu iespēju
vairāk iedzīvotājiem iesaistīties
darba tirgū un turpināt strādāt arī
pēc 55 gadu vecuma.

piektdiena, 5.jūlijs 2019
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Mārupes pamatskolai 70

Vasaras šaha turnīrs
Jaunmārupes pamatskolā

7. jūnijā Mārupes pamatskola
nosvinēja 70 gadu jubileju, pulcējot
kopā tagadējos un bijušos
darbiniekus, viesus - pašvaldības,
novada izglītības iestāžu, Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pārstāvjus, skolas absolventus.

P

asākuma pirmajā daļā ģimeniskā gaisotnē ilggadējiem darbiniekiem tika pa
sniegti Mārupes novada pateicības raksti, skolas vēsturiskie fakti tika iepazīti, viesiem piedaloties
interaktīvā viktorīnā, visiem kopā
bija iespēja veidot taureņu hologrammas. Muzikālo baudījumu
nodrošināja Nacionālā teātra aktrise Zane Dombrovska un mūziķis
Raimonds Macats.
Pasākuma otrajā daļā notika absolventu salidojums.
Skolas pedagogi bija parūpējušies par to, lai radītu svētku sajūtu ikvienam tā apmeklētājam.
Vakara gaitā viesiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs: zīmēt
savu vismīļāko skolotāju, ritmizēt
ar mūzikas instrumentiem, izrunāt
mēles mežģus trijās valodās, kā arī
bija iespēja pārbaudīt savu veselības
stāvokli un saņemt asinsriti uzlabojošu zāļu pili.
Mārupes pamatskolas kabinetos un gaiteņos tika izstādīta foto izstāde ar vēsturiski nozīmīgām
bildēm, kas absolventiem un bijušajiem darbiniekiem atsauca atmiņā

Jaunmārupes pamatskolā 4. jūnijā notika vasaras šaha turnīrs, kurā
piedalījās 19 dalībnieki.

Muzikālu sveicienu klātesošajiem veltīja Zane Dombrovska un Raimonds Macats

patīkamas atmiņas.
Salidojuma noslēgumā bija gan
vērienīga kūka, gan dejas līdz rītam. Mārupes pamatskola godam
nosvinēja savu 70 gadu jubileju!
70 gadu laikā Mārupes pamatskola ir piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas
- no mazas skoliņas ar 80 bērniem tā
izaugusi par skolu, kurā 2020.gadā,
pabeidzot jaunā korpusa būvniecību, tiks nodrošināta iespēja mācības apgūt līdz pat 1000 skolēniem.
1949.gadā celtā skola par patstāvīgu pamatskolu tiek izveidota no 1951./1952.mācību gada, to
atdalot no Mārupes septiņgadīgās
skolas. 1954.gada 8.septembrī skola tiek reorganizēta par Mārupes 2.
septiņgadīgo skolu. Gadu gaitā skolai vairākas reizes tiek mainīti no-

saukumi: Mārupes 2.astoņgadīgā
skola, Mārupes 2.deviņgadīgā skola,
1992.gada 1.septembrī skola tikusi
pie pašreizējā nosaukuma Mārupes
pamatskola. 1958.gadā notiek pirmais skolēnu izlaidums. Vēsturiski
pamatskola strādājusi pēc mazākumtautību pamatizglītības programmas, bet kopš 2000./2001.m.g.
1.septembra pirmklasnieki mācības
uzsāka valsts valodā. 2008.gadā
skola tika paplašināta, izbūvējot
bibliotēku, jaunus kabinetus, ēdnīcu un plašu sporta zāli. Tomēr laika
gaitā arī šīs telpas kļuvušas par mazu lielajam skolēnu skaitam, tāpēc
šobrīd skolā atkal norit būvniecības darbi, skolai piebūvējot jaunu
un plašu korpusu.

J

au ierastie viesi no Babītes
vidusskolas šoreiz nevarēja
ierasties, jo šis laiks sakrita ar dalību šaha nometnē “Vasaras
šaha akadēmija”. Uz to kopā ar
citiem dalībniekiem un treneriem
devās arī Babītes vidusskolas šaha treneris Viesturs Kapče ar saviem audzēkņiem, kā arī Jaunmārupes
pamatskolas 1.a klases skolniece
Madara Zutere. Bez ciemiņiem
tomēr mēs nepalikām un kuplā
skaitā ieradās viesi no Kuldīgas
ar treneri Viktoru Šteinbergu, kā
arī vēl divi dalībnieki, kas šahu apgūst Rīgas Šaha skolā pie trenera
Edgara Ungura un direktores un treneres Līgas Ungures.
Šajā turnīrā pirmo vietu ieguva 6. klasi beigusī Ance Reiha no
Kuldīgas, kura ieguva 6,5 punktus
no 7 iespējamiem, vienīgo puspunktu zaudējot pret Marku Raudenieku
no Jaunmārupes pamatskolas 3.a
klases. Otro vietu ar 5,5 punkti-

em ieguva Renārs Mūzis no Rīgas
Franču liceja 3.b klases, kurš trenējas Rīgas Šaha skolā pie trenera
Edgara Ungura. Trešo vietu ar 5 punktiem izcīnīja Benjamins Emanuēls
Pupiņš no Kuldīgas, 3. mācību
klase. Tā kā pirmo vietu turnīrā ieguva meitene, tad labākās meitenes
diplomu saņēma Meldra Zundovska
no Kuldīgas, 7. mācību klase, kura
ieguva 4 punktus. Labākais dalībnieks no Jaunmārupes pamatskolas bija Markus Raudenieks (3.a),
kurš ieguva 4 punktus un 6. vietu
kopvērtējumā. Labākais pirmās
mācību klases šahists turnīrā bija
Miķelis Dzērve no Jaunmārupes
pamatskolas 1.b klases.
Visi dalībnieki tika pie balvām,
protams, labākas saņēma augstāku
vietu ieguvēji. Pie diplomiem tika
pirmo trīs vietu ieguvēji un labākā
meitene. Viesi no Kuldīgas jau izteica aicinājumu mums rudenī braukt
pie viņiem uz Kuldīgu un piedalīties
turnīrā tur.
Šaha treneris Valdis
Troņenkovs

Anna Linda Rūtenberga: Tas ir ieguldītais darbs, kas atmaksājas un nes panākumus
Pašā vasaras sākumā pašvaldības izdevuma “Mārupes Vēstis” redakcija viesojās Mārupes Mūzikas
un mākslas skolā uz nelielu sarunu
ar Mārupes novada jauno un talantīgo pianisti Annu Lindu Rūtenbergu, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktori Daci Štrodahu
un pasniedzēju Silviju Notti, lai atklātu panākumu noslēpumu.

Č

etrpadsmit gadīgā Anna
Linda Rūtenberga apgūst klavierspēli Mārupes
mūzikas un mākslas skolā jau septiņus gadus un šī mācību gada laikā
audzēkne ar izciliem panākumiem
piedalījusies virknē konkursu un
nesusi Mārupes vārdu gan Latvijā,
gan pasaulē. Ievērojamie sasniegumi mudināja mūs paraudzīties dziļāk
un pastāstīt par sasniegto.
Pastāsti par konkursiem, kuros
šajā mācību gadā esi piedalījusies?
Anna Linda: Mācību gads iesākās
spraigi. 2018.gada septembrī piedalījos Latgales priekšpilsētas pianistu
konkursā “Mūsdienu klasika”, kurā
izcīnīju 2.vietu. Jāpiemin, ka 1.vietu
neieguva neviens no konkursantiem.
Šī gada janvārī Valmierā starptautiskā pianistu konkursā “Jautrītes
Putniņas konkurss” ieguvu 3.vietu.
Martā Nīcā konkursā ar ansambli
ieguvām 1.vietu. 4. un 5. maijā pabiju
Itālijā, kur piedalījos “14. A.Mocarta
starptautiskajā klavieru konkursā”
un ieguvu 2.vietu. Tad bija konkurss
Siguldā, kur izcīnīju 3.vietu.
8.jūnijā klavierspēles audzēknes
Anna Linda Rūtenberga piedalījās 1.Kauņas Mūzikas skolas organizētajā konkursā „TROFEO
MUSICALE 2019“. Ieguvu konkursa Grand Prix. 19 skolu konkurencē
konkursā “Talants Latvijai 2019”
ieguvu 1.vietu, par ko ir īpašs gandarījums.
Dace Štrodaha: Konkursā “Talants
Latvijai 2019” no skolas piedalījās
vairāki mūsu skolas audzēkņi - tu
bists Kārlis Bērziņš ieguva 1.vietu,
trombonists Toms Rožkalns izcīnīja 2.vietu. Ieguvām 2000 eiro nau-
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Anna Linda A.Mocarta starptautiskajā klavieru konkursā Itālijā

das balvu.
Kas Tevi, Anna Linda, motivē, iedvesmo mācīties, trenēties un pavadīt
neskaitāmas stundas pie klavierēm?
Anna Linda: Šobrīd motivē iespēja piedalīties un gūt panākumus
konkursos. Ir mērķis mācīties spēlēt.
Iedvesmo gan ārzemju pianisti, gan
mūsu Latviešu – Osokins, Šimkuss.
Sākumā bija grūti un gribēju atmest
ar roku, tomēr gan vecāki, gan skolotāji mudināja turpināt iesākto. Ne
brīdi nenožēloju savu izvēli un šobrīd tas ir ieguldītais darbs, kas
atmaksājas un nes panākumus.
Uzvaras konkursos sniedz ne tikai
gandarījumu un diplomu, bet arī naudas balvas. Par iegūto naudas balvu
esmu iegādājusies biļetes, lai dotos
uz klasiskās mūzikas koncertiem,
ko iepriekš tik aktīvi nebiju darījusi.
Vai ir kādi īpaši cilvēki, kuri devuši
īpašu ieguldījumu Tavā attīstībā?
Anna Linda: Tā ir skolotāja Silvija
Notte un mani vecāki.
Kāda ir panākumu atslēga?
Dace Štrodaha: Tas ir abpusējs
darbs. Protams skolotāja strādā
daudz stundas katru dienu, bet
tas nenotiktu, ja Anna nenāktu.

Prestižajā konkursā “Talants Latvijai 2019” jaunā pianiste
Anna Linda Rūtenberga ieguva 1.vietu

Sākumā, protams, bērns pretojas,
bet tad pierod pie darba organizācijas. Tikko bērnam ir kādi sasniegumi, arī pasniedzējam ir lielāka motivācija strādāt un aplis noslēdzas.
Nekas no šī nebūtu iespējams, ja
nebūtu šis ikdienas stundu darbs.

Anna strādā pa 4-5 stundām die
nā. Sasniegumi motivē, un es ceru, ka nākotnē mēs varēsim iet uz
Annas koncertiem un baudīt tāpat
kā Šimkusu un citus māksliniekus.
Silvija Notte: Tā atslēga ir arī paša
cilvēka apdāvinātība un darbspējas.

Anna ir izcilību mācās gan Mūzikas
un mākslas skolā, gan Mārupes vidusskolā.
Vide un ģimene veido bērnu.
Vecākiem ir ļoti liela ietekme, ir nepieciešams gan atbalsts, gan labs
piemērs. Annas mamma ir Mārupes
vidusskolas absolvente un beigusi
skolu ar zelta liecību, šobrīd strādā
skolā par pedagogu. Annas māsa
ir beigusi mūzikas skolu, apgūstot
ģitārspēli, brālis arī mācās mūzikas skolā.
Dace Štrodaha: Mārupe var lepoties ar mūsu audzēkni Annu Lindu,
jo šādi panākumi Mārupes mūzikas
skolas audzēkņiem, kā šogad, nav
bijuši. Anna spēlē arī klavieru an
samblī. Viņas vecuma bērni nemaz
nevar ko šādu paveikt. Meitenei ir
lielas darbspējas un talants. Šobrīd
kopumā jūtams, ka arī bērnos ir modusies interese par mūziku un klasiskās mūzikas koncertiem.
Vai Tev, Anna Linda, uzstājoties
uz skatuves, ir satraukums?
Anna Linda: Protams, pirms uzstāšanās un spēlējot pirmo skaņdarbu ir satraukums, kas spēlējot pāriet.
Silvija Notte: Annai ir augsta psiholoģiskā noturība, stabila nervu
sistēma un izcila atmiņa. Sākotnēji
Anna šķita tāds pārcilvēks - nekļūdījās, visu nošu tekstu zināja perfekti no galvas un satraukums vispār
nebija jūtams.
Vai mūzikas un klavierspēles apgūšana palīdz arī citās dzīves jomās?
Anna Linda: Jā, pēc iestāšanās
mūzikas skolā arī sekmes skolā ir
uzlabojušās. Klasesbiedri nesaprot, kā es visu paspēju un vēl ar tik
labām sekmēm.
Vai nākotnē sevi redzi kā skatuves
mākslinieci?
Anna Linda: Savu dzīvi un nākotni saistu ar mūziku.
Ko Tu novēlētu citiem jauniešiem?
Anna Linda: Novēlu atrast savu
sirdslietu un atcerēties, ka ieguldot
vairāk darbu, tas arī atmaksājas un
nes augļus. Panākumi ir darbs!
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20.jūnijā Mārupes novadā noticis tūrisma
pieredzes apmaiņas brauciens Pierīgas tūrisma
profesionāļiem

Lidostas skatu laukumā viesi atzina, ka lidaparātu pacelšanās procesā tiešām ir kaut kas fascinējošs

No aprīļa līdz septembrim notiek
pieredzes apmaiņas braucienu cikls
tūrisma profesionāļiem, kas tiek organizēts projekta „Tūrisms kopā”
(17-00-A019.332-000005) ietvaros. Projektu īsteno biedrības
„Pierīgas partnerība”, „Lauku partnerība Lielupe” un „Partnerība Daugavkrasts” kopā ar Mārupes,
Babītes, Olaines, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas novadu
pašvaldībām Lauku attīstības prog
rammas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

N

o pavisam sešiem projektā
paredzētajiem pieredzes
apmaiņas braucieniem katrā no novadiem, 20.jūnijā notika
Mārupes novada brauciens jeb “demo ekskursija”. Tas bija trešais un,
līdzīgi kā pārējie, aicināja tūrisma
pakalpojumu sniedzējus, gidus un
tūrisma speciālistus iepazīt novada tūrisma piedāvājumu.
Ja pirmajos divos braucienos
Olaines un Ozolnieku novados uz
svars tika likts uz novadu vēstures
mantojumu tad Mārupes novadā

viesiem tika piedāvāts iepazīt vairāk
mūsdienu tūrisma objektu. Viena
no novada īpašajām iezīmēm ir lielais aviācijas objektu skaits, tādēļ
brauciena programmā tika iekļauta airBaltic Training centra apskate,
kur grupām tiek piedāvāts izdzīvot
dažādas ar aviācijas nozari saistītas aktivitātes un pārbaudījumus,
kā evakuācija no avarējušas lidmašīnas, lidojums aviosimulatorā
u.c. Tematiski tam sekoja arī lidmašīnu vērošana lidostas skatu
laukumā un iepazīšanās ar Skultes
ciemata militāro vēsturi, ieskaitot
militārā bumvedēja IL-38 apskati.
Viesiem bija iespēja apmeklēt arī
“Madara Cosmetics” ražotni, kas
līdzīgi piedāvā organizēt tema
tiskas saliedēšanās aktivitātes viesu
grupām. Šeit pieejamas gan bezmaksas ražotnes ekskursijas, gan meistarklases ar sava produkta radīšanu. Kā viens no Mārupes novada ilggadējiem atpūtas objektiem viesus
uzņēma arī vecākais golfa laukums
Latvijā “Viesturi” ar saistošu 1,5h
programmu grupām, kas paredzēja
gan golfa spēles pamatu apgūšanu
uz treniņlaukuma, gan humora pilnu

stāstu par golfa spēles etiķeti. Kluba
ēkas restorāns “Grill Country” viesus cienāja ar gardām pusdienām.
Pieminot Mārupes novada vēstures
mantojumu, brauciena dalībnieki apmeklēja arī piemiņas vietas
Pirmās neatkarīgās LR karavīriem
blakus “Viesturiem”, kā arī pagājušajā gadā marķēto vēstures un
dabas izziņas maršrutu. Brauciens
noslēdzās Jaunmārupes atpūtas vie
tā Karpu dīķis “Kastos”, kur tika atklātas jaunās kempinga “Viesītes”
brīvdienu mājiņas uz ūdens.
Braucienu vadīja projekta “Tūrisms
Kopā” gidu mācību ietvaros sertifikātu ieguvušie Mārupes novada gidi
Miķelis Jakunovs un Elīna Brigmane.
Mārupes novada dome izsaka patei
cību braucienā iesaistītajiem novada
tūrisma pakalpojuma sniedzējiem
par atraktīvo viesu uzņemšanu un
sadarbību brauciena organizēšanā.
Nākamie pieredzes apmaiņas
braucieni plānoti 18.jūlijā Ķekavas
novadā, 15.augustā Babītes novadā
un 26.septembrī Jelgavas novadā.
Piesakies, aizpildot anketu: ej.uz/
PieredzesApmaina

Velo-foto orientēšanās pulcē
ievērojamu skaitu interesentu
8.jūnijā Mārupes novadā aizvadītas velo-foto orientēšanās sacensības, sniedzot iespēju aizraujošā
veidā apskatīt dažādus interesantus un skaistus dabas, aktīvās atpūtas, kultūrvēsturiskus un citus
objektus Mārupes, Tīraines un
Jaunmārupes ciemos.

K

omandām 2 stundu laikā,
orientējoties pa Mārupes
novada ciemiem, bija jāatrod kopskaitā 20 objekti.

Pasākuma starta un finiša vieta bija Mārupes BMX sporta parks, kurā
tajā pašā dienā norisinājās Latvijas
BMX čempionāta 3. posms.
Kopā sacensībās piedalījusies
61 komanda 6 dažādās grupās.
Sacensību noslēgumā noskaidroti un apbalvoti veiklākie.
Ar sacensību rezultātiem var
iepazīties un fotogalerija pieejama pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv

Notikuši pirmie 2 pārgājieni no šīs vasaras pārgājienu cikla “Iepazīsti Mārupes novadu”
8.jūnijā noticis pirmais cikla
pārgājiens “Gar Mārupītes tecējumu”, kas ir viens no romantiskākajiem novada maršrutiem. Šeit var
izjust novada vēstures auru un
redzēt liecības no barona Rautenfelda saimniekošanas laikiem.

C

eļš sākas no Medema purva,
kur savu ceļu cauri novadam sāk Mārupīte. Kā aina
viski skaistākās vietas maršrutā
iezīmējas vēsturiskie apstādījumi (alejas, dižkoki) pie agrākajām muižiņu atrašanās vietām un
Mārupītes krastos redzamie Eiropas
nozīmes aizsargājamie biotopi –
melnalkšņu staignājs un mēreni mitrās pļavas. Tika apmeklēta 1829.gadā celtās Lapiņmuižas
(Katrīnmuižas) teritorija, kā arī citas vēsturiskās ēkas upītes krastos Mārupītes gatvē, Mārupītes
promenādē un Rožleju ielā. Rīgas
pilsētas Bieriņu apkaimē pārgājiena dalībnieki varēja skatīt Šenberģu
muižiņas dzīvojamo ēku Codes
ielā un paša īpašnieka, arhitekta Inta Pujāta pavadībā izstaigāt
pilnībā atjaunoto Budas (Buzes,
agrāk Heinrichsona) muižu Pampāļu
ielā 1. Skumjš pārsteigums šī ga-
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Pārgājiena dalībnieki viesos pie arhitekta Inta Pujāta viņa atjaunotajā
Budes (agrāk Heinrichsona) muižā Mārupītes krastos

da pārgājienā bija fakts, ka Bieriņu
muižas ēka Kantora ielā 10, kuru iepriekšējā gadā vēl bija iespējams
skatīt dižkoku ieskautu, nojaukta. To
Bērenu fon Rautenfeldu dzimta ap
1870.gadu izvēlējās kā savu jauno
vasaras mītni tuvāk Rīgai, Mārupītes
un tās attekas ielokā. Pārgājiens
noslēdzās pie Māras dīķa Rīgas
pilsētā, kur uz upītes līdz pat 1924.
gadam atradās vienas no senākajām Rīgas dzirnavām - Māras dzirnavas. Tās mūsdienās zināmas no
Rutku Tēva romāna “Trīs vella kalpi”.
29.jūnijā mārupieši un viesi kuplā
skaitā devās otrā pārgājienā “Skultes

ciema apkārtne un militārais mantojums”. Šī bija iespēja dzirdēt stāstu
par vietējās nozīmes kultūrvēstures
pieminekli Švarcenieku muižu un
Jaunmārupes ciema attīstību, kā
arī skatīt ne visiem zināmu vēstures objektu - veco kapu zvana torni un 1927.gadā lieto zvanu jaunajā
tornī Mazcenu kapos. Ceļš turpinājās
gar Z/S “Lielceri” un atpūtas vietu
“Mārtiņu ezers”. Šeit blakus esošajā
zemnieku saimniecībā dalībniekiem
izdevās satikt jautriem nostāstiem
apvīto kamieli. Tuvojoties Skultes
ciemam varēja dzirdēt stāstu par
17.Zemessardzes pretgaisa batal-

Vienmēr pārsteidzam novada viesus ar šo skatu – kamielis Latvijas lauku ainavā

jonu - bijušo raķešu bāzi un ciemam
pieguļošajos SIA “Rīgas meži” mežos
apmeklēt piemiņas vietu 1941.gada 11 čekas upuriem Baltais Krusts.
Skultes ciems sagaidīja ar vienīgo
lidmašīnas piemineklis Latvijā - mili
tāro bumbvedēju IL-28 un stāstu par
ciema vēsturi. Pašā ciema centrā
tika apskatīta arī “Gada labākā
būve Latvijā 2014” nominācijā
“Sabiedriskā jaunbūve” - Skultes
dienas centra ēka, pie kuras notika brīvdabas pikniks. Jaunmārupē
pārgājiena dalībnieki atgriezās, metot loku gar lidostas “Rīga” skrejceļu
un lidmašīnu vērošanas laukumu.

Šogad notiks vēl 2 pārgājieni –
20.jūlijā “Jaunmārupes apkārtnes
dabas un vēstures pārgājiena
maršruts” un 3.augustā “Aviācijas
objekti no vēstures līdz mūsdie
nām”. Pārgājienus vada ģeogrāfs
un sertificēts Pierīgas gids Miķelis
Jakunovs, organizē Mārupes novada
dome. Aicinām piedalīties, iepriekš
piesakoties uz e-pastu turisms@
marupe.lv, norādot savu vārdu un
dalībnieku skaitu vai zvanot pa tālruni 28347211.

piektdiena, 5.jūlijs 2019

Sportā

Mārupes vēstis

Ar izcīnītām medaļām noslēgušās BMX sacensības
paveiktais:
G7 vecuma grupā 1. vieta Elizabeta
Kande
CR 12/29 vecuma grupā 2. vieta
Kristaps Ezītis,
CR 30+ vecuma grupā 3 vieta
Gints Zadraks,
B7 vecuma grupā 3. vieta Marks
Švalkovskis
B8 vecuma grupā 3. vieta Otto
Daugavietis,
B10 vecuma grupā 2. vieta
Markuss Domorackis,
B11 vecuma grupā 2. vieta Adrians
Jermakovs,
B12 vecuma grupā 3. vieta Renārs
Ruža,
B15 vecuma grupā 1. vieta Mārtiņš
Zadraks
Pro Open 3. vieta Emīls Edvards
Liberts
Klubu kopvērtējumā Mārupes BMX
klubs ieguva augsto 3. vietu!
Mārupes BMX sporta parkā 8. un
9. jūnijā norisinājās divas BMX sacensības – Latvijas Nacionālā BMX
čempionāta 3. posms un Mārupes
BMX kauss. Abās sacensībās
Mārupes BMX kluba sportisti izcīnīja godalgotas vietas un priecēja
skatītājus ar skaistām cīņām abu
dienu garumā. Dalībnieki un pasākumu apmeklētāji varēja izbaudīt
aizraujošas sacensības gan trasē,
gan daudzveidīgas aktivitātes
Mārupes BMX sporta parka teritorijā.

S

estdien 8. jūnijā Mārupes
sporta un aktīvās atpūtas
parkā saulainos laika apstākļos aizvadīts Latvijas BMX

čempionāta 3.posms. Kā atzīmē
Latvijas Riteņbraukšanas federācija, Mārupes BMX klubs, kā jau ie
rasts, bija parūpējies ne tikai par lieli
sku trasi, bet arī aizraujošu kultūras
un izklaides programmu. Arī pašas
sacensības ne mirkli nelika vilties.
Mārupes sportistu iegūtās godalgotās vietas:
CR 17/29 vecuma grupā 3 vieta
Kristaps Ezītis
B10 vecuma grupā 2. vieta
Liepnieks Kaspars, 3. vieta Ralfs
Domorackis
B12 vecuma grupā 1.vieta Renārs
Ruža, 3. vieta Adrians Jermakovs
B13 vecuma grupā 1. vieta Edgars
Regzdiņš, 2 vieta Daniels Ozols
B14 vecuma grupā 3. vieta Noah

Laake
B15/16 vecuma grupā 1.vieta Emīls Edvards Liberts 2.vieta
Mārtiņš Zadraks
M17+ vecuma grupā 3. vieta
Kristaps Ezītis
Kopējais sacensību dalībnieku
skaits 311.
Svētdien 9. jūnijā tika rīkotas jau
astotās Mārupes BMX kausa sacensības. Jau kādu laiku Mārupes
BMX organizētās sacensībās
tiek dēvētas par BMX svētkiem!
Dalībnieku vecuma grupas tika noteiktas uz sacensību dienu – cik
sportistam gadu sacensību dienā,
tādā vecuma grupā tiek veikta dalība.
Mārupes BMX kluba sportistu

Mārupes BMX klubs saka lielu
paldies par dalību sacensību organizēšanā – Mārupes novada domei,
Latvijas riteņbraukšanas federācijai, SIA “ PPD MP”, SIA “Specteh
serviss”, SIA “Maiznīca flora”, SIA
“Datateks”, RISEBA, atpūtas komplekss “JIP Mārupīte”, biedrībai
“Pierīgas Partnerība”, SIA “Maxima”,
SIA “Žogu fabrika”, SIA “Smaržeklis”,
SIA “Sporta punkts”, SIA “BMX CLT”,
SIA “81 BMX shop”, SIA “8 line
shop”, biedrībai “Eucow fonds”,
SIA “Barista”, SIA “Sidrabjērs”,
SIA “Mārupes siltumnīcas”, SIA
“Karcher”, “Bosch car service Latvija”,
“Beauty station”, SIA “Kreiss”, SIA
“Strider bike”, Zemessardzes 1.
Rīgas brigādes 17. kaujas atbalsta bataljonam, KENDAMA Mārupe,

grupai “Oranžās brīvdienas”, grupai
“Tumors”, Mārupes BMX kluba biedriem un sportistiem un visiem aktīvās atpūtas entuziastiem! Kopā
noorganizējām BMX svētkus, gūstot apliecinājumu, ka esam gatavi
augsta līmeņa starptautisku sporta sacensību rīkošanai. Biedrības
mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un
prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcīgo
attiecību nozīmīgumu un veselīga
dzīvesveida pamatprincipiem katra
indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai.
Organizēt sacensības ir liels gods,
un vienlaicīgi tiem jābūt svētkiem
gan sportistiem gan skatītājiem,
tāpēc Mārupes BMX klubs šim pasākumam vienmēr gatavojas ļoti nopietni. Lai pienācīgi sagatavotu trasi un aktīvās atpūtas parka apkārtni, darbus uzsākām jau rudenī, bija
jāsaskaņo dažādi organizatoriskie
darbi, šo mērķu realizācijai katra biedra ieguldījums ir ļoti svarīgs. Mūsu
organizētās sacensības pozitīvi vērtē
citu klubu sportisti un biedri, jo papildus obligātajiem organizatoriskajiem nosacījumiem vienmēr padomājam arī par dažādām aktivitātēm,
ar ko ciemiņus pozitīvi pārsteigt.
Iespējams, šis ir viens no iemesliem,
kāpēc Mārupes BMX klubs deviņu
gadu laikā ir kļuvis arī par vienu no
daudzskaitlīgākajiem BMX klubiem
Latvijā. Treniņos piedalās līdz pat 90
sportistu un arvien jauni biedri izrāda interesi iesaistīties. Sacensībās
Mārupes BMX klubu ar labiem rezultātiem pārstāvēja 70 sportisti
vecumā no pieciem līdz trīsdesmit
pieciem gadiem.
Biedrība “Mārupes BMX klubs”

Mazie futbolisti cīnās par
medaļām starptautiskos turnīros
Mārupes Sporta centra 2009.,
2008. un 2007.gada komandas
kopā ar treneriem Mārtiņu Pluģi,
Māri Rihertu un Jāni Vilkaušu atgriezušās no starptautiskā turnīra
Aura Cup 2019, kas norisinājās
Turku pilsētā Somijā.

P

uiši guva ļoti neatsveramu
pieredzi laukumā, kur vajadzēja parādīt savu cīņas
sparu un sportisko nekaunību, jo
pretinieku komandas ar viesmīlību
nenodarbojās. Visas komandas vēlējās uzvarēt.
No mūsu komandām var izcelt
Māra Riherta trenētos Mārupes SC
2008 komandas puišus, kuri izcīnīja godpilno otro vietu.

Treneru Jāņa Vilkauša Mārupes
SC 2007 un Mārtiņa Pluģa Mārupes
SC 2009 komandas izcīnīja astoto vietu 16 komandu konkurencē.
Savukārt mūsu komanda Mārupes
SC 2011 trenera Salvja Rutkastes
vadībā jūnija beigās starptautiskajā turnīrā Augustovā, Polijā, 24 komandu konkurencē izcīnīja trešo
vietu, parādot izturību karstumā
un daudzo spēļu spēlētprasmē pret
stiprajām poļu, lietuviešu, krievu un
igauņu komandām! Lepnums par
mūsu latviešu puikām - ceļu negrieza nevienam!
Paldies visiem puikām par azartu
laukumā un iedvesmu ārpus tā!
MSC treneri

Jaunmārupē aizvadītas spraigas
motokrosa sacensības

SPORTA NOTIKUMI
13.jūlijā plkst. 17.00

Latvijas kausa futbolā 2.posma 11.kārta
“Mārupe SC” pret "FC Nikers"
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

31.jūlijā plkst. 15.00

Mārupes kausa izcīņa mini motokrosā 2019,
3.posms
Mototrasē “Vilciņi”, Jaunmārupē

13.augustā plkst. 11.00

Latvijas čempionāts futbolā U13 grupā Mārupes
SC - FK Dinamo 2
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

piektdiena, 5.jūlijs 2019

18.augustā plkst. 09.00

LFF sacensības futbolā "Ādas Bumba"
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

21.augustā plkst. 15.00

Mārupes kausa izcīņa mini motokrosā 2019,
4.posms
Mototrasē “Vilciņi”, Jaunmārupē

28.augustā plkst. 10.00

Latvijas čempionāts futbolā U13 grupā Mārupes
SC - Iecava/Bauskas BJSS
Jaunmārupes pamatskolas stadionā

Sacensību rīts 3.jūlijā iesākās ar
zvaniem no vecākiem- vai motokross notiks? Vai trasē dubļi lieli? Vai auto stāvlaukums nav noplūdis? Liepājā stipri līst, Saldū nevar no mājas iziet, bet Cēsīs auto
apstājas no liela lietus.

T

ajā pat laikā Jaunmārupē
moto centrā “Vilciņi” ūdens
muca laista trasi, lai nebūtu
putekļu. Mārupē spīd saule un sacensības notiks, sacensību organizators Ābols Aivars atbildēja visiem
zvanītājiem.
Par sacensībām. Ar skaistu uzvaru Edvards Bidzāns apliecināja savu pārākumu, ne tikai izcīnot
pirmo vietu, bet uzrādot arī absolūti ātrāko apļa laiku sacensībās.

Edvards parādīja, ka ir gatavs startam Pasaules Junioru čempionātā,
kas notiks 17.jūlijā Itālijā. Novēlam
viņam veiksmi!
94 dalībnieki no četrām valstīm
cīnījās par uzvarām Mārupes Kausa
izcīņā Mini-motokrosa 2. posmā.
Komandām šāds iznākums pēc
spraigām cīņām: 1.vieta CAMK
“Latgale”, 2.vieta Mārupes AMK
“BIERIŅI”, 3.vieta MK “Salacas
Kauss”.
Rezultāti apskatāmi LaMSF mājaslapā.
Paldies Mārupes novada domei,
Latvijas Motosporta Federācijai un
visiem atbalstītājiem! Gaidām visus
interesentus 31.jūlijā trešajā posmā.
Aivars Ābols

7

Novadā

Mārupes vēstis

Jaunmārupē izdzied gadsimta garāko Līgodziesmu

Šogad jau trešo gadu Jaunmārupes jauktais koris “Universum”
piedalījās projektā “Gadsimta
garākā Līgodziesma”. Šī ir unikāla
Latvijas simtgadei veltīta tradīcija,
kas izskan Latvijas Radio 2 ēterā
Vasaras saulgriežos, 21. jūnijā visas dienas garumā – no saules lēkta līdz pat rietam.

L

ai radītu īpašu svētku kopības sajūtu, šoreiz uz Līgo
dziesmas izdziedāšanu tika
aicināti arī kora Universum draugi –
jauktais koris “Mārupe”, jauktais koris “Grindeks”, Jaunmārupes VPDK
“Krustu Šķērsu” un akordeonists
Pāvels Ignatjevs. Kad skanīgais
kopkoris bija izdziedājis latviešu
tautas dziesmu “Rīgas torņa gala

zīle”, ar raitu deju soli visus priecēja
Jaunmārupes deju kolektīvs “Krustu
Šķērsu”, kura jautrie un atraktīvie
dalībnieki rotaļās aicināja pievie
noties arī visus pārējos viesus gan
lielus, gan mazus. Vakars izvērtās
par īstām svinībām. Pēc kopīgas
izdziedāšanās viesi varēja izjust
zaļumballes garu un izlocīt kājas
jautru melodiju pavadījumā.
Kā atzīst pasākuma organizatori, jauktā kora “Univerum” dziedātāji: “Svarīgākā ir kopīgā atmosfēra
un īpašā svētku garša. Un jāatzīst,
ka mēs šo Līgo svētku sajūtu esam
radījuši!”
Paldies visiem, kas šos svētkus palīdzēja sarīkot un noorganizēt. Liels paldies Arnim un Aldim
Prancāniem par sarūpēto skatuvi,

Gatim Vilauam par sagādātajām
teltīm, paldies arī Raivim Apeinim
par izpalīdzīgajām rokām, muzikantiem un visiem, visiem, kas iesaistījās svētku tapšanā. Bet vislielākais
paldies, kora “Universum” dziedātājai Ingunai Rakulei un viņas vīram
Ģirtam Rakulim par kuplās viesu
saimes uzņemšanu savas mājas
pagalmā, viesmīlīgo sagaidīšanu
un lieliskās atmosfēras radīšanu
visa vakara garumā!
Patiesi ceram, ka tiks uzsākta
jauna, brīnišķīga tradīcija Mārupes
novada koriem un deju kolektīviem
ģimeniskā atmosfērā baudīt svētkus kopā!
Jaunmārupes
jauktā
kora
“Universum” draudzīgais kolektīvs

Ieplāno
1.septembrī /2019

Vasaras saulgrieži nosvinēti

Latvieši vasaras saulgriežus svin
jau gadu simteņiem. Tas ir brīdis,
kad piedzīvojam gada garāko dienu
un īsāko nakti. Šos svētkus mēdz
saukt arī par saulstāvjiem, jo saule
vairākas dienas ļoti minimāli maina
savu pozīciju.

I

k gadu Mārupes novadā
novadnieki un viesi pulcējas
Jaunmārupē pie ūdenstorņa,
lai kopā svinētu vasaras saulgriežus,
iezīmējot astronomiskās vasaras
sākumu.
Šogad Jaunmārupes pļavā svētkus atklājām ar grupas AUĻI kon-

certu, kas radīja īpašu noskaņu un
piešķīra pirmatnēja spēka burvību
vakaram.
Tradicionāli vasaras saulgriežu
svinēšanas neatņemama sastāvdaļa
ir Jāņuguns iededzināšana. Arī pie
mums klātesošie varēja piedalīties
īpašā ugunskura iedegšanas rituālā
latviešu spēka dziesmu un bungu
rīboņas pavadībā.
Pēc ugunskura iedegšanas līdz
pat rīta gaismai metāmies deju virpuļos kopā ar grupām TĀLBRAUCĒJI
un KRAUJAS BAND.

KULTŪRAS AFIŠA
28.jūlijā, Mazcenu kapos un Mārupes kapos

Iespēja iepazīt vietējās
nevalstiskās organizācijas

"NVO gadatirgū"
v is a s d ien a s ga r u mā

Mārupes novada KAPU SVĒTKI 2019
14:00, Mazcenu kapos
16:00, Mārupes kapos
Svētbrīdi vadīs mācītājs Linards Rozentāls un piedalīsies mūziķi:
Vilnis Daņiļēvičs, Ira Krauja, Raimonds Ozols un Mārupes
Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde”.

8.augustā plkst. 21:00, Mārupes Kultūras nama

Piesakies
Dalībai tirdziņā "Citāda skola"

Tirdziņā aicinām piedalīties 5-18 gadus vecus bērnus un
jauniešus, lai pārdotu savus pašdarinājumus. Pirms tirdziņa
visiem dalībniekiem tiks nodrošināts apmācību cikls - 4
nodarbības

Lai demonstrētu savu talantu uz Brīvā
mikrofona skatuves
Lai palīdzētu "Biznesa Vēstniecībai"
pasākuma nodrošināšanā un krātu
pieredzi brīvprātīgajā darbā
Atzīmē kalendārā un
noteikti APMEKLĒ!
Plašāka informācija par pasākumu un pieteikšanās

www.biznesavestnieciba.com

iekšpagalmā
Mārupes novada BRĪVDABAS KINO 2019 (ieeja brīva)
21:00 LAURIS REINIKS
22:00 filma BLAKUS (1 h 20 min)

10.augustā plkst. 18:00, Jaunmārupes dabas parkā
Mārupes novada ZAĻUMBALLE 2019 (ieeja brīva)
18:00 īsta latviska joku luga divos cēlienos NO SALDENĀS
PUDELES
20:00 Zaļumballe kopā ar grupām RUMBAS KVARTETS un
APVEDCEĻŠ
15.augustā plkst. 21:00, Mārupes Kultūras nama
iekšpagalmā
Mārupes novada BRĪVDABAS KINO 2019 (ieeja brīva)
21:00 OTRA PUSE UN ANTRA STAFECKA
22:00 filma KLASES SALIDOJUMS (1 h 37 min)
22.augustā plkst.21:00, Mārupes Kultūras nama
iekšpagalmā
Mārupes novada BRĪVDABAS KINO 2019 (ieeja brīva)
21:00 IVO FOMINS
22:00 filma MEKLĒJOT MR. KAULIŅU (1 h 20 min)
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

2019.GADA
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JŪNIJĀ
2019. gada jūnijā
reģistrētie mirušie
Juris Pauls Vārtiņš dz. 1941.gadā
Jānis Matvejs dz. 1949.gadā
Pēteris Jans dz. 1926.gadā
Ivans Kuzņecovs dz. 1930.gadā
Dzintars Kavaškevičs dz. 1969.gadā
Aleksejs Mamontovs dz. 1943.gadā

8

Dzimuši

DIEVKALPOJUMI
Katru svētdienu
plkst. 11:00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā,
Mazcenu alejā 39

6

Zēni

11

Meitenes

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.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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

6

Miruši

Mārupes novada
kapusvētki notiks
svētdien, 28.jūlijā
Mazcenu kapsētā
plkst. 14.00
Mārupes kapsētā
plkst.16.00

piektdiena, 5.jūlijs 2019

