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2018.GADA JŪNIJS

M Ā R U P E S  N O V A D A  D O M E S  B E Z M A K S A S  I N F O R M A T Ī V A I S  I Z D E V U M S

27.maijā Mārupes novadā krāšņi 
un saulaini nosvinēti bērnu un jau-
niešu svētki „Ar vasaru saujā”. Jau 
tradicionāli svētku norises vietā 
Jaunmārupē pulcējās gan 
mārupieši, gan viesi no kaimiņu 
novadiem, lai līdz ar dažādām at-
rakcijām ūdenstorņa pļavā baudītu 
plašu koncertprogrammu.

Svētki aizsākās ar krāšņu gā-
jienu no Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas uz svēt-

ku norises vietu, Mārupes Mūzikas 
un mākslas skolas pūtēju orķestra 
un Andžeja Grauda bungu skolas 
audzēkņu pavadībā.

Uz lielās skatuves apmeklētājiem 
priekšnesumus bija sarūpējuši 
Mārupes novada mazie dziedātāji 
un dejotāji. Savukārt svētku kul-
minācijā varēja vērot īpaši šai die-
nai tapušu koncertprogrammu 
“Mana Latvija”, kuru vadīja Armands 
Simsons un tajā  piedalījās Jaun-
mārupes jauniešu jauktais koris 

“Universum” un skolēni no Mārupes 
pamatskolas, Mārupes vidusskolas 
mūsdienu deju studija un Jaun-
mārupes pamatskolas tautas deju 
kolektīvs “Ozolēni”. Uzvedums tapis 
pēc Jaunmārupes pamatskolas sko-
lotājas Ilzes Graudiņas idejas, dzies-
mas un tekstus sarakstījusi Ilze Ar-
bidāne. 

Visas dienas garumā mazie ap-
meklētāji priecājās piepūšamajās 
atrakcijās un karuseļos. Ikvienam 
bija iespēja realizēt savu bērnības 
sapni par lidošanu kosmosā, 
izmēģinot lidojuma un bezsvara 
stāvokļa sajūtu trakulīgajā atrakci-
jā “Orbitrons”. Drošības skoliņā 
varēja pārbaudīt savas zināšanas, 
kā rīkoties vilciena tuvumā, varēja 
iesaistīties dažādās spēlēs un ra-
došajās darbnīcās.

Atraktīvs un arī izzinošs bija 
Zinātniskais šovs, kurā tika demon-
strēti dažādi fizikas un ķīmijas eks-
perimenti – traukos esošie šķidru-
mi paši burbuļoja, tika piepūsti ba-

loni, neizmantojot pūšanas tehniku, 
un kā kulminācija visam - lielais 
dūmu sprādziens.

Arī šogad mūsu svētku lieldraugs 
bija tirdzniecības centrs “Spice”, kas 
dāvināja vienam laimīgajam divrite-
ni. Šoreiz izlozes rezultātā pie velo-
sipēda ticis četrgadīgais Armands 
Viesturs.

Vienlaikus Jaunmārupē aizvadīts 
jau tradicionālais tautas skrējiens 
“Mārupe – 2018”, kas arī šogad pul-
cējis ievērojamu dalībnieku skaitu. 
Skrējienā piedalījās mazie skrējēji 
vecumā no 3 līdz 10 gadiem, kuri 
startēja 150 līdz 600 metru distancē, 
savukārt visiem pārējiem bija atvēr-
ta piecu kilometru distance. Kopā 
skrējienam šogad bija reģistrējušies 
vairāk kā 500 dalībnieki, tomēr kā 
ierasts ne visi skriet gribētāji bija ga-
tavi mēroties spēkiem ar maija 
saules svelmi.

Liels paldies skrējiena atbalstītā-
jiem biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, 
SIA “Latvijas aptieka”, SIA “Kreiss”, 

VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga””, 
A/S “Virši-A”, A/S “MADARA Cos-
metics”, Ievai Sprižai, Mārupes di-
sku golfa parkam, SIA “Rev.eko uz-
kopšanas serviss”, Aktīvās atpūtas 
parkam “JIP Mārupīte”, SIA 
“PROLUX”, SIA “SilJa”, SIA “Hercogs 
M”, SIA “DOKA Latvia”, SIA “Mārupes 

Siltumnīcas”,  MĀRUPES LEDUS 
HALLEI, SIA “AM studio”.

Dienas noslēgumā apmeklētāji 
varēja baudīt grupas “Klicks” un 
“Transleiters” uzstāšanos, kā arī 
“Colt” priekšnesumus ar dziedātāju 
Ati Ieviņu un leģendāro roka balāžu 
autoru un mūziķi Hariju Zariņu.

4.jūnijā uzsākušies būvniecības 
darbi Mārupes vidusskolā, īsteno-
jot Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektu “Mārupes vidussko-
las mācību vides uzlabošana” (Nr. 
8.1.2.0/17/I/006). Mārupes vidus
skolas pārbūves darbu ietvaros 
plānots nojaukt vecāko skolas kor-
pusu, tās vietā uzbūvējot jaunu, 
mūsdienīgu ēku izglītojamo skai-
tam atbilstošas mācību vides izvei-
dei.

Jaunajā korpusā paredzēts iz-
veidot 13 klašu telpas (māj-
turības klases zēniem un 

meitenēm, 2 vizuālās mākslas un 2 
mūzikas klases, 2 dabaszinību kabi-

netus, 3 svešvalodu kabinetus, 
ģeogrāfijas un latviešu valodas kabi-
netus), telpas skolas atbalsta per-
sonālam, aušanas nodarbībām, jau-
nu semināru un izstāžu zāli, kā arī 
dažādas mācību procesam ne-
pieciešamas palīgtelpas un sani-
tāros mezglus. Vienlaikus ar jaunās 
piebūves būvniecību, paredzēts arī 
izremontēt skolas sporta zāli, kā arī 
veikt siltumapgādes sistēmas re-
konstrukciju dažos skolas korpu-
sos.

Skolas pārbūvei pašvaldība radu-
si iespēju piesaistīt Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda finansēju-
mu 2 778 494 eiro apmērā, ievēroja-
mi samazinot pašvaldības pašas 

ieguldījumu šāda vērienīga projek-
ta realizācijai. 

Būvdarbus veic SIA “TORENS-
BERG”. Plānots, ka mācības jauna-
jā korpusā sāksies 2019. / 2020. 
mācību gadā.

Projekta mērķis ir Mārupes vi-
dusskolas infrastruktūras attīstība, 
veicot ergonomiskas, izglītojamo 
skaitam atbilstošas mācību vides 
izveidi. Rezultātā tiks sekmēta 
plānoto kompetenču pieejā balstītā 
vispārējās izglītības satura pakāpe-
niska ieviešana.

Uzsākta Mārupes vidusskolas jaunā korpusa būvniecība

VASARA IR ATKLĀTA

T/C “Spice” izlozē divriteni laimēja četrgadīgais mārupietis Armands Viesturs

Mārupes vidusskolas jaunās piebūves vizualizācija
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Saskaņā ar Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 29.pantu un 
Mini stru kabineta 2014.gada 14.ok-
tobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 124.
punktu Mārupes novada dome 
paziņo, ka 2018.gada 23.maijā ir 
pieņemts lēmums Nr.6 (sēdes prot. 
Nr.9)  “Par nekustamā  īpašuma 

Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes 
novadā (kadastra Nr.80760030847) 
detālplānojuma apstiprināšanu”. 

Detālplānojums stājas spēkā nāk-
amajā dienā pēc tam, kad paziņo-
jums par detālplānojuma apstipri-
nāšanu publicēts laikrakstā “Latvi-
jas Vēstnesis”. Detālplānojuma 
īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, 
kad parakstīts Administratīvais 

līgums par detālplānojuma īstenoša-
nu. Ar detālplānojuma gala redakci-
ju varēs iepazīties pašvaldības tīme-
kļa vietnē www.marupe.lv sadaļā 
Pašvaldība / Attīstība un plānoša-
na, ģeoportālā www.geolatvija.lv un 
Mārupes novada pašvaldības At-
tīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā. 

IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Jumtu remonta pakalpojumi, 

notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Būvprojekta izstrāde un autoruz-

raudzība pirmskolas izglītības 
iestādes jaunbūvei Jaunmārupē, 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
27.06.2018

Topogrāfiskās uzmērīšanas, ze-
mes kadastrālās uzmērīšanas un 
zemes ierīcības pakalpojumi 
Mārupes novada pašvaldībai, notiek 
piedāvājumu izvērtēšana.

Mārupes novada pašvaldības 
iestāžu remontdarbi, notiek piedāvā-
jumu izvērtēšana.

Mārupes novada pašvaldības ielu 
pārbūves būvuzraudzība, notiek 
piedāvājumu izvērtēšana.

Mārupes novada pašvaldības 
iestāžu fasāžu remonts, notiek 
piedāvājumu izvērtēšana.

NOSLĒGTIE LĪGUMI
SIA “TORENSBERG” par Mārupes 

vidusskolas pārbūvi, līguma summa 
2 009 018,45 eiro bez PVN, līguma 
izpildes termiņš: 
1. Mārupes vidusskolas vecā korpu-

sa nojaukšana – divu mēnešu 
laikā no objekta pieņemšanas die-
nas;

2. būvprojekta 2. kārta “Mārupes vi-
dusskolas siltumapgādes 
sistēmas rekonstrukcija” – trīs 
mēnešu laikā no objekta 
pieņemšanas dienas;

3. būvprojekta 3. kārta “Mārupes vi-
dusskolas jaunais mācību kor-
puss” – desmit mēnešu laikā no 
atzīmes saņemšanas būvatļaujā 
par Mārupes vidusskolas vecā 
korpusa nojaukšanu;

4. būvprojekta 4. kārta – “Mārupes 
vidusskolas vecās sporta zāles 
apjoma renovācija” – trīs mēnešu 
laikā no objekta pieņemšanas die-

nas. 
SIA”EGLE RIS”, SIA”OLNIS”, SIA 

“Daiļrade EKSPO” par tekstiliz-
strādājumu iegādi Mārupes novada 
pašvaldības iestādēm, līguma sum-
ma līdz 41 999,99 eiro bez PVN, līgu-
ma izpildes termiņš 25.05.2021.

SIA “PILSĒTAS EKO SERVISS” par 
Mārupes novada pašvaldības ielu 
un ceļu ikdienas uzturēšanas dar-
biem, līguma summa 750 000,00 
eiro bez PVN, līguma izpildes ter-
miņš 24.05.2020.

SIA “Metro” un SIA “S.O.S. projek-
ti” par būvprojektu izstrādi un au-
toruzraudzību ielu apgaismojumam, 
līguma summa 8 810,00 eiro bez 
PVN, līguma izpildes termiņš 
07.10.2018.

SIA “Bekoteks” par Mārupes 
novada Pašvaldības īpašumu pār-
valdes ēkas Mazcenu alejā 35 telpu 
vienkāršoto atjaunošanu, līguma 
summa 28 143,06 eiro bez PVN, līgu-
ma izpildes termiņš 29.06.2018.

SIA “VESTA AD” par Čiekuru ielas, 
Dzelzceļa ielas, Lielās ielas un Kro-
nes ielas apgaismojuma tīklu izbūvi 
Mārupes novadā, līguma summa 41 
948,40 eiro bez PVN, līguma izpildes 
termiņš 75 dienas no objekta 
pieņemšanas dienas, līgums 
noslēgts 24.05.2018.

SIA “ALFA SLS” par skaņas, gais-
mas un skatuves aprīkojuma nomu, 
līguma summa 41 999,99 eiro bez 
PVN, līguma izpildes termiņš 
22.05.2021.

SIA “Būves un būvsistēmas” par 
Mārupes vidusskolas pārbūves 
būvuzraudzību, līguma summa 34 
900,00 eiro bez PVN, līguma izpildes 
termiņš: periodā, kad norisināsies 
būvniecība – 12 mēnešu laikā pēc 
objekta nodošanas būvuzņēmējam 
dienas, līgums noslēgts 24.05.2018.

Lēma par zemes lietošanas 
mērķa maiņu, adrešu piešķiršanu 
vairākiem nekustamajiem īpašum-
iem.

Apstiprināja Olaines sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumu.

Piešķīra finansiālo atbalstu 
700,00 eiro apmērā projekta „Krāsu 
festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 
2018. gada 25. jūnijā Tīraines pub-
liskajā skvērā, kura ietvaros notiks 
skicēšanas meistarklases „Modes 
dizains”, glezniecība dabā „Urbānā 
vide” un interaktīvās izstādes izvei-
došana publiskajā vidē no 2018. 
gada 26. jūnija līdz 1. septembrim.

Piešķīra finansiālo atbalstu 
700,00 eiro apmērā projekta „Krāsu 
festivāls Tīrainē 2018” īstenošanai 
2018. gada 19. jūlijā Tīraines pub-
liskajā skvērā, kura ietvaros notiks 
skicēšanas meistarklases „Botāni-
ka”, glezniecība dabā „Cilvēki un 
daba” un interaktīvās izstādes izvei-
došana publiskajā vidē no 2018. 
gada 1. augusta līdz 1. septembrim.

Apstiprināja amata vietas 
Mārupes novada jauniešu vasaras 
nodarbinātības ietvaros.

Lēma organizēt konkursu par 
tiesībām saņemt pašvaldības līdzfi-
nansējumu motokrosa sacensību 
organizēšanai Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā 2018.gadā 
dažādu vecumu grupām.

Saskaņoja Rīgas plānošanas 
reģiona deinstitucionalizācijas plā-
na 2017.- 2020. gadam 2.redakcijas 
Stratēģiskajā daļā iekļauto infras-
truktūras attīstības risinājumu. 

Lēma par Mārupes novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu 19 dzīvojamo 

māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai.

23.maijā Mārupes novada Dome 
pieņēmusi lēmumu piešķirt līdzfi-
nansējumu 19 mājsaimniecību 
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai par kopējo summu 
26 773,48 EUR apmērā.

Jau iepriekš informēts, ka 
2016. gada 21.decembrī 
Mārupes novada Dome 

pieņēma saistošos noteikumus „Par 
Mārupes novada pašvaldības fi-
nansējuma piešķiršanu dzīvojamo 
māju pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai”, kuru mērķis 
ir atbalstīt dzīvojamo māju pieslēgu-
ma centralizētajai kanalizācijas 

Viena Mārupes novada domes 
izsludinātā jaunā iepirkuma konkur-
sa izvirzītajām prasībām bija šķiro-
to atkritumu – stikla un vieglā iepa-
kojuma savākšana vienā savākšanas 
reizē.

SIA “Eco Baltia vide” šim 
nolūkam ir iegādājusies 
specializētu automašīnu ar 

divām savākšanas kamerām – stik-

SIA “Eco Baltia vide” aicina 
Mārupes iedzīvotājus nodot  liel-
gabarīta un sadzīvē radošos bīsta-
mos atkritumus š.g. 13.jūnijā.

Pieteikt lielo un bīstamo at-
kritumu izvešanu ir aicināts 
ikviens Mārupes novada 

iedzīvotājs, zvanot pa tālr. 8717 vai 
rakstot uz marupe@ecobaltiavide.
lv līdz 11. jūnijam, norādot atkritu-
mu veidu, aptuveno apjomu un 
savākšanas vietu.

Pieteikto lielgabarīta un bīstamo 

Mārupes novada Dome kopš 1.
maija ir saņēmusi vairākas sūdzī-
bas no Mārupes novada iedzīvotā-
jiem par to, ka sakarā ar līgumu 
pārslēgšanu ar atkritumu apsaim-
niekotāju SIA “Eco baltia vide” no 
atsevišķām mājsaimniecībām 
ilgstoši netiek izvesti to radītie 
sadzīves atkritumi.

Saskaņā ar līgumu, kas 
noslēgts starp Mārupes 
novada Domi un iepirkuma 

rezultātā izvēlēto atkritumu apsaim-
niekotāju SIA “Eco baltia vide”, 
privātpersonu radīto atkritumu neiz-
vešana ir būtisks līguma pārkāpums, 
par kuru atkritumu apsaimniekotā-
jam var uzlikt līgumsodu, savukārt 
par vairākiem šāda veida pārkāpum-
iem var piemērot arī  līguma uz-
teikšanas procedūru.

Lēma organizēt iepirkumu 
„Mārupes novada domes adminis-
trācijas un domes pakļautības 
iestāžu darbinieku personu risku ap-
drošināšana”.

Noteica maksu par Jaunmārupes 
sabiedriskā centra fizioterapijas 
zāles, Mazcenu alejā 33/3, Jaun-
mārupē, nomas lietošanu 2,74 eiro 
+ PVN stundā.

Lēma piešķirt biedrībai „Mārupes 
BMX klubs finansējumu 10 000,00 
eiro Latvijas Nacionālo čempionāta 
2018. gada 7. jūlijā un Mārupes 
BMX kausa sacensību  2018. gada 
8. jūlijā organizēšanai Mārupes 
novadā.

Piešķīra finansiālo atbalstu 
fiziskai personai 400,00 eiro apmērā 
sportiska publiska pasākuma – at-
klāto basketbola treniņu - novadīša-
nai sporta laukumā Gerberu ielā 1, 
Mārupē, Mārupes novadā, no 2018. 
gada 25. jūnija līdz 29. jūnijam, un 
no 2018. gada 20. augusta līdz 24. 
augustam.

Lēma piešķirt finansiālu atbalstu 
vairākiem Mārupes novada sportis-
tiem un mūziķiem.

Lēma atbalstīt Latvijas valsts 
budžeta finansētās mērķprogram-
mas „Ģimeņu atbalsta projektu 
konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 
NVO” projekta Nr.2/GIMEN/18/0024 
„Būt līdzās!” īstenošanu. Projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas ir 
26 800,00 eiro.

Lēma par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda projekta „Mārupes vi-
dusskolas mācību vides uzlaboša-
na” līdzfinansējuma nodrošināša-
nai.

Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada 
Domes priekšsēdētājs 

sistēmai izbūvi atsevišķām 
iedzīvotāju grupām (daudzbērnu ģi-
menēm, trūcīgajiem, mazno-
drošinātajiem, personām ar 1. vai 
2.grupas invaliditāti, politiski 
represētajiem u.c.).  

Laika periodā no 2018. gada 
20.marta  līdz 18.aprīlim Mārupes 
novada pašvaldībā tika saņemti 23 
pieteikumi pašvaldības finansējuma 
saņemšanai dzīvojamo māju 
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai.

Pašvaldības speciāli izveidota 
komisija izvērtēja saņemtos pietei-
kumus un lēma 19  pieteikumus 
atzīt par apmierināmiem un atbil-

la iepakojumam un vieglajam iepa-
kojumam (plastmasas iepakojuma, 
papīram un kartonam). Tas nozīmē, 
ka, braucot pēc iedzīvotāju sašķiro-
tajiem atkritumiem, tie tiks savākti 
vienā mašīnā, taču atsevišķos nod-
alījumos – vieglais iepakojums tiek 
savākts vienā nodalījumā, bet stikls 
- otrā. Šādi tiek mazāk traucēts 
iedzīvotāju miers, saudzēti brau-
camie ceļi, kā arī  tas ir ekonomiski 

atkritumu savākšana notiks š.g. 13. 
jūnijā sākot no plkst. 7:00 visas die-
nas garumā. Lai nodrošinātu pie-
teikto atkritumu izvešanu, atkritumi 
ir jāizliek pieteikumā norādītajā vi-
etā, ārpus iežogotas teritorijas, kas 
ir pieejama “Eco Baltia vide” 
darbiniekiem. Pašiem atrasties 
savākšanas laikā nav nepieciešams.

Akcijas laikā tiks savākti:
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi, 

ko izmēru dēļ nevar ievietot atkri-
tumu tvertnēs (mēbeles, matrači 
u.c.).

Lai Mārupes novada Dome varētu 
rīkoties atbilstoši līgumā pielīgtajai 
kārtībai, tai ir jāsagatavo līguma 
prasībām atbilstošs paziņojums at-
kritumu apsaimniekotājam, kura 
neatņemama sastāvdaļa ir pārkāpu-
ma vietā sastādītais akts, kurā tiek 
fiksēts fakts, ka konkrētā vietā konk-
rētā laikā nav tikuši izvesti sadzīves 
atkritumi, pastāvot arī pierādījum-
iem, ka tiem bija jābūt izvestiem, 
proti, pašvaldības rīcībā ir jābūt in-
formācijai par to, ka sadzīves atkri-
tumu radītājs ir noslēdzis līgumu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, veicis 
līgumā noteiktajā kārtībā visus 
maksājumus, kā arī bija nodrošinā-
jis atkritumu konteinera atrašanos 
specializētajam transportlīdzeklim 
pieejamā vietā noteiktā laikā.

Mārupes novada Dome ir iz-
strādājusi vienotā parauga veidlapu, 

stošiem noteikumu prasībām. Četri 
pieteikumi tika atzīti par no-
raidāmiem, konstatējot iesniedzēju 
neatbilstību saistošo noteikumu 
prasībām.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts 100% apmērā no pieslēgu-
ma kopējām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 2500,00 EUR par viena 
nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Lai veicinātu dzīvojamo māju 
pieslēgšanos centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai, 2018.gada rudenī 
tiek plānots atkārtoti izsludināt 
konkursu uz pašvaldības finansēju-
ma saņemšanu atsevišķām 
iedzīvotāju grupām.

un arī ekoloģiski izdevīgāk. 

• Sadzīvē radušies bīstamie atkri-
tumi, t.sk. elektroiekārtas (bateri-
jas un akumulatori, sadzīves elek-
troiekārtas, viens komplekts vie-
glo automašīnu riepu, spuldzes 
u.c.). Sīkāka informācija par no-
dodamajiem atkritumu veidiem 
www.ecobaltiavide.lv 
Veicot izvešanu, netiks savākti 

cita veida atkritumi, kā piemēram, 
sadzīves atkritumi un būvgruži 
(podi, vannas, palodzes, durvis logi 
u.c. ražošanas atkritumi, kas 
radušies būvniecības procesā).

kura būs jāaizpilda gadījumā, ja māj-
saimniecības radītie sadzīves atkri-
tumi netiek izvesti saskaņā ar grafi-
ku un noslēgto līgumu. Veidlapa 
pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.marupe.lv sadaļā Novada 
ziņas.

Veidlapā ir norādīta visa in-
formācija, kura ir nepieciešama 
pašvaldībai operatīvai rīcībai, tai 
skaitā, lai Mārupes novada Domes 
pārstāvji varētu nekavējoties iz-
braukt pie sūdzību parakstījušās 
personas un uz vietas nofiksētu 
pārkāpumu, kas savukārt ļaus 
pašvaldībai vērsties pret SIA “Eco 
Baltia vide” ar atbilstošām sankci-
jām par līguma, kas noslēgts starp 
pašvaldību un atkritumu apsaimnie-
kotāju, nepienācīgu izpildi.

Domes sēdes lēmumi 23.maijā Mārupes pašvaldība līdzfinansēs 19 mājsaimniecību pieslēgšanu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Mārupē šķirotie atkritumi tiek savākti specializētā automašīnā

SIA “Eco Baltia vide” 13. jūnijā Mārupē organizē lielgabarīta un 
bīstamo atkritumu izvešanas akciju no mājsaimniecībām

Kā rīkoties, ja netiek izvesti atkritumi saskaņā 
ar grafiku un noslēgto līgumu

Saimnieciskie darbi maijā

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, 
Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu
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Mārupes novada Dome 2018.
gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.7 (prot.Nr.9) “Par Lokālplānojuma 
sportam un aktīvai atpūtai 
paredzētās teritorijas attīstībai 
Mārupes novada Tīraines ciema 
daļā apstiprināšanu un saistošo no-
teikumu „Lokālplānojuma sportam 
un aktīvai atpūtai paredzētās teri-
torijas attīstībai Mārupes novada 
Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumi” izdošanu”.  Ar 
minēto lēmumu pieņemti saistošie 
noteikumi Nr. 7/2018. Ar saistošiem 
noteikumiem tiek apstiprināts 
lokālplānojums, kā arī tiek atcelts 
„Mārupes pagasta saimniecības 
„Laukkalniņi” detālplānojums”, kura 
teritorija pilnībā iekļāvās Lokālplāno-
juma teritorijā.

Lokālplānojums izstrādāts ar 
mērķi veicināt jaunas sporta inici-
atīvas novadā, konkrētāk Tīraines 
ciema teritorijā BMX trases apkārt-
nē aptuveni 21,1 ha platībā. Ar ap-

Mārupes novada Dome 
23.05.2018. ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.8 (protokols Nr.9) “Par nekustamā  
īpašuma „Saulesciems”, Mārupes 
novads (kadastra Nr. 80760060095), 
detālplānojuma pilnveidotās redak-
cijas nodošanu publiskajai apsprie-
šanai”. Detālplānojuma izstrādes 
mērķis ir veidot dzīvojamo apbūvi 
ārpus ciema teritorijas. Detālplāno-
juma pilnveidotā redakcija sagata-
vota, lai ietvertu 1.redakcijas pub-
liskās apspriešanas laikā izteiktos 
iebildumus par ceļu tīkla risinājumu.   

Publiskā apspriešana notiks no 
13.06.2018. līdz 13.07.2018. 

Publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2018.gada 5.jūli-
jā plkst.17.00 Mārupes novada Būv-
valdes zālē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē.

Mārupes pašvaldība izsludina 
konkursu par tiesībām saņemt līdz-
finansējumu motokrosa sacensību 
organizēšanai Mārupes novada ad-
ministratīvajā teritorijā no 2018.
gada septembra līdz 2018.gada ok-
tobrim dažādu vecumu grupu 
Mārupes novada iedzīvotājiem.

Motokrosa sacensību orga-
nizēšanai iespējams 
saņemt līdzfinansējumu 

Jaunmārupē, ārstu praksē 
“Mazcena 21”, Mazcenu alejā 33/3, 
atvērta jauna ģimenes ārsta privāt-
prakse, kurā pacientus pieņem 
serti ficēta ģimenes ārste, pediatre 
Olga Čivžele. 

Jauna ģimenes ārsta prakses 
vieta izveidota, ņemot vērā 
novada straujo demogrāfis-

ko izaugsmi un nepieciešamību 
iedzīvotājiem nodrošināt veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību. 
Dr. Olga Čivžele ir sertificēta 
ģimenes ārste, pediatre un pacien-
tiem piedāvā gan valsts apmaksā-
tus ģimenes ārsta un pediatra pa-
kalpojumus, gan maksas pakalpo-
jumus. Daktere sniedz arī kon-

stiprināto lokālplānojumu tiek 
grozīts teritorijas funkcionālais 
zonējums, lai piemērotu atļauto 
izmantošanu sporta aktivitātēm un 
rekreācijai – teritorijas rietumu daļā 
paredzot lielāka mēroga ēkas un 
sporta būves, bet austrumu pusē 
veidojot mierīgākas atpūtas iespē-
ju vietas, tai skaitā saglabājot teri-
toriju mazdārziņu kopšanai un pikni-
ka vietām, bet tuvināti daudzdzīvokļu 
mājām, paredzot vietu arī garāžu ap-
būvei. Lokālplānojumā netiek no-
teikti konkrēti sporta veidi un būves, 
ko plānots izbūvēt teritorijā, bet tas 
paredz vienotu koncepciju teritori-
jas iespējamai attīstībai, ceļu un in-
ženierkomunikāciju izvietojumam, 
labiekārtojumam un publisko teri-
toriju risinājumam.  Lokālplānojuma 
īstenošanai nav noteikti konkrēti ter-
miņi un izpildītāji - iespējamā ap-
būve būs atkarīga no attīstītāju 
ierosinājumiem. Nosacījumi 
īstenošanas kārtībai ir ietverti 
Lokālplānojuma paskaidrojuma rak-

Ar detālplānojuma pilnveidotās 
redakcijas projektu publiskās ap-
spriešanas laikā varēs iepazīties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā  
(Daugavas iela 29, Mārupe), 
pašvaldības darba laikā. Elektronis-
kajā vidē ar detālplānojuma projek-
tu varēs iepazīties Mārupes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Detālplānoju-
mi sākot no 13.06.2018. Informāci-
ja tiek publicēta arī Latvijas ģeotel-
piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv 

Priekšlikumus vai iebildumus lū-
dzam iesniegt rakstiski līdz 
173.07.2018. Mārupes novada do-
mei Daugavas iela 29, Mārupe, 
Mārupes novads, LV 2167, nosūtot 
tos pa pastu vai iesniedzot klātienē 

atbalsta veidā no Mārupes novada 
Domes budžeta līdz 4 000,00 eiro 
apmērā, bet ne vairāk kā 50% no 
paredzamo izdevumu koptāmes.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
līdz 2018.gada 24.jūnijam.

Sacensībām jānotiek saskaņā ar 
Latvijas Motosporta Federācijas 
(LaMSF) apstiprinātiem motokrosa 
un tehniskajiem noteikumiem.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
piešķirts un var tikt izlietots sas-

sultācijas latviešu, krievu un angļu 
valodās.

Izglītība: 
• 2013. - 2017.g. Latvijas Universi-

tāte Rezidentūras Attīstības pro-
gramma - Ģimenes medicīna; 

• 2008. - 2012.g. Rīgas Stradiņa 
Universitāte Tālākizglītības fa-
kultāte - pediatrijas  rezidentūra; 

• 2002. - 2008.g. Rīgas Stradiņa 
Universitāte, Medicīnas fakultāte, 
pediatrijas studiju programma.

Dalība profesionālās asociācijās, 
organizācijās: 
• Latvijas Ārstu biedrības biedre;
• Latvijas Pediatru Asociācijas bie-

dre; 

stā, kā arī būtiskākie nosacījumi 
iekļauti  teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumos.

Lokālplānojums stājas spēkā nāk-
amajā dienā pēc tam, kad paziņo-
jums par lokālplānojuma apsti-
prināšanu publicēts laikrakstā “Lat-
vijas Vēstnesis”. Saistošo noteiku-
mu īstenošana uzsākama pēc tam, 
kad tiks saņemts par teritorijas at-
tīstības plānošanu atbildīgās minis-
trijas attiecīgs paziņojums.

Ar lēmuma un saistošo noteiku-
mu pilnu saturu un lokālplānojuma 
dokumentiem var iepazīties 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
marupe.lv sadaļā Pašvaldība/At-
tīstība un plānošana/Lokālplānoju-
mi, Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā www.geolatvija.lv  un 
Mārupes novada pašvaldības At-
tīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā. Apme-
klētāju pieņemšanas laiki: pirmdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 18.00.

apmeklētāju pieņemšanas laikā – 
pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 
18.00. Elektroniski priekšlikumi 
iesniedzami ar elektronisko parak-
stu, iesūtot tos uz elektroniskā pas-
ta adresi: marupe@marupe.lv. 
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju-
ridiskām personām jānorāda nosau-
kumu, adresi un reģistrācijas nu-
muru. Priekšlikumus iespējams 
iesūtīt arī reģistrējoties Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS).

Neskaidrību gadījumā griezties 
Mārupes novada Attīstības nodaļā 
pie Teritorijas plānotājas Daces 
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862.

kaņā ar Mārupes novada Domes 
2015. gada 28. janvāra saistošo no-
teikumu Nr. 4/2015 „Par kārtību, 
kādā pašvaldība atbalsta sabiedris-
ki nozīmīgus pasākumus Mārupes 
novadā” 21. punktu.

Ar Domes lēmumu un nolikumu 
var iepazīties pašvaldības mā-
jaslapā www.marupe.lv.

• regulāri apgūst jaunas zināšanas 
un praktiskās iemaņas apmācību 
kursos, kongresos un semināros.

Darba pieredze:
• 2016.- 2017.g. rezidente ģimenes 

medicīnā Ārstu praksē „Mazcenu 
21”; 

• 2011.- 2012.g. ārsts- rezidents pe-
diatrijā John Radcliffe Childrens 
Hospital, Oxford; 

• no 2009. g.  ārsts - pediatrs bēr-
nu nodaļā Tukuma slimnīcā.

Mazi un lieli pacienti tiek laipni 
gaidīti ģimenes ārstes privātpraksē! 
Par pieņemšanas laikiem pie dak-
teres lūgums interesēties pa tālr. 
25377390.

Mārupes novada Dome 2018.gada 23.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 
(prot. Nr.9) “Par nekustamā īpašuma „Sūnas-A”, Mārupē, Mārupes novadā 
(kadastra Nr.8076 006 0158), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorija ir īpašuma „Sūnas-A”, teritorija, aptuveni 1,45 
ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes novada teri-
torijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais īpašums “Sūnas-A” 
atrodas funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā 
Savrupmāju apbūve (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai 
veidotu savrupmāju apbūvi ciema teritorijā. Detālplānojuma izstrādes 
ierosinātājs ir fiziska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz-
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā 
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas 
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī-
bas plānošana.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2018.gada 6.jūlijam Mārupes 
no¬vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosū-
tot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesnie-
dzami ar elektronisko parakstītu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: 
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi 
un reģistrācijas numuru.

Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie 
Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, 
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās 
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 23.maija Domes sēdes 
lēmumu Nr.5 (sēdes protokols Nr.9) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 
6/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo 
noteikumu Nr. 12 „Mārupes pagasta saimniecības „Pogas” detālplāno-
jums” atcelšanu”. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var 
iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informāci-
jas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, 
Mārupē, Mārupes novadā.

4.jūnija pēcpusdienā Mārupes 
novada Dome sadarbībā ar biedrību 
“Mārupes uzņēmēji” un Uzņēmēj-
darbības atbalsta konsultatīvo pa-
domi organizēja Mārupes novada 
uzņēmēju tikšanos, lai diskutētu par 
aktuālajiem jautājumiem un pār-
runātu uzņēmējdarbības vides at-
tīstības iespējas Mārupes novadā.

Uzņēmēji tikšanās laikā tika 
informēti par nozīmīgāko 
novada infrastruktūras at-

tīstībā - jaunākajiem projektiem un 
objektiem, ēkām, ceļiem, to ietekmi 
un iespējām uzņēmējdarbībā. Tika 
apskatīts arī jautājums par teritoriā-
lo plānojumu Mārupes novadā, kura 
1.redakcija drīzumā tiks nodota 
publiskajai apspriešanai.

Īpaša uzmanība tika pievērsta 
jautājumam par to, kā pašvaldības 
vēl vairāk ieinteresēt uzņēmējdarbī-

bas attīstībā. Tēmas ievadam 
klātesošajiem bija iespēja dzirdēt 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras valdes priekšsēdētāja 
Jāņa Endziņa prezentāciju par 
priekšlikumu uzņēmējdarbības no-
dokļu politikas uzlabošanā, lai cel-
tu pašvaldību motivāciju iesaistīties 
uzņēmējdarbības vides attīstībā. 
Tika apskatīta citu valstu pieredze 
un kā labā prakse norādīta Vācijas 
politika šai jomā. Esošā nodokļu 
politika nemotivē pašvaldības un 
neveicina to interesi iesaistīties 
uzņēmējdarbības vides attīstības 
jautājumu risināšanā, jo uzņēmumu 
ienākumu nodoklis pilnībā nonāk 
valsts budžetā.

Apskatītās problēmas, jautājumi 
un iespējamās rīcības tālāk tiks ie-
tvertas Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvās padomes dienas 
kārtībā. 

Mārupē diskutē par uzņēmējdarbības vides 
attīstības iespējām

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sūnas-A”, 
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Paziņojums par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās 
teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Saulesciems”, Mārupes novadā 
detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām saņemt līdzfinansējumu 
motokrosa sacensību organizēšanai

Jaunmārupē atvērta jauna ģimenes ārsta privātprakse

Paziņojums par saimniecības “Pogas” 
detālplānojuma atcelšanu

No kreisās: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis 
Endziņš, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs Kārlis Bodnieks.
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Pagājušā gada oktobrī,  pirms
skolas izglītības iestādes 
’’Mārzemīte’’ skolotāja Indra Pedece 
apmeklēja ”Centra Dardedze”  VIII 
starptautisko  konferenci  “Kāds 
dārzs ir bērnudārzs?”. 

Viens no konferences 
mērķiem bija stiprināt 
pirmsskolas izglītības 

iestāžu lomu bērnu drošības 
veicināšanā.  Konferences dalībnie-
ki tika informēti par “Centrs Darde-
dze” izstrādāto īpašo drošības pro-
grammu  “Džimbas 9 soļu drošības 
programma”, kuras galvenais tēls ir 
drošulis Džimba. Programmas 
mērķis ir interaktīvā un viegli sapro-
tamā valodā pirmsskolas un sā-
kumskolas vecuma bērniem  mācīt 
par personisko drošību, saskarsmē 
ar citiem cilvēkiem. Programmu 
īsteno īpaši sagatavoti nodarbību 
vadītāji– Džimbas drošības aģenti, 
kuri ar mūzikas, rotaļu, filmu un 
lomu spēļu palīdzību sarežģītas un 
mulsinošas lietas pasniedz viegli un 
saprotami. Skolotāju uzrunāja šīs 
programmas ideja un mērķis, tāpēc 
ar pašvaldības un savas iestādes at-
balstu Indra mācījās un kļuva par 
Džimbas aģentu. I.Pedece stāsta: 
”Ikdienā man līdzās ir daudz bērnu.  
Es vēlos, lai viņi augtu drošā, 
pozitīvā un attīstošā vidē, tāpēc ir  
jārunā ar bērniem par dažādām 
bīstamām un nedrošām situācijām. 
Mēs esam pieraduši  mājās,  pirms-
skolā runāt par ugunsdrošību, ceļu 
satiksmes noteikumu ievērošanu, 
bet jautājumi, kas skar personīgo 
drošību,  katra paša ķermeņa drošī-
bu, ir tik pat nozīmīgi, kaut nav tik 
ērti sarunai.” 

Skolotāja pastāstīja, ka, aprīlim 
sākoties,  tika uzsākta un īstenota  
“Džimbas 9 soļu drošības program-
ma” iestādes grupiņā “Pīlādzīši”. 
Bērni kopā  ar Džimbu mācījās,  kā 
justies droši un labi attiecībās ar ci-
tiem cilvēkiem–  lieliem,  maziem,  
pazīstamiem un svešiem. Bērni tika  
iepazīstināti  ar šādām  drošības 
tēmām un  Džimbas noteikumiem:
1. Es esmu es! 
2. Esi uzmanīgs – esi drošs!

Šā gada 15.maijā biedrības 
“Pierīgas partnerība” un “Zied zeme” 
rīkoja semināru  diskusiju par kop
rades* telpu attīstības iespējām. 
Semināra dalībnieki pārstāvēja pub-
lisko un privāto sektoru no Mārupes, 
Olaines, Ogres, Baldones un Ikšķiles 
novadu teritorijām.

Viens no semināra mērķiem 
bija iepazīstināt interesen-
tus ar jau esošu koprades 

telpu darbības principiem, attīstības 
iespējām, kā arī par topošas kop-
rades telpas Mārupes novadā at-
tīstības vīziju stāstīja uzņēmēja  Sil-
va Jeromanova-Maura. Pasākumā 
Rīgas kafejnīcas Spiikiizi un Jūrma-
las biznesa inkubatora pārstāvji 
dalījās pieredzē  par esošo kop-
radņu telpu darbību, kas svarīgs ir 
cilvēkiem, lai darbotos tajā.  
Mārupes novada uzņēmēji, kuri ir 

Pievienojoties diviem jauniem 
partneriem – Siguldas un Ķekavas 
novadiem, kopējais jaunajiem 
uzņēmējiem pieejamo grantu ap-
mērs šogad ir pieaudzis līdz 60 000 
eiro. Programmas (ie)dvesma 
grantus varēs saņemt gan jau 
strādājoši jaunuzņēmumi, gan vēl 
neīstenotu biznesa ideju autori.

Grantu programmas aizsācē-
jiem SEB bankai, Jūrmalas 
pilsētai, kā arī Mārupes un 

Olaines novadiem, šogad pievieno-
jušies arī Siguldas un Ķekavas nova-
di, paplašinot grantu programmas 
darbības teritoriju un finansējuma 
apjomu. Katrs no partneriem 
piešķirs 10 000 eiro finansējumu, uz 
kuru varēs pretendēt kādā no piecu 
pašvaldību teritorijām reģistrētie 
uzņēmumi, kuri dibināti pirms ne 
vairāk kā trim gadiem, kā arī šajās 
pašvaldībās dzīvojošie iedzīvotāji, 
kuri vēlas īstenot savas biznesa ide-
jas.

Maksimālā naudas summa vie-
nam grantam ir 10 000 eiro, un 
šogad plānots izsniegt vismaz 
sešus grantus. Granta līdzekļus 
varēs izmantot saimnieciskiem 
mērķiem esošā biznesa attīstīšanai 
vai arī jauna uzņēmuma izveidei, lai 

Mums katram ir kādas jaukas 
bērnības atmiņas, kuras atcera-
mies, domājot, vai mūsu bērni ko 
līdzīgu piedzīvo šajā tehnoloģiju 
laikmetā. Kailām kājām, 
izspūrušiem matiem, būvējot 
štābiņus mežā, skrienot cauri 
peļķēm, rotaļās ar draugiem tā aiz-
rāvušies, ka nav pat laika paēst, kur 
nu vēl īgņoties par garlaicību. Sil
tas, prieka pilnas bērnības atmiņas 
brīvā dabā, svaigā gaisā  tādas ir 
mūsu nometnes “Dabā Brīvs”.

Jūrmalas biznesa inkubatora klien-
ti, var izmantot inkubatora telpas 
bez maksas.  Bauskas Biznesa bib-
liotēkas pārstāve iepazīstināja ar 
pasākumiem, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību novadā. Iedzīvotājiem ir 
pieejamas grāmatas, notiek apmācī-
bas, skolēnu konkursi un citas ak-
tivitātes. 

Semināra otrajā daļā tika dis-
kutēts par koprades telpu attīstības 
iespējām lauku teritorijās, kā arī ne-
pieciešamajām darbībām, lai 
palīdzētu izveidoties šādām vietām. 
Semināra dalībnieku kopīgi nofor-
mulētās darbības būs pamats 
sadarbības projekta izstrādāšanai 
par koprades telpām, kura ietvaros 
tiks realizētas četras aktivitātes:

1.Pieredzes iegūšana vietējā un 
starptautiskā mērogā, lai apkopotu 
labākās idejas;

2.Vadlīnijas koprades telpas izvei-

uzsāktu savu biznesu.
Projektu pieņemšana sāksies 3. 

septembrī, un tā noslēgsies 3. okto-
brī. Iesniegtos projektus vērtēs žūri-
jas komisija, kuras sastāvā būs 
uzņēmējdarbības profesionāļi un 
pašvaldību pārstāvji. Rezultātu 
paziņošana un uzvarētāju apbal-
vošana notiks 15. novembrī.

Žūrijas komisijā darbosies 
pārstāvji no SEB bankas, Jūrmalas 
pilsētas domes, Ķekavas novada 
pašvaldības, Mārupes novada 
domes, Olaines novada pašvaldības, 
Siguldas novada pašvaldības, Lat-
vijas Tirdzniecības un rūpniecības 
kameras, attīstības finanšu in-
stitūcijas ALTUM, Jūrmalas bizne-
sa inkubatora, Jūrmalas Uzņēmēju 
konsultatīvās padomes, Mārupes 
novada Uzņēmējdarbības atbalsta 
konsultatīvās padomes, Siguldas 
uzņēmēju padomes, Ķekavas nova-
da uzņēmēju padomes un Olaines 
novada uzņēmējdarbības atbalsta 
centra.

Nometnes laikā būs dažādi 
piedzīvojumi mežā, pļavā, 
pirtī, pie zirg iem. 

Pļavas dienā dosimies iepazīt au-
gus, vāksim tējas, darbosimies ar 
dažādiem dabas materiāliem un 
mālu, veidojot mazākus un lielākus 
mākslas darbus. 

Meža dienā dosimies uz tuvējo 
mežu un mācīsimies orientēties, at-
pazīt debess puses, iepazīsim dažā-
dus kokus, augus un putnus. Kurinā-
sim ugunskuru un vārīsim veselības 
sīrupu. 

Zirgu dienā gatavosim cienastu 
zirgiem, dosimies uz stalli un izzinā-
sim, ko nozīmē būt par zirgkopi - kā 
ar zirgu sadraudzēties, kā zirgs jā-
kopj, ko zirgi ēd. Un pēc labi padarī-
ta darba, baudīsim izjādes ar zirgi-
em.

Pirts dienā profesionālu pirtnieku 
pavadībā mācīsimies latviskās pirts 
tradīcijas, siesim pirts slotiņas, ga-

dei;
3.Kopīga sadarbība vietējā līmenī;
4.Informācijas izplatīšana starp 

un par koprades telpām.
Ja tev ir ierosinājumi par projek-

ta aktivitātēm vai vēlies iesaistīties 
projekta tapšanā, raksti uz info@
pierigaspartneriba.lv

Seminārs – diskusija tika orga-
nizēta projekta “Radi un sadarbo-
jies” (17-00-A019.331-000012), kas 
tiek īstenots Lauku attīstības pro-
grammas 2014.—2020. gadam 
pasākumā “Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība”, ietvaros.

*uzziņai – koprades telpa – vieta 
ar infrastruktūru un aprīkojumu, kur 
strādāt cilvēkiem, kuriem nav vai 
nav nepieciešams patstāvīgs biro-
js, iespēja attīstīt savu biznesu, 
iegūt kontaktus.

Saņemto pieteikumu atlase no-
tiks trīs kārtās, izvērtējot gan to at-
bilstību programmas kritērijiem, gan 
biznesa plānu un idejas potenciālu, 
kā arī dalībnieku prezentācijas un 
atbildes uz žūrijas jautājumiem. 
Pirms projektu iesniegšanas katrā 
no pašvaldībām notiks seminārs, lai 
palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem 
labāk sagatavoties dalībai grantu 
programmā.

7.augustā -  seminārs Jūrmalā
16.augustā - seminārs Siguldā
22.augustā - seminārs Mārupē
23.augustā - seminārs Ķekavā
28.augustā - seminārs Olainē
Grantu programma (ie)dvesma 

tika uzsākta 2017. gadā. No saņem-
tajiem vairāk nekā 30 projektiem 
žūrija atlasīja sešus grantu ieguvē-
jus, kopumā tiem piešķirot 40 000 
eiro. Plašāka informācija par grantu 
programmu un tajā atbalstītajiem 
projektiem pieejama www.seb.lv/
iedvesma

tavosim skrubi, baudīsim pirts pro-
cedūru un skaņas meditāciju. 

Mākslas dienā ļausim vaļu ra-
došajam garam - zīmēsim, veidosim, 
darbosimies ar koku, gatavosim 
sveces un lukturīšus un svinēsim 
nometnes noslēgumu. 

Un katru dienu daudz, daudz ro-
taļāsimies, sportosim un drīkstēs 
vie nkārši skriet!

Vieta: Mārupes novadā, Vētras 
ciemā, mājas Zandeļi, stallis Zirg-
zandales.

Datumi: 4.- 8. jūnijs,  18.- 22. jū-
nijs, 2.- 6. jūlijs,  16.- 20. jūlijs, 30. jū-
lijs - 3. augusts, 13.- 17. augusts. 

Laiks:  8.30 -17.30. 
Vecums: 7-12 gadi. 
Cena: 175 eiro (iekļaujot 3x 

ēdināšanu).
Organizētājs: biedrība “HUP”, 

nometnes vadītāja Ieva Vilaua.
Pieteikšanās: huplatvia@gmail.

com, t. 224 996 25, 2911 91 96.

3. Ja tev briesmas draud, sauc 
palīgā!

4. Vispirms pasaki, tikai tad ej!
5. Mans ķermenis ir tikai mans!
6. Nedari man tā, man tas nepatīk!
7. Vienmēr izstāsti sliktos noslēpu-

mus!
8. Drosme draudzēties!
9. Mani nevar piemuļķot, jo es esmu 

gudrs!
Lai veiksmīgāk izprastu un ap-

gūtu  šos noteikumus,  tika  uz-
klausīti stāsti un pārrunātas situāci-
jas, kurās ir nokļuvuši stāstu varoņi, 
piemēram,  Saucpalīdze, Nedarma -
nis, Manķermene.  Izmantojot at-
tēlus, tika  modelētas  dažādas 
situācijas un kopīgi  domāti varian-
ti,  kā vislabāk un drošāk  attiecīga-
jās situācijās rīkoties.  Tika skatīta 
filmiņa par to, kā ir pareizi rīkoties, 
ja kāds  aicina doties līdzi- meklēt 
kaķīti vai sola konfektes.  Tika pār-
runāts, ka katram ir savs ķermenis, 
kas pieder  tikai katram pašam un,  
ja kāds pieskaras  ķermenim veidā, 
kas liek justies sāpīgi vai nepatīka-
mi, tad  droši un skaidri ir jāsaka: 
“Nedari tā! Man tas nepatīk!”

Bērni nodarbībā labprāt stāstīja 
par situācijām, kurās ir gadījies 
nokļūt pašiem, māsām, brāļiem, kā 
rīkojušies  neierastās  situācijās, 
piemēram,  ’’pazaudējoties’’ veikalā. 
Kopā tika dziedāta dziesma ”Ja tev 
briesmas draud, sauc palīgā”, spēlē-
ta spēle “Māmiņ, vai drīkst”,  tika pa-
dots  tālāk labais pieskāriens,  
skandināts  Džimbas sveiciens un 
darītas citas lietas, lai nostiprinātu 
zināšanas par savu drošību sas-
karsmē ar citiem cilvēkiem. Nodar-
bību laikā ir bijis jāpārrunā arī,  kā 
draudzīgi un cieņpilni izturēties  vie-
nam pret otru-  runāt pa vienam, 
klausīties drauga teiktajā. “Tas pie-
der pie lietas! To atgādinot un 
mācoties, mēs veidojam vidi, kurā 
varam  justies brīvi un vienlaicīgi iz-
rādīt cieņu viens otram – fiziski un 
emocionāli, “ savu pārliecību pauž 
Indra. Skolotāja saka paldies grupas 
’’Pīlādzīši” kolēģiem par atsaucību 
un uzticēšanos! 

Mārupes novada PII ’’Mārzemīte’’

Džimbas aģenta aktīvā darbošanās 
pirmsskolas izglītības iestādē  ’’Mārzemīte’’

Seminārs - diskusija par koprades telpu 
attīstības iespējām lauku teritorijās

Grantu programmā (ie)dvesma šogad jaunajiem 
uzņēmējiem būs pieejami 60 000 eiro

Aicina uz brīvdabas nometni Mārupē, Zirgzandalēs

BŪT
LĪDZĀS

ĢIMEŅU ATBALSTA PROJEKTS

SEMINĀRS
PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU
BĒRNAM UN ZĪDAINIM

15.JŪNIJĀ
NO PLKST. 17.30 LĪDZ 20.30
JAUNMĀRUPES SABIEDRISKAJĀ ĒKĀ
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Izglītība
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.jūnijs 2018

Ar labi padarītu darba sajūtu 
31.maijā vakarā Mārupes novada 
Kultūras namā pulcējās viena daļa 
Mārupes vidusskolas kuplās 
saimes, kur notika Mārupes vidus
skolas skolēnu mācību laureātu un 
viņu skolotāju godināšana.

Ja liecībā ir tikai vērtējumi no 
8 līdz 10 ballēm, tad lepni un 
godpilni skan: “Esmu tei-

camnieks!” Skolas direktors Jānis 
Lagzdkalns par izciliem sasniegu-
miem ikdienas mācību darbā un 
slavējamu attieksmi 105 skolēniem 
no 4.-12.klasei pasniedza zelta liecī-
bas un piemiņas medaļas.

82 skolēni mācību gada laikā no 
dažādām valsts un Pierīgas novadu 
apvienības mācību priekšmetu 
olimpiādēm, konkursiem un skatēm 
atgriezās ar priekpilnu ziņu: “Es to 
paveicu!”

Vairāki mūsu skolas skolēni no 
valsts olimpiādēm ir atgriezušies ar 
labiem panākumiem: Anna In-
dričāne (12.b klase) latviešu valo-
das valsts 44.olimpiādē ieguva 3.
vie tu (skolotāja Dina Švīpiņa), bet 
Elizabetei Citskovskai (9.a klase) 
3.vieta un Signei Liepiņai (9.d klase) 
Atzinība vēstures valsts 24.
olimpiādē (skolotāja Ritma Veļķere). 
Ar godalgotām vietām no Latvijas 
45.atklātās matemātikas olimpi-
ādes atgriezās Emīlija Paliepa un 
Georgs Harlapenkovs no 5.e klases, 
Aleksandrs Vjaters no 6.c klases un 
Rūdofs Guntis Gūtmanis no 6.b 
klases (skolotājas Inga Linde, Gun-
dega Ozola un Lilita Pastuhova). 4.a 
klases skolnieks Stefans Birznieks 
(skolotāja Zane Barka) LU Fizikas 
un matemātikas fakultātes A.Liepas 
neklātienes matemātikas skolas 
konkursā “Tik? vai Cik?” ieguva 3.
vie tu. 

Trīs mūsu skolas skolnieki Me-
ridian Internacional School MMC 
matemātikas konkursā starp 1000 
dalībniekiem iekļuva pirmajā des-
mitniekā: Katrīna Štokmane (3.a 
klase, skolotāja Liāna Skudra), Alise 
Alisha Pudane (4.b klase, skolotāja 
Kristīne Pavilone) un Katrīna Krieva 
(5.e klase, skolotāja Inga Linde).

9.d klases skolnieks Erik Kirch At-
klātajā vācu valodas olimpiādē iegu-

Junior Achievement Latvija 
sadarbībā ar partneriem un at-
balstītājiem visa mācību gada 
garumā organizēja finanšu pratības 
konkursus „Mana vārdnīciņa” 1.4. 
klašu skolēniem un “Biznesa pasa
kas” 5.9. klašu skolēniem.

Konkursā “Mana vārdnīciņa” 
Latvijas Bankas žūrijas 
komisija izvērtēja 211 

iesniegtos darbus no 36 Latvijas 
skolām, noskaidrojot labākos sā-
kumskolas skolēnus - konkursa 

Par skolas tradīciju kļuvusī Pro-
fesiju diena pirmajās pavasara sau-
lainajās dienās arī šajā gadā pulcē-
ja gan lielu uzņēmumu, gan skolēnu 
skaitu. Ikviens skolēns varēja 
aplūkot vairākus profesiju pārstāv-
jus, uzzināt dažādas konkrētā dar-
ba nianses un pat izmēģināt roku 
pie atšķirīgiem instrumentiem un 
tehnikām.

Šogad uzņēmumu atsaucība 
patīkami priecēja, tādēļ 
klases dalījās 3 lielās 

grupās pie dažādiem profesiju 
pārstāvjiem. 

1.-6.klases devās pie profesiju 
pārstāvjiem skolas āra teritorijā: 
Mārupes pašvaldības policisti 
demonstrēja sava darba specifiku 
un kā ierasts – ļāva bērniem izlož-
ņāt dienesta mašīnu un izmēģināt 
visas iespējamās skaņu signāla 
variācijas. “Sarkanais krusts” 
brīvprātīgie jaunieši stāstīja 
skolēniem par pirmās palīdzības 
niansēm un ļāva pašiem tos 
izmēģināt. Golfa kluba “Viesturi” 
pārstāvji bija atveduši dažādas 
treniņu spēles un mācīja bērniem 
dažādus golfa paņēmienus. Vienā 
no teltīm savus talantus demonstrē-
ja Rīgas stila un modes tehnikuma 
studentes ar pasniedzēju Helgu 
Sakni, ļaujot daudziem bērniem 
doties savās gaitās ar košu un 
kreatīvu “make up”. Otrā teltī pie 
skolēniem bija atbraukuši “House 
of Hair” kreatīvie frizieri un ne tikai 
stāstīja, rādīja un lielīja savu darbu, 
bet arī dažiem drosminiekiem radī-
ja ātras un krāsainas frizūras pava-
sarīgās noskaņās. Dita Puga bērnu 
acu priekšā gleznoja un stāstīja par 
mākslinieka profesijas neparasto 
darbu. AS “Sadales tīkls” pārstāvji 

Neatlaidīgs darbs, sportiska 
ikdie na, neizsīkstoša enerģija, 
vēlēšanās sasniegt nosprausto 
mērķi, tas viss raksturo mūsu sko-
las 4.c klasi. Viņi pierādīja, ka 
sports nevar traucēt labām sekmēm 
un labas sekmes nevar traucēt 
sportam. Tas viss ir kopīgi saistīts!

16.maijā, Jelgavā “Zemgales 
Olimpiskajā centrā”, notika 
finālsacensības projektā 

“Sporto visa klase”, kuru organizē 
Latvijas Olimpiskā komiteja. Šīs bija 
jau ceturtās sezonas noslēguma sa-
censības, kurās piedalījās sešas 
labākās klases no katra reģiona, ka-
trā vecuma grupā.

Mūsu skolas 4.c klase audzinātā-
jas Ingridas Petrovskas un sporta 
skolotāja Māra Riherta vadībā pro-
jektā startē jau divus gadus. Trešās 
sezonas noslēgums mums atnesa 
sudraba medaļas. Šogad uz sa-

va 2.vietu (skolotāja Vineta Rozīte).
11.c klases skolniece Anete 

Apsīte piedalījās Rīgas un Rīgas 
reģiona skolēnu zinātniskās pēt-
niecības darbu konferencē, kur iegu-
va Atzinību un rekomendāciju pie-
dalīties valsts konferencē (skolotā-
ja Ruta Straume).

Mākslas skolotājas Indra Puķe un 
Baiba Zvaune savus talantīgos 
skolēnus ir sagatavojušas 
veiksmīgai dalībai XVII Starptautis-
kajā vizuālās mākslas konkursā “Es 
dzīvoju pie jūras” un  VISC Vides ob-
jektu un mākslas darbu konkursā 
“Visa Dieva radībiņa saulē līgojās”: 
Terēzei Citskovskai (4.a klase) 
Sudraba medaļa un Atzinība, 1.pa-
kāpe Sintijai Jansonei un Anetei 
Luriņai no 5.d klases, 2.pakāpe un 
Atzinība Keitai Kovaļevskai, Gabrie-
lai Kristiānai Pušpurei, Gabrielai 
Fransuāzai Jansonei no 6.c klases 
un 3.pakāpe Līnai Raitai, Martai 
Grīnhofai no 2.b klases.  Bet Alise 
Čiževska no 4.a klases kļuva par 
Laureāti 46.Starptautiskajā bērnu 
mākslas konkursā “Lidice 2018” Lat-
vijas kārtā.

5.a klases meitenes Rūta Marija 
Rāzna un Alise Noela Patmalniece 
un 12.a klases skolniece Ilze Barone 
ieguvušas godalgotas vietas R.
Mūkam veltītajā Latvijas skolēnu 
jaunrades konkursā (skolotājas Līga 
Lisnere un Ingūna Ādmīdiņa), bet 9.a 
klase skolniece Daniela Rihtere un 
12.b klases skolniece Marta Nikola 
Zīle ieguvušas Atzinību R.Blaumaņa 
literārās prēmijas 13.konkursā (sko-
lotājas Ingūna Ādmīdiņa un Dina 
Švīpiņa).

Astoņi 2.klašu skolēni no Pierīgas 
novadu sākumskolas olimpiādes 
“Prāta banka” atgriezās iegūto 1.vie-
tu (skolotājas Elita Voiciša un Gun-
ta Potaša).

10 brīnišķīgas meitenes ar 
skanīgām balsīm, kuras skolotāja 
Inga Cirse ir apvienojusi ansamblī 
“Mozaīka”, šogad sasniegušas Aug-
stāko pakāpi gan Pierīgā, gan Zem-
gales zonas vokālās mūzikas 
konkursā “Balsis 2018”. Arī 2.-5.
klašu ansamblis skolotājas Evijas 
Milzarājas vadībā ir ieguvis šajā 
konkursā 1.vietu.

4.c klase ar klases audzinātāju In-

finālistus. Savukārt, konkursā “Biz-
nesa pasakas” tika saņemtas 178 
iesūtītas pasakas, kuras izvērtēja 
JA Latvija sadarbības partneri un at-
balstītāji - Latvijas Ekonomikas at-
tīstības forums, LR Saeimas 
deputāte Inese Aizstrauta, Ingmārs 
Līdaka, Ilona Skorobogatova no Fi-
nanšu ministrijas, “Latvijas valsts 
meži”, laikraksts “Izglītība un 
kultūra” un “Tallink”.

Finanšu pratības konkursu apbal-
vošanas ceremonija notika 18. mai-
jā, Latvijas Bankā. Konkursa “Mana 

bija atbraukuši ar tehnikām pilnu 
darba mikroautobusu, ļaujot intere-
sentiem izpētīt, izmēģināt, uzvilkt 
un uzzināt par tik aizraujošo elektrī-
bas pasauli. Kā ikgadu mūs atbalstī-
ja Jaunsardzes komanda, kuri sko-
las tuvumā esošā parka teritoriju 
bija pārvērtuši improvizētā mežā 
kaķa un veiklības vingrojumu atrak-
cijā. “Meliorators J” piedāvāja 
iekāpt lielā kravas mašīnā, kā arī 
saprast, kuri kloķi kam noderīgi. SIA 
“Avesco” ļāva tuv p lānā izpētīt un ap-
taustīt traktoru.

7.-9.klašu skolēni savas profesiju 
stacijas apmeklēja skolas telpās: 
Iveta Cera rādīja florista romantis-
ko profesiju un mācīja darināt ziedu 
kompozīcijas. Lija Zandere ir ārsts 
– kosmetologs, kura stāstīja, kā pa-
reizi kopt savu seju. Gan zēni, gan 
meitenes varēja izmēģināt dažādas 
seju maskas. Kristīne Muižniece 
demonstrēja ķīmiķa aizraujošo pa-
sauli un piedāvāja skolēniem pie-
dalīties dažādos efektīgos eksperi-
mentos. Kate Kantare radīja iespē-
ju saprast, ko nozīmē profesionāli 
būt par salsas dejotāju. Ginta Budes 
modeļu skolas pārstāvis rādīja un 
mācīja, cik svarīga ir jauniešiem pa-
reiza stāja un gaita.

Kopumā šī mācību gada Profesiju 
diena bija ļoti kupli un dažādi 
pārstāvēta un deva skolēniem gan 
jaunas zināšanas un izpratni, gan 
iedvesmu saviem nākotnes soļiem. 
Milzīgs paldies visiem uzņēmum-
iem un profesionāļiem par atsaucī-
bu, laiku un iedvesmojošo profesiju 
parādi!

J. Grosberga-Gernere, Jaun-
mārupes pamatskolas pedagoģe – 
karjeras konsultante

censībām devāmies ar milzīgu 
mērķi sasniegt visaugstāko apbal-
vojumu – zeltu. Tas bija mūsu sap-
nis! Finālsacensībās skolēniem bija 
jārāda ne tikai sportiskā sagatavotī-
ba, veiklība, futbola prasmes, bet 
bija jāpiedalās arī erudīcijas 
konkursā. 4.c klases skolēni 
veiksmīgi ar visu tika galā un 
piepildīja savu sapni, atgriežoties 
mājās ar zelta medaļām un “Sporto 
visa klase” ceļojošo kausu, kurš 
tagad līdz nākamās sezonas sāku-
mam papildinās Mārupes vidussko-
las trofeju skaitu.

Vēlamies pateikt milzīgu paldies 
skolas direktoram Jānim Lagzd-
kalnam, sporta skolotājam Mārim 
Rihertam un Mārupes novada 
Domes vadībai par atbalstu un uz-
ticēšanos šo divu gadu garumā.

4.c klases audzinātāja Ingrida 
Petrovska

gridu Petrovsku un sporta skolotā-
ju Māri Rihertu projektā “Sporto vi-
sas klase” šogad ieguvuši 1.vietu un 
Ceļojošo kausu.

Deju skolotāja Līna Dau-
gule-Rimša sava tautiskā deju 
kolektīva “Mārdadzīši” dejotājus 
raitā deju solī ir aizvadījusi līdz 1.pa-
kāpei Pierīgas novadu apvienības 
tautisko deju kolektīvu skatē. Arī 
mūsdienu deju kolektīva meitenes 
kopā ar skolotāju Sandru Kuļikov-
sku dažādos Pierīgas un valsts 
mēroga deju konkursos un čempio-
nātos ir ieguvušas 1., 2. un 3.pa-
kāpes diplomus.

4.c klases skolēni savā sociālo 
zinību projektā piešķīra nomināciju 
“Mūsu skolas lepnums” 12.a klases 
skolniecei Ilzei Baronei par izciliem 
panākumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos. Ilze šo ti-
tulu ir gadam nopelnījusi, jo mācību 
gada laikā ar labiem rezultātiem ir 
piedalījusies 10 dažādā mēroga 
olimpiādēs un radošo darbu konkur-
sos matemātikā, fizikā, ķīmijā, bio-
loģijā, ekonomikā, latviešu un vācu 
valodā.

Mūsu skolā jau septīto reizi noti-
ka skolēnu konkurss „Sacenties 
pats ar sevi!”, kur dalībnieki nesa-
cenšas viens ar otru, bet katrs mācī-
bu gada sākumā izvirza sev mērķus, 
ko mācību gada laikā vēlas īstenot. 
Desmit konkursa dalībnieki saņēma 
nominācijas Laureāts un Finālists 
un piemiņas balvas. Konkursa īpašo 
balvu saņēma 9.c klases skolniece 
Madara Broka, kura veiksmīgi pie-
dalījās konkursā jau no 5.klases.

 Ir jābūt lielai gribai un stipram 
raksturam, lai sacenstos pats ar 
sevi, lai pamudinātu sevi strādāt 
labāk, izdarīt vairāk, kārtīgāk un visu 
izdarītu laikā un līdz galam, un vēl 
gūt no tā visa prieku.

Ar labi padarītu darba sajūtu 
vēlam visiem skolēniem un viņu 
vecākiem, skolotājiem un skolas 
darbiniekiem jauku vasaras brīvlai-
ku, lai 1.septembrī kopā sāktu jau-
no mācību gadu, izvirzītu un sas-
niegtu mācību un izaugsmes 
mērķus!

Mārupes vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā B.Sūnaite

Vārdnīciņa” laureāti, viņu ģimenes 
locekļi un skolotāji piedalījās 
dažādās Latvijas Bankas orga-
nizētās aktivitātēs, savukārt konkur-
sa “Biznesa pasakas” laureāti un 
viņu skolotāji devās ekskursijā uz 
LR Saeimu.

Sveicam Jaunmārupes pamatsko-
las skolēnus un pedagogus - konkur-
sa laureātus:
• Konkursā “Mana vārdnīciņa” 

atzinību ieguva 1.a klases skol-
niece Viktorija Kalimulina, sko-
lotāja Inga Petruševska

• Latvijas Bankas pateicību ieguva 
Gustavs Lorencs no 1.a klases, 
skolotāja Inga Petruševska, un 
Emīlija Vandere no 4.e klases, 
skolotāja Solvita Lauzēja.

• Konkursā “Biznesa pasakas” 
atzinību ieguva Dana Felicija Ņiki-
forova un Kārlis Jurkāns no 6.a 
klases, skolotājas Dace Putāne 
un Solvita Lauzēja.
Šogad konkursa apbalvošanas 

pasākumā mūsu skolas 6.a klases 
skolēni - Ralfs Vinters, Katrīna Alten-
burga, Kima Tauriņa, Robijs Zīverts 
un Odrija Žozī Vīka pārējiem dalīb-
niekiem spēlēja Kārļa Jurkāna pa-
saku “Zaķa sapnis”! Paldies klases 
audzinātājai Dacei Putānei par pa-
sakas iestudēšanu.

Ar labi padarīta darba sajūtu

Jaunmārupes pamatskolas skolēnu zināšanas novērtētas finanšu 
pratības konkursā

Aizrautīgā Profesiju diena 
Jaunmārupes pamatskolā

Mārupes vidusskolas 4.c klase izcīna 
uzvaru “Sporto visa klase” projektā

Ingmārs Līdaka apbalvo savus favorītus - otrais no kreisās - pasakas “Zaķa sapnis” 
autors Kārlis Jurkāns kopā ar skolotājām Daci Putāni un Solvitu Lauzēju.
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Šajā pavasarī projekts “Mākslas 
dienas Mārupē  2018 “ norisinājās 
ar lielu vērienu – koši un radoši. 
Tika rīkotas meistarklases, atklāta 
gleznu izstāde, tapusi lielformāta 
glezna “Mana Mārupe”.

4.maijā, Baltā galdauta svēt-
kos, piedaloties visiem svēt-
ku dalībniekiem, tika reali-

zēts mākslinieces Ievas Carukas 
lielformāta gleznas projekts “Mana 
Mārupe”. Košos pavasara toņos 
tapa glezna, kurā atspoguļota mūsu 
Latvija - tautu meita, lidmašīnas, 
līgavainis un līgava, zirgi un velo-
sipēdisti, Mārupes tomāti un dzēr-
ves pavasara dejā. Gleznā sas-
katāmi gan pilsētas motīvi, gan lau-
ki un ziedi. Lielformāta gleznas 
dzīves priecīgie toņi uz audekla pa-
liks kā liecība par 4.maija svētkiem 

No Mārupes novada XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem iz-

virzīti desmit mākslinieciskie kolek-
tīvi:

Jauniešu jauktais koris “Univer-
sum”; Jaunmārupes pamatskolas 
bērnu deju kolektīvs “Ozolēni”; 
Mārupes Kultūras nama jauktais ko-

Ar 1.vietu un Prix des Editions 
Schott Music mājup no Parīzes 
21.maijā atgriezās Mārupes Mūzi-
kas un mākslas skolas 6.klases 
taustiņinstrumentu nodaļas skol-
niece Anna Linda Rūtenberga, kura 
piedalījās starptautiskajā jauno pia
nistu konkursā International Piano 
Competiton of France.

Liels paldies jāsaka Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas 
pedagoģei Silvijai Nottei, 

kura ieguldīja daudz darba jaunās 
pianistes meistarībā, kā arī liela 
pateicība ir Mārupes novada Domei, 
kas saskaņā ar saistošajiem notei-
kumiem “Par kultūras un kultūrizglītī-
bas projektu, un radošo darbību at-
balstu Mārupes novadā” atbalstīja 

19. maijā, ieskandinot Muzeju 
nak ti, Retro auto muzejs kopā ar 
Mārupes novada un Babītes nova-
da pašvaldībām organizēja seno 
spēkratu salidojumu “Starts uz 
100”, kas tika veltīts Latvijas sim-
tajai jubilejai. Pasākuma ietvaros 
krāšņā seno spēkratu izbraucienā 
cauri Babītes un Mārupes novad iem 
devās 24 ekskluzīvu spēkratu ek-
ipāžas. 

Jau pašā rīta agrumā senie 
spēkrati startam pulcējās 
Piņķos, Babītes vidusskolas 

sporta laukumā. Atklāšanas pasā-
kumā piedalījās Babītes mūzikas 
skolas sitaminstrumentu spēles 
audzēkņi un ar svinīgām uzrunām 
tika uzsākta krāšņā parāde. Tālāk 
senie spēkrati devās uz restaurāci-
jas darbnīcu Babītes novadā un 
turpinājumā ceļoja jau pa Mārupes 
novada ciemiem – Skulti, Jaun-
mārupi, Tīraini, Mārupi. 

Parādē kopā piedalījās 24 eksklu-
zīvas seno spēkratu ekipāžas. 
Vecākais parādes auto bija 1922.
gada FIAT markas auto. Tomēr 
senuma ziņā palika nepārspēts 
1913.gadā ražotais angļu motocikls 
REX / JAP Deluxe. Pasākumam 
īpašu atmosfēru piešķīra ne tikai se-
nie spēkrati, bet arī paši šoferi un 
līdzbraucēji, kuri bija saposušies 
tam laikmetam atbilstošos tērpos 
un aksesuāros.

Parādes laikā dalībniekiem bija 
vairāki pieturas punkti, kur kopā ar 
skatītājiem varēja baudīt dažādus 
Mārupes novada kolektīvu sagata-
votus priekšnesumus un pārsteigu-
mus. Dienas izskaņā dalībnieki pul-
cējās Mārupes Kultūras nama pa-
galmā, kur svinīgi tika izteikta patei-
cība visiem brauciena dalībniekiem 
un atbalstītājiem. Brauciens dalīb-
niekiem noslēdzās vēlā vakara 
stundā Retro auto muzejā, Kantora 

novadā Valsts simtgades svētkos. 
Krāšņais mākslas darbs apskatāms 
Mārupes Kultūras nama foajē.

Projekta ietvaros tika rīkotas arī 
publiskās darbnīcas, kurās ļauties 
krāsu priekam varēja gan mazi, gan 
lieli novadnieki. Katrs ielika savu 
krāsu mūsdienu Mārupes redzēju-
mu un sajūtas gleznojumā. Māk-
slinieces Santa Vasiļeva un Anna 
Caruka kā diriģentes veiksmīgi vadī-
ja krāsu simfoniju, dodot katram 
svētku dalībniekam savu krāsu un 
otu. 

Mārupes kultūras nama foajē Bal-
to galdautu svētkos tika atklāta ra-
došo mārupiešu un novada viesu 
glezniecības izstāde “Mākslas die-
nas Mārupē 2018”. Tēma - ceļojumu 
iespaidi, dabas skaistums Latvijā un 
tālās zemēs. Izstādē piedalījās Ē  rihs 
Grūbels (Ķekava), Ita Pakalna (Ogre), 

ris “Mārupe”; Mārupes Kultūras 
nama jauniešu deju kolektīvs 
“Mārupe”; Mārupes Kultūras nama 
sieviešu koris “Resono”; Mārupes 
Kultūras nama sieviešu koris “Nok-
tirne”; Mārupes Kultūras nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs 
“Mārupieši I”; Mārupes Kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolek-

Annu, līdzfinansējot viņas dalību 
konkursā.

Ilze Rūtenberga

ielā.
Saistībā ar Latvijas simtgades 

svinēšanas norišu cikliem seno 
spēkratu salidojuma organizatori 
pasākumā tika iekļāvuši divas cikla 
tēmas.

Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes: 
metafora, kas aicina izzināt savas 
dzimtas vēsturi un vienlaikus celt 
godā spilgtas personības, kas 
dažādās nozarēs un laikos ir 
devušas nozīmīgu ieguldījumu Lat-
vijas valsts veidošanā. Šajā ciklā iet-
vertā tēma ļāva akcentēt novadā 
mītošo cilvēku darbspējas, radošu-
mu un, caur amata prasmēm, arī 
vēstures saglabāšanu un populari-
zēšanu - salidojumā piedalījās 
restauratori ar saviem, pašu rokām 
restaurētiem, spēkratiem.

Seno spēkratu parāde vienlaikus 
bija veltījums Latvijas draugiem un 
kaimi ņiem, kas bijuši kopā ceļā uz 
Latvijas valsts tapšanu, ar kuriem 
jāveido atvērtas un lietišķas attiecī-
bas un kuri ar savu atbalstu, pa-
domu un palīdzīgu roku vienmēr ir 
blakus. Tuvākie kaimiņi – Rīga, 
Babīte, Mārupe – un tās iedzīvotāji, 
vienmēr ir pozitīvi sadarbojušies, 
kopīgi strādājuši un kopīgi svinējuši 
svētkus. 

Arnolds Pakalns (Ogre) un mārupieši 
Linda Zēģele, Jolanta Ponamaren-
ko, Simona Ģērmane, Arnita Holsta, 
Aija Pabērza, Luīze Puciriusa, Iveta 
Dūšele, Juris Rudzītis, Ieva Caruka.  
Lielākā daļa gleznu tapušas māk-
slinieces Ievas Carukas darbnīcas 
studijā Tīrainē.

Projekts tapa, pateicoties Mār-
upes novada projektu konkursā 
“Mārupe - Mūsu mājas” iegūtajam 
finansējumam.

Liels paldies Mārupes Kultūras 
namam par atbalstu projekta reali-
zēšanā! Kā arī izsakām pateicību 
krāsu interneta veikalam “Krāsas.
lv” un uzņēmumam “Hardex Baltic” 
par pozitīvo sadarbību projekta 
tapšanā.

Ieva Caruka

tīvs “Mārupieši II”; Mārupes Mūzi-
kas un mākslas skolas koklētāju 
ansamblis “Saules kokles”; Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju 
orķestris.

Sveicam Mārupes novada 
Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju 
svētku dalībniekus!

Latvijas simtgadei kopīgiem spēkiem tapusi 
krāšņa lielformāta glezna “Mana Mārupe”

Mārupes novadu Vispārējos latviešu Dziesmu 
un Deju svētkos pārstāvēs 10 kolektīvi

Mārupietei Annai Lindai Rūtenbergai uzvara 
starptautiskā pianistu konkursā

Cauri Babītes un Mārupes novadiem 
devusies ekskluzīvu seno spēkratu parāde

1913.gadā ražotais angļu motocikls REX / 
JAP Deluxe. Foto: Linda Liepiņa

Foto: Linda Liepiņa

Projekta iniciatores. No kreisās: Mākslinieces Ieva Caruka, Anna Caruka un Santa Vasiļevska
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Ar skaistām uzvarām noslēdzies  
Mārupes kausa izcīņas minimo-
tokrosā 1. posms.

Sportiskā, azartiskā un ģi-
meniskā  gaisotnē mo-
totrasē “Vilciņi” trešdien, 

30.maijā, noskaidroti Latvijas mo-
tokrosa mazāko klašu ātrākie 
braucēji. Kopā pulcējās teju  90 
braucēju no Latvijas un tās kaimiņ-
valstīm.

Uz goda pjedestāla augstākā pa-
kāpiena MX 85 (jaunākā) kāpa U.
Freibergs, 2. vieta  T. Šaicānam, bet 
3.vieta U. Liulys.  MX 85 (vecākā) 
pirmais trijnieks bija šāds – 1. vie-
ta R. Rurtisam, 2. vieta R.Blumfel-
dam, 3.vieta E. Caunisam. MX 65 
klasē pirmās trīs vietas dalīja M. 

Mālpils sporta kompleksa plud-
males volejbola laukumos aizvadī-
ti Pierīgas novadu sporta spēļu 
pludmales volejbola turnīri. Vīru 
konkurencē jau piekto gadu pēc 
kārtas nepārspēti ir mārupieši.

Kā informē portāls Apriņķis.
lv, spēlēs par vietu pusfinālā 
vīru turnīrā, kur viņus jau 

26.maijā sportiskā garā aizritēja 
senioru sporta svētki. Laiks bija pa-
sakaini skaists, bet tai pašā laikā, 
bija nepieciešama liela izturība, 
sportojot 27 grādu karstumā.

Sporta svētkos piedalījās se-
nioru komandas no Jaun-
mārupes, Mārupes, Tīraines, 

Skultes, kā arī viesi no Ķekavas, 
Olaines un Baložiem.

Pēc dalībnieku gājiena sākās sa-
censības 10 dažādās disciplīnās.

Ar lielu iejūtību, pacietību  un at-
bildības sajūtu visas dienas garumā 
strādāja jaunie sportisti, kas palīdzē-
ja senioriem iepazīties ar katras 
sporta disciplīnas noteikumiem. 
Liels paldies viņiem un sporta cen-
tra vadītājai Silvijai Bartušēvičai. Sa-
censību gars bija jūtams visā spor-
tošanas laikā.

Mārupes Sporta centra futbola 
sekcijas audzēknis Rūdolfs Zirdziņš 
(2008. gadā dzim.) pavadīs Latvijas 
nacionālās futbola izlases spēlētā-
jus spēlē pret Azerbaidžānu, kas no-
tiks 9.jūnijā, plkst. 18.00, Daugavas 
stadionā.

2.jūnijā pirmo reizi visā novadā 
norisinājās novada sporta svētki. Vi-
sas dienas garumā apmeklētāji varē-
ja piedalīties sporta sacensībās 
kopumā 15 dažādos sporta veidos, 
savukārt bērni varēja izmēģināt 
spēkus un iepazīt dažādas bērnu 
vasaras sporta spēles. 

Paldies sporta svētku dalībnie-
kiem par atsaucību un jo īpaši 
– SIA “Kreiss” darbi niekiem, 

kas piedalījās visās sacensībās. 
Sacensības organizēja Mārupes 

Sporta centrs sadarbībā ar Mārupes 
novada privātajām sporta un atpūtas 
bāzēm.

Kokins, R. Laicāns, R.A.Gaļcins.
Sacensībās piedalījās arī 4 

meitenes. MX Meitenes klasē  trīs 
dāmas arī saņēma medaļas, kāpjot 
uz uzvarētāju pjedestāla  – 1.vieta 
E. Tračumai, 2.vieta P. Bērziņai, kura 
ieskaiti guva arī MX65 (jaunākajā) 
klasē, ierindojoties augstajā 4.vietā, 
bet trešo vietu starp meitenēm iegu-
va E. Galeja.

Visjaunākie sportisti tika 
pārstāvēti kā solo, tā arī kvadracik-
lu klasēs, kur Q100 klasē uzvaras 
laurus plūca Kārlis Straubergs. To 
pašu paveica arī Kārļa komandas 
biedrs M. Puhaļskis un Q 70 klases 
ieskaitē kāpa uz goda pjedestāla 
augstākā pakāpiena, aiz sevis atstā-
jot vienīgo konkurentu K.Raudoni. 
Arī Q50 klase dalījās vecākajos un 

gaidīja apakšgrupu uzvarētāji, uz-
varas divos setos guva Mālpils (pār 
Babīti) un Baldones (par Ropažiem) 
volejbolisti. Ar diviem setiem pieti-
ka arī pārējās izslēgšanas spēlēs. 
Pusfinālā mārupieši ar 2:0 pieveica 
mājiniekus mālpiliešus, bet baldo-
nieši – krimuldiešus.

“Zelta mačā” atkal savu pārāku-
mu nodemonstrēja Mārupes plud-

Komandu vērtējums bija šāds - 
pirmo vietu ieguva senioru koman-
da no Baložiem, otro vietu ieguva 
senioru komanda no Ķekavas, trešo 
vietu ieguva senioru komanda no 
Jaunmārupes.

Pēc uzvarētāju apbalvošanas 
sporta svētku noslēgumā dalībnie-
ki un viesi laidās jestrās dejās  ans-
ambļa ‘’Patrioti LV’’  pavadībā.

Sporta svētki pierādīja, ka mūsu 
seniori ir enerģiski un aktīvi, un 
prieks, ka visas dienas garumā nebi-
ja nepieciešama medmāsiņas 
palīdzība. Šis pasākums deva ļoti 
lielu devu dzīvesprieka un savstarpē-
ju sadraudzību pa īstam un no sirds.

Ja sabiedrība ir kupls koks, tad 

Rūdolfs šim godpilnajam 
uzdevumam tika izvirzīts kā 
viens no labākajiem 

Mārupes Sporta centra futbola 
spēlētājiem savā vecuma grupā, 
viņš ir arī šī gada starptautisko sa-
censību “Tartu CUP “ bronzas 
medaļas ieguvējs.

Paldies JIP “Mārupīte” galvenajam 
organizatoram Ilmāram Jasinskim par 
teritorijas nodošanu sporta svētku 
rīcībā un par sporta spēļu laukumu, kā 
arī peldēšanas sacensībām atbil-
stošas vietas iekārtošanu. Paldies 
Guntim Ruskim par veiksmīgi orga-
nizētajām florbola sacensībām un 
doto iespēju izmēģināt BMX 
riteņbraukšanu. Paldies Sandim 
Eņģelim no “Mārupes disku golfa par-
ka” par doto iespēju izmēģināt disku 
golfa spēli. Paldies Kristapam Gredze-
nam no Marupe Wakepark” par doto 
iespēju izmēģināt veikošanas ie-
maņas. Paldies Žannai Kovaļovai no 
Mārupes Tenisa skolas par doto iespē-

jaunākajos braucējos. Šīs klases 
jaunākajā grupā līderis bija E. 
Reisons, aiz viņa sekoja R. Traut-
manis un E. Valdmanis. Artūrs Šnei-
ders bija vienīgais starp Q 50 
vecākās grupas braucējiem.

Aicinām atbalstīt mazos braucē-
jus jau nākamajā Mārupes kausa 
izcīņas minimotokrosa 2.posmā, 
kas notiks 27. jūnijā. Cīņas solās būt 
vēl spraigākas, mocīši vēl jaudīgā-
ki, saulīte siltāka un noskaņojums 
visiem labāks! Tiekamies trasē!

Īpašu paldies sakām “X Kross” un 
Mārupes novada Domei.

Aivars Ābols, 
Mārupes AMK “Bieriņi” vadītājs

males volejbolisti Kristaps Puncu-
lis un Oskars Puga, kuri Baldones 
duetu Rihards Mugurevičs un Ro-
berts Leveika pārspēja ar 2:0 (21:16, 
21:13). O. Puga Pierīgas čempiona 
godā ir jau trešo gadu pēc kārtas – 
pērn viņa partneris bija Klāvs 
Zaļkalns, bet gadu iepriekš, tāpat kā 
šoreiz, K. Punculis.

seniori ir šīs sabiedrības saknes.

Mārupes pašvaldības uzdevumā pasā-
kumu organizēja SIA “Medsport” sadar-
bībā ar Mārupes Sporta centru un 
Mārupes novada pensionāru labdarības 
biedrību.

Pasākums tika organizēts Eiropas So-
ciālā fonda un valsts finansēta projekta 
“Veselības veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. Projekta ak-
tivitāte: “Fizisko aktivitāšu popularizēša-
na iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ve-
selības diena”.

Rūta Krastiņa, MNPLB valdes 
locekle

Rūdolfam tiek dota iespēja kopā 
ar vecāku apmeklēt spēli klātienē, 
pirms spēles iepazīties ar Latvijas 
izlases ģērbtuvi, izskriet laukumā un 
pēc spēles palūgt autogrāfus savam 
lielākajam izlases elkam.

ju izmēģināt tenisa spēli. Paldies 
Mārim Skuškam no “Mārupes sporta 
un atpūtas centra” par doto iespēju 
izmēģināt galda tenisa un novusa 
spēles. Paldies Aigaram Vārnam no 
Latvijas orientēšanās federācijas par 
doto iespēju izmēģināt orientēšanās 
disciplīnas. Paldies Gatim Vācietim un 
Igoram Rjabkovam par lieliski orga-
nizētajām riteņbraukšanas sa-
censībām “Lībera Kauss”, Jaun-
mārupē. Paldies visiem Mārupes Spor-
ta centra treneriem, tiesnešiem, saim-
niecības daļas cilvēkiem, mediķiem un 
administratoriem par rūpīgi veikto dar-
bu.

Mazo sportistu lielās  uzvaras “Vilciņu” mototrasē

Mārupes vīri izcīna uzvaru Pierīgas novadu 
pludmales volejbola turnīrā Mālpilī 

Sportiskais gars vieno seniorus no kaimiņu novadiem

Mārupes Sporta centra audzēknis pavadīs Latvijas nacionālās futbola 
izlases spēlētājus

Azartiski aizvadīti pirmie novada sporta svētki

 

Organizē Mārupes novada Dome

10.jūnijā plkst.10.00 Mārupes disku golfa parkā
LATVIA CHALLENGE CUP 2018, 2.posms (M1-1) 
16.jūnijā plkst.11.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U 10 grupa
7.jūlijā plkst.13.00 Mārupes BMX sporta parkā
Latvijas čempionāts BMX
8.jūlijā  plkst. 11.00 Mārupes BMX sporta parkā
Mārupes novada atklātās BMX riteņbraukšanas sacensības "Mārupes BMX kauss"

SPORTA
NOTIKUMI
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Novadā
Mārupes vēstis

piektdiena, 8.jūnijs 2018

Mārupes katoļu draudzes 
dievkalpojums notiks

10. un 24.jūnijā 
plkst.11.00

Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolas zālē

(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Kapusvētki  Rīgas sv. Alberta
Romas katoļu draudzē notiks

2018.gada 7.jūlijā
Plkst. 13.00 Mārupes kapos
Plkst. 15.00 Jaunmārupes 

Mazcenu kapos

Svēto Misi vadīs tēvi kapucīni

Vladimirs Sergejevs - dzimis 1961.g.
Aleksandrs Vilniņš  - dzimis 1956.g.
Alma Linē - dzimusi 1926.g.
Jānis Redzobs - dzimis 1931.g.
Velta Matīsa - dzimusi 1940.g.
Leonīds Kozlovs - dzimis 1957.g.
Iveta Kalniņa -  dzimusi 1968.g.
Elza Anna Švāne - dzimusi 1929.g.
Edgars Kalve - dzimis 1954.g.

Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža - 
8000 eksemplāru / Bezmaksas.

Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie 
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes 

novada Domes viedokli.
Par faktu un skaitļu pareizību 

atbild rakstu autori. 

Laikraksts “Mārupes Vēstis”Maijā reģistrētie mirušie 

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, LV-2167 

Tālrunis: 67149868,
e-pasta adrese: 

marupesvestis@marupe.lv
Avīze pieejama elektroniskā veidā:

http://www.marupe.lv/
aktuali/marupes-vestis/

Izdevums tipogrāfiski iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”

Dzimuši2018.GADA
MAIJS

Laulības15 59
Zēni Meitenes

24
Dzimuši

Miruši

9

Biedrībā „Pierīgas partnerība” ir 
Eurodesk informatīvais punkts, kur 
tu ikdienā vari saņemt informāciju 
par Eiropas Savienības programmu 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā”. 
Ikvie ns jaunietis biedrības telpās 
Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, 
var saņemt bezmaksas materiālus, 
t.sk., žurnālu „Jaunatne” un kon-
sultācijas par dažādām tēmām, 
brīvprātīgo darbu. 

Ikdienā biedrība sniedz bezmak-
sas konsultācijas par projektu 
sagatavošanu.  Ir arī dažādas 

Lekcijā būs iespēja uzklausīt 
stāstu par veselību, par Alveju, par 
veselības stiprināšanu un sagla-
bāšanu, dalīsimies savās zināšanās, 
savā kompetencē un pieredzē.

Saņemsiet praksē pārbaudī-
tus ieteikumus par to, kā iz-
vairīties no dažādām 

saslimšanām,  kā būt veseliem un  
enerģiskiem  ar dabas produktu 
palīdzību! Cukura diabēts, mazasinī-
ba, gremošanas problēmas, locītavu 
problēmas  (artrīts, podagra, osteo-
poroze), sirds un asinsvadu prob-

2018.gada 5.jūnija vakarā, pēc 
smagas cīņas ar nepielūdzamu 
slimību aizsaulē devusies porcelā-
na māksliniece Maruta Raude.

Maruta bija dzimusi 1965.
gada 7.oktobrī Vara-
kļānos, profesionālo iz-

glītību ieguvusi Rēzeknes Lie tišķās 
Mākslas vidusskolā (1985), LMA 
Dizaina grafikas nodaļā - bakalaurs 
(1992) un  Mākslas maģistra grāds 
(2000). Kopš 1998.gada māk-
sliniece bija Latvijas Mākslinieku 
Savienības  biedre.  Strādājusi 
dažādās tehnikās, starp kurām 
dominē porcelāns, tā veidošana un 
apgleznošana. Darbu tēmas ir cil-
vēku un dabas attiecības. 

Maruta sarīkojusi vairāk nekā 20 
personālizstādes un piedalījusies 
grupu izstādēs un mākslas simpozi-
jos Latvijā un ārzemēs – Lietuvā, 
I gaunijā, Vācijā, Nīderlandē, Liel-
britānijā, Turcijā un Austrālijā. 
Saņēmusi godalgu izstādē Rī-
gai-800, Instalācijas un veicināšanas 
balvu konkursa izstādē „Jā/NeAt-
karība 2016” par darbu „Bijušo sa-
jūtu restaurēšana”. Marutas darbi 
atrodas Dekoratīvās mākslas un 
Dizaina muzejā, Powerhouse muze-
jā Sidnejā (Austrālija), Mersinas 
jaunās mākslas muzeja kolekcijā 
(Turcija), privātkolekcijās Krievijā, 
Zviedrijā, Anglijā, Francijā, ASV, 
Honkongā. Marutas apgleznotās tē-
jkannas iekļautas 2002. un 2013.
gadā izdotajās Lark Books grāmatās 

apmācības, lai iepazītos ar projekta 
partneriem un pasākuma nosacī-
jumiem. Tuvojas ikgadējās 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras rīkotās apmācības 
Projektu nakts, kuru mērķis ir 
pārvērst ideju labā projektā.

Pieteikšanās apmācībām ir līdz 
20.jūnijam, vairāk informācijas par 
pasākumu vari meklēt mājaslapā 
www.jaunatne.gov.lv sadaļā Raksti 
/ Piesakies projektu naktij 2018. Ja 
nepieciešama palīdzība projekta 
(idejas) sagatavošanā, raksti info@
pierigaspartneriba.lv vai zvani 

lēmu risināšana, ādas slimības kā, 
piemēram, psoriāze u.c.

Lekciju vada:
Solvita Mertena, pedagoģe un 

uzņēmēja; Dace Jurjāne, pedagoģe, 
uzņēmēja un izaugsmes trenere, SIA 
MINERVA (atbalsts izglītībai un at-
tīstībai).

 
Laipni aicināts jebkurš intere-

sents 11. jūnijā pl.16.00 Mazcenas 
bibliotēkā, Mazcenu aleja 33/3, 
Jaunmārupe, Mārupes novads.

Tuvāka informācija pa tel. 
20058007 vai 20010682.

„500 Teapots”, kā arī citos šī izdevē-
ja krājumos („500 Prints on Clay”, 
„Ceramic Sculptures”).  Apgleznotie 
šķīvji minēti angļu autora Paula Sko-
ta grāmatā „Painted Clay”, bet ap-
gleznojuma metodes – kanādiešu 
autora Matiasa Ostermana grā-
matās „The Ceramic Surface” and 
„Ceramic Narratives”.

No 2010.gada Maruta Raude dzī-
voja Mārupē, kur izveidoja „Marutas 
Raudes porcelāna darbnīcu”. Viņa 
bija viena no pirmajiem māksliniek-
iem, kas atsaucās novada orga-
nizētajām aktivitātēm, ar mērķi pop-
ularizēt vietējos meistarus. Kopš 
2016.gada Maruta piedalījās Mār-
upes novada vietējo amatnieku un 
mākslinieku tirdziņos, kā arī uzņē-
ma savā porcelāna darbnīcā grupas 
pieredzes apmaiņai un mācībām. 
2017.gada pavasarī, mākslinieces 
Marutas Raudes, ģimenes restorā-
na “Hercogs Mārupe” saimnieka An-
dra Rūmīša un Karpu dīķu “Kastos” 
īpašnieces Irinas Milleres sadarbī-

Mārupes novadā turpinās 
izpētes un mākslas pro-
jekts “Omītes leģendas.” 

Šoreiz  māksliniece Ieva Caruka ar 
komandu devās uz Skulti, lai iepazī-
tos ar novada attālākā rajona dzim-
tu stāstiem, ar cilvēkiem, kuri vēl at-
ceras, kāda bija noslēpumainā 
Skulte senāk. Tur notika  radošās 
darbnīcas, skices  un intervijas.  

Jau 4.jūlijā  plkst. 17. 00 Mārupes  
Kultūras namā notiks izstādes 
“Omītes leģendas. Skulte” atklāša-
na un iepazīšanās ar portretu 
varonēm un māksliniekiem.

bas rezultātā tika radīts Mārupes 
novada ēdiens – “Mārupes salāti”, 
kas restorānā “Hercogs Mārupe” 
tika pasniegti Marutas veidotajos 
porcelāna traukos. Uzzinot par 
Marutas slimību pagājušā gada 
vasarā restorāns “Hercogs Mārupe” 
aicināja uz labdarības branču 
“Palīdzēsim Marutai”, kā arī tika 
uzsākta ziedojumu akcija Marutas 
atbalstam. 

Mārupes novada pašvaldība saka 
paldies Marutai un viņas ģimenei 
par atsaucību un sirds siltumu, ko 
vienmēr saņēmām, uzrunājot jeb-
kādā jautājumā. Mēs esam domās 
ar Jums un izsakām visdziļāko līdz-
jūtību. Esam lepni, ka Maruta bija 
vie na no mārupiešiem un vienmēr 
paliks mūsu gaišās atmiņās. Arī 
Marutas ģimene saka paldies 
visiem, kas atbalstīja šajā grūtajā 
laikā un bija domās kopā ar viņiem.

Izvadīšana otrdien, 12.jūnijā 
13:00 vecajos Ikšķiles kapos (tel. 
26443362).

28644888. 

Ja tev ir tieši 18 gadi un esi 
gatavs šovasar apceļot Eiropu, 

nemaksājot par biļetēm ne 
centa, atzīmē savā plānotājā 
12.jūniju, jo tieši tad sāksies 

reģistrācija #DiscoverEU  
iniciatīvai! Plašāk par 

noteikumiem un pieteikšanās 
kārtību lasi Eiropas Jaunatnes 

portālā  un seko līdzi 
jaunumiem Eurodesk Latvia 

lapā! 

Jauniešus aicina pieteikties apmācībām projektu rakstīšanā

Mazcenas bibliotēka aicina uz lekciju / 
sarunu vakaru par veselību un tās stiprināšanu

Turpinās projekts 
“Omītes leģendas”

Mūžībā aizgājusi mārupiete, porcelāna māksliniece Maruta Raude 

PASĀKUMA LAIKĀ TIKS FILMĒTS UN FOTOGRĀFĒTS.
MATERIĀLS VAR TIKT IZMANTOTS PUBLICITĀTES NOLŪKĀ.


