2018.GADA MAIJS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SIMTGADES ZĪMĒ NOSVINĒTA NEATKARĪBAS
ATJAUNOŠANAS GADADIENA

250 velobrauciena dalībnieki golfa laukumā “Viesturi” kā veltījumu Latvijai izveidoja simtgades simbolu.

4.maijā Mārupē patriotiskā gaisotnē pie baltiem galdautiem, dziedot spēka dziesmas, mārupieši
svinēja valsts svētkus.

L

atvijas neatkarības atjau
nošanai veltītie Baltā galdau
ta svētki Mārupē aizvadīti,
svētku noskaņās izbaudot kopā
būšanas sajūtu.
Par ikgadēju tradīciju kļuvis
pavasara gadatirgus, kurā pircēji
varēja apskatīt un iegādāties plašā
klāstā dažādus vietējo un citu nova
du mājražotāju, amatnieku un māk
slinieku ražojumus - rotas un apģēr
bus, sveces un māla izstrādājumus,
gardumus un stādus.

Gadatirgū ar savu produkciju bija
sastopams arī skolēnu mācību
uzņēmums “Dabas draugi”, kas
piedāvāja iegādāties no koka izgat
avotus dažādu priekšmetu turētā
jus. Jaunieši tikko ieguvuši trešā
labākā uzņēmēja titulu pamatskolu
grupā “Jauno uzņēmēju diena 2018”
ietvaros. Lasītgribētājus Baltā gal
dauta svētkos priecēja jau ierastais
grāmatu apmaiņas galds. Grāmatu
apmaiņa Latvijā kļūst arvien popu
lārāka, tā ir iespēja izlasīt reti sas
topamas vai no veikala plauktiem
pazudušas grāmatas, kā arī
uzdāvināt citiem tās, kas pašam
vairs nav noderīgas.
Svētku reizē pie baltiem galdaut

iem klātiem galdiem ikviens varēja
baudīt ģimenes restorāna “Hercogs”
sarūpētos gardumus vai vienkārši
izgaršot SIA “Barista” piedāvāto ka
fiju, vienlaikus klausoties brīvās gri
bas ansambļa “Stiprās sievas” lat
viskās un spēcinošās dziesmas vai
vokālās studijas “Tev un man” un et
noprieka grupas “Ogas” emocijām
piesātināto dziedājumu.
Turpat Kultūras nama iekšpa
galmā tika īstenots arī vietējo māk
slinieku izlolots projekts “Mana
glezna”, kur kopīgiem spēkiem svēt
ku laikā ikvienam bija iespēja pielikt
roku lielformāta gleznas veidošanā,
kā rezultātā tapa krāšņs mākslas
darbs.

4.maijā Mārupē tika atklāta arī
Latvijas simtgades Aktīvā tūrisma
sezona, kad teju 250 aktīvākie
mārupieši un viesi no citiem nova
diem devās atpūtas velobraucienā
“Baltas domas baltai Latvijai”, mēro
jot vairāk kā 22 km garu, īpaši iz
strādātu velo maršrutu.
Svētku ietvaros velobrauciena
dalībnieki viesojās Golfa laukumā
“Viesturi”, kurš šogad svin savu 20
gadu jubileju. Golfa mācību lau
kumā brauciena dalībnieki kopīgi iz
veidoja Latvijas simtgades simbolu
kā veltījumu Latvijai. Brauciens
noslēdzās atpūtas kompleksā un
kempingā “Bejas”, kur aktīvās atpū
tas cienītāji baudīja siltu tēju un

zupu.
Vairāki brauciena dalībnieki bija
atsaukušies aicinājumam, atbilstoši
šī gada velobrauciena nosauku
mam, ģērbties baltā, un krāšņākie
pasākuma dalībnieki tika pie
balvām. Galvenā balva - kliņģeris –
tika piešķirta PII “Lienīte” meiteņu
komandai, kas bija viskolorītākās un
spilgtākās baltā tērptās brauciena
dalībnieces. Vēl pieciem dalībnie
kiem tika dažādas pārsteiguma bal
vas no aktīvās atpūtas parka “JIP
Mārupīte” un mājražotājas Ievas
Sprižas.

turpinājums 8.lpp

Atklāts Jaunmārupes pamatskolas stadions
21.aprīlī, saulainā un vējainā
sestdienā, ar dažādām aktivitātēm
iedzīvotājiem un draudzības futbola spēli tika atklāts atjaunotais
Jaunmārupes pamatskolas stadions. Līdz šim Mārupes novadā nav
bijis starptautiskām prasībām atbilstošs futbola laukums, tādēļ šis
ir nozīmīgs brīdis gan novada
iedzīvotājiem, gan sportistiem.

A

tklājot jauno un nozīmīgo
novada sporta dzīves ob
jektu, svinīgi tika griezta
lenta, skanot Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas orķestra izpildītām
melodijām, skatītājus ar dejām
priecēja Jaunmārupes pamatskolas
tautas deju kolektīvs „Ozolēni”. Tika
aizvadīta arī pirmā futbola spēle
starp Mārupes novada Domes un
būvnieka SIA „Tilts” komandām.
Draudzības spēlē uzvaru ar vieniem
gūtiem vārtiem izcīnīja Domes ko
manda. Jāpiemin gan, ka pašvaldī
bas komandas sastāvā bija arī Lat
vijas izlases kapteinis un centra
aizsargs, tagad arī LFF prezidents
Kaspars Gorkšs. Gorkšs kopā ar
būvniekiem stadiona atklāšanā tika
aicināts pie svinīgās lentas

otrdiena, 15.maijs 2018

Svinīgi pārgriežot Mārupes novada zaļo lentu, atklāts jaunais stadions.

griešanas un novēlēja Mārupes fut
bolistiem, izmantojot lielisko iespē
ju ikdienā trenēties jaunā, starptau
tiskiem standartiem atbilstošā sta
dionā, attīstīt savas sportiskās
meistarības un sasniegt augstus re
zultātus. Pēc spēles pie Kaspara
Gorkša autogrāfiem tika arī mazie
futbola fani. Spēli starp pašvaldību
un būvniekiem tiesāja Latvijas fut

bola federācijas tiesnešu kolēģijas
inspektors Ādolfs Supe. Pēc spēles
bērni tika aicināti izmēģināt dažā
das sporta stafetes un aktivitātes.
Īstenojot Jaunmārupes pamat
skolas stadiona, Īvju ielā 5/7, rekon
strukcijas 1.kārtu, izveidots Starp
tautiskās futbola federācijas
prasībām atbilstošs futbola lau
kums, ieklāts mākslīgā zāliena

Latvijas futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs pēc spēles sniedza autogrāfus
mazajiem futbola faniem.

segums, izveidots skrejceliņš,
tribīņu ēka ar 202 skatītāju vietām,
ierīkotas tehniskās telpas, apgais
mojums, žogs, kā arī izbūvēta plaša
auto stāvvieta. Rekonstrukciju
īstenoja SIA „Tilts”. Kopējās darbu
izmaksas 1,6 miljoni eiro bez PVN.
Būvdarbi veikti saskaņā ar SIA „BM
– projekts” izstrādāto tehnisko pro
jektu, objekta būvniecības uzraudzī

bu īstenoja SIA „PRO VIA”.
Stadions ir brīvi pieejams
iedzīvotājiem laikā, kad tajā neno
tiek Jaunmārupes pamatskolas
mācību sporta treniņi vai Mārupes
Sporta centra audzēkņu sporta ak
tivitātes vai sacensības.
Ilze Žunde
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Atlikta Paleju ielas rekonstrukcija līdz īpašumtiesību
jautājumu sakārtošanai

Domes sēdes lēmumi 23. aprīlī
Apstiprināja zemes ierīcības pro
jektus vairākiem nekustamajiem
īpašumiem, lēma par adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķu no
maiņu.
Lēma atbalstīt Mārupes novada
Domes projekta „Decentralizēto
kanalizācijas notekūdeņu pie
ņemšanas vietas ierīkošana
Mārupes novadā” iesnieguma
iesniegšanu Latvijas vides aizsardzī
bas fonda administrācijas iz
sludinātajā konkursā Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējuma
saņemšanai.
Apstiprināja Mārupes novada at
tīstības programmas 2013. - 2019.
gadam aktualizētā rīcības plāna un
investīciju plāna 2017. - 2019. ga
dam grozījumus
Apstiprināja grozījumus Mārupes
novada Skultes sākumskolas noli
kumā.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem novada sportistiem.
Lēma piešķirt SIA „Alaudo”, finan
siālo atbalstu 1400,00 euro apmērā
kultūras pasākuma – starptautiskā
sporta deju sacensību „Jaunmārupe
2018” īstenošanai Jaunmārupes
pamatskolas telpās Mazcenu alejā
4A, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
2018. gada 19. un 20. maijā
Lēma par līdzfinansējuma
piešķiršanu bērnu un jauniešu
nometņu organizēšanai 2018.gada
vasarā Mārupes novadā.
Apstiprināja Mārupes novada
Domes arhīva nolikumu un Arhīva
pārvaldības ekspertu komisijas no

likumu.
Lēma organizēt iepirkumu „Deg
vielas iegāde”.
Pieņēma Mārupes novada domes
saistošos noteikumus Nr. 5/2018
„Grozījumi Mārupes novada domes
2018. gada 24. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mār
upes novada pašvaldības 2018.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Lēma nodot biedrībai “Pierīgas
Partnerība” bezatlīdzības lietošanā
telpas Jaunmārupes sabiedriskajā
ēkā, Mazenu alejā 33/3, Jaun
mārupē.
Apstiprināja Mārupes novada
domes 2017. gada pārskatu par lai
ka periodu no 2017. gada 1.janvāra
līdz 2017. gada 31. decembrim.
Pieņēma zināšanai AS „Mārupes
komunālie pakalpojumi” 2017. gada
pārskatu.
Lēma deleģēt dalībai vizītē uz Hel
sinkiem, Somijā no 2018. gada 28.
maija līdz 30. maijam Mārupes
novada Domes priekšsēdētāju
Mārtiņu Bojāru un priekšsēdētāja
vietnieci Līgu Kadiģi, ar mērķi pie
dalīties un pārstāvēt Mārupes nova
da domi Rīgas plānošanas reģiona
organizētajā braucienā „Izglītības
sistēma Somijā, pašvaldību kompe
tence un atbildība, nodrošinot izglītī
bas pakalpojumus”.

NOSLĒGTIE LĪGUMI
Kultūras objekta – parka pie
Švarcenieku muižas labiekārtošana,
SIA “INFRA BŪVE”, līguma izpildes
termiņš 20.07.2018., līguma summa
61 416,10 eiro ar PVN.
Transporta pakalpojumi Mārupes
novada izglītojamo pārvadāšanai,
SIA ”VR PROJEKTS”, līguma sum
ma 170000 eiro, līguma darbības
termiņš līdz 30.08.2018.
Publiskie veselības veicināšanas
pasākumi Mārupes novadā 2018.

gadā, SIA “Medsport”, pirmajā daļā
fizisko aktivitāšu jautājumu popu
larizēšana Jaunmārupes un Skultes
ciemos – skriešanas nodarbības un
sacensības, līguma summa 4065,00
eiro ar PVN, līguma darbības ter
miņš 2018.gada pavasaris un
rudens; otrajā daļā fizisko aktivitāšu
jautājumu popularizēšana Mārupē
– orientēšanās pasākums visām
vecuma grupām, līguma summa
3146,00 eiro ar PVN, pasākuma no
rises datums 23.09.2018.; trešajā
daļā fizisko aktivitāšu popularizēša
na iedzīvotājiem vecuma grupā
“54+” – veselības diena, līguma
summa 3260,50 eiro ar PVN, pasā
kuma norises datums 26.05.2018.;
ceturtajā daļā fizisko aktivitāšu pop
ularizēšana – veselības diena
Skultes ciemā, līguma summa
3260,50 eiro ar PVN, pasākuma no
rises datums 25.08.2018.
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Aicina pieteikties dalībai bērnu un jauniešu
vasaras nometnēs

Veicinot un atbalstot sabiedrisko
organizāciju un juridisko personu
iniciatīvu vasaras nometņu organizēšanā vasaras periodā, Mārupes
novada pašvaldība 2018.gadā līdzfinansē 9 dažādas atklātās bērnu un
jauniešu vasaras nometnes.

P

ieteikšanās
nometnēm
sākusies jau no 7.maija.
Pieteikties var, nosūtot in
formāciju uz izvēlētās vasaras
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nometnes e-pasta adresi vai tīme
kļa vietnes adresi, kas norādīta
nometņu sarakstā.
Nometņu sarakstu un kontaktus
var skatīt pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Izglītība.

Z

eme zem Paleju ielas atro
das vairāku ielai piegulošo
nekustamo īpašumu sas
tāvā. Mārupes novada pašvaldība
vēlas atsavināt zemi zem ielas, lai
veicinātu publiskās infrastruktūras
attīstību novadā, tāpēc visi Paleju
ielai piegulošo nekustamo īpašumu
īpašnieki, kuru īpašuma sastāvā ir
zeme zem Paleju ielas, tiek aicināti
pieteikties uz konsultāciju ar
Mārupes novada Domes Attīstības
nodaļas speciālistiem, lai uzsāktu
īpašumtiesību jautājumu sakārtoša
nu un nodotu Paleju ielu īpašumā

un apsaimniekošanā Mārupes nova
da pašvaldībai. Visas izmaksas, kas
saistītas ar zemes atdalīšanu, ka
dastrālo uzmērīšanu un reģistrāci
ju Zemesgrāmatā segs Mārupes
novada pašvaldība.
Lai noskaidrotu, vai zeme zem
Paleju ielas atrodas Jūsu īpašuma
sastāvā, kā arī lai pieteiktos uz kon
sultāciju un uzsāktu īpašumtiesību
sakārtošanu, lūdzam sazināties ar
Attīstības nodaļas vadītājas palīdzi
Elīnu Sergejevu pa tālr. 67149856
vai rakstot e-pastu: elina.sergeje
va@marupe.lv.

Mārupes novadā bez maksas no katras mājsaimniecības savāks lielgabarīta
atkritumus, nolietotās elektropreces un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus
Rūpējoties par Mārupes novada
vidi, šī gada 13. jūnijā Mārupes
novada Dome sadarbībā ar vides un
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu „Eco Baltia VIDE” organizē
lielgabarīta atkritumu (vecu mēbeļu,
matraču un līdzīgu atkritumu), nolietoto elektropreču, kā arī sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu (riepu,
akumulatoru u.c.) bezmaksas
savākšanu Mārupes novadā.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Saimnieciskie darbi aprīlī
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Tekstilizstrādājumu piegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, notiek piedāvājumu iz
vērtēšana.
Ielu apgaismojuma būvprojektu
izstrāde un autoruzraudzība, notiek
piedāvājumu izvērtēšana.
Ielu apgaismojuma būvdarbi,
notiek piedāvājumu izvērtēšana.
Skaņas, gaismas un skatuves
aprīkojuma noma, notiek piedāvāju
mu izvērtēšana.

Mārupes novada Dome 2017.
gada 20. decembra sēdē apstiprināja Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. -2019. gadam
grozījumus. Investīciju plāna Ielu un
Ceļu programmā bija paredzēta
Paleju ielas rekonstrukcija, tai arī ir
izstrādāts būvprojekts, taču pašlaik
rekonstrukcija ir atlikta, lai sakārtotu īpašumtiesību jautājumus
Paleju ielas daļā.

S

askaņā ar jauno sadzīves
atkritumu
apsaimnie
košanas līgumu, kas stājās
spēkā ar 2018.gada 1.maiju,
Mārupes
iedzīvotājiem
tiks
piedāvāts plašāks pakalpojumu
klāsts attiecībā uz atkritumu
savākšanu. Turpmāk Mārupes nova
da iedzīvotāju ērtībai lielgabarīta at
kritumi, nolietotā elektronika un
sadzīvē radušies bīstamie atkritumi
tiks savākti reizi ceturksnī, izvedot

tos no katras mājsaimniecības indi
viduāli.
Iedzīvotājiem, kuri vēlas izmantot
iespēju un bez maksas nodot savus
lielgabarīta/ sadzīvē radušos bīsta
mos atkritumus un/vai nolietotās
elektropreces, būs iepriekš jāpie
sakās pakalpojuma saņemšanai.
Papildu informācija par pieteikšanās
kārtību, kā arī cita saistošā in
formācija sekos.

Par kultūras vērtību apzināšanu Rail Baltica
dzelzceļa līnijai paredzētajā teritorijā Mārupē
Veicot nepieciešamos saga
tavošanās darbus projektēšanas
uzsākšanai Rail Baltica dzelzceļa
līnijas būvniecībai Latvijā, laika
posmā no 2018.gada aprīļa līdz augustam paredzēts veikt lauka darbus Rail Baltica dzelzceļa līnijai
paredzētajā teritorijā Mārupes
novadā, kas ietvers teritorijas apsekošanu, grunts zondēšanu un fotofiksāciju.
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015.gadā pēc Satiksmes
ministrijas pasūtījuma piln
sabiedrība “RB Latvija” pro
jekta “Eiropas standarta platuma
dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvi
jas posma detalizēta tehniskā iz
pēte un ietekmes uz vidi novērtē
jums” ietvaros ir izstrādājusi detali
zētus tehniskos risinājumus dzelz
ceļa līnijas Rail Baltica būvniecībai
Latvijas teritorijā, kuri paredz, ka
projektējamā dzelzceļa līnija šķēr
sos Mārupes novada teritoriju.
Atbilstoši Satiksmes ministrijas
deleģētajiem uzdevumiem Rail Bal
tica projekta ieviesējs Latvijā SIA
“Eiropas dzelzceļa līnijas” (turpmāk
- Sabiedrība) veic nepieciešamos
sagatavošanās darbus projek
tēšanas uzsākšanai Rail Baltica
dzelzceļa līnijas būvniecībai Latvi
jā.

Viens no sagatavošanās darbiem
ir izpēte “Kultūrvēsturiskā mantoju
ma apzināšana un izpēte Rail Balti
ca Latvijas posma trases nodalīju
ma joslā” (turpmāk - kultūras vērtī
bu izpēte), kuru SIA “Eiropas dzelz
ceļa līnijas” īsteno ar mērķi
nodrošināt Latvijas kultūras vērtību
aizsardzību un saglabāšanu Rail
Baltica dzelzceļa līnijas projek
tēšanas un būvniecības laikā.
Izpētes ietvaros paredzēts veikt
zemes reljefa datu analīzi un vēs
tures materiālu apkopošanu, kā arī
lauka darbus, kas ietver teritorijas
vizuālu apsekošanu un grunts
zondēšanu.
Lai īstenotu iepriekš minēto izpē
ti, Sabiedrība Publisko iepirkumu li
kuma noteiktajā kārtībā noslēdza
Vispārīgo vienošanos ar diviem pre
tendentiem - SIA “Arhitektoniskās
izpētes grupa” un Latvijas Universi
tāte. Vispārīgās vienošanas iet
varos līguma slēgšanas tiesības
veikt izpēti posmā no Jelgavas ielas
Rīgā līdz Misas upei ieguva Latvijas
Universitāte, uz kā pamata Sabiedrī
ba 2018.gada 19.martā noslēdza
līgumu Nr. EDZL-02-2/72 par izpētes
veikšanu minētajā posmā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, ar
Latvijas Universitāti noslēgtā līgu
ma ietvaros laika posmā no 2018.

gada aprīļa līdz augustam paredzēts
veikt lauka darbus Rail Baltica dzelz
ceļa līnijai paredzētajā teritorijā
Mārupes novadā, kas ietvers teritori
jas apsekošanu, grunts zondēšanu
un fotofiksāciju.
Informatīvā vēstule par kultūras
vērtību izpētes veikšanu tiek izsūtī
ta arī fiziskām un juridiskām per
sonām, kuru īpašumus tā skar, un
vienlaikus informējam, ka pētniekus
būs iespējams atpazīt pēc Rail Bal
tica kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanas
darbu
veicēju
apliecībām, kurās būs norādīts pēt
nieka vārds, uzvārds, personas
kods, fotogrāfija un projekta at
pazīšanas zīmes.
Tāpat pārliecināties par pētnieku
identitāti, kā arī saņemt papildus in
formāciju un uzdot interesējošos
jautājumus iespējams, sazinoties
ar:
• Izpildītāja projekta vadītāju Valdi
Bērziņu: tel. 26481823, e-pasts
valdis-b@latnet.lv
• Darbu vadītāju Ingu Doniņu: tel.
29800834, e-pasts inaa.donina@
inbox.lv
• SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” pro
jekta koordinatori Ilzi Lukstiņu:
66954244, e-pasts: ilze.lukstina@
edzl.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: dīķsaimniecības
izveide/derīgo izrakteņu ieguve
Paredzētās darbības ierosinātājs:
SIA
„KVL
Baltic”,
reģ.Nr.
40103355654, juridiskā adrese: Am
atas iela 13, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2166
Paredzētās darbības norises vietas:
Mārupes novads, nekustamais
īpašums „Liellauki” (kadastra Nr.
80760111455, zemes vienības ka
dastra Nr. 80760110699), nekusta
mais īpašums „Strautmaļi” (kadas
tra Nr. 80760110112)
Lēmumi par nepieciešamību veikt
paredzētās darbības IVN:
• VVD Lielrīgas reģionālas vides

pārvaldes 24.08.2017. ietekmes
uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.
RI17SI0076
• Vides pārraudzības valsts biroja
Lēmums Nr. 5-02/2 (18.04.2018.)
Abas paredzētās darbības apvieno
tas vienā IVN procedūrā.
Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties:
• Mārupes novada domē, Daugavas
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā,
LV-2167, tālr. 67934695, pirmdi
enās, ceturtdienās 9:00 – 18:00,
otrdienās 9:00 – 17:00, trešdienās
9:00 – 14:00, piektdienās 9:00 –
15:00
• SIA „Firma L4” interneta vietnē

www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiska
jai-apspriesanai/
Sākotnējās sabiedriskās apsprie
šanas sanāksme:
30.05.2018. plkst.17:00 Mārupes
mūzikas un mākslas skolā, Mazcenu
alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes
novadā, LV-2166.
Sabiedrība tiek aicināta piedalīties
sabiedriskajā apspriešanā un 20
dienu laikā no šī Paziņojuma pub
licēšanas iesniegt rakstveida priekš
likumus vai viedokļus VPVB (Rūp
niecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tāl
runis 67321173, e - pasta adrese:
vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapas
adrese: www.vpvb.gov.lv).
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Sodīs par nelikumīgu īpašuma pieslēgšanu centralizētajai
ūdenssaimniecības sistēmai

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, veicot regulāro ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pārbaudi Mārupes novadā, ir konstatējusi iespējamus patvaļīgus
mājsaimniecību
pieslēgumus
Mārupes novada ūdenssaimniecības sistēmai.

A

S “Mārupes komunālie pa
kalpojumi” aicina Mārupes
novada nekustamo īpašu
mu īpašniekus, kuri ir patvaļīgi
pieslēguši savus īpašumus centrali
zētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Mārupes novada teritorijā un izman
to to, bet nav noslēguši līgumu par
centralizētā ūdensapgādes pa
kalpojuma un/vai sadzīves kanali
zācijas pakalpojuma saņemšanu ar

AS “Mārupes komunālie pakalpoju
mi”, vērsties pie uzņēmuma admini
strācijas Viršu ielā 6, Tīrainē, darba
laikā katru darba dienu, vai pieteik
ties elektroniski nosūtot e-pastu uz
adresi info@mkp.lv, viena mēneša
laikā no šī paziņojuma publicēšanas
dienas, lai noslēgtu attiecīgu pa
kalpojuma līgumu un novērstu neli
kumību.
Ministru kabineta noteikumu Nr.
174 “Noteikumi par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu un lietošanu”, kas stā
jušies spēkā 2016. gada 22. martā,
7. nodaļā ir noteikta kārtība, kādā
aprēķina kompensāciju par ūdens
saimniecības pakalpojumu lie
tošanas noteikumu pārkāpšanu.
Mārupes novadā aprēķinātais
kompensācijas apmērs par minēto
noteikumu pārkāpšanu sastāda:
Mārupes, Tīraines, Vētras un
Skultes ciematos
• Ūdensapgāde – 1 069,64 EUR ar
PVN;
• Sadzīves kanalizācija – 2 524,36
EUR ar PVN.

Jaunmārupes ciematā
• Ūdensapgāde – 1 069,64 EUR ar
PVN;
• Sadzīves kanalizācija – 1 739,95
EUR ar PVN.
Informējam, ka kompensācijas
apmērs par Ministru kabineta notei
kumu Nr. 174 “Noteikumi par sabie
drisko ūdenssaimniecības pakalpo
jumu sniegšanu un lietošanu” ne
ievērošanu ir atkarīgs no spēkā eso
šā apstiprinātā ūdenssaimniecības
pakalpojuma tarifa un, tam pieau
got, pieaugs arī kompensācijas ap
mērs.
Gadījumā, ja pēc noteiktā termiņa
(viens mēnesis no šī paziņojuma
publicēšanas dienas), uzņēmuma
darbinieki konstatēs nelikumīgu
centralizētās ūdenssaimniecības
sistēmas izmantošanu, no īpašnie
ka tiks piedzīta kompensācija par
AS “Mārupes komunālie pakalpoju
mi” radītiem zaudējumiem.
Ivars Punculis, AS “Mārupes
komunālie pakalpojumi” valdes
loceklis

Lielajā talkā Mārupē kopīgiem spēkiem sakopts novads

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulgoži”
(kadastra Nr. 8076 0090005), Mārupes novadā,
1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Minis
tru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu
Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 23.aprīlī ir pieņemts lēmums
Nr.4 (sēdes prot. Nr.8) “Par nekustamā īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr.
8076 0090005) 1.zemes vienības detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstne
sis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānoju
ma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī
Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Mazbebri”,
Mārupē detālplānojuma publiskās apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu
izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 24.maijā plkst. 17:00
notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam
“Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760071334) projek
ta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju
atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Dau
gavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes nova
da teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi
Mārupē turpināsies
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka Eiropas Savienības,
Mārupes novada domes un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.
kārta” ietvaros ir uzsākta iepirkuma procedūra, lai turpinātu ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību Mārupes Tīraines un Vētras ciematos.

L

īgumu par būvdarbu izpildi ir plānots noslēgt 2018. gada 3. ceturk
snī un būvdarbus pabeigt līdz 2020. gada beigām. Informējam, ka
provizoriskais darbu izpildes grafiks būs pieejams tikai pēc līguma
par būvdarbu izpildi noslēgšanas un tas tiks publicēts gan Mārupes nova
da mājaslapā www.marupe.lv , gan AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
mājaslapā www.mkp.lv.

28.aprīlī Mārupes novadā rosījās
talcinieki - tika kopas grāvmalas,
ceļmalas, parki, skolas un piemājas
teritorijas. Kopā novadā oficiāli bija
reģistrētas 12 talkošanas vietas,
tomēr lielākais talcinieku skaits
pulcējies tieši Jaunmārupes Dabas
parkā.

T

alkošana notika gan ierasta
jās vietās, kuras regulāri ka
tru pavasari prasās pēc uz
kopšanas – dzelzceļa nomale
Tīrainē, ceļa nomales un meža
malas uz Božu ūdenskrātuvi, gan ci
tur visā novadā – tika sakopta zaļā
zona starp Narcišu un Lielo ielu,
skvērs starp Mārupes pamatskolu
un bērnudārzu, zaļā zona pie Ner
iņas Mazcenu alejā, sagrābtas lapas
Vienības gatves malā, izcirsti krūmi
aptuveni 150 metru posmā Pīlādžu
ielas grāvī, savākti atkritumi Skultē.
Nu jau tradicionāli uz talku ap
kārtnes sakopšanai pulcējās BMX
trases apsaimniekotāji un lietotāji,
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
Mārupītes gatvē 3; 4 un Mazcenu
alejā 10.
Vairākās vietās iedzīvotāji uzko
pa savām mājām piegulošās pub
liskās teritorijas, nepiesakot talku,
bet neiztrūka arī “atjautīgo”, kas
talkas aizsegā mēģināja atbrīvoties
no sev nevajadzīgām lietām un at
kritumiem.
Viena no lielākajām talkas vietām,
kas pulcēja ap 100 talcinieku, bija
augustā gaidāmās Zaļumballes no
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rises vietas sakopšanas talka Jaun
mārupes dabas parkā pie ūdenstil
pnes “Pavasari”, kuru organizēja
Mārupes novada Dome sadarbībā
ar biedrību “Mārupes uzņēmēji”. Pie
lapu, gružu un zaru novākšanas bija
ķērušies gan Mārupes iedzīvotāji un
uzņēmēji, gan Mārupes novada
Domes darbinieki.
Pirms darbu sākšanas, iesil
doties, un jau laikus gatavojoties
zaļumballei, Mārupes novada Sen
ioru biedrības patronese Maija
Sprūde atgādināja talciniekiem
seno deju soļus. Paralēli uz
kopšanas darbiem, bērni un jaunieši
gatavoja burciņu lukturīšus, kas tiks
iedegti 11.augustā Zaļumballē
Mārupē.
Ilggadējs Lielās Talkas atbalstītā
js/draugs – uzņēmums “DHL”, arī
šogad “paņēma aprūpē” skudru
pūzni, šoreiz Jaunmārupes dabas
parkā, uzbūvējot tam gaumīgu
sētiņu. Starptautiskās kompānijas
“DHL” Latvijas birojs atrodas
Mārupē, un tā darbinieku grupa jau
vairākus gadus piedalās pašvaldī
bas organizētajās talkās Mārupē.
“Liels paldies mūsu novada
iedzīvotājiem, kuri uztur tīru un sa
koptu vidi gan ikdienā, gan pievie
nojas sakopšanas darbiem Lielās
talkas dienā. Priecē arī novada
uzņēmēju iniciatīvas un idejas, kā
motivēt iedzīvotājus iesaistīties un
būt aktīviem. Tikai kopā mēs varam
paveikt vairāk un uzturēt mūsu
novadu tīru un zaļu,” pateicas

Mārupes novada Domes priekš
sēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Mārupes novada Dome tal
ciniekus cienāja ar siltu tēju un
kliņģeri. Savukārt Starptautiskā
lidosta “Rīga” sadarbībā ar ģimenes
restorānu “Hercogs” bija sagādāju
si talciniekiem pusdienās gardu
zupu.
Kopā Mārupes novada teritorijā
Pašvaldības īpašumu pārvaldes
darbinieki savāca un nogādāja
šķirošanas kompleksā 44 m3 atkri
tumu. Talkas laikā tika savākti 38
m3 pērno lapu, zaru, sašķeldoti grāvī
izcirstie krūmi.
Mārupes pašvaldība pateicas bie
drībai “Mārupes uzņēmēji” un tās
biedriem par atbalstu pasākuma
tapšanā un sarūpētajām dāvanām
novada talciniekiem. Paldies arī
Starptautiskā lidosta “Rīga” un
“DHL”.
Īpašs paldies talku atbildīgajiem,
kas uzņēmās organizēt kaimiņus un
domubiedrus labo darbu paveikša
nai – Renāram Sūniņam, Mārītei
Kļaviņai, Jekaterinai Kaganei, Kris
tapam Karimovam, Olgai Grži
bovskai, Kristīnei Jēkabsonei, Ani
tai Buzai, Vjačeslavam no Skultes,
Artūram Kriškalnam un Guntim
Ruskim, talkas tehniskajiem un ma
teriālajiem atbalstītājiem – SIA “Me
liorators- J”, ģimenes restorānam
“Hercogs”, SIA ” The Himalaya Drug
Company”.

Mārupes komunālie pakalpojumi informē
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē,
ka turpmāk ūdens uzskaites skaitītāju rādīju
mus par saņemtajiem ūdenssaimniecības pa
kalpojumiem var nodot izmantojot šādus
saziņas veidus:
• e-pasts: paterins@mkp.lv
• telefona nr. +371 67915284
• globālā tīmekļa vietnē: www.mkp.lv
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka, sākot ar 2018. gada
17. maiju, izrakstīto rēķinu apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem
iedzīvotāji var veikt arī SIA “MAXIMA Latvija” veikalu kasēs.
Lai nodrošinātu AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” darbinieku piee
jamību klientiem, ar 2018. gada 1. aprīli ir mainīti AS “Mārupes komunā
lie pakalpojumi” kases un biroju darba laiki Viršu ielā 6, Tīrainē un
Skultes ielā 15-1, Skultē:
Biroju darba laiki:
Pirmdiena

9.00 – 18.00

Otrdiena

9.00 – 17.00

Trešdiena

9.00 – 17.00

Ceturtdiena

9.00 – 18.00

Piektdiena

9.00 – 15.00

Sestdiena, Svētdiena

brīvs

Kases darba laiki:
Pirmdiena

8.30 – 18.00

Pusdienas pātraukums 12.30 – 13.00

Otrdiena

nestrādā

nestrādā

Trešdiena

nestrādā

nestrādā

Ceturtdiena

8.30 – 18.00

Pusdienas pātraukums 12.30 – 13.00

Piektdiena

8.30 – 15.00

Pusdienas pātraukums 12.30 – 13.00

Sestdiena, Svētdiena

brīvs

3
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Mārupes vēstis

Aicina mārupiešus atbalstīt bērnu paliatīvās
aprūpes centra izveidi, atvēlot būvniecībai zemi
Kas mēs esam?
“Bērnu paliatīvās aprūpes biedrī
ba” dibināta 1998. gadā. Tā ir sabie
driska organizācija, kurā apvieno
jušās fiziskas un juridiskas perso
nas, lai atbalstītu neizārstējami sli
mos bērnus un viņu ģimenes
locekļus, informētu sabiedrību par
paliatīvās aprūpes problēmām un
iesaistītu to palīdzības sniegšanā.
Kas ir Bērnu paliatīvās aprūpes
centrs?
Multifunkcionāls bērnu paliatīvās
aprūpes centrs, kuram dots Mārtiņa
Freimaņa dziesmas nosaukums
“Sapņu tilti”, ir projekts, ko divdesmi
tajā darbības gadā uzsākusi Bērnu
paliatīvās aprūpes biedrība (BPAB).
“Izveidojot centru, mēs ceram
būvēt sapņu tiltus uz priecīgu, kvali
tatīvu un pilnvērtīgu dzīvi, neska
toties uz veselības stāvokļa radīta
jiem ierobežojumiem,” saka daktere
Anda Jansone, BPAB valdes
priekšsēdētāja.
Kāpēc tas ir nepieciešams?
Latvijā ir aptuveni 600 – 700 bēr
nu ar neizārstējamām slimībām un/
vai ierobežotu dzīvildzi. Lielākoties
bērni cieš no neiroloģiskām,
ģenētiskām un onkoloģiskām
saslimšanām. Tomēr tas, ka bērnu
nevar izārstēt, nenozīmē, ka viņam
nevar palīdzēt. Neatkarīgi no bērnu
veselības stāvokļa, viņiem ir līdzīgas
vajadzības: augt ģimenē, būt mīlē
tiem, rotaļāties, priecāties, dzīvot
maksimāli pilnvērtīgi.
Galvenais centra izveides mērķis

ir nodrošināt neizārstējami slimo
bērnu dzīves kvalitāti, atelpas brīdi
ģimenēm un cieņpilnu dzīves
noslēguma aprūpi bērniem, kas aiz
iet, un viņu ģimenēm, kā arī piemiņas
iespējas.
Būvēsim “Sapņu tiltus” kopā!
Pirmais uzdevums būtu atrast
būvniecībai piemērotu zemes ga
balu, vislabāk – Pierīgā. Diemžēl
vasarā spēkā stāsies likuma iz
maiņas, kas ierobežos pašvaldību
iespējas piedāvāt zemi apbūvei.
Tāpēc vēlamies lūgt privātus zemes
īpašniekus iesaistīties mūsu projek
tā, piedāvājot būvniecībai zemi.
Patlaban Latvijā nav analoģisku
centru, tomēr “Sapņu tiltu” būvēša
na nav iespējama bez sabiedrības
atbalsta.
Ja jums ir iespēja un vēlme atbalstīt projektu, atvēlot centra
būvniecībai jūsu īpašumā esošu
zemi – lūdzu, sazinieties ar mums!
Atbalstīt centra izveidi, iespējams
arī ziedojot naudu tiešsaistē biedrī
bas mājaslapā www.palliative.lv vai
ar pārskatījumu BPAB kontā:
LV89HABA0551031987269, AS
„Swedbank”, Bērnu paliatīvās
aprūpes biedrība, Reģ. Nr.
40008033071
Tāpat būsim pateicīgi par intelek
tuālā darba ziedojumiem: projektu
vadību, projektēšanu u.c. Plašākai
informācijai lūdzam sazināties ar
Andu Jansoni, rakstot e-pastu
palliative.lv@gmail.com, zvanot–
67 064 443 vai 28 350 053.

Mākslas dienas Mārupes vidusskolā

Mārupes novads pirmo reizi piedalās V Latvijas Tūrisma informācijas tirgū
28.aprīlī vairāk kā 50 tūrisma informācijas sniedzēji no visiem Latvijas reģioniem, kā arī sešu Lietuvas pašvaldību pārstāvji piedalījās
V Latvijas Tūrisma informācijas
tirgū Preiļos.

P

asākuma mērķis bija sniegt
informāciju visiem intere
sentiem par atpūtas iespē
jām Latvijā. Šogad pasākumā pie
dalījās arī Lietuvas pašvaldības.
Pasākuma dalībnieki tradicionāli ir
tūrisma informācijas sniedzēji - TIC
vai reģionālās tūrisma asociācijas,
arī citas ar tūrismu saistītās aso
ciācijas vai tūrisma objekti. Tāpat
tiek uzrunāti novadu amatnieki un
mājražotāji. Pasākumu papildināja
kultūras programma un citas akti
vitātes.
Mārupes novada stendā apmek

lētāji ar prieku iemēģināja golfa lau
kuma “Viesturi” līdzi iedoto golfa
spēles inventāru. Dāmas īpaši in
teresēja iespēja dodies ekskursijā
ražotnē “Madara Cosmetics” un uz
vietas saņemt jaunāko zīmola pro

duktu paraudziņus. Tika stāstīts par
Mārupes novada šī gada lielākajiem
aktīvās atpūtas pasākumiem un
svētkiem. Visiem apmeklētājiem
bija iespēja bez maksas saņemt
Mārupes novada jauno tūrisma kar
ti, kā arī citus pašvaldības un tūris
ma objektu sagatavotos informatī
vos materiālus. Mārupes novadam
pasākuma noslēgumā tika pasnieg
ta arī Preiļu novada domes pateicī
ba par dalību V Latvijas Tūrisma in
formācijas tirgū.
Pirmais Latvijas Tūrisma in
formācijas tirgus notika 2014.gadā
Bauskā, kam sekoja Gulbene,
Saulkrasti, Pļaviņas un Preiļu
novads. Par 2019.gada VI Latvijas
Tūrisma informācijas tirgus rīkotā
ju Preiļos tika izlozēts Madonas
novads.

Mārupē jau trešo gadu rīkota darba birža
14.aprīlī Mārupē jau trešo gadu
tika rīkota darba birža “Dzīvo
Mārupē, strādā Mārupē”, kas pulcējusi ievērojamu darba meklētāju un
interesentu skaitu. Vislielākā
aktivitāte un interese bija jauniešiem par iespējām strādāt
vasaras periodā. Pasākuma ie
tvaros tika piedāvāta iespēja darba
meklētājiem vienuviet personīgi
tikties ar darba devējiem un uzzināt
par darba vakancēm uzņēmumos.

D

arba biržā klātienē piedalī
jās 11 uzņēmumi, bet papil
dus savas darba vakances
tika iesūtījuši 32 uzņēmumi, kopā
piedāvājot interesentiem pieteikties
uz vairāk kā 200 darba vietām. Dar
ba meklētājiem un jauniešiem bija
iespēja klātienē tikties ar pārstāv

jiem no tādiem uzņēmumiem kā
VAS ”Starptautiskā lidosta “Rīga””,
SIA “SilJa “, SIA Polipaks”, AS “Lido”,
SIA “Open Pack”, SIA “Maxima Lat
vija”, SIA “AV LOGISTIC”, JIP
“Mārupīte”, SIA “NOTRE”, biedrība
“Pierīgas Partnerība” un Mārupes
novada Dome. Pasākumā piedalījās
arī Nodarbinātības valsts aģentūras
pārstāvji, kuri piedāvāja darba me
klētājiem saņemt informāciju par
aģentūras apkopotajām pieejama
jām vakancēm Rīgas reģionā.
Darba biržā uzņēmumu visas
piedāvātās vakances tika izliktas
stendos. Interesentiem darba
sludinājumus vēl nedēļu pēc pasā
kuma bija iespēja apskatīt Mārupes
novad Domes vestibilā.
Vienlaikus darba biržas ietvaros
Mārupes pašvaldība uzsāka pietei

kumu pieņemšanu jauniešu vasaras
darbam pašvaldības iestādēs,
piedāvājot 118 darba vietas gan teri
torijas labiekārtošanas jomā, gan
Mārupes pašvaldības bērnudārzos,
kur, strādājot par pirmsskolas izglītī
bas iestāžu audzinātāju palīgiem,
jaunieši palīdzēs audzinātājām
sagatavot nodarbību materiālus,
apģērbt un pieskatīt bērnus pastai
gu un rotaļu laikā, kā arī veikt citus
ikdienas darbiņus. Darba biržas
laikā 14.aprīlī tika saņemti 176 jau
niešu pieteikumi vasaras darbam
pašvaldībā.
Pasākumu organizēja Mārupes
novada Dome sadarbībā ar biedrību
“Mārupes uzņēmēji”.

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas radošais pavasaris

Mākslas dienas ik gadu Mārupes
vidusskolā tiek atzīmētas ar
vērienu, aptverot dažādus mākslas
žanrus un ļaujoties radīšanas
priekam.

Š

ogad Mākslas dienas, kas
norisinājās no 21. līdz
27.aprīlim un noritēja Latvi
jas valsts simtgades zīmē, ieskandi
nāja šovs “Latviešu kino manto
jums”. Katrai klasei bija uzdevums
savu iepriekš izlozēto latviešu filmu
atainot 5 minūtēs. “Izrādās, ka tā
nav neiespējamā misija. Visi
priekšnesumi bija pārdomāti, labi
sagatavoti un atpazīstami. Lep
nums par sevi kā latvieti uzjundīja,
vērojot 7.a klases filmas “Paradīze
89” un 10.b klases “Sapņu koman
da” emocionāli patriotisko atveido
jumu,” stāsta direktora vietniece
audzināšanas darbā Ruta Straume.
Kā ierasts, šos priekšnesumus
vērtēja arī žūrija, un neskatoties uz
patiesi grūto uzdevumu, žūrija
piešķīrusi arī apbalvojumus. 5.-6.
klašu grupā par labāko tika atzīts
5.b klases 30. gados uzņemtās
mēmās filmas “Lāčplēsis” atveido

jums, 7.-8.klašu grupā 8.a klases
versija par “Džimlai rūdi rallallā”, bet
9.-12.klašu grupā 10.d klases profe
sionālais sniegums, piedāvājot
ielūkoties viņu “Billes” versijā.
Mākslas dienu noskaņa sajūtama
jau pie skolas galvenās ieejas, kur
zālienā starp kokiem ikviens var
aplūkot skolēnu krāšņi izkrāsotas
tautu meitas un tautu dēlus, bet sko
las vestibilā uzziedējis Jāņu vai
nags, kas veidots no skolēnu
darinātiem ziediem podiņos.
Noslēdzot Mākslas dienas, 27.
aprīlī Mārupes vidusskolas pagalmā
tika atklāta skolēnu veidota in
stalācija no koka dēļiem Latvijas
kontūras veidolā kā dāvana Latvijas
valsts simtgadē. Tā veidota darb
mācību skolotāju vadībā, pie
daloties 5.-9.klašu skolēniem. In
stalācija turpmāk, iestājoties
krēslai, tiks īpaši izgaismota un
priecēs Latvijas nozīmīgākajos svēt
kos un atceres dienās.
Instalācijas izveidi atbalstīja
Mārupes vidusskolas izglītības un
atbalsta biedrība Mārupes novada
domes projektu konkursa “Mārupe
- mūsu mājas” ietvaros.

Kļūdas labojums
Mārupes Vēstīs (13.04.2018.) rakstā “Latvijas simtgades gaisotnē aiz
ritējusi Ģimeņu sporta diena” ieviesusies kļūda, nopublicējot uzvarētāju
sarakstu. Pareizi jābūt: Šī gada uzvarētāji 4.klašu grupā: 1.vieta Līna Up
eniece ar ģimeni no Mārupes vidusskolas, 2.vieta Keta Vajevska ar ģime
ni no Mārupes vidusskolas, 3.vieta Terēze Upeniece ar ģimeni no Mārupes
vidusskolas. Atvainojamies!

4

2018.gads ir nozīmīgs visai Latvijai. Latvijai 100! Vai tas skar arī
mani? Vai es arī esmu Latvija? Vai
un ko es varu dot, varu radīt Latvijai? Šie un daudzi citi jautājumi tiek
apspriesti Mārupes Mūzikas un
mākslas skolā visu mācību gadu.

M

ēs katrs gribam īpaši šajā
gadā parādīt visiem sa
vus talantus, sasniegu
mus un priecāties par citu sasniegu
miem. Jo mēs ikviens esam Latvija,
un cik stipri un radoši būsim mēs,
tik stipra un radoša būs mūsu
valsts. Atskatīsimies uz Mūzikas un
mākslas sasniegumiem šajā gadā.
Gada pirmajos mēnešos skolas
pianisti piedalījās Jūrmalas zonas
mūzikas skolu koncertā “Baltijas
akords”. Programmu koncertam ga
tavojām jau mācību gada sākumā,
tad sekoja atlase un trīs pianistes
no skolas izvirzīja koncertam, veltī
tam Latvijas simtgadei. Koncertu
klausījās abu Baltijas valstu vēst
niecības pārstāvji Latvijā. Februārī
Jūrmalas Mūzikas vidusskolā noti
ka Valsts konkurss Stīgu instrumen
tu spēlē, kurā ieguvām III vietas Lau
reāta diplomu.
Februārī ar panākumiem piedalī
jāmies vispārējo klavieru spēles
konkursā Lielvārdē, jo no konkursa
atgriezāmies ar diplomu.
Martā skolas vokālisti A.Žilinska
Starptautiskajā vokālistu konkursā
parādīja ļoti labus rezultātus, iegūs
tot gan Laureāta diplomu, gan
vairākus atzinības rakstus. Tikmēr
skolas pūtēju orķestris pūtēju
orķestru skatē izcīna tiesības pie
dalīties šajā vasarā Dziesmu un deju
svētkos, iegūstot III vietu pūtēju
orķestru skatē. Burtiski dažas die

nas vēlāk flautisti dodas uz Dau
gavpili, kur par savu spēli saņem II
un III vietas Laureāta diplomus, kā
arī atzinības rakstu. Marta beigās
skolas koris un vokālais ansamblis
jau ir gatavs nākošajam pārbaudī
jumam, vienam no nopietnākajiem
konkursiem Latvijā, V J.Vītola bēr
nu un jauniešu koru un vokālo ans
ambļu konkursam „Lai skan!”. Tajā
par savu dziedājumu saņem divus
Zelta diplomus, vokālo ansambļu
kategorijā un koru kategorijā.
Starp konkursiem Latvijā, paspē
jām piedalīties arī jaunāko klašu iz
pildītāju konkursā Lietuvā, no kura
atgriezāmies ar III vietas Laureāta
diplomu.
Un nu ir pienācis laiks ikgadējam
koncertam – konkursam “Talants
Latvijai. 2017/2018”. Sagatavojām
dalībniekus arī šim konkursam. Tajā
piedalījās pianisti, vijolnieki, altiste,
flautisti. Konkurss noritēja ar labiem
rezultātiem – I vietas, III vietas Lau
reātu diplomiem un Atzinības rak
stu.
Aprīlī pie mums skolā noritēja jau
IX Starptautiskais Noras Novikas
Mazās kamermūzikas konkurss,
kurā pie mums sabrauca jaunie
mūziķi gan no Latvijas, gan Lietu
vas, gan Ukrainas. Arī šajā konkursā
esam izcīnījuši atzīstamus rezultā
tus – II, III vietu diplomus un
vairākus Atzinības rakstus. Piedalī
jāmies arī “Concours Musical de
France 2018” pirmajā kārtā, iegūs
tot I vietas Laureāta diplomu ar
tiesībām piedalīties konkursa
noslēgumā, kurš notiks Parīzē.
Jātzīmē arī mūsu skolas sitamin
strumentu spēles ansambli, kura
kopmuzicēšanu konkursā “Amber
percussion” novērtēja ar III vietas

Laureāta diplomu. Tajā pat laikā
skolas koklētāju ansamblis ieguva
I vietas Laureāta diplomu un tiesī
bas piedalīties šī gada Dziesmu un
deju svētkos. Aprīļa vidū Talsos no
tika K.F.Amendas Starptautiskais
mūzikas skolu stīgu instrumentu in
dividuālo izpildītāju un ansambļu
konkurss, kurā ieguvām III vietas
Laureāta diplomu. Starptautiskajā
K.Štrāla konkursā “Jaunais flau
tists” izcīnām Diplomu.
Skolas kamerorķestris piedalījās
V Kurzemes kamerorķestru festivālā
ar solo programmu un, muzicējot
kopā ar Ķekavas un Sigulda orķes
triem. Noslēguma koncerts notiek
4.maijā koncertzālē “Lielā Ģilde”
Rīgā. Nupat 8.maijā Mārupes
Kultūras namā izskanēja brīnišķīgs
kora nodaļas 10gadu jubilejas kon
certs.
Kamēr mēs muzicējām, mākslas
nodaļas audzēkņi piedalījās Valsts
konkursā un izveidoja pie mums
skolā konkursu – izstādi “Saknes”,
kurā piedalījās mākslas nodaļu
audzēkņi ar saviem darbiem no vi
sas Latvijas. Jaunie mākslinieki
šogad iesnieguši darbus konkursos
visā pasaulē – Taivānā, Ģederta
Eliasa konkursā “Lauku ainava”,
Polijā konkursā “William Turner –
Sun in the Fog”, UNESCO mākslas
konkursā Francijā, Bērnu mākslas
konkursā “Lidice 2018” Čehijā, XVII
Starptautiskajā vizuālās mākslas
konkursā “Es dzīvoju pie jūras”.
Nāciet ciemos uz mūsu pavasara
koncertiem, izstādēm, un klausie
ties, vērojiet un izbaudiet.
Silvija Notte, Mārupes Mūzikas
un mākslas skolas pedagoģe

otrdiena, 15.maijs 2018

Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes pirmsskolas izglītības iestādēs māca
bērniem par veselīgiem ēšanas paradumiem
Projekta “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/
16/I/032) ietvaros Mārupes paš
valdības pirmsskolas izglītības
iestādēs tiek organizētas izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem.

B

ērniem trīs gadus (2017. –
2019. gadā) ir iespēja
līdzdarboties šādās interak
tīvās nodarbībās “Veselīga uztura
piramīda”, “Veselības noslēpumi –
vitamīnu uzņemšana ar pārtiku”,
“Audzējam paši, gatavojam paši”,
“Smūtiji vai zaļie kokteiļi”, “Veselīgie
našķi”, “Gardās putras”.
Projekta programma izstrādāta
atbilstoši bērnu vecumam, lai viņus
saistošā veidā iepazīstinātu ar ve
selīga uztura pamatprincipiem ar
mērķi mainīt bērnu ieradumus par
labu veselīgam uzturam. Nodarbī
bas nodrošina SIA “On Plate”. Tās

vada pieredzējuši un sertificēti uz
tura speciālisti.
Šajā pavasarī viena no bērnu
gaidītākajām nodarbībām ir “Smūti
ji vai zaļie kokteiļi”. Kā mums
pastāstīja uztura speciālista asis
tente Linda Gerda Bauere: “Nodar
bībās par smūtijiem uztura
speciālists pastāsta, kas vērtīgs ir
augļos un dārzeņos, kādēļ tie būtu
jālieto uzturā un apspriež svarīgu
jautājumu - ko labāk izvēlēties - su
las vai smūtijus? Tiek runāts par to,
kādi augļi un dārzeņi katram garšo,
cik daudz tos ikdienā vajadzētu
uzņemt un tad seko labākais nodar
bības brīdis - praktiskā daļa, kuras
laikā bērni uztura speciālistes Tat
janas uzraudzībā gatavo un noga
ršo gardus smūtijus.”
Aicinām Mārupes novada bērnus
un vecākus šajā pavasarī arī savās
ģimenēs, kopīgi darbojoties, gata
vot smūtijus un izbaudīt to daudz
veidīgās garšas un krāsu nianses!

Mārupes vidusskolas 4 c klase
izvirzīta “Sporto visa klase” finālam
Mūsu skolas 4.c klase (audzi
nātāja Ingrida Petrovska, sporta
skolotājs Māris Riherts) jau divus
gadus startē projektā “Sporto visa
klase”. Šajā projektā iesaistītajām
klasēm ir papildus stundas sportā,
kopā 5 stundas nedēļā. Līdz ar to
4.c klase ikdienā maksimāli pieliek
visas savas pūles, lai sasniegtu vislabākos sportiskos rezultātus. Nepieciešama milzīga motivācija, lai
sportisko garu saglabātu.

L

ai iegūtu tiesības startēt
finālsacensībās un pārstāvēt
savu izglītības iestādi, pro
jekta gaitā dalībniekiem bija jāveic
gan vispārējās fiziskās sagatavotī
bas testi, jāpiedalās atlases sa
censībās stafetēs, jāpaveic labais
darbs ar moto “Visi kopā mēs to
varam!”, kā arī tika vērtētas skolēnu
sekmes. Finālsacensībās klases sa
centīsies dažādās sportiskās aktivi

tātēs, parādīs zināšanas par Olim
pisko kustību, kā arī būs īpaša sa
censība pedagogiem.
Esam lepni, ka arī šogad sīvā cīņā
4.c klase ir iekļuvusi projekta finālā,
kurš jau 16. maijā norisināsies Zem
gales sporta centrā Jelgavā. Tas
nebija viegli, taču, pieliekot visu
savu cīņas spēku, 4.c klase 14 klašu
konkurencē kļuva par savas grupas
uzvarētāju.
Jau divus gadus 4.c klase pie
dalās projektā, un šīs būs jau otrās
finālsacensības, kurās mūsējie sa
centīsies par labākās klases titulu!
Pagājušajā gadā spraigā cīņā tika
izcīnīta 2.vieta.
Turēsim īkšķus par 4.c klasi un
novēlēsim arī šogad sportisku uzva
ru fināla sacensībās Jelgavā, 16.
maijā.

Mārupes vidusskolas skolotājas pieredze seminārā Grieķijā
Šī gada 19. – 21. aprīlī Mārupes
vidusskolas angļu valodas skolotāja Dagnija Kalvāne un Talsu 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja
Liene Lāce pārstāvēja Latviju
“eTwinning” rīkotajā seminārā
“Kultūras mantojums Eiropas
nākotnei” (“Building the future of
Europe through cultural heritage”),
kas norisinājās Salonikos, Grieķijā.
Seminārā piedalījās pedagogi no 24
dažādām Eiropas valstīm.

T

rīs dienu laikā tika piedāvāts
plašs nodarbību klāsts, taču
diemžēl varēja paspēt ap
meklēt tikai 4. Pirmajā darbnīcā tika

stāstīts par virtuālās realitātes briļļu
izmantošanu un attēlu veidošanu.
Pedagogiem grupās pa 3 bija jāvei
do attēli un īsfilmas, kuras pēc tam
paši vēroja, izmantojot virtuālās re
alitātes kartona brilles. Otrajā
nodarbībā bija iespēja iepazīties ar
skolēnu veidotām radio stacijām,
kuras var klausīties mājaslapā jeb
kurā vietā pasaulē. Trešajā nodar
bībā Grieķijas skolotājas iepazīstinā
ja ar skolēnu izveidotu projektu grāmatu/ bukletu par urbānās vides
izzināšanu. Ceturtajā nodarbībā
pedagogi tika iepazīstināti ar Grieķi
jas vēsturi un dejām, kuras bija ne
tikai jāvēro, bet arī jādejo.

Semināra laikā tika iegūta lieliska
pieredze un inovatīvas idejas jau
niem projektiem, iepazīti pedagogi
no visas Eiropas, vispārīgi gūts ne
liels ieskats Grieķijas kultūras dzīvē,
kā arī atrasts projektu partneris.
Pašlaik jau ir izveidots projekta
plāns un drīzumā tiks uzsākts pro
jekts “Explore our Europe: tangible
and intangible cultural heritage”,
kura sadarbības partneris ir Trakų
Vytauto Didžiojo ģimnāzija Lietuvā.
Mārupes vidusskolas angļu
valodas skolotāja Dagnija Kalvāne

Noslēdzies pirmais vēža profilakses skolu projekts „Apaļš kā pūpols!”
“Apaļš kā pūpols!” kopumā ilga
astoņus mēnešus un ir pirmais ilgtermiņa projekts Latvijā, kas veltīts
vēža profilaksei skolu jauniešu vidū.

M

ūsdienās onkoloģiskās
saslimšanas piemeklē
cilvēkus dažādās vecuma
grupās. Zinātniekiem pagaidām nav
visas atbildes par iemesliem, kādēļ
notiek saslimšana, tomēr daudz ko
nosaka paša cilvēka izvēle. Tieši
tādēļ “O fonds” ir izvirzījis sev mērķi
pēc iespējas agrāk ar jauniešiem
runāt par tēmām, kas var ietekmēt
viņu veselību un ļautu izvairīties no
iespējamām onkoloģiskām sli
mībām nākotnē.
Projektā “Apaļš kā pūpols!” sa
centās vecāko klašu skolēni no trim
skolām – Mārupes vidusskolas, Ma
donas pilsētas vidusskolas un Jug
las vidusskolas. Projekta gaitās
viņus vadīja skolu bioloģijas sko
lotāji un vērtēja profesionāla eksper
tu komanda.
Katru mēnesi jauniešiem tika dots
uzdevums iepazīties ar noteiktu
tēmu un ar dažādiem radošiem risi
nājumiem prezentēt apgūto, kā arī
veidot publicitāti saviem darba re
zultātiem. Kopā iedziļinājāmies se
kojošās tēmās: oktobrī - veselīgs
pikniks, novembrī – smēķēšana,
janvārī - kaitīgās vielas sadzīvē,
februārī - garīgā veselība, martā saules ietekme, aprīlī – ko darīt un
ko nedarīt saskarsmē ar onkoloģi
sku saslimšanu.
Projekta vērtība slēpās ne tikai tā

tematikā un struktūrā, bet arī tā ga
rajos mēnešos, kas pretēji īstermiņa
kampaņām ļāva jauniešiem pa
dziļināti pievērsties izvirzītajām
tēmām. Ikmēneša darbi bija skolēnu
veiktās aptaujas, pašu filmētie video
stāsti, gudras un asprātīgas pre
zentācijas, ar skolotāju palīdzību
piesaistīti lektori, veselīgā uztura
darbnīcas, diskusijas, pašu darinā
ta dabīgā kosmētika un daudz kas
cits, kas ļāva skolēniem daudz prak
tiskāk un personīgāk paraudzīties
uz veselības jautājumiem.
Lūk, dažu projektā iesaistīto eks
pertu novēlējumi jauniešiem:
Guna Bīlande - uztura speciāliste,
dabiskās veselības centra ReCure
vadītāja: „Mēs esam tas ko mēs
ēdam un tāpēc negribētos būt lē
tam, ātram, neveselīgam vai mākslī
gi sintezētam. Ar katru kumosu, ko
apēdam, veselību varam veicināt,
vai gluži pretēji – graut. Tas ir kā ilg
termiņa investīcija nākotnē, ar kuru
varam izvēlēties būt veseliem vai
slimiem.”
Viesturs Šiliņš – pulmonologs,
doktors: „Smēķēt, tas nav prestiži,
tā ir neveiksminieku nodarbe!”
Jana Simanovska - vides inženier
zinātņu doktore, ķīmiķe, eksperte
vides aizsardzības un izglītības pro
jektos, Biedrības „Ekodizaina kom
petences centrs” vadītāja: „Ja mēs
gribam dzīvot veselīgi un dabai
draudzīgi, mums ir nepieciešamas
zināšanas. Ceru, ka projekts jums
radīja interesi arī par pašu ķīmiju kā
zinātni: arī tad, ja nākotni nesaistiet

ar to, pamatzināšanas ķīmijā noder
ikvienam. Un turpiniet pētīt, ko lieto
jat sadzīvē un kas ir jūsu kosmēti
kas maciņā vai vannasistabā uz
plauktiņa.”
Elga Sidhoma – ārste derma
toloģe, RSU Anatomijas un antro
poloģijas institūta, Morfoloģijas ka
tedras docente: „Novēlu izbaudīt
gan jau pienākušo pavasari, gan
straujiem soļiem tuvojošos vasaru
un, protams, sauli, vienlaikus gan
neaizmirstot par veselībai drošu uz
turēšanos saulē un saules aizsar
glīdzekļiem. Tāpat arī prieks par
skolēnu zināšanām par D vitamīna
nozīmi un tā avotiem - lai veselīga
un garšīga ēdienkarte! Lai izdodas!”.
Projekts bija iespējams, pateico
ties Kanādas Palīdzības un Attīstī
bas fondam Latvijai (LRDF) un per
sonīgi, Andas Sīpoliņas ziedoju
mam. Projekts tiks turpināts arī
nākamajā mācību gadā.
Ikmēneša balvu fondu mums
palīdzēja sarūpēt Veselības uzņē
mumu grupa „Repharm”, Lidsabie
drība “KLM”, farmācijas uzņēmums
“Silvanols”, veikals “Cherry Picking”,
Aigas Dātavas studija “Podusēta”
un koka darinājumu meistars Jānis
Brencis. Īpašu noslēguma pārbaudī
jumu mēs sagaidām no Nacionālā
Botāniskā dārza.
Projekta noslēguma lielo balvu
mums sagādāja piedzīvojumu parks
“Milžu taka”.

4.c klases audzinātāja Ingrida
Petrovska

Jaunmārupes pamatskolā skolēni interaktīvā
veidā iepazīst mitrājus
Aprīlī, kas Jaunmārupes pamat
skolā tradicionāli ir Dabaszinību
mēnesis, bija apskatāma ceļojošā
foto un multimediju izstāde “Purvā
no -30°C līdz +30°C”.

S

kolēni ar lielu interesi starp
brīžos piestāja “tuneļa
galā”, lai apskatītu liel
formāta fotogrāfijas, kas ataino pur
va daudzveidīgo skaistumu dažā
dos gadalaikos. Fotogrāfijās bija
redzami arī dažādi purvos sastopa
mie dzīvnieki (dzērves, rubeņi, stir
nas, lapsas, mežacūkas, odzes,
jenotsuņi) un augi (rasenes, spilves,
ķērpji, dzērvenes, sēnes, lācenes,
dzegužpirkstītes). Protams, ka mūs
dienu skolēnus ļoti piesaista mo
dernās tehnoloģijas. Ar multimedi
ju palīdzību izstādē skolēni interak
tīvā veidā varēja izpētīt dažādus
jautājumus: Kas ir mitrāji? Kas ir
biotopi? Kā atšķiras augstie, zemie
un pārejas purvi? Kādi ir Latvijas
lielākie purvi un nacionālie parki?
Kāda ir to nozīme? Kā tos saglabāt?
Ceļojošā izstāde ir veidota Eiro
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pas Savienības programmas LIFE+
projekta “Mitrāji” ietvaros. Pateico
ties Latvijas Universitātei un projek
ta koordinatorei Mārai Pakalnei, arī
mūsu skolas telpās bija iespēja trīs
nedēļas apskatīt šo izstādi. Izstādē
redzamajos materiālos rakstīts, ka
projekta mērķis ir īstenot mitrāju
aizsardzības un atjaunošanas pasā
kumus, lai nodrošinātu Latvijā un
Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu
saglabāšanu un aizsardzību. Mitrā
jiem ir liela nozīme dažādos dabas
un cilvēces pastāvēšanai nozīmīgos
procesos, bez tiem nav iedomājama
cilvēka dzīve uz zemeslodes. Pa
saulē arvien lielāku uzmanību
pievērš dabisko mitrāju saglabāša
nai un to atjaunošanai.
Turklāt arī mārupieši var lepoties
ar diviem purviem- Cenas tīreli un
Medema purvu, kas iekļauti Mār
upes novada tūrisma maršrutos
pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Tūrisms.
Ināra Strautniece,
angļu valodas skolotāja

?

Vai kādreiz esi pētījis latviešu gadskārtu kalendāru, un aizdomājies, ka nezini, kas
slēpjas aiz savādajiem nosaukumiem? Vai vēlies nonākt kaut mazumiņu tuvāk
meklētajām atbildēm uz jautājumiem:
KAS ir tie svētki, kurus vajadzētu ieviest savos svinamo dienu kalendāros? KĀPĒC tos
svinēt? KĀDA ir to nozīme? KĀ tiem sagatavoties? KUR smelties zināšanas?
Mārupes KOmūna aicina uz sarunu vakaru – domapmaiņu
Tradicionālie gadskārtu svētki - kāpēc vērts izzināt un kā tos piedzīvot?
18.maijā plkst.19:00 Mārupes kultūras namā. Ieeja brīva.
Kopīgi ieskatīsimies latviešu gadskārtu svētku kalendārā gada griezumā, domāsim,
kā Ūsiņu, Jurģu, Vasarsvētku un Jāņu senie rituāli var būt noderīgi cilvēka labizjūtas
ar sevi, dabu un citiem sekmēšanai mūsdienās.
Sarunu vakaru vadīs un ar savu pieredzi un zināšanām dalīsies mārupieši, tradīciju
pētnieki un praktiķi ar 30 gadus ilgu pieredzi
Jānis Jasjukevičs, Gunta Siliņa-Jasjukeviča
Piesakies: marupes.komuna@inbox.lv
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Mārupes Sporta centra zēnu komanda izcīna
2.vietu Latvijas čempionātā

20.maijā

SPORTA NOTIKUMI
16.maijā

Plkst. 18.00 Jaunmārupē, pie dīķa Pavasari
Pavasara kross Jaunmārupē 2018
Plkst. 18.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U12 grupa

17.maijā plkst. 14.00 Skultē, Skultes ielā 20
Pavasara kross Skultē 2018
18.maijā plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā,
Tīraines sporta kompleksā
Mārupes novada starptautisks basketbola turnīrs "MARUPE
CUP ' 2018' U12, U11 un U10 grupās
19.maijā

No 20. līdz 22.aprīlim Mārupes
novada sporta bāzēs notika Latvijas Jaunatnes basketbola Līgas
čempionāta finālturnīrs basketbolā
U12 (2006.g. dz.) zēnu grupā. No
2017.gada septembra līdz 2018.
gada aprīlim 38 komandas no visas
Latvijas noskaidroja 8 labākās komandas, kuras piedalījās finālturnīrā Mārupē.

F

inālā BJBS “Rīga”/A. Kraukļa
VEF BS (3.vieta; treneris
Guntars Jonāns) ar 33:23
pieveica Mārupes SC (2.vieta;
treneris Matīss Vārna).

Cīņā par trešo vietu pamatturnīra
uzvarētāji BJBS “Rīga/DSN AR”
(treneris Artūrs Ronis) pārspēja
BJBS “Rīga/Jugla” (8.vieta) – 63:27.
Tālākā vietu kārtība: I.Miglinieka
skola / Salaspils, Basketbola klase,
Talsi un Tukums.
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju
atzīts Krišjānis Pētersons (BJBS
“Rīga”/A. Kraukļa VEF BS). Talantu
pieciniekā iekļauti Nils Briška (BJBS
“Rīga”/A. Kraukļa VEF BS), Jēkabs
Niedra un Kārlis Eberiņš (Mārupe),
Pauls Katlaps (BJBS “Rīga/DSN”)
un Jānis Edvards Lācis (BJBS
“Rīga/Jugla”).

Mārupes vidusskolas skolēnam Deividam
Reinhardam 3. vieta pasaules čempionātā kaitbordā

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā, Tīraines sporta
kompleksā
Mārupes novada starptautisks basketbola turnīrs "MARUPE
CUP ' 2018' U12, U11 un U10 grupās
Plkst.10.00 un 12.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U12 grupa
Plkst. 18.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 grupa

2. jūnijā

Plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā, Tīraines sporta
komplekss
Mārupes novada starptautisks basketbola turnīrs
"MARUPE CUP ' 2018' U12, U11 un U10 grupās
Plkst. 11.00 un 12.00 Jaunmārupes patskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 grupa

23.maijā plkst. 18.00 Jaunmārupē pie dīķa Pavasari
Pavasara kross Jaunmārupē 2018
26.maijā

Plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U9 grupa
Plkst. 11.00 Rīgas čempionāts futbolā U12 grupa
Plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas sporta laukumā
Mārupes novada Senioru sporta spēles

27.maijā

Plkst. 9.30 un 11.30 Jaunmārupē pie ūdenstorņa
Tautas skrējiens “Mārupe 2018”
Plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U11 grupa

30.maijā plkst. 15.00 “Vilciņu” mototrasē Jaunmārupē
Mārupes kausa izcīņa “Mini motokrosā 2018”
2. jūnijā

Mārupes novada sporta svētki 2018. gada
Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā marupe.lv.

16.jūnijā plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas
stadionā
Rīgas čempionāts futbolā U10 grupa
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Futbols dažāda vecuma grupām / Pludmales futbols /
florbols / riteņbraukšana / vieglatlētika /
Orientēšanās / veikošana / teniss / spēka centrs
Gerberu ielas sporta / laukumā / BMX / disku golfs /
Basketbola tehnikas stacija / peldēšana / Galda
teniss / Novuss / Bērnu vasaras sporta spēles

No 12.-16.aprīlim Mārupes vidusskolas skolēns un Water2Snow
kaitborda skolas audzēknis piedalījās Pasaules čempionātā kaitbordā
jauniešiem freestyle (brīvstila) jeb
triku disciplīnā un izcīnīja 3. vietu
U14 vecuma grupā.

S

acensības
norisinājās
Francijas pilsētā St. Pierre
De La mer, visas sacensību
dienas bija jauniešiem sarežģīti ap
stākļi, jo gaisa temperatūra bija ti
kai ap +12 grādiem, lija lietus, un ti
kai vienā no četrām sacensību die
nām pūta piemērots vējš, lai varētu
aizvadīt sacensības.
Pasaules čempionātā piedalījās
dalībnieki no 20 dažādām pasaules
valstīm un sacentās vecuma grupās
U14, U16 un U19.
Deivids piedalījās brīvstila jeb tri
ku disciplīnā, kur sacensību dalīb
niekam 7 minūšu laikā bija jāizpilda

Visās norises vietās dažādas
sportiskas aktivitātes bērniem
Plašāku informāciju lasiet
www.marupe.lv sadaļā SPORTS

triki 3 dažādās kategorijās. Deivids
sacensībās parādīja iespaidīgu
sniegumu, izpildot augstas amplitū
das trikus – Sbend, rotācijas ar
kiteloop (pūķa cilpa) un daudzus ci
tus.
Pēc sacensību starta Deivida tre
nere Aija Ambrasa pauda ļoti lielu
gandarījumu ar audzēkņa sniegu
mu: “Šīs Deividam ir pirmās starp
tautiskās jauniešu sacensības un
viņš lieliski tika galā. Deivids ar kait
bordu sāka nodarboties tikai nepil
nus 2 gadus atpakaļ, bet jau parāda
tik ļoti iespaidīgu sniegumu. Man ir
ļoti liels prieks, ka šis sporta veids
paliek Latvijā populārāks starp jau
niešiem un veidojas jaunā paaudze.”
Kaitbords ir jauniešu olimpiskā
disciplīna, un pirmā Olimpiāde
norisināsies jau šogad. Šoreiz Lat
vija nebūs pārstāvēta, taču ir
plānots trenēties un gatavoties
nākamajai jauniešu olimpiādei.

Mārupes sporta centrs saņēmis akreditāciju futbolā
Saskaņā ar Latvijas futbola fede
rācijas komisijas lēmumu Nr.
2018/01 no 2018.gada 9.aprīļa
Mārupes sporta centram piešķirta
akreditācija futbolā, kas nozīmē to,
ka Mārupes sporta centra futbola

No jūnija Skultē sāksies

BRĪVDABAS VINGROŠANA
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sekcija ir izpildījusi Latvijas futbola
federācijas Jaunatnes futbola klu
bu akreditācijas nolikuma prasības,
kas atbilst 3.līmeņa kluba prasībām.
Akreditācija izsniegta ar termiņu
līdz 2022.gada 8.aprīlim.

Sekojiet informācijai
WWW.MARUPE.LV
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AIcina uz vasaras piedzīvojumu Daugavas lejteces + velo foto
orientēšanās seriālā

KULTŪRAS AFIŠA
19.maijā no plkst. 09.00 līdz plkst. 19.30 Babītes un Mārupes novadā
Retro auto brauciens Babīte – Mārupe “Starts uz 100”
Retro auto muzejs, Mārupes novads un Babītes novads aicina uz seno spēkratu
salidojumu, kas veltīts Latvijas simtgades jubilejai. Plānotas pieturvietas ar izklaides
programmām Skultē, Mārupē, Tīrainē u.c. Plašāka informācija www.marupe.lv
26.maijā plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā
Deju koncertuzvedums “Neprātīgā ziedēšana”. Jums dejos eksotisko deju studija
“Mistērijas” un viesi.
26.maijā plkst. 10.00 Jaunmārupes pamatskolas sporta laukumā
(Mazcenu alejā 4a)
Mārupes novada senioru sporta diena “Kustīgais burziņš 2018”
Piedalās senioru komandas no Mārupes novada, kā arī viesi no kaimiņu novadiem.
Pēc pasākuma plkst. 14:00 zaļumballe, līdzi jāņem mazs groziņš un smaids!
27.maijā plkst. 10.30 Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Mārupes novada bērnu un jauniešu svētki “Ar vasaru saujā”

6.jūnijā plkst. 13.00 Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada senioru, kas sasnieguši 80 gadu vecumu vairāk, sumināšana

16.jūnijā plkst. 11.00 Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada jaundzimušo sveikšana “Esmu mazais mārupietis”. Pasākumā tiks
sumināti Mārupes novada jaundzimušie, kuri dzimuši 2017. gada decembrī un 2018.
gada janvārī, februārī, martā un aprīlī. Pasākumā muzicēs Kaukuļu ģimene.

23.jūnijā plkst. 21.00 Jaunmārupē pie ūdenstorņa

Mārupes novada līgo svētki “Līgosim Mārupē”
Plkst. 21.00 kultūras programma “Ai tēvu zeme stūru stūriem” programmā piedalās :
Mārupes Kultūras nama deju kolektīvi “Mārupieši” un “Mārupe”, jauktie kori “Mārupe”,
“Universum”, “Resono” un ansambļi “Dzelde” un “Pīlādzis”.
Plkst. 23.00 ugunskura iedegšanas rituāls
Plkst. 23.30 Zaļumballe kopā ar grupām ”Apvedceļš” un “Credo”
Par gardumiem Līgo naktī rūpēsies ģimenes restorāns “Hercogs”
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

12. maijā Ķekavā tiks dots starts
pirmajam no septiņiem Daugavas
lejtece+ velo-foto orientēšanās
seriāliem, kas no šī gada maija līdz
pat septembra beigām norisināsies
visos Daugavas lejteces+ novados:
Ķekavā, Ikšķilē, Baldonē, Ogrē,
Stopiņos, Salaspilī un Mārupē.

S

acensības veidotas, lai ak
tīvā un atraktīvā veidā
iepazītu septiņu novadu tū
risma piedāvājumu un saredzētu to
Latvijas skaistumu, ko ikdienas
skrējienā varbūt nepamanām. Lai
piedalītos veloseriālā, nav ne
pieciešama īpaša sagatavotība un
finansiāli izdevumi. Dalība sa
censībās ir bez maksas, vienīgais,
kas ir nepieciešams- velosipēds, kas
ir darba kārtībā, lai ar to pārvietotos
pilsētvidē un tās apkārtnē. Dalību
var pieteikt SPORTA vai IZKLAIDES
grupās, lai azarts ir gan sporta un
sacensību mīlim, gan laiskam dabas
baudītājam, kas brauc ģimenes lokā
un nesteidzīgā gaisotnē vēlas

iepazīt interesantās novada pērles.
• Veido komandu no 2 līdz 5 cil
vēkiem, iesaisti arī bērnus un
dodies ģimenes piedzīvojumā!
Vecuma ierobežojums nepastāv!
• Piedalies visos, dažos vai tikai
vienā no posmiem.
• Līdz startam sagatavo savu un
bērnu velosipēdus darba kārtībā,
notrauc putekļus no veloķiveres
(drošība pirmajā vietā!), uzlādē fo
toaparātu vai mobilo telefonu.
Katra posma pirmo trīs vietu iegu
vēji (gan sporta, gan izklaides
grupā) tiks apbalvoti ar novadu
sarūpētajām balvām, bet veloseriā
la noslēgumā kopvērtējuma pirmo
trīs vietu ieguvēji saņems veloseriā
la sponsoru balvas – 1.vietas: gal
venā atbalstītāja Tehnoland dāvanu
kartes 300 EUR vērtībā (katra gru
pa); 2.vieta: Veloprofs dāvanu
kartes 150 EUR vērtībā; 3.vieta:
MySports dāvanu kartes 70 EUR
vērtībā.
Sacensību posmi:
12. maijs – Ķekava

10. jūnijs – Ikšķile
28. jūlijs – Baldone
4. augusts – Ogre
11. augusts – Stopiņi
15. septembris – Salaspils
22. septembris – Mārupe
Piedalies un iepazīsti Daugavas
lejteces+ novadu krāšņākos skatus,
apmeklē aktīvās atpūtas vietas un
kultūrvēsturiskos objektus, tomēr
atceries, ka piedalies sacensībās un
ir iespēja iegūt kādu no atbalstītāju
sarūpētajām balvām!
Pieteikšanās anketu un sacensī
bu nolikumu meklē www.daugava.
travel
Seko līdz aktivitātēm arī www.
facebook.com/Daugava.travel/
Mārupes novads pateicas atpū
tas kompleksam “Bejas” un AS
“MADARA Cosmetics” par atbalstu,
nodrošinot visus pasākuma pos
mus ar balvām.
Informāciju sagatavoja Daugavas
lejtece + Nika FrīdbergaPumpuriņa

Mārupieši veic pētījumu par Mārupes dižkokiem un par godu Latvijas
simtgadei iestāda sarkano ozolu
Mūsu dēls Toms Ozols (10 gadu
vecs, mācās Rīgas Angļu ģimnāzijas 3.klasē) skolā šogad izstrādāja
zinātniski pētniecisko darbu, iesai
stoties arī visai ģimenei. Darba
tēma “Ozols par ozoliem” tika izvēlēta par godu Latvijas dižākajam
un varenākajam kokam ozolam,
Latvijas simbolam, kā arī par godu
savam dzimtas uzvārdam. Darbs arī
tika veltīts Latvijas simtgadei. Ne
velti par godu mūsu valsts simtgadei Latvijas Dendrologu biedrība
vienbalsīgi par 2018. gada koku izvēlējusies tieši parasto ozolu.

D

arba mērķis bija iepazīt un
iegūt informāciju par Latvi
jas simbolu - ozolu, kā arī
veikt pētījumus par dižkoku esamī
bu Latvijā un mūsu novadā Mārupē.
Lai kļūtu par dižkoku, ozolam
jāsasniedz 4 m apkārtmērs 1,3 m
augstumā no zemes vai arī jāstie
pjas 32 m augstumā. Dižkoku me
klējumus veicām mūsu novadā –
Mārupē.
Pirmais ozols tika atrasts Kanto
ra ielā, Mārupē. Lai pārliecinātos, ka
koks atbilst dižkoka mērījumiem,
tas tika nomērīts ar mērlenti un no
filmēts. Mērījumi uzrādīja noteiktos
apkārtmērus, kas atbilst dižkokam
- 5 m un 43 cm diametrā (dots no
saukums Mārupes dižozols). Dižko
ka fotogrāfija, atrašanās vietu un
aprakstu ievietoju interneta vietnē:
https://lv100.lv/dizosanas/.
Nākamo ozolu mēs atradām tur
pat netālu no pirmā dižkoka
Mārupes vidusskolas iekšpagalmā.
Izmērot un nofilmējot, tā mērījumi
bija 5 m un 38 cm diametrā, kas at
bilst dižkokam (dots nosaukums
Mārupes vidusskolas dižozols Nr.1).
Kā izrādījās, tālu nevajadzēja iet
meklēt, jo Mārupes vidusskolas
iekšpagalmā auga vēl viens milzīgs
ozols. Izmērot un nofilmējot, tā mērī
jumi bija 5 m diametrā, kas atbilst
dižkokam
(dots
nosaukums
Mārupes vidusskolas dižozols Nr.2).
Lai ieraudzītu, Latvijas lielāko
ozolu, mēs ar ģimeni devāmies uz
Kaivi, Sēmes pagastu, Tukuma
novadu Tas ir resnākais koks Latvi
jā un Baltijā, kā arī 11. resnākais vis
apjomīgākais ozols Austrumeiropā.
Kaives ozols tiek uzskatīts par
vecāko ozolu gan Latvijā, gan Balti
jā. Veicām Kaives ozola mērījumus,
un tā stumbra diametrs bija veseli
10 m un 40 cm.
Kaives dižozols ir nepārspējams
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Par godu Latvijas simtgadei pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Paleju ielā 18 tiek
iestādīts sarkanais ozols.

salīdzinājumā ar Mārupes ozoliem.
Mārupes ozolu apkārtmērs ir 2 rei
zes mazāks par Latvijas resnākā
ozola apkārtmēru. Mūsu Mārupes
dižozoliem ir vēl, kur tiekties. Pētīju
ma rezultātā izrādījās, ka mūsu
Mārupes novadā ir tik daudz diž
ozolu, bet tomēr tie nevar sacen
sties ar Latvijas lielākajiem dižozo
liem, kuru stumbru apkārtmēri ir di
vas reizes lielāki.
Aizraujošs visai mūsu ģimenei
bija brauciens pie Kaives dižozola.
Mūs pārsteidza ozola vecums un ie
spaidīgais stumbra apkārtmērs.
Secinājums ir tāds, ka ozoli ir vie
ni no izturīgākajiem kokiem, kuri var
sasniegt pat 1000 gadu vecumu un
iztur pat lielus bojājumus, kā tas 100
gadus atpakaļ ir noticis ar Kaives
dižozolu, kura galotni ir saspēris zi
bens. Bet, neskatoties uz to, Kaives
ozols turpina augt, un stumbra ap
kārtmērs katru gadu pieaug. Varam
ieteikt arī citiem Latvijas iedzīvotā

jiem aizbraukt un apskatīt šo Latvi
jas vareno koku, kurš ir piedzīvojis
tik daudz gadsimtus un, neskatoties
uz tik lieliem bojājumiem, vēl jopro
jām turpina dzīvot un pierādīt, cik
sīksti un izturīgi ozoli.
Mūsu projekta noslēgums bija
kopīgi visai ģimenei par godu Latvi
jas simtgadei mūsu novadā iestādīt
ozola stādiņu. Tika izvēlēts sarkanā
ozola stāds, kas tika iegādāts
Mārupes stādu audzētavā “Blīdene”.
Sarkanais ozols savvaļā aug
Ziemeļamerikā. Latvijā ozols tiek
audzēts parkos, ir ziemcietīgs visā
Latvijas teritorijā un var izaugt līdz
25 m garš. Ziemeļamerikas mežos
sasniedz pat 40 m garumu. Rudenī
koka lapas nokrāsojas sarkanas.
Paldies Mārupes pašvaldībai par
atsaucību un palīdzību - izvēlēties
jaunajam ozoliņam augšanas vietu!
Guntars Ozols
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Kultūra

Mārupes vēstis

turpinājums no 1.lpp

Paziņojums
1991.gada barikāžu dalīb
nieku Mārupes biedrības val
de aicina 2018.gada 21.jūlijā
doties divu dienu pieredzes
apmaiņas braucienā uz Latga
li, kur notiks Starptautiskais
1991.gada barikāžu dalīb
nieku salidojums “Atceries
Barikādes”.

Simtgades zīmē nosvinēta neatkarības atjaunošanas gadadiena

Vakara izskaņā mārupieši un vie
si kuplā skaitā baudīja leģendārās
grupas PĒRKONS koncertu.
Pateicamies visiem Mārupes

novada gadatirgus dalībniekiem,
māksliniekiem, mājražotājiem un
amatniekiem, kas priecēja gan mūs
pašus, gan apmeklētājus. Īpašs

paldies arī Golfa laukumam “Viestu
ri”, atpūtas kompleksam un kem
pingam “Bejas” un atpūtas komplek
sam “JIP Mārupīte” par atbalstu ve

lobrauciena tapšanā. Paldies arī
visiem interesentiem un dalībnie
kiem.

Biedrus, to ģimenes loce
kļus un biedrības atbalstītājus
lūdzam pieteikties līdz š.g.
1.jūlijam pa tālr. 67933750,
27194343 (Laima)
Velobraucienā “Baltas domas baltai Latvijai” vairums dalībnieku tiešām bija balti.

Baltā galdauta svētki svinēti ar vērienīgu gadatirgu un plašu kultūras programmu.

Latvijas goda aplis piestājis Mārupē
12.maijā, svinot Latvijas valsts
simtgadi, ar plašu kultūras un aktīvās atpūtas programmu, viesošanos pie novada goda saimnie
kiem un iespaidīgām “Staro Rīga”
gaismas instalācijām Mārupē pie
stājis Latvijas Goda aplis.

Š

ajā dienā mārupieši devās
izzinošos pārgājienos pa
novada purviem kopā ar da
bas un vēstures pazinējiem, piedalī
jās autoorientēšanās sacensībās un
kuģīšu regatē pa Mārupīti. Dienas
noslēgumā tika atklāta īpaši nova
da ģimenēm veltīta foto izstāde un
satumstot visi kopā varējām baudīt
gaismas instalāciju priekšnesumus
un video projekcijas.
Mārupes novads atrodas mežiem
un purviem bagātajā Pierīgas lauku
teritorijā, tādēļ dienas pirmajā daļā
bija iespēja apzināt Mārupes nova
da dabas vērtības un vēsturiskās
takas, dodoties ekspedīcijās uz
Medema un Cenas tīreļa purviem
kopā ar dabas zinātāju un tūrisma
gidu Juri Smaļinski un vēsturnieku
Māri Ribicki. Godinot mūsu Mārupī
ti, kurai varam pateikties par nova
da nosaukumu, vietā, kur Medema
purvā sākas Mārupīte, tika uzstādī
ta piemiņas plāksne, uz kuras
lasāmi daži interesanti fakti par upī
ti.
Latvijas Goda apļa dienā tika
sumināti novada Goda saimnieki ģimenes un cilvēki, kas ir mūsu vis
lielākā bagātība un ar kuriem lepo
jamies. Ikvienam šajā dienā bija lie
liska iespēja pie novada Goda saim
niekiem paviesoties. Šogad tie bija
deviņi - Agita Pāvule, mārupiete ses
tajā paaudzē un Mārupes Goda
ģimenes mamma, Liene Lūse (krust
māte Lienīte), Anatolijs Gorbunovs,
bijušais AP prezidija priekšsēdētā
js, Atmodas vēstnesis, Ilze Būmane,
žurnāliste, mūsu trīs grāmatu au
tore, izzinājusi un apkopojusi in
formāciju par 111 un 99 Latvijas
privātajiem muzejiem, Andris Lībers,
Līberu
dzimtas
mantojuma
prasmīgs apsaimniekotājs savā

Medema purvā uzstādīta piemiņas plāksne pie Mārupītes iztekas.

zemnieku saimniecībā “Mārtiņi”,
Gunta Lielkāja, novada vēsturniece,
Mārtiņš Bojārs, ilggadējs Mārupes
pagasta un novada priekšsēdētājs,
Andris Rūmītis, jaunās paaudzes
novada patriots, ģimeņu restorānu
tīkla “Hercogs” īpašnieks, Sandra
Zaiceva, z/s “Zirgzandeles” īpaš
niece un novada lieldraugs.
Lai satiktu goda saimniekus, 20
autoorientēšanās sacensību eki
pāžas devās jautrā un vienlaikus iz
zinošā ceļojumā visai ģimenei, kur
dalībniekiem bija sarūpēti dažādi
uzdevumi. Sacensību gaitā bija
iespēja atsvaidzināt savas vēstures
zināšanas par novadu, noteikti arī
uzzināt kādu jaunu vēstures faktu,
pie reizes veicot arī dažādus sportis
kus pārbaudījumus.
Mazākie novadnieki sestdien pul
cējās Mārupītes krastā pie bēr
nudārza “Lienīte” otrās mājas, kur
gatavojās kuģīšu regatei. Intere
santās radošajās darbnīcās, ūdens
biologa Andra Urtāna vadībā, varē
ja pētīt Mārupītes zemūdens orga
nismus. Tā bija lieliska iespēja uz
zināt un pašiem mikroskopā un
akvārijā aplūkot, kas dzīvo
Mārupītes zemūdens pasaulē. Bio
logs Andris Urtāns aizrāva
klātesošos ar aizraujošiem un pa
tiesiem stāstiem par upītes ūdens
iemītniekiem.

2018.GADA

Dzimuši

APRĪLIS
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Dzimuši

Mārupes novada
Dzimtsarakstu nodaļā aprīlī
reģistrētie mirušie
Sergejs Vedmedenko - dzimis 1968 g.
Ona Jekševica - dzimusi 1939 g.
Austra Urtāne - dzimusi 1932 g.
Aleksandrs Mitčenko - dzimis 1950 g.
Vladimirs Mereskins - dzimis 1936 g.
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Sadarbībā ar vides mākslinieci un
dizaineri Inesi Lapiņu, bērni varēja
izzināt vienu no senākajiem un sīkā
kajiem upītes iemītniekiem kram
aļģi, kas radošajā darbnīcā pārtapa
skaistos un krāsainos dažādas for
mas piekariņos.
Savukārt amatnieks Rolands
Janeks radošajā darbnīcā vadīja
sagatavošanās darbus kuģīšu re
gatei. Kad kuģīši bija startam sapo
sti, tika atklāta piemiņas plāksne
Mārupītei un tad kuģīši ar daudziem
laba vēlējumiem mūsu novadam un
Latvijai uzsāka savu ceļojumu pa
Mārupīti regatē “Mārupītes strau
mes vārdu spēks”.
Pēcpusdienā kopā ar novada se
nioriem pie politiski represēto
pieminekļa tika iestādīta liepiņa un
atklāta piemiņas plāksne visu to
māmiņu piemiņai, kuras neatgriezās
no izsūtījuma vai palika vagonos,
kad pāri Latvijai gāja komunis
tiskais genocīds.
Mārupes Kultūras namā pieva
karē dziesmotā gaisotnē satikās
Mārupes dziedošās ģimenes kon
certprogrammā “Vienkāršas lietas”
un kultūras nama iekšpagalmā bija
iespēja vērot video projekcijas
“Aizsargu nams laika griežos” par
kultūras nama neparasto vēsturi
cauri laika griežiem, kas sākotnēji
celts kā Aizsargu nams, un savu

Rita Džeriņa - dzimusi 1928 g.
Aina Jasinska - dzimusi 1944 g.
Dzintra Kuprašova - dzimusi 1961 g.
Valda Lejniece - dzimusi 1940 g.

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
27.maijā plkst.11.00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

Aigars Pomaskovs ar dēlu Martinu dziedošo ģimeņu sadziedāšanās koncertā.

Svētku ietvaros atklāta krāšņa Mārupes ģimeņu foto izstāde.

stāstu un senatnes dvesmu nes vēl
šodien.
Satumstot svinīgi tika atklāta liel
formāta foto izstāde “Uzmirdz
Mārupes stiprās ģimenes”. 47
ģimenes atsaucās aicinājumam
iesūtīt savas fotogrāfijas, kas kopā
ar emocionāliem un iedvesmo
jošiem stāstiem apskatāmas
Mārupes Kultūras iekšpagalmā.
Lielformāta fotogrāfiju stendi ir
Mārupes uzņēmēju dāvinājums
novadam Latvijas valsts simtgadē.
Īpašs paldies SIA “Hercogs M”, SIA
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Zēni

13

Laulības

Meitenes

“S.B.C.”, SIA “Meliorators – J”, VAS
“Starptautiskā Lidosta “Rīga””, SIA
“SilJa”, SIA “Beweship Latvia”, SIA
“Bejas”.
Svētku diena noslēdzās, emo
cionāli pacilājošā noskaņā, vērojot
“Staro Rīga” gaismas parādi “Gais
mas slepenā dzīve”, kas devās gā
jienā pa Mārupes ielām, vēstot par
gaismas ģimenes dzīvi nakts tumša
jā laikā. Paldies brīvprātīgajiem jau
niešiem, kas palīdzēja parādes
norisē.
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Miruši
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Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
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Par faktu un skaitļu pareizību
atbild rakstu autori.
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aktuali/marupes-vestis/
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