2018.GADA OKTOBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

LIKTI PAMATI MĀRUPES VIDUSSKOLAS
JAUNAJAM KORPUSAM
2018.gada 5.oktobrī, klātesot
Mārupes novada domes priekš
sēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei,
Mārupes vidusskolas direktoram
Jānim Lagzdkalnam, ēkas projek
tētājiem un būvniekam, likti pama
ti Mārupes vidusskolas jaunajam
korpusam, kas top uz bijušās baro
na Rautenfelda medību muižas
pamatiem, un iemūrēta laika kap
sula ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm.

M

ārupes novada domes
priekšsēdētāja vietniece
Līga Kadiģe, uzrunājot
klātesošos, pauda gandarījumu par
iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu izglītības infrastruktūras attīstībai, kāda līdz šim ilgus gadus Pierīgas pašvaldībām bijusi liegta. “Novada straujā izaugsme ir liels izaicinājums pašvaldībai,
cenšoties ik gadu nodrošināt kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas
arvien pieaugošam skolēnu skaitam. Līdz šim mēs izglītības
iestādes esam būvējuši un paplašinājuši par saviem līdzekļiem.
Tāpēc ir liels prieks, ka šobrīd arī
Pierīgas pašvaldībām ir pieejams
Eiropas struktūrfondu līdzfinansējums, kas ļauj mums budžeta līdzekļus vairāk novirzīt citiem mērķiem.
Mārupes vidusskolas paplašināšana nav vienkāršs projekts, jo jaunais
korpuss tiek būvēts vietā, kur at-

Aicina pieteikt
pretendentus
apbalvojumam par
sasniegumiem sportā

Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns stāsta par skolas vēsturi

radās skolas vecākā ēka. Pie projekta esam strādājuši visu vasaru un
plānojam, ka jau nākamajā mācību
gadā Mārupes vidusskolas skolēni
mācīsies jaunajās telpās.”
Mārupes vidusskolas direktors
Jānis Lagzdkalns: “Šis brīdis Latvijas simtgades gadā ir zīmīgs ar to,
ka, atvadoties no kaut kā vērtīga un
sena, būvējam no jauna kaut ko
paliekošu nākamajām paaudzēm.

P

piektdiena, 12.oktobris 2018

mārupietis” un informatīvā izdevuma “Mārupes Vēstis” septembra numuru. Lai top skola!”
Jaunajā korpusā paredzēts izveidot 13 klašu telpas (mājturības
klases zēniem un meitenēm, 2

Atklāts muzikālais parks Jaunmārupē

Lai godinātu novadniekus par
augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu
sportā, ieguldījumu sporta tradīci
ju kopšanā, kā arī veselīga un aktī
va dzīvesveida veicināšanu,
Mārupes novada pašvaldība aicina
izvirzīt kandidātus pašvaldības ap
balvojuma - Atzinības raksta piešķiršanai par ieguldījumu sportā
2018. gadā.
ieteikumi iesniedzami līdz
31.oktobrim, iesūtot pieteikuma anketu uz e-pastu
marupesvestis@marupe.lv.
Pieteikumu var iesniegt pats
sportists par saviem sasniegumiem,
kā arī, iesakot apbalvojuma
saņemšanai citu fizisku vai juridisku
personu.
Apbalvojumi tiks pasniegti personīgi, apbalvojuma saņēmējus godinot Mārupes novada Sporta laureāta pasākumā, kas notiks 2018.
gada 7.decembrī Mārupes Kultūras
namā.
Mārupes sporta laureāta nolikums un pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazi
nāties ar Mārupes Sporta centra
vadītāju Silviju Bartuševiču, tālr.
26354027, e-pasts sports@marupe.
lv.

Šodien, skolotāju dienā, mēs ie
liekam pamatus mūsdienīgai un
kvalitatīvam mācību procesam atbilstošai ēkai, kas sekmēs kompetenču pieejā balstīta mācību procesa ieviešanu. Laika kapsulā kopā ar
vēstījumu nākotnei esam saglabājuši arī gabaliņu no vecās skolas, bijušās barona Rautenfelda medību
muižas foto, Mārupes novada jaundzimušo monētu “Esmu mazais

vizuālās mākslas un 2 mūzikas
klases, 2 dabaszinību kabinetus, 3
svešvalodu kabinetus, ģeogrāfijas
un latviešu valodas kabinetus), telpas skolas atbalsta personālam,
aušanas nodarbībām, jaunu semināru un izstāžu zāli, kā arī dažādas
mācību procesam nepieciešamas
palīgtelpas un sanitāros mezglus.
Vienlaikus ar jaunās piebūves
būvniecību, šī projekta ietvaros tiek
remontēta arī skolas sporta zāle, kā
arī veikta siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija dažos skolas korpusos.
Plānots, ka mācības jaunajā korpusā sāksies 2019. gada 1.septembrī.
Jaunā ēka tiek būvēta, īstenojot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projektu “Mārupes vidusskolas
mācību vides uzlabošana” (Nr.
8.1.2.0/17/I/006). Būvdarbus veic
SIA “TORENSBERG”, projektētājs
SIA “Ozola &Bula, arhitektu birojs”,
būvuzraudzību veic SIA “Būves un
būvsistēmas”.
Projekta provizoriskās kopējās izmaksas ir 3,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums 2,7 milj. eiro un valsts budžeta dotācija 55,6 tūkst. eiro.

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe
ieskandina melodiskos zvanus

Domājot par bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespējām,
pašvaldība Jaunmārupē, parkā
iepretim sabiedriskajai ēkai, uz
stādījusi vairākus brīvdabas mūzi
kas instrumentus. Savas muzikālās
prasmes uz ksilofona, bungām, ma
rimbas, vertikālajiem un melodis
kajiem zvaniem tagad var izmēģināt
ikviens liels vai mazs mārupietis.

A

tzīmējot Latvijas valsts
dibināšanas simtgadi, šā
gada sākumā tika nolemts
2018.gadu izsludināt par Goda
ģimenes gadu, cildinot Latvijas
ģimenes. Muzikālais parks Jaunmārupē tapis ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem un Mārupes novada
domes līdzfinansējumu Latvijas
Goda ģimenes gada un ģimeņu at-

balsta projekta “Būt līdzās!” ietvaros.
Atklāšanas pasākumā piedalījās
Mārupes novada domes priekš
sēdētāja vietniece Līga Kadiģe, kura
atzīmēja, ka parka teritoriju pašvaldība iegādājās pirms diviem gadiem
ar nodomu šeit sakārtot un izveidot
rekreācijas teritoriju. “Izveidojot
muzikālo parku, ģimenēm būs iespēja radoši un saturīgi pavadīt kopā
brīvo laiku, tādējādi stiprinot bērnu
un vecāku attiecības,” uzsver L.
Kadiģe
Pasākuma “Latvijas Goda ģi
menes gads” vadības grupas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas projekta koordinatore Elīna Treija atzina, ka ļoti
būtiska šādu ģimenei draudzīgu infrastruktūras objektu izveide, kas
rada iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un padara pievilcīgāku dz-

īves vidi. Jaunā atpūtas vieta dažādos brīvā laika pavadīšanas iespējas novada ģimenēm ārpus mājas
un dos iespēju attīstīt radošās un
muzikālās prasmes.
Atklāšanas pasākumā mūzikas
instrumentus ieskandināja Mārupes
mūzikas un mākslas skolas bērni un
pedagogi. Arī klātesošie pēc svinīgā
pasākumā iemēģināja roku mūzikas
instrumentu spēlē.
Mūzikas instrumentu ražotājs ir
Lielbritānijas uzņēmums “Percussion Play”. Mūzikas instrumentu
piegādi un uzstādīšanas darbus vei
ca SIA “Fixman”. Kopējās būvniecības izmaksas 15 915,00 eiro bez
PVN.
Aicinām visus saudzīgi izturēties
pret mūzikas instrumentiem un uzturēt kārtīgu apkārtni. Par muzikālā
parka uzturēšanu turpmāk rūpēsies
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvalde. Tiek domāts

arī par soliņu ierīkošanu.
Šī paša projekta ietvaros, sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei”
un biedrību “Pierīgas Partnerība”
Mārupes novada dome šogad
īstenoja arī vairākas citas aktivitātes. Vasaras un rudens sākumā
ikvienam interesantam bija iespēja
apmeklēt seminārus par pirmās
palīdzības sniegšanu bērniem. Jūnijā atpūtas kompleksā “Zirgzandales” audžuģimenes apmeklēja
pasākumu “Audz liels ģimenē”.
Savukārt augustā aktīvās atpūtas
parkā “JIP Mārupīte” daudzbērnu ģimenēm tika organizēts aktīvās atpūtas pasākums.
Projekta kopējās izmaksas ir 26
800,00 EUR. Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālais atbalsts no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem ir 18 500,00 eiro, pašvaldības finansējums ir 8 300,00 eiro.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes lēmumi
26.septembra sēdē
Lēma par ielu nodibināšanu, nosaukuma piešķiršanu, adrešu maiņu
un lietošanas mērķu noteikšanu
vairākiem nekustamajiem īpašum
iem.
Lēma pieņemt iesniegto Mārupes
novada domes saistošos noteikumu Nr.13/2018 „Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21.
februāra saistošo noteikumu Nr. 6
„Mārupes pagasta saimniecības
„Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu” projektu.
Lēma piedalīties Interreg Europe
programmas projektā „Cult-CreaTE:
Cultural and Creative Tourism in Europe” (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un
radošajā tūrismā).
Apstiprināja starpinstitucionālās
sadarbības instrukciju „Kārtība kādā
notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā
Mārupes novada pašvaldībā”.
Saskaņoja Mārupes vidusskolas
interešu izglītības programmas
2018./2019., 2019./2020. un
2020./2021.mācību gadam.
Lēma piešķirt finansiālu atbalstu
vairākiem Mārupes novada sportistiem.
Apstiprināja pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes
savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām 2018.gadā.
Lēma segt aprēķinātā līdzfinansējuma maksu 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā izglītojamajiem, kuri
profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes
novada administratīvajā teritorijā un
kuri ir no daudzbērnu ģimenes saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 2.
oktobra lēmuma Nr. 5340 pielikumu
„Līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības
iestādēs
un
tā
aprēķināšanas kārtība”.
Pieņēma iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr.14/2018 „Grozījums Mārupes novada domes 2016.
gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 „Mārupes novada
pašvaldības nolikums””.
Saskaņoja valsts ģimnāzijas sta-

Pašvaldība nosaka 100% līdzfinansējumu profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvei bērniem no daudzbērnu ģimenēm
tusa piešķiršanu Mārupes vidus
skolai, deleģējot skolas direktoru
iesniegt Izglītības un zinātnes mini
strijā Ministru kabineta 2001. gada
20. marta noteikumu Nr. 129
„Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas
statusa piešķiršanas un anulēšanas
kārtība un kritēriji” 6.punktā uzskaitītos dokumentus Mārupes vidusskolas statusa izvērtēšanai.
Pieņēma Mārupes novada domes
saistošos noteikumus Nr. 15/2018
„ Grozījumi Mārupes novada domes
2018. gada 24. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2018 „Par
Mārupes novada pašvaldības 2018.
gada budžeta apstiprināšanu””.
Lēma uzsākt pretendentu pie
teikšanos pašvaldības apbalvojuma
– Goda raksta piešķiršanai par sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un
attīstībā 2018. gadā.
Apstiprināja grozījumus Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumā.
Apstiprināja ideju konkursa
„Mārupes novada talismans” nolikumu, paredzot apbalvojuma „I pakāpes Atzinības raksts”, II pakāpes
Atzinības raksts” un III pakāpes
Atzinības raksts” piešķiršanu ar attiecīgu finansējumu.
Apstiprināja nolikumu pašvaldības apbalvojuma - Atzinības raksta piešķiršanai par ieguldījumu
sportā 2018. gadā „Mārupes novada sporta laureāts”, paredzot apbalvojuma „Atzinības raksts otrā pakāpe” piešķiršanu četrās nominācijās un „Atzinības raksts trešā pakāpe”
piešķiršanu
septiņās
nominācijās ar attiecīgu finansējumu.
Lēma piemērot SIA „Ārstu prakse
„Mazcena 21”” de minimis atbalstu,
samazinot telpu nomas maksu par
50%.
Apstiprināja biedrībai „Mārupes
Hokeja savienība”, reģ. Nr.
40008228123, izmaksājamo līdzfinansējuma summu 10 000,00 eiro
apmērā ar 2017. gada 10. februāra
līdzdarbības līgumu Nr. 2-17/2432017 uzdotā pārvaldes uzdevuma
veikšanai.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Informācija par Publisko iepirkumu likuma
kārtībā veiktajiem iepirkumiem
IZSLUDINĀTIE
IEPIRKUMI
Autoceļa C-10 pārbūve, pieņemts
lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA “Baltijas būve”
par līguma summu 333 251,54 eiro
bez PVN. Iepirkums tiks realizēts
valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Tiek gatavots projekta pieteikums.
Mūzikas instrumentu iegāde
Mārupes mūzikas un mākslas skolai un Mārupes vidusskolai,
Pieņemts lēmums par līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA
“RDL”.
Jaunmārupes parka izbūve,
notiek piedāvājuma vērtēšana.
Rotaļu laukumu aprīkojumu
iegāde un uzstādīšana, notiek
piedāvājumu vērtēšana.
Videonovērošanas sistēmas programmatūras, kameru un servera
piegāde un uzstādīšana, piedāvājumu iesniegšana līdz 10.10.2018.
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NOSLĒGTIE LĪGUMI
Paklāju un telpu kopšanas inventāra nodrošinājums Mārupes
novada pašvaldības iestādēm, SIA
“Berendsen Tekstila serviss”, līguma summa līdz 41 999,99 eiro bez
PVN.
Rotaļu laukuma gumijas seguma
nomaiņa un aktivitātes iekārtu pārlikšana Pirmsskolas izglītības
iestādē Rožu ielā 35, Mārupē, SIA
“JLD”, līguma summa 87 822,31 eiro
bez PVN.
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, SIA
“FN-SERVISS”, līguma summa līdz
41 999,99 eiro bez PVN.
Mazās sporta zāles un palīgtelpu
remonts Mārupes vidusskolā, SIA
“TORENSBERG”, līguma summa 139
622,55 eiro bez PVN.
Bērnu rotaļu laukumu remontdarbi Mārupes novadā, SIA “SALTEM”,
līguma summa 9 158,33 eiro bez
PVN.
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Mārupes novada dome pieņēmu
si lēmumu, kas paredz pašvaldības
līdzfinansējumu daudzbērnu ģi
menēm profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvei Rī
gas pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēs, un veikusi grozījumus
pašvaldības saistošajos noteiku
mos, precizējot gadījumus, kad
pašvaldības līdzfinansējumu saņem
Mārupes Mūzikas un mākslas sko
las audzēkņi.

Š

o mācību gadu uzsākot,
Mārupes novada dome
lēmusi segt aprēķinātā līdzfinansējuma maksu 100% apmērā
izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri profesionālās ievirzes
izglītības programmu apgūst Rīgas

pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēs un kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Mārupes novada admini
stratīvajā teritorijā.
Atgādinām, ka jau šobrīd spēkā
esošie 2013.gada 25.septembra
saistošie noteikumi Nr. 18/2013
„Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā” paredz 100%
pašvaldības
līdzfinansējumu
Mārupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, kas nāk no daudzbērnu ģimenēm, ja viņu sekmes ir
labas un teicamas un nav neattaisnotu stundu kavējumu.
2018.gada 22.augustā Mārupes
novada dome apstiprinājusi grozījumus minētajos saistošajos noteikumos, precizējot gadījumus, kad
audzēkņu profesionālās ievirzes
izglītības apguvei tiek saņemts

pašvaldības līdzfinansējums.
Noteikumi paredz, ja viens
audzēknis vai vienas ģimenes divi
bērni apgūst gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmu, mēneša maksa par profesionālās ievirzes programmas apguvi vienam vai vienas ģimenes katram bērnam tiek samazināta par
50%, mēneša maksa par interešu
izglītības programmas apguvi netiek samazināta.
Ja vienas ģimenes divi bērni kat
rs apgūst profesionālās izglītības
programmu, mēneša maksa katram
bērnam tiek samazināta par 50 %.
Atbrīvojums no līdzfinansējuma,
kā arī tā samazinājums netiek
piemērots maksai par sagata
vošanas nodarbībām un interešu
izglītības programmas apguvi.

Atjaunots Švarcenieku muižas parks un
labiekārtota dabas taka Skultes parkā

Domes pārstāvji un iesaistītie būvnieki svinīgi atklāj Švarcenieku muižas parku

22.septembrī Mārupes novadā
svinīgi atklāti divi parki - atjauno
tais Švarcenieku muižas parks
Jaunmārupē un Skultes dabas par
ka taka. Parki labiekārtoti un at
jaunoti, pateicoties pašvaldības un
biedrības “Pierīgas Partnerība” ini
ciatīvai, piesaistot Eiropas Lauk
saimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu.

P

arku atklāšana notika “Eiropas Mobilitātes nedēļas
2018” ietvaros, mudinot cilvēkus būt aktīviem, pārvietoties
gudri un automašīnu vietā aktīvāk
izvēlēties ilgtspējīgus pārvie
tošanās veidus – pastaigas ar kājām, riteņbraukšanu un sabiedrisko
transportu.
Parkā pie dienas centra “Švarcenieki” atjaunota stādījumu struktūra, izveidots funkcionāli izmantojams celiņu tīkls ar atpūtas vietām,
soliņiem, atkritumu urnām un velo
turētājiem, uzstādīts informācijas
stends, ierīkots apgaismojums.
Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Kultūras objekta – parka pie
Švarcenieku muižas labiekārtošana” (Nr. 17-04-AL04-A019. 2205000002)
ietvaros.
Projekta
īstenošanā investēti 48 874 eiro bez
PVN, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 EUR. Būvniecību
veica SIA “INFA BŪVE”, projektētājs SIA “OSE DOMUSS”.
Šis ir tikai pirmais posms parka
labiekārtošanā, plānots vēl papildi
nāt apstādījumus un solus, atjaunot
vēsturisko ābeļdārzu un izveidot
tikšanās laukumu ēkas priekšpusē.
Savukārt, parkā pie dienas centra
“Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un
uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas
Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un
atpūtas parka izveide” (Nr.

17-04-AL04-A019.2202-000001) ie
tvaros. Projekta mērķis bija padarīt
pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes
ciemā, izveidojot atpūtas parku.
Projekta īstenošanā investēti 83
673 eiro bez PVN, no tiem Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 45 000 eiro.
Būvniecību veica SIA “V SERVICE”,
projektētājs SIA “BM Projekts”.
Arī Skultes parkā darbi nākotnē

uzņēmējs šoruden uzsāks darbus
pie gaisa taku izveides, papildinot
aktīvās atpūtas iespēju piedāvājumu Skultes dabas parkā.
Jaunmārupē parka atklāšanas
pasākumu papildināja dienas centra “Švarcenieki” radošā darbnīca
bērniem un Mārupes dāmu klubiņa
lēdiju klātbūtne. Savukārt ar jaunizveidotajām Skultes dabas parka
takām klātesošos iepazīstināja

tiks turpināti – plānots izveidot trasi skrituļslidotājiem un līdzsvara
trasīti mazākiem bērniņiem, atpūtas
vietas ar soliņiem, kā arī autostāvvietu. Tiks arī labiekārtoti celiņi uz
mazdārziņiem. Līdztekus pašvaldības labiekārtojumam, privāts

īpašs viesis - Zaķis, kas bērniem bija
sarūpējis dažādus pārbaudījumus,
bet fizioterapeits Jānis iesaistīja visus sportiskās aktivitātēs, parādot
dažādus interesantus vingrinājumus, ko veikt uz līdzsvara takas.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

piektdiena, 12.oktobris 2018
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Pabeigta Daugavas ielas pārbūve

Veselīga uztura seminārs īpaši tiem, kam 54+

Mārupē pabeigti pārbūves darbi
uz Daugavas ielas (1,08.-4,14. km),
iela kļuvusi draudzīgāka gājējiem
un sakārtota arī autotransporta
plūsma.

Mārupes novada pašvaldība aici
na iedzīvotājus vecuma grupā 54+
uz semināru par veselīgu uzturu!

G

V

isā posmā izbūvētas ietves,
ielu apgaismojums, uzstādītas barjeras, daļēji izbūvēta slēgta lietus ūdens
novadīšanas sistēma. Izbūvētas arī
sešas pieturvietas, kā arī četri krustojumi, kuros uzstādīti luksofori ar
sensoriem.
Daugavas ielas un Mārupītes
gatves krustojumā izbūvēts rotācijas aplis un gājēju pārejas. Pārbūvēti elektroapgādes un sakaru, kā arī
ūdensvada un kanalizācijas tīkli.
Iestādīti 38 koki, kā arī veikta apzaļumošana ar dekoratīvajiem augiem
un krūmiem. Uz brauktuves uzklātas trīs asfaltbetona kārtas.
UZMANĪBU! Mainīta arī satik
smes kustība iebraukšanai stāv
vietā pie Mārupes novada domes,
šajā vietā izveidojot vienvirziena
kustību. Izbraukšana no stāvvietas

uz Daugavas ielu paredzēta pa Bebru ielu.
Jāpiebilst gan, ka pašvaldība vēl
nav devusi savu atzinumu par Daugavas ielas nodošanu ekspluatācijā un aicina iedzīvotājus, kuri ir konstatējuši savā īpašumā kādas problēmas, kas radušās projekta
īstenošanas laikā, sazināties ar
Mārupes novada pašvaldības ceļu
būvinženieri Staņislavu Petrovski,
rakstot uz e-pastu stanislavs.
petrovskis@marupe.lv. E-pastā
lūgums norādīt precīzu īpašuma

adresi un, ja iespējams, pievienot fotogrāfiju.
Būvdarbus VAS “Latvijas valsts
ceļi” uzdevumā šajā posmā veica
SIA “Igate”, līgumcena ir 4,76 milj.
eiro ar PVN. Finansējums ir no
valsts budžeta.
Aktuāla informācija par būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem
autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz
diennakts bezmaksas informatīvo
tālruni 80005555, kā arī VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv

Dienas centrs Tīraine nosvin 10 gadu jubileju

adi nav šķērslis uzzināt un
izmēģināt arvien ko jaunu
– īpaši, ja tas ir saistīts ar
uzturu un ikdienas paradumiem.
Cepti produkti – ir vai nav veselīgi?
Kāds uzturs ir ekonomisks un vienlaicīgi patiks arī manai sirdij un
asinsvadiem? Ko ēst neveselīgo
gaļas izstrādājumi vietā? Un kāpēc
vispār kaut ko mainīt savā ikdienā

saistībā ar uzturu?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem varēs uzzināt pusmūža un
senioru vecuma iedzīvotājiem
paredzētajā uztura seminārā – 26.
oktobrī plkst. 11.00–15.00 Mārupes
Kultūras namā, Daugavas ielā 29.
Seminārs notiks latviešu valodā.
Dalība ir bez maksas.
Lūdzam pieteikt dalību seminārā
līdz
24. oktobrim, zvanot uz
28305097.
Uz tikšanos Mārupes Kultūras
namā!

Aicinām topošās māmiņas uz veselības
veicināšanas semināru
Mārupes novada pašvaldība aici
na grūtnieces uz semināru par ve
selīgu uzturu un fiziskajām aktivi
tātēm gaidību laikā.

G

rūtniecības laikā sievietei
jāsaskaras ar dažādām
pārmaiņām. Kādus produktus labāk lietot uzturā, kādus nelietot? Ko iesākt ar fiziskajām aktivi
tātēm un vai grūtnieces drīkst sportot? Kā vingrot, lai mazinātu muguras sāpes? Kas jāņem vērā katrā
grūtniecības
trimestrī?
Kā
veiksmīgāk psiholoģiski sadzīvot ar

fiziskajām un vizuālajām izmaiņām
grūtniecības laikā un pēc tās? Kā
efektīvi nomierināt nervu sistēmu?
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes izskanēs semināra laikā –
2. novembrī plkst. 10.00–15.00
Mārupes Kultūras namā, Daugavas
ielā 29.
Seminārs notiks latviešu valodā.
Dalība ir bez maksas.
Lūdzam pieteikt dalību seminārā
līdz 31.oktobrim, zvanot uz +371
26489938.
Uz tikšanos Mārupes Kultūras
namā!

27.oktobrī tiek organizēta ekskursija
senioriem „Veselības maršruts”
Rudens sezonu uzsākot, piedāvā
jam Mārupes senioriem doties ek
skursijā, kuras laikā apmeklēsim
ekoloģisko saimniecību ar produk
tu degustāciju, kā arī nodosimies
sportiskām aktivitātēm.

E

Dienas centra “Tīraine” vadība, bērni un kaķis Herkuless uz pašvaldības dāvinātajiem pufiem

Šogad aprit 10 gadi kopš dibināts
dienas centrs “Tīraine’, kas ik die
nas sniedz psihosociālo palīdzību,
sociālo prasmju un iemaņu attīstī
bas, izglītošanas un brīvā laika pa
vadīšanas iespējas Mārupes nova
da iedzīvotājiem.

1

.oktobrī, atzīmējot apaļo jubileju, dienas centrā un tā apkārtnē notika īsteni svētki

Tīraines iedzīvotājiem. Klātesošos
priecēja radošās darbnīcas, kurās
varēja izgatavot sveces, nozīmītes,
magnētiņus un visādi citādi izpaus
ties radošumā.
Sveicot dienas centru jubilejā,
Mārupes novada kolektīvi bija sagatavojuši īpašus muzikālus pārsteigumus – Mārupes pamatskolas bērnu
tautas deju kolektīvs “Apodzēni” un
hip hop deju grupa “CHILL OUT”

priecēja ar līksmu dejas soli, Tīraini
pieskandināja Mārupes pamatskolas pirmsskolas bērni, popgrupas
“Fejas” un “Mazā sirds” dziedātāji.
Līksmību un svētku noskaņu
pasākumā radīja piepūšamās atrakcijas bērniem, dejas un rotaļas kopā
ar Kaķi Herkulesu un, protams, īpaša
svētku torte.

kskursijas laikā uztura
speciālists stāstīs par veselīgu uzturu, kā arī notiks
aktīva diskusija. Tiks sniegtas atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
Programma
9.00 Pulcēšanās Skultes ciemā
(pie dienas centra)
9.20 Pulcēšanās Jaunmārupē
(pie Jaunmārupes pamatskolas)
9.40 Pulcēšanās Tīrainē (pie
Mārupes pamatskolas)
10.00 Pulcēšanās Mārupē (pie
novada domes)
12.00 Ekskursija smiltsērkšķu
saimniecībā „Goldberry” (Tukuma
novads, Tumes pagasts)

13.20 - 14.15 Aktīva izkustēšanās
(vēlams laikapstākļiem atbilstošs
sporta tērps)
16.00 Atgriešanās mājās
Dalībnieki pēc ekskursijas tiks
nogādāti katrā no četriem ciemiem
šādā secībā: Mārupe, Tīraine, Jaunmārupe, Skulte.
Lai ekskursija būtu patīkama:
1. Uzģērbiet sportisku apģērbu,
atbilstošu laika apstākļiem.
2. Paņemiet līdzi dzeramo ūdeni/
tēju/kafiju (pēc izvēles).
3. Paņemiet līdzi ēdienu vai uzkodas, ko baudīt ekskursijas laikā.
4. Ja dalībnieki vēlēsies iegādāties
kādus produktus līdzņemšanai, tie
būs par atsevišķu samaksu.
Pieteikšanās līdz 25.oktobrim
obligāta. Vietu skaits ierobežots.
Lai pieteiktos, zvanīt Andai
Radziņai uz tālr. 29467859 (Biedrība “Veselībai un attīstībai”).
Ekskursija ir bez maksas.

Semināri un ekskursija tiek organizēti Eiropas Sociālā fonda un valsts
finansēta projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (9.2.4.2/16/I/032) ietvaros. To 100% apmērā finansē
Eiropas Sociālais fonds un valsts. Vairāk informācijas par projektu skatīt
mājaslapā www.marupe.lv sadaļā / Pašbaldība / Projekti / Aktuālie projekti

Gājējiem un velosipēdistiem draudzīgāks Mārupes novads
Laika posmā no 2017.gada
rudens līdz 2018.gada vasarai, Rožu
ielas un Vecā Mārupes ceļa (C-6)
pārbūves ietvaros izbūvēts sen
gaidītais gājēju un velosipēdistu
celiņš ar apgaismojumu, kas savie
no Mārupes ciemu ar Jaunmārupi.

V

eloceliņš tika atklāts Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros ar pilsētvides spēli
“Acīgais mārupietis”. Šīs nedēļas
laikā iedzīvotāji tika aicināti kādā videi draudzīgā veidā (pastaigājoties,
nūjojot, braucot ar velo) doties spēlē
pa jauno veloceliņu, atrodot un saskaitot tajā apslēptus Mārupes novada logo. 22.septembrī Mārupes
novada Rudens ražas gadatirgū,
Mārupes kultūras nama iekšpagalmā, tika sveikti un apbalvoti
acīgākie mārupieši, kas saņēma
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pārsteiguma balvas no pašvaldības
un Valsts reģionālās attīstības mini
strijas.
Jaunais, 5 km garais gājēju un velosipēdistu celiņš sākas pie pirmsskolas
izglītības
iestādes
“Mārzemīte”, Rožu ielā 35, un bei
dzas pie Loka ceļa, ļaujot gājējiem
un velobraucējiem šķērsot A5 auto-

ceļu Rīgas apvedceļš (Salaspils—
Babīte), atdalīti no auto transporta.
Īpaši jāuzsver, ka darbi vēl nav
galā un turpinot transporta infrastruktūras attīstību novadā, celiņu
2019.-2020.gadā plānots savienot
ar Mazcenu aleju un turpināt Jaunmārupes ciema teritorijā.

Jaunmārupē piestās mobilais
diagnostikas busiņš
26.oktobrī no plkst. 10.00 līdz
plkst.17.00 Jaunmārupē, Mazcenu
alejā 33/3, (pie sabiedriskās ēkas,
kurā atrodas ārstu prakse “Mazce
na 21”) piestās MOBILAIS DIAG
NOSTIKAS busiņš.
Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu –
2,85 EUR

• bez nosūtījuma - 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām
u.c.):
bez nosūtījuma - 1 projekcija 6,50
EUR
Jaunums
Trīs dimensiju (3D) automātiskā
krūšu ultrasonogrāfija – 19.00 EUR
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 25431313
Pakalpojumu nodrošina MFD veselības grupa, ārstniecības iestādes
reģistrācijas kods 0100-64111.
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Paziņojums par saimniecību „Vazdiķi-B” un
„Tulpes” detālplānojuma atcelšanu

Saistošie noteikumi
un mākslas skolā” (turpmāk tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 8.
punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
„No mēneša maksas tiek atbrīvoti profesionālās ievirzes programmu
audzēkņi:”
2. Izteikt Saistošo noteikumu 9.
un 10. punktus šādā redakcijā:
„9. Skola samazina līdzfinansējumu sekojošos gadījumos un apmērā:
9.1. Ja viens audzēknis apgūst
gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmu,
mēneša maksa par profesionālās ievirzes programmas apguvi tiek samazināta par 50 %, mēneša maksa
par interešu izglītības programmas
apguvi netiek samazināta;
9.2. Ja vienas ģimenes divi bērni

katrs apgūst profesionālās izglītības programmu, mēneša maksa katram bērnam tiek samazināta par 50
%;
9.3. Ja vienas ģimenes divi bērni
katrs apgūst gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmu, mēneša maksa par profesionālās ievirzes programmas apguvi katram bērnam tiek samazināta par 50%, mēneša maksa par
interešu izglītības programmas apguvi netiek samazināta;
10. Atbrīvojums no līdzfinansējuma, kā arī tā samazinājums netiek
piemērots maksai par sagata
vošanas nodarbībām un interešu
izglītības programmas apguvi.”

domes 2007. gada 21. februāra saistošos noteikumus Nr. 6, ar kuriem
tika apstiprināts Mārupes pagasta
saimniecību „Vazdiķi-B” un „Tulpes”
detālplānojums.
2. Atzīt, ka Mārupes pagasta
saimniecību „Vazdiķi-B” un „Tulpes”
detālplānojums zaudē spēku ar šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi tā neizpildītajā daļā, atstājot
spēkā izveidotās Silaputniņu ielas
un projektētās Zeltrītu ielas sarkanās līnijas, kuras nostiprinātas ar
2017. gada
30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017, ar kuriem apstiprināts „Lokālplānojums Mārupes
un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot

priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma
grozīšanai”, kā arī no jauna izveidoto nekustamo īpašumu Silaputniņu
iela 30 (kadastra Nr. 80760080459),
„Tulpes” (kadastra Nr.80760080006),
Silaputniņu iela 32 (kadastra
Nr.80760080460), Silaputniņu iela
36 (kadastra Nr.80760080461), Silaputniņu iela 13 (kadastra
Nr.80760080463) un „Vazdiķi - B”
(kadastra
Nr.80760080067),
Mārupē, Mārupes novadā, zemes
vienību robežas.

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
14/2018
Mārupē

domes 2016. gada 27. aprīļa
saistošajos noteikumos
Nr.
11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums””

šādu grozījumu:

Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 26. septembra
sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 24

Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 27. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 11/2016 „Mārupes
novada pašvaldības nolikums”
(turpmāk – Saistošie noteikumi)

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
12/2018
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 22. augusta
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 18
Grozījumi Mārupes novada
domes 2013. gada 25. septembra
saistošajos noteikumos Nr.
18/2013 „Par līdzfinansējumu
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā”
Izdoti pamatojoties uz Izglītības
likuma 12. panta 2.1daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Par
līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
13/2018
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 26. septembra
sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 10
Par Mārupes pagasta padomes
2007. gada 21. februāra saistošo
noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta
saimniecības „Vazdiķi-B” un
„Tulpes” detālplānojums” atcelšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43. panta pirmo daļu
1. Atcelt Mārupes pagasta pa-

Grozījums

Mārupes

novada

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Papildināt Saistošo noteikumu 9.
punktu ar 9.4.6 apakšpunktu šādā
redakcijā:
„9.4.6. Mārupes novada Vēlēšanu
komisija”.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads,
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
Mārupes novada Dome 2018.
gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr.13) ”Par
nekustamā īpašuma „Saulesciems”
Mārupes
novadā
(kadastra
Nr.80760060095) detālplānojuma

izstrādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma
termiņš pagarināts līdz 2018.gada
31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada

pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā / Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detalplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.
lv.

SIA “Piche” tuvāko 3 gadu laikā “Lidostas parka” un citu industriālo parku
attīstībā Mārupē plāno investēt 50 miljonus EUR un radīt 1000 darbavietas
Patreiz “Piche” Mārupē būvē
“Lidostas parka” pirmo kārtu 23 000
kvm platībā, bet jau pavasarī sāk
sies “Lidostas parka” otrās kārtas
būvniecība 25 000 kvm platībā.
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Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku
ceļš 5C, Mārupē detālplānojuma publiskās
apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka 2018. gada 17.oktobrī plkst.
16:00 notiks sanāksme, kurā izskatīs detālplānojuma nekustamam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.
80760031940), projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.
Sanāksmes norises vieta – Mārupes novada domes Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē. Jautājumu gadījumā griezties pie Mārupes novada teritorijas plānotājas Daces Žīgures: e-pasts: dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu
nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”,
„Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”,
Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”,
„Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela
teritorijā, izstrādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu
Mārupes novada Dome 2018.gada 26.septembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.8 (prot. Nr.13) ” Par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu
„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā
iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz
2019.gada 31.decembrim. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes
novada pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā / Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detalplānojumi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
„Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā
detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu
Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.12 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Štālbergi”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030851), detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā / Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detalplānojumi, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības
nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
„Saulrieši”, Mārupē, Mārupes novadā
detālplānojuma apstiprināšanu

“L

idostas parka” pirmā kārta ir praktiski iznomāta
un “Piche” Mārupē būs
radījis vairāk kā 200 jaunas darba
vietas, tai skaitā trešdaļa no tām
būs laboranti un citi speciālisti ar
augstu kvalifikāciju. Līgumu ar SIA
Piche par jaunu telpu būvniecību un
īri nesen parakstīja Genomikas
uzņēmums SIA Latvia MGI Tech. Šī
kompānija ir Ķīnas genomikas giganta BGI Group meitas uzņēmums,
viens no pasaules lielākajiem genomikas uzņēmumiem, kura misija ir
uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti ar
zinātnes un tehnoloģiju palīdzību.
Sabiedrība ir dibināta 1999. gadā un

Mārupes novada Dome paziņo, ka ar 2018.gada 26.septembra Domes
sēdes lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.13) ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 13/2018 „ Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21.
februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības
„Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”. Detālplānojums zaudē
spēku ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi tā neizpildītajā daļā,
atstājot spēkā izveidotās Silaputniņu ielas un projektētās Zeltrītu ielas sarkanās līnijas. Ar lēmuma un saistošo noteikumu pilnu saturu var iepazīties
pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā
www.geolatvija.lv un Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā.

pašlaik nodarbina vairāk kā 6 000
darbiniekus. BGI filiāles un pētniecības laboratorijas atrodas Ķīnas
lielākajās pilsētās, kā arī Austrālijā,
Āzijā, Eiropā un Ziemeļamerikā.
“”Piche” piedāvājums būvēt mūsu
ražotni un laboratorijas “Lidostas
Parks” projekta ietvaros bija ļoti
pievilcīgs izcilās lokācijas dēļ”,
uzsver Andis Šlaitas, Latvia MGI
Tech Biznesa attīstības vadītājs,

“Nākamā gada pavasarī plānojam
ievākties jaunajās telpās.”
Patreiz notiek aktīvs darbs arī pie
nākošo kārtu projektēšanas, attīstīšanas un klientu piesaistes.
“Piche” mērķis ir konkurēt starptautiskā līmenī un cīnīties par starptautisku ražošanas, pētniecības un
loģistikas uzņēmumu ienākšanu
Latvijā.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.punktu
Mārupes novada dome paziņo, ka 2018.gada 26.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.11 (sēdes prot. Nr.13) “Par nekustamā īpašuma „Saulrieši”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070315), detālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums
par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu. Ar detālplānojuma gala redakciju varēs iepazīties pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv
sadaļā / Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detalplānojumi, kā arī ģeoportālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības
nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.
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Mārupes vēstis

Jaunmārupes pamatskola uzsāk ugunīgo mācību gadu

Skolas gads kā ierasts sākās sep
tembrī. Arī šajā gadā Jaunmārupes
pamatskola sagaidīja savus nu jau
777 skolēnus, viņu vecākus un
draugus skaisti dekorēta un dažā
du nākotnes pasākumu un notiku
mu iedvesmota. Turpinot tradīciju,
ka katru gadu skolas pasākumi tiek
“ietērpti” kādas stihijas krāsās un
tēlos, šī gada stihija ir uguns.
Ugunīgi arī sākam un turpināsim šo
mācību gadu, akcentējot ne tikai
sārtos toņus, bet arī aktīvus noti
kumus un pozitīvas, enerģijas pil
nas emocijas.

3

.septembris – Zinību diena
Jaunmārupes pamatskolā.
Šogad tā notika skolas jaunajā stadionā, kurā piedalījās skolas skolēni, viņu vecāki un ciemiņi.
Skolas gaitas uzsāka četras pirmās
klases, kuras šajā dienā lepni pavadīja devīto klašu skolēni. Pasākums norisa Latvijas simtgades
zīmē, jo arī skolas moto šajā mācību gadā ir: Mana sirds ir Latvija. Dzir
du, redzu, jūtu! Patīkams un aizkustinošs bija 8.b klases meiteņu
priekšnesums, kurš deva emocionālas, aizraujošas un pozitīvas
emocijas visai dienai, visam mācību gadam. Lai kopā mums izdodas
veidot tādu vidi, kurā vēlamies dzī
vot, strādāt, radoši radīt un krāt
zināšanas!
4. septembris - Sporta diena
Jaunmārupes pamatskolā. Tā ir skolas tradīcija jau no pašiem pirmsākumiem. Arī šogad sporta skolotā-

ju pavadībā notika dažādas sportiskas aktivitātes. Mazajā sporta
laukumā darbojās 1.-4. klašu
skolēni, bet lielajā sporta stadionā
piedalījās 5.-9. klašu skolēni un 7.-9.
klašu skolēni. Notika gan stafetes
un šķēršļu pārvarēšana, gan lēkāšana piepūšamajās atrakcijās. Tika
izspēlētas arī dažādas rotaļas,
veiklības un asprātības aktivitātes.
Skolēni varēja pārbaudīt savas sportiskās spējas, just līdzi saviem
klases biedriem, palīdzēt viens
otram.
6. septembris - tūkstošiem
skolēnu no visiem 119 Latvijas
novadiem tikās Rīgā, atklājot Latvijas valsts simtgades lielāko iniciatīvu „Latvijas skolas soma”. Īpašā
pasākumā Arēna Rīga skolēni piedalījās radošās darbnīcās un koncertā „100 Latvijas stāsti 100
minūtēs”. Piedaloties atpazīstamiem māksliniekiem, koncertā tika
apspēlēta Latvijas vēsture, kultūra,
tradīcijas un vērtības šodienas
skatījumā, nepieciešamība ikvienam nepārtraukti attīstīties un augt,
veidojot nākotnes Latviju.
Mūsu skolas astoto klašu
skolēniem tika dota iespēja apmeklēt dažādās darbnīcas, iepazīt Latvijas vēsturi un vērot noslēguma
koncertu ”100 Latvijas stāsti 100
minūtēs”, kurā uzstājās Justs, Dagamba, Edavārdi, R.Pauls, R.Dūduma,
D.Kalniņš un citi mākslinieki.
14.septembris – Latvijas čempionvienība basketbolā “VEF Rīga”
sadarbībā ar “Rietumu Bankas lab-

darības fondu”, turpinot pērn uzsākto tradīciju, arī šogad dāvāja
dažādām skolām Latvijā basketbola grozus #vefgrozs kampaņas ietvaros. Šogad pie šādas groza tika
arī Jaunmārupes pamatskola. Pal
dies mūsu skolas audzēknim Robertam Aseriņam, kurš uzrunāja cilvēkus sociālajos tīklos un aicināja
balsot. Kopā mēs visi to paveicām!
14.septembrī jaunajā Jaunmārupes
stadionā ar mūziku un simbolisku
vecāko klašu skolēnu un skolotāju,
vecāku draudzības spēli basketbolā
svinīgi atklājām mūsu VEF grozu.
Paldies Mārupes Sporta centra
vadītājai Silvijai Bartuševičai un
basketbola trenerim Matīsam Vārnam par aktīvu pasākuma atbalstu.
21.septembris – par tradīciju kļuvusī Olimpiskā diena arī šogad pulcēja mazāko klašu skolēnus uz aktīvu vingrošanu un stafetēm. Kopā
ar skolēniem vingroja tenisists
Jānis Kublačovs, kurš pēcāk
pastāstīja bērniem par sava sporta
veida specifiku.
28.septembris – mēneša izskaņā
pateicoties skolas audzēkņu, viņu
vecāku un skolotāju aktīvai dalībai
notika Rudens izstāde un Miķeļdienas tirdziņš. Izstādes tematika
šogad veltīta Latvijas jubilejai un
būs apskatāma līdz pat skolotāju dienai. Un tirdziņš priecēja gan acis,
gan vēderus ar dažādiem parastiem
un neparastiem ražojumiem.
Ugunīgs starts ir dots – turēsim
līdzi arī tālāk!

Skaistākais daiļdārzs Mārupē

8. septembrī Rīgā, Daugavas
krastmalā tika godināti Rīgas dārz
kopības un biškopības rīkotā
konkursa “Par Latvijas skaistāko
daiļdārzu un lauku sētu Latvijas re
publikā 2018. gadā” laureāti.
Svinīgajā apbalvošanas ceremoni
jā, kas norisinājās “Lauki ienāk
pilsētā” ietvaros, mārupieši Gunda
un Andris Benefeldi saņēma godinā
jumu par skaistāko dārzu Latvijā.

“S

aņemtais godinājums
silda sirdi, tomēr stāsts
šoreiz ir par vēlmi radīt
apkārt sakoptu vidi. Stāsts par to,
ka dažkārt acis darba izbijās, bet rokas zinājās padarīt,” par savu aizraušanos ar dārzu stāsta Benefeldi.
“Mums katram ir sava gaume, krāsu, faktūru, apjoma izpratne par to,
kas ir skaisti un kas nē. Patiesībā
skaistumam nav mērvienības. Tāpat
kā nav pareizu vai nepareizu dārzu.
Apsveicama ir vēlme sakopt vidi,
kurā paši dzīvojam. Radīt sakoptu
ainavu, domāt par ergonomisku apstādījumu, soliņu un celiņu izvietojumu, analizēt proporcijas un apjomu, sajust krāsu saspēli starp augiem. Mērķis ir priecēt acis, un gūt
dvēseles gaviles katru dienu, dažādos gadalaikos un laika apstākļos.
Liels gandarījums ir iedvesmot citus! Laiku pa laikam esam saņēmuši

komplimentus no garāmgājējiem.
Tieši šogad, draugu mudināti un
skubināti, pieteicāmies konkursam.
Atskatoties uz foto attēlu arhīvu no
2007.gada, kad tikai sākām būvēt
savu ģimenes māju, paši atskārstam, cik milzīgs darbs ir ieguldīts.
Mārupes novads ir ieguvis vienu sakoptu īpašumu vairāk. Mēs esam
lepni par darbu, ko esam ieguldījuši
Mārupes vides veidošanā un sniedz
am jums iedvesmu radīt pašiem! Lai
top! Lai izdodas!”
Konkursā līdz jūlija vidum tika
aicināts pieteikties ikviens, kas ir izveidojis skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu, priekšdārzu, iekopis skaistu lauku sētu.

Benefeldu ģimene

Zaļais karogs turpina plīvot Zeltrītos!
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
14. septembrī notika ikgadējais
Ekoskolu apbalvošanas pasākums,
kurā par īpašiem panākumiem ilgt
spējīgas attīstības, vides izglītības
un vides aizsardzības veicināšanā
izglītības iestādē un tās apkārtnē
starptautisko Zaļā karoga balvu
saņēma 135 Ekoskolas, tai skaitā,
mēs – Mārupes novada PII “Zeltrī
ti”. Vēl 56 skolas saņēma diplomu
ar Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

P

II “Zeltrīti” Ekoskolu programmā iesaistījās 2012.
gadā un 2017.gadā saņēma
augstāko atzinību – starptautiskās
Ekoskolas sertifikātu un Zaļo
karogu. Zaļais karogs ir Ekoskolu
atpazīstamības elements – simbols
un vides izglītības kvalitātes zīme.
Tas tiek piešķirts izglītības
iestādēm, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot programmas prasības, un apliecina to, ka
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pirmsskolas izglītības iestāde
veiksmīgi iekļaujas Ekoskolu tīklā,
īstenojot vides izglītības programmu. Ceļš līdz tam nebija viegls, un
karogs tiek piešķirts uz vienu mācību gadu, tas ikreiz jānopelna no jauna. Tādēļ esam lepni, ka tas ir izde
vies un arī šajā mācību gadā Zaļais
karogs plīvos pie mūsu ieejas!
Jaunajā mācību gadā kolektīvs
un bērni ir apņēmības pilni cītīgi iz
zināt un īstenot Ekoskolu programmas tēmu “Skolas vide un apkārtne”.
Ekoskola – tas, mūsuprāt, no
zīmē: pētīt apkārtējo vidi, taupīt resursus, saudzēt dabu, ēst atbildīgi,
dzīvot veselīgi, apzināties savu atbildību, informēt citus.
Ekoskolu programma ir plašākā
vides izglītības programma Latvijā,
kurā šobrīd jau darbojas vairāk nekā
200 izglītības iestāžu – no
pirmskolām līdz augstskolām. Programmas koordinators Latvijā Dan-

iels Trukšāns stāsta: “16 gadu laikā
kopš programmas sākumiem Latvijā redzam daudzus apliecinājumus
tam, cik vērtīgs ir programmā iesaistīto skolu darbs. Vides izglītība
ir universāls instruments, kas palīdz
veicināt ilgtspējīgu attīstību un attīstīt
21.gs.
nepieciešamās
zināšanas, prasmes, atbildīgu attieksmi un – pats svarīgākais – motivāciju rīkoties. Ekoskolā skolēns
iemācās kritiski domāt, mērķtiecīgi
sadarboties un aktīvi iesaistīties
savu, kopienas un sabiedrības problēmu risināšanā.”
Arī, ņemot vērā jauno kompetenču pieeju mācību saturā, Vides
izglītības fonda nākotnes mērķis ir
pilnveidot pedagogu prasmes
izmantot Ekoskolu programmu, lai
attīstītu skolēnu caurviju prasmes
un sasniegtu nepieciešamos mācību jomu rezultātus.
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Mārupes novadā noslēdzas tūrisma sezona ar rudens ražas gadatirgu un velo foto orientēšanās sacensībām
22.septembrī Mārupes novadā ar
dziesmām, lustīgu andelēšanos un
velo foto sacensībām noslēgusies
aktīvā tūrisma sezona.

M

ārupes Kultūras nama
iekšpagalmā un tā apkārtnē notika jau tradicionālais Mārupes novada Rudens
ražas gadatirgus, kurā varēja
iegādāties gan vietējo, gan citu
novadu mājražotāju, amatnieku un
mākslinieku produkciju. Apmeklētājus priecēja dažādas radošās aktivi
tātes gan lieliem, gan maziem un uz
skatuves pagalmā uzstājās grupa
“Quasi majestoso”, postfolkloras
grupa “Rikši” un Liepājas teātra aktrišu kopa “Atštaukas” ar programmu “Lustīgā ziņģu un danču andele”.
Savukārt, sporta cienītājiem bija
iespēja mēroties spēkiem, piedaloties velo foto orientēšanās sacensībās. Ar pēdējo, septīto sacensību posmu Mārupes novadā
noslēdzāss šīs vasaras aktīvās atpūtas piedzīvojums septiņos Rīgas
apkārtnes novados – velo foto
orientēšanās seriāls “Apceļo Daugavas lejteci”. Seriāla ietvaros, laikā no
12.maija līdz 22.septembrim, visi interesenti ar velosipēdiem varēja
kopā iepazīt 210 ievērības cienīgas
un interesantas vietas Rīgas tuvējos novados – 30 vietas katrā no

Velo foto orientēšanās sacensību seriāla “Apceļo Daugavas lejteci” Mārupes posma un
kopvērtējuma uzvarētāji

konkrēto posmu organizējošajiem
novadiem - Ķekavas, Ikšķiles, Baldones, Ogres, Stopiņu, Salaspils un
Mārupes. Kopā šīs vasaras garumā
seriālā piedalījušās 140 komandas
– no tām 124 Izklaides grupā un 16
Sporta grupā.
Pēdējā no posmiem, ko organizēja Mārupes novads, piedalījās 39 komandas. Par Sporta grupas uzvarētājiem kļuva komanda “Svēt
dienas braucēji”, 2.vietu izcīnīja komanda “Spararats” un 3.vietā
ierindojās komanda “Ikšķiles izturība”. Izklaides grupā uzvarēja komanda “Stirnu Pakaviņi”. Otro vietu
izcīnīja komanda “Pretī rudenim” un

godpilnajā 3.vietā ierindojās komanda “Romet team”.
Mārupes novada posmā tika apbalvoti arī visa seriāla kopvērtējuma
uzvarētāji abās grupās - komandas,
kuras visas vasaras garumā bija
sakrājušas lielāko punktu skaitu,
piedaloties visos posmos. Par visa
seriāla ātrāko un acīgāko komandu
Sporta grupā kļuva komanda “Svētdienas braucēji”, otro vietu izcīnīja
komanda “Spararats” un 3.vietu
ieguva komanda “Zeltrači”. Izklaides grupā kā absolūtie uzvarētāji triumfēja komanda “Lieliskais arbūzs”. Otro vietu ieguva komanda
“Kopā jautrāk” un 3.vietā ierindojās

MĀRUPES NOVADA

UZŅĒMĒJU
DIENAS 2018
Programma

15.oktobrī

10:00–17:00

Tīraine, Jelgavas ceļš 3,
Mārupes novads

16.oktobrī

16:00–18:00

17.oktobrī

Atvērto durvju diena “Biznesa Vēstniecībā”
Izmanto iespēju bez maksas strādāt kopstrādes (coworking) telpā – nāc, izmēģini,
iepazīsties!
Plkst.13.00 Seminārs vidusskolēniem par dizaina domāšanas pielietošanu savas
dzīves un karjeras veidošanā. Lektore – Zane Geidmane
Atvērtie kabineti – pakalpojumu un konsultāciju sniedzējiem iespēja izmantot 4
atsevišķus kabinetus
Individuālās supervīzijas sesijas kopā ar Lienu Dumarani
Telpu apskate un informācija par piedāvātajām iespējām, līdzšinējām norisēm un
turpmākajiem plāniem

“Latvijas Darba devēju konfederācija” (LDDK) – Jolanta Vjakse (projekta vadītāja);
Sanita Bērziņa (darba vidē balstītu mācību apakšprojekta vadītāja)
“Biznesa Vēstniecība”, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

Skolēnu mācību uzņēmumu izstādes atklāšana
VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads

15:00–17:00

Seminārs “Kā netikt sodītam – praktiski ieteikumi datu aizsardzības
pārbaudes gadījumos”
“Datu valsts inspekcija”– Kristīne Baltiņa (Personas datu apstrādes
uzraudzības nodaļas vadītāja); Arta Vīgante (vecākā eksperte)
“Biznesa Vēstniecība”, Tīraine, Jelgavas ceļš 3, Mārupes novads

10:00–16:00

Pasākums “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu” un
mājražotāju, amatnieku un mākslinieku tirdziņš
Mārupes Kultūras nama zāle, Daugavas iela 29, Mārupe

Skolēnu ekskursijas uz Mārupes novada uzņēmumiem

19.oktobrī

18:00–23:00

komanda “Romet team”.
Visi septiņi novadi saka lielu pal
dies kopvērtējuma galveno balvu
sponsoriem - elektrotehnikas un
sadzīves tehnikas veikalam “Tehnoland”, velosipēdu veikalam “Veloprofs” un specializētajam sporta
veikalam “MySport”. Milzīgs paldies
arī visa seriāla sponsoriem, kas nodrošināja balvas dalībniekiem katrā
no posmiem – uzņēmumam
“Simeks” ar preču zīmi “Ķekavas
avots”, AS “MADARA Cosmetics”,
KS “Baltijas dārzeņi” ar preču zīmi
“Ezerkauliņi”, atpūtas kompleksam
“Bejas”, konditorejas uzņēmumam
„Pellija A” ar preču zīmi “Pellia a

Gusto”.
Pateicamies par atbalstu arī katra posma atsevišķajiem sponsoriem, kas bija konkrētā posma organizējošā novada vietējie uzņēmumi.
Paldies visiem aktīvajiem un
azartiskajiem sacensību seriāla
dalībniekiem! Šis bija izaicinājums
arī mūsu novadiem, no kura daudz
iemācījāmies un guvām lieliskas
idejas jauniem piedzīvojumiem, ko
Jums piedāvāt nākošajā gadā!
Elīna Brigmane, Mārupes novada
domes tūrisma organizatore

Aicina pieteikties Zelta kāzu jubilārus
Turpinot 2017. gadā aizsākto tradīciju godināt novada stiprās
ģimenes, Mārupes pašvaldība aicina atsaukties tos pārus, kas šogad
svin zelta kāzas – laulību 50 gadu jubilejas.
Zelta kāzu pāri tiks sveikti 8.decembrī svinīgā pasākumā “Zelta
pāru godināšana”.
Dalību pasākumā var pieteikt līdz 25.novembrim Mārupes novada
domes Dzimtsarakstu nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, vai zvanot
pa tālruni 67149878, kā arī rakstot e-pastu dzintra.klintsone@
marupe.lv

-

-

MAKSLAS PIEDZIVOJUMI
- -

RIGA

Pieteikties:
29724715
29760482

Seminārs “Uzņēmēj! Dod iespēju praktizēties savā uzņēmumā un
saņem ES naudu”

13:00–15:00

18.oktobrī

Rudens ražas gadatirgus jaunākie dalībnieki

Rudens brīvdienu plenērs
no 23. - 25.oktobrim
Programmā: Piedzīvojumi un skices
.
Televīzijā Rīga 24! Ciemošanās tiešajā ēterā!
KOŠO zīmējumu meistarklases
Eksotisko tauriņu mājā
Graﬁsko tehniku darbnīca Vecrīgā!
Graﬁķes Ievas Helmutes
meistarklase!

“Mārupes novada uzņēmēju gada balva”

Mārupes novada uzņēmēju dienu svinīgs noslēguma pasākums ar gada balvas
pasniegšanas ceremoniju (ar ielūgumiem)

Mārupes Kultūras nams,
Daugavas iela 29, Mārupe
Plašāka informācija un pieteikšanās semināriem:

http://ej.uz/uznemejudienas2018
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Dalība semināros un
pasākumos bez maksas

piektdiena, 12.oktobris 2018

Sports

Mārupes vēstis

Mārupes novads plūc uzvaras laurus
Pierīgas novadu sporta spēlēs basketbolā

SPORTA NOTIKUMI
13.oktobrī plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā

Mārupes sporta centra “3x3 Basketbola turnīrs” Mārupes
novada iedzīvotājiem.

14.oktobris plkst.11.00, Mārupes vidusskolas stadionā
Mārupes sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā
U10 un U8 grupā

19.oktobrī plkst.16.00, Tīraines sporta kompleksā

Basketbols, BBBL (Baltic Boys Basketball League) pirmais
posms U13 vecuma zēniem

20.oktobrī
Plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā

Basketbols, BBBL (Baltic Boys Basketball League) pirmais
posms U13 vecuma zēniem
Plkst.10.00, Tīraines sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles, Volejbols sievietēm

21.oktobrī
Plkst.10.00, Tīraines sporta kompleksā

Basketbols, BBBL (Baltic Boys Basketball League) pirmais
posms U13 vecuma zēniem
Plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā
LJBL Superlīga zēniem U14 grupa - Mārupes SC : A. Kraukļa
VEF

25.oktobrī
Plkst.10.00, Tīraines sporta kompleksā

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu
sporta diena “Mana Latvija”

Plkst.20.00, Mārupes sporta kompleksā

Latvijas čempionāts volejbolā sievietēm – Mārupes SC :
VK miLATss

27.oktobrī
Plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada atklātās sacensības, “Basketbola
tehnikas diena” U10, U11, U12 grupām.
Plkst.10.00, Tīraines sporta kompleksā
LJBL spēles U12 un U13 grupām.

28.oktobrī plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā
LJBL spēles U12 un U13 grupām.

3.novembrī
Plkst.10.00, Tīraines sporta kompleksā

Mārupes SC “Galda tenisa turnīrs” Mārupes novada
iedzīvotājiem.
Plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
Volejbols, Latvijas nacionālā līga volejbolā sievietēm.

22.septembrī, Mārupes sporta
kompleksā norisinājās Pierīgas
novadu 2018.gada sporta spēles
basketbolā vīriešiem, kurā uz
varētāja laurus plūca Mārupes
novads.

S

acensībās piedalījās un
savas pašvaldības godu
aizstāvēja seši novadi. Pēc

spraigām cīņām komandas ierindojās šādās vietās:
1. vieta Mārupes novads, 2. vieta
Stopiņu novads; 3. vieta Ropažu
novads; 4. vieta Salaspils novads;
5. vieta Mālpils novads; 6.vieta
Olaines novads. Krimuldas novads
un Ķekavas novads savstarpējo spēli nespēlēja, attiecīgi dalot 7.un 8. vietu.

Mārupes šorttrekisti aizvadījuši
pirmās sacensības

10.novembrī
Plkst.10.00, Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada atklātās sacensības basketbolā, “Brīvības
cīnītāju piemiņas kauss 2018”
Plkst.10.00 sporta centrā “Motivācija”
Pierīgas novadu sporta spēles zolītē.

17.novembrī plkst.10.00 sporta centrā “Motivācija”
Mārupes novada “Prāta spēles” veltītas Latvijas simtgadei

Noslēdzies lielais Mārupes motokross
29.septembrī Jaunmārupē, “Vil
ciņu” mototrasē pulcējās lieli un
mazi motobraucēji, lai sacenstos
meistarībā dažādās vecuma grupās.
Kopumā sacensībās piedalījās 143
dalībnieki no 4 valstīm.

K

ā jau ierasts, sacensības atklāja mazie desmit Rūķi,
sportisti vecumā no 4-6 gadiem. Divos braucienus katrā ierindojoties 3.vietā, jaunmārupietis,
piecgadīgais Roberts Brants izcīna
4.vietu.
MX50 klasē (vecuma grupā no 6-9
gadi) abus braucienus uzvar un Lielo Mārupes Kausu iegūst otrs jaunmārupietis Toms Dankers (8 gadi ),
sacenšoties ar 18 dalībniekiem.
Arī MX65 klasē (8-12 gadi)
Mārupes novada puika Raivo Lai
cāns, Latvijas Junioru Izlases kandidāts un Austrumeiropas čempi-

onāta dalībnieks, sīvā cīņā izcīna 2.
vietu arī 18 dalībnieku konkurencē.
Jā, skatītāji ar lielu uzmanību
gaidīja 2016.gada Eiropas Čempiona Edvarda Bidzāna startu, un viņš
tos nepievīla, jo ar lielu pārsvaru uzvarēja abus braucienus, un kāpa uz
goda pjedestāla pirmās vietas.
Retro klasē Jānis Leitāns izcīna
3.vietu un Artis Egle ar lielisku
braucienu veterānu 40+ klasē ierindojas 2.vietā. Abi sportisti ir
mārupieši.
Mārupes motosports ir augstā
līmenī visās klasēs un vecuma
grupās, to atzīst trases īpašnieks
Modris Kļaviņš kopā ar otru Mārupes
motosporta vecmeistaru Ilmāru
Pārumu, vērojot šīs sacensības.
Veterānu salidojumā mārupietis,
daudzkārtējs PSRS Čempions Arvis
Ozoliņš, atzīnīgi novērtēja Eduarda
sniegumu, prognozējot jaunajam

sportistam lielu nākotni.
Nobeigumā par Latvijas Dāmu
Čempionātu motokrosā. Sešas
jaunas un daiļas dāmas un viena
maza dāmīte, kopā septiņas moto
sportistes piedalījās šajās sacensībās.
Uzvarēja jaunā 2018. gada Polijas Čempione, rīdziniece Anna Stecjuka, aiz sevis atstājot jūrmalnieci
Esteri Tračūni, trešā vieta - 9 gadus
vecajai Patrīcijai Bērziņai. Cerams,
ka arī Mārupē paradīsies kāda moto
sportiste.
Līdz nākamajam Mārupes Lielajam Motokrosam 2019! Gaidām, kad
Mārupes pašvaldības mājaslapā drīzumā parādīsies arī filmiņa par šīm
sacensībām.
Aivars Ābols,
sacensību organizators

Rudens kross šogad pulcējis vairāk dalībnieku
Ir noslēdzies Rudens kross 2018
Jaunmārupes un Skultes ciemos.
Kopumā abos ciemos startēja 140
lieli un mazi sportot gribētāji.

P

audzis . Uz tikšanos nākamajās sacensībās.
Sacensības notika ar Eiropas sociālā fonda projekta “Veselības

veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Mārupes novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/032) atbalstu.

aldies visiem dalībniekiem
par piedalīšanos un izturību
Rudens krosa 2018 sacensībās. Neskatoties uz laika apstākļiem dalībnieku skaits salīdzinoši ar iepriekšējām sacensībām ir

15.septembrī Jelgavā norisinājās
šorttreka sacensības, kurās pirmo
reizi ar garajām slidām startēja arī
Mārupes šorttrekisti.

S

acensībās vēl piedalījās
Jelgavas un Ventspils šort
trekisti. Pagaidām māru

piešiem ir grūti sacensties ar
Jelgavas un Ventspils sportistiem,
jo ar šorttreka slidām sāka slidot no
pavasara, taču pretinieki slido jau
vairākus gadus. Tomēr jaunajiem
sportistiem šī bija laba pieredze.

Nāc un iepazīsti Capoeiru!
Capoeira ir Brazīļu cīņas māksla,
kura sevī ietver ļoti daudz! Šajā
cīņas mākslā nav fiziska kontakta
ar pretinieku, tā drīzāk ir savstarpē
ja spēle, kurā katrs mēģina parādīt
labāko no sevis. Akrobātika, līdzs
vars, stiepšanās, reakcija, ritms,
mūzika, instrumenti, dziesmas un
portugāļu valoda. Tas viss, vienā
pulciņā - Capoeira!

J

a vēlies iepazīt Capoeiru,
aicinām
uz
Capoeira
nodarbībām otrdienās un
ceturtdienās,
sporta
klubā
“Motivācija”, trenera Kristapa
Šeļegovska vadībā!
Šajā pulciņā bērni apgūst Capoeira
pamatkustības,
akrobātikas
elementus, zināšanas par to, kā

pareizi vingrot, negūstot traumas.
Mācās portugāļu valodu, apgūst
dažādus
Capoeira
muzikas
instrumentus un mācās Capoeira
dziesmas.
Capoeira Latvijā ir salīdzinoši nesen
un vēl joprojām ir maz vietas un maz
treneru, kas šo cīņas mākslu
pasniedz. Tikai 5 pilsētās no lielās
Latvijas.
Tādēļ izmanto iespēju, ka Capoeira
ir pienākusi Tev tik tuvu. Nāc un
pamēģini!
Nodarbības piemērotas bērniem
vecumā no 7-15 gadiem. Capoeira
treniņi notiek basām pēdām, ērtā
sporta apģērbā.
Sīkāka informācija: 27614150
(Kristaps), 28608976 (Krista),
facebook: K&K Studija

Mārupes Sporta centra hokeja komanda
uzsākusi jauno sezonu Latvijas hokeja
līgas elites grupā

VINGROŠANAS
NODARBĪBAS
MĀRUPĒ
Mārupes Sporta kompleksā

Kantora ielā 97, Mārupē
Otrdienās no 20:10 līdz 21:10
TRENERE Līga Jansone

Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē

Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē
Trešdienās no 20:30 līdz 21:30
TRENERE Anete Sorokina

Skultes sākumskolā

NODARBĪBAS BEZ MAKSAS
piektdiena, 12.oktobris 2018

Skultes ielā 25, Skultē
Trešdienās no 19:00 līdz 20:00
TRENERIS Edgars Leja

Līdz šim ar labiem panākumiem
Mārupes Sporta centra hokeja ko
manda startēja LHF 1.līgā, pagā
jušajā sezonā izcīnot 2.vietu deviņu
komandu konkurencē. Tomēr ņemot
vērā to, ka 1.līgā notikusi reorga
nizācija un tagad tā kļuvusi par
jaunatnes attīstības līgu, vecuma
cenza dēļ Mārupes Sporta centra
hokeja komanda uzsāk jauno se
zonu Latvijas hokeja līgas elites
grupā.

V

ienlaikus Mārupes sporta
centra hokeja komandas
vadība saka paldies hokeja
komandai Mārupe/AKO par lielisko
līdzšinējo sadarbību, pateicoties kurai pagājušajā sezonā kopīgiem
spēkiem izcīnīta 2.vieta.
Mārupes sporta centra hokeja
komanda, kurā apvienojušies
Mārupes sportisti, ir gatava jauniem
izaicinājumiem.
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Novadā

Mārupes vēstis

Bermontiāde Mārupes novadā 1919.gada oktobrī
Bermontiādes notikumi Latvijas
vēsturē ieguvuši leģendāru statusu,
jo Latvijas armijas uzvara pār Ber
monta karaspēku pie Rīgas faktis
ki izšķīra Latvijas Neatkarības kara
jeb Brīvības cīņu iznākumu. Pēc I
Pasaules kara vācu ģenerāļis Rīdi
gers fon der Golcs nepameta Latvi
ju un slepeni noslēdza līgumu ar
krievu pulkvedi Pāvelu Bermontu.
Viņiem laika posmā no 1919.gada
jūnija sākuma līdz oktobrim izdevās
sagrupēt ap 45 tūkstošus karavīru
savai vācu un krievu algotņu armi
jai, kuras rīcībā bija ap 100 lielga
balu, 600 ložmetēju, 120 lidmašīnu
un cita tehnika. Arī Latvijas armijas
vadībai 1919.gada vasaras beigās
kļuva skaidrs, ka steidzami jāstipri
na aizsardzība ap Rīgu. Gaidot ber
montiešu uzbrukumu, tiek izveido
ta Latvijas armijas dienvidu fronte
32km garumā ar aptuveni 20 tūk
stošiem karavīru.

1

919.gada 8.oktobra rītā Bermonta armija sāka uzbrukumu Rīgas virzienā jeb
operāciju «Zibens spēriens». Bermontieši ātri vien ielauzās Rīgā un
10.oktobrī ieņēma visu Pārdaugavu,
taču tālāk nevirzījās, tādējādi
pieļaudami kļūdu... Šajā laikā Latvijas armijas dienvidu frontē valdīja
nepārtraukta kaujas situācija un
karavīri, kuriem nācās izturēt pirmo
triecienu, nebija ne gulējuši, ne arī

6. Rīgas kājinieku pulka 3. bataljona karavīri ierakumos Rīgas apkaimē Bermonta
armijas uzbrukuma laikā 1919. gada oktobris - novembris.

ēduši. Lielā daļā frontes faktiski
iestājās panikas situācija.
Kaujas darbība pašreizējā
Mārupes novada teritorijā iesākās
8.oktobra rīta pusē, kad pie “Blūma”
un “Velciņu” mājām (tagadējā Jaunmārupe) 5.Cēsu pulka karavīriem
uzbruka elitārās vācu Dzelzsdivīzijas vienības. Vācieši ieņēma abas
mājas. Tās dienas naktī 5.Cēsu
pulks atspieda vācu priekšējās
daļas un ieņēma ierakumus pie
“Velciņu” mājām. Aktīva kaujas darbība norisinājās arī pie Katrīnas
muižas (mūsdienās Lapiņmuiža,
Mārupē). Bermonta armijas vienības enerģiski uzbruka, izmantojot
savā uzbrukumā arī aviācijas atbalstu. Naktī uz 9.oktobri Katrīnas
muižas apkārtnē 5.Cēsu pulka un

KULTŪRAS AFIŠA
13.oktobrī, plkst. 13:00,

Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada senioru rudens balle “Ko tu proti?”

18.oktobrī, no plkst.10:00 līdz plkst.16:00

Mārupes Kultūras namā
Pasākums “Iepazīsti un izmēģini meistara arodu!” un
mājražotāju, amatnieku un mākslinieku tirdziņš

19.oktobrī, plkst. 18:00,

Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada uzņēmēju gada balvas
pasniegšanas ceremonija. Pasākums ar ielūgumiem.

21.oktobrī, plkst. 12:00,

Mārupes Kultūras namā
Noras Bumbieres jauno vokālistu konkursa fināls

27.oktobrī, plkst. 18:00,

Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nama jauktā kora Mārupe
koncerts “Uz simtgades sliekšņa šai rudenī”
Koncertā piedalās: Jaunpils jauktais koris, CSP
jauktais koris “Mediāna”, ILU vīru koris “Ozols”, Ādažu
kultūras centra jauktais koris “Jumis” un Mārupes
kultūras nama jauktais koris “Mārupe”

7.novembrī, plkst. 13:00,

Mārupes Kultūras namā
Mārupes novadu senioru, kam 80, 85, 90 un vairāk
godināšanas pasākums

10.novembrī, plkst. 12:00,

Jaunmārupes dabas parkā
Latvijas Brīvības cīņu kauju epizodes rekonstrukcija
Mārupes novadā
Pasākumā: kauju epizodes rekonstrukcija, radošās
darbnīcas un citas aktivitātes.

8.Daugavpils kājnieku pulka vienības, veicot pretuzbrukumu, apstādināja Bermonta armijas uzbrukumu Rīgas – Jelgavas šosejas virzienā. Vācu Dzelzsdivīzijas opera
tīvās vienības atkāpās uz Baložu
kapu rajonu. 9.oktobrī Bermonta
armijas karaspēks aktīvi apšaudīja
Mārupes novada teritorijā izvietoto
Latvijas armijas karaspēku, bet uzbrukumā nepārgāja. Sakari starp
Latvijas armijas karavīriem bija vāji,
telefoni nestrādāja. Rīgā izplatījās
baumas, ka 5.Cēsu pulka karavīri
steidzīgi atkāpjas. Tāda pati informācija bija par Jelgavas šosejas
apkārtni. Latviešu pulkvedis Jorģis
Zemitāns
organizēja
jaunu
aizsardzības līniju pie Juglas tiltiem.
Cauri Rīgai uz Juglas pusi atkāpās

Aina no Brīvības cīņu kauju rekonstrukcijas

valdības un armijas iestādes. Jaunā
aizsardzības līnija veidojās Daugavas labajā krastā. Visu nakti Latvijas armijas pulki un vienības atkāpās un ieņēma jaunās aizsardzības pozīcijas. 5.Cēsu pulks savas
pozīcijas atstāja 9.oktobra pusnaktī un tā pēdējās rotas pienāca pie
Daugavas tiltiem 10.oktobrī agri no
rīta. Tiltu gali pār Daugavu bija
izgriezti, lai pretinieks nevarētu tos
izmantot. 10.oktobrī Bermonts ar radio starpniecību piedāvāja iesākt
pamiera sarunas, bet atbildi uz savu
aicinājumu nesaņēma.
Lai kopīgi atskatītos uz šiem Lat
vijas neatkarības nosargāšanai tik
svarīgajiem notikumiem, šā gada
10.novembrī, Jaunmārupes dabas
parkā aicinām uz pasākumu “Ber

27.oktobrī 18:00

17:00 pulcēšanās pie Mārupes vidusskolas
17:30 lāpu gājiens no Mārupes vidusskolas uz Mārupes
kapiem
18:00 piemiņas brīdis Mārupes kapos un piemiņas stēlas
Lācplēša ordeņa kavalieriem atklāšana.
pēc gājiena, Mārupes kultūras namā
19:00 Lāčplēša dienas koncerts kopā ar Ievu Akurāteri

Mārupes Kultūras namā

Sadziedāšanās koncerts MĀRUPĒ

UZ SIMTGADES SLIEKŠŅA

16.novembrī, no plkst. 17:30 līdz plkst. 20:00

ŠAI RUDENĪ

Jaunmārupes pamatskolā (Mazcenu aleja 4a, skolas
teritorijā)
Jaunmārupes pamatskolas valsts svētku pasākums
“Mana sirds ir Latvija!”

17.novembrī, 2018, plkst. 17:00,

Mārupes Kultūras namā
Latvijas valsts simtgadei veltīts svinīgais pasākums “Es
esmu Latvija!”

Koncertā piedalās:

17.novembrī, plkst. 22:00,

Mārupes Kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svētku
balle kopā ar Jelgavas bigbendu Raita Ašmaņa vadībā,
solists Ivars Jercums.
Pasākuma dresscode: Black Tie
Galdiņu rezervācija līdz 12.novembrim, rakstot uz
e-pastu kulturas.nams@marupe.lv. Galdiņu/vietu skaits
ir ierobežots!

Ādažu kultūras centra jauktais koris JUMIS
Mākslinieciskais vadītājs IMANTS KALNIŅŠ
Kormeistars OSKARS JESKE
Koncertmeistars EDGARS TOMŠEVICS
LLU vīru koris OZOLS
Mākslinieciskais vadītājs GUNTIS GALIŅŠ

18.novembrī, plkst. 08:11,

CSP jauktais koris MEDIĀNA
Mākslinieciskā vadītāja AIJA DIMZA
Kormeistare ILZE GRĒVELE

Jaunmārupes pamatskolas stadionā, Īvju iela 5/7
Latvijas simtgades akcija “Cimdotā Latvija”
Uzadi, sarūpē, dāvini rakstainus cimdus un 18.novembrīvalsts 100. dzimšanas dienā sasildi sevi un Latviju!
Mārupieši, ieskandināsim dzimšanas dienu! Uzvelkam
dūraiņus un tiekamies saullēktā no 08:11 līdz 08:45.
Imants Ziedonis rakstījis: “Latvieši iziet pasaulē ar
rakstainiem cimdiem un met tos tautas kultūras
dārgumu krātuvē pie persiešu paklājiem, indiešu un
japāņu zīda audumiem, ķīniešu porcelāna un krievu
kokgriezumiem...”

Jaunpils jauktais koris
Mākslinieciskā vadītāja LĀSMA POMMERE
Kormeistars AIGARS KALNIŅŠ
Mārupes Kultūras nama jauktais koris MĀRUPE
Mākslinieciskais vadītājs KALVIS OZOLIŅŠ
Diriģents ANDIS KLUČNIEKS
Koncertmeistars AGRIS PUĶE

11.novembrī, plkst. 17:00,

Pie Mārupes vidusskolas, Mārupes kapos un
Mārupes Kultūras namā
Lāčplēša dienas lāpu gājiens, piemiņas brīdis un
koncerts

2018.GADA

Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv

Dzimuši

SEPTEMBRĪ
Septembrī reģistrētie mirušie
Valentīns Gailišs - 1930.gads
Ausma Rudzīte -1931.gads
Anatolijs Bodenko - 1937.gads
Andris Lakstīgala - 1962.gads
Aleksandrs Matīss - 1938.gads
Olga Alksne - 1952.gads
Aivars Krūmiņš - 1953.gads
Dzintra Feldmane -1954.gads

8

montiāde Mārupes novadā”. Tā būs
iespēja uzzināt vairāk par šiem vēs
tures notikumiem, piedalīties ar
Brīvības cīņām saistītās aktivitātēs
un uzdevumos, dzirdēt latviešu
karavīru dziesmas, redzēt formas
tērpus, ieročus un sadzīves
priekšmetus, kā arī, iestājoties
krēslai, aizceļot laikā gandrīz 100
gadu tālā vēsturē, kļūstot par
liecinieku apmēram 20 minūšu ga
rai Brīvības cīņu kaujas epizodei
Mārupes novadā. Kopā pieminēsim
tos, kas atdeva savu dzīvību par
mūsu brīvību!
Mārupes novada notikumus Brīvības cīņu laikā pētījis Olaines Vēstures un mākslas muzeja vecākais
speciālists Māris Ribickis

17

Dzimuši

Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
14. un 28.oktobrī plkst.11.00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

6

Zēni

11

Laulības

Meitenes

14

Miruši

8

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

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

piektdiena, 12.oktobris 2018

