2018.GADA SEPTEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

ATKLĀTS MĀRUPES VIDUSSKOLAS
JAUNAIS STADIONS
4.septembrī svinīgā gaisotnē,
piedaloties Latvijas Futbola fede
rācijas prezidentam Kasparam
Gorkšam, griezta lenta un atklāts
Mārupes vidusskolas atjaunotais
stadions. Stadiona atklāšanas
pasākumu ar dziesmu ieskandinā
ja Mārupes sportistu, Zvejnieku
ģimenes jaunākā atvase Jurģis
Zvejnieks, ar krāšņu priekšnesumu
un akrobātiskiem trikiem pasāku
mu papildināja Mārupes vidussko
las aerobikas grupa.

M

ārupes novada Domes
priekšsēdētājs Mārtiņš
Bojārs: “Mārupes vidus
skolas stadiona rekonstrukcija ir bi
jusi pārdomāta un īstenota īsā lai
ka posmā. Stadions ir liels iegu
vums gan skolai, gan Mārupes nova
da iedzīvotājiem. Līdz šim Mārupes
vidusskolas stadions godam kalpo
jis vairāk kā 40 gadus. Skolas va
jadzībām ikdienā bieži lietots, pēdē
jos gadus tas bijis sliktā tehniskā
un vizuālā stāvoklī. Pieaugot
skolēnu skaitam novadā, līdztekus
aug arī vajadzības un nepieciešamī
ba pēc mūsdienu prasībām atbil
stošas sporta infrastruktūras, līdz
ar to stadiona pārbūve bija ļoti ak
tuāla skolas mācību procesa no
drošināšanai. Ceram, ka šajā sta
dionā savus talantus atklās un at
tīstīs daudzi mūsu jaunie sportisti,
kas nesīs novadam un Latvijai
olimpiskos panākumus.”
Stadiona pārbūve uzsākta 2017.
gada oktobrī un šī gada augustā
sporta objekts nodots ekspluatāci
jā. Stadiona atjaunošanas kopējās
izmaksas sastāda 1 594 438,29 eiro,
pašvaldībai ņemot aizņēmumu
Valsts kasē. Būvdarbus veicis SIA
“YIT INFRA Latvija”, savukārt būv
darbus uzraudzījis SIA “P.M.G.”, bet
autoruzraudzību veicis SIA “BELSS”.

Atklājot Mārupes vidusskolas stadionu, lentu svinīgi griež: (no labās) SIA “YIT INFRA Latvija” pārstāvis Andris Velmunsks, Latvijas Futbola federācijas prezidents Kaspars Gorkšs,
Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča, Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns, SIA “P.M.G.” pārstāvis
Gundars Spalis, SIA “BELSS” pārstāvis Deniss Mišēņins un būvuzraugs Tālis Sedulis.

Mārupes vidusskolas stadiona
teritorijā rekonstruēts sporta lau
kums ar mākslīgo segumu, veidojot
jaunu futbola laukuma un skrejceļu
virsmu klājumu. Stadiona teritorijā
uzstādītas jaunas daļēji segtas
tribīnes ar vieglu jumta konstrukci
ju, nodrošinot 300 sēdvietas, uz
stādītas publiskās BIO tualetes un
noliktavas sporta inventāram. Spor
totājiem pieejami arī brīvdabas
trenažieri, ir iespēja nodarboties ar

kārtslēkšanu un augstlēkšanu.
“YIT INFRA Latvija” pārstāvis An
dris Velmunsks: “Man bija patiess
prieks piedalīties šī stadiona
būvniecības procesā un ceru, ka šeit
tiks pavadīti daudz jauki, patīkami
brīži gan sporta stundās, gan pēc
skolas aktivitātēs. Novēlu izaugsmi
gan sportā, gan sevis attīstībā.”
Latvijas Futbola federācijas prezi
dents Kaspars Gorkšs, sveicot ar
jaunā stadiona atklāšanu: “Sešu

Novadā viesojies Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis
18.jūlijā darba vizītē Mārupes
novadā viesojās Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, lai
tiktos ar novada domes deputātiem,
vadošajiem speciālistiem un
uzņēmējiem.

A

pmeklējot Mārupes nova
da domi, Valsts prezidents
tikās ar pašvaldības
deputātiem un iestāžu vadītājiem.
Tikšanās laikā Valsts prezidents
tika iepazīstināts ar novada attīstī
bas tendencēm, aktuālajiem projek
tiem un nākotnes plāniem prioritāra
jās jomās. Tika diskutēts par tādiem
aktuāliem jautājumiem kā izglītības
iestāžu kapacitātes nepietiekamība
Mārupes novadā un bērnudārzu
pieejamības jautājumu risināšana.
Īpaša uzmanība tika pievērsta arī
pašvaldības sadarbībai ar uzņēmē
jiem un uzņēmējdarbības vides at
tīstības aktivitātēm.
Pēc vizītes Mārupes novada
domē Latvijas valsts prezidents Rai
monds Vējonis apmeklēja trīs nova
da uzņēmumus - “Polipaks”, “Vairog

piektdiena, 7. septembris 2018

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis (pirmais no kreisās) iepazīstās ar izstādi
“Mārupes novada stiprās ģimenes”

EU” un “UAV Factory”, kuri izmanto
inovatīvākos risinājumus ražošanas
procesā, izgatavo ražošanas iekār
tas un produkciju eksportam uz ār
valstīm.
Dienas noslēgumā tika organizē

ta tikšanās ar biedrības „Mārupes
Uzņēmēji” pārstāvjiem un lielāka
jiem novada uzņēmējiem, lai dis
kutētu par aktuālajiem uzņēmējdar
bības vides jautājumiem un prob
lēmām.

mēnešu laikā šis ir otrais stadions,
kas tiek atklāts Mārupes novadā.
Neliekuļojot varu teikt, ka Mārupes
novads pamazām kļūst par sporta
lielpilsētu. Šobrīd Latvijas izlase ir
sākusi gatavošanos spēlēm pret An
doru un mēs ļoti daudz runājam par
tādām vērtībām kā cīņasspars, vie
notība, lepnums. Novēlu, lai jaunais
stadions ir kā vienojošs elements,
kas rada piederību savam novadam
un valstij, motivējot sportistus

trenēties un sasniegt augstākas vir
sotnes.”
Kā ierasts, mācību gads Mārupes
vidusskolā iesācies ar sporta dienu,
ko šogad skolēni atklāja, sa
cenšoties dažādās sportiskās ak
tivitātēs jaunajā stadionā. Stadions
ikdienā būs pieejams arī iedzīvotā
jiem laikā, kad nenotiks skolas un
Mārupes Sporta centra nodarbības.
Ilze Žunde

Mārupes novada skolas
uzsāk jauno mācību gadu
Jauno 2018./2019. mācību gadu
Mārupes novadā uzsākušas četras
vispārējās izglītības iestādes, trīs
pašvaldības pirmskolas izglītības
iestādes, 20 pirmskolas grupas pie
trim vispārizglītojošām skolām, kā
arī Mārupes Mūzikas un mākslas
skola. Šogad audzis arī pirmklas
nieku skaits, kopumā 12 pirmajās
klasēs skolas gaitas uzsākuši 320
pirmklasnieku. Gatavojoties jauna
jam mācību gadam, izglītības
iestāžu infrastruktūrā veikti ievēro
jami ieguldījumi, Mārupes skolās
remontētas telpas, mācību procesa
nodrošināšanai un modernizēšanai
iegādāts jauns inventārs un mācību
līdzekļi, ieviestas arī jaunas in
terešu izglītības programmas.

P

ašvaldības skolas kopskaitā
apmeklēs 2581 skolēni,
savukārt pirmskolas izglītī
bas programmu pašvaldības di
binātajās izglītības iestādēs apgūs
1177 bērni. 667 mazie mārupieši ap
meklēs privātos bērnudārzus un

vairāk kā 150 pirmsskolas vecuma
bērni saņems privāto aukļu pakalpo
jumus. Mācību procesu pašvaldības
pirmskolas un vispārējās izglītības
iestādēs nodrošinās 373 pedagogi.
Mārupes vidusskolā savu pirmo
skolas gadu uzsākuši 117 pirmklas
nieki, kopumā četrās pirmajās
klasēs. Otro gadu būtiski pieaudzis
vidusskolnieku skaits, nokomplek
tējot nu jau četras 10.klases, kurās
mācības uzsāk kopumā 110 skolēni.
Vidusskolēnu skaits sasniedzis 241,
pēdējo divu gadu laikā palielinoties
par 37%. Tas ir lielākais pieaugums
vidusskolu grupā Pierīgā un aplieci
na mārupiešu izvēli vidējo izglītību
iegūt tieši Mārupes vidusskolā.
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, iegādāts jauns aprīkojums
klasēm, veikta apkures sistēmas at
jaunošana daļā skolas, kā arī izre
montēta skolas sporta zāle, virs tās
izveidojot papildus telpu radošām
darbnīcām.
turpinājums 5.lpp
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes lēmumi
31.jūlija ārkārtas sēdē
Lēma organizēt iepirkumu „Video
novērošanas sistēmas program
matūras, kameru un servera piegāde
un uzstādīšana”.
Atteica piešķirt AS „Mārupes ko
munālie pakalpojumi” papildus fi
nansējumu 6 634 775,01 eiro plus
PVN apmērā iepirkuma līgumu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Mārupē 4. kārta – Austru
mu, Dienvidu un Centra daļās”
noslēgšanai sakarā ar to, ka preten
dentu piedāvājumi iepirkumā
pārsniedz pasūtītāja budžetā plāno
tos finanšu līdzekļus. Ierosināja AS
“Mārupes komunālie pakalpojumi”
izbeigt iepirkumu bez rezultātiem un
sadarbībā ar domes Attīstības
nodaļu informēt atbildīgās institūci
jas par iepirkuma rezultātiem un tir
gus situāciju šajā jomā, lai rastu risi
nājumu turpmāka projekta realizāci
jai
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem Mārupes novada sportis
tiem.
22.augusta sēdē
Lēma par zemes ierīcības projek
tu apstiprināšanu, adreses un no
saukuma piešķiršanu, un lietošanas
mērķu noteikšanu vairākiem
nekustamajiem īpašumiem.
Lēma par konkursa „Mārupes

novada uzņēmēju gada balva 2018”
komisijas izveidi un apstiprināja tā
nolikumu.
Lēma par finansiālu atbalstu
vairākiem Mārupes novada sportis
tiem.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr.10/2018 „Par grozījumiem
Mārupes novada domes 2017. gada
18. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 3/2017 „Mārupes novada
pašvaldības sniegto sociālo pa
kalpojumu saņemšanas un samak
sas kārtība” precizētajā galīgajā re
dakcijā un Nr. 12/2018 „Grozījumi
Mārupes novada domes 2013. gada
25. septembra saistošajos noteiku
mos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansēju
mu Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā””.
Saskaņoja Jaunmārupes pamat
skolas, Mārupes vidusskolas,
Skultes sākumskolas un Mārupes
pamatskolas interešu izglītības pro
grammas 2018./2019., 2019./2020.,
2020./2021. mācību gadam.
Konceptuāli atbalstīja iepirkuma
„Būvprojekta izstrāde un autoruz
raudzība pirmskolas izglītības
iestādes jaunbūvei Jaunmārupē”
turpmāku organizēšanu.
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

Saimnieciskie darbi augustā
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Rotaļu laukuma gumijas seguma
nomaiņa un aktivitātes iekārtu pār
likšana pirmsskolas izglītības
iestādē Rožu ielā 35, Mārupē,
piedāvājumi iesniedzami līdz
11.08.2018.
Mārupes novada pašvaldības
iestāžu ugunsdzēsības signalizāci
jas sistēmas tehniskā apkope,
piedāvājumi iesniedzami līdz
11.09.2018
Jaunmārupes parka pārbūve,
piedāvājumi iesniedzami līdz
17.09.2018.
Ceļa C-10 pārbūve, notiek piedāvā
jumu izvērtēšana.
NOSLĒGTIE LĪGUMI
AS “VIADA Baltija” par degvielas
iegādi pašvaldības vajadzībām, līgu
ma summa 143 999,99 eiro bez

PVN.
SIA “City Playgrounds” par skeit
parka rampu piegādi un uzstādīša
nu Jaunmārupē, līguma summa 19
884,12 eiro bez PVN.
SIA “Scan-Plat Latvia LSEZ” par
tualetes ēkas/noliktavas piegādi un
uzstādīšanu Skultē, līguma summa
19 999 eiro bez PVN.
SIA “P un Būve” par Jaunmārupes
pamatskolas stadiona konteineru
tipa ģērbtuvju izbūvi, līguma sum
ma 169 999,94 eiro bez PVN.
ERGO Life Insurance SE par
Mārupes novada domes adminis
trācijas un domes pakļautības
iestāžu darbinieku personu risku ap
drošināšanu, līguma summa 347
318,40 eiro.
Domes izpilddirektora p.i.
Kristaps Ločs

Paziņojums par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš
5C, Mārupē, detālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2018.
gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.13 (protokols Nr.12) “Par
nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš
5C, Mārupē, Mārupes novadā (ka
dastra Nr. 80760031940), de
tālplānojuma projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai”. De
tālplānojuma izstrādes mērķis ir
veikt zemesgabala sadalīšanu
savrupmāju apbūvei ciema teritori
jā.
Publiskā apspriešana notiks no
14.09.2018. līdz 15.10.2018.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme notiks 2018.gada 20.sep
tembrī plkst.17.00 Mārupes novada
Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Ar detālplānojuma projektu pub
liskās apspriešanas laikā varēs
iepazīties Mārupes novada Attīstī
bas nodaļā (Daugavas iela 29,
Mārupe), pašvaldības darba laikā.
Elektroniskajā vidē ar detālplānoju
ma projektu varēs iepazīties
Mārupes novada pašvaldības inter
neta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Detālplānojumi sākot no 14.09.2018.
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Informācija tiek publicēta arī Latvi
jas ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 15.10.2018. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen
trā. Elektroniski priekšlikumi
iesniedzami ar elektronisko parak
stu, iesūtot tos uz elektroniskā pas
ta adresi: marupe@marupe.lv.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja
vārdu, uzvārdu un adresi, bet ju
ridiskām personām jānorāda nosau
kumu, adresi un reģistrācijas num
uru. Priekšlikumus iespējams iesūtīt
arī reģistrējoties Teritorijas attīstī
bas plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā
tienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

Noslēgusies Mārupes novada teritorijas plānojuma
grozījumu 1.redakcijas publiskā apspriešana
Ar Mārupes novada domes 2018.
gada 27.jūnija lēmumu Nr. 1 (sēdes
protok.Nr.10) publiskai apsprieša
nai tika nodota Mārupes novada
Teritorijas plānojuma 2014. - 2026.
gadam grozījumu 1. redakcija un
Vides pārskata projekts. Publiskā
apspriešana norisinājās laikā no
2018.gada 18.jūlija līdz 31.augus
tam un tās ietvaros tika rīkotas trīs
publiskās apspriešanas sanāksmes
- 16.augustā Tīrainē, 20.augustā
Mārupē un 23.augustā Jaun
mārupē. Sanāksmēs vadīja Teritori
jas plānojuma grozījumu izstrādātā
ji SIA “Grupa93”, piedaloties
Mārupes novada pašvaldības
pārstāvjiem.

T

eritorijas plānojuma grozī
jumi (turpmāk – TPG)
pamatā tiek veikti, lai
novērstu neatbilstības spēkā esoša
jam normatīvajam regulējumam,
līdz ar to grozījumi ir pakārtoti šim
mērķim, kā arī ievērojot Mārupes
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijā līdz 2026.gadam noteikto
teritorijas attīstības ilgtermiņa
redzējumu, mērķus un telpiskās at
tīstības perspektīvu.
Sanāksmēs tika sniegta in
formācija par būtiskākajām iz
maiņām teritorijas plānojumā - funk
cionālā zonējuma izmaiņām at
tiecībā pret spēkā esošo plānojumu
un par izmaiņām un papildinājumi
em Teritorijas izmantošanas un ap
būves noteikumos. Lai arī sanāks
mes saturiski būtiski neatšķīrās,
tomēr katrā no ciemiem vairāk tika
apskatītas tuvākajā apkārtnē ak
tuālās problēmas.
Pašvaldība novērtē novada
iedzīvotāju aktivitāti - sanāksmes
bija labi apmeklētas, kopumā pie
saistot vairāk kā 130 interesentus,
kā arī līdz TPG publiskās apspri
ešanas noslēgumam pašvaldībā
saņemti vairāk kā 200 iesniegumi ar
iebildumiem un priekšlikumiem par
sagatavoto TPG projektu. Jautāju
mi, kas bija svarīgi nekustamo
īpašumu īpašniekiem Tīraines
ciemā notikušajā sanāksmē, galve
nokārt skāra ielu un ceļu plānojumu,
ielu sarkano līniju novietojumu, da
bas un apstādījumu teritoriju izvie
tojumu.
Plašākas diskusijas Jaun
mārupes ciema sanāksmē raisīja

jautājums par derīgo izrakteņu
ieguves procesa organizēšanu un
ciema robežu noteikšanu, kā arī sa
biedrības iebildumi izskanēja par
paredzēto kūdras ieguves iespēju
purvā, meža daļā uz robežas ar
Olaines novadu, kur iepriekš veikts
ietekmes uz vidi novērtējums kū
dras ieguves lauku paplašināšanai
SIA “Rīgas meži” piederošā
īpašumā.
Mārupes ciemā notikušajā
sanāksmē tika izvērtēts pašvaldī
bas piedāvājums Bieriņu purva turp
mākam zonējumam, par ko saņem
ta gan kritika, gan ierosinājumi funk
cionālā zonējuma precizēšanai, par
ko tika nolemts detalizētāk di
skusiju
turpināt
atsevišķā
sanāksmē, pieaicinot visus terito
rijas īpašniekus. Daudz tika jautāts
un skaidrots attiecībā uz TPG 1.re
dakcijā paredzēto Bieriņu purva ter
itorijas sadalījumu zaļajai zonai un
publiskai apbūvei. Sanāksmē tika
vērsta uzmanība, ka funkcionālā
zona “publiskā apbūve” paredz arī
biroju ēku, tirdzniecības un pakalpo
jumu objektu un tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūvi, kā arī daudzdzīvokļu
un rindu māju apbūvi, līdz ar to
paredzams šajā teritorijā veidot
daudzfunkcionālu apbūvi, saglabā
jot novada ilgtspējīgā stratēģijā no
teikto mērķi attīstīt to kā novada ad
ministratīvo centru ar plašām pub
liskajām un rekreācijas teritorijām.
Aktīva diskusija noritēja arī par funk
cionālās zonas Jauktas centra ap
būves teritorijas (JC) dažādo apakš
zonu atšķirībām un izvietojumu
Mārupes novadā. Ņemot vērā, ka
JC4 zona, kurā kā papildizmantoša
na paredzēta arī iespēja veidot
vieglās ražošanas objektus, grozīju
mu 1.redakcijā noteikta diezgan
plašā teritorijā starp Mārupes ciemu
un Lidostu, aktīvi tika diskutēts par
nepieciešamību pasargāt esošo dzī

vojamo apbūvi no potenciālajām
ražošanas objektu ietekmēm. Ap
spriešanas pēdējās dienās daudz ie
bildumu saņemti par jauktas centra
teritorijas apakšzonas JC3 izveidi
Vētras ciema daļa, iebilstot pret
daudzdzīvokļu un biroju ēku iespē
jamo apbūvi apkārtnē, kur šobrīd
veidojas vienlaidus savrupmāju ap
būve.
Visi
saņemtie
nekustamo
īpašnieku un interesentu iesniegu
mi septembra beigās tiks izskatīti
sanāksmē, kāda jebkura plānošanas
dokumenta izstrādes gaitā tiek or
ganizēta pēc publiskās apspriedes
noslēgšanās un visu iesniegumu un
institūciju atzinumu apkopošanas.
Pēc iesniegumu izskatīšanas, to
iesniedzēji līdz novembra beigām
tiks rakstiski informēti par darba
grupas vērtējumu atbalstīt vai no
raidīt priekšlikumu. Sanāksmes pro
tokols, kurā tiek norādīts vērtējums
par katru iesniegumu, būs publiski
pieejams arī pašvaldības mājas lapā
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/
Attīstība un plānošana/Teritorijas
plānojums/Teritorijas plānojuma
2014.-2026.gadam grozījumu iz
strāde un Latvijas Vienotajā ģeotel
piskās informācijas portālā www.
geolatvia.lv sadaļā Teritorijas at
tīstības plānošana.
Par turpmāko TPG virzību – 1.re
dakcijas pilnveidošanu vai apsti
prināšanu, Mārupes novada Dome
lems pēc minētās sanāksmes,
izskatot Darba grupas sagatavoto
priekšlikumu par veicamajām iz
maiņām. Situācijā, ja būs ne
pieciešama TPG 2.redakcijas iz
strāde, tad teritorijas plānojuma
grozījumi atkal tiks nodoti pub
liskais apspriešanai. Aicinām sekot
līdzi jaunumiem Mārupes novada
pašvaldības mājas lapā un face
book.com/marupesgrozijumi.

Paziņojums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam
grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi
Mārupes novada pašvaldība
paziņo, ka 2018. gada 25.septembrī
plkst. 10.00 notiks darba sanāksme,
kurā izskatīs Mārupes novada Teri
torijas plānojuma 2014. - 2026. ga
dam grozījumu 1. redakcijas un

Vides pārskata projekta publiskās
apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus un institūciju atzinu
mus.
Sanāksmes norises vieta –
Mārupes novada Dome, Daugavas

ielā 29, Mārupē, Domes sēžu zālē
2.stāvā. Jautājumu gadījumā griez
ties pie Mārupes novada teritorijas
plānotājas Daces Žīgures, e-pasts:
dace.zigure@marupe.lv,
tālr.67149862.

19. un 20.septembrī SIA “Eco Baltia vide” Mārupē organizē lielgabarīta
un mājsaimniecībā radušos bīstamo atkritumu izvešanas akciju
Ņemot vērā lielo iedzīvotāju in
teresi, SIA “Eco Baltia vide” orga
nizē lielgabarīta un mājsaimniecībā
radušo bīstamo atkritumu iz
vešanas akciju Mārupes novadā no
mājsaimniecībām divas dienas –
19. un 20 septembrī.

P

ieteikt lielo un bīstamo at
kritumu izvešanu ir aicināts
ikviens Mārupes novada
iedzīvotājs, zvanot pa tālr. 8717 vai
rakstot uz marupe@ecobaltiavide.
lv līdz 14. septembrim, obligāti
norādot atkritumu veidu, aptuveno
apjomu un savākšanas vietu.
Atkritumu veida un apjoma

norādīšana ir būtiska kvalitatīva pa
kalpojuma sniegšanai, lai varētu
plānot, kāda veida un apjoma atkri
tumu savākšanas mašīnas sūtīt.
Pieteikto lielgabarīta un bīstamo
atkritumu savākšana notiks š.g. 19.
un 20. septembrī, sākot no plkst.
7:00 visas dienas garumā. Lai no
drošinātu pieteikto atkritumu iz
vešanu, atkritumi ir jāizliek pietei
kumā norādītajā vietā, ārpus iežogo
tas teritorijas, kas ir pieejama “Eco
Baltia vide” darbiniekiem. Pašiem
atrasties klāt savākšanas laikā nav
nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi,

ko izmēru dēļ nevar ievietot atkri
tumu tvertnēs (mēbeles, matrači
u.c.).
• Sadzīvē radušies bīstamie atkri
tumi, t.sk. elektroiekārtas (bateri
jas un akumulatori, sadzīves elek
troiekārtas, viens komplekts vie
glo automašīnu riepu bez diskiem,
spuldzes u.c.). Sīkāka informāci
ja par nododamajiem atkritumu
veidiem www.ecobaltiavide.lv
Veicot izvešanu, netiks savākti
cita veida atkritumi, kā piemēram,
sadzīves atkritumi un būvgruži
(podi, vannas, palodzes, durvis logi
u.c. ražošanas atkritumi, kas
radušies būvniecības procesā).

piektdiena, 7. septembris 2018

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Pašvaldība aicina pieteikties līdzfinansējumam
centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2018
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 27. jūnija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 9
Grozījumi Mārupes novada
domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010
„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā”

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2018
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 27. jūnija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 23
Grozījumi Mārupes novada
domes 2016. gada 21. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 47/2016
„Par Mārupes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centrali
zētajai kanalizācijas sistēmai””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta sesto daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2016. gada 21. decembra saistoša
jos noteikumos Nr. 47/2016 „ Grozī
jumi Mārupes novada domes 2016.
gada 21. decembra saistošajos no
teikumos Nr. 47/2016 „Par Mārupes
novada pašvaldības līdzfinansēju
ma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanali
zācijas sistēmai” šādus grozījumus:
1. Saistošo noteikumu 3.1 apakš
punktu aiz vārda „viendzīvokļa” pa
pildināt ar vārdiem „vai daudz
dzīvokļu”.
2. Izteikt Saistošo noteikumu 5.,
6., 7., 8. un 9. punktu šādā redakci
jā:
„5. Līdzfinansējumu piešķir privāt
personai:
5.1. fiziskai personai, kurai ze
mesgrāmatā ir nostiprinātas īpašu
ma tiesības uz 3. punkta prasībām
atbilstošu nekustamo īpašumu un
tās deklarētā dzīvesvieta vismaz
vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas ir 3.punkta prasībām
atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās
pirmās un otrās pakāpes radinieki
vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā
esošā personai, aizgādnībā esošā
persona, kuru deklarētā dzīvesvieta
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
10/2018
Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 27. jūnija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 36
Precizēti ar Mārupes novada
domes 2018. gada 22. augusta
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr. 17
Grozījumi Mārupes novada do
mes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017
„Mārupes novada pašvaldības snie
gto sociālo pakalpojumu saņem
šanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pa
kalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3. panta trešo daļu
Izdarīt Mārupes novada domes
2017. gada 18. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 3/2017 „Mārupes

piektdiena, 7. septembris 2018

Izdoti pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 4. punktu, 5. punktu un 6.
punktu
Izdarīt Mārupes novada domes
2010. gada 18. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 11/2010 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes
novadā” šādu grozījumu:
Papildināt Saistošos noteikumus
ar 112. punktu šādā redakcijā:
„112 Par pašvaldības apbūves no
teikumu pārkāpšanu nekustamā

īpašuma īpašniekam, vai, ja tāda
nav, tiesiskajam valdītājam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskām personām līdz EUR 500,00,
juridiskām personām – līdz EUR
1000,00.
Par tādām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām per
sonām līdz EUR 800,00, juridiskām
personām – līdz EUR 1500,00.”
Domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs

vismaz vienu gadu pirms pieteiku
ma iesniegšanas ir 3.punkta
prasībām atbilstošajā īpašumā, at
bilst vismaz vienam 6.punktā
minētajam kritērijam;
5.2. juridiskai personai, kura uz
pārvaldīšanas līguma pamata ap
saimnieko un pārvalda 3. punkta
prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju, ja tai ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lē
mumu ir piešķirtas tiesības vai
uzdots pienākums nodrošināt
pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai
6. Līdzfinansējuma piešķiršanas
kritēriji fiziskām personām:
6.1. personai ir piešķirts trūcīgas
personas statuss;
6.2. personai ir piešķirts mazno
drošinātas personas statuss;
6.3. personai ir 3 (trīs) vai vairāk
nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18
gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3
nepilngadīgo bērnu deklarētā dzī
vesvieta ir Mārupes novada admini
stratīvajā teritorijā;
6.4. persona ar 1. vai 2. grupas in
validitāti vai bērns invalīds;
6.5. politiski represēta persona;
6.6. Černobiļas atomelektrostaci
jas avārijas seku likvidēšanas dalīb
nieks;
6.7. Afganistānas kara dalībnieks
6.8. Nacionālās pretošanās kustī
bas dalībnieks;.
6.9. vientuļais pensionārs;
6.10. personai, kuras apgādībā ir
bērns (-i) līdz 18 gadu vecumam,
kura (-u) deklarētā dzīvesvieta ir tajā
pašā nekustamajā īpašumā, kuram
tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
6.11. pensionārs.
7. Privātpersonai neatkarīgi no
tās atbilstības 5. un 6. punktā iz
virzītajām prasībām, līdzfinansēju
mu nepiešķir, ja
7.1. 5.1.punktā minētai personai
ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Mārupes novadā vai
5.2.punkta piemērošanas gadījumā

– ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds vismaz par vienu dzīvokļa
īpašumu daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā;
7.2. nekustamajā īpašumā, kuram
plānota
pieslēguma
izbūve,
Mārupes novadā normatīvajos ak
tos noteiktajā kārtībā konstatēti
būvniecības noteikumu pārkāpumi;
7.3. privātpersonai ir parādi
pašvaldības kapitālsabiedrībai – ak
ciju sabiedrībai „Mārupes komunā
lie pakalpojumi” (turpmāk tekstā –
kapitālsabiedrība).
8. Līdzfinansējums tiek piešķirts:
8.1. 100% apmērā no pieslēguma
kopējām izmaksām (4. punkts), bet
ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu,
5.1 punktā norādītajām personām,
ja tās atbilst 6.1 - 6.9 apakšpunktos
norādītajiem kritērijiem;.
8.2. 80 % apmērā no pieslēguma
kopējām izmaksām (4. punkts), ku
ras nav lielākās par 2500,00 EUR
par viena nekustamā īpašuma
pieslēgumu, 5.1 punktā norādītajām
personām, ja tās atbilst 6.10 un
6.11 apakšpunktos norādītajiem
kritērijiem;
8.3. 100% apmērā no pieslēguma
kopējām izmaksām (4. punkts), bet
ne vairāk kā 5000,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu
5.2 punktā norādītajām personām.
9. Noteikumu 8.1 un 8.2 punktā
apakšpunktos noteiktais līdzfi
nansējuma apmēra ierobežojums
2500,00 EUR var tikt palielināts līdz
5000,00 EUR gadījumā, ja pieslēgu
ma izbūves rezultātā to varēs
izmantot vēl ne mazāk kā divi 3.
punkta prasībām atbilstoši nekusta
mie īpašumi, neskaitot līdzfinansē
jumu saņēmušās privātpersonas
nekustamo īpašumu.”

novada pašvaldības sniegto sociā
lo pakalpojumu saņemšanas un sa
maksas kārtība” (turpmāk tekstā –
Saistošie noteikumi) šādus grozīju
mus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu 10.
punktu šādā redakcijā:
„10. Tiesības saņemt šo sociālo
pakalpojumu ir pensijas vecumu
sasniegušām personām, personām
ar I un II grupas invaliditāti, un per
sonām ar prognozējamu invaliditā
ti invaliditātes statusa iegūšanas
procesa periodā, ja nepieciešamais
sociālās aprūpes pakalpojums
pārsniedz aprūpei mājās vai dienas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā noteikto apjomu un pa
kalpojuma saņēmēja deklarētā dzī
vesvieta pirms pakalpojuma pie
prasīšanas Mārupes novada admin
istratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā
1 (vienu) gadu.”
2. Izteikt Saistošos noteikumu ar
13. punktu šādā redakcijā:
„13. Tiesības saņemt šo pakalpo
jumu ir:

13.1. pilngadīgām peronām,
kurām nepieciešamais pakalpoju
ma apjoms pārsniedz aprūpei mā
jās vai dienas aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institucijā noteikto
apjomu un kuru ģimenes locekļi ne
spēj nodrošināt personai ne
pieciešamo aprūpi nodarbinātības
vai citu iemeslu dēļ, personas at
veseļošanās periodā vai līdz pa
kalpojuma saņemšanai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās reha
bilitācijas institūcijā, līdz 45 (četrde
smit piecām) diennaktīm kalendāra
jā gadā;
13.2. bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, kuriem izsniegts Ve
selības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas atzinums par
īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem, līdz 30 (trīsdesmit)
diennaktīm kalendārajā gadā”

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanali
zācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība iz
sludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Veicot grozījumus sais
tošajos noteikumos, papildināts to personu loks, kas var pieteikties uz
pašvaldības atbalstu.

A

r Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija sēdes Nr.10 lēmu
mu Nr.23 ir stājušies spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.
47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķirša
nu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”,
papildinot to personu loku, kas var pieteikties uz pašvaldības atbalstu
kanalizācijas pieslēguma izbūvei. Tagad uz pašvaldības atbalstu var pre
tendēt arī pensionāri un personas, kuru apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu
vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā,
kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve. Tāpat uz atbalstu var pretendēt
juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un
pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ir piešķirtas tiesības no
drošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.
Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2018.gada
11.septembra līdz 10.oktobrim (ieskaitot) Mārupes novada domē, Klientu
apkalpošanas centrā, 1.stāvā (Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167) ar norādi „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizāci
jas pieslēguma izbūvei”. Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.
Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt:
1) fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesī
bas uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanali
zācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pi
eteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās pirmās un otrās pakāpes ra
dinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā es
ošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pietei
kuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām
atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas
kritērijam;
2) juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnie
ko un pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbil
stošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai
uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvo
jamajai mājai.
Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:
• personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
• personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
• personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem,
ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir
Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
• persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds;
• politiski represēta persona;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
• Afganistānas kara dalībnieks;
• Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
• vientuļais pensionārs;
• personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u
deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek
paredzēta pieslēguma izbūve;
• pensionārs.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds Mārupes novadā; nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēgu
ma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kon
statēti būvniecības noteikumu pārkāpumi; un/vai ja personai ir parādi
pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.
Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu. Papildinātajām personu kategorijām
(pensionārs un persona, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam)
līdzfinansējums tiek piešķirts 80% apmērā no pieslēguma kopējām iz
maksām, kuras nav lielākas par 2 500,00 EUR par viena nekustamā īpašu
ma pieslēgumu. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 EUR,
persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.
Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 EUR var tikt palielināts
līdz 5 000,00 EUR, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl
ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu
saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.
Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no
pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 EUR par viena
nekustamā īpašuma pieslēgumu.
Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem ir paredzējusi
80 600 EUR.
Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja ir iz
pildītas šādas prasības:
• nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir eksplua
tācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
• pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais
kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašu
mam;
• pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas
sistēmas izbūvi.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:
• pieteikums (pieejams www.marupe.lv vai domes Klientu apkalpošanas
centrā);
• dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu
atbilstību līdzfinansējuma saņēmēja kritērijiem;
• zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas
un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.
Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītā
jas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv.
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MĀRUPES NOVADA

UZŅĒMĒJU
DIENAS 2018
15.-19.oktobris

Skolēnu mācību ekskursijas uz Mārupes novada uzņēmumiem
Mārupes novada Dome kopā ar biedrību “Mārupes uzņēmēji” un
“Biznesa Vēstniecību” aicina novada uzņēmējus piedalīties “Mārupes
novada uzņēmēju dienas 2018” aktivitātēs un pasākumos. Mārupes
novada uzņēmēji ir aicināti 18.oktobrī uzņemt savos uzņēmumos,
darbnīcās, ražotnēs Mārupes izglītības iestāžu audzēkņus.
Apmeklējuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar uzņēmējdarbības
vidi, dažādām profesijām, uzklausīt personīgo pieredzi un redzēt
ražošanas un pakalpojuma procesus, lai paplašinātu jauniešu redz
esloku par darbu dažādās nozarēs un to iespējām.
Lūdzam pieteikties līdz 1.oktobrim, rakstot uz e-pastu:
jolanta.kursisa@marupe.lv
Mārupes mājražotāji, amatnieki un mākslinieki tiek aicināti dalīties
ar savu arodu
Uzņēmēju dienas ietvaros tiek organizēts pasākums “Iepazīsti un
izmēģini meistara arodu”, kas notiks 18.oktobrī, no plkst. 10:00 –
16:00, Mārupes Kultūras nama zālē.
Visi mājražotāji, amatnieki un mākslinieki tiek aicināti pulcēties
kopā un dalīties ar sava amata prasmēm. Aicinām parādīt Mārupes
izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī ikvienam Mārupes iedzīvotājam
savu meistarību un radošo darbu, dodot iespēju apmeklētājiem prak
tizēties meistara arodā.
Paralēli pasākumam tiek organizēts tirdziņš, kur būs iespējams
iegādāties meistaru darināto produkciju.
Lūdzam pieteikties līdz 1.oktobrim, rakstot uz e-pastu:
jolanta.kursisa@marupe.lv

Mārupes novada pašvaldībā plānots veidot
kopienu atjaunojamās enerģijas projektus
Mārupes novada pašvaldība kā
asociētais partneris sadarbībā ar
Rīgas Plānošanas reģionu INTER
REG VB Baltijas jūras reģiona pro
grammas 2014.-2020.gadam iet
varos kopā ar vēl citām 8 Eiropas
valstīm ir iesaistījusies projektā
“Co2mmunity” par vietējo iedzīvotā
ju grupu (kopienu) atjaunojamās
enerģijas projektu kopradīšanu un
kopfinansēšanu. Projekta ievie
šanas laiks ir no 2017.gada 1.okto
bra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

P

rojekta mērķis ir palielināt
sabiedrības zināšanas par
kopienu enerģijas projektu
attīstību, palielināt politikas veidotā
ju un energoplānošanas speciālistu
kapacitāti atbalstīt atjaunojamo
energoresursu izmantošanu kopie
nu enerģijas projektos un veicināt
atjaunojamo energoresursu plašāku
un efektīvāku izmantošanu.
Par kopienu enerģijas projektiem
sauc projektus, ko veido, ievieš un
līdzfinansē paši iedzīvotāji sadar
bībā ar pašvaldību, biznesa sektoru
u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un
sniedz būtisku ieguldījumu augstā
ka atjaunojamās enerģijas īpatsvara

Sākusies Grantu programmas (ie)dvesma
konkursa projektu iesniegšana

G

rantu programmas aizsācē
jiem SEB bankai, Jūrmalas
pilsētai, kā arī Mārupes un
Olaines novadiem, šogad pievieno
jušies arī Siguldas un Ķekavas nova
di, paplašinot grantu programmas
darbības teritoriju un finansējuma
apjomu. Katrs no partneriem
piešķirs 10 000 eiro, uz kuru varēs
pretendēt šo piecu pašvaldību teri
torijā reģistrētie uzņēmumi, kuri
dibināti pirms ne vairāk kā trim ga
diem, kā arī šajās pašvaldībās dzī
vojošie iedzīvotāji, kuri vēlas īstenot
savas biznesa idejas.
Maksimālā naudas summa vie
nam grantam ir 10 000 eiro, un
šogad plānots izsniegt vismaz
sešus grantus. Granta līdzekļus
uzņēmēji varēs izmantot mērķiem
esošā biznesa attīstīšanai vai arī
jauna uzņēmuma izveidei, lai uzsāk
tu savu biznesu.
Iesniegtos projektus vērtēs žūri
jas komisija, kuras sastāvā būs
uzņēmējdarbības profesionāļi un
pašvaldību pārstāvji.
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma veidlapa;
• uzskaites veidlapa par sniedza
mo informāciju de minimis atbals
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ta piešķiršanai;
• granta pretendenta (vienas per
sonas vai iesaistīto darbinieku)
CV;
• citi dokumenti, kurus pretendents
uzskata par nepieciešamu
iesniegt (fotogrāfijas, shēmas,
rasējumi, u.c.).
Projektu pieteikumu iesniegšanas
termiņš: no 2018. gada 3. septem
bra līdz 3. oktobra plkst. 14:00.
Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumus var iesniegt personī
gi, elektroniskā formā vai nosūtot
pa pastu. Pieteikumu personīgi
iesniegt iespējams Mārupes nova
da domē, 1.stāvā, Klientu ap
kalpošanas centrā. Adrese: Dauga
vas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167. Pieteikumu elek
troniski iesniegt iespējams, ne
pieciešamo dokumentāciju nosūtot
uz e-pasta adresi iedvesma@seb.lv.
Saņemto pieteikumu atlase no
tiks trīs kārtās, izvērtējot gan to at
bilstību programmas kritērijiem, gan
biznesa plānu un idejas potenciālu,
kā arī dalībnieku prezentācijas un
atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Projektu prezentācijas: 30.okto
bris un 31.oktobris.
Uzvarētāju paziņošana un apbal
vošana: 15.novembris.
Plašāka informācija par grantu
programmu, nolikumu un tajā at
balstītajiem projektiem, kā arī veid
lapas pieejamas www.seb.lv/ie
dvesma.

jaunojamās enerģijas projektu kop
radīšanai un īstenot kopienu enerģi
jas pilotprojektu.
Vai esat kādreiz apsvēruši, kā tiek
tērēta elektroenerģija un siltum
enerģija Jūsu mājvietā – kur ir vis
lielākais patēriņš un kur patēriņš ir
lieks? Vai esat aizdomājušies par
energoefektivitātes pasākumiem,
kas nodrošinātu enerģijas patēriņa
samazinājumu?
Aicinām Jūs līdz š.g. 28.septem
brim aizpildīt nelielu aptauju par
kopienu enerģijas projektu attīstību
ar mērķi saprast novada iedzīvotā
ju interesi par kopienu atjauno
jamās enerģijas projektiem. Aptau
ja pieejama www.marupe.lv.
Projekta kontaktpersona: Mār
upes novada domes Attīstības
nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, tālr.:
67149875, e-pasts: ilze.kremere@
marupe.lv.

Aicinām izmantot bibliotēkas sniegtās iespējas!

Kontaktpersona Jolanta Kursiša
Uzņēmējdarbības attīstības konsultante,
tālr.: 67149875, 29330721

3.septembrī sākusies Grantu pro
grammas (ie)dvesma konkursa pro
jektu iesniegšana. Šogad jaunajiem
uzņēmējiem pieejamais finansē
jums pieaudzis līdz 60 000 eiro un
maksimālā summa vienam grantam
ir 10 000 eiro.

sasniegšanai enerģijas ražošanā
Eiropā.
Projekta Co2mmunity ietvaros
plānots kopīgi veidot zināšanas par
kopienu enerģijas projektiem, iz
strādāt nepieciešamos instrumen
tus un integrēt kopienu enerģijas
pieeju reģionu un pašvaldību
stratēģijās un programmās.
Baltijas jūras reģionā vairāki
reģioni ir uzsākuši projektus ko
pienu enerģijas stratēģijas ievie
šanā, kamēr citi ir potenciāli sekotā
ji vai atrodas agrīnā attīstības pos
mā. Tādēļ šī projekta mērķis ir arī
uzsākt pārrobežu pieredzes ap
guves procesus starp līderiem un
sekotājiem, un stiprināt Baltijas
jūras reģiona plānotāju kapacitāti
kopienu enerģijas jomā.
Projekta ietvaros Mārupes nova
da pašvaldībā plānots izveidot vie
tējo iedzīvotāju grupu (kopienu) at

Aizvadīta karsta vasara. Neska
toties uz to, Mārupes novada
Mazcenas bibliotēka bija atvērta
visu laiku, lai pieaugušie lasītāji
nepalaistu garām literatūras aktua
litātes, bet mazie tiktu pie skolā
ieteicamajām lasīšanas grāmatām.

T

uvojoties rudenim, gribam
atgādināt par mūsu bib
liotēkas pakalpojumiem un
aicināt pie mums jaunus lasītājus.
Bibliotēka atrodas skaistās telpās
Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3,
Sabiedriskās ēkas 2. stāvā. Iespē
jams izmantot arī liftu. Bibliotēkā at
radīsiet grāmatas katrai gaumei –
gan uzziņu literatūru, gan daiļlitera

tūru, gan jaunākos bestsellerus.
Regulāri sekojam līdzi izdevniecību
piedāvājumam un cenšamies
iegādāties kvalitatīvu literatūru. Uz
klausām arī mūsu lasītāju vēlmes
un vajadzības. Īpaša uzmanība tiek
veltīta latviešu oriģinālliteratūrai.
Iegādājamies arī nozaru literatūru,
par ko īpaši interesējas studenti.
Pateicoties Mārupes pašvaldības
atbalstam un izpratnei, grāmatu
klāsts tiek papildināts gandrīz kat
ru mēnesi. Grāmatas tiek izsniegtas
uz mājām periodā līdz vienam mē
nesim.
Bibliotēkā piedāvājam arī plašu
periodisko izdevumu klāstu. Šogad
ir pieejami vairāk nekā 50 dažādu
nosaukumu žurnāli un avīzes. Pre
ses izdevumus izsniedzam uz mā
jām periodā līdz divām nedēļām.
Visi bibliotēkas darbības procesi
ir automatizēti. Elektroniskais kata
logs pieejams ikvienam interesen
tam Mārupes novada domes mā
jaslapā sadaļā Kultūra / Mazcenas
bibliotēka. Tur atradīsiet arī in
formāciju par bibliotēkas darba lai
ku un aktualitātēm.
Par to, cik mūsu bibliotēkā ir mā
jīgi un skaisti, tagad ir iespējams
pārliecināties ikvienam, izstaigājot
3D virtuālo tūri, kas arī pieejama mā
jaslapā.
Bibliotēkā var izmantot arī bez
maksas publisko internetu un dato

rus. Piedāvājam arī kopēšanas,
skenēšanas un izdrukas pakalpoju
mus.
Mūsu mazajiem lasītājiem ir
iekārtots mājīgs bērnu stūrītis. Tajā
bērni var lasīt ne tikai savas mīļākās
grāmatiņas, bet arī rotaļāties un
spēlēt aizraujošas galda spēles.
Organizējam arī dažādus pasāku
mus – tikšanos ar rakstniekiem un
citām interesantām personībām.
Bibliotēkā notiek arī dažādas meis
tarklases gan pieaugušajiem, gan
bērniem.
Mūsu pakalpojumu klāsts ir plašs,
bet esam atvērti jūsu idejām un
priekšlikumiem. Vēlamies, lai bib
liotēka Mārupes novada iedzīvotā
jiem kļūtu par vietu, kur satikties,
iegūt jaunas zināšanas un pilnvei
dot sevi.
Kā teicis slavenais britu rakst
nieks Nīls Geimens: “Bibliotēka – tā
ir brīvība. Brīvība lasīt, brīvība kon
taktēties. Tā ir izglītība!
Vēlamies arī atgādināt, ka 22. sep
tembrī būs atkal iespēja mainīties
ar grāmatām! Grāmatu maiņas
punkts darbosies Mārupes Domes
iekšpagalmā no 10 – 15 tiem
Rudens ražas gadatirgus un aktīvā
tūrisma sezonas noslēguma iet
varos. Uz tikšanos!
Mazcenas bibliotēkas vadītāja
Inta Šalme

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” izstrādājusi
Rīcības plāna trokšņa samazināšanai projektu
VAS “Starptautiskā lidosta
“Rīga””, sadarbojoties ar paš
valdībām, valsts institūcijām, avio
kompānijām un VAS “Latvijas gaisa
satiksmi”, ir izstrādājusi Rīcības
plāna trokšņa samazināšanai pro
jektu (turpmāk – Rīcības plāns).

R

īcības plāns attiecas uz ter
itoriju, kuru skar gaisa kuģu
troksnis Mārupes, Babītes
novada un Rīgas pilsētas teritorijās.
Sabiedrība tiek aicināta iepazīties
ar Rīcības plānu no 2018. gada 18.
septembra interneta vietnē www.ri
ga-airport.com / Par lidostu / Vide /
Vides troksnis / Trokšņu samazi
nāšanas rīcības plāns.
Sabiedrība ir aicināta iesniegt rak

stiskus priekšlikumus pa e-pastu
J.Brizs@riga-airport.com līdz 2018.
gada 18. oktobrim vai klātienē sa
biedrības informēšanas sanāksmju
laikā.
Sabiedrības informēšanas sa
nāksmes tiks organizētas:
• 2018. gada 10. oktobrī plkst.
18:00 Jaunmārupes pamatskolā,
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
• 2018. gada 8. oktobrī 18:00
Babītes novada pašvaldības Kul
tūrizglītības centrā, Jūrmalas iela
14a, Piņķi, Babītes pagasts,
Babītes novads.
Rīcības plāns iekļauj pasākumus,
kas paredz:
• mazināt gaisa kuģu dzinēju pār

baužu ietekmi uz Skultes ciemu;
• palielināt skrejceļa galu ma
nevrēšanas ceļu izmantošanas
īpatsvaru nakts laikā;
• optimizēt gaisa kuģu pacelšanās
vertikālo profilu;
• mazināt pārlidojumus pār Jaun
mārupes un Vētras ciemiem na
kts laikā;
• dažādus pasākumus komunikāci
jas ar sabiedrību uzlabošanai;
• veikt izpēti par finanšu instrumen
tu ieviešanu klusāku gaisa kuģu
tipu veicināšanai.
Kontaktinformācija - www.ri
ga-airport.com, Lidosta “Rīga” 10/1,
Mārupes novads, LV 1053. Jautāju
mos par Rīcības plānu zvanīt 670 60
435.

piektdiena, 7. septembris 2018
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Mārupes novada skolas uzsāk jauno mācību gadu

Šogad Zinību dienu Mārupes vidusskola atzīmē jaunajā stadionā.

Lielākās investīcijas izglītībā
šogad novirzītas Mārupes vidus
skolas stadiona pārbūvei. Stadiona
teritorijā rekonstruēts sporta lau
kums ar mākslīgo segumu, veidojot
jaunu futbola laukuma un skrejceļu
virsmu klājumu, uzstādītas jaunas,
daļēji segtas tribīnes, nodrošinot
300 sēdvietas. Sportotājiem pieeja
mi arī brīvdabas trenažieri, ir iespē
ja nodarboties ar kārtslēkšanu un
augstlēkšanu. Stadions būs piee
jams arī iedzīvotājiem laikā, kad tajā
nenotiks skolas vai Mārupes spor
ta centra nodarbības.
Eiropas rekonstrukcijas un attīstī
bas fonda projekta “Mārupes vi
dusskolas mācību vides uzlaboša
na” ietvaros visu mācību gadu
turpinās Mārupes vidusskolas
jaunās piebūves būvniecības darbi,
tos plānots pabeigt līdz nākamā
gada augustam.

Jau trešo gadu Mārupes vidus
skola aktīvi piedalās Latvijas Olimp
iskās komitejas projektā “Sporto
visa klase”, turklāt pagājušajā mācī
bu gadā 4.c klases sportotāji izcīnī
ja zelta medaļu savā vecuma grupā.
Kopumā šajā projektā šogad startē
jau 4 klases.
Jaunmārupes pamatskola 20
18./2019. mācību gadu uzsāk lab
iekārtotās mācību telpās, kuras no
drošinātas ar jaunām tehnoloģijām.
Skolas gaitas uzsākušas četras
pirmās klases, kopā 108 pirmklas
nieki. Šogad Jaunmārupes pamat
skolas skolēniem būs pieejamas
jaunas interešu izglītības nodarbī
bas – datorgrafikas un projek
tēšanas pulciņš, kā arī aktīvās vides
tūrisma pulciņš. Skola arī šogad
turpinās pagājušajā gadā iesāktās
Junior Achievement Latvija skolēnu
mācību uzņēmumu programmas un

mācību metodes īstenošanu, kas
ļauj skolēniem pilnveidot savas
prasmes uzņēmējdarbībā.
Mārupes pamatskolā nokomplek
tētas trīs pirmās klases, kurās sko
las gaitas uzsāk 80 pirmklasnieki.
Gatavojoties jaunajam mācību gad
am, veikti dažādi mācību vides
uzlabošanas darbi, telpu kos
mētiskie remonti. Jaunajā mācību
gadā skolēniem tiks piedāvāti vairā
ki jauni interešu izglītības pulciņi –
balets, jaunrade “Laiks kultūrai”,
džudo nodarbības, kā arī stila mācī
ba “Veidosim tavu stilu kopā”. Sko
la uzsāk dalību Eiropas Erasmus
projektā “Mūsdienīgu skolotāju
zināšanas veido nākotnes cilvēku”,
kura ietvaros pedagogi papildinās
savas zināšanas novatoriskas mācī
bu procesa pieejas ieviešanā mācī
bu stundās.
Mārupes novada Skultes sā
kumskolā 1.klasē šogad mācīsies
15 pirmklasnieki. Skola piedāvā
mācības apgūt gan mazākumtautī
bu, gan vispārējās izglītības pro
grammā, kā arī speciālās izglītības
programmā, strādājot ar bērniem,
kuriem ir mācību un/vai valodas
traucējumi. Arī Skultes sākumskolā
vasaras brīvlaikā veikti remontdar
bi.
Mārupes Mūzikas un mākslas
skola, kas ir vienīgā profesionālās
izglītības iestāde novadā, jauno
mācību gadu uzsāks paplašinātās
telpās, ierīkojot klases arī bijušajās
Mārupes pašvaldības policijas tel
pās. Šogad mācības profesionālās
ievirzes programmās un interešu
izglītībā apgūs 450 bērni. Klāt nāku
si jauna profesionālās ievirzes pro
gramma Mežrags, iegādāti vairāki

Mūsdienu skolotāja zināšanas veido nākotnes cilvēku jeb
Erasmus+ programmas projekts Mārupes pamatskolā
Mārupes pamatskolā laika peri
odā no 2018. gada oktobra līdz
2019. gada decembrim tiks reali
zēts projekts “Mūsdienīgu skolotā
ju zināšanas veido nākotnes cil
vēku” ar Eiropas Savienības Eras
mus+ programmas līdzfinansējumu
22 266,00 € apjomā. Projekta nr.
2018-1-LV01-KA101-046870. Pro
jekta vadītāja Mārupes pamatsko
las direktore Sigita Sakoviča, pro
jekta koordinatore - Daiga Krieviņa.

P

rojekta ietvaros desmit
dažādu jomu skolotāji no
Mārupes pamatskolas sā
kumskolas un pamatskolas dosies
uz pieciem dažādiem skolotāju
kursiem Portugālē un Slovēnijā. Gal
venais projekta mērķis ir dot iespē
ju skolotājiem no Mārupes
pamatskolas gūt pieredzi un
zināšanas daudzpusīgu, interna
cionālu mācību metožu piedāvā
jumā Eiropā, kā arī ieskatu starptau
tiskā skolotāju sadarbības modelī
un svešvalodu apguvē, lai pēc mo
bilitātes veidotu novatoru mācību
procesa pieeju mācību stundās un

dalītos ar citiem skolotājiem Latvi
jā kursu/semināru/meistarklašu iet
varos. Nozīmīgi, ka katrs skolotāju
kolektīvs pēc atgriešanās no mobili
tātes Mārupes pamatskolā novadīs
vismaz vienu eTwinning platformā
izveidotu starptautisku projektu,
kurā tiks iesaistīti skolēni no
Mārupes pamatskolas un vismaz
vienas citas Eiropas valsts skolas,
kopskaitā paredzēti vismaz pieci
šādi projekti. Tas ir nozīmīgs iegul
dījums skolēnu mācību vides inter
nacionalizēšanas procesā.
Kursos skolotāji apgūs tādas
kompetences un prasmes, kuras
Latvijā šobrīd ir ļoti aktuālas: Latvi
jas izglītības sistēmā maz pielieto
tas radošās domāšanas metodes,
jaunas metodes kā strādāt ar iekļau
jošās izglītības skolēniem un viņu
vecākiem, kā veicināt sadarbību
starp iekļaujošās izglītības un
pamatizglītības skolēniem, kā vei
dot pozitīvu, vienotu komunikāciju
un darba stilu starp visiem skolas
skolotājiem un izglītojamajiem, kā
izmantot IKT, lai mācītu, kā mācīties
ar IKT starpniecību, un īpaša uz

manība tiks pievērsta arī karjeras
izglītības metodikai kā mācīšanās
motivācijas rīkam sākumskolas un
pamatskolas līmenī Eiropas skolās.
Pēc projekta beigām tiek prog
nozēts, ka Mārupes pamatskolā būs
izveidojies iekšējais skolotāju
sadarbības tīkls, kā arī veidosies
skolotāju sadarbības komandas
Pierīgas skolu vidū, un būs izveido
jušies kontakti ar citām skolām
Eiropā, kas nodrošinās veiksmīgu
novatoru metožu apmaiņu un piln
veidošanu mācību procesa uz
labošanai un pilnveidošanai. Kā
iespējamais sasniedzamais rezul
tāts tiek izvirzīts arī izglītojamo ie
saiste starptautiskos projektos
eTwinning vidē un iespējamos ap
maiņas braucienos turpmākajā sko
las attīstības posmā.
Vairāk informācijas par projektu
var iegūt sazinoties ar projekta koor
dinatori Daigu Krieviņu, t. 25968381
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oktobrim. Ļauj sev pašam un bēr
nam atpūsties no mācībām.

N

ometnes
programmā
piedāvājam gan aktīvas,
gan radošas rotaļas rudens
noskaņās, izdzīvošanas pamatus
mežā, izjādes ar zirgiem, ieskatu
zirgkopībā, relaksācija, karsējoties
pirtiņā, noslēpumi un nedaudz maģi
jas. Šoreiz īpaši piedomāts arī pie
vīrišķīgām aktivitātēm puišiem. At
pūta un jauki pavadīts laiks draugu
lokā garantēts.

pašvaldības skolu 4.klašu audzēkņi
turpinās apgūt slidotprasmes
Mārupes Ledus hallē.
Šovasar ar Mārupes pašvaldības
līdzfinansējumu noorganizētas 10
dienas nometnes bērniem un jau
niešiem, kuras apmeklēja vairāk kā
400 bērni. Savukārt ESF projekta
“Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Mārupes
novadā” ietvaros 90 bērniem bez
maksas tika nodrošināta iespēja ap
meklēt trīs veselības veicināšanas
vasaras nometnes.
Mārupes pašvaldība arī šajā
mācību gadā piešķir līdzfinansēju
mu 75 eiro apmērā mēnesī par vie
nu audzēkni, kurš mācās privātajās
pamata vai vispārējās izglītības
iestādēs, ar kuru pašvaldībai ir
noslēgts līgums. Mārupes novada
dome noteikusi arī atbalstu par
privātās izglītības iestādes pirmsko
las izglītības programmas īste
nošanas pakalpojumiem, maksājot
228 eiro mēnesī par vienu Mārupes
novadā deklarēto bērnu no pusotra
gada līdz četru gadu vecumam un
170 eiro mēnesī par vienu Mārupes
novadā deklarēto bērnu, īstenojot
bērnu obligāto sagatavošanu pa
matizglītības ieguvei. Tāpat arī paš
valdība maksā 240 eiro līdzfinansē
jumu par katru Mārupes novadā
deklarētu bērnu pašvaldības ap
maksātajās vietās privātajās pirms
skolas izglītības iestādēs, ar kurām
noslēgts līgums publiskā iepirkuma
Nr. 2017/27 rezultātā. Savukārt ar
188 eiro līdzfinansējumu dome at
balsta aukļu pakalpojumu sniedzē
jus.
Uva Bērziņa

Bezmaksas semināri vecākiem par pirmās
palīdzības sniegšanu mazuļiem un bērniem

BŪT
LĪDZĀS

ĢIMEŅU ATBALSTA PROJEKTS

18.SEPTEMBRĪ UN 3.OKTOBRĪ
NO PLKST. 17.30 LĪDZ 20.30
JAUNMĀRUPES SABIEDRISKAJĀ ĒKĀ

SEMINĀRS

PAR PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU
BĒRNAM UN ZĪDAINIM
Turpinot ģimeņu atbalsta projekta “Būt līdzās!” īstenošanu, Mārupes
novada dome sadarbībā ar biedrību “Mārupes Nākotnei” aicina vecākus,
vecvecākus, auklītes, audzinātājas un citus interesentus bez maksas ap
meklēt seminārus par pirmās palīdzības sniegšanu bērnam un zīdainim.

S

Aicina pieteikties rudens nometnei
1.septembra svētki jau nosvinē
ti, skolotājām puķu pušķi uzdāvinā
ti, atkal klāt garie rudens vakari, ku
rus pavadīt kopā ar savu atvasi,
mēģinot izpildīt mājas darbu
matemātikā vai angļu valodā, kas
vecākiem neviļus liek pieķert sevi
pie domas “kaut ātrāk sāktos brīv
laiks”. Un brīvlaiks tiešām ir jau te
pat aiz stūra, tepat aiz stūra “Zirg
zandalēs”. Biedrība HUP aicina bēr
nus vecumā no 7-12 gadiem
pieteikties rudens dienas nometnei,
kas norisināsies laikā no 22.-26.

jauni mūzikas instrumenti, tai skaitā
īpašas
flautas
ansambļiem.
Kopumā mūzikas instrumentu
iegādei pašvaldība atvēlējusi 56 000
eiro.
Kā katru gadu, uzsākot jauno
mācību gadu, visi pašvaldības
izglītības iestāžu skolēni tiek no
drošināti ar nepieciešamajiem mācī
bu līdzekļiem, kas kopā ar valsts fi
nansējumu sastāda 237 203 eiro.
Visās pašvaldības pirmskolās un
vispārējās izglītības iestādēs šajā
mācību gadā Eiropas Sociālā fonda
(ESF)
projekta
“Veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Mārupes novadā” iet
varos turpināsies izglītojošu lekciju
cikls. Tiks īstenota arī Latvijas
Valsts simtgades programma “Lat
vijas skola soma”, tās mērķis ir no
drošināt, lai skolēni iepazīst Latvi
jas dabas un kultūras vērtības, ap
meklē teātrus, muzejus un dažādus
kultūras pasākumus.
Lai atvieglotu skolēnu nokļūšanu
pašvaldības skolās, tāpat kā ie
priekšējos gadus, Mārupes novada
Dome nodrošina izglītojamo pār
vadāšanu uz/no izglītības iestādēm,
tam katru gadu atvēlot 115 000 eiro.
Šogad veiktas vairākas izmaiņas
skolēnu autobusu maršrutos, kā arī
izveidoti trīs papildus autobusu
kursēšanas laiki. Pašvaldība no
drošina arī autobusus skolu va
jadzībām, skolēnu nokļūšanai uz
konkursiem un olimpiādēm.
Pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu 1.- 2.klašu skolēniem šajā
mācību gadā joprojām tiks no
drošinātas bezmaksas peldētap
mācības nodarbības Jaunmārupes
pamatskolas baseinā, tāpat arī visu

Vieta: Mārupes novadā, Vētras
ciemā, mājas Zandeļi, stallis Zirg
zandales.
Datums: 22.10. - 26.10.2018.
Laiks: 8.30 -17.30.
Vecums: 7-12 gadi.
Cena: 250 Euro (iekļaujot ēdināša
nu 3x dienā)
Organizētājs: biedrība “ HUP”,
nometnes vadītāja: Ieva Vilaua
Pieteikšanās: huplatvia@gmail.
com, t. 22 499 625; 24 118 161
Vietu skaits ierobežots!

eminārā tiks apskatītas tādas tēmas kā rīcība negadījuma vietā,
atdzīvināšanas pasākumi bērnam un zīdainim, aizrīšanās, rīcība
dažādu traumu gadījumā, rīcība akūtu saslimšanu gadījumā u.c.
Seminārā tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā palīdzēt
bērnam līdz ierodas mediķi. Semināru vadīs sertificēts pirmās palīdzības
apmācības pasniedzējs Edgars Sīmanis.
Semināru norises datums, laiks un vieta: š.g. 18.septembris un 3.okto
bris no plkst. 17.30 līdz 20.30 Jaunmārupes sabiedriskās ēkas 3.stāva zālē
(Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe).
Pieteikties semināram var, aizpildot elektronisko reģistrācijas anketu
www.marupe.lv vai sūtot sms ar vārdu, uzvārdu un vēlamo semināra da
tumu semināra kontaktpersonai Elīnai Jansonei (biedrība “Mārupes Nākot
nei”) pa tālruni 20641245.
Iesakām pieteikšanos neatlikt uz vēlāku laiku, jo vietu skaits ir ierobežots.
Pasākums tiek īstenots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finan
siālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Priecāsimies Jūs redzēt seminārā!
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Novadā

Mārupes vēstis

Stiprās ģimenēs ir spēks! Jautri un sportiski
aizvadīts pirmais daudzbērnu ģimeņu kopīgais
aktīvās atpūtas pasākums

Mārupē noticis līdz šim gardākais konkurss

11. augustā Simtgades Zaļum
balles ietvaros Jaunmārupes dabas
parkā notika šī gada garšīgākais
konkurss Mārupes novadā - kūku
konkurss “Mārupes garša 2018”.
Konkursā piedalījās septiņas māru
pietes, kuru lolojumus bija sanākuši
nobaudīt krietns pulks interesentu.

L

atviešu svētki nav iedomāja
mi bez kūkām un našķiem,
tādēļ arī šajā dienā tika rīkots
Mārupes novadā vēl nebijis
konkurss, kura ietvaros tika
noskaidrotas labākās kūkas, kas ga
tavotas pēc senām tradīcijām un
mantotām receptēm. Šī gada
konkursā uzvaras laurus plūca un
skatītāju simpātijas balvu ieguva
jaunākā no dalībniecēm, mārupiete,
Agnese Vērpele, ar īpaši krāšņu tor
ti “Omes lolojums”.
SIA “Kūku muzejs” īpašniece,
Kūku mājas Mārupē saimniece, kon
ditore un konkursa organizatore Ilze
Kupča: “Esmu pateicīga Mārupes
novada domei, visiem žūrijas loce
kļiem un dalībniecēm par laiku, kuru
veltījām šim pasākumam. Konkur
sa mērķis bija izcelt mūsu vec
māmiņu un mammu receptes, jo bez
viņām tās nebūtu. Mūsu ģimenes
saknes ir mūsu bagātība, tās
jānovērtē un jāmīl. Mums ir jālepo
jas ar tik gardiem gardumiem, kuru
receptes varam mantot no paau
dzes paaudzē un saglabāt to paga
tavošanas tradīcijas. Mārupes
garšas tradīciju turpināsim un izcel

sim tās vēl un vēl.”
Konkursā piedalījās Mārupes
novada iedzīvotājas, kurām pūrā
glabājas īpašas un senas kūku re
ceptes saglabātas no vecmāmiņām
vai vecvecmāmiņām. Kūku vajadzē
ja pagatavot pirms pasākuma mā
jās no saviem izejmateriāliem un
vērtējot dalībnieču veikumus tika
ņemta vērā garša, receptūra, no
formējums un prezentācija kūku
skatē.
Novadnieku darinājumus novērtē
ja gan skatītāji, gan īpaši izveidota
žūrija - Mārupes Kultūras nama di
rektore, deputāte un dziedātāja Ira
Krauja Dūduma, Mārupes uzņēmējs
Andris Jansons, biedrības “Zied
zeme” pārstāve Linda Cīrule,
ģimenes restorāna “Hercogs”
īpašnieks Andris Rūmītis, kūku

cepēja Renāte Kalniņa, Liene
Skulme portāla apollo.lv sadaļas
Sieviete redaktore.
Konkursu organizēja SIA “Kūku
muzejs” sadarbībā ar Mārupes
novada domi.

Uzvarētājas garšīgā kūka “Omes
lolojums”

Labākās Mārupes kūkas autore Agnese Vērpele

Aicinām uz senioru
rudens balli “Ko Tu
proti?”
Mārupes novada seniori tiek
aicināti aktīvi piedalīties vienā no
nozīmīgākajiem novada senioru
pasākumiem Rudens balle ’’Ko Tu
proti’’, kas notiks š.g. 13.oktobrī
plkst.13.00, Mārupes kultūras
namā.

P

asākuma laikā būs ap
skatāmas, degustējamas
un novērtējamas pašu dār
zos izaudzētas rudens veltes un
dažādi izstrādājumi, kas pagatavo
ti tikai pēc pašu saimnieču zināmām
receptēm. Pasākumā ar saviem dar
biem piedalīsies arī mūsu rokdarb
nieces.
Speciāli izvēlēta žūrija vērtēs vi
sus izstādītos darbus.
Balvas saņems visgaršīgāko un
visskaistāko darbu autori.
Rūta Krastiņa,
Pensionāru labdarības biedrības
valdes locekle
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Norises laiki:
no 12.30 līdz 14.00
03.10.2018. / 10.10.2018.
17.10.2018. / 24.10.2018. / 31.10.2018.
vingrošanas
nodarbības
topošajām
māmiņām

BEZMAKSAS VINGROŠANAS
NODARBĪBAS SENIORIEM
Mārupes Kultūras namā
Daugavas iela 29, Mārupe

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu
aveseliba@inbox.lv
vai zvanot pa tālruni 29467859

Norises laiki:
no 11.00 līdz 12.00
03.10.2018. / 10.10.2018.
17.10.2018. / 24.10.2018.
31.10.2018.
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu

aveseliba@inbox.lv
vai zvanot pa tālruni
29467859

Nodarbības tiek organizēts 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.

26.augustā, svētdienā, norisinā
jās pirmais aktīvās atpūtas pasā
kums novada daudzbērnu ģimenēm,
ko organizēja Mārupes novada
dome sadarbībā ar biedrību
“Mārupes Nākotnei” un biedrību
“Pierīgas Partnerība”.

P

asākuma mērķis bija sa
liedēt Mārupes novada
daudzbērnu ģimenes un dot
iespēju tām sportiskā garā at
pūsties, gūt jaunas emocijas un
visiem kopā labi un jautri pavadīt
brīvo laiku.
Pasākums tika īstenots Latvijas
valsts budžeta finansētās mērķpro
grammas “Ģimeņu atbalsta projek
tu konkurss pašvaldībām sadarbībā
ar
NVO”
projekta
Nr.2/GI
MEN/18/0024 “Būt līdzās” ietvaros.
28 novada daudzbērnu ģimenes
pulcējās aktīvās atpūtas parkā „JIP
Mārupīte”, lai ļautos sporta priekiem
un pavadītu piedzīvojumiem
piepildītu dienu sirsnīgās un aktīvās
noskaņās. Kopumā pasākumā pie
dalījās vairāk kā 150 dalībnieku.
Par ģimeņu dažādajām aktivi
tātēm rūpējās „REĀLS PIEDZĪVO
JUMS” komanda, sagatavojot
daudz un dažādas atrakcijas un
stafetes. Dalībniekiem vajadzēja būt
ne tikai precīziem, šaujot ar loku,
raidot milzīgo futbola bumbu vārtos,
izturīgiem milzu gumijas stiepšanā
un desu (virves) vilkšanā, bet arī
īpaši sagatavotiem pārbaudīt savu
līdzsvara sajūtu uz SUP dēļiem.
Lai ģimenes gūtu enerģiju un otro
elpu, pēc daļas no paveiktām
stafetēm varēja apēst siltu zupu.
Pasākuma noslēgumā tika apbal

voti katras disciplīnas trīs labākās
ģimenes un bija arī lielais ģimeņu
kopvērtējums, kurā godpilnās
pirmās trīs vietas ieguva: pirmā vie
ta Blumeru ģimenei, otrā vieta
Sekaču ģimenei, trešā vieta Vešte
ru ģimenei. Visi dalībnieki pēc ap
balvošanas varēja ļauties grandi
ozai putu ballītei!
Paldies JIP Mārupīte un REĀLS
PIEDZĪVOJUMS par radītajiem svēt
kiem!
Sakām paldies brīvprātīgajiem Andžeja Grauda BUNGU SKOLA /
Drum school LV (www.bunguskola.
lv) par pasākuma atbalstīšanu,
muzikālajiem priekšnesumiem, ku
rus bija sagatavojuši Mārupes
filiāles bungu skolas audzēkņi –
īpaši meitenes, kuras lauza stereo
tipus, ka bungas spēlē tikai puiši.
Bungu skolas skolotāju pavadībā
ikvienam interesentam bija iespēja
izmēģināt bungu spēli!
Fishka Food - par burvīgajām
vafelēm, saldējumu, kartupelīšiem
u.c. garšīgām lietām!
Lielu paldies sakām arī pasāku
ma atbalstītājiem - Mārupes
uzņēmējiem - AS MADARA Cosmet
ics, SIA Kreiss un Rīgas starptau
tiskā lidosta par balviņu sarūpēša
nu 1.-3. vietu apbalvošanai ģimeņu,
individuālajās un bērnu disciplīnās.
Mārupes novada dome, biedrība
“Mārupes Nākotnei” un biedrība
“Pierīgas Partnerība” izsaka lielu
paldies visām ģimenēm, kas piedalī
jās pasākumā!
Pasākums tika īstenots ar Valsts
reģionālās attīstības aģentūras fi
nansiālo atbalstu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.

KULTŪRAS
AFIŠA
8.septembrī plkst. 18.00
Prāta spēles simtgades kauss
Mārupes Kultūras namā
15.septembrī
Vislatvijas talka, visā Mārupes novada teritorijā
21.septembrī plkst. 19.00
Dzejas dienu koncerts “Dzejnieka mīla”. Tenors Jānis Kurševs, klavieres
Agnese Egliņa
Mārupes Kultūras namā
22.septembrī plkst. 11.00.-15.00
Rudens ražas gadatirgus un aktīvā tūrisma sezonas noslēgums
Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā
29.septembrī plkst. 11.00
Jaundzimušo sveikšanas pasākums “Esmu mazais mārupietis”, kurā tiks
sveikti mazuļi, kas dzimuši 2018.gada maijā, jūnijā un jūlijā
Mārupes Kultūras namā
12.oktobrī plkst. 19.00
Skolotāju dienas svinīgs pasākums
Mārupes Kultūras namā
13.oktobrī plkst 13.00
Senioru rudens balle “Ko tu proti”
Mārupes Kultūras namā
14.oktobrī plkst. 18.00
Olgai Dreģei 80/ Jubilejas koncerts
Mārupes Kultūras namā
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
tālrunis: 67149864, e-pasts: kulturas.nams@marupe.lv
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Sports

Mārupes vēstis

BMX svētkos izcīnīti uzvaras kausi
“BMX Rīga” sportisti (217 punktu),
šogad vairs tikai par diviem punkt
iem apsteidzot Mārupes BMX klu
bu. Trešo vietu ar 188 punktiem
izcīnīja Valmieras BMX klubs Tāla
va/VBSS
8. jūlijā, tradicionāli jau kopš
2012. gada svētdienā, tika rīkotas
jau septītās Mārupes BMX kausa
sacensības. Vecuma grupas tika no
teiktas uz sacensību dienu – cik
sportistam gadu sacensību dienā,
tādā vecuma grupā sportists startē.
Šāda prakse nodrošina vēl intere
santākas un spraigākas cīņas, nekā
līdzās ierastajiem sāncenšiem.
Mārupes BMX kluba sportistu
paveikto lasiet pašvaldības interne
ta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Sports.
Mārupes BMX kluba kausa klubu
kopvērtējumā ar 242 punktiem
Mārupes BMX klubs izcīnīja godpil
no 2. vietu, tikai par pieciem punkt
iem piekāpjoties BMX Rīga klubam.
Trešajā vietā ar 225 punktiem Jel
gavas klubs Mītavas kumeļi.
Abu dienu garumā sacensības
izcēlās ar papildus pievienoto ak
tīvās izklaides vērtību – skatītājiem
par iepriecinājumu par godalgām
cīnījās rekordliels 16 BMX
blakusvāģu ekipāžu skaits.
Atskatoties jāsecina, ka kopīgiem
spēkiem Mārupē tika novadīti Latvi
jas vēsturē vēl nepieredzēti BMX
svētki, gūstot apliecinājumu, ka sas
niegta gatavība augsta līmeņa
starptautisku sporta sacensību
rīkošanai.

ārupes BMX klubs bija
parūpējies ne tikai par lie
lisku trasi, bet arī aizrau
jošu kultūras un izklaides program
mu. Arī pašas sacensības ne mirkli
nelika vilties.
Uzvarot visos braucienos, par Lat
vijas čempionu B7 vecuma grupā
zēniem 31 dalībnieka konkurencē
kļuva mārupietis Otto Daugavietis.
Gandrīz tikpat lielā dalībnieku pulkā
uz goda pjedestāla B9 grupā kāpa
dvīņubrāļi Domoracki – Markuss

izcīnīja zelta, bet Ralfs bronzas
medaļu. Tāpat no mārupiešiem
nepārspēti palika Mārtiņš Zadraks
B14 grupā, Edvards Emīls Liberts
B15 grupā un Beate Žihare G15+
grupā jaunietēm.
Latvijas vicečempionu titulus
ieguva Mārupes BMX kluba braucē
ji Emīls Allers (B11) un Noah Laake
(B13), bet par bronzas laureātiem
kļuva Kitija Elste (elites grupā
dāmām), Edgars Regzdiņš (B12), kā
arī abu jaunāko grupu braucēji
Marks Švalkovskis (B6) un Elizabete
Kande (G6). Elites grupā vīriem, uz
varot izšķirošajā ceturtajā brauc
ienā, triumfēja Mikus Strazdiņš
(“Tālava”/VBSS), bet dāmām par
Latvijas čempioni kļuva Vineta
Pētersone (Smiltenes BJSS/
AKSSC).
Latvijas čempionātā klubu vērtē
jumā kārtējo reizi nepieveikti palika

Šorttreka treniņi
bērniem

Mazie futbolisti izcīna
uzvaru starptautiskā turnīrā

Bērnus no 5 gadu vecuma aicina
apgūt slidotprasmi un attīstīt
vispārējo fizisko sagatavotību, ap
meklējot šorttreka treniņus.

Mārupes Sporta centra futbola nodaļas četras komandas no 21-27. au
gustam piedalījās starptautiskajā turnīrā “Wisla Cup 2018” turnīrā Polijā,
Plockā,
Uzvaru izcīnīja 2008.g. komanda, kuru ikdienā trenē Māris Riherts. Par
vērtīgāko turnīra vārtsargu tika atzīts Roberts Rodrigo Jansons. Pārējo
Marupes Sporta centra komandu rezultāti: 2009.g. – 7.vieta, 2006.g. –
13.vieta, 2007.g. – 13.vieta.
Liels paldies vecākiem, kas vienmēr ir līdzās saviem bērniem un atbals
ta viņus! Atbalsta ar savu klātbūtni, iedvesmo jauniem izaicinājumiem, uz
mundrina ar labu vārdu! Paldies vecākiem par entuziasmu un nesavtīgu
ieguldījumu futbola popularizēšanā, attīstības veicināšanā mūsu novadā!”
Mārupes Sports centra treneri

Pašā vasaras vidū, 7. jūlijā Mār
upes sporta un aktīvās atpūtas
parkā aizvadīts Latvijas čempionāts
BMX sacensību riteņbraukšanā. Par
godalgām sportisti sacentās 23
vecuma un meistarības grupās,
piecās no tām čempionu tituli tika
mājiniekiem – Mārupes BMX kluba
sportistiem.

M

Treniņi notiek Mārupes Ledus
hallē, Kantora ielā 128.
Sīkāka informācija:
tālr. 29372774,
e-pasts eva.dinsberga@inbox.lv

Aicinām piedalīties Rudens krosa sacensībās
Sacensības notiek Jaunmārupes dabas parkā pie ūdenskrātuves “Pavasari” un Skultē,
Skultes stadionā.
Konkrētus sacensību laikus lūdzam skatīt zemāk sporta notikumu afišā.

SPORTA
NOTIKUMI
8.septembrī plkst. 9.30

Mārupes novada atklātās sacensības 3x3 basketbolā uz
abiem groziem U11 grupā zēniem. Mārupes sporta
kompleksā

8.septembrī plkst. 11.00

Mārupes novada sporta centra atklātās sacensības
Vieglatlētikā pieaugušo un senioru grupā. Mārupes
vidusskolas stadions

9.septembrī plkst. 09.30

Mārupes novada atklātās sacensības 3x3 basketbolā U10
grupā zēniem. Mārupes sporta kompleksā

21.septembrī plkst. 9.00 Mārupes novada izglītības
iestādēs
Olimpiskā diena 2018

22.septembrī plkst. 10.00

Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem –
finālturnīrs. Mārupes sporta kompleksā

22.septembrī plkst. 16.00

Mārupes sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā
U10,U8 vecuma grupās. Mārupes vidusskolas stadionā

23.septembrī plkst. 10.00 Mārupes disku golfa
parkā

12.septembrī plkst. 18.00

Latvijas čempionāts disku golfā "LATVIA CHALLENGE CUP
2018", 9.posms

13.septembrī plkst. 14.00

Soda metienu konkurss “Apdriblē Latviju”, Mārupītes
akmens skulptūru parkā

Rudens krosa sacensības Jaunmārupē, 1.posms, pie
ūdenskrātuves Pavasari
Rudens krosa sacensības Skultē, 1.posms, Skultes stadionā

15.septembrī plkst. 10.00

Pierīgas novadu sporta spēles basketbolā vīriešiem –
priekšsacīkstes. Mārupes sporta kompleksā

15.septembrī plkst. 11.00

Mārupes Sporta centra atklātās sacensības vieglatlētikā
U12, U14 vecuma grupā. Mārupes vidusskolas stadionā

19.septembrī plkst. 18.00

Rudens krosa sacensības Jaunmārupē, 2.posms, pie
ūdenskrātuves Pavasari

20.septembrī plkst. 14.00

Rudens krosa sacensības Skultē, 2.posms, Skultes stadionā

piektdiena, 7. septembris 2018

23.septembrī plkst. 11.00 – 12.00
26.septembrī plkst. 18.00

Rudens krosa sacensības Jaunmārupē, 3.posms, pie
ūdenskrātuves Pavasari

27.septembrī plkst. 14.00

Rudens krosa sacensības Skultē, 3.posms, Skultes
stadionā

29.septembris plkst. 10.00

Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā vīriešiem –
priekšsacīkstes. Mārupes Sporta kompleksā

3.oktobrī plkst. 18.00

Rudens krosa sacensības Jaunmārupē, 4.posms, pie
ūdenskrātuves Pavasari

“Lībera kauss” pulcē arvien
lielāku dalībnieku skaitu

1.septembrī Jaunmārupē norisi
nājās tradicionālās velokrosa sa
censības ”Lībera kauss”, kuras or
ganizē Jaunmārupes un Tīraines
dienas centri sadarbībā ar Mārupes
sporta centru.

Š

ogad sacensības pulcēja
krietni lielāku dalībnieku
skaitu nekā pērn. Īpaši
spraigas cīņas izvērtās ne tikai
pieaugušo grupā, bet arī jaunāko
grupu dalībnieku starpā, kur, lai
noskaidrotu godalgoto vietu, bija ne
pieciešams arī video finišs. Intere
santi, ka viena no ātrākajām grupām
bija 2008.- 2009.gadā dzimušie
puiši, kuri uzrādīja ātrākos apļa lai

kus. Tas laikam tāpēc, ka šajā grupā
vienkopus bija pulcējušies puiši,
kas, neskatoties uz jauno vecumu,
sevi ir apliecinājuši kā labākie
dažādās velo diciplīnās gan Latvi
jas, gan starptautiskā mērogā.
Īpašu paldies vēlos teikt jau
niešiem, brīvprātīgajiem palīgiem,
Artūram Andrim Migliniekam, Beātei
Jansonei, Martai Reihmanei, Kris
teram Poršam un Valentīnam Oze
rovam, kas palīdzēja gan trases iz
veidošanā, gan reģistrējot dalīb
niekus.
Sveicu visus sacensību uzvarētā
jus!
Gatis Vācietis

Noslēdzies “TRUBasketball” vasaras
atvērto basketbola treniņu cikls

No 20. līdz 24. augustam piecu
dienu garumā Mārupē notika bas
ketbola organizācijas “TRUBasket
ball” atvērtie bezmaksas treniņi jau
niešiem.

A

ugusta treniņu cikls seko
ja jau jūnijā aizsākto “TRU
Basketball” atvērto treniņu
sērijai. Arī augustā nodarbības vadī
ja un organizēja basketbola trene
ris, “TRUBasketball” idejas autors
Raimonds Feldmanis, kā arī “TRU
Basketball”
direktors
Artūrs
Raudziņš. Atvērto treniņu augusta
cikla treniņos ciemojās arī profe
sionālais basketbolists, “VEF Rīga”
un ilggadējais Latvijas valstsvienī
bas spēlētājs Mareks Mejeris.
“TRUBasketball” idejas autors
Raimonds Feldmanis: “Uz labas
nots esam noslēguši vasaras dar
bu, sekmīgi aizvadot arī otro “TRU
Basketball” treniņu ciklu. Nodar
bībās darbojāmies gan pie tā, lai
pilnveidotu dalībnieku basketbola
iemaņas, gan ieinteresētu un mo
tivētu jauniešus arvien vairāk nodar
boties ar sportiskām aktivitātēm ik
dienā. Priecēja, ka bija pozitīva at
griezeniskā saite un jaunieši darbo
jās ar lielu sparu. Paldies “VEF Rīga”
klubam un tā kapteinim Marekam
Mejerim par to, ka bija iespēja noor
ganizēt viņa iesaistīšanos treniņpro
cesā, kas dalībniekiem deva papil
dus impulsu. Tāpat pateicība
Mārupes novada domei, kas atbals

ta mūsu organizācijas iniciatīvu
šādu treniņu rīkošanā. Tiekamies
pavisam drīz jau nākamajās “TRU
Basketball” aktivitātēs!”
“VEF Rīga” kapteinis un Latvijas
basketbola valstsvienības dalīb
nieks Mareks Mejeris: “Man ir prieks,
ka tiek realizētas tāda veida idejas,
kas ir vērstas uz labuma sniegšanu
jaunajai paaudzei. Bija patiešām
patīkami iesaistīties treniņprocesā
un palīdzēt jaunajiem basketbolist
iem. Ceru, ka “TRUBasketball” pro
jekts turpinās augt un tam būs ilgs
mūžs!”
Augustā notikušie “TRUBasket
ball” treniņi bija turpinājums jūnija
treniņu ciklam, kura ietvaros notika
nodarbības pēc līdzīgas struktūras,
izraisot lielu popularitāti jauniešu
vidū. Kopsummā šovasar “TRUBas
ketball” treniņos piedalījās 34 dažā
di jaunieši no Mārupes un tās ap
kārtnes. Pirmo reizi atvērtos basket
bola treniņus “TRUBasketball” rīko
ja jau 2017. gadā.
“TRUBasketball” ir basketbola or
ganizācija, kurai viens no mērķiem
ir veicināt bērnu un jauniešu ie
saistīšanu sportiskajās un fiziska
jās aktivitātēs. Plašāka informācija
par “TRUBasketball” realizētajiem
projektiem un darbību atrodama
mājaslapā www.trubasketball.com,
kā arī apskatāma sociālajos tīklos:
• www.instagram.com/
trubasketball;
• www.facebook.com/allabouttru
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Novadā

Mārupes vēstis

Mārupes Kultūras nams uzsāk sezonu
Māksla nav saost medu medus
podā, bet parādīt robežu, kur sākas
medus smarža dārzā. Māksla saož
bišu valstības vārtus.

M

āksla nav ugunskurā, bet
- parādi man to robežu,
kur beidzas tumsa un kur
sākas blāzma! Parādi man to
robežu, kur beidzas viens cilvēks un
kur sākas otrs! Vai cilvēka robeža
beidzas pirkstu galos? Jebkurā
līdzenumā un tukšumā cilvēks me
klē robežu, bet arī jebkurā pārpil
nībā. Robeža ir mūžsena, ataviska,
bet nezūdoša pievilkšanas spēja.
Tieši tā velk uz risku, uz uguni, uz
mākslu. Vai tas neliecina, ka robeža
ir lielo iespējamību līnija?
Tūlīt, tūlīt tiks šķērsots vasaras
un rudens robežstabiņš. Rudens par
savu klātbūtni šogad vispār neat
gādināja. Vasara bija ideāla!
Mārupes novada Kultūras nama
kolektīvi uzsāk jaunu darba cēlienu,
aicinot ikvienu mārupieti savā pul
ciņā, atbilstoši interesēm, aiz
ņemtībai un vecumam.
• VPDK „Mārupieši” /E un D grupas/
– vadītāja Gunta Skuja, koncert
meistare Sandra Gaide, repetitors
Aleksandrs Kolbins – no 26.sep
tembra, pirmdienās, trešdienās no
20.00 -23.30, Mārupes kultūras
nama lielajā zālē.
• Jauniešu deju kolektīvs “Mārupe”
- vadītājs Rolands Levics, koncert
meistars Rihards Bērziņš - no
1.oktobra, pirmdienās, trešdienās
no plkst.19.00 -22.00, Mārupes vi
dusskolā.
• Jauktais koris „Mārupe” – galve

•

•

•

•

•

nais diriģents Kalvis Ozoliņš, di
riģents Andis Klučnieks, koncert
meistars Agris Puķe – no 18.sep
tembra - otrdienās no plkst. 18.00
- 21.00, Mārupes kultūras nama
lielajā zālē.
Senioru koris „NOKTIRNE” – di
riģente Ilga Bērziņa, vokālais
pedagogs Valda Rupeika, koncert
meistare Elīna Gaile – no 4.sep
tembra, otrdienās no plkst. 12.00
– 15.30, Mārupes kultūras nama
lielajā zālē.
Jaunmārupes jauktais koris “Uni
versum” – diriģents Rihards
Rudzītis, kormeistars Jānis
Kokins, koncertmeistare Līga Pae
gle – no 6.septembra, ceturt
dienās no plkst.19.00, Jaun
mārupes pamatskolā.
Meiteņu koris “Resono” - diriģente
Irēna Račevska, vokālais peda
gogs Marlēna Dravniece, koncert
meistars Oskars Račevskis – no
5.septembra, trešdienās no
plkst.19.00, Rīgas 3.ģimnāzijā.
Sieviešu vokālais ansamblis
„Dzelde” – vadītāja Sandra Gaide,
vokālais pedagogs Linda Vicins
ka – no 12.septembra, trešdienās
no plkst. 18.00, Mārupes
pamatskolas zālē.
Senioru vokālais ansamblis
“Pīlādzis” – vadītāja Inga Grau
mane - no 13.septembra, ceturt
dienās no plkst.11.00, Mārupes
mūzikas un mākslas skolā.
Maksas kolektīvi

• Bērnu popgrupa „Mazā sirds” –
vadītāja Diāna Kravale no 18.sep
tembra, otrdienās no plkst.17.10
-18.00 un ceturtdienās no 18.00

-19.45, Mārupes kultūras nama
mazajā zālē.
• Līnijdejas (senioriem) “Vējiem
līdzi” – vadītāja Dzintra Rozīte no 20.septembra plkst.17.15,
Mārupes kultūras nama lielajā
zālē.
• Eksotisko deju grupa “Mistērijas”
– vadītāja Sigita Vēvere – no
4.septembra, otrdienās un ceturt
dienās no plkst.20.00 - 22.00
• Hip – hop deju studija „Chill OUT”
– vadītāja Madara Ante no 17.
septembra 15.30 /bērni no 7-10
gadu vec./ 17.00 -18.00 – juniori
no 11 – 14 g.vec. un no 19.sep
tembra plkst.16.00 -17.00 ar
priekšzināšanām Hip HOP un
House dejā, pirmdienās, treš
dienās, Mārupes kultūras nama
lielajā zālē.
• Bērnu deju kolektīvs “Pērlītes” –
vadītāja Sarmīte Eņģele no 5.sep
tembra plkst.18.30 pirmdienās,
trešdienās, Mārupes kultūras
nama lielajā zālē.
• Ārstnieciskā vingrošana senio
riem – vadītāja Ilga Gļauda no
17.septembra pirmdienās, ceturt
dienās no plkst.11.00 -12.00,
Mārupes kultūras nama lielajā
zālē.
Radošu, pārsteigumiem un mīles
tības piepildītu šo laiku, kad mūsu
zeme svin savu skaisto vēsturisko
dzimšanas dienu!
Uz tikšanos kultūras namā – gan
ikdienā, gan pasākumos! Sekojiet
līdzi informācijai pašvaldības mājas
lapā un sociālajos tīklos!

Noslēdzies pārgājienu cikls gar novada
upītēm - Mārupīti, Neriņu, Dzilnupi

18.jūlijā, sestdienā, aizvadīts pēdējais pārgājiens no mazupīšu pārgā
jienu sērijas “Gar Dzilnupes tecējumu”.
Pateicamies visiem mārupiešiem un ciemiņiem no citām Latvijas
pilsētām un novadiem, kas šovasar kopā ar mums izzināja mūsu novada
upītes. Paldies atpūtas kompleksam “Bejas” par viesmīlību pēdējā pārgā
jienā.
Fakti par Dzilnupi:
Vēsturiskais nosaukums: Mācītāja mājas upīte
Izteka: Cenas tīrelis
Ieteka: Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E)
Garums: 13 km (regulētais garums 8,9km)
Baseina platība: 51 km²
Laikā no 1958.gada līdz 1970.gadam Dzilnupe vairākas reizes regulē
ta pa atsevišķiem posmiem, kā rezultātā tā vairāk līdzinās meliorāci
jas grāvim nekā dabīgai gultnei. Upei nav izteiktas ielejas, kā arī plašas
palienes. Tikai mežu teritorijā tās krastos atjaunojies aizaugums.

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Lapiņas 2”,
Mārupē, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ira Dūduma, Mārupes Kultūras
nama direktore

Mārupes novada Dome 2018.
gada 22.augustā ir pieņēmusi lēmu
mu Nr.6 (prot. Nr.12) “Par nekustamā
īpašuma „Lapiņas-2”, Mārupē,
Mārupes
novadā
(kadastra
Nr.80760070689) detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma “Lapiņas 2”, teritorija, aptuveni
2 ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026.
gadam,
nekustamais
īpašums “Lapiņas 2” atrodas ciema
teritorijā, funkcionālajā zonā
Savrupmāju apbūves teritorijas apa
kšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
veidotu dzīvojamo apbūvi ciema
teritorijā. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir fiziska persona,
nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes
dokumentāciju
var
iepazīties Mārupes novada Domes
mājas lapā sadaļā Pašvaldība/At

2018.GADA

Dzimuši

AUGUSTĀ un JŪLIJĀ

Dzimuši

Jūlijā reģistrētie mirušie

Augustā reģistrētie mirušie

Velta Marija Jemeļjanova–1937.gads
Kims Mogiļņickis –1936.gads
Jānis Maskavs–1964.gads
Valērijs Martijs–1944.gads
Anna Bistere–1940.gads
Pāvels Matvejevs–1932.gads
Juzefa Bareiša-Visocka–1929.gads
Marija Kokina–1935.gads
Valentīna Grava–1947.gads

Konstantīns Bombiza–1949.gads
Pjotrs Frolovs–1928.gads
Mihails Stupčiks–1929.gads
Anna Smilga–1958.gads
Veronika Krastiņa–1934.gads
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Mārupes katoļu draudzes
dievkalpojums notiks
9. un 23.septembrī
plkst.11.00
Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas zālē
(Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē)

Visi laipni aicināti!

24
Zēni

23

Laulības

Meitenes

tīstība un plānošana/Detālplānoju
mi, kā arī Latvijas ģeotelpiskās in
formācijas portālā Geolatvija.lv
sadaļā Teritorijas attīstības plānoša
na.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2018.gada 8.oktobrim
Mārupes no-vada Domē Daugavas
iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami ar elek
tronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteik
ti jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvār
du un adresi, bet juridiskām per
sonām jānorāda nosaukumu, adre
si un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures, e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862 vai klā
tienē apmeklētāju pieņemšanas
laikā – pirmdienās un ceturtdienās
no 9.00- 18.00.

52

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
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, 7. septembris 2018

