2019.GADA SEPTEMBRIS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

ATKLĀTS MĀRUPES VALSTS
ĢIMNĀZIJAS JAUNAIS KORPUSS

30.augustā, īsi pirms jaunā mācību gada sākuma, klātesot skolas
kolektīvam, domes pārstāvjiem un
viesiem, tika atklāts Mārupes vidusskolas, tagad Mārupes Valsts
ģimnāzijas, jaunais korpuss.

T

rīs stāvus augstajā un div
arpus tūkstošus kvadrāt
metru plašajā ēkā, kas ta
pusi uz bijušās barona Rautenfelda
medību muižas pamatiem, izvietotas
13 klašu telpas (mājturības klases
zēniem un meitenēm, 2 vizuālās māk
slas un 2 mūzikas klases, 2 dabas
zinību kabineti, 3 svešvalodu kabine
ti, ģeogrāfijas un matemātikas kabi
neti), daudzfunkcionāla nodarbību
telpa un kabineti skolas atbalsta per
sonālam.
Iekārtojot klašu telpas, ir pa
domāts par skolēnu un skolotāju
ērtībām - klases aprīkotas ar ergon
omiskiem galdiem un krēsliem, ko
viegli pielāgot mūsdienīgam mācī
bu procesam, kā arī ar informāci
ju un komunikāciju tehnoloģijām,
kas būtiski atvieglos kompetenču

pieejā balstīta izglītības satura ie
viešanu. Jaunajā ēkā ir ievērotas arī
vides pieejamības prasības un, lai
pārvietošanās izglītības iestādē būtu
iespējama arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, ierīkots lifts.
“Skolas jaunā korpusa būvdarbi
tika uzsākti pirms gada, un, darbiem
raiti ritot, jau šodien varam lepo
ties ar jaunām, mūsdienīgām un er
gonomiskām telpām un skolēniem
draudzīgu mācību vidi. Priecājamies,
ka arī Mārupes novadam ir izde
vies rast iespēju piesaistīt Eiropas
Savienības finansējumu izglītības
infrastruktūras attīstībai. Lai jau
najam mācību gadam sākoties,
jaunās Mārupes Valsts ģimnāzi
jas telpas piepildās ar radošumu,
zinātkāri un palīdz sasniegt lielus
mērķus,” uzrunājot klātesošos,
novēlēja Mārupes novada domes
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Jaunā ēka būvēta, īstenojot
Eiropas Reģionālās attīstības fon
da projektu “Mārupes vidussko
las mācību vides uzlabošana” (Nr.
8.1.2.0/17/I/006). Būvdarbus vei

ca SIA “TORENSBERG”, projektētājs
SIA “Ozola & Bula, arhitektu birojs”,
būvuzraudzību veica SIA “Būves un

būvsistēmas”. Projekta ietvaros vien
laikus ar jaunā korpusa būvniecību
un iekārtošanu, izbūvēta arī multi

funkcionāla mācību telpa un veikta
siltumapgādes sistēmas rekonstruk
cija citos skolas korpusos.
Projekta plānotās kopējās izmak
sas ir 3,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansē
jums 2,7 milj. eiro un valsts budže
ta dotācija 55,6 tūkst. eiro.

Ar moduļu tipa piebūvēm paplašinātas Mārupes un Jaunmārupes pamatskolas
Lai nodrošinātu topošos pirmklasniekus ar mācību telpām, šogad
ar moduļu tipa piebūvēm paplašinātas Mārupes un Jaunmārupes
pamatskolas.

U

z 2018.gada 31.decembri
Mārupes novadā deklarēti
409 2012.gadā dzimušie
bērni, kuri šogad uzsāka skolas gai
tas. Lai topošos pirmklasniekus uz
šī gada 1.septembri nodrošinātu
ar nepieciešamajām telpām sko
las mācību procesa organizēša
nai, plānojot pašvaldības budžetu,
tika lemts Mārupes pamatskolu

piektdiena, 13.septembris 2019

un Jaunmārupes pamatskolu pa
plašināt, piebūvējot moduļu tipa
piebūves ar nokomplektētu ma
teriāltehnisko bāzi.
“Ņemot vērā, ka esošā izglītī
bas iestāžu kapacitāte nebija pie
tiekama, lai šogad uzņemtu vi
sus pirmklasniekus, jau pagājuša
jā gadā sapratām, ka esam spiesti
meklēt neordinārus risinājumus. Tika
pieņemts lēmums pie divām skolām
uzbūvēt moduļu tipa piebūves ar
četrām klašu telpām katrā. Moduļi
tapa ļoti īsā laika sprīdī un jau 2.sep
tembrī vēra durvis skolēniem,” stās
ta domes priekšsēdētāja vietniece

Līga Kadiģe.
Kopējās investīcijas Jaunmārupes
pamatskolas moduļa tipa būvei un
aprīkojumam - 656 278 eiro apmērā,
Mārupes pamatskolai – 538 727 eiro
apmērā, pašvaldībai ņemot aizņē
mumu valsts kasē.
Abu skolu moduļu tipa piebūvju
būvprojektu izstrādi, būvdarbus un
autoruzraudzību veica SIA “INOS”.
Izbūvējot moduļa tipa piebūves
skolām, 2019.gada 1.septembrī
mācības varēja uzsākt papildus
vairāk kā 200 skolēni.
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Informācija par Publisko iepirkumu Domes sēdes lēmumi
likuma kārtībā veiktajiem
DOMES LĒMUMI 31.JŪLIJA SĒDĒ
Lēma organizēt iepirkumu “Ielu un
Lēma par zemes ierīcības projek ceļu uzturēšanas darbi ziemas ap
iepirkumiem jūlijā un augustā
tu apstiprināšanu, adreses un no stākļos”, “Jaunmārupes parka pār
NOSLĒGTIE LĪGUMI
Transporta pakalpojumi Mārupes
novada izglītojamo pārvadāšanai
un neregulāro pārvadājumu no
drošināšana, SIA “VR Projekts”, SIA
“Sabiedriskais autobuss”, līgumu
kopsumma 755000 eiro.
Skaņas, gaismas un skatuves
aprīkojuma noma, SIA “ALFA SLS”,
līguma summa līdz 41999,99 eiro.
Decentralizēto sistēmu sadzīves
kanalizācijas ūdeņu pieņemšanas
vietas izveide Mārupes novadā, a/s
“Mārupes komunālie pakalpojumi”,
līguma summa 67106,45 eiro.
Koku vainagu veidošana, koku un
zaru zāģēšana Mārupes novadā, SIA
“Zemgales saules koki”, līguma sum
ma līdz 41999,99 eiro.
Labiekārtojuma elementu piegāde
un uzstādīšana Mārupes novadā,
SIA “GoPlay”, līguma summa līdz
41999,99 eiro.
Ielu un ceļu apstrāde, izman
tojot divkārtu virsmas apstrādi,
Mārupes novadā, ceļu būves fir
ma SIA “BINDERS”, līguma sum
ma 107406,31 eiro.
Kopšanas tehnikas piegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, SIA “Karcher”, līguma
summa 17252 eiro.
Reprezentācijas preču iegāde
Mārupes novada pašvaldībai, SIA
“Daiļrade EKSPO”, līguma summa
līdz 41999,99 eiro.
Demonstrācijas iekārtu piegāde

Mārupes novada pašvaldības
iestādēm, SIA “Certes.lv”, SIA
“ProVision Baltic”, 2 daļu kopsum
ma 13275 eiro.
Gaismas
dekoru
piegāde,
Aktsiaselts Adam Bd filiāle “Adam
Decolight Latvia”, līguma summa
29017,92 eiro.
Sporta apģērbu šūšana, apdruka
un piegāde, sabiedrība ar ierobežo
tu atbildību “ABI 2”, līguma summa
līdz 41999,99 eiro.
Pieturvietu nojumju piegāde un
uzstādīšana Mārupes novadā, SIA
“Holzer grupa”, līguma summa līdz
41999,99 eiro.
IZSLUDINĀTIE IEPIRKUMI
Mārupes ģimnāzijas vecās skolas
ēkas siltināšana un logu nomaiņa
(darbi plānoti 2020.gadā), iepirku
ma piedāvājumu iesniegšana līdz
13.09.2019.
Mārupes novada pašvaldības ielu
un ceļu uzturēšanas ikdienas darbi
(vasaras darbi), iepirkuma piedāvā
jumu iesniegšana līdz 19.09.2019.
Pagalma labiekārtošanas būvdar
bi Liepkalnu ielā, iepirkuma piedāvā
jumu iesniegšana līdz 18.09.2019.
Mārupes novada pašvaldības ielu
un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi
(ziemas sezonā), iepirkuma piedāvā
jumu iesniegšana līdz 17.10.2019.
Domes izpilddirektors K.Ločs

Palielināti pabalsti jaundzimušo
vecākiem
28.augusta domes sēdē Mārupes
novada pašvaldība lēmusi palielināt
jaundzimušo pabalstus jaunajiem
vecākiem.

L

ai sniegtu atbalstu nova
da iedzīvotājiem jaundzi
mušo aprūpei, Mārupes
novada dome veikusi grozījumus
saistošajos noteikumos un palieli
nājusi vienreizējo pabalstu jaundzi
mušo vecākiem.
Saskaņā ar grozījumiem tiek
palielināts pabalsta apmērs no 150
eiro uz 200 eiro par katru jaundzi
mušo bērnu, kura deklarētā dzīves
vieta ir Mārupes novada administratī
vajā teritorijā, ja viena bērna vecā

ka deklarētā dzīvesvieta uz bēr
na piedzimšanas brīdi ir Mārupes
novadā ne mazāk kā vienu gadu.
Savukārt, ja abu vecāku deklarētā
dzīvesvieta uz bērna piedzimšanas
brīdi Mārupes novadā ir ne mazāk
kā vienu gadu un bērna deklarētā
dzīvesvieta ir Mārupes novada ad
ministratīvajā teritorijā, turpmāk tiks
izmaksāts pabalsts 400 eiro apmērā
līdzšinējo 300 eiro vietā. Pabalstu
piešķir vienam no vecākiem.
Lai saņemtu pabalstu, pabals
ta saņēmējam jāvēršas Mārupes
novada domes Sociālajā dienestā
ar iesniegumu.
Izmaiņas saistošajos noteikumos
stāsies spēkā ar 2020.gada 1.janvāri.

Pašvaldība plāno atbalstīt
daudzbērnu ģimenes
Mārupes novada dome 28.augusta domes sēdē lēmusi turpmāk noteiktā apjomā atbalstīt daudzbērnu
ģimenes. Saistošie noteikumi
stāsies spēkā tikai pēc Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinuma
saņemšanas. Pašlaik iedzīvotāju
iesniegumi vēl netiek pieņemti.

A

ugusta domes sēdē
pieņemti saistošie notei
kumi daudzbērnu ģimeņu
atbalstam. Pašvaldība lēmusi turp
māk atbalstīt daudzbērnu ģimeņu
trešos un nākamos bērnus, piešķirot
divu veidu pabalstus - 40 eiro ap
mērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu
vecuma līdz skolas gaitu uzsākša
nai un 40 eiro apmērā gadā bērnam
no 1.līdz 9.klasei.
Pabalstu plānots izmaksāt tad, ja
visi daudzbērnu ģimenes pilngadī
gie locekļi, kas aprūpē bērnus, un
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bērni, kuriem tiek prasīts atbalsts,
ir deklarēti vienā mājsaimniecībā
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā vismaz vienu gadu pirms
pabalsta pieprasīšanas.
Saistošajos
noteikumos
paredzēts, ka 2019.gadā pabalsts
tiks izmaksāts par laika periodu,
sākot no šī gada 1.septembra, ja
VARAM nebūs iebildumu.
Vēršam uzmanību, ka saistošie noteikumi vēl nav stājušies
spēkā, tie ir nosūtīti VARAM atzinuma saņemšanai. Pozitīva atzinu
ma gadījumā tie stāsies spēkā pēc
publikācijas pašvaldības informatī
vajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai in
formācijai pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv un pašvaldības pro
filā sociālajos tīklos.

saukuma piešķiršanu, lietošanas
mērķa noteikšanu.
Lēma par finansiāla atbalsta
sniegšanu mūziķiem.
Apstiprināja Mārupes novada
pašvaldības autoceļu uzturēšanas
darbu tehniskās specifikācijas
Lēma par Latvijas vides aizsardzī
bas fonda līdzfinansētā projek
ta “Decentralizēto kanalizācijas
notekūdeņu pieņemšanas vie
tas ierīkošana Mārupes novadā”
īstenošanu.
Lēma par finansiāla atbalsta
piešķiršanu vairākiem novada spor
tistiem.
Lēma izbeigt ar Mārupes novada
domes 2019.gada 26.jūnija lēmu
mu Nr.18 (sēdes protokols Nr.8) izs
ludināto konkursu jāšanas sacensī
bu organizēšanai Mārupes novadā
bez rezultātiem.
DOMES LĒMUMI 21.AUGUSTA
ĀRKĀRTAS SĒDĒ
Lēma pagarināt 2010.gada 26.mai
jā ar AS “Mārupes komunālie pa
kalpojumi” noslēgtā līguma Nr.525-86/2010 darbības termiņu līdz
2029.gada 26.maijam.
DOMES LĒMUMI 28.AUGUSTA
SĒDĒ
Lēma par zemes ierīcības projek
tu apstiprināšanu, adreses un no
saukuma piešķiršanu, lietošanas
mērķa noteikšanu.

būves 2.kārta”, “Mārupes novada
pašvaldības ielu pārbūve”, “Jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecība”.
Lēma, ka no 2019.gada 1.sep
tembra līdz 2020.gada 31.janvārim
privātajām pamata un vidējās izglītī
bas iestādēm ir piešķirams pašvaldī
bas līdzfinansējums EUR 75,00 ap
mērā mēnesī par vienu audzēkni, ku
ra deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā.
Piešķīra biedrībai “Biznesa vēst
niecība” finansiālo atbalstu 1000 eiro
apmērā kultūras pasākuma “Citāda
skola#2” īstenošanai, 2019.gada
1.septembrī.
Pieņēma saistošos noteikumus
Nr. 16/2019 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2009.gada 22.de
cembra saistošajos noteikumos
Nr.23/2009 “Par pabalstu jaundzi
mušo aprūpei”.
Lēma atbalstīt PII “Zeltrīti” dalību
Eiropas Savienības ERASMUS + pro
grammas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
skolu apmaiņas partnerības projek
tā Nr.2019-1-IE01-KA229-051560_4
“Full STEAM Ahead”. Projekta fi
nansējums 17 527,00 eiro.
Saskaņoja Mārupes Valsts
ģimnāzijas interešu izglītības pro
grammas 2019./2020., 2020./2021
un 2021./2022. mācību gadam
Pieņēma saistošos noteikumus Nr.
17/2019 “Par pašvaldības pabals
tu daudzbērnu ģimenēm Mārupes

novadā”.
Apstiprināja pirmsskolu izglītības
iestādēs algu likmi par vienu slodzi
sekojošā apmērā: pirmsskolas sko
lotājiem 950 eiro, pirmsskolas sko
lotāju palīgiem 650 eiro, medicīnas
māsām visās izglītības iestādēs 850
eiro apmērā.
Saskaņoja Mārupes pamatsko
las interešu izglītības program
mas 2019./2020., 2020./2021. un
2021./2022. mācību gadam.
Lēma atbalstīt Jaunmārupes
pamatskolas
dalību
Eiropas
Savienības ERASMUS + program
mas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) sko
lu apmaiņas partnerības projektā
Nr. 2019-1-PL01-KA229-064922_6
“Communication is an Art”. Projekta
finansējums 30 101 eiro.
Lēma atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz Babītes novada do
mei piederošām SIA „Rīgas apriņķa
avīze”, 1075 kapitāla daļām.
Lēma apbalvot sportistu par
izciliem sasniegumiem starptautiskā
līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku
Eiropas Čempionātā Valmierā, kas
norisinājās 2019.gada 14.jūlijā un
Pasaules Čempionātā Zolder, Beļģijā,
kas norisinājās 2019.gada 25.jūlijā,
ar naudas balvu 700,00 eiro apmērā.
Izveidoja konkursa “Mārupes
novada uzņēmēju gada balva 2019”
komisiju un apstiprināja konkursa
komisijas nolikumu.
Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs,
priekšsēdētāja vietniece Līga
Kadiģe

No septembra paaugstinātas algas Mārupes
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
Lai celtu pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagoga profesijas
konkurētspēju darba tirgū un piesaistītu papildu darba spēku, 28.augusta domes sēdē lemts paaugstināt pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu, pedagogu palīgu un medicīnas māsu algas.
Ņemot vērā, ka Mārupes novadā ik

gadu tiek atvērtas jaunas grupiņas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs un vitāli trūkst pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu, lai pie
saistītu kvalificētus pedagogus dar
bam Mārupes novadā un motivētu
esošos pedagoģiskos kadrus arī
turpmāk nodrošināt darba kvalitāti,
dome lēmusi paaugstināt pašvaldī
bas pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogu, pedagogu palīgu un

medicīnas māsu algas.
Pašvaldība lēmusi palielināt
pirmsskolas pedagogu algas no
900 eiro uz 950 eiro mēnesī par vi
enu slodzi (40 stundas nedēļā) pirms
nodokļu nomaksas (valsts noteiktā
pirmsskolas izglītības iestāžu ped
agoga atalgojuma minimālā likme
no šī gada 1.septembra ir paaug
stināta uz 750 eiro mēnesī pirms
nodokļu nomaksas).

Saistošie noteikumi
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.
16/2019, Mārupē
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2019.gada 28.augusta sēdes
Nr.11 lēmumu Nr.18.
Grozījumi Mārupes novada domes
2009. gada 22. decembra saistoša
jos noteikumos Nr.23/2009 “Par pa
balstu jaundzimušo aprūpei”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām 43.panta trešo daļu,
Izdarīt Mārupes novada domes
2009.gada 22.decembra saistoša
jos noteikumos Nr.23/2010 “Par pa
balstu jaundzimušo aprūpei” (turp
māk tekstā – Saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Saistošo noteikumu 4.punkta

4.1 apakšpunktā skaitli “150,00” aiz
stāt ar skaitli “200,00”.
2. Saistošo noteikumu 4.punkta
4.2 apakšpunktā skaitli “300,00” aiz
stāt ar skaitli “400,00”.
3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2020.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs M.Bojārs

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Daiņas”, Tīrainē
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Mārupes novada Dome 2019.
gada 28.augustā ir pieņēmusi lē
mumu Nr.6 (protokols Nr.11) “Par
nekustamā īpašuma “Lielvalteri”,
Mārupē, Mārupes novadā (kadas
tra Nr. 80760031163), detālplāno
juma projekta nodošanu publiska
jai apspriešanai”. Detālplānojuma
izstrādes mērķis ir veikt zemesga
bala sadalīšanu apbūves gabalos.
Publiskā apspriešana notiks no
17.09.2019. līdz 15.10.2019.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme notiks 2019.gada 3.ok
tobrī plkst.17.00 Mārupes novada
Būvvaldes zālē, Daugavas ielā 29,
Mārupē.
Ar detālplānojuma projek
tu publiskās apspriešanas laikā

varēs iepazīties Mārupes novada
Attīstības nodaļā. Elektroniskajā vidē
ar detālplānojuma projektu varēs
iepazīties Mārupes novada pašvaldī
bas interneta vietnē www.marupe.
lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība
un plānošana/Detālplānojumi/
Detālplānojumi izstrādes stadijā
sākot no19.09.2019. Informācija
tiek publicēta arī Latvijas ģeotel
piskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv
Priekšlikumus lūdzam iesniegt
rakstiski līdz 15.10.2019. Mārupes
novada domei Daugavas iela 29,
Mārupe, Mārupes novads, LV 2167,
nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot
klātienē Klientu apkalpošanas cen
trā. Elektroniski priekšlikumi iesnied

zami ar elektronisko parakstu, iesū
tot tos uz elektroniskā pasta adre
si: marupe@marupe.lv. Iesniegumā
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un
reģistrācijas numuru. Priekšlikumus
iespējams iesūtīt arī reģistrējoties
Teritorijas attīstības plānošanas in
formācijas 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.

piektdiena, 13.septembris 2019

Pašvaldība
Mārupes vēstis

Paziņojums par nekustamā īpašuma
Paziņojums par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras
Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, ciemā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.3 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”),
Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”),
Mārupē, teritorija 6 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto
Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, nekustamais
īpašums Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”) atrodas ciema teritorijā, funk
cionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju
apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemesgabala sadalīšanu,
daļā īpašuma paredzot savrupmāju apbūvi. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātāji ir fiziskas personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī
bas plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 14.oktobrim
Mārupes no-vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšliku
mi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pas
ta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnie
dzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda no
saukumu, adresi un reģistrācijas numuru.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Austras” detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.4 (prot. Nr.11) “Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80760080499 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (ka
dastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
80760080499, teritorija 9,0537 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gad
am, nekustamais īpašums “Austras” atrodas ārpus ciema teritorijā, funk
cionālās zonas Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Mežaparku
apbūves teritorijas (DzS2).
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt zemes vienības sadali ap
būves gabalos. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska perso
na, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstī
bas plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019.gada 14.oktobrim
Mārupes no-vada Domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšliku
mi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pas
ta adresi: marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesnied
zēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosau
kumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

piektdiena, 13.septembris 2019

Mārupes novada Dome 2019.ga
da 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu
Nr.5 (prot. Nr.11) “Par nekustamā
īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760120110)
detālplānojuma izstrādes uzsākša
nu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašu
ma “Ķinupi” teritorija 1,26 ha kop
platībā. Saskaņā ar 18.06.2013. ap
stiprināto Mārupes novada teritori
jas plānojumu 2014. -2026. gadam,
nekustamais īpašums “Ķinupi” atro
das ciema teritorijā, funkcionālās
zonas Savrupmāju apbūves teri
torijas apakšzonā Savrupmāju ap
būve (DzS).

Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir veikt zemesgabala sadalīša
nu savrupmāju apbūves gabalos.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātā
js ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma iz
strādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas
lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstība
un plānošana/Detālplānojumi, kā
arī Latvijas ģeotelpiskās informāci
jas portālā Geolatvija.lv sadaļā
Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2019.gada 14.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, uz
vārdu un adresi, bet juridiskām per
sonām jānorāda nosaukumu, adre
si un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes no¬vada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apme
klētāju pieņemšanas laikā – pirmdie
nās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Apstiprināts detālplānojums teritorijai, kurā plānota DEPO
būvniecība - detālplānojums īpašumu Lielā iela 2, Lielā iela 4
un I-128 “ Kalmju Ile a” teritorijai
Saskaņā ar Teritorijas attīstī
bas plānošanas likuma 29.pan
tu un Ministru kabineta 2014.ga
da 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritori
jas attīstības plānošanas dokumen
tiem” 124.punktu Mārupes novada
dome paziņo, ka 2019.gada 31.jūli
jā ir pieņemts lēmums Nr.2 (sēdes
prot. Nr.9) “Par nekustamo īpašu
mu Lielā iela 2 (kadastra Nr.8076
003 0028), Lielā iela 4 (kadastra
Nr.80760030072) un I-128 Kalmju
iela (kadastra Nr.80760030385),
Mārupē, Mārupes novadā, de
tālplānojuma apstiprināšanu”.
Detālplānojuma risinājums paredz
priekšnoteikumus īpašuma izman
tošanai tirdzniecības centra DEPO
attīstībai un ar to saistītās infras
truktūras un labiekārtojuma izveidei.
Detālplānojuma izstrādes un pub

liskās apspriešanas laikā daudz di
skutēts par nepieciešamo satiks
mes infrastruktūru, un saskaņo
jot administratīvo līgumu par de
tālplānojuma apstiprināšanu, panāk
ta vienošanās, ka tirdzniecības cen
tra nodošana ekspluatācijā pieļau
jama vienīgi tad, kad īstenota arī
ar būvniecības ieceri saistītās sa
tiksmes infrastruktūras izbūve ār
pus Detālplānojuma teritorijas. Šie
satiksmes uzlabojumi ietver tiešo
šķērsojumu (ar luksoforu regulējamu
krustojumu zemes līmenī) izbūvi
Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā
ar Lielirbes ielu un Kārļa Ulmaņa
gatves krustojumā ar Upesgrīvas
ielu, kā arī Kārļa Ulmaņa gatves lēn
gaitas joslas izbūvi, Zemzaru ielas
posma izbūvi un Daibes ielas pos
ma pārbūvi. Detalizētāk nosacījumi
Detālplānojuma īstenošanai iekļau

ti lēmumā par detālplānojuma ap
stiprināšanu.
Detālplānojums stājas spēkā
2019.gada 6.augustā - nākamajā
dienā pēc tam, kad paziņojums par
detālplānojuma apstiprināšanu pub
licēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Detālplānojuma īstenošana var tikt
uzsākta pēc tam, kad parakstīts
Administratīvais līgums par de
tālplānojuma īstenošanu.
Ar lēmumu par detālplānojuma ap
stiprināšanu un detālplānojuma ga
la redakciju var iepazīties Mārupes
novada pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv, kā arī ģeoportālā
www.geolatvija.lv un Mārupes nova
da pašvaldības Attīstības nodaļā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā.

Paziņojums par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133,
“Dzidras A” un “Jaundzidras” detālplānojuma izstrādes
pārtraukšanu
Mārupes novada Dome 2019.gada 28.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.7 (protok.Nr.11) “Par nekustamo īpašu
mu Vienības gatve 133 (kadastra Nr.80760070011), “Dzidras A” (kadastra Nr.80760070928) un “Jaundzidras”
(kadastra Nr.80760070873), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu”, līdz ar to de
tālplānojuma izstrāde netiks īstenota. Ar lēmumu var iepazīties Mārupes novada Domes mājas lapā sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi.

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Rasmas” un „Rēviņas
A” (z.v. ar kadastra apzīmējumu 80760070602), Mārupē,
detālplānojuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Teritorijas attīstī
bas plānošanas likuma 29.pan
tu un Ministru kabineta 2014.ga
da 14.oktobra noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teri
torijas attīstības plānošanas do
kumentiem” 124.punktu Mārupes
novada dome paziņo, ka 2019.
gada 28.augustā ir pieņemts lē
mums Nr.15 (sēdes prot. Nr.11)
“Par nekustamo īpašumu “Rasmas”
(kadastra Nr.80760072076) un

„Rēviņas A” (kadastra apzīmē
juma Nr.80760070602), Mārupē,
Mārupes novadā, detālplānojuma
apstiprināšanu”.
Detālplānojums stājas spēkā nāk
amajā dienā pēc tam, kad paziņo
jums par detālplānojuma apsti
prināšanu publicēts laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”. Detālplānojuma
īstenošana var tikt uzsākta pēc tam,
kad parakstīts Administratīvais
līgums par detālplānojuma īstenoša

nu. Ar detālplānojuma gala redakci
ju varēs iepazīties pašvaldības tīme
kļa vietnē www.marupe.lv (http://
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/at
tistiba-un-planosana/detālplāno
jumi ), ģeoportālā www.geolatvija.
lv un Mārupes novada pašvaldības
Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29,
Mārupē, Mārupes novadā.
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Novadā

Mārupes vēstis

Mārupes novadā šogad jau trešo reizi notiks
elektrotehnikas un bīstamo atkritumu nodošanas akcija

23.SEPTEMBRĪ
n o plk s t. 17. 0 0

MĀRUPES NOVADA DOMĒ
2. stāva zālē
Daugavas ielā 29, Mārupē

Diskusija par
energoefektivitātes risinājumiem
Mārupes novadā
Plašāk: www.marupe.lv

Co2mmunity tikšanās septembrī
Mārupes novada pašvaldība kā
asociētais partneris sadarbībā ar
Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas
valstīm ir iesaistījusies projektā
“Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās
enerģijas projektu kopradīšanu un
kopfinansēšanu. Projekta ievie
šanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

P

ar kopienu enerģijas pro
jektiem sauc projektus,
ko veido, ievieš un līdzfi
nansē paši iedzīvotāji sadarbībā
ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c.
Projekta mērķis ir palielināt sabiedrī
bas zināšanas par kopienu enerģi

jas projektu attīstību un veicināt at
jaunojamo energoresursu plašāku
un efektīvāku izmantošanu.
Aicinām Jūs š.g. 23. septem
brī plkst. 17.00 – 19.00 uz infor
matīvo pasākumu Mārupes nova
da domes 2. stāva zālē par projekta
“Co2mmunity” aktualitātēm un ko
pienu atjaunojamās enerģijas pro
jektu idejām Mārupes novadā, kurā
informēsim par projekta gaitu un di
skutēsim par labākiem energoefek
tivitātes risinājumiem iedzīvotājiem
Mārupē.
Diskusiju vadīs projekta vadītājs
Gatis Gaņģītis.
Lūgums iepriekš pieteikties, zva
not pa tālr. 67149876 vai rakstot uz
e-pastu: inuta.saroka@marupe.lv.
Priecāsimies Jūs redzēt pasā
kumā!

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” šogad
jau trešo reizi aicina Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, mājsaimniecībā
radušos bīstamo, kā arī lielgabarīta atkritumu bezmaksas nodošanas
akcijā, kas notiks šā gada 26.septembrī.

M

ājsaimniecībā neva
jadzīgo un nolietoto
elektroiekārtu, lielgab

arīta un bīstamo atkritumu izvešana
iepriekš jāpiesaka līdz 20.septembrim, zvanot pa tālr.8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Obligāti jānorāda atkritumu
veids, aptuvenais apjoms, kā arī to
savākšanas vieta (adrese).
Izvešana notiks 26.septembrī
no plkst.7:00 visas dienas garumā
un akcijā var piedalīties ikviens
Mārupes novada iedzīvotājs. Lai
nodrošinātu pieteikto atkritumu iz
vešanu, tos jānovieto pieteikumā
norādītajā adresē, “Eco Baltia vide”
darbiniekiem pieejamā vietā, ārpus
iežogotas teritorijas. Iedzīvotājiem
pašiem atrasties klāt savākšanas
laikā nav nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākts:
• Sadzīves elektroiekārtas (le

dusskapji, televizori, datori, moni
tori, plītis, putekļsūcēji utt.).
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām.
• Sadzīvē radušies bīstamie at
kritumi (baterijas un akumulatori,
viens komplekts vieglo automašīnu
riepu bez diskiem, spuldzes u.c.).
• Lielgabarīta atkritumi (mēbeles,
matrači u.c.)
Veicot minēto atkritumu izveša
nu, netiks savākti cita veida atkri
tumi, kā piemēram, sadzīves atkri
tumi un būvgruži (podi, vannas, pa
lodzes, durvis logi u.c. ražošanas
atkritumi, kuri radušies būvniecī
bas procesā).
Plašāka informācija par nododa
majiem atkritumu veidiem pieejama
www.ecobaltiavide.lv .

Šķirot ir viegli, dari to pareizi
Lai veicinātu sakārtotas apkārtējās vides ilgtspējīgu uzturēšanu
Mārupes novadā un cituviet Latvijā, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” un AS
“Latvijas Zaļais punkts” aicina
iedzīvotājus pievērst uzmanību
saviem atkritumu šķirošanas
paradumiem, iesaistīties šajā procesā arvien aktīvāk, kā arī darīt to
pareizi un ar izpratni.

F

aktors, kuram svarīgi
pievērst uzmanību, par ko
liecina arī pēdējo mēnešu
laikā novērotā tendence Mārupes
novadā, pirms stikla ievietošanas
konteinerā, to nepieciešams izņemt
no plastikāta vai papīra maisa.
Neskatoties uz to, ka tas ieras
ti kalpo kā ērts atkritumu uzgla
bāšanas līdzeklis, plastmasas iepa
kojumam paredzēti citi konteineri.
Sajaucot stiklu ar plastmasu, mazi
nās tā kvalitāte un iespējamība to

pārstrādāt.
Attiecīgi zaļas krāsas atkritu
mu tvertnē ievietojamas tikai dzē
rienu stikla pudeles un stikla bur
kas, savukārt dzeltenajā – plastma
sas, kartona un metāla iepakojumi,
piemēram, dzērienu, šampūnu un ci
tas līdzīga veida pudeles, skārdenes,
kā arī plastmasas iepirkumu maisiņi,
kartons un papīrs.
Ieviešot šķirošanas paradumus
savā ikdienā, svarīgi atcerēties, ka
būtiska ir ne tikai kvantitāte, bet arī
kvalitāte, lai sašķirotos materiālus
pēc tam varētu realizēt tālāk. Lai
iepakojums būtu derīgs otrreizējai
pārstrādei un nepareizas šķirošanas
rezultātā nenonāktu kopējo atkri
tumu poligonā, būtiski ņemt vērā
vairākus vienkāršus pamata princi
pus. Pirmkārt, iepakojumam jābūt
tukšam un tīram, bez ēdiena vai
sadzīves ķīmijas paliekām – ne
pieciešamības gadījumā arī izska
lotam. Otrkārt, svarīgi iepakojumu

iespēju robežās saplacināt, kā arī
nejaukt kopā dažādus to veidus,
piemēram, stikla un plastmasas pu
deles. Tā rezultātā būs iespējams ne
tikai ietaupīt finanšu resursus māj
saimniecībā, samazinot nepiecieša
mo sadzīves atkritumu konteineru
tukšošanas biežumu, bet arī panākt
sakoptu apkārtējo vidi.
Informācija par šķirošanu piee
jama gan SIA “Eco Baltia vide” un
AS “Latvijas Zaļais punkts” mājas
lapās, gan sociālajos medijos, kur
iedzīvotāji aicināti kā uzdot jautāju
mus par neskaidrībām šķirošanā, tā
pieteikties šķirošanas konteineriem.
Plašāka informācija par ikdie
nā izmantotā iepakojuma pareizu
šķirošanu pieejama mājas lapā www.
zalais.lv, kā arī Facebook @zalais.
punkts, savukārt SIA “Eco Baltia vi
de” – www.ecobaltiavide.lv un @
ecobaltiavide.

No septembra mikroautobuss Rīga
– Jaunmārupe kursē par Rožu ielu

Balstoties uz Mārupes novada
domes lūgumu, no 2019. gada 1.
septembra ir izmaiņas maršrutā
Nr.5433 Rīga–Jaunmārupe un
Nr.5435 Rīga–Mārupe.

N

o septembra visi maršru
ta
Nr.5433
Rīga–
Jaunmārupe autobusi
kursē pa Rožu ielu Mārupē (līdz
šim brauca pa autoceļu P132 Rīga–
Jaunmārupe), kā rezultātā ir mainīts
apstāšanās laiks pieturās. Tādējādi
maršruta Nr.5435 Rīga–Mārupe au
tobuss, kas no Rīgas MTS izbrauc
plkst.6.25, 6.45, 7.05, 7.25, 7.45,
13.00 un 13.40, bet no pieturas
Vecozoli – plkst.17.20, 17.40, 17.55,
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18.20 un 18.50, vairs nebrauc līdz
bērnudārzam “Mārzemīte”.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt
biļeti par savu braucienu, atgādi
not, ka statistiku par reisa pieprasī
jumu veido pasažieriem izsnieg
tais biļešu skaits. Par konstatē
tiem biļešu tirdzniecības pārkāpu
miem pasažieri var ziņot mūsu kon
trolieriem jebkurā diennakts laikā,
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Mikroautobusa kustības sarak
stu, kas spēkā no 1.septembra, var
skatīt Rīgas taksometru parka mā
jaslapā www.rtp.lv.

Talkas dienā, 21.septembrī, aicina stādīt kokus
Kustība “Lielā talka” un Latvijas
Pašvaldību savienība aicina ikvienu
Latvijas iedzīvotāju šī gada 21. septembrī pievienoties akcijai “World
Cleanup Day” (WCD) jeb Pasaules
talkai, lai kopīgiem spēkiem ar citiem Pasaules iedzīvotājiem padarītu
mūsu pasauli tīrāku, zaļāku un skaistāku. Pasaules talkas galvenais
mērķis ir apvienot cilvēkus cīņā ar
globālo piesārņojumu un klimata
pārmaiņām.

Š

ogad Pasaules talka tiek
rīkota otro reizi un mēs,
Lielās talkas organizato
ri, kā arī Latvijas Pašvaldību savie
nība, aicinām ikvienu iesaistīties
talkas aktivitātes. Ja visa pasaule
21.septembrī vāks atkritumus, sa
kops savu valsti, tad Latvija un tās
iedzīvotāji to paveica jau pavasara
talkā, tāpēc rudenī Pasaules talkai
pievienosies ar koku sēšanas un
stādīšanas akciju “Laimes koki” –
lai katra tās ietvaros iesētā sēkla

vai iestādītais koks varētu izaugt
par nākotnes dižkoku, kļūstot par
Latvijas ieguldījumu pasaules eko
sistēmas līdzsvara atjaunošanā.
Ikviens tiek aicināts savu iespēju
robežās organizēt kolektīvus pasā
kumus vai piedaloties individuāli,
iesaistīties pasākumā, arī kustībai
“Lielā Talka” pastāstot par savām
aktivitātēm, rakstot uz: talkas@
talkas.lv.
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Novadā

Mārupes vēstis

Dienas centrs “Skulte” nosvin 5 gadu jubileju

Jau mēnesi Jaunmārupē atvērts
lielākais rotaļu laukums Mārupes
novadā
2019. gada 25. jūnijā Jaunmārupē Mārupes novada dome, klāt
esot iesaistītajiem speciālistiem un
iedzīvotājiem, vērusi durvis lielākajam un modernākajam bērnu rotaļu
laukumam Mārupes novadā.

R

30. augustā dzimšanas dienu
svinēja Mārupes novada dienas
centrs “Skulte”, kas tika atklāts un
savu darbību uzsāka 2014. gada 29.
augustā ar mērķi sniegt psihosociālo atbalstu, speciālistu konsultācijas, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanas un
brīvā laika pavadīšanas iespēju
Mārupes novada iedzīvotājiem, kā
arī nodrošināt sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības saņemšanu
Skultes iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai.

P

iecu gadu laikā centrs kļu
vis par vietu, kur draudzīgā
un atbalstošā vidē ikviens
var saņemt palīdzību dažādās dzīves
situācijās, atklāt sevī jaunus talan
tus, prasmes, saturīgi pavadīt brīvo
laiku vai vienkārši atpūsties.
Atzīmējot apaļo jubileju, dienas
centrā un tā teritorijā notika jautri
un radoši pasākumi, kuros ar patie
su prieku un entuziasmu piedalījās
Skultes iedzīvotāji un viesi.
Klātesošos priecēja radošās darb
nīcas, kurās varēja apgleznot sas
kaldītas malkas pagales, izgatavot
mīkstās rotaļlietas, veidot gleznas
ar pirkstiņkrāsām un zīmogiem.

Bērni bija sajūsmā par lēkāšanu uz
piepūšamās atrakcijas un par inte
resantajām spēlēm kopā ar jautro
sunīti Pifu.
Lielu jautrību radīja sejiņu ap
gleznošana ar sejas apgleznošanas
krāsām, ko ļoti uzmanīgi un ar lielu
pacietību veica Mārupes Jauniešu
domes pārstāvji.
Visas dienas garumā ikvienam
bija iespēja aplūkot Skultes māk
slinieces Grjozas Stafikas gleznas,
skatīt fotogrāfiju retrospekciju par
notikumiem, pasākumiem - vienkārši
par visu, kas saistīts ar centru un,
protams, baudīt gardus cienastus.

otaļu laukums ar nosauku
mu “Ūdensrozes” izveidots
Jaunmārupes dabas parka
labiekārtošanas projekta ietvaros un
šovasar tika pabeigti pērn uzsāktie
1. un 3.kārtas labiekārtošanas darbi.
Jaunmārupes dabas parka lab
iekārtošanas 1. un 3.kārtas lab
iekārtošana par kopējo summu 944
011,27 eiro, sevī ietver inženierkomu
nikāciju izbūvi (kanalizācija, ūdens

laukumu un tās segums ir māks
līgais bruģakmens. Tās malā uz
stādīta atpūtas vieta ar soliņiem,
atkritumu urnām un velo statīviem.
Mārupes
novada
domes
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe:
“Mārupes novads turpina augt un
attīstīties. Man ir patiess gandarī
jums par to, ka kopā ar pašvaldības
darbiniekiem esam radījuši jaunu,
skaistu un mūsdienīgu vietu maza
jiem mārupiešiem, kur droši un kvali
tatīvi pavadīt brīvo lauku. Jāsaka
milzīgs paldies par paveikto gan ie
saistītajiem pašvaldības atbildīga
jiem speciālistiem, gan ārpakalpo
juma sniedzējiem - būvniekiem un
projektētājiem. Bez jums tas nebūtu

#WorldReady nometne jauniešiem
2019. gada 15.-21.jūlijā sporta
un atpūtas kompleksā “Mežrozes”
(Priekuļu novadā) notika Valsts
izglītības satura centra organizētā
The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia nometne jauniešiem “#WorldReady”. Nometnē
piedalījās 50 jaunieši no 16
dažādām Latvijas vietām - Rīgas,
Daugavpils, Jelgavas, Ventspils,
Aglonas, Alsungas, Auces, Babītes,
Carnikavas, Cēsīm, Dobeles, Gulbenes, Ikšķiles, Mārupes, Preiļiem
un Saldus. Dalībnieku vidū gan esošie “Award” dalībnieki, gan jaunieši, kuri par “Award” iepriekš zināja pavisam maz vai neko.

L

īdz ar citu cilvēku iepazīšanu,
savas komforta zonas pa
plašināšanu, dažādu zināša
nu gūšanu un prasmju pilnveidoša
nu, nometnes dalībnieki katru dienu
iepazinās ar kādu no Edinburgas her
coga starptautiskā apbalvojuma pro
grammas “Award” jomām – fiziskās
sagatavotības, prasmju, brīvprātīgā
darba un piedzīvojumu ceļojuma.
Fiziskās sagatavotības dienā
jaunieši spēlēja spēli “Akmens.
Šķēres. Papīrītis”, kas sastāvēja no
deviņiem komandas veidošanas un
saliedēšanas uzdevumiem, kuri bija
vērsti uz savstarpējās komunikāci
jas, sapratnes, sadarbības un drošas
vides veidošanu. Pēcspēles pārrunu
laikā izskanēja atziņas gan par to,
kā uzdevumu izpilde palīdzēja piln
veidoties individuāli, gan - kā tiek
sasniegti kopīgie mērķi. Spēcīgas
un rezultatīvas komandas veido jau
nieši, kuri nebaidās no personīga
jiem izaicinājumiem un šķēršļu
pārvarēšanas, tādēļ vakarā ikvie
nam bija iespēja piedalīties aktivi
tātē “Izaicini sevi!” - kāpt alpīnisma
sienā, iet pa līdzsvara lentu vai pildīt
vienaudžu piedāvātos uzdevumus.
Prasmēm veltītajā dienā jau
niešiem bija iespēja apmeklēt dažā
das teorētiski-praktiskās nodarbības:
“Pilsoniskā līdzdalība”, “Garīgā ve
selība”, “Pirmās palīdzības sniegša
na” un “Āra dzīves prasmes”. Todien
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nometnes dalībniekus uzrunāja īpaši
viesi – Lielbritānijas vēstniecības
Latvijā Aizsardzības atašejs Marks
Sapsfords un British Council
pārstāvniecības Latvijā pārstāve
Anete Blūma. Abu viesu vēstītais
mudināja veltīt laiku savstarpējo
saišu veidošanai un stiprināšanai.
Vakara daļā Violetā jauniešu gru
pa piedāvāja uzdevumus – mēmo
šovu, viktorīnu, deju nodarbību un
sadziedāšanos, kas palīdzēja pārē
jiem nometnes dalībniekiem uzzināt
vai iemācīties ko jaunu par Latgali,
Kurzemi, Vidzemi un Zemgali un tās
ļaudīm.
Nometnes ceturtās un piektās die
nas fokusā - piedzīvojumu ceļojums.
Vispirms, raita gatavošanās 24 stun
du būšanai pie dabas - instruktāžas,
karšu lasīšana un orientēšanās ap
mācība, somu sakrāmēšana, maltīšu
plāna veidošana un pārtikas produk
tu sagāde, bet pēcpusdienā – nodar
bību ietvaros iegūtā pielietošana un
dažādu papildprasmju apguve caur
praktisku darbošanos. Pārgājiens pa
gleznaino Gaujas nacionālajā parkā
maršrutā “Mežrozes” – Liepa – Līču
Laņģu klintis – ceļotāju apmetne pie
Gaujas “Rauna” – “Mežrozes”, dažā
du grūtību pārvarēšana, maltīšu ga
tavošana uz ugunskura, nakšņoša
na teltī un stāstu vakars pie ugun

skura daudziem nometnes dalībnie
kiem kļuva par spilgtāko nometnes
momentu.
Brīvprātīgā darba jomai veltīta
jā dienā nometnes dalībnieki rosī
jās Cēsu Jaunajā skolā, Gaujas
Nacionālajā parkā, Cēsu pilsētas
pansionātā “Cīrulīši” un Cēsu dzīv
nieku patversmē “Lācīši”. Sestajā
nometnes dienā notika nodarbība
“Mērķu plānošana”, kas kalpoja par
ievadu katra nometnes dalībnieka
indiviudālai sarunai ar Award vadītā
jiem – īpaši apmācītiem cilvēkiem,
kas palīdz veidot individuālās
“Award” programmas.
Septiņas piepildītās dienas, gluži
kā dalība programmā “Award”, jau
niešiem palīdzēja atklāt ko jaunu
par sevi, gūt pieredzi un vērtīgas
atziņas, kas būs noderīgas un pie
lietojamas arī turpmāk, kā arī, vei
dojot savu indiviudālo bronzas vai
sudraba līmeņa izaugsmes program
mu, domāt par savām prioritātēm,
interesēm un sapņiem.
Nometne organizēta sadarbībā
ar British Council pārstāvniecību
Latvijā. “#WorldReady” īstenota
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts prog
rammas 2019. gadam valsts budže
ta finansējuma ietvaros.

vads, apgaismojums u.c.), stāvlau
kuma piebraucamā ceļa izbūvi, gājē
ju ietvi gar Neriņu no Mazcenu ale
jas līdz stāvlaukumam, ietvi gar bēr
nu laukumu līdz sabiedriskai ēkai
un pašu bērnu rotaļu laukumu, tajā
skaitā gumijas segums – 126 073,44
eiro, rotaļu iekārtas – 200 338,03
eiro, soli, galdi, žogs un velo turētāji
– 59 323,37 eiro. Projektu īstenoja
SIA “Tilts”, projektēšanu veica SIA
“BM - projekts”, būvuzraudzību vei
ca SIA “RS Būvnieks”.
Jaunizveidotais bērnu rotaļu
laukums “Ūdensrozes” paredzēts
bērniem vecumā no 1-6 gadiem
un atrodas ziemeļu daļā no esošā
Jaunmārupes stadiona stāvlau
kuma, iepretim ūdenskrātuvei
“Ūdensrozes”. Bērnu drošībai lau
kums ir norobežots ar žogu un visā
spēļu laukuma teritorijā ieklāts gu
mijas segums. Bērnu laukumā izvei
dots individuāla dizaina smilšu lau
kums ar iekārtām smilšu rotaļām,
ierīkotas šūpoles ar atšķirīgām sēd
virsmām, slidkalniņš, mājiņas un
aliņas, rotaļu kompleksi, karuseļi,
3D zvēriņi un dinamiskie elementi.
Laukums no tuvējās dzīvojamās
ēkas atdalīts ar apstādījumiem, kā arī
rudens periodā papildus tiks ierīko
ti jauni apstādījumi. Gājēju ietve,
kas nodrošina galveno iedzīvotāju
pastaigu plūsmu, virza gar bērnu

iespējams. Novēlu mārupiešiem iz
baudīt un būt saudzīgiem pret jaun
radīto vietu.”
Apmeklētāju ievērībai! Ja gribam,
lai laukumiņš kalpo ilgāk, aicinām
izturēties saudzīgi pret inventā
ru un lietot to atbilstoši norādēm.
Atgādinām, ka rotaļu laukums
“Ūdensrozes” paredzēts bērniem
līdz 6 gadu vecumam. Lai gan sas
kaņā ar standartiem rotaļu iekārtai
ir jāiztur pieaugušā svars, tas nen
ozīmē, ka iekārtas domātas pieau
gušajiem un spēs izturēt ilgstošu
pastiprinātu slodzi, ja to izmantos
pieaugušie vai vairākas personas vi
enlaicīgi. Saudzējam to, kas mums
ir, lai kalpo ilgāk!
Rotaļu laukums atvērts un brīvi
pieejams katru dienu no plkst. 7.00
līdz 23.00 visiem apmeklētājiem.
Jaunmārupes dabas parka la
biekārtošanas būvprojekts pavisam
sadalīts sešās kārtās. Patlaban re
alizētas divas kārtas no projekta.
Kā nākošo, plānojam realizēt pro
jekta daļu, kas ir atpūtas un rotaļu
zona vecākiem bērniem. Atlikušajās
kārtās būvniecības darbi ietver iet
vju atjaunošanu un pārveidošanu
parka teritorijā, ietvju izbūvi un pār
būvi ap Pavasaru dīķi un vistālākā
perspektīvā – koka laipu takas iz
būve gar abiem dīķiem.

Pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš un domes priekšsēdētāja
vietniece Līga Kadiģe pārgriež lentu, atklājot rotaļu laukumu
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Izglītība

Mārupes vēstis

Mārupes skolās un bērnudārzos sācies jaunais mācību gads
2019./2020. mācību gadā skolas
gaitas Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs no 1. līdz 12.klasei
uzsākuši kopumā 2800 skolēni, kas
ir par 12 % vairāk nekā iepriekšējā
gadā. Atverot trīspadsmit pirmās
klases, pašvaldības skolas šogad
uzņem 320 pirmklasniekus. Par
skolēnu zināšanām šajā mācību
gadā rūpēsies 443 pedagogi.
Savukārt pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes šogad apmeklēs
1185 mazie mārupieši.

S

kolēnu un pirmsskol
nieku skaits ar katru gadu
Mārupes novadā pieaug,
pēdējo piecu gadu laikā pirmssko
las vecuma bērnu skaitam dubul
tojoties, savukārt skolēnu skaitam
palielinoties par 35 %.
Ņemot vērā prognozes un tenden
ci demogrāfiskajiem rādītājiem augt
arī turpmāk, vitāli svarīgs ir jautā
jums par izglītības infrastruktūras
paplašināšanu. Šis gads iezīmējis
būtisku izrāvienu Mārupes novada

izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstībā – vienlaikus strādāts pie
vairākiem vērienīgiem projektiem, lai
nodrošinātu izglītības pakalpojuma
pieejamību. Atklāts Mārupes Valsts
ģimnāzijas jaunais korpuss, uzstādī
tas moduļu tipa piebūves Mārupes
un Jaunmārupes pamatskolām.
Turpinās darbi, paplašinot Mārupes
pamatskolu ar jaunu korpusu un
sporta laukumu, līgums par projek
tēšanu, būvniecību un autoruzraudzī

Jaunmārupes pamatskolā

Jaunmārupes pamatskola jauno
2019./2020. m.g. uzsāk ar daudziem
jaunumiem, kas iepriecinās izglīto
jamos un ļaus izzināt pasauli, un at
tīstīt ikkatra individuālās dotības.
Pirms jaunā mācību gada sāku
ma pabeigti darbi un ekspluatācijā
pieņemta Jaunmārupes pamatsko
las moduļu tipa piebūves, kurās nu
jau mājīgi iekārtojušies un uzsākuši
mācību darbu četras pirmās klases
izglītojamie.
Jaunmārupes pamatskolas pirms
skolas posmā veiksmīgi uzsākts
un tiek realizēts Valsts izglītības
satura centra īstenotais projekts
“Kompetenču pieeja mācību sa
turā”. Jau ar septembri stājas spēkā
pirmsskolas izglītības vadlīnijas, un
pirmsskola kļūst par pirmo posmu
vispārējā izglītībā, kura sāk īstenot
pilnveidoto saturu un pieeju.

Šajā mācību gadā tiks realizēti arī
divi jauni interešu pulciņi - Angļu
valodas/Literatūras pulciņš un Leļļu
teātra pulciņš.
Šis mācību gads ir zīmīgs ar
to, ka uzsākam jaunu Eiropas
Savienības Erasmus+ projektu.
Skolu apmaiņas partnerības projekts
“Communication is an Art” plānots
diviem mācību gadiem. Projekta
laikā notiks skolu pedagoga apmācī
bas un pieci pasākumi skolēnu gru
pu apmaiņai partnervalstīs.
Jau vasaras sākumā Jaunmārupes
pamatskolai ir pieejama jaunā mājas
lapa – mūsdienīga dizainā un piln
vērtīgai informācijai – www.jmsk.lv
Īpašu prieku šogad novads sarūpē
jis sākumskolas bērniem, ierīkojot
aktīvo nodarbību āra centru.
Ilze Graudiņa

tošanas darbi, pirmsskolas pastai
gu laukumos iegādāts un uzstādīts
jauns rotaļlaukumu aprīkojums.
Sagatavošanas vecuma izglītoja
mo grupās iegādātas, uzstādītas 2
interaktīvās tāfeles. Jaunas mēbe
les iegādātas sākumskolas klasēm
un pirmsskolas izglītības grupām.

PII “Lienīte”
Pirmsskolas izglītības iestāde
“Lienīte” ir gatava jaunam mācību
gadam, ar bērniem kopā iepazīstot
pasauli. Šogad bērnudārzu apme
klē 247 mazie mārupieši.
Mācību procesā, tāpat kā citām
pirmsskolas izglītības iestādēm, uzs
vars tiks likts uz jauno, kompetenču
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jumu sniedzējus.
Lai atvieglotu skolēnu nokļūša
nu pašvaldības skolās, tāpat kā ie
priekšējos gadus, Mārupes nova
da dome nodrošina izglītojamo
pārvadāšanu uz un no izglītības
iestādēm, šogad tam atvēlot 180
000 eiro. Veiktas vairākas izmaiņas
skolēnu autobusu maršrutos un
kustības sarakstos, pēc iespējas
pielāgojot tos skolēnu vajadzībām.
Kopumā tiek nodrošināti 8 maršru
ti. Tā kā šogad ir neparedzēti daudz
braukt gribētāju, autobusu maršru
ti vēl septembrī tiek testēti, tāpēc
tuvākajās nedēļās dažos no tiem
varētu būt gaidāmas izmaiņas.
Aicinām vecākus sekot līdzi in
formācijai pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv sadaļā Izglītība,
kā arī pašvaldības profilā sociā
lajos tīklos. Vienlaikus pašvaldī
ba nodrošina arī autobusus sko
lu vajadzībām, skolēnu nokļūša
nai uz konkursiem un olimpiādēm.
Skolēnu pārvadāšanas pakalpoju
mus nodrošina SIA “VR Projekts”.

tiņām mācību jomām. Mainās sko
lotāja loma no bērna mācīšanas uz
mācību virzīšanu. Skolotājs ir mācī
bu procesa virzītājs, bet bērns ir ak
tīvs, zinātkārs, atbildīgs, visu varošs
līdzdalībnieks, kurš piedalās visās
norisēs grupiņas un pirmsskolas dz
īvē, tādējādi attīstot caurviju pras
mes, tikumus un vērtības dažādās
mācību un dzīves jomās.
Nenoliedzami darbi izglītības
iestādē uzņem pilnus “apgriezienus”,
bet visskaistākais un nezūdošākais
ir dzirdēt priecīgas bērnu čalas
pirmsskolas gaiteņos, smieklus
grupas telpās, izjust kopīgu dar
bošanās un izzināšanas prieku un
rotaļāšanos kopā ar vienaudžiem.
Šogad PII “Mārzemīte” pirms
skolas gaitas ir uzsākuši 72 aktīvi

un ieinteresēti mazie trīsgadnieki.
Savukārt 115 paši lielākie audzēkņi
atbildīgi gatavojas pamatizglītības
uzsākšanai jau pēc gada! Mūsu
skolotājas kopā ar bērniem dosies
jaunā pieredzes bagātajā zināšanu
un piedzīvojumu kalnā.
Pirmsskolā turpina darboties 7 in
terešu izglītības pulciņi (tautiskās
dejas, sporta dejas, keramika, an
gļu valoda, sporta pulciņš, Andžeja
Grauda bungu skola, robotika),
turpinām dalību Ekoskolas projek
tā, makulatūras un izlietoto bateriju
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”,
aktīva dalība projektā “Piens un aug
lis skolai”, kā arī aktīvi radīsim iespē
ju iesaistīties jaunos projektos.

saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu pro
grammu, īstenojot tēmu “Skolas vi
de un apkārtne””. Bērni izzināja, kā
saudzēt bērnudārza apkārtnē mūsu
vidi, pētīja augus un dzīvnieku sugas
tuvākajā apkārtnē, reizi nedēļā ro
taļnodarbības noritēja svaigā gaisā,
mācību gada nobeiguma pasākumā
kopīgi atklājām kukaiņu “viesnīcu”.
Šogad turpināsim uzsākto darbu,
īstenojot ekoskolas programmas
tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”,
kur turpināsim veidot bērnu pēt
nieciskās un novērošanas pras
mes iestādes teritorijā un tuvāka
jā apkārtnē.
Vēl priecīga ziņa – būs inte
resants, bet darbīgs laiks! Esam
veiksmīgi startējuši divos Erasmus
+ projektos un abi ir apstiprināti!
Pirmais projekts Erasmus + pro

grammas pamatdarbības Nr.1 (KA
1) skolu sektora projekts “Īpašais
laiks īpašiem bērniem” ilgs 2 ga
dus. Projekts būs nozīmīgs ne tikai
mums, kā projekta koordinatoriem,
bet esam piesaistījuši arī Mārupes
pamatskolu un Skultes sākumsko
lu ar iespēju kopumā 17 Mārupes
pirmsskolas pedagogiem apmeklēt
kursus Eiropā.
Otrais Erasmus + programmas
pamatdarbības Nr.2.(KA 2) skolu
apmaiņas partnerību projekts –
“Full STEAM Ahead”, kurā esam kā
līdzdalībnieki kopā ar Īriju, Lietuvu,
Spāniju, Igauniju un Norvēģiju. 1,5
gadus mācīsimies viens no otra, kā
izmantot jaunās tehnoloģijas pirms
skolas ikdienā.

em uzņēmumiem. Skola turpina
dalību Eiropas Erasmus+ projek
tā Nr. 2018-1-LV01-KA101-046870
“Mūsdienīgu skolotāju zināšanas
veido nākotnes cilvēku”, kura iet
varos 12 pedagogi ir papildinājuši
un nodod tālāk savas zināšanas no
vatoriskas mācību procesa piee
jas ieviešanā mācību stundās.
2019./2020.m.g. skolā turpinās
darboties skolēnu mācību uzņē
mumu (SMU) darbība. Sadarbībā
ar skolas padomi, kolektīvs turpi
na veidot skolas stratēģisko plānu,
kurā iestrādātās idejas tiks realizē

tas jau šogad - no septembra sko
las 7. un 9. klasēm matemātikas,
fizikas, dabaszinību un bioloģijas
stundas notiks gan ārpus skolas
telpām – sešos Mārupes novada
uzņēmumos, gan kā ierasts skolā,
bet stundas kopā ar priekšmetu sko
lotājiem vadīs uzņēmumu pārstāv
ji. Šajā mācību gadā ir paplašinā
ta skolas administrācijas komanda,
kurā darbu uzsāks vēl viens direkto
ra vietnieks audzināšanas jomā un
direktora vietnieks izglītības jomā.

PII “Mārzemīte”

Mārupes novada Skultes sākumskolā
Mārupes novada Skultes sā
kumskolā šajā mācību gadā mācās
44 skolēni, pirmsskolas grupas ap
meklē 101 izglītojamais.
Pirmo gadu skolā ir 6. klase ar
vispārējās izglītības programmu.
Vasaras periodā veikti remontdar
bi iekštelpās un teritorijas labiekār

bu noslēgts ar SIA “Arčers”. Notiek
būvprojekta izstrāde jaunā bērnudār
za būvniecībai Jaunmārupē, Ozolu
ielā, ko realizē Gundara Vīksnas bi
rojs. Jaunais bērnudārzs plānots ar
388 vietām. Iecerēts arī paplašināt
Mārupes Mūzikas un mākslas sko
las telpas Jaunmārupē, izbūvējot
skolai jaunus korpusus un renovējot
esošo skolas ēku. Skolas pārbūves
būvprojektu izstrādā SIA “AR.4”.
Papildus ieguldījumiem izglītības

infrastruktūras attīstībā Mārupes
pašvaldība arī šajā mācību gadā
piešķir līdzfinansējumu 75 eiro ap
mērā mēnesī par vienu audzēkni,
kurš mācās privātajās pamata vai
vispārējās izglītības iestādēs, ar ku
ru pašvaldībai ir noslēgts līgums.
Mārupes novada dome noteikusi
arī atbalstu par privātās izglītības
iestādes pirmsskolas izglītības pro
grammas īstenošanas pakalpojumi
em, maksājot 262,96 eiro mēnesī
par vienu Mārupes novadā deklarē
to bērnu no pusotra gada līdz čet
ru gadu vecumam un 204,76 eiro
mēnesī par vienu Mārupes novadā
deklarēto bērnu, īstenojot bērnu
obligāto sagatavošanu pamatizglītī
bas ieguvei. Tāpat arī pašvaldība
maksā 262,96 eiro līdzfinansējumu
par katru Mārupes novadā deklarētu
bērnu pašvaldības apmaksātajās vi
etās privātajās pirmsskolas izglītī
bas iestādēs, ar kurām noslēgts
līgums publiskā iepirkuma rezultātā.
Savukārt ar 188 eiro līdzfinansēju
mu dome atbalsta aukļu pakalpo

pieejā balstīto mācību saturu, ak
tivizējot caurviju prasmi – sadar
bību un līdzdalību mācību procesa
organizēšanā.
Vasaras periodā bērnudārzā la
biekārtoti bērnu rotaļu āra lauku
mi trīs grupām, veikts telpu kos
mētiskais remonts.

Mārupes novada PII “Mārzemīte”
ir gatava jaunam darba cēlienam –
spraigam, interesantam un, protams,
arī atbildīgam - 2019./2020. mācī
bu gadā īstenot kompetenču piee
ju mācību saturā! Pirmsskolā bērns
gūst pirmo apzināto mācīšanās
pieredzi, tā dod pamatu turp
mākām skolas gaitām, tai ir nozīmī
ga ietekme uz bērna personības vei
došanos un to, vai bērns mācīsies
ar prieku un vēlēsies izzināt pasau
li, parādības un sakarības. Lai no
drošinātu bērnam mūsdienīgu liet
pratības izglītību, būtiski ir līdz ar
saturu pilnveidot arī mācību pieeju.
Tas nozīmē, ka katrs pirmsskolnieks
kā pētnieks un darītājs varēs dar
boties ērtā, drošā, attīstošā grupas
vidē, kura ir iekārtota atbilstoši sep

Ilze Celma

PII “Zeltrīti”
Mārupes novada PII “Zeltrīti”
uzsāk savu desmito darba gadu ar
priecīgu un gaidītu ziņu – pie mums
trešo gadu atkal plīvos cītīgā darbā
nopelnītais Ekoskolas Zaļais karogs!
Ekoskolu programma ir plašākā
vides izglītības programma Latvijā
un arī pasaulē. Tās vieno kopīgs
mērķis – iesaistīt skolēnus aiz
raujošā, uz rīcību orientētā un so
ciāli atbildīgā vides izglītības pro
cesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstī
bu. Starptautiskā Zaļā karoga balva
ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to
saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā
laika posmā spēj demonstrēt izcilas
aktivitātes vides jomā. Realizēts ga
da galvenais uzdevums “Apkārtējās
vides izmantošana jēgpilnām un
aizrautīgām mācībām, praktiskām
darbībām āra vides izzināšanā un

PI “Zeltrīti” kolektīvs

Mārupes pamatskolā
Mārupes pamatskolā nokomplek
tētas četras pirmās klases, kurās
skolas gaitas uzsāk 100 pirmklas
nieki. Kopumā uz jaunā mācību gada
sākumu skolā mācās 600 skolēni.
Jaunajā moduļu tipa piebūvē izvie
toti 4 mācību kabineti sākumskolas
klasēm, kas aprīkoti ar materiālteh
niskajiem resursiem efektīva mācī
bu procesa nodrošināšanai. Jaunajā
mācību gadā tiks piedāvāts jauns in
terešu izglītības pulciņš “Domradis”,
kurā 5.-9. klašu skolēni apgūs pētnie
ciskās prasmes dabaszinātnēs skolā
un ārpus tās sadarbībā ar dažādi

Kristaps Purviņš
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Mārupes Valsts ģimnāzijā

2019./2020.
mācību
gads
Mārupes Valsts ģimnāzijā sācies
ar lielām pārmaiņām. Mainījies ne
tikai skolas nosaukums, logo un uz
raksts uz skolas akmens. Pateicoties
novada domei, kas radusi iespēju
piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus,
skolā durvis vēris jauns un mūs
dienīgs korpuss.
Katru rītu, ierodoties darbā, mū
su sirdis silda patiesā cieņa pret
skolas vēsturi, kas acīm saredza
ma un pat sataustāma vēsturis
ko fotogrāfiju rāmjos jaunuzceltā
korpusa 1.stāva gaitenī. Pēc direk
tora Jāņa Lagzdkalna idejas rāmji
izgatavoti no visiem mārupiešiem
tik mīļās, vecās skolas, kas 1911.
gadā ierīkota Bieriņu muižas medī
bu pilī, vēl saglabātajiem dēļiem. Kā
atzina eksperti, 1824. gadā celtā ēka
savu mūžu bija nodzīvojusi, bet mēs
gribētu cerēt, ka barons Heinrihs fon
Rautenfelds būtu gandarīts, redzot
jauno skolas korpusu, kas pilnībā
atbilst visām mūsdienīgas skolas
prasībām.

Jaunajā korpusā mācības gal
venokārt notiks 6. un 7.klašu
skolēniem, kā arī mājturības, mūzi
kas un svešvalodu stundas citu
klašu audzēkņiem. Savukārt sko
las Atbalsta speciālisti turpmāk vi
si būs sastopami vienuviet - jaunā
korpusa 1.stāvā. Jaunā atrašanās
vieta atvieglos vajadzīgā speciālis
ta atrašanu gan skolēniem, gan viņu
vecākiem un pedagogiem, kā arī
padarīs raitāku Atbalsta personā
la komandas darbu.
Mūsdienīgās telpas ir gaumīgi
iekārtotas ar Latvijā ražotām mē
belēm un moderni aprīkotas ar jaunā
kajām tehnoloģijām. Gan skolotā
ji valodu, matemātikas un dabas
zinību kabinetos, gan atbalsta per
sonāls jaunajā korpusā šogad savā
darbā sāk izmantot Promethean in
teraktīvās tāfeles ar milzīgu iespē
ju klāstu. Šīs tāfeles šobrīd ir pašas
jaunākās, Latvijā pieejamas tikai no
maija. Psiholoģes ir saņēmušas
jaunas smilšu terapijas kastes, kur
bērni varēs darboties un sakārtot

savu iekšējo pasauli.
Katram jaunā korpusa stāvam
piešķirta sava krāsa – zaļa, oranža
vai zila. Atbalsta personāls priecājas,
ka akcentam 1.stāvā izvēlēta zaļā
krāsa, kas veicina radošumu, rada
miera un mīlestības sajūtu, kādā ce
ram pavadīt gan šo, gan visus turp
mākos mācību gadus.
Skolas ģimnāzijas statuss nav ti
kai godpilns un prestižs nosaukums,
tas visiem mums – skolotājiem, skol
niekiem un viņu vecākiem, uzliek
pienākumu strādāt vēl atbildīgāk,
ar nopietnāku attieksmi pret mācī
bu procesu.
Šogad skolā darbu uzsākuši 10
jauni un daudzsološi pedagogi – lat
viešu valodas, matemātikas, krievu
valodas, vēstures, datorikas, sporta,
dabaszinību, šaha, fizikas un mūzi
kas. Visi kopā esam gatavi jaunam
darba cēlienam, cītīgi strādājot, lai
īstenotu pakāpenisku pāreju uz piln
veidotu mācību saturu un tam at
bilstošu, kompetencēs balstītu
mācīšanās pieeju.
Mārupes Valsts ģimnāzijas
Atbalsta skolēniem komanda:
Diāna Zemīte, psiholoģe; Jeļena
Torčinava, psiholoģe; Vineta
Oškalne, psiholoģe; Linda Meiersone,
logopēde un speciālā pedagoģe;
Jolanta Hanzovska, logopēde;
Baiba Rimša, sociālā pedagoģe;
Ilze Rūtenberga, pedagoģe-karjeras
konsultante

Bebru ielā 10, Mārupē, tiks veidota publiska vietējās
produkcijas tirdzniecības vieta
2020.gada, tiek plānots, Mārupē,
Bebru ielā 10 izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks izveidota tirdzniecības vieta, kur vie
nuviet amatniekiem, mājražotājiem
un māksliniekiem popularizēt un
nodot tirdzniecībā savu produkciju,
kā arī tiktu piedāvāti Mārupes novada suvenīri un sniegta informācija
par tūrisma pakalpojumiem novadā.

T

irdzniecības vietas iz
veidošana tiks realizē
ta apstiprinātā projekta
“Tirdzniecības vietas izveidošana
Bebru ielā 10, Mārupē” ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda atbalstu
Latvijas Lauku attīstības program
mas 2014. - 2020.gadam apakšpasā

kuma 19.2 “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ak
tivitātes 19.2.1 “Vietējās ekono
mikas stiprināšanas iniciatīvas”
ietvaros. Projekta Nr. Nr.19-04AL04-A019.2102-000002.
Īstenojot projektu, tiks apgūts pub
liskais finansējums 35 000 EUR ap
mērā. Projekta mērķis ir izstrādāt
mūsdienīgu, funkcionāli drošu un
kvalitatīvu tirdzniecības vietas la
biekārtojumu. Projekta realizācija
notiks vairākās kārtās. Pirmajā pro
jekta kārtā tiek plānots izbūvēt tū
risma informācijas centru un otrajā
kārtā labiekārtot tuvējo teritoriju, ar
mūsdienīgiem labiekārtojuma ele
mentiem, veidojot sasaisti ar esoša
jiem apbūves objektiem un savie

nojot skvēru ar esošajām ietvēm,
plānoto stāvlaukumu. Labiekārtotajā
tirdzniecības vietā paredzēts apga
ismojums un video novērošana.
Pie ēkas tiek paredzēta plaša
transformējama (slēgta /vaļēja)
terase ar zaļo jumtu.
Paralēli 2017.gadā pašvaldība iz
strādāja būvprojektu administratīvā
centra sakārtošanai Mārupē, kura
ietvaros Bebru ielā 10, vienā no
kārtām tiks realizēta arī Bebru ielas
un Gaujas ielas krustojuma pārbūve
par apli un autostāvvietu izbūve. Šī
būvprojekta kārta tiks realizēta pēc
centralizētas kanalizācijas izbūves
projekta “Ūdenssaimniecības attīstī
ba Mārupē, IV kārta” realizācijas.

Uzsākta Viršu ielas 20 pagalma
labiekārtošana

Tīrainē norit Viršu ielas 20 pagalma rekonstrukcija, kuru veic SIA
Alejas projekti. Pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālisti kopā ar
darbu veicēju un projektētāju
pārstāvi atkārtoti apsekoja pārbūvējamo teritoriju – izvērtējot apstādījumu kvalitāti un vitalitāti.

D

arbi uzsākti šī gada au
gustā atbilstoši 2017.
gadā izstrādātajam SIA
BM-projekts projektam “Pagalma
labiekārtošanas būvprojekts Viršu
ielā 20, Tīrainē, Mārupes novadā.
Likvidētas morāli un fiziski noveco
jušās rotaļu iekārtas un labiekār

Mārupē atklāts Eiropā modernākais
pludmales sporta centrs

Iemīļotais pludmales sporta centrs “Brazīlija” ver durvis jaunās telpās, pārtopot par Eiropā modernāko
pludmales centru ar jaunu nosaukumu – Ruukki Pludmales Centrs,
kas atrodas “Lavandās”, Mārupes
novadā.

I

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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tojuma elementi, kā arī nozāģē
ti esošie novecojušie apstādīju
mi. Patlaban veikti zemes darbi –
noņemta auglīgās augsnes virskārta
un izraktas jauno ietvju gultnes. 12.
septembrī uzsākta betona apmaļu iz
būve un iedzīvotāji var redzēt jauno
ietvju konfigurāciju un izvietojumu.
Pagalmā tiks izveidotas vairākas at
pūtas vietas, centrālajā daļā izvieto
tas rotaļu iekārtas bērniem vecumā
no 1 -6gadiem. Tiks veidotas jaunas
apstādījumu grupas. Laukumā būs
norādes, kas aizliegs pastaigāties ar
suņiem. Darbus paredzēts pabeigt
oktobra mēnesī.

kviens ir dzirdējis par Brazīliju.
Tā ir vieta, kur var izbaudīt
vasaru visu cauru gadu. Vieta,
kur prieku gūst mazi un lieli. Gan
profesionāli sportisti, gan savas
pirmās ballītes gaviļnieki.
Kopš savas atvēršanās 2009.
gadā, “Brazīlija” ir bijis kvalitatīvākais
un populārākais pludmales centrs
Latvijā. Pagājušo gadu “Brazīlijas”
durvis apmeklētājiem bija slēgtas.
Tika uzsākti vērienīgi projektēšanas
un celtniecības darbi, lai šoruden
varētu atvērt jaunās halles durvis
tieši pludmales sportam paredzētā
jaunbūvē.
Esiet laipni lūgti jaunajā Brazīlijā
- modernākajā pludmales centrā
Eiropā !
Andris Blaka, pludmales spor
ta centra “Brazīlija” idejas autors
atzīst: ”Mēs gribējām saviem kli
entiem dot vairāk laukumus un vēl
labākus apstākļus. Lai to izdarītu,
mums vajadzēja atrast labu un uzti

camu sadarbības partneri. Tā izvei
dojās lieliska sadarbība ar uzņēmu
mu “Ruukki”. Apvienojot spēkus un
dubultojot iespējas, mēs Jums šo
brīd piedāvājam pavisam jaunu, pro
fesionāli būvētu Ruukki Pludmales
Centru”.
„Ruukki” Pludmales Centrs sav
iem apmeklētājiem piedāvā 6 smilšu
laukumus iekštelpās un 7 pludmales
laukumus āra stadionā. Laukumi
paredzēti ne tikai pludmales volej
bolam un tenisam, bet arī citiem
smilšu sporta veidiem. Vasarā ir
lieliska iespēja atveldzēties dīķī
turpat blakus, savukārt ziemā tiks
būvēta bobsleja trase mūsu mazā
kajiem faniem.
Jaunizveidotais pludmales spor
ta centrs nav tikai sporta zāle. Tas
ir dzīvesveids – veselīgs, aktīvs,
azartisks. Ikviens interesents ir laip
ni gaidīts uz nodarbībām jaunajā jo
gas un fitnesa studijā „Peach”. Pēc
kārtīgām sporta nodarbībām mūsu
centra 2. stāvā ir iespēja nobaudīt
garšīgus ēdienus un dzērienus ve
selīgā uztura cafe ”Coco”, kā arī ap
meklēt fizioterapijas kabinetu.
Ruukki Pludmales Centrs - vasara
visu cauru gadu!
www.pludmalescentrs.lv
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Sākusies Grantu programmas “(ie)dvesma”
konkursa projektu iesniegšana

2.septembrī sākusies projektu
pieņemšana Grantu programmā
“(ie)dvesma”. Šogad jaunajiem
uzņēmējiem būs pieejami 80 000
eiro, savukārt maksimālā naudas
summa vienam grantam būs 10 000
eiro.
Grantu programmas aizsācējiem
un iepriekšējā gada sadarbības
partneriem - SEB bankai, Jūrmalas
pilsētai, Mārupes, Olaines, Ķekavas
un Siguldas novadiem, šogad piev
ienojušies arī Ropažu un Stopiņu
novadi, paplašinot grantu program
mas darbības teritoriju un finansē
juma apjomu. Katrs no partneriem
piešķirs 10 000 eiro finansējumu, uz
kuru varēs pretendēt uzņēmumi, kas
veic vai plāno veikt saimniecisko dar
bību kādā no septiņām grantu pro
grammā iesaistītajām pašvaldībām
un uzņēmumi, kuri ir dibināti pirms
ne vairāk kā trim gadiem.
Maksimālā naudas summa vie
nam grantam ir 10 000 eiro, un
šogad plānots izsniegt vismaz as
toņus grantus. Granta līdzekļus
varēs izmantot saimnieciskiem
mērķiem esošā biznesa attīstīša
nai vai arī jauna uzņēmuma izvei
dei, lai uzsāktu savu biznesu.
“Pēc granta saņemšanas mēs
kā uzņēmums ieguvām ne tikai
iespēju attīstīt savu ideju tālāk,
bet arī diezgan lielu mediju uz
manību, kas palīdzēja tālāko in
vestīciju piesaistē. “(Ie)dvesmas”

granta līdzekļus izmantojām, lai
veidotu video par mūsu produktu,
kā arī lai izstrādātu paša produkta
dizainus, kas būs vēlāk pieejami.
Pieteikšanās process SEB “(ie)dves
mai” bija pietiekami vienkāršs, at
griezeniskā saite no žūrijas bija vērtī
ga, un kontakti, kurus mēs ieguvām
no SEB bankas un Mārupes domes,
bija ļoti nozīmīgi. Es ieteiktu bizne
sa ideju autoriem pieteikties šai pro
grammai, tāpēc, ka šis ir viens no
retajiem konkursiem, kurā var pie
dalīties ar ideju, bez jau izstrādāta
gala produkta. Tāpat šis ir viens no
retajiem konkursiem, kur var iegūt
finansējumu, neatdodot uzņēmuma
daļas,” norāda uzņēmuma “ASYA”
dibinātājs Ēvalds Urtāns.
Projektu pieņemšana noslēgsies
30. septembrī. Iesniegtos projektus
vērtēs žūrijas komisija, kuras sa
stāvā būs uzņēmējdarbības pro
fesionāļi un pašvaldību pārstāvji.
Rezultātu paziņošana un uzvarētāju
apbalvošana notiks 14. novembrī.
Saņemto pieteikumu atlase notiks
četrās kārtās, izvērtējot gan to atbil
stību programmas kritērijiem, gan
biznesa plānu un idejas potenciā
lu, kā arī dalībnieku prezentācijas
un atbildes uz žūrijas jautājumiem.
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikuma veidlapa;
• uzskaites veidlapa par sniedza
mo informāciju de minimis atbals
ta piešķiršanai;
• granta pretendenta (vienas per

sonas vai iesaistīto darbinieku) CV;
• citi dokumenti, kurus pretendents
uzskata par nepieciešamu iesniegt
(fotogrāfijas, shēmas, rasējumi, u.c.).
Pieteikuma veidlapas / iesnie
dzamie dokumenti pieejami: www.
seb.lv/iedvesma.
Pieteikumu iesniegšana
Pieteikumu var iesniegt personī
gi, elektroniskā formā vai nosūtot
pa pastu. Pieteikumu personīgi
iesniegt iespējams Mārupes novada
domē, 1.stāvā, Klientu apkalpošanas
centrā. Adrese: Daugavas iela 29,
Mārupe, LV-2167. Pieteikumu elek
troniski iesniegt, nosūtot to uz e-pas
ta adresi iedvesma@seb.lv.
Jautājumu gadījumā varat sazi
nāties ar Mārupes novada domes
uzņēmējdarbības attīstības konsul
tanti Jolantu Kursišu, tālr. 67149856,
29330721.
Grantu programma “(ie)dvesma”
tika uzsākta 2017. gadā. No saņem
tajiem vairāk nekā 30 projektiem žūri
ja atlasīja sešus grantu ieguvējus,
kopumā tiem piešķirot 40 000 eiro.
Savukārt 2018. gadā no saņemta
jiem vairāk nekā 50 projektiem žūri
ja atlasīja septiņus grantu ieguvē
jus, kopumā piešķirot 60 000 eiro.
Plašāka informācija par grantu pro
grammu un tajā atbalstītajiem pro
jektiem pieejama www.seb.lv/ied
vesma.

Mārupes novadā atklāts energoefektīvākais
industriālais parks Latvijā

Ūdenssaimniecības infrastruktūras
izbūves darbi Mārupē

AS “Mārupes komunālie pa
kalpojumi” informē, ka Eiropas
Savienības, Mārupes novada
domes un AS “Mārupes komunā
lie pakalpojumi” līdzfinansētā
projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003
“Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Mārupē, 4. kārta” iet
varos, lai nodrošinātu ūdenssaim
niecības infrastruktūras tālāku at
tīstību Mārupes novadā, š.g. jūlijā
mēnesī plānots izsludināt atkārtotu

5.septembrī Mārupes novada
Saleniekos atklāts, pēc attīstītāju
vārdiem, šobrīd energoefektīvākais
industriālais parks Latvijā. Parka
projektētājs, būvnieks un attīstītājs
ir uzņēmums PICHE. Lidostas parka izveidē investēti vairāk nekā 12
miljoni eiro un tā būvniecība noritēja pusotru gadu.

L

idostas parkā pieejamas
modernas telpas nolik
tavām, ražotnēm un biro
jiem kopumā 23 000 m2 platībā.
Katrs nomnieks telpas pielāgo
savām vajadzībām, turklāt pa
domāts arī par to, lai katram būtu
kur paplašināties, kad uzņēmums
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aug. Energoefektivitāti nodrošina
moderna apkures, ventilācijas, dze
sēšanas un apgaismojuma sistēma,
kā arī augstvērtīgie siltumizolācijas
risinājumi sienām un jumtam. Ēku
stiklotās fasādes ir vērstas ziemeļu
un austrumu virzienā, kas nodroši
na labu klimatu telpās.
Oficiālajā atklāšanas pasākumā
simtgades Dziesmu svētku karogu
mastos pie Lidostas parka uzvilkti
to uzņēmumu karogi, kas tagad mi
tināsies Lidostas parkā – ‘Printful’,
‘Elko’, ‘Beautyfor’ ‘MGI Tech’ un
PICHE. “Kad uzzinājām, ka simt
gades Dziesmu svētku karogu mas
ti tiek izsolīti, sapratām, ka mēs tos
gribam iegādāties. Mēs vēlamies,

lai tā fantastiskā enerģija tagad dz
īvo šeit un palīdz lieliem Latvijas
uzņēmumiem sasniegt vēl vairāk,”
saka Lidostas parka būvnieka, pro
jektētāja un attīstītāja – uzņēmu
ma PICHE – valdes priekšsēdētā
js Pēteris Senkāns.
Lidostas parka būvnieks, pro
jektētājs un attīstītājs uzņēmums
‘PICHE’ jau ir pilnā sparā uzsā
cis nākamā parka GREEN PARK
būvniecību, kas atradīsies netālu no
šī. Iegādātā zemes gabala platība ir
100 000 kvadrātmetru. Jaunajā no
liktavu, ražošanas un biroju telpu
kompleksā GREEN PARK paredzēts
ierīkot ražotnes, noliktavas un bi
rojus 57 000 kvadrātmetru platībā.

iepirkumu par ūdens un kanalizāci
jas tīklu izbūvi Mārupes, Tīraines un
Vētras ciematos. Plānots, ka iepirku
ma procedūras rezultāti būs zināmi
š.g. oktobra mēnesī un veiksmīgas
iepirkuma procedūras rezultātā bū
vdarbus plānots uzsākt 2020.ga
da 2.ceturksnī, iestājoties būvdar
bu veikšanai labvēlīgiem laikap
stākļiem.
Ar ūdenssaimniecības infrastruk
tūras attīstības plāniem Mārupes
novadā detalizētāk iespējams
iepazīties AS “Mārupes komunālie
pakalpojumi” mājaslapā www.mkp.
lv, sadaļā “Esošie un plānotie ūdens
saimniecības tīkli Mārupes novadā”.

Noteikti jauni kases darba laiki

AS “Mārupes komunālie pakalpo
jumi” informē, ka no 2019. gada 16.
septembra uzņēmuma kasēm Tīrainē

un Skultē tiek noteikti sekojoši dar
ba laiki:
Pirmdienās
Tīrainē no 8:30 – 18:00 ar pusdi
enu pārtraukumu
no plkst. 12.30. līdz 13.00;
Ceturtdienās
Skultē no 8:30 – 18:00 ar pusdi
enu pārtraukumu
no plkst. 12.30. līdz 13.00.

piektdiena, 13.septembris 2019
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Jau drīz Eiropas sporta nedēļa

Futbolisti godam pārstāv Mārupes
novadu

Ar vērienīgu pasākumu programmu visā Latvijā no 23. līdz 30. septembrim jau piekto reizi notiks #BeActive Eiropas Sporta nedēļa. Šīs
vairāk nekā 40 valstīs vienlaikus
notiekošās sociālās kampaņas
mērķis ir mainīt iedzīvotāju paradu
mus un neatkarīgi no vecuma, veselības iespējām, fiziskās sagata
votības vai prasmēm piesaistīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam. Vien
30 minūšu mērenas intensitātes
fiziskā slodze piecas reizes nedēļā
būtiski samazina saslimšanas risku
ar daudzām, tajā skaitā sirds asinsvadu slimībām, rekomendācijās
norāda Pasaules veselības organizācija.

V

iens no Eiropas spor
ta nedēļas vēstnešiem
ir mārupietis, Latvijas
čempions riteņbraukšanā senio
riem, Rīgas Riteņbraukšanas sko
las treneris Mečislavs Bartuševičs,
kurš savos 78 gados joprojām ar
riteni izbrauc gandrīz katru dienu.
“Sportiska aktivitāte pēc darba
noņem stresu. Diemžēl daudzi ne
saprot – tieši pēc smagas darba
dienas, kad ir nogurums, jāizvizinās
ar riteni, lai atbrīvotos no stresa, iz
vairītos no izdegšanas sindroma un
uzlabotu garastāvokli. Veselības la
bad jāminas. Riteņbraukšana ir izcili
piemērota labai sirds veselības uz

turēšanai. Tas cilvēkiem ir jāiestās
ta,”. Interviju ar Mečislavu varat lasīt
pašvaldības interneta vietnē www.
marupe.lv sadaļā Sports.
Ar aicinājumu #piecelies visā
Latvijā nedēļas garumā būs orga
nizēti dažādi pasākumi, no kuriem
centrālais – 15 kilometru pārgājiens
21. septembrī Siguldā. Dalība pārgā
jienā – bez maksas, iepriekš reģis
trējoties. Taču līdz tam ikviens var
pieteikties #BeActive izaicinājumam
regulāri sportot Endomondo plat
formā. Skrienot, ejot, nūjojot, brau
cot ar riteni vai citādi (izvēloties

citu ar GPS nosakāmu sporta vei
du), vēlams trīs reizes nedēļā, bet
ne mazāk kā 12 reizes izaicināju
ma laikā līdz 30. septembrim, pa
pildu labai pašsajūtai un veselīgam
ieradumam iespējams laimēt vērtī
gas balvas – Suunto 5 sporta pulk
steni, sporta veikala dāvanu kartes
100 EUR vērtībā, pārsteiguma bal
vas. Pērn Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) koordinētās Sporta
nedēļas ietvaros pasākumos Latvijā
iesaistījās ap 220 000 iedzīvotāju.

Veselības diena Skultes ciemā

7. un 8.septembrī Viļņā notika
starptautisks futbola turnīrs 2011.
gadā dzimušajiem zēniem Vilnius
Cup, kurā piedalījās arī mūsu
Mārupes sporta centra mazie futbolisti trenera Salvja Rutkastes
vadībā.

S

pēļu
sākums
nebi
ja daudzsološs - pirma
jās divās spēlēs piedzīvo
ti zaudējumi 1:2,1:4. Tomēr vēlāk
jaunie futbolisti saņēmās un atli
kušajās spēlēs izcīnīja tikai uzvaras.
Pēdējā spēlē tika apspēlē

ta Lietuvas čempionu komanda
“Fortūna”, kurai šis bija vienīgais
zaudējums. Mārupes futbolisti
turnīrā godam nopelnīja 3.vietu.
Šogad atkal tika atjaunotas “Ādas
bumbas” balvas izcīņas sacensības
futbolā. Rīgas pilsētas zonas sa
censības 8.septembrī ļoti labā līmenī
noorganizēja Rīgas futbola federāci
ja sadarbībā ar Mārupes sporta cen
tru. Sacensības notika četros pos
mos Mārupes stadionos. U-13 grupā
bez neviena zaudējuma 1.vietu izcīnī
ja trenera Agra Kokoreviča trenētā
Mārupes sporta centra komanda.

Mārupes SC meistarkomandas
futbolisti izcīna uzvaru Latvijas
futbola čempionāta 2.līgas 17.
kārtas spēlē

Šī gada 31.augustā Mārupes
novada Skultes ciemā notika Veselības diena. Pasākuma mērķis
bija popularizēt aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu, kā arī sportiskā gaisotnē pavadīt vienu dienu nedēļas
nogalē.

P

asākuma dalībniekiem bi
ja iespēja sacensties dažā
dos individuālajos pār
baudījumos, kā arī sacensties fut
bola, volejbola un basketbola lau
kumos. Mazākajiem bērniem darbo
jās bērnu pilsētiņa, kur bērni varē
ja apgūt dažādas ne tikai radošās
prasmes, bet arī dažādas fiziskās
aktivitātes un jautri pavadīt laiku
piepūšamajā atrakcijā.
Paldies visiem dalībniekiem, līdz
jutējiem un tiesnešiem par izturī
bu sacensībās. Rezultātus var ap
skatīt pašvaldības mājaslapā www.
marupe.lv sadaļā Sports.
Dalībnieki, kas nav saņēmuši

savas balvas, tās var saņemt Skultes
ciema dienas centrā.
Pasākums tika organizēts projek
ta “Veselības veicināšanas un slimī

bu profilakses pasākumi Mārupes
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) iet
varos. Pasākumu finansē Eiropas
Sociālais fonds un valsts.

24.augusta pēcpusdienā Jaunmārupē, Jaunmārupes stadionā
Mārupes SC meistarkomandas futbolisti aizvadīja Latvijas Futbola
čempionāta 2.līgas 17. kārtas spēli. Mārupes 21. gadsimta gladiatori spēlēja pret līgas līderiem FK
Karosta (Liepāja), kuri Latvijas
Kausā ir paspējuši aizcīnīties līdz ½
pusfinālam un ir divu soļu attālumā
no Latvijas Kausa un Eiro kausiem.
“Mārupes SC” izcīnīja uzvaru ar rezultātu 3-1 tādējādi saglabājot intrigu uz godalgām.

L

īdz sezonas izskaņai atli
kušas 4 spēles. Komanda
ieņem 4 vietu. Zelta ambīci
jas var pārkausēties sudrabā, bronzā
vai koka godalgā. Sezonas izskaņa
būs stipri nervoza.
Komanda pirmo sezonu piedalās
Latvijas futbola čempionāta un ir
izveidota praktiski no jauna. Pirms
sezonas komandas administrāci
ja strādāja, lai sapulcinātu mājās
vietējos novadniekus. Komandas
kodolu veido 80% Mārupes novada
iedzīvotāji. Komandas transferi ko
mentārus neprasa… daudz strādāts
pie tā, lai piesaistītu gados jaunos
mārupiešus. Komanda lūkojās
nākotnes perspektīvā, lai ar vietē
jiem spēkiem iekļūtu Latvijas futbo
la čempionāta 1.līgā un pierādītu, ka
Mārupē dzīvo daudz futbola super
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talanti, kas ar godu var nest nova
da vārdu Latvijā un pasaulē.
Komandā
izveidojies
ļoti
labs mikroklimats. Kolektīvs ir
draudzīgs. Pieredze mijās ar jaunī
bu. Komandas kapteinis ir pieredzē
jušais vārtsargs Marcis Melecis,
kurš pārnāca no virslīgas kluba
Jūrmalas “Spartak”. Vārtu līnija
tiek dalīta ar Kasparu Žurovu no
Latvijas izlases telpu futbolā un
pludmales futbolā. Aizsardzību ce
mentē Kristaps Antonevičš, Jānis
Dīriķis, Rihards Dzikovičs, Vadims
Safoņenkovs, Jurijs Kovzeļs un
Dmitrijs Buiko, kurš savulaik pro
fesionāli ir spēlējis Beļģijā. Balstu
zonu bruģē Andrejs Jušmanovs,
Sergejs Mišejs. Komandas jaudīgā
uzbrukuma simboli ir Rainers Veide,
Dāvis Vilcāns, Reino Grabovskis,
Rihards Tomingass. Efektīvi snaiperi
noslēguma fāzē ir brāļi Lapinski.
Komandas nākotnes perspektīva ir
Krišjānis Kazaks un Toms Baltiņš, ku
ri atgriezās Mārupes rindās no RFS
sistēmas. Sezonas gaitā no Jelgavas
pievienojās perspektīvais vārtsargs
Muižnieks un aizsargs Artis Staļģis.
Mārupes futbols turpina augšupe
ju. Viss liecina, ka mēs kā komanda
augam un ar pozitīvismu raugāmies
nākotnē.
Komandas menedžeris
Ringolds Prāvasts
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Latvijas jaunais motokrosa braucējs Edvards
Bidzāns – pasaulē otrais un Eiropas čempions

Aizvadīts kārtējais mini
motokrosa posms

Mārupietis Edvards Bidzāns ir
motosporta jaunais talants, kurš jau
vairāku gadu garumā uzrāda lielis
ku sniegumu un nes Latvijas vārdu
pasaulē. Jūlijā Edvards izcīnīja pasaules junioru čempionāta sudrabu,
pēc tam kļūstot par Eiropas čempionu 85 kubikcentimetru klasē
(EMX85).

21. augustā moto centrā “VILCIŅI“ 90 mazie motosportisti ar
divkārtējo Eiropas čempionu un Pasaules vicečempionu 2019, mārupieti, Edvardu Bidzānu priekšgalā,
sacentās Mārupes Kausa izcīņā
mini-motokrosa 4. posmā.
Ļoti veiksmīgi sacensības aizvadī
ja mārupieši:
1. Edvards Bidzāns 1. vieta MX85
master;
2. Raivo Laicāns 2. vieta MX65
Vecākā grupa;
3. Toms Dankerts 2. vieta MX65
Jaunāka grupa;
4. Roberts Brands 1. vieta MX50
Jaunāka grupa.
Šogad mini-motokrosā piedalījās
sportisti arī no Īrijas, Norvēģijas un
pat no tālās Izraēlas.
Komandu cīņā Mārupes AMK

1

4.jūlijā Itālijas pilsētiņā
Trentino-Alto Adigenotika
notika Pasaules Junioru
Čempionāts 2019 motokrosā, kur pie
dalījās mārupietis Edvards Bidzāns ,
kurš startēja MX85 klasē (12-14 g.v.).
Sacensībām šajā klasē piereģis
trējās 78 dalībnieki no 28 valstīm.
Pirmajā dienā Edvards savā grupā
uzrādīja ātrāko apļa laiku, un starp
39 sportistiem ierindojās 1. vietā.
Otrajā dienā no 6.vietas lielais gri
basspēks ļauj viņam aizcīnīties līdz
2. vietai, kas mārupieti Edvardu
Bidzānu kopvērtējumā ierindoja 2.
vietā. Tādējādi Pasaules junioru
čempionātā izcīnīts sudrabs.
Dažas nedēļas vēlāk Edvards sa
vus līdzjutējus iepriecināja arī ar
Eiropas čempiona titulu. “Labāku
nedēļas nogali es nevarētu vēlēties!
Esmu ļoti priecīgs par abiem brau
cieniem. Starti nebija tie labākie,
bet braucienos centos visiem tikt
garām, pirmajos apļos apdzinu vi
sus, turpināju kontrolēt situāci
ju. Paldies manai komandai “MX

Moduls”, paldies manam trenerim
Arnim Kalniņam, paldies tētim, mam
mai. Kopā mēs to izdarījām,” koman
da citē Bidzāna teikto.
“Esam ļoti laimīgi un gandarīti
par padarīto darbu. Lepojamies ar
Edvarda sasniegumu. Mūsu smagais
un ilgstošais darbs ir nesis augļus.
Emocijas ir augstas, sakāpinātas,
vēl neesam to aptvēruši. Pirmā
brauciena uzdevums bija uzvarēt.

Tas tika izpildīts. Otrajā braucienā
bija jāskatās, ko treneris uzrakstī
jis rādāmajā dēlī, jo otrā brauciena
līderim, lai izcīnītu titulu, vajadzē
ja, lai Edvards finišē trešais. Tāpēc
mēs nolēmām viņu neapdzīt, lieki
neriskēt, jo nezinājām, uz ko viņš
ir gatavs. Mums pietika ar otro vie
tu, lai izcīnītu titulu. Edvards visu
izdarīja perfekti,” uzsver jaunā mo
tobraucēja treneris Kalniņš.

Edvards Emīls Liberts – BMX Jauniešu izlases
līderis jeb, kur rodas čempioni
2019. gada Latvijas čempions,
Latvijas Jaunatnes Olimpiādes uzvarētājs, Eiropas čempions un Pasaules vicečempions ar stabilu un
pārliecinošu sniegumu BMX B16
grupā – Edvards Emīls Liberts.

A

r sasniegto šobrīd lepo
jas visi, gan sportists,
gan Latvijas Jaunatnes
BMX izlases galvenais treneris Miks
Puķītis, gan līdz Jaunatnes izla
sei darbu ieguldījušais Mārupes
BMX kluba/Mārupes sporta cen
tra vecākais treneris Kristaps
Ozoliņš, gan Mārupes sporta cen
trs, gan Mārupes BMX klubs, gan
Valmieras bērnu sporta skola (kas
uzņēmusies šefību par šībrīža
Latvijas BMX izlases sastāvu ar
LRF, LOV, LOK un IZM gādību), gan
Latvijas izlases sastāva dalībnieki,
treniņu partneri, vecāki un līdzjūtē
ji. Citējot Miku Puķīti pēc Pasaules
čempionāta: “.Sezonas svarīgākie
“eksāmeni” nokārtoti gandrīz nevai
nojami. Jāapzinās turpmākais ceļš!”.
Kāds būs sportista turpmākais ceļš,
kurš ieguldīs darbu, kurš finanses
un kurš pie iespējas personificēs uz
varu laurus, uzzināsim nākotnē, jo
Latvijā (lai arī tā skaitās, vai kādreiz
skaitījās BMX lielvalsts) vienotas
sistēmas BMX sacensību sporta vei
da izaugsmei un attīstībai diemžēl
nav. Vairumā gadījumu visa pamatā
entuziastu darbība un sadarbība ar
pašvaldību.
Kāda ir iespēja izaugt par čempio
nu un/vai sociāli atbildīgu līdzcil
vēku? Kad 2010. gadā virzīto ideju
par BMX trases būvniecību Mārupē
atbalstīja pašvaldības deputāti, viens
no diviem jaundibinātā kluba sportis

“BIERIŅI“ komanda kārtējo reizi ie
rindojās augstajā 2. vietā, un turpi
na cīnīties par uzvaru kopvērtejumā.
Informējam, ka šogad Eiropas
čempionāta finālā Čehijā jaunā
kajā grupā MX65 startēja arī otrs
Mārupietis Raivo Laicāns, un ierin
dojās 26 vietā.
Tiekamies Mārupes Lielajā
Motokrosā 5.oktobrī, kur notiks
arī retro sacensības, būs veterānu
saiets un arī veterānu brauciens.
Aicinām visus uz šīm skaistajām
sacensībām.
Paldies Mārupes novada domei,
LaMSF, uzņēmumiem BRD projekts,
ROADEKS, Dobeles Dzirnavnieks un
Z/S Līgo par sniegto atbalstu, un
personīgi Modrim Kļaviņam.
Mārupes AMK “BIERIŅI “
vadītājs Aivars Ābols

Mārupieši otro gadu pēc kārtas
izcīna uzvaru Pierīgas novadu
krosa skriešanas sacensībās
Pēc
mēneša
pārtraukuma
atsākušās Pierīgas novadu sporta
spēļu sacensības – 2019.gada
10.septembrī Riekstukalnā Baldones novadā noskaidroti laureāti
vieglatlētikas krosa skriešanas sacensībās. Otro gadu pēc kārtas uzvaru piecu komandu konkurencē
izcīnīja mārupieši.

S

acensības individuāli no
tika 1000–3600 metru
distancēs sešās vecuma
grupās dāmām un kungiem, bet
novadu vērtējumā tika ņemti vērā
katras komandas seši labākie indi
viduālie rezultāti. Par pirmo vietu
grupā pienācās 20 punktu, par otro
– 18, par trešo – 16 utt.
Mārupes novadam 118 punktus
no 120 iespējamiem pirmo vietu no
drošināja piecas pirmās un viena
otrā vieta. Jaunākajā V1 grupā uz
varu svinēja Latvijas un starptau

tiskās mēroga sacensībās rūdītais
Dmitrijs Serjogins, kurš 3,6 km dis
tancē par septiņām sekundēm ap
steidza Artūru Lapiņu no Baldones
un par 29 sekundēm salaspilieti
Aigaru Feteri.
Uzvaras Mārupes novadam izcīnī
ja arī Mārtiņš Skujenieks (V2), Inga
Kronberga (S3), Gunta Lebedoka (S5)
un Silvija Segliņa (S6), bet otrais bi
ja Jānis Lagzdkalns (V5).
Otro vietu komandu vērtējumā ar
114 punktiem ieņēma Babītes nova
da krosa skrējēju komanda un treša
jā vietā ierindojās Salaspils nova
da komanda (108 p.).
Nākamās sacensības Pierīgas
novadu sporta spēlēs plānotas
28.septembrī, kad Mārupē un Mālpilī
notiks vīru volejbola turnīra priekš
sacīkstes.
Avots: apriņķis.lv

SPORTA
NOTIKUMI
14.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
tiem bija Edvards Emīls, kurš trasē,
kas vienmēr ir nemitīgā pārbūves
procesā, jau no mazotnes kopā ar
vecākiem ir ieguldījis savu darbu,
pilnveidojis savas prasmes treniņos
un pieaugot patstāvīgi apmeklējis
kluba trasi arī ārpus treniņu laikiem.
Edvarda Emīla Liberta sasniegumu
pamatā 90% ir attieksme un darbs,
bet... BMX ir sporta veids kur sa
censībās katrā vecuma grupā ir vie
ns uzvarētājs, ko darīt pārējiem???
Visa pamatā, jo īpaši bērnu grupās, ir
vispārējā fiziskā sagatavotība, sākot
nēji ar drošas riteņbraukšanas pa
matu apguvi, vēlāk turpinot piln
veidot prasmes BMX sacensību
riteņbraukšanā. Katru gadu, so
li pa solim, Mārupes BMX sporta

parks tiek papildināts ar dažādām
aktivitātēm gan vasarā, gan ziemā,
kā arī pastāvīgi tiek veikta trases
pārbūve atbilstoši sportistu izaug
smei, kuru skaits šajā gadā jau ir
krietni pāri simtam.
Kā pateicība par entuziastu, sadar
bības partneru un atbalstītāju paveik
to un ieguldīto reizi gadā tiek orga
nizēti Mārupes BMX sporta parka
svētki. 2020. gada svinēsim 10 ga
du pastāvēšanas jubileju. Paldies
visiem un ikvienam par ieguldījumu,
turpinām augt un pilnveidoties ceļā
uz Olimpiskajām virsotnēm!

Slidotapmācības un šorttreka treniņi

Guntis Ruskis
www.bmxmarupe.lv

Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

15.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

20.septembrī plkst. 9.00 visās novada izglītības iestādēs

Olimpiskā dienā 2019

21.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

22.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

23.-30. septembrim
Eiropas sporta nedēļa

28.septembrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā vīriešiem

28.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

29.septembrī plkst. 10.00 Mārupes ģimnāzijas stadions
Starptautisks turnīrs futbolā "Inspiration Cup"

5.oktobrī plkst. 10.00 Mārupes sporta kompleksā

Mārupes novada atklātās sacensības basketbolā 3x3 uz
abiem groziem U9 vecuma grupā zēniem un meitenēm
5.oktobrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā
Pierīgas novadu sporta spēles volejbolā vīriešiem –
FINĀLSACENSĪBAS
5.oktobrī plkst. 10.00 Jaunmārupes motocentrā “Vilciņi”
Mārupes kausa izcīņa Motokrosā 2019

Mārupes ledus hallē atsākas slidotapmācības un šorttreka treniņi. Slidotgribētāji gaidīti jebkurā
vecumā. Tuvākās nodarbības sestdien plkst.19:45 un svētdien 9:15.
Pieteikties var pa tālruni 29372774
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Baltijas ceļam 30 Mārupē atzīmē ar Gatves deju uz
lidostas skrejceļa

Dzīvā bibliotēka – Jānis Streičs

Projekta “Mārupe-mūsu mājas”
ietvaros Biznesa Vēstniecība sadarbībā ar Mārupes novada Domi aicina apmeklēt pasākumu “DZĪVĀ BIBLIOTĒKA – JĀNIS STREIČS”

1

0. oktobrī plkst. 19.00,
tikšanās ar leģendāro kino
režisoru Jāni Streiču.
Kurš gan ikdienā nav izmanto
jis citātu no leģendārās filmas
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”,
kurš gan neatceras žilbinoši skai
sto Džūlijas Lambertes tēlu Vijas
Artmanes atveidojumā filmā
“Teātris” vai smeldzīgi sirsnīgos
kadrus filmā “Cilvēka bērns”? Jā,
mēs visi, jo šīs filmas jau folklori
zējušās un ļoti dziļi iesakņojušās
mūsu tautas apziņā.
Pirmo reizi ciklā “Dzīvā bibliotē

Atzīmējot Baltijas ceļa trīsdesmitgadi, 23.augustā pašā rīta
agrumā lidostā “Rīga” vairāk nekā
100 dejotāju no Mārupes un Babītes
novada deju kolektīviem emocionālā un saviļņojošā performancē
uz lidostas skrejceļa izdejoja vienu
no cēlākajām latviešu nacionālajām
dejām – Gatves deju.

D

eja ir lidostas “Rīga” un
deju kolektīvu veltījums
Latvijai Baltijas ceļa trīs
desmitgadē, simboliski sasaistot
pagātni un nākotni un atgādinot
par trīs Baltijas valstu vienotību
gan tolaik, kad divi miljoni cilvēku
sadevās rokās, lai parādītu pasaulei
savu apņemšanos atgūt brīvību, gan
šodien, kad Dzelzs priekškars sen
ir kritis un Rīga kā centrālais avio
satiksmes mezgls savieno Baltiju
ar visu pasauli.
Dainis Īvāns, Latvijas Tautas fron
tes pirmais priekšsēdētājs: “Pirms
trīsdesmit gadiem, kad man bi
ja tā laime uzrunāt Baltijas tautu
dzīvo ķēdi, man pašam tikko kā bi
ja pārkāpts trīsdesmit gadu sliek
snis. Lielāko daļu no šiem trīsdesmit
gadiem es biju nodzīvojis tautu cie
tumā, ko sauc par PSRS. Latvijā bi
ja sagrauta ekonomika, mums ne
piederēja ne mūsu zeme, ne mūsu
ūdeņi, ne arī gaisa telpa. Baltijas
ceļš bija nozīmīgs pagrieziens, šis
pagrieziens notika mūsu sirdīs –
mēs kļuvām apņēmīgi, drosmī
gi, mēs kļuvām pašlepni. Un tieši
tāpēc šodien viss, kas ir Latvijā, pie
der mums. Mēs varam doties jeb
kurā pasaules virzienā, un virs mū
su galvas ir brīvas Baltijas debe
sis. Šodien visus uz brīvās Latvijas
skrejceļa es sveicu atkal. Mēs stā
vam uz Baltijas ceļa, mēs turpinām
Baltijas ceļu, un mēs joprojām lido
jam pretī brīvībai”.
Deju izpildīja Mārupes novada
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Mārupieši”, Mārupes novada jau

piektdiena, 13.septembris 2019

ka” viesosies kungs, līdz šim – pava
sara pusē aizvadītas tikšanās ar bur
vīgajām dāmām – Olgu Dreģi, Inesi
Ziņģīti un Viju Vētru. Pasākumā būs
iespēja uzzināt, kur izcilais režisors
smeļas iedvesmu un spēku, kas bijis
dzinulis šo leģendāro filmu tapšanas
procesā, par kino nozares aizkulisēm
un kurioziem filmēšanas laukuma, kā
arī - kāda saikne Streiča kungu saista
ar Mārupes novadu. Neiztrūkstoša
būs arī iespēja apmeklētājiem uzdot
savus jautājumus un noslēgumā
kopīgi nofotografēties.
Vietu skaits ierobežots, pie
teikšanās obligāta mājaslapā ww.bi
znesavestnieciba.com vai zvanot:
t.26525475. Ieeja bez maksas.
“Biznesa Vēstniecība”, Jelgavas
ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads.

Veļu vakars mūsu senču piemiņai

niešu deju kolektīvs “Mārupe” un
Babītes novada vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Dārta”. Lai dejas rak
sti iekļautos skrejceļa platībā, deju
kolektīvi kopā ar saviem vadītājiem
šim notikumam bija radījuši īpašu
horeogrāfiju.
Gatves deja šai unikālajai perfor
mancei izvēlēta, jo, kā atzīst paši de
jotāji, tā ir deju deja - vienkārša un
vienlaikus visspilgtākā latviešu de
jas būtības atklāsme. Sākotnēji ra
dusies kā kāzu deja, tā ar augumu
staltumu, tērpu greznumu un kustī
bu cēlumu ataino solījumu, ko cil
vēki dod cits citam – mūžu nodzīv
ot stalti, skaisti un gaiši. Taču mūs
dienās Gatves deja nes arī daudz dzi
ļāku vēstījumu, simbolizējot tautas
gara spēku, pašapziņu un lepnumu
par dzimto zemi, kas ļāvis latviešu
tautai cauri kariem, okupācijām un
deportācijām saglabāt nacionālās
vērtības un ticību savai valstij.
Vai zinājāt, ka Gatves dejas radītā
ja dzīvojusi Mārupē? Šodien reti kurš
atceras, ka slavenā Gatves deja ir
Helēnas Tangijevas - Birznieces
radīta. Kā vēsta vēstures liecības

viņa bijusi pirmo Deju svētku (1948)
virsvadītāja un vēlākos gados Deju
svētku virsvadītāja.
1989. gada 23. augustā divi mil
joni Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
iedzīvotāju sadevās rokās, ar 675,5
kilometru garu dzīvo ķēdi savienojot
Baltijas valstu galvaspilsētas Tallinu,
Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. ga
da 23.augustā starp Vāciju un PSRS
parakstīto Molotova-Ribentropa pak
tu un vienam otru stiprinātu cīņā par
kopīgu mērķi – Baltijas valstu neat
karības atgūšanu. Šī nepieredzētā
nevardarbīgās pretošanās akcija
pievērsa pasaules uzmanību Baltijas
valstu okupācijai un kļuva par neat
karības kustības simbolu.
Paldies par emocijām un skaisto
rītu Mārupes novada vidējās paau
dzes deju kolektīvam “Mārupieši”,
Mārupes novada jauniešu deju kolek
tīvam “Mārupe”, Babītes novada vidē
jās paaudzes deju kolektīvam “Dārta”
un mūsu horeogrāfei Guntai Skujai.
Paldies arī Mārupes Kultūras na
ma vadītājai Irai Dūdumai par lieli
sko ideju.

Svētku svinēšana saskaņā ar
dabu Latvijā un pasaulē raisa arvien
lielāku cilvēku interesi. Katra
paaudze tradīcijas pārbauda no jauna un izvēlas - turpināt vai aizmirst.
Tradicionālo svētku iepazīšana un
svinēšana, līdzdarbojoties dažādu
paaudžu ģimenes locekļiem, sekmē
vienotību, kopā būšanas prieku un
ģimeniskumu. Tās ir nozīmīgas un
mūžīgas vērtības. Mūsu bērniem kā
nekad agrāk ir svarīgi redzēt savas
ģimenes, citu ģimenei tuvo cilvēku
- draugu un kaimiņu - ieinteresēto
un atbildīgo attieksmi pret tautas
tradīciju izzināšanu un turpināšanu.

A

r ko tad vērtīgs ir rudens,
kādas tradīcijas ir vērtīgi
kopt rudenī? Pēc tautas
priekšstatiem svarīgos dzīves no
tikumos kopā ir šai saulē un viņā
saulē mītošie dzimtai piederīgie,
svarīgie un mīļie. Senču pieminēša
na un godāšana palīdz uzturēt dzi
mtas atmiņu, vienotību un spēku.
Veļu laikā rudenī saskarsme ar dzi
mtas senčiem ir īpaši aktuāla, tāpēc
Veļu vakarā aicinām uz kopīgu va
karēšanu visus, kuri vēlas veltīt savu
pateicību iepriekšējām paaudzēm.
Kad?
5.oktobrī no 17.00 līdz 20.00

Kur?
Mārupes ,,Zirgzandaļu” akmens
stallī, Mārupes novadā, Vētras ciemā,
mājās ,,Zandeļi”.
Ko mēs darīsim?
Kopīgi dziedāsim senas un skais
tas tautasdziesmas, stāstīsim vie
ns otram iedvesmojošus dzimtas
stāstus, minēsim mīklas, iesim veļu
laikam raksturīgās rotaļas, dedzinā
sim sveces senču piemiņai, mielo
sim veļus un baudīsim paši ugun
skurā gatavotu veļu putru.
Kas jāņem līdz?
Svecītes, neliels cienasts kopīgam
mielastam, dziļdomīgas mīklas prāta
asināšanai, dzimtas stāsts, oktobra
novakarei piemērots silts apģērbs.
Pasākums domāts ģimenēm un
tradīciju interesentiem.
Lai mūsu kopīgā vakarēšana
kalpo par iedrošinājumu izzināt
un piedzīvot arī citus mūsu bagātā
kultūras mantojuma gadskārtu svēt
kus un svinamās dienas!
Ieeja – brīva.
Pasākums tiek īstenots projekta
,,Mārupe – mūsu mājas” ietvaros.
To finansē Mārupes pašvaldība.
Projekta vadītāja Gunta SiliņaJasjukeviča.
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Mūsu gandarījums ir laimīgi cilvēki
Saule dejo pīlādžogās - traucoties
uz rudens pusi,
saule dejo pīlādžogās un mēs
dejojam tai līdzi
mūsu dziesmās – mūsu dejās.
Saules staros laime vīta parasta,
bet neviltota
dejojam mēs savus rītus - Dieva
dotus – ierasotus.
Saule laistās pīlādžogās - nebēdā nāc dzīvot līdzi
vēl mums priekšā saules rīti - vēja
dziesmās ierakstīti.
Ārija Elksne
Pavisam nebēdnīgi ātri aizsteigusies vasara, kura pirmās septembra nedēļās turpina priecēt ar
vasarīgu laiku un noskaņojumu. Vēl
mazliet vēlos pakavēties atmiņās
par burvīgajiem brīvdabas koncertu un kino vakariem Kultūras nama
iekšpagalmā, augusta trijos ceturtdienas vakaros. Manuprāt, šo vakaru atslēgas vārdi ir prieks, smaids
un ģimene.

P

rieks – ir izstarot un izdalīt!
Izdalīt to, kas mums pieder,
vienalga, vai tā būtu mai
zes rika vai dziesma, doma vai sap
nis, fantastiskas sajūtas, kuras vie
no un saliedē. Un zināt, ka ir kāds
kas to saņem.
Smaids – ir kā svaiga avota ūdens
malks! Šajos vakaros cilvēki netaupī
ja smaidus. Savam smaidam pretim
saņemot siltus vārdus, kuri neapzi
noties kļuva stiprāki un neaizmirs
tami. Pilnīga vienotība un apmieri
nātība ar visu.
Ģimene – mazie un lielie, junio
ri un seniori, paaudzes – tas nu ir
galvenais katra normāla cilvēka dzī
vē! Stiprināt ģimenes tradīcijas un
kopā pavadīto laiku.
Laiks mums dāvina lieliskas iespē
jas, izvēles. Mārupes Kultūras nams
līdztekus darbam Dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā, aktīvi
turpina labās tradīcijas, kas ir svarī
gas mūsu novada iedzīvotājiem, lai
pēc iespējas vairāk mūsu novadnie

Augusta pirmajās nedēļās Mārupes Kultūras nama iekšpagalms pulcēja mārupiešus un viesus uz trīs brīvdabas koncertu un kino
vakariem. Pie mums šogad viesojās mūziķis Lauris Reiniks, grupa “Otra puse” ar Antru Stafecku un mūziķis Ivo Fomins ar patriotisku
dziesmu programmu. Satumstot kopā baudījām latviešu jaunāko kino – filmu “Blakus”, “Klases salidojums”, “Meklējot misteru
Kauliņu”. Paldies viesiem, kas bija ar mums! Bija patiess prieks būt kopā!

ki iesaistītos mūsu kopīgajos pasā
kumos. Arvien straujāk pieaugošais
iedzīvotāju un strādājošo skaits pra
sa aktīvu iedzīvotāju līdzdalību, kas
neļauj apstāties pie sasniegtā, bet
mērķtiecīgi liek darboties tālāk –
kopā. Kultūras nākotne ir atkarīga
no veiksmīga kopdarba – gan no
tālredzīgas valsts kultūrpolitikas un
tās atbalsta instrumentiem reģion
os, gan no katra kultūras nama ini
ciatīvas un uzdrīkstēšanās meklēt
jaunus attīstības ceļus un iesaistīt
jaunas mērķauditorijas.
Mūsu galvenais uzdevums vi
sus šos gadus – ir klausītāju un
skatītāju auditorijas paplašināšana,
dažādu mākslas formu pieejamības
nodrošināšana, pakalpojumu atbil
stība dažādam publikas pieprasī
jumam, sadarbība ar sava novada
uzņēmējiem, iestādēm, biedrībām
u.c. un tautas mākslas kultūras
mantojuma izzināšana, uzturēša
na un saglabāšana. Jā, mēs esam
par to, lai neizzustu kordziedāšanas
tradīcijas, lai neizzustu tautas tērpu
valkāšanas prieks un latviešu tau
tas dejas soļi, lai mēs nepazaudētu
sevi kā tauta, lai saglabātu katrs

Turpinot pērn iesākto Zaļumballes tradīciju, 10.augustā Jaunmārupes Dabas parkā, kur
izsenis organizētas kolhoza balles, izlikām savus spēkus Zaļumballē uz deju plača kopā
ar “Rumbas kvartetu” un grupu “Dakota”. Vakara ieskaņā skatītājiem tika piedāvāta
brīvdabas teātra izrāde “No saldenās pudeles”.

sevī to pozitīvo, gūstot prieku par
katru nodzīvoto dienu. Ar lieliskiem
koncertiem mārupiešus priecējuši
populāri mūziķi un grupas, kā arī sa
va novada pašdarbības kolektīvi.
Mūsu kolektīvi piedalās visos nova
da, reģionālajos un valsts mēroga or

ganizētajos sarīkojumos, skatēs un
konkursos. Kultūras nams atbalsta
un organizē sarīkojumus novada ne
valstiskajām organizācijām – pen
sionāru biedrībai, politiski represē
to biedrībai, lauksaimniecības bie
drībai, barikāžu atceres dalībniekiem

u.c. Organizē valsts un tradicionā
lo svētku svinības un sarīkojumus.
2018.gadā, kad Latvijas valsts
svinēja simto dzimšanas dienu,
augustā bija kopīga Vislatvijas
zaļumballe. Brīnišķīga tradīcija,
kuru turpinājām arī šogad. Tika iz
vēlēta vieta - Jaunmārupes Dabas
parks, kur vēsturiski notika kolho
za balles ar mazu paaugstināju
mu pūtēju orķestrim pie skaistās
liepiņas. Pirms balles teātra izrāde
“No saldenās pudeles” un dancošana
līdz pirmajiem rīta gaiļiem. Redzot
laimīgus cilvēkus, arī mums - organi
zatoriem gribas smaidīt, priecāties
un izjust milzīgu gandarījumu, ka
iedzīvotājiem vajag šādas zaļum
balles, kino vakarus un koncer
tus vasarā. Un vēl – mēs protam
svinēt. Jo šī gada zaļumballē pie
medmāsiņas vērsās viens ballētā
js un palūdza plāksteri kājas tulz
nai, kura bija no lielās dejošanas.
Vai nav forši!
Paldies superīgie mārupieši – par
to, ka no sirds izbaudījām šos muzi
kāli emocijām piepildītos vakarus!
Mūsu novadam nākošajā, 2020.
gadā, būs 95 gadu dzimšanas die
na. Nu ko - strādāsim un radīsim
kopā svētkus paši sev! Esam at
bildīgi par savu novadu! Esam lep
ni par savu novadu! Mīlam savas
ģimenes! Lai mīlestība, ticība un
cerība ir ar mums!
Mīļā kultūras nama saime, sadar
bības partneri, uzņēmēji, izglītī
bas iestādes, sporta ļaudis, kolēģi
deputāti, domes darbinieki un
mārupieši, visi, visi – “Gatves de
ja” uz lidostas skrejceļa par godu
Baltijas ceļam 30 mūsos visos kaut
ko “sakustināja”, bija īstas asaras
un patiesas emocijas. Nekur nav tik
labi kā mājās. To atceramies vien
mēr. Un, lai visiem pietiek mīlestī
bas, pacietības un veselības, dzīvo
jot šo burvīgo, katram savu dzīvi!
Ira Dūduma, Mārupes Kultūras
nama direktore

KULTŪRAS AFIŠA
21.septembrī plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada dzejas dienas: Guntara Rača
autorvakars “Mīlestība ir”
Ieeja pasākumā bez maksas

21.septembrī no 11:00 līdz 15:00, Mārupes
Kultūras nama iekšpagalmā

Mārupes novada Rudens ražas gadatirgus

Pasākumā būs iespējams iegādāties mājražotāju,
amatnieku un mākslinieku produkciju, būs aktivitātes un
radošās darbnīcas maziem un lieliem, darbosies grāmatu
maiņas punkts “Lasītājs lasītājam”, uz skatuves muzicēs
“folk/hipster/svinga roka orķestris” jeb ekoloģiskās
mūzikas grupa “DUCELE”, kā arī gaidāmi arī citi muzikāli
pārsteigumi

21.septembrī Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

Konrādu skvērā

Mārupes novada “Aktīvā tūrisma sezonas noslēgums!”
Velofoto orientēšanās sacensības "Apceļo kaimiņus"

(astotais noslēdzošais posms)
Reģistrācija no plkst. 11:00, starts plkst. 12:00
Sīkāka informācija www.daugava.travel

4.oktobrī plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada gada balva izglītībā “Mārupes novada
gada pedagogs 2019” pasniegšanas ceremonija
Ieeja pasākumā ar ielūgumiem

2019.GADA

JŪLIJĀ

28

Dzimuši

17
Zēni

11

Meitenes

2019. gada jūlijā
reģistrētie mirušie

2019. gada augustā
reģistrētie mirušie

Valentina Voroncova dzim.1936.
Līvija Ratfeldere dzim.1938.
Anna Stoļerova dzim.1942
.Ziedonis Melderis dzim.1957.
Dainis Blūms dzim.1961.
Valentīns Stupčiks dzim.1939.
Arnolds Upīts dzim.1931.
Leonīds Požidajevs dzim.1940.

Olga Štromberga dzim.1976.
Jānis Armanis dzim.1941.
Jurijs Jeļisejevs dzim.1950.
Ilmārs Urtāns dzim.1958.
Zinaida Veismane dzim.1930.
Andris Strazds dzim.1960.
Anna Redzobe dzim.1932.
Alberts Paukšta dzim.1955.
Vilnis Jēkabsons dzim.1939.
Vladislavs Visockis dzim.1944.

12

26

Laulības

8

Miruši

2019.GADA

AUGUSTĀ

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

22

Dzimuši

12.oktobrī plkst. 13:00, Mārupes Kultūras namā

Mārupes novada “Senioru biedrībai 15 jubilejas balle”

Pasākumā draugu pulkā pie galdiem baudīsim vakara
programmu. Uzrunas, apsveikumi, muzikāli priekšnesumi,
dzīvā mūzika. Aicinām ņemt līdzi nelielu groziņu un labu
garastāvokli.
Autobusi: 12:00 Skulte, 12:10 Jaunmārupe (tālāk gar
Mārupes vidusskolu), 12:30 Tīraine. Sīkāka informācija pie
Veras, tālr. 2 8323287.

No 14.oktobra līdz 18.oktobrim, Mārupes novadā
Mārupes novada “Uzņēmēju nedēļa”

18.oktobrī, plkst. 19:00, Mārupes Kultūras namā
Mārupes novada “Uzņēmēju gada balva 2019”

pasniegšanas ceremonija
Ieeja pasākumā ar ielūgumiem

Mārupes Kultūras nama kolektīvi uzsāk jauno sezonu.
Par uzņemšanas un nodarbību laikiem plašāk
www.marupe.lv

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

10
Zēni

11

Meitenes

22

Laulības

10

Miruši

Laikraksts “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8000 eksemplāru / Bezmaksas.
Izdevumā “Mārupes Vēstis” publicētie
materiāli ne vienmēr atspoguļo Mārupes
novada Domes viedokli.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
obligāta.

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

piektdiena, 13.septembris 2019

