2020.GADA MARTS

MĀRUPES NOVADA DOMES BEZMAKSAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Uzsākta Mārupes pamatskolas jaunā
korpusa būvniecība
27.februārī uzsākti būvdarbi vienā no lielākajiem
šī gada infrastruktūras projektiem novadā –
Mārupes pamatskolas jaunās piebūves būvniecība.
Pagājušā gada martā tika parakstīts līgums ar SIA “Arčers” par Mārupes
pamatskolas jaunās piebūves un sporta laukuma projektēšanu, būvniecību
un autoruzraudzību. Plānots, ka būvprojekts tiks realizēts divās kārtās.
1.kārtā tiks uzbūvēta jaunā skolas piebūve, labiekārtota apkārtne,
izbūvētas autostāvvietas un rekreācijas zona, savukārt 2.kārtā – izbūvēti
āra sporta laukumi.
Jaunā piebūve būs četru stāvu ēka ar kopējo platību 6200 m2. Tajā plānots
izvietot 37 mācību klases, laboratorijas un darbnīcas 5. līdz 9.klašu
skolēniem, bibliotēku, dejošanas zāli, kā arī telpas atbalsta centram un
skolas administrācijai. Tādējādi skolā kopumā tiks nodrošināta iespēja
mācības apgūt 1000 skolēniem, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā
šobrīd.

Mārupes pamatskolas jaunā korpusa vizualizācija

Jaunmārupē top rotaļu laukuma 2.kārta
Februārī uzsākts aktīvs darbs
pie rotaļu laukuma izbūves
bērniem no 6 līdz 16 gadu
vecumam Jaunmārupes dabas
parka piegulošajā teritorijā blakus
ūdenstilpnei “Pavasari”.

J

au iepriekš vēstīts, ka 2019.gada jūlijā Jaunmārupē tika atklāts lielākais un modernākais bērnu rotaļu laukums Mārupes novadā.
Rotaļu laukums ar nosaukumu
“Ūdensrozes” bērniem vecumā no 1
līdz 6 gadiem izveidots Jaunmārupes
dabas parka labiekārtošanas projekta ietvaros, īstenojot projekta 1. un
3.kārtu.
Savukārt, kā informē Mārupes
novada Pašvaldības īpašumu pārvalde, kura ikdienā organizē un uzrauga pašvaldības infrastruktūras objektu būvniecību un apsaimniekošanu,
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šogad plānots īstenot Jaunmārupes
dabas parka labiekārtošanas projekta 2.kārtu, izbūvējot rotaļu laukumu
vecākiem bērniem.
Izstrādātā projekta 2. kārtas risinājumi ietver funkcionāli izmantojamu
jaunu teritorijas zonējumu – rotaļu
laukumu, gājēju ietvju izbūvi, apgaismojumu, koku, krūmu un ziemciešu
stādījumus, mūsdienīgus un kvalitatīvus labiekārtojuma elementus,
kas iekļaujas kopējā teritorijā, veidojot harmonisku vides noskaņu un
identitātes piederību. Paredzēta eso
šā reljefa un ainavu veidojošo koku
saglabāšana.
Rotaļu laukuma centrālais rotaļu elements būs piramīda, no kuras varēs vērot visu parka ainavu,
ja uzrāpsies tā smailē. Visa laukuma teritorija tiks dalīta zonās, kuras paredzētas dažādām vecuma

grupām un aktivitātēm – ielu vingrošanas zona, kāpelējamā zona,
ūdens zona (šūpošanās elementi,
nojumes, slidkalniņi, alas, kopējie rotaļu kompleksi, karuseļi, dinamiskie
un rotējošie elementi, rāpšanās tīkli).
Rotaļu laukuma segums paredzēts
no dažādas krāsas ūdens caurlaidīga gumijas materiāla. Paredzēts laukums ar asfalta segumu radošiem
brīžiem, kur bērni varēs izpaust savas
mākslinieciskās prasmes, izmantojot līdzi paņemtos krītiņus. Rotaļu
laukuma zonā paredzētas betona
bruģakmens ietves, kas savienos
laukumu ar apkārtējo teritoriju –
ar stāvlaukumu, parka zonu un gājēju ietvēm starp abiem dīķiem un
Neriņas upi. Laukumu pa perimetru ierobežos apstādījumi, centrālajā laukumā, kur nogāze ir slīpāka,
paredzēts nožogojums.

MĀRUPES NOVADA DOMES

DEPUTĀTI AICINA
IEDZĪVOTĀJUS UZ
TIKŠANOS
Tikšanās laikā būs iespēja pārrunāt aktuālos jautājumus ar
Mārupes novada domes deputātiem, pašvaldības administrācijas
un A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” pārstāvjiem
Mārupē
26.martā plkst. 19.00

Mārupes Kultūras namā,
Daugavas ielā 29

Jaunmārupē
30.martā plkst. 19.00

Jaunmārupes pamatskolā,
Mazcenas alejā 4a, aktu zālē

Tīrainē
2.aprīlī plkst. 19.00

Mārupes pamatskolā,
Viskalnu ielā 7

Skultē
6.aprīlī plkst. 19.00

Skultes dienas centrā,
Skultes ielā 31
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

Domes sēžu lēmumi
26.februārī
Lēma par ielu nodibināšanu un
nosaukumu piešķiršanu, par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu un
lietošanas mērķa noteikšanu.
Apstiprināja Mārupes novada
Attīstības programmu 2020.-2026.
gadam.
Lēma nodot iesniegto Mārupes
novada Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu pilnveidoto
redakciju publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Apstiprināja konkursa rezultātus un
lēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai 22 personām, kopumā tam
piešķirot no pašvaldības budžeta
33253,29 eiro.
Apstiprināja Mārupes novada
Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata
rīcības plānu.
Lēma piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros 13 pretendentiem.

Lēma par finansiāla atbalsta un
naudas balvu piešķiršanu vairākiem
novada sportistiem saskaņā ar
Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem.
Apstiprināja nolikumu „Tiesību
piešķiršanas kārtība bērnu nometņu
organizēšanai Mārupes novadā 2020.
gadā” un lēma rīkot konkursu par
tiesībām organizēt bērnu nometnes
2020.gadā.
Lēma piešķirt SIA “Mārupes Tenisa
skola” līdzfinansējumu 20 000 eiro
apmērā 2020.gadā ar 2019.gada 20.maija līdzdarbības līgumu
Nr.1/4-6/13-2019 pilnvarotā pārvaldes uzdevuma veikšanai.
Lēma par galvojuma sniegšanu
a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam.
Lēma organizēt iepirkumus
“Zāles pļaušana”, “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi”, “Prezentācijas iekārtu piegāde
Mārupes novada pašvaldības
iestādēm”.
Priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs

Informācija par Publisko iepirkumu
likuma kārtībā veiktajiem
iepirkumiem 2020. februārī
Noslēgtie līgumi
Mārupes novada informatīvā
izdevuma izplatīšana, noslēgts līgums
ar VAS “Latvijas Pasts”, līguma summa līdz 41999,99 eiro.
Interneta un tiešās optikas pakalpojumu nodrošināšana, noslēgts
līgums ar SIA “TET”, līguma summa
līdz 41999,99 eiro.
Dabasgāzes piegāde, noslēgts
līgums ar AS “Latvijas Gāze”, līguma summa 360000 eiro.
Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana, noslēgts līgums ar SIA
“Tele2”, līguma summa 40000 eiro.
Tautas tērpu izgatavošana un
piegāde pašvaldības iestādēm,

noslēgts līgums ar četriem pretendentiem - SIA “Latvijas dizains”, SIA
“Musturi”, “SKRODERS” un Sandras
Balkājas individuālo uzņēmumu,
kopējā četru daļu līguma summa
29249 eiro.
Izsludināti iepirkumi
Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes būvniecība Jaunmārupē,
pieteikumu iesniegšanas termiņš
06.03.2020. Iesniegti desmit piedāvājumi, notiek vērtēšana.
Domes izpilddirektors
K.Ločs

Paziņojums par publisko

apspriešanu

Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (sēdes protok.Nr.3) “Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Publiskā apspriešana ilgs no 2020.gada 16.marta līdz 6.aprīlim.
Pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme
notiks 2020.gada 26.martā plkst.18:00, Mārupes novada domes
sēžu zālē, 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē.
Ar sagatavoto teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto (3.0)
redakciju un Vides pārskata redakcionāli precizēto redakciju publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties:
• Elektroniskajā vidē - Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/
Teritorijas plānojums/Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam
grozījumu izstrāde un Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas
portālā www.geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
• Klātienē izdrukas formātā - Mārupes novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (Daugavas iela 29, Mārupe), pašvaldības
darba laikā.
Rakstveida priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 6.aprīlim:
• pa pastu vai iesniedzot klātienē Mārupes novada domes Klientu
apkalpošanas centrā, adrese Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, LV-2167;
• elektroniski priekšlikumus var iesniegt, iesūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesnie
dzēja vārds, uzvārds un adrese, bet juridiskām personām jānorāda
nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, iesniegumam jābūt
parakstītam vai iesniegtam ar elektronisko parakstu.
• reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
www.geolatvija.lv.
Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93”
(K. Barona ielā 3–4, Rīgā, info@grupa93.lv, www.grupa93.lv, tālrunis 27373939).

Pašvaldība atbalsta dzīvojamo māju pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijai, līdzfinansējot
pieslēgumu izbūvi
Kopš 2016. gada pašvaldība ik
gadu izsludina pieteikšanos atbalsta saņemšanai kanalizācijas
pieslēgumu izbūvei, pieslēdzoties
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas dod iespēju privāto dzī
vojamo māju iedzīvotājiem atteikties no dabai nedraudzīgiem
lokāliem risinājumiem.
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019. gada rudenī pašvaldības izsludinātajā konkursā tika saņemti 33 pieteikumi. Izvērtējot
pieteikumu atbilstību saistošajiem

noteikumiem Nr. 47/2016 “Par
Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai”, 26. februāra
domes sēdē tika lemts atbalstīt 22 no
saņemtajiem pieteikumiem. Seši pie
teikumi netika izskatīti pēc būtības,
pašvaldībā saņemot iesnieguma atsaukumu. Pieci pieteikumi neatbilda
saistošajiem noteikumiem. Kopējais
pašvaldības piešķirtais līdzfinansējuma apmērs – 33253,29 eiro.
Pašvaldība aicina izmantot iespē-

ju pieslēgt dzīvojamo māju centrali
zētajai kanalizācijai (informācija
pieejama www.marupe.lv sadaļā
Sabiedrība / Vide un infrastruktūra
/ Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam vai Mārupes novada domes
Attīstības nodaļā) un atgādina, ka
no 2019.gada 9.februāra Mārupes
novada ciemu iedzīvotājiem ir pie
nākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot
Mārupes novada domē pieteikumu
decentralizētās sistēmas reģistrācijai.

Piesaki savu mājsaimniecību līdzﬁnansējumam
centralizētās kanalizācijas pieslēgšanai!

Pieejamais kopējais
ﬁnansējums

Atbalsta intensitāte*

Pieteikšanās termiņš

Maksimālais atbalsts
privātpersonai*

50 000 EUR

80% - 100%

no 16.marta
līdz 17.aprīlim

2 500 EUR

Informācija par konkursu, pieteikuma veidlapa, tostarp saistošie noteikumi
pieejami mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība / Vide un infrastruktūra.
Jautājumu gadījumā aicinām izmantot iespēju saņemt konsultāciju Mārupes
novada domes Attīstības nodaļā (pirmdienās, ceturtdienās 9:00 - 18:00), tālr.:
67149876, e-pasts: inuta.saroka@marupe.lv

*saskaņā ar Saistošajiem
noteikumiem "Par Mārupes
novada pašvaldības
līdzﬁnansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai"

Izsludina konkursu bērnu un jauniešu nometņu
organizēšanai 2020.gada vasarā
Konkursa mērķis ir finansiāli
atbalstīt sabiedrisko organizāciju
un juridisko personu iniciatīvu
bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā vasaras periodā, rīkojot
pieejamas, dalībnieku interesēm
atbilstošas nometnes.

A

r prasībām nometņu piedāvājumu noformēšanai var
iepazīties pašvaldības mājaslapā
www.marupe.lv.
Piedāvājumi iesniedzami līdz
2020.gada 3.aprīļa plkst.12.00 personīgi vai atsūtot pa pastu Mārupes
novada Domei, adrese: Daugavas ie-

la 29, Mārupe, Mārupes novads, LV
– 2167. Personīgi piedāvājumus var
iesniegt Mārupes novada domes
klientu apkalpošanas centrā pirmdienās, ceturtdienās no plkst.09.00
līdz 18.00, otrdienās, trešdienās no
plkst.09.00 līdz 17.00, piektdienās
no 09.00 līdz 15.00.

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu pilnveidotā (3.0)
redakcija nodota publiskai apspriešanai
Pašvaldība atgādina, ka Mārupes
novada teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu izstrāde tika
uzsākta 2017.gada aprīlī un procesa ietvaros jau ir izstrādātas divas
plānošanas dokumenta redakcijas,
par ko notikušas publiskās apspriedes – 2018.gadā laikā no 18.jūlija līdz
31.augustam un 2019.gadā laikā no
20.jūnija līdz 18.jūlijam. Plānojuma
grozījumiem ir veikts stratēģiskais
ietekmes uz vidi novērtējums, par ko
saņemts arī Vides pārraudzības valsts
biroja (VPVB) atzinums. Pēc otrās
publiskās apspriešanas noslēgšanās,
izvērtējot saņemtos iesniegumus, institūciju atzinumus un VPVB atzinumu, pašvaldība lēma redakcionāli precizēt plānošanas dokumentu un 2019.
gada 25.septembrī pieņēma lēmumu par plānojuma grozījumu apstiprināšanu un attiecīgu saistošo noteikumu izdošanu.
2020.gada 13.janvārī domē tika saņemts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības (VARAM)
Rīkojums Nr.1-2/340 par saistošo noteikumu Nr.19/2019 “Mārupes novada
Teritorijas plānojuma 2014. - 2026.
gadam ar 2019.gada grozījumiem
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi un Grafiskā daļa” darbības apturēšanu, kā rezultātā, lai nodrošinātu Mārupes novada teritorijas
plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādes procedūras atbilstību
normatīvo aktu prasībām, 2020.ga-

da 22.janvārī Mārupes novada dome
ārkārtas sēdē lēma atcelt jau apstiprināto plānošanas dokumentu un
pilnveidot dokumentāciju novēršot
VARAM rīkojumā norādītās neatbilstības.
Vēršam uzmanību, ka Mārupes
novada teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu (turpmāk –
TPG) 3.redakcija, kas šobrīd tiek nodota publiskajai apspriešanai, pēc
būtības nav jauna plānojuma grozījumu redakcija, bet tiek nodoti publiskai apspriešanai iepriekš jau apstiprinātie TPG ar atsevišķiem papildinājumiem. Ar detalizētu informāciju par
izmaņām salīdzinot ar otrajai publiskajai apspriešanai nodoto 2.0. redak
ciju aicinām iepazīties pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība / Attīstība un plānošana
/ Teritorijas plānojums / Teritorijas
plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde un www.geolatvija.lv,
kur pieejams ziņojums par izmaiņām
(Ziņojums par veiktajām izmaiņām
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu redakcijā pēc 2.redakcijas publiskās
apspriešanas), kas publicēts vienlaikus ar lēmumu par TPG 3.0 redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
Kopumā izmaiņas iekļauj tos precizējumus, kas jau pamatoti izvērtējot
pēc 2.redakcijas publiskās apsprie
šanas saņemtos iesniegumus un institūciju atzinumus, un jau ir bijuši

iekļauti 2019.gada 25.septembrī apstiprinātajā TPG redakcijā (2.1. red),
kā arī papildus iekļauti labojumi, kas
veikti saistībā ar VARAM rīkojumu
un iesniegumiem, kas saņemti pēc
TPG 2.1.redakcijas apstiprināšanas,
tai skaitā:
1) pēc TPG 2.redakcijas priekšlikumu iesniegšanas termiņa saņemti iesniegumi par izmaiņām sešās
teritorijās īpašumos - teritorija pie
Kantora un Ziedleju ielas krustojuma, “Petriņas”, “Zirnīši”, “Lidosta
“Rīga”” un “Bridēji”, kā arī par īpašumu
“Pasakainās pļavas”, kur ierosinājums
faktiski atbilda jau 1.un 2.redakcijā
paredzētajam zonējumam. Čakaiņu
ielai tika lūgts noteikt pašvaldības
ielas statusu.
No šiem iesniegumiem izmaiņas
atbalstītas 3 gadījumos – īpašumos “Petriņas” (t.sk “Petriņas-1” un
“Petriņas-2”), Lidostas “Rīga” teritorijā un īpašumā “Pasakainās pļavas”,
un daļēji attiecībā uz iesniegumu par
īpašumu “Zirnīši”. Čakaiņu iela noteikta kā pašvaldības nozīmes iela
jau 2.0 redakcijā.
2) Veiktas izmaiņas īpašumā
“Ķurbes-1”, kuru īpašnieki vērsās ar
iesniegumu VARAM teritorijas plānojuma grozījumu pārsūdzēšanas periodā, saistībā ar to, ka bija mainīts sarkano līniju risinājums pēc publiskās
apspriešanas. Izskatot īpašnieku
priekšlikumu, tas daļēji atbalstīts,
veiktas izmaiņas ielu tīkla risinājumā un funkcionālajā zonējumā.
turpinājums 3.lpp
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Pašvaldība
Mārupes vēstis

turpinājums no 2.lpp.

3) Veikti labojumi, kas attiecas
uz VARAM Rīkojumā Nr.1-2/340
norādītajiem pārkāpumiem un neatbilstībām normatīvo aktu prasībām,
veicot izmaiņas galvenokārt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļā un grafiskajā daļā, kā
arī kopumā nodrošinot papildinātās
TPG redakcijas publisko apspriešanu.
Nelieli precizējumi veikti arī TPG
paskaidrojuma rakstā, kura saturs
netiek mainīts pēc būtības, bet veikti atsevišķi papildinājumi atbilstoši
iepriekš jau apstiprinātajam regulējumam (piemēram, par dīķu platību
ierobežojumiem, saistībā ar VPVB

atzinumu) un veikti terminoloģijas precizējumi attiecībā uz ceļu
klasifikāciju. TPG dokumentācija
(Paskaidrojuma rakstā un Apbūves
noteikumos) precizēts pielikumu
apjoms, jo daļa no pielikumiem tiek
pārcelta no apbūves noteikumiem uz
paskaidrojuma rakstu, kā arī tiek aktualizēts pielikums par detālplānojumu un lokālplānojumu statusu, izceļot
spēkā esošos detālplānojumus, tai
skaitā aktualizēta shēma, jo šajā periodā apstiprināti jauni detālplānojumi
un daži atcelti (arī 2003.gada Lidostas
detālplānojums). Turpmāk spēkā esošo detālplānojumu saraksts vairs
nebūs apbūves noteikumu sastāvā, jo
tā ir mainīga statusa informācija un

tiks pastāvīgi aktualizēta novada tī
mekļa vietnē un vienotajā ģeoportālā
www.geolatvija.lv. Apbūves noteikumu un paskaidrojuma raksta pielikumos arī aktualizēta vienotā pašvaldības ceļu tīkla shēma, uzrādot aktuālo ceļu piederības stāvokli, jo vairāki ielu posmu šajā periodā ir iekļauti pašvaldības bilancē.
Papildus informācija un konsultācijas Mārupes novada Attīstības nodaļā
pie Teritorijas plānotājas Daces
Žīgures – e-pasts: dace.zigure@
marupe.lv, tālr.67149862, apmeklētāju
pieņemšanas laikā – pirmdienās un
ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par nekustamā īpašuma
Penkules iela 132, Mārupē, detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.11
(prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma Penkules iela 132 teri
torija 3,64 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam, īpašums atrodas ciema teritorijā, funkcionālajā zonā Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).

Paziņojums par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42, Mārupē
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Mārupes novada Dome 2020.gada
26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.12
(prot. Nr.3) “Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”),
Mārupē, Mārupes novadā, kadastra
Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir
nekustamā īpašuma Silnieku iela 42
teritorija 2ha kopplatībā. Saskaņā ar
18.06.2013. apstiprināto Mārupes
novada teritorijas plānojumu 2014.
-2026. gadam, īpašums atrodas
ciema teritorijā, funkcionālajā zonā
Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonā Savrupmāju apbūve (DzS).
Detālplānojuma izstrādes mērķis

ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos
dzīvojamās apbūves veidošanai.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā
īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu,
kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties
Mārupes novada Domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un
plānošana/Detālplānojumi, kā arī
Latvijas ģeotelpiskās informācijas
portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas
attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 2020.gada 14.aprīlim
Mārupes novada Domē Daugavas

iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai
iesniedzot klātienē. Elektroniski
priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz
elektroniskā pasta adresi: marupe.
info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti
jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu
un adresi, bet juridiskām personām
jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties
Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par Mārupes novada Attīstības
programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu
Mārupes novada dome 2020.
gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (sēdes protok.Nr.3)
“Par Mārupes novada Attīstības
programmas 2020.-2026.gadam
apstiprināšanu”.

A

ttīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanai
Mārupes novada administratīvajā
teritorijā laika periodā no 2020. līdz
2026.gadam. Attīstības programma
ir pamats novada domes rīcību un
investīciju mērķtiecīgai plānošanai.
Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam sastāv no Esošās situācijas raksturo-

juma, Stratēģiskās daļas, Rīcības plāna, Investīciju plāna un Īstenošanas
uzraudzības un novērtēšanas kārtības. Programmas izstrādes ietvaros
sagatavots arī Attīstības programmas 2013.-2019.gadam īstenošanas
novērtējums, kā arī programmas
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros sagatavots Vides
pārskats.
Ar apstiprināto Mārupes novada
Attīstības programmu 2020.-2026.
gadam, programmas Vides pārskatu,
Informatīvo ziņojumu par plānošanas
dokumenta apstiprināšanu, Vides
pārraudzības biroja atzinumu par
vides pārskatu un informāciju par
termiņiem monitoringa ziņojuma
iesniegšanai var iepazīties:
• Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā
Pašvaldība/Attīstība un plānoša-

na/attīstības dokumenti/Attīstības
programma 2020.-2026. gadam;
• Latvijas Vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvia.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana;
• Klātienē
izdrukas
formātā
Mārupes novada Attīstības nodaļā
(Daugavas iela 29, Mārupe),
pašvaldības darba laikā.
Attīstības programmas izstrādā
tājs ir SIA “IsMade” (Talsu iela 141, Rīga, janis.lecinskis@gmail.com
) un Mārupes novada pašvaldība
(Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes
novads, marupe@marupe.lv, www.
marupe.lv/lv, tālrunis 67934695),
vides pārskata izstrādātājs ir SIA
“Grupa93” (K. Barona ielā 3–4, Rīgā,
info@grupa93.lv, www.grupa93.lv,
tālrunis 27373939).

Paziņojums par saimniecības „Vilciņi” 2008.gada detālplānojuma
atcelšanu
Mārupes novada dome paziņo,
ka ar 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.13 (prot. Nr.3) ir apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.6/2020 „ Par
Mārupes pagasta padomes 2008.
gada 26.marta saistošo noteikumu
Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības

piektdiena, 13. marts 2020

„Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu”.
Detālplānojums zaudē spēku ar šo
saistošo noteikumu spēkā stāšanās
brīdi.
Ar lēmuma un saistošo noteikumu
pilnu saturu var iepazīties pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā

Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv un Mārupes novada
Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu apbūves gabalos
vienģimeņu un divģimeņu māju būvniecībai. Detālplānojuma izstrādes
ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada domes mājas lapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 14.aprīlim Mārupes
novada domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamo īpašumu Zeltiņu iela
108A, Zeltiņu iela 110 un Zeltiņu iela 110A,
Mārupes ciemā, teritorijā
Mārupes novada dome 2020.gada 26.februārī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.10 (prot. Nr.3) “Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra
Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kadastra Nr.80760030603) un Zeltiņu
iela 110A (kadastra Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma teritorija ir īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un
Zeltiņu iela 110A teritorija 0,7053 ha kopplatībā. Saskaņā ar 18.06.2013.
apstiprināto Mārupes novada teritorijas plānojumu 2014. -2026. gadam,
detālplānojuma teritorija atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā, kas
veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir teritorijas atļautās izmantošanas precizēšana, paredzot rindu māju apbūvi. Detālplānojuma izstrādes ierosinā
tājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.
Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko detālplānojuma izstrādes dokumentāciju var iepazīties Mārupes novada domes mājaslapā
sadaļā Pašvaldība/Attīstība un plānošana/Detālplānojumi, kā arī Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2020.gada 14.aprīlim Mārupes
novada domē Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē. Elektroniski priekšlikumi iesnie
dzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi:
marupe.info@marupe.lv. Iesniegumā noteikti jānorāda iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru.
Neskaidrību gadījumā griezties Mārupes novada Attīstības nodaļā:
tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās
un ceturtdienās no 9.00- 18.00.
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Novadā

Mārupes vēstis

Saistošie noteikumi
Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.37/2019
Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2019 gada 18.decembra
sēdes Nr.18 lēmumu Nr.10.
Grozījumi Mārupes novada domes
2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/2010 „Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes
novadā”.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43.panta pirmās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības vei
diem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 9.punktu.

kumos Nr.14/2010 „Par tirdzniecību
publiskajās vietās Mārupes novadā”
(turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Saistošo noteikumu
izdošanas tiesisku pamatu šādā
redakcijā :
“Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta
21.daļu un sesto daļu,, Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 9.punktu”

Izdarīt Mārupes novada domes
2010.gada 21.jūnija saistošajos notei-

2. Papildināt Saistošos noteikumus
ar 51.punktu šādā redakcijā:
“5.1 Pašvaldībai piemēro Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu šādos gadījumos un

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.38/2019

un nodevām”12.panta pirmās daļas
4.punktu.

Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2019.gada 18.decembra
sēdes Nr.18 lēmumu Nr.11.
Grozījums Mārupes novada domes
2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Par nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās
Mārupes novadā”.
Izdoti saskaņā likuma “Par
pašvaldībām “14.panta pirmās daļas
3.punktu un likuma “Par nodokļiem

Izdarīt Mārupes novada domes
2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Par nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Mārupes
novadā” (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādu grozījumu:
Izteikt Saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. No nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās atbrīvojami pirmās
un otrās grupas invalīdi un mazno-

Mārupes novada dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2019

teikumu Nr.20 „Mārupes pagasta
saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām”43. panta pirmās daļas
1.punktu.
Atcelt Mārupes pagasta padomes
2008.gada 26.marta saistošo notei-

Pieņemti ar Mārupes novada
domes 2020. gada 26.februāra sēdes
Nr.3 lēmumu Nr.13.
Par Mārupes pagasta padomes
2008.gada 26.marta saistošo no-

kārtībā:
5.1.1.Tirdzniecība
paredzēta
pašvaldības organizētajā pasākumā,
kura ilgums nepārsniedz 24 stundas;
5.1.2. Tirgotājs iesniedza visus 9. un
10.punktā minētos dokumentus ne
vēlāk kā 10 dienas pirms 5.1.1.apakš
punktā minētā pasākuma;
5.1.3. Pašvaldība ir informējusi tirgotāju par noklusējuma piemērošanu ne vēlāk kā 10 dienas pēc visu
dokumentu saņemšanas saskaņā ar
5.12 apakšpunktu, bet pirms ir bei
dzies 11.punktā noteiktais termiņš
lēmuma pieņemšanai;
5.1.4. Pašvaldība nav pieņēmusi
11.punktā noteiktajā termiņā lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju Tirgotājam.”

25. un 26. martā notiks
elektronikas un lielgabarīta
atkritumu nodošanas akcija

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs
drošinātās vai trūcīgas Mārupes
novadā deklarējušās personas, kas
stājās uzskaitē Mārupes novada
Sociālajā dienestā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju, pēc attiecīgā Sociālā
dienesta lēmuma uzrādīšanās, kā
arī pašvaldības organizēto pasākumu dalībnieki.”
Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

kumu Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums”.
Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs

V

ides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide”
aicina Mārupes novada iedzīvotājus piedalīties nolietoto elektroiekārtu, lielgabarīta un mājsaimniecībā
radušos videi kaitīgo atkritumu bezmaksas nodošanas akcijā, kas šogad
pirmo reizi notiks 25. un 26.martā.
Iedzīvotāji tiek aicināti līdz 20.martam pieteikt elektroiekārtu, lielgaba
rīta un bīstamo atkritumu izvešanu,
zvanot pa tālr. 8717 vai rakstot uz
marupe@ecobaltiavide.lv. Piesakoties
obligāti jānorāda nododamo atkritumu veids, aptuvenais apjoms un
precīza savākšanas vieta (adresi).
Savākšana notiks 25. un 26.martā,
sākot no plkst. 7:00, visas dienas
garumā. Lai nodrošinātu pieteikto
atkritumu izvešanu, tie ir jānoliek
pieteikumā norādītajā vietā, ārpus
iežogotas teritorijas, kas ir brīvi piee
jama “Eco Baltia vide” darbiniekiem.

Iedzīvotājiem pašiem atrasties klāt
savākšanas laikā nav nepieciešams.
Akcijas laikā tiks savākti:
• Sadzīves elektroiekārtas (ledus
skapji, televizori, datori, monitori, plītis, putekļsūcēji utt.). Elektroiekārtām
jābūt neizjauktām un ar visām piederošajām detaļām.
• Lielgabarīta atkritumi – atkritumi,
ko izmēru dēļ nevar ievietot atkritumu tvertnēs (mēbeles, matrači u.c.).
• Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi (baterijas un akumulatori, viens
komplekts vieglo automašīnu riepu
bez diskiem, spuldzes u.c.).
Veicot elektroiekārtu un lielgabarīta atkritumu izvešanu, netiks savākti cita veida atkritumi, kā piemēram,
sadzīves atkritumi un būvgruži (podi, vannas, palodzes, durvis logi u.c.
ražošanas atkritumi, kas radušies
būvniecības procesā).
Pieteikt elektroiekārtu, lielo un
bīstamo atkritumu izvešanu ir
aicināts ikviens Mārupes novada
iedzīvotājs. Vairāk informācijas, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv.

NVA aicina pieteikties darba
devējus, kas vēlas piedāvāt
vasaras darbu skolēniem
Nodarbinātības
valsts
aģentūras (NVA) filiāles visā Latvijā no 10.marta līdz 3.aprīlim
pieņem darba devēju pieteikumus
skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākuma īstenošanai.

D

arba devējiem, kuri piedalīsies
pasākumā, NVA nodrošinās
dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī dotāciju darba vadītāja atalgojumam. NVA apmaksās veselības
pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības
pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu
pret nelaimes gadījumiem darba vie
tā. Savukārt darba devējam būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai,
nodokļu nomaksa un kompensācija
skolēnam par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam
par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās
algas apmērā – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Aicinām darba devējus skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākuma
īstenošanai pieteikties tajā NVA
filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā tiek plānots izveidot darba vietas
skolēniem. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnē.
Pieteikumu, pretendenta piedāvāto darba vietu sarakstu un darba pie
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nākumu aprakstu var iesniegt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA
filiāles e-pastu, vai iesniegt klātienē
NVA filiālē. Darba devēju pieteikumi
tiks izskatīti atbilstoši NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas nolikuma
prasībām.
Ja darba vietas skolēniem tiek veidotas Rīgā, Ādažu, Babītes, Baldones,
Garkalnes, Ķekavas, Mārupes,
Olaines, Ropažu, Salaspils, Stopiņu
novados, pieteikums jāiesniedz
NVA Rīgas reģionālajā filiālē Rīgā,
Jēzusbaznīcas ielā 11, 407. un 409.
kabinetā., e-pasts: rigasfiliale@nva.
gov.lv .
Atgādinām, ka skolēnus nedrīkst
nodarbināt darbos, kas saistīti ar
paaugstinātu risku viņu drošībai,
veselībai, tikumībai un attīstībai.
Pasākums tiks īstenots no 1.jūnija līdz 31.augustam. Pasākumā piedalīties var skolēni vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un
plānots, ka iespēja strādāt vasaras
brīvlaikā tiks piedāvāta ne mazāk kā
6938 tūkstošiem skolēnu.
Skolēnu elektronisko reģistrēšanos
dalībai pasākumā plānots uzsākt
27.aprīlī.
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Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo
pilsētu risinājumiem
2019. gadā Mārupes novada
dome saņēma uzaicinājumu no
Reikjavīkas pilsētas pašvaldības
Islandē un Karlskrūnas pilsētas
pašvaldības Zviedrijā doties
pieredzes apmaiņas vizītēs
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmas “Valsts
administrācija” līdzfinansētā projekta “Labās prakses un pieredzes
apmaiņa par viedo pilsētu risi
nājumiem Islandē un Zviedrijā”
(Exchange of experiences and
best practices on creation of smart
cities initiatives in Iceland and
Sweden) ietvaros (Nr. PAGRO-1272).

2

019. gada septembrī astoņi
pašvaldības speciālisti apmeklēja Reikjavīku, kur iepazinās ar
ģeotelpiskās informācijas sistēmas
lietojumu viedās pilsētas kontekstā,
metodoloģiju pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanā, pakalpojumu dizaina vei-

došanā, alternatīvo energoresursu izmantošanas iespējām, viedo
apgaismojumu un citiem viedajiem
risinājumiem. Islandes kolēģi snie
dza noderīgu informāciju par sensoru izvēli, kas ir būtiski valstīm ar
mēreni skarbu/skarbu klimatu (mitras, aukstas ziemas, sals, vējains).
2020. gada februārī norisinājās vizīte Zviedrijā, Karlskrūnā, kur
pašvaldības darbinieku skaits sastāda aptuveni 10% no kopējā iedzīvotāju skaita (Mārupes novadā tie ir ap
3%). Viens no galvenajiem diskusiju
tematiem bija ģeotelpiskās informācijas sistēmas darbība un uzturēšana, tostarp datu pārvaldība, atvērtie
dati (open data) un 3D modelēšana (nākotnes būvniecības projektu
atainošana 3D).
Pieredzes apmaiņas braucienu
galamērķi tika izvēlēti apzināti, jo
abās pašvaldībās, gan Reikjavīkā,
gan Karlskrūnā jau ilgstoši tiek
izmantota tā pati ģeotelpiskās in-

formācijas sistēma, kuru 2019. gada nogalē uzsāka ieviest arī Mārupes
pašvaldībā. Abās ārvalstu vizītēs gūtā
pieredze deva pārliecību par izvēlētās
sistēmas piemērotību Mārupes novada mērogam, kā arī sniedza plašu
ieskatu sistēmas lietojamībai un jauniem izaicinājumiem.
Lai veiksmīgi izmantotu iegūto pieredzi un attīstītu ģeotelpisko informācijas sistēmu Mārupes
novadā, administrētu datu bāzes, kā
arī sagatavotu datus iedzīvotājiem
ērti pārlūkojamā veidā, kopš 2020.
gada februāra Mārupes novada domē
darbu uzsācis ģeotelpiskās informācijas sistēmu speciālists.
Dalība Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes projektos (Nordic –
Baltic Mobility project) sniedz iespēju
iegūt plašāku skatījumu specifiskās
jomās, kas ļauj pašvaldībā pieņemt
pārdomātus un uz novada attīstību
vērstus lēmumus.

Jaunmārupes pamatskola Erasmus+ projektā
“Communication is an art”

“Communication is an art” ir
Erasmus+ veidots projekts, kurš
norisinās no 01.09.2019. līdz
31.08.2020., tā mērķis ir komunikācijas prasmju jeb komunikācijas mākslas attīstīšana
dažādu kultūru un valstu starpā.

L

aba komunikācija ir mūsu sociālo attiecību pamatā, un tā
veicina savstarpējo sadarbību, laipnību un empātiju, kas uzlabo cilvēku
attiecības, sekmē sadarbību starp
dažādi runājošu valstu dalībniekiem.
Skolēnu iniciatīva šajā projektā ir galvenais, jo prasme komunicēt ir māksla, ko uzsver arī projekta mērķis.
Labas komunikācijas prasmes ir
nepieciešamas sevis pilnveidošanai un labākas nākotnes radīšanai.
Iespēja iepazīt dzīves apstākļus un
kultūru cituviet pasaulē paver plašas
iespējas jauniešiem izglītoties, gūt
neaizmirstamu pieredzi un iepazīt
jaunus cilvēkus.
Projekta
ietvaros
mēs,
Jaunmārupes pamatskolas 9., 8. un
6. klases skolnieces ar divām skolotājām, devāmies uz dalībvalsti Turciju,
kur no 23. līdz 29. februārim norisi
nājās pirmā skolēnu pieredzes apmaiņas vizīte BALIKESIR MUHARREM
HASBI ANADOLU LISESI. Mēs aizvadījām iespaidiem bagātu nedēļu,
kuras beigās ar asarām acīs atvadījāmies no jauniegūtajiem draugiem
un vietas, kuru nu jau uzskatījām par
mājām.
Brauciens sākās ar lidojumu
no Rīgas uz Stambulu. Stambula
paspēja mūs pārsteigt ar savu ie-
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spaidīgo lidostu. Tur iepazināmies
ar igauņiem no skolas Puka Kool,
kā arī ar Rumānijas komandu no
Colegiul National “Avram Iancu” Stei
un Polijas skolēniem no Zespol Szkol
Zawodowych in Wabrzezno. Ar autobusu kopā devāmies uz Turcijas
pilsētu Balikesiru, kur pavadījām
pieredzes apmaiņas nedēļu.
Viena no interesantākajām
pieredzēm noteikti bija iespēja dzīvot
viesģimenēs. Uztraukumu un neziņu
radīja ne visai labās angļu valodas
prasmes, viesģimenes lielākoties
runāja turciski.
Projekts “Communication is an
art” radīts, lai atrastu veidu, kā sazi
nāties, kad valoda ir lielākais šķērslis.
Pierādījās, ka tulkotāja izmantošana, žesti un vienkāršas frāzes noveda pie saprotamas komunikācijas ar
ģimenes locekļiem.
Katru rītu devāmies uz skolu,
kur pavadījām 1-2 mācību stundas, iepazīstoties ar Turcijas izglītības sistēmu. Tā bija neaizmirstama
pieredze, jo iespēja pavadīt laiku citas kultūras jauniešu vidū palīdzēja
mums labāk izprast, ar kādām problēmām viņi sastopas, kas ir aktuāls un
kāda ir viņu ikdiena. Viena no lietām,
kas spēja pārsteigt un iedvesmot, bija
cilvēki. Viņu dzīvesprieks, enerģija un
laipnība mūs pavadīja visas nedēļas
garumā. Nebūtu domājušas, ka jaunieši mūsu vecumā, kā arī pieaugušie
spēj būt tik patiesi un sirsnīgi. Vēl
joprojām sazināmies ar skolas jauniešiem un viesģimenēm, jo cilvēki,
kurus iepazinām, paliks atmiņā kā
viena no projekta un dzīves snieg-

tajām vērtībām.
“Communication is an art” projekta ietvaros piedalījāmies dažādās
radošās darbnīcās, saliedēšanās
aktivitātēs, apskatījām kultūras
pieminekļus un muzejus, devāmies
ekskursijās uz tuvākajām salām,
iepazinām tradicionālo un nedaudz
savādo Turcijas virtuvi, kā arī kultūras
īpatnības. Šis brauciens iedvesmoja būt atvērtiem jauniem piedzīvoju
miem un “izrauties” no rutīnas, izkāpjot no savas komforta zonas un
pieņemot mums sniegto. Viens no
lielākajiem ieguvumiem, kura dēļ iesakām arī citiem piedalīties ārvalstu projektos, ir svešvalodu zināšanu
uzlabošana. Šīs nedēļas laikā, komunicējot angļu valodā, varēja just, cik
ļoti uzlabojas angļu valodas prasmes
ne tikai mums, bet arī Turcijā iepazītajiem jauniešiem. Viņiem ikdienā angļu
valoda nav nepieciešama vairāk par
angļu valodas mācību stundu, kura
skolā ir izvēles priekšmets.
Mācību stundas un projekta aktivitātes bija tikai viena daļa no
piedzīvotā, bija arī brīvais laiks pēc
skolas, tomēr pārsvarā tas tika pavadīts, socializējoties ar citiem jauniešiem. Bija interesanti, jo viņi mums
parādīja to skaistumu un unikalitāti, ko tūristi nepiedzīvo. Mums bija
iespēja iejusties viņu ikdienas gaitās
un pavadīt laiku kopā ar citiem ka
fejnīcās, lielveikalos, parkos un citur,
kur jaunieši paši labprāt pavada savu
brīvo laiku. Projekta laikā pozitīvajā
gaisotnē arī mēs, komanda no skolas, satuvinājāmies. Kopā gūtās atmiņas un piedzīvotais spēja mūs vie
not, atceroties šo lielisko pieredzi.
Dalība šajā projektā ir viena no labākajām dzīves pieredzēm, jo tā pilnveidoja zināšanas par Turciju un tās
kultūru, uzlaboja komunikācijas prasmes, radīja neaizmirstamas atmiņas,
kā arī satuvināja mūs savstarpēji un
deva iespēju sadraudzēties ar cilvēkiem, kurus nekad nebūtu domājušas, ka sastapsim. Mēs aicinām ik
vienu izmantot iespēju, nebaidīties un
piedalīties, jo šī pieredze, ko mēs guvām, paliks atmiņā un noderēs sevis
pilnveidošanai un nākotnes attīstībai.
Jaunmārupes pamatskolas skolnieces - Anna Gabriela Jūra (9.b),
Marta Reihmane (9.b), Monta
Grosberga (8.a) un Luīze Graudiņa
(6.c)

Sveikta simtgadniece

1.martā apaļu simts gadu jubileju nosvinēja novadniece Lilija
Celmiņa. Dienu vēlāk jubilāri mājās sveica domes priekšsēdētājs
Mārtiņš Bojārs un Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa, vēlot
stipru veselību, dzīvesprieku un
daudz prieka mirkļu kopā ar sev
tuvajiem cilvēkiem. Kopā ar zie
diem un torti simtgadniece saņēma arī pašvaldības dāvanu 150
eiro apmērā.

L

ilijas
kundze
sveicējus
sagaidīja skaisti izpušķotā
jubilāra krēslā ar mazmazmeitiņas
darinātu, karalienes cienīgu kroni
galvā - smaidīga, savam vecumam
apbrīnojami mundrā noskaņojumā.
Jubilāres ģimene jau desmit gadus
dzīvo Mārupes novadā, pati jubilāre
atnākusi uz Mārupi pirms četriem gadiem no tēva mājām Vitrupē, Limbažu
novadā, kur dzīvojusi kopā ar māsu,
līdz māsa devusies aizsaulē. Šobrīd
simtgadniece dzīvo kopā ar meitu
Drosmu, mazdēlu Gunti, viņa sievu
Mariku un mazmazmeitiņu Evelīnu,
kas mācās Mārupes pamatskolas
1.klasē.

Lilija Celmiņa jaunībā,
16 gadu vecumā

Lilijas kundze dzimusi Limbažu
novadā daudzbērnu ģimenē, dzīves
laikā strādājusi dažādus, arī lauku
darbus. Iegūtais rūdījums un darba
mīlestība šobrīd palīdz ikdienā uzturēt možu garu, kustēties saviem
spēkiem pat pēc nesen pārciestas
gūžas operācijas, un cik vien atļauj
redze, palasīt arī kādu grāmatu vai
žurnālu.
Novēlam jubilārei saglabāt stipru
veselību un dzīvesprieku arī turpmāk!

Skolēni uzņēmējdarbības
pamatus apgūst, rakstot pasakas

Jau trešo gadu Jaunmārupes
pamatskola sadarbojas ar biedrību „Mārupes uzņēmēji”, un sociālo zinību, literatūras stundu ietvaros notiek biznesa pasaku rakstīšanas konkurss. Tradīciju
turpinājām arī šogad, jo iepriekšējā mācību gada apbalvotās pasa
kas tika augsti novērtētas arī
valsts līmenī.

Š

ī gada konkursa mērķis bija ro
sināt Jaunmārupes pamatskolas 6.klašu skolēnus apzināties sevi gan kā patērētāju, gan kā nākošo
uzņēmēju, lai apgūtās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās
dzīves situācijās un iekļaut tās pasa
kas sižetā. Skolēni individuāli rakstīja pasakas, kurās interesantā veidā
atspoguļoja uzņēmējdarbības idejas.
6.klasēs kopā tika uzrakstītas 124 pasakas, no kurām 30 labākās izvēlējās sociālo zinību un literatūras sko-

lotājas. Biedrības “Mārupes uzņēmēji” biedri vērtēja labākās 30 pasakas
un noteica savus favorītus.
1.vietu “Mārupes uzņēmēju” vērtējumā ieguva Arturs Jansons, 2.vieta
– Laurai Pedecei un 3.vieta – Emīlijai
Ozoliņai. Simpātiju balvas saņēma
Patrīcija Ašaka un Tomass Ruduks.
Visi konkursanti saņēma īpaši izdotu Biznesa pasaku grāmatu.
Paldies visiem skolēniem par dalību konkursā, paldies arī literatūras
skolotājām Ingunai Rakulei, Simonai
Neifaltei un Jolantai Meijerei par darbu vērtēšanu un paldies par sadarbību
biedrībai “Mārupes uzņēmēji” - īpaši
Laura Karnītei, Ingrīdai Bondarei un
vadītājai Gunitai Ievkalnei. Vēlēsim
veiksmi skolēniem valsts Biznesa pasaku konkursā!
Solvita Lauzēja, Jaunmārupes
pamatskolas sociālo zinību skolotāja
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Uz veiksmīgas nots noslēdzies vērienīgs starptautisks pūšaminstrumentu spēles jauno
izpildītāju konkurss „WIND STARS 2020”
Februāra
pēdējās
dienās
Mārupes Mūzikas un mākslas
skolā Jaunmārupē norisinājās I
Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkurss „WIND STARS 2020”,
kas pulcēja neredzēti lielu dalībnieku skaitu no divpadsmit
dažādām pasaules valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas
un Hercegovinas, Itālijas, Izraēlas.
Konkursa ietvaros novērtēti mūzikas skolu audzēkņi piecās
dažādās vecuma grupās desmit
dažādu instrumentu spēles
apakšgrupās.

K

ā vēsta Mārupes Mūzikas un
mākslas skolas direktore Dace
Štrodaha: “Konkurss bija liels izaicinājums gan organizatoriem, gan visam
skolas kolektīvam, kas aktīvi iesaistījās pasākuma norisē šajās intensīvajās konkursa norises dienās. Mums
ir daudz ko mācīties un ņemt vērā
nākamajā gadā. Kopumā konkurss
noritēja raiti un, kā atzīmēja starptautiskās žūrijas pārstāvji, strādājām kā
labi noslīpēts pulksteņa mehānisms.
Neizsakāmi liels paldies konkursa or-

ganizatoriem, skolas kolektīvam un
žūrijas pārstāvjiem par ieguldīto darbu un atbalstu! Ņemot vērā veiksmīgo
konkursa norisi un ievērojamo dalībnieku interesi, tiksimies arī nākamajā
gadā – II Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju
konkursā „WIND STARS 2021”.”
Konkurss tika organizēts ar mērķi
veicināt pūšaminstrumentu spēles
jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas skolu izglītības
kvalitāti, mācību darba procesu, peda
gogu un audzēkņu darba rezultātus,
kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules
mūzikas skolu audzēkņiem un peda
gogiem.
Konkursā piedalījās mūzikas skolu
un mūzikas vidusskolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņi, kas demonstrēja savu meistarību flautas, obojas,
klarnetes, saksofona, fagota, trompetes, trombona, eifonija, mežraga
un tubas spēlē.
Starptautisko pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursu „WIND STARS 2020” organizēja
Mārupes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar starptautisko mūzikas skolu asociāciju „CON ANIMA”.
Konkursā piedalījās 300 dalībnieki, kas demonstrēja savu meistarību dažādu pūšaminstrumentu spēlē

SPORTA
NOTIKUMI
20. martā plkst. 15.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U14 grupā “Inspiration cup 2020”
21. martā plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā U12 grupā meitenēm
21. martā plkst.10.00 Tīraines sporta kompleksā

Sacensības džudo

21. martā plkst. 20.00 Mārupes sporta kompleksā
Latvijas čempionāts volejbolā sievietēm ¼ fināls
21. martā plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U14 grupā “Inspiration cup 2020”

22. martā plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U14 grupā “Inspiration cup 2020”

22. martā plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā U12 grupā meitenēm
27. martā plkst. 15.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U13 grupā “Inspiration cup 2020”
28. martā plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U13 grupā “Inspiration cup 2020”

29. martā plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U13 grupā “Inspiration cup 2020”

3. aprīlī plkst. 15.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U12 grupā “Inspiration cup 2020”
4. aprīlī plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U12 grupā “Inspiration cup 2020”

4. aprīlī plkst.10.00 Mārupes sporta kompleksā
LJBL sacensības basketbolā U14 un U15 grupā zēniem
5. aprīlī plkst. 9.00 Jaunmārupes stadionā un Mārupes
Valsts ģimnāzijas stadionā
Futbola turnīrs zēniem U12 grupā “Inspiration cup 2020”

7.aprīlī plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Projekts "Sporto visa klase" 2.klašu grupā

10.aprīlī plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā "Lieldienu kauss" U14
grupā zēniem
11.aprīlī plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā "Lieldienu kauss" U14
grupā zēniem
12.aprīlī plkst. 9.00 Mārupes sporta kompleksā
Starptautiskās sacensības basketbolā "Lieldienu kauss" U14
grupā zēniem
18. aprīlī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā, Mārupes
sporta kompleksā
Volejbola turnīrs vīriešiem un sievietēm “Mārupes kauss
2020”

18.aprīlī plkst. 10.00 Jaunmārupē pie ūdenskrātuves
Pavasari
SUUNTO sacensības pusmaratonā
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Vieglatlētikas sacensības “Ziemas
daudzcīņa 2020”
Šī gada 15. februārī Tīraines
sporta kompleksā norisinājās
vieglatlētikas daudzcīņas sacensības “Ziemas daudzcīņa
2020”. Kopumā sacensībās piedalījās 85 dalībnieki trīs dažādās
vecuma grupās. Jaunie sportisti
sacentās četrās disciplīnās –
bumbiņas
mešana
mērķī,
divsoļlekšanā, atspoles skrējienā,
pildbumbas mešanā tālumā.
Labākos rezultātus kopvērtējumā
uzrādīja:
Meitenēm:
2010. g.dz. grupā 1.vieta Gabrielai
Faltiņai, 2.vieta Lindai Siliņai, 3.vieta
Gerdai Bērziņai.
2008.-2009. g.dz. grupā 1.vieta
Grietai Butei, 2.vieta Simonai Silkānei,

Mārupes hokeja savienība savas trešās dzimšanas
dienas svinības atzīmē kopā ar Dinamo Rīga

3.vieta Līvai Hāzei.
2005.-2007. g.dz. grupā 1.vieta
Sintijai Jansonei, 2.vieta Paulai Lotei
Ozoliņai, 3.vieta Enijai Krasovskai.
Zēniem:
2010. g.dz. grupā 1.vieta Valteram
Belasovam, 2.vieta Kristeram
Jurgevičam, 3.vieta Adrianam Zīlei.
2008.-2009. g.dz.grupā 1.vieta
Markusam Celmam, 2.vieta Ralfam
Ozoliņam, 3.vieta Evertam Pikšēnam.
2005.-2007. g.dz. grupā 1.vieta
Jēkabam Grūbem, 2.vieta Jānim
Mārtiņam Ozoliņam, 3.vieta Ernestam
Eglītim.
Paldies Mārupes sporta centra
vadībai par atbalstu sacensību organizēšanā. Paldies vieglatlētikas
trenerēm par pasākuma organizēšanu un veiksmīgu vadīšanu.

Godalgotas vietas karatē sacensībās

1

5.februārī Tallinā notika starptautiskas karatē sacensības „Tallin Cup
2020”, kurās piedalījās 150 sportisti no 11 Igaunijas, Krievijas un Latvijas
karatē klubiem. Karatē klubu „IPPON” pārstāvēja 14 sportisti no Dobeles un
Mārupes karatē grupām. Visi kluba sportisti izcīnīja godalgotās vietas un
11 klubu konkurencē karatē klubs „IPPON” kumite (cīņa ar pretinieku) disciplīnā izcīnīja 1.vietu! Mārupes novadu pārstāvēja 2 karatē kluba „IPPON”
karatistes – Rūta Auzenbaha un Keita Zviedre.
Apsveicam ar augstiem rezultātiem: 1.vietu ieguva: Rūta Auzenbaha; 2.
vietu ieguva: Rūta Auzenbaha, Keita Zviedre; 3. vietu ieguva: Keita Zviedre.

Aizraujošas cīņas “Mārupes kauss”
basketbolā

1. martā Mārupes Ledus hallē,
atzīmējot Mārupes hokeja savienības trīs gadu jubileju, notika
Mārupes hokeja svētki, kuros jau
tradicionāli piedalījās arī Dinamo
Rīga hokejisti, treneri un kluba
vadība.

P

irms pasākuma svinīgās uzrunas teica AS “Dinamo Rīga”
padomes priekšsēdētājs Juris
Savickis, Latvijas Hokeja federāci-

jas prezidents Aigars Kalvītis, kā
arī Mārupes Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs .
Pasākuma laikā jautrā un
nepiespiestā atmosfērā Mārupes ledus hallē Mārupes hokeja savienības
dažāda vecuma grupu jaunie hokejisti un treneri kopā ar Dinamo Rīga
hokejistiem un treneriem piedalījās
dažādos hokeja meistarības konkursos, kā arī aizvadīja hokeja zibens
turnīru 4 pret 4 spēlētāji. Uzvarētāji

tika apbalvoti ar piemiņas medaļām.
Tiem, kas nevarēja iziet uz ledus,
bija iespēja nofotografēties ar Dinamo
Rīga spēlētājiem, kā arī iegūt autogrāfus.
Paldies Dinamo Rīga visām zvaigznēm, kuras uzdāvināja Mārupei lielus
hokeja svētkus un padarīja lielu darbu
ar mūsu bērniem kopā - esam laimīgi!
Mārupes hokeja savienība

Mārupes pamatskolas 1.c klases komanda uzvar
vislatvijas sporta sacensībās

7.martā Mārupes sporta centrā
notika basketbola turnīrs 3x3 uz
abiem groziem “Mārupes Kauss”
2011.gadā dzimušajiem bērniem.
Kopā piedalījās 24 komandas no
Mārupes novada, Ogres, Saldus un
Ķekavas pilsētām, kā arī no Rīgas
sporta skolām.

R

ezultāti 2011.g.dzimušo zēnu
grupā:
1.vieta – Basketbola Klase/RKV 1
(treneris Normunds Lācis)

2.vieta – Jūrmala (treneris Gundars
Siliņš)
3.vieta – BK Ķekava JB (treneris
Jānis Bērziņš)
Metienu konkursa uzvarētājs:
Timurs Mihailovs (BS Ogre).
Rezultāti 2011.g.dzimušo zēnu
OPEN grupā:
1.vieta – Pārdaugava 2 (trenere
Linda Morozova)
2.vieta – BS Ogre 2 (trenere Ilga
Neimane)
3.vieta – Basketbola Klase/Valda
Zālīša psk. (treneris Andris Kliests).

piektdiena, 13. marts 2020

Metienu konkursa uzvarētājs OPEN
grupā: Edvards Sīpols (Basketbola
Klase).
Mārupes SC piedalījās ar divām
komandām OPEN grupā: Mārupes
Tīģeri izcīnīja 8.vietu, bet Mārupes
Lauvas - 10.vietu
Rezultāti 2011.g.dzimušo meiteņu
grupā:
1.vieta – BS Rīga/Centrs (trenere
Līga Alilujeva)
2.vieta – RBJSS Rīdzene B (trenere Daiga Žvirble)

3.vieta – Jūrmala (treneris Kaspars
Bože)
Metienu konkursa uzvarētāja:
Melanija Sīpoliņa.
Mārupes SC piedalījās ar divām komandām: Mārupes Lauvas ierindojās
7.vietā, bet Mārupes Tīģeri - 9.vietā.
Paldies Mārupes sporta centra
vadītājai S.Bartuševičai par atbalstu turnīra organizēšanā. Paldies
Mārupes SC saimniecības un administratīvajam korpusam par sportisko
uzņēmību, kārtību un morālo atbalstu!

Pirmo klašu skolēnu konkursa
„Sportland pirmie soļi basketbolā”
finālsacensībās Salaspilī uzvarēja Mārupes pamatskolas 1.c klases
komanda “Zvaigznītes” klases
audzinātājas Sintijas Dambītes un
sporta skolotājas Ineses Balodes
vadībā. Skolēni ieguva galveno
balvu – iespēju piektdien, 21.
februārī, „Arēnā Rīga” apmeklēt
Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra spēli basketbolā
Latvija – Bosnija Hercegovina.

K

onkursu jau sesto gadu rīko
Latvijas Jaunatnes basketbola līga sadarbībā ar lielāko
sporta preču veikalu tīklu Latvijā
“Sportland”. Sākotnēji bija 8 pusfināla posmi Saldū, Ventspilī, Daugavpilī,
Gulbenē, Siguldā, Valmierā, Jelgavā
un Jūrmalā. Katrā posmā bija no 12
- 20 komandām. No katra posma trīs
labākās komandas kvalificējās fināla
posmam. Kopumā fināla sacensībās
bija 24 komandas, kuras cīnījās par
galvenajām balvām. Programmā bija

iesildīšanās vingrinājumi un 10 stafe
tes ar basketbola elementiem.
Trīs labākajām komandām būs
iespēja 19. februārī apmeklēt Latvijas
valstsvienības treniņu un satikt
spēlētājus. Savukārt visas komandas, kas piedalījās pusfinālā, savām
skolām nopelnīja balvas – basketbola bumbas.
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Kultūra

Mārupes vēstis

Mārupes Kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis „DZELDE”
aicina uz

JUBILEJAS KONCERTU
š. g. 28. martā plkst. 16:00
Mārupes novada Kultūras namā
Daugavas ielā 29

KULTŪRAS AFIŠA
20.martā plkst. 18.00 Mārupes Kultūras namā

“Neona šovs”
Ansambļa
mākslinieciskā vadītāja

Pašas modernākās gaismu datortehnoloģijas, neona maģijas

priekšnesumi
pārsteigs gan mazos, gan lielos skatītājus. Biļetes var
SANDRA
GAIDE
iegādāties bilesuparadize.lv

Vokālā
pedagoģe
21.martā
plkst. 14.00 Mārupes Kultūras namā

Senioru sieviešu koru koncerts “Sievu vara stipru dara”

LINDA
VICINSKA
Mārupes senioru
sieviešu koris “Noktirne” kopā ar Rīgas Latviešu

biedrības nama kori “Erelbe” (Zaiga Lazdiņa – Radziņa) un VEF Kultūras
pils kori “Daugavas vanadzes” (Ārija Zeltiņa).

22.martā plkst. 15.00 Mārupes Kultūras namā

Labdarības koncerts “Cilvēks cilvēkam”
Koncerts pārcelts uz 19.septembri

Koncertā sirdssiltas dziesmas izpildīs Arnis Mednis, Atis Zviedris,
Rihards Zaļupe, Kārlis Auzāns, Katrīna un Laima Dimantas, Ira Dūduma,
Elizabete Vētra, Didzis Bardo, Anete Zviedre, Jānis Miltiņš, Jānis Bērziņš,
Edgars Rakovskis un Herberts Blumbergs. Koncertu vadīs Ira Dūduma
un Kristaps Rasims. Visi par biļetēm iegūtie līdzekļi nonāks “Fonds
Līdzskaņa” sociāli radošās nometnes organizēšanai šī gada septembrī.
Biļetes ekase.lv

25.martā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Plkst. 13.00 piemiņas brīdis pie Komunistiskā genocīda upuru

pieminekļa.

Plkst. 14.00 Mārupes Valsts ģimnāzijā
28.martā plkst. 16.00 Mārupes Kultūras namā

Mārupes vokālā ansambļa “Dzelde” 50 gadu jubilejas
koncerts
9.aprīlī plkst. 17.00 Mārupes Kultūras namā

Mazo vokālistu konkurss “Mārupes Cālis 2020”
12.aprīlī, 11.00 – 14.00 Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā

Lieldienas Mārupē
11.00-12.00 Liepājas Leļļu teātra izrāde “Lote un Lieldienas”
12.00 – 13.30 Folkloras kopa “Ogas”
Visa pasākuma garumā olu ripināšana, Lieldienu radošās darbnīcas un
citas atrakcijas.
Mārupes Kultūras nams
Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,
67149864 / kulturas.nams@marupe.lv

PAZIŅOJUMS!
Ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija ir novērtējusi
COVID-19 slimības globālās izplatības risku kā ļoti augstu,
starptautisku pasākumu organizatori tiek aicināti rūpīgi izvērtēt
pasākuma pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus.
Arī Mārupes novadā izsludinātie publiskie pasākumi var tikt
atcelti vai mainīti to norises datumi!
Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai
novada mājaslapā www.marupe.lv.

2020.GADA

“F

onds Līdzskaņa” atbalsta nelaimē vai grūtībās
nonākušus mūziķus, kuri ir devuši
pienesumu Latvijas mūzikas nozarei, sniedzot gan finansiālu atbalstu veselības un sadzīvisku problēmu
pārvarēšanai, gan piedāvājot praktisku palīdzību ikdienas apstākļu
uzlabošanai.
Rūta, lūdzu, dažos vārdos
pastāstiet par sevi un savu lomu
fondā?
“Fondā Līdzskaņa” esmu cilvēks,
kas vistiešāk ir iesaistīts jebkuros darbības procesos, tajā skaitā labdarības koncerta organizēšanā Mārupes
Kultūras namā. Lūkoju, lai viss notiek
pēc plāna un organizēti darbojas mūziķi dara savu darbiņu un mēs
darām savu, kas vairāk ir saistīts ar
mārketinga materiālu izveidi, publicitātes pasākumu īstenošanu un
citām aktivitātēm. Tā, lai kopā mēs
sasniegtu fonda uzstādītos mērķus
un pildītu mūsu misiju.
Kādi ir bijuši lielākie darbi šī
fonda ietvaros?
Tās noteikti ir fonda sociāli radošās vasaras nometnes, kas prasa vislielāko iesaisti – sponsoru
piesaiste, kā arī darbības uzraudzība uz vietas nometnē. Rūpējamies,
lai viss notiktu pēc plāna un tiktu
paveikti nometnes veiksmīgai norisei nepieciešamie darbiņi. Tostarp
- mūziķu, kas ir saņēmuši atbalstu,
nogādāšana uz nometni un mājup.
Šādu mūziķu skaitā ir Rolands Balodis
Ūdris (Ūdrītis), kurš nevar pats pārvietoties un mums jānodrošina atbilstoša vide, lai cilvēks varētu darboties kopā ar citiem mūziķiem, radīt
kopā mūziku, nokļūtu uz nepiecieša
majām telpām, tostarp studijas telpām. Šiem cilvēkiem un arī mums
ir ļoti būtiski, lai viņi tiktu iesaistīti procesos un būtu klātesoši. Lai
parādītu, ka mūziķi nav aizmirsti, ir
nepieciešami. Atbalsta saņēmējus

meistarīgi saliekot grupās ar aktuālajiem mūziķiem, spējam radīt ļoti labus
skaņdarbus un hītus. Kopā būšanas
laiks un radīšana ir pats svarīgākais
nometnēs. Ne vienmēr atbalsts ir materiāls. Dažreiz vienkārši ar sarunu
vai dalīšanos pieredzē var atrisināt
problēmas. Ja kaut kas šķiet sāpīgs
un grūti atrisināms, tad kopā mēs
dažkārt varam atrast risinājumu un
jautājums sāk šķist atrisināms.
Kādas vēl ir aktivitātes, kas tiek
īstenotas fonda ietvaros?
Pagājušajā gadā sadarbībā ar
Latvijas Radio uzsākām aktivitāti –
“Grupu kreklu diena”. Popularizējot
šo “Kreklu dienu”, aicinājām uzvilkt
sava mīļākā mūziķa kreklu, tādējādi
izrādot cieņu un attieksmi kopumā.
Pagājušajā gadā mēģinājām šīs dienas ietvaros vērst uzmanību uz sociālo aspektu. Tāpat tika uzsāktas
12 stundu koncertsērijas, kurās 12
grupu apvienības izpildīja akustiskus
koncertus studijā, kas tika translēti Latvijas Radio, Radio 5, LSM.lv
un Facebook tiešraidēs. Aicinājām
klausītājus, skatītājus ziedot, zvanot
pa ziedojumu tālruni vai arī iegādājoties citu mūziķu kreklus, kurus ziedojuši mūziķi. Ziedojumi tika vākti, lai varētu sniegt palīdzību tiem
mūziķiem, kuriem šie līdzekļi bija
aktuāli un nepieciešami.
Kā jūs apzināt mūziķus, kuriem
nepieciešama palīdzība?
Ir dažādi ceļi. Prioritāri ir gadījumi,
kad pie mums vēršas pats mūziķis,
kurš nelaimes gadījuma dēļ vai citu apsvērumu ietekmē ir nonācis grūtībās. Ja mūsu redzeslokā
nonāk informācija par kādu, kuram
potenciāli būtu nepieciešama mūsu
palīdzība, meklējam saziņas iespējas. Ir arī iespēja pieteikt grūtībās
nonākušo mūziķi caur mājaslapu,
ko var izdarīt jebkurš – ģimenes locekļi, draugi, kolēģi. Mūsu galvenā
atruna ziņojot ir, lai pats mūziķis ir
informēts par atbalsta pieteikumu
fondā un ir piekritis. Tomēr, līdzīgi,
kā ar ziņošanu mājaslapā, jautājums
ir tāds jutīgs. Lai neaizskartu pašu
mūziķi, mēs zvanītājus lūdzam, lai
sazinās ar grūtībās nonākušo un informē, ka viņš tiks pieteikts palīdzības saņemšanai.
Kādi ir tie ceļi, kā cilvēki var
sniegt savu atbalstu?
Visvieglākais un vienkāršākais cilvēkiem būtu ielūkoties fonda mā-

Dzimuši

2020. gada februārī reģistrētie mirušie
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Tā kā tuvojas diena, kad Mārupē
notiks labdarības koncerts “Cilvēks Cilvēkam”, kuru organizē
“Fonds Līdzskaņa” sadarbībā ar
Mārupes Kultūras namu, uz sarunu “Mārupes Vēstis” aicināja
vienu no fonda mehānisma
griezējiem – projektu vadītāju
Rūtu Doveiku. Lūdzām Rūtu mazliet plašāk pastāstīt par savu
darbu, fonda darbību un plānoto
koncertu mūsu novadā.

19

FEBRUĀRIS

Vera Liflande
dzim.1927.gadā,
Genovaite Kozlova
dzim.1940.gadā;
Olita Inese Brante
dzim.1958.gadā;
Frina Trofimova
dzim.1936. gadā;

“Fonds Līdzskaņa” aicina uz labdarības koncertu

Vanda Lubņevska
dzim.1932. gadā;
Daumants Brants
dzim.1942. gadā;
Antons Kurmiņš
dzim.1928. gadā;
Liesma Līduma
dzim.1935. gadā.
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Zēni
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jaslapā lidzskana.lv, kur ir vairākas
opcijas, kā cilvēki var palīdzēt. Viena
no opcijām ir ziedot ar pārskaitījumu. Ziedot var fondam, konkrētam
mūziķim vai nometnes organizēšanai. Tāpat fonda mājaslapā ir sadaļa
“Veikals”, kur iespējams iegādāties
kreklus, mūziķu veidotus suvenīrus,
gleznas, krūzītes. Lietas, kas tapušas
nometnes laikā. Piemēram, Riharda
Zaļupa vai Kārļa Auzāna radītas glezna. Un, protams, koncerti. Mārupē
plānotā koncerta “Cilvēks Cilvēkam”
par biļetēm iegūtie līdzekļi nonāks
jau ceturtās nometnes organizēšanai un palīdzēs mums nodrošināt to
mūziķu transportēšanu, kuriem ir nepieciešama īpaša aprūpe.
Varbūt varat mazliet ieintriģēt
mārupiešus un citus potenciālos
koncerta apmeklētājus?
Koncerts solās būt tik tiešām
sirsnīgs, skaists un mūsu mērķis ir
ļoti nozīmīgs.
Koncertā sirdssiltas dziesmas izpildīs Arnis Mednis, Rihards Zaļupe,
Atis Zviedris, Kārlis Auzāns, Ira
Dūduma, Katrīna Dimanta, Jānis
Miltiņš, Laima Dimanta, Herberts
Blumbergs, Jānis Bērziņš, Elizabete
Vētra, Edgars Rakovskis. Koncertu
vadīs Ira Dūduma un Kristaps Rasims.
Koncertā tiks atskaņotas dziesmas,
kas tapušas līdz šim organizētajās
fonda nometnēs. Varu teikt, ka ar
katru gadu dziesmu “jauda” arvien
pieaug un tās izskan tālāk. Viena no
dziesmām, kas tiks atskaņota koncertā būs dziesma “Ieklausies”, kas
bija dzirdama arī Muzikālās Bankas
finālā Daugavpilī un televīzijā. Tāpat
arī dzirdēsiet Katrīnas Dimantas un
viņas domubiedru sarakstītu dzie
smu, kas nometnē tika nodēvēta par
“Piparu”, bet vēlāk Supernovas finālā
izskanēja kā “Heart Beats”. Dziesmas
ar katru gadu pieaug kvalitātes ziņā
un mēs mācāmies no paveiktā un
audzējam savu profesionalitāti, tādējādi ļaujot dziesmām izskanēt plašāk.
Arī dziesmas pašas veic labu darbiņu
– tiklīdz dziesma tiek izdota, nodota
radio, televīzijām, par atskaņošanu
daļa no blakus tiesībām nonāk fondā.
Aplis sākas no jauna. Resurss nonāk
fondā, lai organizētu nometnes un
radītu jaunus darbus.
“Fonds Līdzskaņa” labdarības koncerts “Cilvēks Cilvēkam” Mārupes
Kultūras namā no 22. marta pārcelts
uz 19.septembri.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieeja
mas: www.ekase.lv

Meitenes
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Laulības
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Miruši

Pašvaldības informatīvs izdevums “Mārupes Vēstis”
Reģ. nr. 000702131
Iznāk vienu reizi mēnesī / Tirāža 8500 eksemplāru / Bezmaksas.
“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
Izdevums pieejams elektroniskā veidā:
www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība /
Izdevums Mārupes Vēstis
Izdevums tipogrāfiski iespiests
SIA “Poligrāfijas grupa MŪKUSALA”
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