Mārupes
novada
svētki 2022
1. jūlijs

Pie Piņķu ūdenskrātuves

20.30

Svētku atklāšanas koncerts KUR RODODENDRI KRĀSOJAS RASĀ

22.00

Mini opera BABĪTES BAOBABS

23.00

Naksnīgie muzikālie DEJOJOŠO STRŪKLAKU SEANSI

Stāsts par to, kā puisis un meitene brauca pāri Babītes ezeram meklēt Babītes
Baobabu, bet atrada viens otru. Izpilda jauktais koris “Maska”

2. jūlijs

Pie Jaunmārupes ūdenstorņa

10.00

Sporta aktivitātes piecās stacijās

11.00

Mārupes novada amatnieku TIRDZIŅŠ un PIEPŪŠAMĀS
ATRAKCIJAS, KOKA SPĒLES un stafetes MAZAIS STIPRINIEKS

-14.00

-16.00

Dažādas sporta aktivitātes, kas dalībniekiem ļaus iepazīt piecas ﬁziskās īpašības –
ātrumu, spēku, izturību, līdzsvaru, veiklību

Tirdziņu atklāj folkloras kopa “Ogas”

11.00

M-UP jauniešu radošais kvartāls

12.00

Muzikālās apvienības TRIO SALDAIS koncerts

13.00

Latvijas Spēkavīru čempionāts

14.00
15.00

Liepājas Leļļu teātra izrāde LOTE DODAS EKSPEDĪCIJĀ

16.30
18.00

Mūziķa KĀRĻA BĒRZIŅA muzikālā performance

20.00

Mārupes novada deju kolektīvu koncerts IZDEJOJU MĀRAS CEĻU

-23.00

-16.00

Radošas un sportiskas aktivitātes, hennas stūrītis un batikošanas darbnīcas
kopā ar Ēriku Egliju – Grāveli, Ditu Lūriņu, Leldi Dreimani un Zani Dombrovsku
Piedalīsies labākie Latvijas atlēti un viesi no kaimiņvalstīm

Danči un līdzi dziedāšana kopā ar folkloras kopu OGAS un Mārupes
Kultūras nama eksotisko deju studiju MISTĒRIJAS
Izrāžu apvienības PANNA jutekliska komēdija jeb muzikāls
demogrāﬁjas sprādziens ES GRIBU BĒRNU
Mārupes pilsētas statusa svinīga paziņošana, koncertā piedalās deju kolektīvi
"Mārupieši", "Klasesbiedri", "Krustu šķērsu", "Mārupe" un "Dārta"

marupe.lv/novadasvetki

- 01.00

Koncertē koklētāju ansamblis “Balti”, deju kolektīvs “Dārta”, vokālās grupas
“Karameles” un “Bon Bon”

21.30
23.00

Grupas MUSIQQ koncerts

00.00

Zaļumballe kopā ar grupu KLAIDONIS un grupu KRAUJAS BAND

Naksnīgā mūzikas un gaismu performance ZIEDU DUETS

Piecmetrīgas ziedu lelles – populāras melodijas izpilda operdziedātāji Baiba
Renerte un Juris Jope

Visas dienas garumā – Mārupes ciema seno ielu stāstu lielformāta izstāde

2. jūlijs

Pie Piņķu ūdenskrātuves

11.00

Vasaras sporta svētki 2022 Piņķos

20.00

Zaļumballe kopā ar grupu TIRKIZBAND

1.-2. jūlijs
10.00

- 18.00

“Vietvalžos”, Spuņciemā

Pastāvīgās ekspozīcijas “Salas pagasta vēsture” un “Eduarda
Pāvula memoriālā izstāde” gida pavadībā

Tematiskas prezentācijas un ekskursijas maršruti, Zibens konkurss “Atmini
ﬁlmu!”. Ekskursiju un prezentāciju laiku iepriekš pieteikt pa tālruni 20387272 vai
e-pastā dace.ulpe@marupe.lv

3. jūlijs
Pie Antiņu kapiem

11.00

Pārgājiens ģimenēm ar vēsturnieku Māri Ribicki CAUR DABU UZ
VĒSTURI

Maršruts pa garo kāpu un Mazā Tīreļpurva apkārtni. Pārgājiena garums – 15 km,
plānotais ilgums – 4 stundas, pieteikšanās – ej.uz/pargajiensmarupe

Pie Piņķu Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas

12.00

Ekumēniskais dievkalpojums

13.00

Koncerts SVEICIENS NOVADAM

Aizlūgumi par Mārupes novadu, Latviju un Ukrainu. Dievkalpojumā dziedās
kvartets “Auxilium”, pie ērģelēm - draudzes ērģelnieks Jānis Pelše
Piedalās jauktie kori “Maska”, “Atskaņa”, “Mārupe”, jauniešu koris “Universum”,
grupa “Innocent Sound Masters”

marupe.lv/novadasvetki

-01.00

Iespēja izmēģināt spēkus un sacensties savā starpā dažādos sporta veidos un
sporta aktivitātēs
plkst. 10.50 - atklāšana
no plkst. 11.00 - komandu sporta spēles
no plkst. 11.00 līdz 14.30 - sprinta skrējiens 30 m, futbola sitieni pa vārtiem,
ﬂorbola sitieni pa vārtiem, tāllēkšana no vietas, lodes grūšana, svara bumbu
celšana, komandu “biatlona” stafete, mešana mērķī, galda teniss, ģimeņu stafete,
basketbola metieni uz precizitāti

