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11. Saeimas vēlēšanas
Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz 23. jūlija 

tautas nobalsošanas par 10. Saeimas atlaišanu rezultātiem, 
ir noteikusi, ka 11. Saeimas vēlēšanas notiks 2011. gada 
17. septembrī. Mārupes novads ietilpst Vidzemes vēlēšanu 
apgabalā, tātad Mārupes novada vēlēšanu iecirkņos varēs 
nobalsot par vienu no 12 pieteiktajiem Vidzemes vēlēšanu 
apgabala deputātu kandidātu sarakstiem. No Vidzemes vēlē-
šanu apgabala Saeimā jāievēl 27 deputāti.
•	Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīga-

jiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnie-
guši 18 gadu vecumu. 

•	 Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, tāpēc vē-

lētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. 
•	Lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepiecie-

šama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta 
atzīme par dalību vēlēšanās.

10 dienas pirms vēlēšanām, t.  i., no 
7. septembra, vēlēšanu iecirkņos varēs:
•	 iepazīties ar reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, 

priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidā-
tiem, balsošanas kārtību, 

•	 tie vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlē-
šanu iecirknī, un viņu kopēji tuvākajā savas pašvaldības vē-
lēšanu iecirknī var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. 

Šodien tādi svinīgi un sapucējušies, ar puķu pušķiem 
rokās skolas bērni steidz satikt savus ilgi neredzētos kla-
sesbiedrus un skolotājus, dalīties iespaidos ar draugiem 
par vasarā piedzīvoto un redzēto. Bērni, kam sācies pir-
mais skolas gads, mazliet nobijušies, samulsuši, bet ar ce-
rību mirdzumu acīs vēro notiekošo. Ir sācies jauns posms 
mazo bērnu dzīvē, un tā vien gribas jautāt – pa kuru laiku 
jūs tik lieli esat izauguši?

Šī ir svētku diena ne tikai skolēniem, bet arī pedago-
giem un visiem izglītības sistēmā strādājošajiem. Skolas 
zvans ieskandina jauno mācību gadu visos Mārupes cie-
matos – septiņās novada izglītības iestādēs, kas saposušās 
kā ik gadu 1. septembrī, – Mārupes vidusskolā, Mārupes 
pamatskolā, Jaunmārupes sākumskolā un Skultes sā-
kumskolā, pirmsskolas izglītības iestādēs “Lienīte” un 
“Zeltrīti”, kā arī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā.

Skolas slieksni šogad Mārupē pārkāps 1692 skolēni, no 
tiem 171 mazajam šis būs pirmais mācību gads. Mārupē 
pašvaldības bērnudārzus šogad apmeklēs 1051 bērni.

Mazajiem mārupiešiem, kuri sasnieguši 3  gadu ve-
cumu, tiek piedāvātas arvien plašākas iespējas apmeklēt 
privātās pirmsskolas izglītības iestādes. Kopā līgumi no-
slēgti ar 8 privātajām PII, šogad klāt nākušas divas – SIA 
“VS Skola” attīstības studija “Bambino” un PII “Balodītis”. 
Abas izglītības iestādes piedāvā arī speciālo izglītību: at-
tīstības studija “Bambino” realizē Montesori izglītības 
programmu, savukārt “Balodītis” īsteno speciālās izglītī-
bas programmu bērniem ar speciālām vajadzībām.

Vairāk par izglītības iestādēm lasiet 9. un 12. lpp.

skolas zvans ieskandina Mārupi
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Iecirkņa 
numurs Atrašanās vieta Adrese Darba laiks

790. Mārupes novada Dome Daugavas iela 29, Mārupe Trešdien, 7. septembrī, 9.00–13.00
Ceturtdien, 8. septembrī, 14.00–18.00
Piektdien, 9. septembrī, 9.00–13.00
Sestdien, 10. septembrī, 9.00–13.00
Svētdien, 11. septembrī, 9.00–13.00
Pirmdien, 12. septembrī, 14.00–18.00  
Otrdien, 13. septembrī, 9.00–13.00
Trešdien, 14. septembrī, 9.00–13.00
Ceturtdien, 15. septembrī, 14.00–18.00
Piektdien, 16. septembrī, 9.00–13.00

791. Jaunmārupes sākumskola Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe 
955. Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine
956. Mārupes vidusskola Kantora iela 97, Mārupe

957. Skultes sākumskola Skultes iela 25, Skulte

Vēlēšanu iecirkņos iepriekš balsot nevarēs! 

Ja esat slims, nespēcīgs un tāpēc nevarat aiziet uz vēlē-
šanu iecirkni, jums jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda 
savs vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, ie-
mesls, kāpēc nevarat aiziet uz vēlēšanu iecirkni. Iesniegumu 
vēlēšanu iecirknī var nogādāt jūsu ģimenes loceklis, sociā-
lais darbinieks vai jebkurš cits cilvēks, kuram jūs uzticaties.

VĒLĒŠANU DIENĀ, sestdien, 17. septembrī
790., 791., 956., 957. vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 

pulksten 7.00 līdz 20.00., 955. vēlēšanu iecirknis Tīrainē, ja 
Saeima 8. septembra sēdē pieņems Saeimas Juridiskās komi-
sijas sagatavotos grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, būs at-
vērts no pulksten 7.00 līdz 22.00 (pagarinātais darba laiks).

Lai uzzinātu tuvāk par Tīraines iecirkņa pagarinā-
to darba laiku, lūdzu, sekojiet līdzi informācijai vietnē 
www.marupe.lv sadaļā “Aktuāli/Saeimas vēlēšanas”.

! Lai taupītu savu un kaimiņu laiku, īpaši aicinām 
Tīraines ciemata, Spulgu, Zemturu, Vecozolu, Zeltrītu ielu un 
tuvējā rajona iedzīvotājus izmantot iespēju balsot tuvāk savai 
dzīvesvietai – Viskalnu ielā 7, Tīrainē, jo iecirknī Daugavas 
ielā 29 vienmēr ir liels vēlētāju pieplūdums arī no Rīgas. 

Par vēlēšanām un darba laikiem varat uzzināt arī 
interneta adresē www.cvk.lv vai pa informatīvo tālr. 
67049999

Novadā tiek uzsākta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē”, 1. kārta 11. lpp.    

Sirsnīgi sveicam visus pedagogus un darbiniekus, 
audzēkņus un viņu vecākus ar jaunā mācību gada uzsākšanu!

Mārupes novada Dome



Vasara ir tikpat kā beigusies, 
tāpēc gribētu atskatīties uz lie-
tām un darbiem, kas paveikti, 
sagaidot novadniekus atgriežo-
ties no atvaļinājumiem. 

Un paveikts tiešām ir daudz. 
Esam investējuši ceļu sakārto-
šanā  – šogad autovadītājiem 
un gājējiem nācās rēķināties ar 
neērtībām, pārvietojoties ie-
rastajos maršrutos, jo vairākās 
ielās notika ceļu remontdarbi. 
Braukšanas apstākļu uzlabo-

šanai daudzviet ir uzklāts asfalta segums un veikti ceļu uz-
labojumi. Padomāts arī par gājēju drošību, izbūvējot gājēju 
celiņus, ātrumvaļņus un ierīkojot apgaismojumu. 

Šogad Mārupes novada pašvaldība aktīvāk cenšas apgūt 
Eiropas fondu līdzekļus, lai paplašinātu savas iespējas veikt 
uzlabojumus novadā.

Esam izbūvējuši Vecozolu ielas apgaismojumu, piesaistot 
ES finansējumu, kas ir kā secīgs turpinājums līdz šim paveikta-
jiem satiksmes drošības uzlabojumiem šajā ielā. Ceļa labiekār-
tošanā galvenokārt ieguvēji būs vecāki, kas ik rītu un vakaru 
kopā ar savām atvasēm mēro ceļu uz kādu no tuvumā esoša-
jām izglītības iestādēm, kā arī tās jaunās ģimenes, kas pēdējo 
gadu laikā par savu mājvietu izvēlējušās Vecozolu ielas rajonā 
uzbūvētās dzīvojamās mājas. Gājēju drošībai uz Vecozolu un 
Gaujas ielas krustojuma pretī bērnudārzam “Zeltrīti” ierīkots 
ātrumvalnis. Ātrumvaļņi uzstādīti arī uz Gaujas un Viskalnu 
ielām, uz pašvaldības ceļa C19 Ainavas–Veļenieki–Vecinkas.

Esam uzsākuši realizēt vairākus projektus novada labiekār-
tošanā un daudzviet darbi ir jau pabeigti – piesaistot Eiropas 
līdzfinansējumu, iztīrīts Jaunmārupes dīķis "Pavasara ūdens-
krātuve", sakārtota notekūdeņu kanalizācijas sistēma daudzdzī-
vokļu māju pagalmos Jaunmārupē Mazcenu alejā 6, 8 un10, kur 
iedzīvotājiem neērtības radīja lietus ūdeņu uzkrāšanās.

Domājot par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējām, šobrīd uzsākta arī dienas centra “Švarcenieki” re-
novācija, ko līdzfinansē Eiropas lauksaimniecības fonds lau-
ku attīstībai (ELFLA). Dome ir atbalstījusi rotaļu un spor-
ta laukumu izveidi Skultē, tiek uzstādīti rotaļu laukumi arī 
pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” teritorijā. 

Vēl viens nozīmīgs pašvaldības līdzfinansēts projekts 
ir aktīvās atpūtas parka izveide Tīrainē, ko veic biedrība 
“Mārupes BMX klubs”, lai bērniem un jauniešiem būtu ie-
spēja trenēties riteņbraukšanā, kā arī citādi aktīvi pavadīt 
savu brīvo laiku. Piedaloties ELFLA izsludinātajā projektu 
konkursā, Mārupes sporta centram esam iegādājušies 5 jau-
nas pārvietojamās tribīnes.

Ir iesniegti izskatīšanai vēl vairāki projektu pieteiku-
mi ELFLA un EZF projektu konkursos. Plānojam izveidot 
Konrādu ielas skvēru, lai ģimenēm ar bērniem būtu pieeja-
ma labiekārtota atpūtas vieta un mūsdienīgs bērnu drošībai 
atbilstošs rotaļu laukums. Esam paredzējuši turpināt darbus 
pie Jaunmārupes dīķa krasta sakopšanas, iegādāties jaunus 
krēslus, galdus, projektoru un ekrānu Mārupes kultūras 
namam, skaņu iekārtas  – Mārupes Sporta centram un PII 
“Lienīte”, marimbu – Mārupes Mūzikas un mākslas skolai un 
novusu galdus dienas centriem “Švarcenieki” un “Tīraine”.

Mārupes novada Dome līdz šim ir piedalījusies vairākos 
projektu konkursos, diemžēl, ņemot vērā ES fondu finanšu 
resursu ierobežoto pieejamību, apstiprināto projektu skaits 
ir mazāks, nekā mēs to varētu vēlēties.

Mārupes vidusskolas teritorijā šogad esam izbūvējuši jau-
nu autostāvvietu. Turpmāk vecākiem nebūs problēmu novie-
tot savas automašīnas pie skolas, netraucējot citiem un neap-
draudot bērnu drošību. Visās Mārupes novada izglītības iestā-
dēs veikti telpu kosmētiskie remonti un labiekārtošanas darbi.

Šoruden plānoti arī lielāki būvniecības darbi. Tiks uzsākta 

Mārupes vidusskolas sporta zāles celtniecība, kas nodrošinās iespē-
ju visiem skolniekiem nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm mūs-
dienu prasībām atbilstošās telpās. Septembrī tiks noslēgts līgums ar 
būvfirmu, darbus paredzēts pabeigt līdz 2012. gada septembrim.

Otrs lielākais būvniecības projekts ir Jaunmārupes sabied-
riskās ēkas celtniecība Jaunmārupē, Mazcenu alejā 33/3, lai 
ciemata iedzīvotāji varētu uz vietas saņemt kvalitatīvus medicī-
niskos, kultūras un sociālos pakalpojumus. Ir izstrādāts projekts 
un septembrī tiks izsludināts konkurss par būvdarbu veikšanu.

Sveicu visus novada bērnus, vecākus, pedagogus un izglī-
tības iestāžu darbiniekus ar jauna mācību gada iesākšanos un 
novēlu veiksmi mācībās un darbā!

6 Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 6. septembris, 2011

paŠvaLdībā

Mārupes novada Dome paziņo, ka, pamatojoties uz 
2011. gada 26.  jūlija lēmumu Nr. 8 (ārkārtas sēdes pro-
tokols nr. 9), tiek rīkota pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma 7522/17892 domājamās daļas no nekustamā īpa-
šuma dzīvojamās mājas un zemesgabala Tīraines ielā 2,  
Tīrainē (ar kad. nr. 8076 008 0192; Mārupes novada ze-
mesgrāmatu nodalījums Nr. 1927) izsole. 

Izsole notiks 2011.  gada 2.  decembrī plkst. 10.00 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās, 
1. stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

Atsavināšanas veids – atklāta mutiska izsole bez pre-
tendentu atlases ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – Ls 9000.
Izsoles solis – Ls 50. 
Samaksas veids – 100 % naudā, ar tūlītēju samaksu, 

Latvijas valsts latos. 
Nosacījumi dalībai
Izsolē var piedalīties jebkura fiziskā un juridiskā persona, 

kas atbilst izsoles noteikumos noteiktajām prasībām un kura:
1) ir iemaksājusi nodrošinājumu – 10 % apmērā no 

izsolāmā objekta nosacītās (sākuma) cenas – Ls 900 (de-
viņi simti lati 00 santīmi);

2) ir iemaksājusi dalības maksu par piedalīšanos 
izsolē – Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā; 

3) ir reģistrējusies pie izsoles sekretāres Gaļinas 
Nicbergas (Daugavas ielā 29, Mārupē, 2.st., 2-11. kab.) ne 
vēlāk kā līdz 2011. gada 28. novembrim. 

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā  
Mārupes novada Domes (nodokļu maksātā-
ja reģistrācijas Nr.  90000012827) norēķinu kontā 
LV69UNLA0003011130405 ar atzīmi “Nekustamā īpa-
šuma Tīraines ielā 2, Tīrainē, ar kad. nr. 8076 008 0192, 
izsoles nodrošinājums un dalības maksa”, norādot katra 
maksājuma summu atsevišķi.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru pirmdie-
nu un ceturtdienu plkst. 9.00–13.00 un plkst. 14.00–18.00 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās 2. stā-
vā 2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupē. Fiziskajām 
personām jāuzrāda pase un kvīts par izsoles dalības 
maksas samaksu (oriģināls), juridiskajām personām  – 
pārstāvja pilnvara (oriģināls), komersanta reģistrācijas 
apliecības apstiprināta kopija un kvīts par izsoles dalības 
maksas samaksu (oriģināls).

Izsoles objektu ir iespējams apskatīt dabā, par apska-
tes laikiem iepriekš vienojoties pa tālruni 67149874.

Ar izsoles objekta vērtējumu ir iespējams iepazīties 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās 2. stā-
vā 2-11. kabinetā, Daugavas ielā 29, Mārupē. 

Plašāka informācija par izsoles kārtību un nosacīju-
miem ir atrodama Izsoles noteikumos, kas brīvi pieejami 
Mārupes novada pašvaldības administrācijas ēkas pir-
majā stāvā pie sludinājumu dēļiem Daugavas ielā 29, 
Mārupē, kā arī interneta vietnē www.marupe.lv. 

Ja ir jautājumi, zvanīt pa tālruni 67149874.

Aicinām visus Mārupes novada iedzīvotājus, māju 
un zemju īpašniekus sakopt savus īpašumus (nopļaut 
zāli, iztīrīt grāvjus un izvest atkritumus).

Mārupes novada Dome vēlas pateikties tiem apzi-
nīgajiem un čaklajiem iedzīvotājiem, kuri regulāri bez 
atgādinājuma rūpējas par sava īpašuma sakopšanu. 

Lai visiem kopā būtu prieks un lepnums par sakop-
tu novadu!

paziņojums  
par nekustamā 
īpašuma izsoli

Atgādinājums par zāles nopļaušanu!

Paveiktie un plānotie darbi novadā
Paveiktie ceļu remontdarbi, ieklājot asfatbetonu
	Viskalnu ielā – 200 m
	Priežu ielas pievadceļā no V21 (Loka ceļš) – 120 m
	Bebru ielā posmā no Jaunbebru ielas līdz Dzelzceļa ielai – 

115 m
	Rožleju ielā posmā no Pededzes ielai līdz Zeltiņu ielai – 

510 m
	Ventas ielā posmā no Krones ielas līdz Dzelzceļa ielai – 

800 m
	Konrādu ielā – 520 m
	Krones ielā – 635 m
	Avotu ielā – 385 m
	Šteinertu ielā – 85 m
	Mārupītes gatvē no Skaņā ielas līdz Lapiņu dambim  – 

1150 m
	Upleju ielā no Gaujas ielas līdz Liepkalnu ielai – 267 m
	Beržu ielā no Mārupītes gatves līdz Liepkalnu ielai – 142 m
	Liepkalnu ielā no Beržu ielas līdz Reviņu ielai – 250 m
	Liepkalnu ielas iekškvartālā – 1150 m2

	Pašvaldības ceļam C4 Peles – 1,22 km
	Rēviņu ielā – 70 m

Izbūvētie gājēju celiņi
	Amatas ielā no Mārupītes gatves līdz Gaujas ielai – 395 m
	Kabiles ielā no Bebru ielas līdz Sīpeles ielai – 818 m
	Bebru ielā no Daugavas ielas līdz Dzelzceļa ielai – 1235 m
	Pakalniņu ielā – 300 m
	Viskalnu ielā – 160 m
	Gar autoceļu Tīraine–Jaunolaine – 780 m
	Skultes ciemata gājēju celiņa renovācija – 620 m
	Jaunmārupes dabas parka gājēju celiņa renovācija – 223 m
Septembrī tiks pabeigts gājēju celiņš Pededzes ielā.

Ierīkoti ātrumvaļņi
	Uz pašvaldības ceļa C-19 Ainavas–Vaļenieki–Vecinkas  –  

3 gab.
	Viskalnu ielā – 3 gab.
	Gaujas ielā – 1 gab.
	Vecozolu ielā – 1 gab.

Izbūvēts ielu apgaismojums
	Vecozolu ielā – 1,6 km
	Pakalniņu ielā – 300 m
	Viskalnu ielā – 160 m
	Gar autoceļu Tīraine–Jaunolaine – 780 m

Ir izstrādāti projekti ielu apgaismojuma ierīkošanai 
Ventas ielā (no Gaujas ielai līdz Dzelzceļa ielai), Cidoniju 
ielā, Kabiles ielā, Tīraines ielā, Konrādu ielā (ieskaitot Bebru 
ielas un Gaujas ielas krustojumu), Druvas ielā (no Lielās ie-
las līdz Upesgrīvas ielai), Jaunzemu ielā (no Vārpu ielas līdz 
Daibes ielai), Skuju ielā, Mārupītes gatvē (no Daugavas ielas 
līdz Liliju ielai).

Šobrīd tiek tīrīti meliorācijas grāvji N7 un N8 (starp 
Mārupi un Jaunmārupi), N13 (Kantora ielas rajonā).

par paveikto novadā

Ivars Punculis,
Mārupes novada 

Domes izpilddirektors



Saskaņā ar Mi-
nistru kabineta rī- 
kojumu Nr.  446 
visām Latvijas paš- 
valdībām, tostarp  
arī Mārupes paš-
valdībai, tika pie- 
šķirts valsts fi-
nansējums skolē-
nu pārvadājumu 
nodrošināšanai , 
nosakot pašval-
dības līdzfinan-
sējumu 10  % ap-
mērā. Viena autotransporta iegādei paredzētā summa ir 
Ls 35 000. Mārupes pašvaldība, veicot atbilstošu iepirku-
ma procedūru, ir iegādājusies Volkswagen Crafter mik-
roautobusu par Ls 32 363. Mikroautobusā ir 19 sēdvietu, 
un tas atbilst visiem drošības standartiem, kādi būtu pie-
mērojami skolēnu autotransportam,  – busiņš ir oranžā 
krāsā ar speciālām brīdinošām uzlīmēm, katra sēdvieta ir 
aprīkota ar drošības jostu. Ir iespējams ieslēgt mirgojošas 
signāllampas gadījumos, kad skolēni izkāpj no transport-
līdzekļa, lai papildus pievērstu apkārtējo satiksmes dalīb-
nieku uzmanību.

Iegādātais mikroautobuss tiks izmantots, lai atvieg-
lotu novada skolēniem nokļūšanu uz dažādiem pasāku-
miem – sacensībām, olimpiādēm, konkursiem. 
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Skultes ciemata bērni  – no mazuļiem līdz padsmit-
niekiem – līdz šim nebija lutināti ar īpašām, interesantām 
un drošām brīvā laika pavadīšanas iespējām. Tāpēc gan 
rotaļu laukuma pagalmā starp mājām, gan sporta lauku-
ma atklāšana ciemata stadionā, kas viena pēc otras notika 
1. augustā, visiem kļuva par patīkamu, ilgi gaidītu brīdi. 

Gandrīz pussimts ziņkārīgo jauno skultnieku kopā ar 
vecākiem bija sapulcējušies pie bērnu rotaļu pilsētiņas – 
kārdinoši sārtie aktivitāšu kompleksa tornīši, dažādi tilti-
ņi un trepītes zem tiem, slīdkalniņi un izložņājamie cau-
rumi – tas viss vilināt vilināja. 

Pēc rotaļu laukuma atklāšanas Skultes iedzīvotāji de-
vās uz stadionu, kur visus gaidīja tikpat svinīgs sporta 
laukuma atklāšanas brīdis. Jaunajā sporta kompleksā sev 
pienācīgu nodarbi tagad varēs atrast ikviens, kurš grib 
kļūt stiprs, veikls, drosmīgs. 

Projekti tapa, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda 
Lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu – 90 % apmērā. Mārupes 
pašvaldība sedza 10 % līdzfinansējuma abos projektos. 

Ludmila Čaupenoka, projekta vadītāja 

Mārupes novada Dome 25.  05.  2011. pieņēmusi 
lēmumu Nr. 1.1 “Par detālplānojuma izstrādi nekus-
tamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” terito-
rijas austrumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana – lidlauka, darījumu, ražošanas, turp-
mākās izpētes un plānošanas teritorija) un lēmumu 
Nr.  1.2. “Par detālplānojuma izstrādi nekustamā 
īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas 
rietumu daļai” (teritorijas plānotā (atļautā) izmanto-
šana – lidlauka teritorija). 

Detālplānojumu izstrādes vadītāja  – būvvaldes va-
dītāja A.  Lismane. Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus detālplānojumu izstrādei var iesniegt Mārupes 
novada pašvaldībā (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes 
novads, LV 2167) līdz 2011. gada 12. septembrim.

Mārupes novada Dome  
ir saņēmusi Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku at-

tīstībai atbalstu projektam “Sporta pasākumu rīkošanai 
nepieciešamā inventāra iegāde Mārupes Sporta centram”, 
kas tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratē-
ģijas” ietvaros.

Ir iegādātas 5  pārvietojamās tribīnes, lai Mārupes 
sporta centrs būtu piemērots dažādu sporta pasākumu 
organizēšanai kā vietējā, tā valsts mērogā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 2198,20, no tām pub-
liskais finansējums Ls 1351,35.

par divkāršu ieguvumu – 
divkāršs prieks

Mārupes sporta centram  
jaunas tribīnes

skolēniem iegādāts 
jauns mikroautobuss

Turpinot uzlabot satiksmes drošību Vecozolu ielā, 
Mārupes novada Dome ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzekļus, lai varētu izbūvēt ielu apgais-
mojumu. Projekts “Satiksmes drošības uzlabojumi 
Mārupes novadā, izbūvējot apgaismojumu Vecozolu ielā”, 
tika īstenots, piesaistot papildu finansējumu Ls  31  786 
apmērā, kas ir 85 % no projekta kopējām izmaksām. Tā 

kā Vecozolu ielā pēdējos gados ievērojami palielinājusies 
automašīnu plūsma, bija nepieciešams domāt par satik-
smes drošību.

Turpmāk iedzīvotājiem, mērojot ceļu pa Vecozolu 
ielu, būs iespēja droši pārvietoties arī diennakts tumšajā 
laikā.

Pirms 33 gadiem būvējot autoce-
ļu A5, smilšu ieguvei tika izrakts dīķis 
Jaunmārupē  – “Pavasara ūdenskrātuve”. 
Dīķim blakus atrodas vietējas nozīmes 
aizsargājama teritorija – Jaunmārupes da-

bas parks, kas ir kļuvusi par iecienītu pastaigu vietu gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan Jaunmārupes visiem. Kopš 

dīķa izveides tas ne reizi nav ticis tīrīts vai kā citādāk 
labiekārtots. Tāpēc, rodoties iespējai piesaistīt Eiropas 
fondu līdzekļus, Mārupes novada pašvaldība 2010. gada 
augustā piedalījās Eiropas Zivsaimniecības fonda rīkotajā 
atklātu projektu iesniegumu konkursā “Teritoriju attīs-
tības stratēģiju īstenošana” un guva atbalstu projektam 
“Jaunmārupes dīķa “Pavasara ūdenskrātuve” renovācija”. 
Projekta kopējās izmaksas 24 072,55 lati, no tiem piesais-
tītais finansējums ir 14 919 latu.

Projekta ietvaros tika veikta dīķa tīrīšana, tā iedzīvotā-
jiem būs par vienu sakoptu atpūtas vietu ciematā vairāk.

Jau vairākas sezonas pava-
saros un arī ziemās Mazcenu 
alejas 6., 8. un 10. mājas iedzī-
votāji bija spiesti rēķināties ar 

lietus un sniega kušanas ūdeņiem, kas uzkrājās pagalmos, 
veidojot lielus ūdens baseinus.

Šāda situācija bija izveidojusies, jo, būvējot šīs mājas, 
nebija ierīkota lietus kanalizācijas sistēma. Visvairāk neēr-
tības piedzīvojuši tieši Mazcenu alejas 10. mājas iedzīvotāji, 
jo viņu māja atrodas zemākā vietā nekā pārējās divas mājas.

Lai risinātu problēmu ar lietus ūdeņiem, Mārupes 
novada Dome, saņemot Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu, ir īstenojusi 
projektu “Infrastruktūras uzlabošana sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem Jaunmārupes ciema iedzīvo-
tājiem”. Projekta ietvaros uz pašvaldībai piederošās zemes 
ir izveidota lietus kanalizācijas sistēma: izbūvētas trīs 
lietus ūdens uztveršanas akas, kas savienotas ar trīs filtr-
akām. Lai nodrošinātu pietiekami ātru un efektīvu ūdens 
novadīšanu, izbūvēti arī bortakmeņi stāvvietu galā, kā arī 
stāvlaukumam izveidots šķērskritums lietus ūdens nova-
dīšanai lietus kanalizācijā.

Projekta kopējās izmaksas Ls 16 575,79, no tiem pie-
saistītais publiskais finansējums Ls 10 274,25.

Jaunmārupes dīķis sakopts

droša satiksme vecozolu ielā

Jaunmārupes pagalmi nu būs sausi
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Domes sēdē 29. jūnijā pieņemtie lēmumi
9 sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

sēdē izskatītie jautājumi, tostarp turpmāk minētie.
•	 Atbalstīt LPS 22. kongresa rezolūciju “Par attīs-

tības vadības principu maiņu”. 
•	 Piešķirt finansiālu atbalstu 11 sportistiem.
•	 Piešķirt finansiālu atbalstu Mārupes novada 

meiteņu volejbola komandai.
•	 Piešķirt finansiālu atbalstu Mārupes flautu kvar-

tetam.
•	 Slēgt līgumu ar SIA “VS Skola” dibināto 

Montesori pirmsskolas izglītības iestādi “Bambino” par 
pašvaldībai attiecīgajā mācību gadā nepieciešamā vietu 
skaita nodrošināšanu.

4 finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi, to-
starp turpmāk minētais.

•	 Rīkot izsoli pašvaldībai piederošajam nekusta-
majam īpašumam Tīraines ielā 2, Tīrainē.

8 Domes priekšsēdētāja izvirzītie jautājumi, to-
starp turpmāk minētie.

•	 Apstiprināt grozījumus Mārupes novada Domes 
2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 
“Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām 
sporta veicināšanai Mārupes novadā”.

•	 Piedalīties izsludinātajā atklātā projektu iesnie-
gumu konkursā apakšaktivitātes 1.4.1.2.4.  “Sociālās re-
habilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība reģionos” ietvaros, iesniedzot pro-
jektu “Sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa attīstīša-
na Mārupes novadā”. 

•	 Piedalīties biedrības “Pierīgas partnerība” iz-
sludinātā atklātā projektu iesniegumu konkursā nolūkā 
veikt Konrādu ielas skvēra izbūvi un labiekārtošanu.

•	 Piešķirt palīdzību biedrībai “Tīraines 11”, ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajā mājā.

Domes ārkārtas sēdē 26. jūlijā   
pieņemtie lēmumi

•	 Piešķirt a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
projekta realizācijai nepieciešamo papildu finansējumu 
no pašvaldības budžeta.

•	 Izveidot Mārupes novada dzīvojamo māju pri-
vatizācijas komisiju.

•	 Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Tīraines ielā 2, Tīrainē, rīkojot izsoli.

Domes sēdē 24. augustā tika   
pieņemti 37 lēmumi

18 attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi, to-
starp turpmāk minētie.

•	 Atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai 
“Mārupes BMX klubs”.

•	 Nolēma pārņemt bezatlīdzības lietošanā no va/s 

“Starptautiskā lidosta “Rīga”” 2 ēkas Skultē sporta, kultū-
ras, izglītības un sociālās palīdzības veicināšanas, kā arī 
pārvaldes funkcijas pildīšanai.

7 sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sēdē izskatītie jautājumi, tostarp turpmāk minētie.

•	 Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu dalībai sa-
censībās Rihardam Bartuševičam.

•	 Nolēma piešķirt finansiālu atbalstu dalībai čem-
pionātā Eduardam Emīlam Libertam.

•	 Nolēma izveidot Pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības un interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisiju un 
apstiprināt komisijas nolikumu.

•	 Nolēma slēgt līgumu ar SIA “EDUCATIO 
CONSONA” par pašvaldībai nepieciešamā vietu skaita 
nodrošināšanu PII “Balodītis”.

•	 Nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu par saistošo 
noteikumu “Par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru 
realizācijai tiek piesaistīts publiskais finansējums” apstip-
rināšanu, novirzot to atkārtotai izskatīšanai komitejas 
sēdē.

8 finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi, to-
starp turpmāk minētie.

•	 Nolēma piešķirt līdzfinansējumu biedrībai 
“Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Mārupieši””.

•	 Nolēma pirkt SIA “Rīgas Apriņķa Avīzes” 
407 kapitāldaļas.

•	 Nolēma piešķirt palīdzību biedrībai “Mazcenu 
15” energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamā mājā.

•	 Nolēma piedalīties izsludinātā atklātā projek-
tu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 
2007.–2013. gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratē-
ģijas” ietvaros ar 3 projektiem.

1 vides un komunālo jautājumu komitejas izskatī-
tais jautājums.

•	 Nolēma apstiprināt SIA “Firma L4” izstrādāto 
tehniski ekonomisko pamatojumu projektam “Mārupes 
novada Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstība” sa-
skaņā ar Pielikumu.

5 Domes priekšsēdētāja jautājumi, tostarp turpmāk 
minētie.

•	 Nolēma apstiprināt Mārupes novada pašvaldī-
bas 2010. gada publisko pārskatu.

•	 Nolēma piešķirt biedrībai “Sporta klubs “EVHS””, 
tiesības izmantot āra sporta laukumu Skultes ciemā trīs rei-
zes nedēļā no septembra līdz 2011. gada beigām.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un lēmumu iz-
klāstu var iepazīties www.marupe.lv sadaļā “pašvaldība/
Domes lēmumi”.

Mārupes policijas iecirkņa vārdā sveicu visus Mārupes 
novadā dzīvojošos bērnus, jauniešus un viņu vecākus ar 
mācību gada sākumu! 

Bērni un jaunieši, atgriežoties mājās pēc vasaras atpūtas, 
priecājas satikt sen neredzētus draugus, dalīties vasaras ie-
spaidos, drošību un piesardzību bieži atstājot otrajā plānā. 
Tādēļ vecākiem ir jāatrod laiks, lai vēlreiz ar bērniem pār-
runātu ar drošību saistītos jautājumus. Pirmklasnieku vecā-
kiem būtu vēlams jau laikus iepazīstināt bērnu ar maršrutu, 
ko bērns mēros līdz skolai, lai būtu iespējams apzināt mazāk 
drošās vietas. Lai gan pieaugušajiem ceļu satiksmes noteiku-
mi šķiet pašsaprotami, nekad nav par daudz atgādināt pa-
matlietas, kas var pasargāt bērna veselību un dzīvību.

Jāatgādina elementārās ceļu satiksmes noteikumu 
prasības  – kā pareizi un droši šķērsot ielu, ka gājējiem 
domāts trotuārs, bet, kur tāda nav, jāiet pa ceļa nomali 
pretī transporta līdzekļu kustībai. Tuvojas tumšie rīti, tā-
pēc lūgums neaizmirst par atstarotājiem. Kopā ar atvasēm 
ieteicams atkārtoti pārrunāt situācijas, kas saistītas ar uz-
ticēšanos svešiniekiem.

Vecāki, kas ir iegādājušies saviem bērniem velosipē-
dus, mopēdus un skūterus, lūdzu, nodrošiniet viņus ar 
aizsargķiverēm un atcerieties, ka nepieciešama vadītāja 
apliecība, kuru var iegūt pēc pārbaudījumu nokārtošanas. 

Bērni līdz 12 gadu vecumam ar velosipēdu drīkst braukt 
tikai māju iekšpagalmos vai pieaugušo pavadībā. Bērniem 
un jauniešiem regulāri jāatgādina par velosipēdu un skūte-
ru atstāšanu un pieslēgšanu drošā vietā. Velosipēdus neva-
jag atstāt bez uzraudzības arī kāpņu telpās.

Lūgums vecākiem atkārtoti skaidrot un vērst bērnu 
uzmanību uz to, ka aizliegts uzturēties un rotaļāties jaun-
būvēs, nekādā gadījumā nedrīkst atvērt un pieskarties 
elektroiekārtām. 

Papildus atgādinu, ka jaunieši līdz 16 gadu vecumam 
uz ielas bez vecāku uzraudzības drīkst uzturēties līdz 
plkst. 22.00. 

Mārupes policijas iecirkņa darbiniekiem šogad vai-
rākkārt ir nācies aizturēt jauniešus, kuri vēl nav sasnieguši 
18 gadu vecumu, un uzsākt pret viņiem administratīvās lie-
tas par smēķēšanu un atrašanos alkoholisko dzērienu lieto-
šanas ietekmē. Jaunieši – izdariet pareizos secinājumus, jo 
policija šo pārkāpumu novēršanai pievērsīs īpašu uzmanību.

Ja kādam ir jautājumi vai ierosinājumi, mēs vienmēr 
esam gatavi uzklausīt un palīdzēt. Varat droši nākt pie 
mums uz iecirkni vai zvanīt pa tālr. 67933453 (priekš-
nieks) un 67913710 (inspektori).

Novēlu visiem mīlēt savu skolu, skolotājus un būt lep-
niem par tiem!

Mēs no savas puses rūpēsimies par jūsu drošību no-
vada teritorijā.

J. Jēkabsons,  
Mārupes policijas iecirkņa priekšnieks 

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010. gada 26. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 šādus grozījumus.

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.21. punktu 
šādā redakcijā:

“2.21. Atsevišķiem komandas dalībniekiem par izciliem 
individuāliem sasniegumiem komandā valsts un starp-

tautiskā līmenī, kuri Mārupes novada administratīvajā 
teritorijā deklarējuši savu dzīvesvietu, vai kuri apgūst 
izglītību kādā no Mārupes novada pašvaldības izglītības 
iestādēm, vai kuri ir Mārupes novada Sporta centra au-
dzēkņi, šajos noteikumos speciāli atrunātajos gadījumos”.

2. Izteikt saistošo noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Par izciliem sasniegumiem iepriekšējā gadā sportā 
individuālie sportisti, atsevišķi komandas dalībnieki vai 
komandas var tikt godināti, saņemot pašvaldības goda 
rakstu, vai apbalvoti, saņemot balvas”.

M. Bojārs
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs

Mārupes novada Domes SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16/2011
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2011. gada 29. jūnija sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 23. Grozījumi Mārupes novada Domes 2010. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 

“Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām  
sporta veicināšanai Mārupes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Par drošību, mācību 
gadam sākoties

Domes sēdēs jūlijā un augustā
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No 16.  līdz 20.  augustam 
Cesvainē norisinājās jau 9.  Eiropas 
Jauniešu parlamenta (EJP) Latvijas 
Nacionālā atlases konference, kas 
pulcēja 150  jauniešus no visas 
Latvijas un citām Eiropas valstīm. 
Paralēli komiteju darbam norisinā-
jās arī darbs pie konferences avīzes 
numuriem un delegātu izvērtēšana 
dalībai starptautiskajās sesijās, ko 
veica jau pieredzējuši EJP dalībnieki.

EJP konferencēs piedalījās 
delegācija no Mārupes vidussko-
las – Raitis Garjāns, Linda Avotiņa, 
Pēteris Kotāns, Deivids Tenis un 
Elvis Bergins. Jaunieši ne vien pie-
rādīja sevi kā draudzīgu un atraktī-
vu delegāciju, bet arī kā prasmīgus diskutētājus, piedaloties 
dažādās komitejās. Šī konference īpaši veiksmīga izvērtās 
Raitim Garjānam, kuru atlases žūrija izvēlējās par vienu no 
Latvijas delegācijas pārstāvjiem EJP Internacionālajā forumā 
Vācijā šī gada oktobrī. “Izvirzīšana Vācijas internacionālajai 
konferencei man reizē bija gan pārsteigums, gan kaut kas, 

uz ko mērķtiecīgi gāju, jo biju gatavojies diskusijām savā ko-
mitejā, kuras tēma par kultūru un izglītību man pašam bija 
tuva, un aktīvi strādāju pie mūsu rezolūcijas. Prieks par do-
šanos uz forumu ir milzīgs, jo Centrāleiropas EJP ir vēl aug-
stāks līmenis un domāju, ka būs ļoti interesanti,” saka Raitis. 

Edīte Garjāne, EJP masu saziņas līdzekļu koordinatore

Ar šādu vēlējumu ik gadu pēc atvaļinājuma skolā at-
griežas skolotāji. Visiem, kuriem saistība ar skolu, ir šī 
lieliskā iespēja jauno gadu sagaidīt divreiz gadā – 1. sep-
tembrī un 1. janvārī.

Tikko aizsācies jaunais mācību gads. Skolēnu skaits 
Mārupes vidusskolā atkal ir audzis, un šogad mācības uz-
sāk 870 skolēnu. Tas ir par 33 skolēniem vairāk nekā pa-
gājušajā mācību gadā. Mācības trīs 1. klasēs uzsāk 90 sko-
lēnu. Pavisam skolā ir 34 klašu komplekti. 

Jūnijā atvadījāmies no lieliskās viesskolnieces Neles 
Šmidtes (Nele Schmidt, Vācija), kura gada laikā perfek-
ti apguva latviešu valodu un kļuva par labāko skolnieci 
klasē. Arī šajā mācību gadā organizācijas “AFS Latvia” ie-
tvaros vidusskolā mācīsies divi skolēni – meitene Keisija 
Aleksandra (Casey Alexander) no Austrālijas 10.a klasē 

un puisis Ulisess Tovars (Ulises Tovar) no Venecuēlas  
11.b klasē. Abi jaunieši dzīvos divās mārupiešu viesģime-
nēs – Alvila Mežala un Daces Šveides.

Darbu sāk arī trīs jaunas skolotājas: Andra Rožukalne 
(sākumskola), Valentīna Legzdiņa (bioloģija) un skolas 
4. izlaiduma absolvente Anita Kalniete (vēsture).

Mārupes vidusskolai ir svešas problēmas, kas saistītas 
ar skolēnu skaita samazināšanos. Mums ir iespēja savas 
darba dienas vadīt skaistā un sakoptā vidē. Novēlu sko-
lēniem, vecākiem, skolotājiem, tehniskajam personālam 
priecāties par šo iespēju! Laimīgu, veiksmīgu un draudzī-
gu jauno skolas gadu novēlu arī kolēģiem citās Mārupes 
izglītības iestādēs!

Ruta Straume, 
direktora vietniece

Mārupes vidusskolas lielās saimes rosīšanās, gatavo-
joties jaunajam mācību gadam, nu ir galā – skola ir sa-
posta, celtnieki pabeiguši stāvlaukuma iekārtošanu, bet 
pedagogu kolektīvs ir izvērtējis iepriekšējā mācību gada 
rezultātus, izvirzījis prioritātes un galvenos uzdevumus 
jaunajam 2011./12. mācību gadam.

Šogad rezultātu izvērtēšanas un turpmākās darbības 
plānošanas laiks noritēja īpaši priecīgā noskaņā, jo 19. au-
gustā skolas direktors Jānis Lagzdkalns no Pierīgas no-
vadu izglītības iestāžu vadītāju konferences atgriezās ar 
divām balvām: “Par augstākajiem rezultātiem centralizē-
tajos eksāmenos 2010./11. m. g.” un “Izciliem sasniegu-
miem Pierīgas Interešu izglītības skatēs 2010./11. m. g.”. 

Īpaši priecē 12. klašu skolēnu, nu jau absolventu, sasniegu-
mi valsts centralizētajos eksāmenos – 78,4 % skolēnu ir nokār-
tojuši visus eksāmenus ABC līmenī (prasība ģimnāzijām val-
stī – 75 %), tā uzrādot labāko rezultātu Pierīgas novados, atstā-
jot 2. vietā iepriekšējā gada līderi Babītes vidusskolu. Visus trīs 
obligātos eksāmenus skolēni nokārtoja ļoti labi: 75 % ABC lī-
meņu matemātikā (skolotājas Z. Romanovska un I. Freimane) 
un latviešu valodā (skolotājas I. Ļaksa un I. Stamure), bet 88 % 
angļu valodā (skolotāja M. Zilaisgaile). Priecē, ka arī izvēles 
eksāmenos vēsturē (skolotāja R. Veļķere), vācu valodā (skolo-
tāja V. Rozīte) un ķīmijā (skolotāja V. Ūdre) 100 % visi skolē-
ni saņēmuši ABC līmeņus. 4 meitenes – Edīte Garjāne, Ance 
Vīksne, Rūta Rozenfelde un Aneta Vārpa – visus eksāmenus 
nokārtoja tikai uz A un B līmeņiem. Īpaši gribas atzīmēt Edītes 
Garjānes sasniegumus, kura kārtoja 4 eksāmenus, no kuriem 
3 nokārtoja uz A līmeni (angļu valoda, latviešu valoda un vēs-
turē), bet matemātiku uz B līmeni. Vēlam veiksmi Edītei, uz-
sākot studijas Anglijā. 

Labus rezultātus valsts pārbaudes darbos ir uzrādījuši 
arī 3., 6. un 9. klašu skolēni, kuru vērtējums ir augstāks 
par vidējo vērtējumu Pierīgas novados.

Mācību 
priekšmets

Klašu 
grupa

Vidējais vērtējums
Mārupes vsk. Pierīgas novados

Latviešu valoda 3. 8,2 7,1
6. 6,3 6,0
9. 5,8 6,0

Matemātika 3. 8,3 6,7
6. 6,8 5,9
9. 5,8 5,4

Dabaszinības 6. 6,8 6,6
Angļu valoda 9. 7,5 6,8

Vēsture 9. 5,5 5,7

Kā mācību darba kvalitātes rādītāju 5.–12. klasēs esam 
noteikuši “75  % skolēnu klasē nokārto valsts pārbaudes 
darbus (VPD) uz augstu un optimālu līmeni (10–6 balles)”. 
Šogad 75 % robežu sasniedza un pārsniedza šīs klases:
Klase Mācību 

priekšmets 
Nokārtoja VPD augstā 

un optimālā līmenī 
Skolotājs

6.a Dabaszinības 78 % S. Igaune
6.b Matemātika 83 % Z. Romanovska

Dabaszinības 83 % S. Igaune
6.c Latviešu valoda 79 % D. Skudra

Matemātika 97 % A. Sokolova
Dabaszinības 83 % S. Igaune

9.a Angļu valoda 91 % D. Liepa

Mācību gada laikā skolēni čakli piedalījās dažādās 
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos gan skolā, 
gan Pierīgas novadu apvienībā un valstī. Divdesmit septi-
ņi 5.–12. klašu skolēni, sacenšoties ar 24 Pierīgas novadu 
skolu skolēniem, ir atgriezušies ar godalgotām vietām. 

Mārupes vidusskolas administrācija izsaka pateicību 
skolēniem par čaklu darbu, skolotājiem par mācību pro-
cesa vadīšanu, vecākiem par sadarbību un tehniskajam 
personālam par sakoptas mācību vides nodrošināšanu.

Biruta Sūnaite, 
Mārupes vsk. direktora vietniece  

mācību metodiskajā darbā

1. jūnijā mēs, Mārupes novada jaunākā un lielākā pirms-
skolas izglītības iestāde “Zeltrīti”, nosvinējām savu pirmo 
dzimšanas dienu. Nu jau vairāk nekā pirms gada 12 grupi-
ņas vēra savas durvis 280 mazajiem mārupiešiem un viņu 
vecākiem. Tieši 1. jūnijs – Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena – vienmēr būs mūsu svētku diena! Mārupes novads ir 
viena no trīs pirmajām Latvijas pašvaldībām, kurā publiskās 
partnerības kārtā izveidota izglītības iestāde. 

Par bērnu labsajūtu un maziem brīnumiņiem ikdienā 
mūsu iestādē rūpējas 16  skolotājas un 18  skolotāju palīgi, 
kuriem jāmāk uz visu palūkoties ar bērna acīm. Mācāmies 
strādāt pēc jauna modeļa, jo katrā grupā ir tikai viena sko-
lotāja, tādēļ lielāka slodze un atbildība, un visos svētkos, pa-
sākumos, rotaļnodarbībās skolotājai palīdz skolotājas palīgi.

Pirmais gads mums visiem bija ļoti atbildīgs, jo ies-
tādē veidojām savu kolektīvu, savas tradīcijas: gan telpu 
iekārtošanā, noformēšanā, dienas ritmā, gan pasākumos 
un svētkos. Vēlējāmies sniegt pēc iespējas vairāk dažā-

du iespaidu, uzburt pārsteiguma mirkļus, rotaļājoties 
Bērnības zemē. Esam centušies piepildīt mūsu “Zeltrītus” 
ar bērnu prieku, sirsnīgām dziesmām, jautrām dejām, ra-
došiem darbiem, jaunām zināšanām un prasmēm. Kā jau 
mūsdienīgai iestādei pienākas, ikdienā mācību procesā 
cenšamies izmantot jaunās tehnoloģijas.

2010. gadā tika izveidota iestādes vietne www.zeltriti.lv,  
kurā atrodami iestādes darbību reglamentējošie pamat-
dokumenti, ēdienkarte, informācija par jaunākajiem no-
tikumiem un galerijas, kā arī kontaktinformācija. Vietnē 
var apskatīt arī mūsu pirmo avīzīti, kuru savā pirmajā ju-
bilejā dāvinājām izlaiduma grupiņai.

Padarīts daudz, bet priekšā vēl tik daudz nezināma un 
interesanta...

Uzsākot jauno mācību gadu, sveicu visus darbiniekus, 
bērnus, vecākus un kolēģus!

I. Jirgensone
PII “Zeltrīti” kolektīva vadītāja

9. Eiropas Jauniešu parlamenta  
Latvijas Nacionālā konference

Laimīgu Jauno gadu!

Mārupes vidusskola – 
vislabākā!

“Zeltrītiem” pirmā dzimšanas diena!

Jauniešu delegācija no Mārupes vidusskolas

Uzsākot jauno mācību gadu pēc vasaras pārtraukuma, 
pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte" sagaidīja savus bērnus 
ar priecīgu svētku pasākumu. Bērni pulcējās, lai noskatītos 

jautru koncertu, kurā kopā ar Burtu meitiņu un Bitīti viņi va-
rēja arī izdziedāt dažādas dziesmas un iet rotaļās. 

Bērnudārzu "Lienīte" šogad apmeklēs 137 bērni. 

PII “Lienīte” – koncerts
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Pirmdien, 22. augustā, Mārupē ES Kohēzijas fonda 
(KF) līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Mārupē” ietvaros notika svinīgā 
līguma parakstīšana ar būvfirmu “Re&Re” par ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Mārupē. 
Svinīgajā līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Raimonds Vējonis, Mārupes novada Domes priekšsē-
dētājs Mārtiņš Bojārs, a/s “Mārupes komunālie pakal-
pojumi” valdes loceklis Juris Ivanovs un SIA “Re&Re” 
ģenerāldirektors Didzis Putniņš. 

Ar šī līguma parakstīšanu pilnībā ir uzsākta 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē” 
1.  kārta, kuras ietvaros ir paredzēta ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Mārupē un Tīrainē. 

Atklāta konkursa rezultātā līgumu slēgšanas tiesības 
ieguva un būvdarbus veiks divas būvfirmas – SIA “Merks” 
un SIA “Re&Re”.

Ar būvfirmu “Re&Re” noslēgtā līguma ietvaros pare-
dzēts paplašināt ūdensvadu un kanalizācijas tīklus vairāk 
nekā 30 kilometru garumā, tostarp palielināt pašteces ka-
nalizācijas tīklus apmēram 24 kilometru garumā, ūdens-
vada tīklus aptuveni 3,5 km garumā, izbūvēt kanalizācijas 
spiedvadu 6 km garumā un 7 jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas. Līgums sastāv no 3 daļām un paredz aktivitātes 
Mārupes novada Centra daļā, maģistrālo pašteces ka-
nalizācijas tīklu izveidi Vecā ceļa un Rožu ielas rajonā, 
kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Mārupes nova-
da Tīraines ciemā. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA 
“VentEko” izstrādāto tehnisko būvprojektu, inženierteh-
nisko būvuzraudzību veic personu apvienība “AB/L4”. 
Darbus plānots pabeigt līdz 2014. gada beigām.

Līgums par tehniskā būvprojekta un būvniecības 
veikšanu tika noslēgts ar SIA “Merks” š. g. 17. jūnijā, un 
tā ietvaros tiks izbūvēta jauna dzeramā ūdens attīrīšanas 
stacija, II pacēluma sūkņu stacija un tīrā ūdens rezer-
vuāru komplekss, kas nodrošinās kvalitatīva, normatīvo 
aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padevi centra-
lizētās ūdensapgādes sistēmas izmantotājiem, kā arī tiks 
nodrošināts pastāvīgais nepieciešamais spiediens sistēmā 
un ūdens rezerve. Pašreiz notiek darbs pie tehniskā būv-
projekta izstrādes, lai realizētu "Ūdens ieguves, attīrīšanas 
un uzglabāšanas ietaišu izbūvi Mārupē". Darbus plānots 
pabeigt 2013. gada sākumā.

Mārupes novads ir viena no Pierīgas teritorijām, kurā 
pēdējos gados ir notikusi intensīva dzīvojamo un darīju-
mu teritoriju apbūve un strauji palielinājies iedzīvotāju 
skaits, tādēļ pašvaldībai jāiegulda milzīgs darbs un lieli 
finanšu līdzekļi, veidojot pilnīgi jaunu infrastruktūru  – 
ūdensvada un kanalizācijas sistēmu, ceļus. Tāpat no jauna 
jābūvē arī virszemes ūdeņu aizvadīšanas sistēma, jo veco 
meliorācijas sistēmu izpostījuši būvniecības darbi. Jau 

kopš 2000. gada sākuma Mārupes novada pašvaldība par 
saviem un investoru līdzekļiem ir veikusi ūdenssaimnie-
cības infrastruktūras sakārtošanas darbus un sekmējusi 
pakalpojuma uzlabošanu novada iedzīvotājiem. Tikai 
2010. gadā Mārupes novada pašvaldībai tika dota iespēja 
turpināt aizsākto, piesaistot ES KF līdzekļus ūdenssaim-
niecības attīstībai gandrīz 4  miljonu latu apmērā, taču 
faktiski veicamie uzlabojumi pilnīgai ūdensvada un ka-
nalizācijas sistēmas sakārtošanai prasa vismaz desmitreiz 
lielākus finanšu ieguldījumus.

Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Mārupē” 1.  kārtas kopējās izmaksas ir Ls  5  698  491,21, 
no tām Ls 3 983 641,99 ir ES Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējums, bet Ls  1  714  849,22 ir pašvaldības finansējums. 
Lai nodrošinātu projekta realizāciju un tai nepieciešamo 
līdzekļu apguvi un regulāru maksājumu veikšanu saskaņā 
ar projekta naudas plūsmas grafiku, a/s “Mārupes komu-
nālie pakalpojumi” ir plānojuši ņemt īstermiņa aizdevu-
mu bankā, kuru garantēs Mārupes novada Dome.

A/s “Mārupes komunālie pakalpojumi”, atsevišķi un 
individuāli vienojoties ar katru ieinteresēto īpašnieku par 
infrastruktūras izbūvei nepieciešamo finansējumu, ir ga-
tavi nodrošināt tehniskā būvprojekta izstrādi, ūdenssaim-
niecības tīklu izbūvi un īpašumu pieslēgšanu centralizē-
tajai sistēmai.

Lai varētu turpināt ūdenssaimniecības infrastruk-
tūras sakārtošanu un attīstību Mārupes novadā, kā arī 
lai maksimāli izmantotu iespēju piesaistīt ES KF līdzek-
ļus, a/s “Mārupes komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar 
Mārupes novada Domi izstrādāja tehniski ekonomisko 
pamatojumu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Mārupē – 2. kārta” realizācijai, kas aptvēra 
gan Mārupes, gan Tīraines ciematus un paredzēja no-
drošināt ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību 
praktiski visā ciematu teritorijā. Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības 2.  kārtas realizācijai plānotais 
un pieprasītais investīciju apjoms bija 9,7 miljoni latu,  
kur ES KF līdzfinansējums tika plānots 6  miljonu latu 
apmērā. Ņemot vērā pieejamo ES KF līdzekļu ierobežoto 
apjomu, Mārupes novadam ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstībai no ES KF tika piešķirti 3,2 miljoni latu.  
Ievērojot finanšu resursu ierobežoto pieejamību prob-
lēmjautājumu risināšanai, a/s “Mārupes komunālie pa-
kalpojumi” pašreiz strādā pie projekta apjoma pārska-
tīšanas un 2. kārtas prioritārās investīciju programmas 
izstrādes, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu un kom-
pleksu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību nova-
dā pieejamo resursu ietvaros.

Realizējot projekta 2. kārtu, ir plānots paveikt apmē-
ram 70 % no visiem darbiem, kas pašreiz nepieciešami, lai 
ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras sistēmu 
sakārtotu pilnībā, tā nodrošinot novada iedzīvotājiem ie-

spēju saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni caur centralizētu 
ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas ūdeņu novadīša-
nu centralizētajā kanalizācijas savākšanas un novadīšanas 
sistēmā, vienlaikus mazinot vides piesārņojuma risku un 
uzlabojot dzīves kvalitāti novada teritorijā. 

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka ne visās 
vietās novadā finansiālu apsvērumu dēļ pašreiz ir iespējams 
izbūvēt centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mu. Iedzīvotājiem, kas dzīvo mazāk apdzīvotās vietās, šāda 
iespēja būs jāsedz no pašu līdzekļiem. Tāpat tas attiecas uz 
teritorijām, kurās bija plānota, bet nav veikta būvniecība. 

Kā jau iepriekš tika rakstīts, Skultes ciemats tika iz-
slēgts no sākotnēji sagatavotā investīciju projekta, jo bija 
neskaidrības ar Rīgas lidostas attīstības perspektīvu un 
plāniem. Lai nodrošinātu ES ERAF fonda līdzekļu pie-
saisti Skultes ciemata ūdenssaimniecības attīstībai, a/s 
“Mārupes komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar Mārupes 
novada Domi un atklāta konkursa rezultātā piesaistot 
konsultantus ir izstrādājusi projekta tehniski ekonomis-
ko pamatojumu. Saskaņā ar aplēsēm un ievērojot ERAF 
līdzfinansēto projektu investīciju maksimālo limitu 
(Ls 500 000) projekts tiks realizēts 2 kārtās.

Tehniski ekonomiskais pamatojums tiks iesniegts 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-
jā š.  g. septembra sākumā. Saņemot pozitīvu atzinu-
mu, līdz gada beigām tiks izstrādāts un iesniegts pro-
jekta pieteikums, kur plānotais investīciju apjoms 
Skultes ūdenssaimniecības projekta 1.  kārtas realizāci-
jai ir Ls  519  308,86, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 
Ls 298 691,70. Projekta 1. kārtas ietvaros paredzēts iz-
veidot 2 jaunas dzeramā ūdens ieguves akas, demontēt 
esošo ūdenstorni, izbūvēt jaunu tīrā ūdens rezervuāru 
un izveidot dzeramā ūdens attīrīšanas staciju. Projekta 
2.  kārtā paredzēts rekonstruēt ūdensapgādes tīklus un 
izbūvēt jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus.

Lai ūdensvada un kanalizācijas sistēma Mārupē tiktu 
sakārtota pilnībā, Mārupes novada pašvaldība ir gatava stā-
dāt arī pie citu projektu izstrādes ES fondu finanšu līdzekļu 
piesaistei, ja vien varētu sagaidīt lielāku pretimnākšanu no 
ministriju puses finanšu līdzekļu piešķiršanā pašvaldībām.

Mārupes un Tīraines ciemata teritorijās drīzumā tiks 
uzsākti vērienīgi būvdarbi, kas ietekmēs gan transporta 
kustību, gan ierobežos iedzīvotāju pārvietošanās iespējas 
būvdarbu teritorijās. Iedzīvotājiem lūgums būt saproto-
šiem un pretimnākošiem. Informācija par ielām, kurās 
būs ierobežota satiksme būvniecības darbu dēļ, būs vi-
siem pieejama pašvaldības vietnē www.marupe.lv.

Par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas attīstības 
projektiem Jaunmārupē varēsiet lasīt “Mārupes Vēstu” 
nākamajā numurā.

Uva Bērziņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

proJeKtus LīdzfinansĒ eiropas savienība.
finansĒJuMa saŅĒMĒJs Šī proJeKta ietvaros ir a/s "Mārupes KoMunāLie paKaLpoJuMi”.

proJeKta adMinistratīvās, finanŠu un teHnisKās vadības uzraudzību nodroŠina 
Lr vides aizsardzības un reĢionāLās attīstības MinistriJa.

ieguldījums tavā nākotnē!

novadā tiek uzsākta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mārupē”, 1. kārta
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izgLītība un KuLtŪra

Klāt rudens ar krāsainām koku lapām, kas liecina par 
to, ka skolās atsāksies jautras bērnu čalas, spraigs mācī-
bu darbs. Jaunmārupes sākumskolā 1.  septembrī šogad 
mācības uzsāks 223  skolēni, no tiem 40  pirmklasnieku, 
116 bērnu apmeklēs mūsu pirmsskolu.

Taču Jaunmārupes sākumskolas 6.  klases skolēni 
savu darbu ir uzsākuši jau augustā. 25. un 26. augustā ES 
Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogram-
mas aktivitātes “Skolu daudzpusēja partnerattiecības” 
ietvaros tika uzņemti draugi no Lietuvas Stakliškes vidus-
skolas. Kopā ar lietuviešiem tika iestudēta rumāņu tautas 
pasaka “Preslijs drosmīgais un zelta āboli”.

Lietuvas draugiem tika sagatavoti interesanti pārstei-
gumi: ekskursija pa Vecrīgu un Jūrmalu, brauciens uz at-
pūtas centru “Lido”, kopējs draudzības vakars.

Tikpat interesantas un neaizmirstamas dienas jūni-

jā mēs piedzīvojām, viesojoties Stakliškes vidusskolā, kur 
piedalījāmies Lietuvas skolas ikgadējā divu dienu pārgājie-
nā, kura laikā veicām aizraujošus pārgājiena uzdevumus. 
Cēlām teltis, kūrām ugunskuru, mācījāmies lietuviešu un 
latviešu tautu rotaļas, spēlējām dažādas sporta spēles un 
kopīgi iestudējām rumāņu tautas pasaku angļu valodā.

Romantiski bija pārgājienā nakts aizsegā izbaudīt 
meža klusumu, gulēt teltīs un dzirdēt putnu balsis.

Šajā braucienā guvām jaunu pieredzi un labus drau-
gus. Bērniem bija iespēja uzlabot angļu sarunvalodas 
prasmes. Varējām salīdzināt baltu tautu tradīcijas, iepazī-
ties ar valsts simboliem un vēsturiskiem faktiem. 

Tāpēc gribam sacīt lielu paldies visiem, kas palīdzēja 
un atbalstīja mūsu piedalīšanos šajā projektā.

Una Moiseja,  
Jaunmārupes sākumskolas 6.a klases audzinātāja 

•	 Jauktais koris “Mārupe” (galvenais diriģents Kalvis Ozoliņš 
un diriģents Andis Klučnieks) 20. septembrī plkst. 18.00 
uzņem jaunus dziedātājus, sevišķi vīru balsu grupās. 
Nodarbības notiks otrdienās 18.00–21.00, tālr. 29490928.

•	 Senioru koris “Noktirne” (diriģente Ilga Bērziņa), 13. sep-
tembrī plkst. 12.00, nodarbības notiks otrdienās 12.30–
16.00, tālr. 26131501.

•	 Vidējās paaudzes deju kolektīvi “Mārupieši-1” un 
“Mārupieši-2” (mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, kon-
certmeistare Sandra Gaide), 19.  septembrī plkst. 20.30, 
nodarbības notiks pirmdienās 20.30–23.00 un trešdienās 
20.30–23.00, tālr. 26514130.

•	 Sieviešu vokālais ansamblis “Dzelde” (vadītāja Sandra 
Gaide), 7. septembrī plkst. 18.00, nodarbības notiks treš-
dienās 18.00–20.30, tālr. 26438127.

•	 Bērnu popgrupa “Mazā sirds” (vid.gr.; vadītāja Ira Krauja-
Dūduma, koncertmeistars Jānis Valters), 12.  septembrī 
plkst. 19.00, nodarbības notiek pirmdienās 19.00–20.30, 
tālr. 26416648.

•	 Jauniešu popgrupa “KEEN” (vadītāja Ira Krauja-Dūduma, 
koncertmeistars Jānis Valters), 15. septembrī plkst. 18.30, 
nodarbības notiks ceturtdienās 18.30–20.00, tālr. 26416648.

•	 Sieviešu (jauniešu) koris “Resono” (vadītāja Irēna 
Račevska), 7.  septembrī plkst. 18.00, tuvāka informācija 
pa tālr. 29619549.

Interešu kolektīvi
•	Ārstnieciskā vingrošana pensionāriem  – no 14.  sep-

tembra plkst. 11.00, nodarbības notiks trešdienās, 

piektdienās 11.00–12.30
•	 “LINE DANCE” senioriem (vadītāja Dzintra Rozīte), no 

15. septembra plkst. 17.15, nodarbības notiks ceturtdie-
nās 17.15–18.30, tālr. 29299585.

•	 Bērnu vokālā studija (vadītāja Diāna Kravale), no 15. sep-
tembra ceturtdienās 18.30–19.45.

•	 Hip-hop, brake dance (vadītājs Egils Misiņš), no 15. sep-
tembra otrdienās 16.30–18.00 un ceturtdienās 16.15–
17.15, tuvāka informācija pa tālr. 29619549.

•	 Vēderdeju studija “Mārupes mistērijas” (vadītāja Sigita 
Vēvere), no 16. augusta otrdienās 19.00–21.00 un ceturt-
dienās 19.40–21.10. Tiek piedāvāta iespēja pieteikties ie-
sācēju grupā otrdienās 18.30, tuvāka informācija pa tālr. 
29440021.

•	 Bērnu deju kolektīvs mazās “Pērlītes” (vadītāja Sarmīte 
Eņģele), no 5. septembra pirmdienās, trešdienās 18.00–
18.30 un pirmdienās, trešdienās 18.40–19.20.

•	 Bērnu deju kolektīvs lielās “Pērlītes” (vadītāja Sarmīte 
Eņģele), 5. septembra pirmdienās, trešdienās 19.30–20.20.

•	 Vokāli instrumentālā grupa “Kraujas Storm band” (mākslinie-
ciskais vadītājs Gints Hartmanis; grupā: Ira Krauja – akustis-
kā ģitāra, soliste; Gints Hartmanis – taustiņinstrumentālists, 
vokāls; Valdis Blaubuks – bass, vokāls; Ivars Kalniņš – sitamie 
instrumenti, perkusijas, vokāls, Andris Barons – soloģitāra).

•	 Musturklubs – radošo adītāju interešu klubiņs (vadītāja 
Zanda Melkina).

•	 Mākslas nodarbības bērniem no 3 līdz 5 gadu vecumam 
(skolotāja Evija Pamovska), pirmdienās, ceturtdienās 
17.30–19.00, tālr. 29724715.

Mārupes pamatskolā vasaras pēdējo mēnesi jau sesto 
gadu pieskandināja vasaras atpūtas nometnes “Krāsu ra-
sols” dalībnieki – Mārupes pamatskolas 1.–7. klases sko-
lēni. Nometni vadīja skolas direktore Sigita Sakoviča kopā 
ar pedagogiem Inesi Damulu un Artu Jušku.

Nometnes filozofija šogad bija izteikta I. Ziedoņa vār-
diem: “Ir visādi Raibie. Ir lielie Raibie un mazie Raibie. 
Viņi ir tie, kas visu raibina un izraibina, bet viņus pašus 
ir grūti atrast. [..] Raibie ripo pa pasauli raibi kā ričura-
ča metamie kauliņi, tikai katra puse viņam ir savā krā-
su raibumā.” Tā mēs katru dienu ģērbāmies savas krāsas 
drēbēs, dziedājām dziesmas atbilstoši dienas krāsai, dar-
bojāmies radošajās darbnīcās, kurās tapa laimes pogas, 
brošas māmiņām no krāsainām putnu spalvām, zirnekļi 
zirnekļtīklā u. c. interesantas lietas.

Noslēgumā, 19.  augustā, vecākus iepriecinājām ar 
koncertu un filmu par to, kā mums gāja šajā nometnē. Pēc 
koncerta ballējāmies, grilējām desiņas, kopā ar vecākiem 
pavadījām pēdējo vakaru šī gada vasaras nometnē.

Tā gāja nometnē. Kas jauns šajā mācību gadā?
Vasarā skolā tika izremontētas trīs klases sākumskolas 

bērniem, kā arī pirmsskolas ēkā – viena grupiņa.
Jau otro mācību gadu mācības uzsāks divas pirmās kla-

ses. Skolā mācības uzsāk 170 skolēnu, no tiem 36 ir pirm-
klasnieki. Pirmsskolu šogad apmeklēs 105 bērni. Pedagogu 
kolektīvam pievienosies četri pedagogi: sākumskolas skolo-
tāja Solvita Jakubovska, sporta skolotājs Agris Kokorevičs, 
vizuālās mākslas skolotāja Maija Matīsa, dabaszinību, ģeo-
grāfijas, bioloģijas un ķīmijas skolotāja Madara Lagzdiņa. 

Ar 2011./2012.  m.  g. 1.  septembri paralēli pamatiz-
glītības programmai uzsāksim īstenot speciālās izglītības 
programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucē-
jumiem (21 0158 11) un speciālās izglītības programmu 
bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

2011./2012. m. g. jaunums būs arī angļu valodas mā-
cīšana jau 1. un 2. klasē (pamatizglītības programma to 
paredz no 3. klases), angļu valodu mazajiem mācīs angļu 
valodas skolotājs Ģirts Leilands.

Visiem mums novēlu radošu, darbīgu jauno mācību 
gadu! Lai mums izdodas īstenot iecerēto un pietiek dros-
mes un ideju meklēt arvien jaunus ceļus!

Sigita Sakoviča, Mārupes pamatskolas direktore

Nezinātājam šo vārdu salikums noteikti šķitīs dīvains 
un nesaprotams. Toties katram no 30  dienas nometnes 
“Vasaras brīnumi” dalībniekiem tā ir tikai daļiņa no visa 
aizraujošā, izbaudītā, piedzīvotā un pārdzīvotā laikā no 
1. līdz 22. jūnijam. Arī katras nometnē pavadītās dienas īpa-
šais apzīmējums runā pats par sevi: Draugu, Zemessargu, 
Ūdens, Sporta, Jūras, Radošā, Meža, Saules, Policijas... 

Nometnes laikā bērni devās ekskursijās uz vairākām 
vietām Latvijā, piedalījās veiklības un drosmes treniņos, 
apguva orientēšanās un tūrisma iemaņas mežā, boulinga 
spēles pamatelementus, uzvedību pie ūdens, izturēšanos 
pret suņiem un citas interesantas lietas. 

Katram bērnam bija uzticēti savi pienākumi, un visi 
centās tikt ar tiem galā. Īpaši gribas uzteikt Kārli Bērziņu 
par katras dienas interesanto attēlošanu uz lielām la-
pām, kas rindojās cita pie citas skolas foajē. Arī Alīnu 
Vadzinsku un Sofiju Lisaku  – par kārtību telpās. Bet 
Gļebam Slovohotovam pat izdevās pašam izveidot sacen-
sību šķēršļu joslu Mazajai nometnes olimpiādei. 

Nometnes “Vasaras brīnumi” noslēguma dienā kā 
skaists atmiņu un nākotnes cerību simbols iepretim skolas 
ieejai tika iestādīti divi ceriņkrūmi – vēl tikpat mazi, bet arī 
ar vēlmi izaugt kā šie 7–11 gadus vecie puikas un meitenes.

Paldies visiem pedagogiem un audzinātājām, kas daļi-
ņu no savas vasaras veltīja Skultes bērnu iepriecināšanai. 

Viss notikušais bija iespējams tāpēc, ka šo projektu pilnā 
apmērā finansēja Mārupes novada Dome, bet tā realizāciju uz-
ņēmās biedrība “S.T.A.R.S.”. Un laikam ir vērts atcerēties gudros 
vārdus par to, ka īstus brīnumus mēs radām tikai visi kopā. 

Jaunais mācību gads sākumskolā
Pirmajās trīs sākumskolas klasēs mācības uzsāks pavi-

sam 17 skolēnu, pirmsskolā –78 bērni. 
Nelielā skolēnu skaita dēļ mācību darbs skolā ir grū-

tāks nekā citviet, taču paveras iespējas individuālai pie-
ejai, katra bērna īpatnību izvērtēšanai un vērā ņemšanai. 
Grūtāks, taču arī interesantāks tas ir arī tāpēc, ka skolas 
dzīve prasa dažādību un aizrautību, un to Skultes pedago-
gi spēj sniegt visa mācību gada garumā.

No septembra līdz jūnijam Skultes sākumskolā tiek rī-
koti dažādi pasākumi. Īpaša uzmanība tiek veltīta tam, lai 
saprotamā veidā ievadītu visus bērnus latviskās dzīveszi-
ņas tradīcijās, stāstītu viņiem par valsts nozīmes svētkiem 
un iesaistītu to svinēšanā.

Skola ir saposta jaunajam mācību gadam un pedagogi 
gatavi aktīvam un radošam darbam!

Ludmila Čaupenoka,
nometnes “Vasaras brīnumi” vadītāja,

Gaļina Grizāne, 
Skultes sākumskolas direktore 

suns, teleskops 
un divi 
ceriņkrūmi skultē

Nometnes dalībnieki ar pašdarināto nometnes karogu

Kultūras nama kolektīvi uzsāk “rudens sezonu 2011”!

COMENIUS projekts Jaunmārupes sākumskolā

Krāsainā vasara Mārupes pamatskolā
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• Jaunmārupē tiek dibināts jauns koris!
Šīs idejas autors ir Jaunmārupes sākumskolas mūzikas 

skolotājs Rihards Rudzītis ar domubiedru grupu. Par ide-
jas autora personību, kora mērķiem un uzdevumiem tu-
vāk uzzināsiet pirmajā tikšanās reizē – piektdien, 16. sep-
tembrī, plkst. 18.00 Jaunmārupes sākumskolas Aktu zālē.

Ja iepriekšminētajā laikā nevarat ierasties, bet ir vēlē-
šanās uzzināt kaut ko tuvāk vai gribat pieteikt savu dalību 
korī, lūdzu, zvaniet Rihardam Rudzītim, tālr. 29141636, 
e-pasta adrese: rihardsrudzitis@gmail.com.

• 20. augustā Rīgas 810. dzimšanas dienas svinību 
ietvaros Mežaparka Lielajā estrādē notika “RĪGAI – 
810” lielkoncerts “MEISTARS. DZIESMA. LEĢENDA”. 
Koncertā piedalījās 250 koru no visas Latvijas, tostarp 
arī Mārupes kultūras nama visi trīs kori – jauktais ko-
ris “Mārupe”, senioru koris “Noktirne” un sieviešu koris 
“Resono”.

• Senioru koris “Noktirne” vasarā devies pieredzes 
apmaiņā uz Franciju. Par gūtajiem iespaidiem lasiet 
“Mārupes Vēstu” nākamajā numurā oktobrī.

Šovasar Jaunmārupē divas mākslinieces un Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolas pasniedzējas Ieva Markēviča-
Caruka un Evija Pamovska aicināja bērnus uz radošo 
plenēru projekta “Apzinos dzimto novadu” ietvaros.

Mākslinieki pasauli tver ar acīm, viņi prot apstāties, 
saskatot skaisto lietās, kas ir mums apkārt ikdienā – vai tā būtu 
priede pie skolas, mākoņu atspīdums dīķī, vecā bibliotēka vai 
zirgi, kas ganās pļavā. Šīs sajūtas tiek ieliktas mākslas darbos, 
kas tālāk jau iedvesmo citus cilvēkus. Kā runāt ar bērniem 
par mīlestību uz dzimto vietu, par tās skaistumu, kā mācīt 
ieraudzīt pasauli sev apkārt krāsu pilnu un iedvesmojošu?

Pateicoties Mārupes mūzikas un mākslas skolas 
atbalstam, jūlijā un augustā 30 bērni un jaunieši piedalījās 
četru dienu radošajā plenērā Jaunmārupē. 30  molberti 
tika uzstādīti pie lielā Jaunmārupes dīķa, visi aizrautīgi 
gleznojām, zīmējām seno bibliotēkas ēku, moderno 
tenisa centru, zirgus, ziedus un ābeles. Jauniešiem radās 
idejas par Mārupes moderno baznīcas projektu, atpūtas 
parku, un šīs tēmas tika grafiski vizualizētas.

Aicinām arī turpmāk gan bērnus, gan pieaugušos, kas 
vēlas gleznot vai zīmēt, pirmdienās un ceturtdienās vaka-
ros apmeklēt Mārupes Mūzikas un mākslas skolā glezno-

šanas klasi, tuvāka informācija par nodarbībām pie Mā-
rupes kultūras nama vadītājas (mob. 29211645).

Plenēra darbus varēs apskatīt izstādē jau no 
15. septembra Jaumārupes mūzikas un mākslas skolā un 
novembrī uz valsts svētkiem tiks atklāta mūsu izstāde 
Mārupes novada kultūras namā.

Ieva Markēviča-Caruka

Atkal apritējis viens gads, un laiks pavadīt kopā ar ģi-
meni vai draugiem vienu azartisku un mazliet sportisku 
sestdienu! Ja esat zinātkāri, kā arī labprāt brīvdienas pava-
dāt aktīvā atpūtā, aicinām 10. septembrī pievienoties tiem 
mārupiešiem, kuri trešo gadu pēc kārtas papildinās savas 
zināšanas par novada ģeogrāfiju autoorientēšanās sacen-
sībās “Iepazīsti Mārupes novadu!”. Pēc dalībnieku piepra-
sījuma, šogad pirmo reizi atsevišķā ieskaitē varēs startēt 
arī motobraucēji.

Šajā pasākumā, ievērojot visus Ceļu satiksmes notei-
kumus, var piedalīties jebkurš pilntiesīgs auto(moto)va-
dītājs ar vismaz vienu pieaugušu komandas biedru, kā arī 
bērniem no vismazākā vecuma, jo galvenais nav ātrums, 
bet gan precizitāte: katrai ekipāžai noteiktā laika intervālā 
un/vai secībā jāatrod 20 objektu novada teritorijā un tie 
jānofotografē. Maršrutā būs interesanti objekti, iekļauta 
orientēšanās pēc leģendas, varbūt kāds pārsteigums, bet 
to visu varēsiet uzzināt, ja piedalīsieties pasākumā!

Pagājušā gada septembrī par uzvaru cīnījās 16 ekipāžu 
kopā ar 61 dalībnieku. Veiksmīgi finišēja visas komandas, 
un kopīgs ieguvums bija gan labi pavadīta diena un prieks 
dalībnieku acīs, gan balvas, par kurām gādāja dažādi 
Mārupes novada uzņēmumi.

Šogad pasākumu organizē Mārupes novada Sporta 
centrs un mārupiešu iniciatīvas grupa, atbalsta Mārupes 
novada Dome, Mārupes kultūras nams, SIA “Robert 
Bosch”, “Dārzs zem Saules”, SIA “Marathon” un citi. 
Pirmo reizi uzvarētāju apbalvošana notiks vakara pasāku-
mā ar deju mūziku Mārupes kultūras namā! Ieeja sacen-
sību dalībniekiem, sponsoriem un viņu atbalstītājiem ar 
ielūgumiem (saņemami sacensību dienā) un groziņiem.

Interesenti var iepazīties ar nolikumu www.marupe.lv  
sadaļā “Sports”. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tāl-
ruņiem 29184872, 29183801 vai rakstot uz e-pasta adresi 
andris.bumanis@gmail.com līdz 8. 09. 2011.

iepazīsti novadu!

Mārupes MŪziKas un MāKsLas sKoLas radoŠā vasara

KuLtŪras ziŅas

vai mārupiešiem 
ventspilī  

izdevās satikt  
Jūras kaķi?

Augusta pirmajā nedēļā daudzi vecāki savas atvases 
varēja sūtīt uz ikgadējo Mārupes Mūzikas un mākslas 
skolas vasaras nometni. Nometne jau tradicionāli ir iegu-
vusi mārupiešu vērtējumu kā vieta, kur bērniem ne tikai 
interesanti pavadīt laiku, bet arī iemācīties kaut ko jau-
nu. Pedagogu vadībā neformālā gaisotnē bērni jau kopš 
2001. gada ir iepazinušies ar dažādām Latvijas vietām un 
interesantiem cilvēkiem. 

Šogad nometnes nosaukums “Dziedošie mārupieši 
Ventspilī” norādīja uz tās tematisko saturu – dziedāsim! 
Nometnes rīkotāju radošā komanda bija pieņēmusi no-
pietnu izaicinājumu  – iestudēt S. Vensko un A. Eniņa 
mūziklu “Jūras kaķis pilsētā”. Katram nometnes dalībnie-
kam jau pirmajā vakarā tika dots uzdevums iepazīties ar 
S. Gaides izveidoto izrādes scenāriju. Otrajā dienā sākās 
spraigs darbs – dziesmu mācīšanās un lomu sadalīšana, 
par ko atbildību uzņēmās I. Graumane, D. Bula un S. Gai-
de. Paralēli skatuves darbam J. Grosbergas-Gerneres un 
E.  Valaines vadībā tika veidotas dekorācijas un izrādes 

tērpi. Tie, kam līdzi bija mūzikas instrumenti, mācījās 
D.  Štrodahas aranžētos dziesmu pavadījumus. Bērni iz-
rādīja ieinteresētību un disciplinētību darba procesā, kas 
vainagojās ar skaistu izrādi. Ja pedagogiem nedēļas sāku-
mā vēl bija nelielas bažas, vai izdosies iecerēto īstenot, tad 
tās pagaisa, saņemot milzīgās ovācijas no izrādes skatītā-
jiem pēdējā nometnes dienā. 

Dalībnieku vecums nometnē bija no 6  līdz 17  ga-
diem. Pēc mēģinājumiem ģimeniskā noskaņā, kur 
lielākie pieskata vai atbalsta mazākos, tika apmeklēti 
gan Ventspils ievērojamākie apskates objekti, gan arī 
Ventspils svētku pasākumi. Neizpalika arī jautri vaka-
ra pasākumi, tādi kā improvizācijas teātris, erudīcijas 
spēles, pārģērbšanās un pat pārsteigumu izsole ar Mā-
rupes naudas zīmēm. Gan bērni, gan pedagogi atzina, 
ka pavadījuši vienu neaizmirstamu un pilnvērtīgu ne-
dēļu. 1. septembrī mūzikls Mārupes Mūzikas un māks-
las skolā tika izrādīts plašākai publikai.

Sandra Gaide

Mārupes novads tiek attēlots gleznās
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Mārupes un Pierīgas ie-
dzīvotājiem top pašiem savs 
aktīvās atpūtas parks. Šobrīd 
norisinās projekta īstenoša-

nas darbi, lai novada bērniem, jauniešiem un vecākiem 
būtu labiekārtota vieta, kur aktīvi pavadīt laiku.

Aktīvās atpūtas parkā iedzīvotāji varēs skrituļot, skei-
tot, slidot; jau šobrīd ir iespējams pilnveidot savu prasmi 
braukšanā ar velosipēdu pa BMX trasi. Trases reljefs ar 
šķēršļiem un virāžām veidots tā, lai tajā varētu trenēties 
arī pavisam mazi bērni jau no 4 gadu vecuma.

No 2011.  gada “Mārupes BMX kluba” sportisti Ul-
dis Dreimanis (5 g), Jānis Ruskis (6 g.), Mārtiņš Zadraks 
(7 g.), Edvards Emīls Liberts (8 g.), Emīls Zadraks (11 g.) 
aktīvi piedalās BMX sacensībās, gūstot ievērojamus rezul-
tātus formās, kas veidotas, izmantojot Mārupes novada 
krāsas un simboliku. Sezonas beigās viņiem pievienoju-
šies divi četrgadnieki Emīls Allers, Emīls Ķiģelis un de-
viņgadīgā Amanda Bergmane . Šobrīd sacensībās vēl ne-
startē, bet aktīvu iniciatīvu trenējoties izrāda vairāki vie-
tējie bērni. Diemžēl sezona šogad ir jāizlaiž Mārupes titu-
lētākajam un pieredzējušākajam BMX braucējam Mārim 
Gūtmanim, kurš šobrīd ārstējas no ļaundabīga audzēja. 

Aktīvās atpūtas parks ir izvietots 2,72 hektāru lielā teri-
torijā (adrese Tīraines dārzi 6). Ar Mārupes novada Domes 
un “Mārupes BMX kluba” izstrādāto idejas realizācijas mo-
deli primāri ir izveidota BMX trase, uzstādīta starta barje-
ra, šobrīd norisinās darbi pie skrituļošanas un slidotavas 
laukuma izveides, ir iegādāts sanitārais konteiners jeb tu-
alete. Piesakoties Lauku attīstības programmas izsludinā-
tajam konkursam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai 2007.–2013. gadam, atklāta projektu iesnieguma 
konkursa pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”, tika saņemts atbalsts 3 projektiem. 
Projekta īstenošanai iegūts 90 % līdzfinansējums, kas kopā 
ir Ls 37 376,46. Mārupes novada Dome piešķir līdzfinansē-

jumu 10 % apmērā. Kopējās projektu izmaksas ir Ls 41 485.
Atbalsts no Lauku atbalsta dienesta saņemts arī šā 

gada projektu pieteikumam Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai konkursa ietvaros par 18 BMX sa-
censību velosipēdu, sporta pasākumu telts un divu bas-
ketbola grozu iegādi, šobrīd tiek slēgti līgumi ar piegādā-
tājiem. Kopējās projektu izmaksas ir Ls 7729,56, 10 % no 
tiem līdzfinansē Mārupes novada Dome.

Biedrība “Mārupes BMX klubs” vēlas pateikties par 
atbalstu aktīvās atpūtas parka tapšanā Mārupes novada 
Domei, biedrībai “Pierīgas Partnerība”, Lauku atbalsta 
dienestam, SIA “Elgust, SIA “Dārzs un vide”, kā arī indi-
viduālajiem atbalstītājiem un čaklajiem talkotājiem.

Šovasar veidojot trasi redzējām, ka interese par ie-
spēju aktīvi pavadīt laiku BMX trasē no bērnu, jauniešu 
un pieaugušo puses arvien pieaug, taču turpmākā aktī-
vā atpūtas parka labiekārtošanas darbi un attīstība ir ļoti 
saistīti arī ar uzņēmēju un iedzīvotāju vēlmi būt sociāli 
atbildīgiem un aktīvi iesaistīties.

BMX trašu izveides izmaksu statistika:
• Jelgavas BMX trases izveide Ls 250 000;
• Rīgas BMX trases izveide Ls 176 000; 
• Mārupes BMX trases un skrituļošanas, slidošanas lau-

kuma izveide Ls 41 485.
Tuvāka informācija par “Mārupes BMX klubu” pie-

ejama www.bmxmarupe.lv.
Raksts tapis sadarbībā ar biedrības  

“Mārupes BMX klubs” valdes locekli Gunti Ruski

No 26.  augusta sākam 
pieņemt komandu pietei-
kumus uz MNBL 3.  sezonu 
2011./2012. gadam. Tā kā no-
likumā vēl top pēdējās nelie-

lās izmaiņas, tas tiks nodots jūsu rīcībā nākamās nedēļas 
pirmajās dienās. Lielu pārmaiņu nebūs, par pamatu tiek 
ņemts sezonas 2010./2011. nolikums.

Tie komandu pārstāvji, kuri vēlas saņemt MNBL ko-

mandas pieteikumu formu, lūdzu, rakstiet pieprasījuma 
uz e-pasta adresi info@mnbl.lv. Sūtījumā norādiet poten-
ciālās komandas nosaukumu un savu kontaktinformāciju. 

Lūdzu, komandas pieteikuma formu aizpildiet piln-
vērtīgi. Ja gadījumā kāda no ailēm netiek aizpildīta, no-
rādiet iemeslu.

Ja ir kādi papildu jautājumi, droši rakstiet uz  e-pasta 
adresi info@mnbl.lv.

Ar cieņu, jūsu MNBL

Ropažos sestdienā – saulainā un siltā vasaras izskaņas 
dienā – norisinājās Pierīgas pašvaldības darbinieku vasa-
ras sporta spēles. Mārupes novads sīvā cīņā un ar drau-
dzīgu atbalstu kopvērtējumā starp 10 pašvaldībām pirmo 
reizi sporta spēļu vēsturē izcīnīja godpilno 3. vietu!

Pašvaldību komandas sacentās 8 sporta veidos, un pir-
mo piecu vietu ieguvēji sarindojās šādi: 1. vieta – Mālpils, 
2.  vieta  – Ropaži, 3.  vieta  – Mārupe, 4.  vieta  – Ķekava, 
5. vieta – Babīte. 

Aicināju dalīties iespaidos aktīvākos pašvaldības pār-
stāvjus.

1.  vietu “ekonomiskā ekonomista” sacensībās godam 
nopelnīja priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe. “Kolēģi tei-
ca, ka tagad Domē papīra smalcinātājs vairs nebūšot vaja-
dzīgs,” smejas Līga. Sporta spēles esot bijušas laba iespēja 
satikties savas nozares profesionāļiem un pa vidu sport-
iskajām aktivitātēm pārrunāt arī citas interesējošas lietas. 
“Varētu vēlēties, lai nākotnē pašvaldību sporta spēles notik-
tu mazliet brīvākā gaisotnē, ne tik daudz koncentrējoties uz 
sportiskajiem sasniegumiem, bet vairāk uz jautrāku kopā 
būšanu.” Līgas Kadiģes viedoklim pievienojas arī Nadīna 
Millere, Bāriņtiesas vadītāja, un stāsta par panākumiem 
volejbolā: “Esmu gandarīta par rezultātiem. Tomēr tie bija 
likumsakarīgi – zinot, cik labi sagatavoti pretinieki būs vo-
lejbolā, mūsu komanda, spītējot nogurumam darba dienu 
beigās, sanāca kopā, lai nedaudz patrenētos. Ieguldītais 
darbs atmaksājās – sīvā cīņā piekāpjoties dažiem pretinie-
kiem, tomēr esam 4. vietā!” Kopā ar Nadīnu volejbolā star-
tēja Ivars Punculis, Igors Rjabkovs, Gundars Bīriņš, Vitālijs 
Lepins-Žagars un Jānis Vilkaušs.

Visi sporta spēļu dalībnieki vienbalsīgi slavē Laumas 
Erdmanes sniegumu. Lauma bija vienīgā no Mārupes ko-
mandas, kas startēja četros sporta veidos, turklāt darīja 
to ar visiem pamanāmu aizrautību. Sasniegtie rezultāti 
ataino ieliktās pūles – pārī ar Mārupes vidusskolas direk-
toru Jāni Lagzdkalnu orientēšanās sportā iegūta 2. vieta. 
Šķēršļu pārvarēšanā plecu pie pleca ar kolēģiem Solvitu 
Ieviņu, Igoru Rjabkovu un Vitāliju Lepinu Žagaru izcīnīta 
3. vieta. “No otrās vietas mūs šķīra tikai 1 sekunde! Un ja 
nu tā bija kļūda mērīšanā?” pārdomās iegrimst Lauma. Tā 
1 sekunde tomēr neliek mieru.

Pašvaldību smagsvari sacentās petangā. Domes 
priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs nopietni izaicināja savus 
kolēģus, lai vēlāk piekāptos un ļautu uzvarēt draudzībai.

Labu sniegumu demonstrēja mūsu velosportis-
ti Lauma Erdmane, Solvita Ieviņa, Igors Rjabkovs un 
Vitālijs Lepins-Žagars, iegūstot 4.  vietu, un tenisisti 
Gaļina Nicberga un Normunds Kārklis, izcīnot godpilno 
5. vietu. Arī basketbolistu komanda cīnījās savu spēju ro-
bežās un var lepoties ar iegūto 4. vietu!

Malači kolēģi!
Sportotājos ieklausījās Uva Bērziņa

2011.  gada 11. novembrī jau ceturto reizi notiks la-
bāko Mārupes sportistu godināšana  – “Sporta laureāts 
2011”.

Lai varētu sumināt sportistus, kuri gadu no gada 
sasniedz atzīstamus rezultātus kādā no sporta veidiem 
Rīgas rajonā, Latvijā vai aiz tās robežām, nepieciešams 
apzināt visu mūsu novada sportistu sasniegumus, tādēļ 
neiztikt bez pašu sportistu, viņu treneru vai atbalstītā-
ju palīdzības.

Visus, kas jūtas un/vai vēlas būt piederīgi Mārupes 

labāko sportistu saimei, lūdzu līdz 2011. gada 10. ok-
tobrim iesniegt pieteikumus “Sporta laureātam  2011”. 
Pieteikumā jāuzrāda sportista vārds, uzvārds, dzimša-
nas gads, sasniegumi sportā 2011.  gadā. Pieteikumus 
var rakstīt gan paši sportisti, gan viņu treneri, vecāki vai 
citi atbalstītāji.

Pieteikumi tiek pieņemti Mārupes Sporta centrā, 
Tīrainē, Viskalnu ielā  7, vai arī sūtot uz e-pasta adre-
si sports@marupe.lv. Tālr. 26354027, 67149574 (Silvija 
Bartuševiča).

pašvaldību sporta 
spēlēs – 3. vieta!

sporta laureāts atkal ir klāt

pieņemam pieteikumus Mārupes novada  
basketbola līgas 2011./2012. gada sezonai

aktīvā atpūta – nāc un piedalies!

Mārupes pašvaldības komanda
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Mārupes novada bērnu 
un jauniešu dienas centrs 
“Švarcenieki” ir saņēmis fi-

nansējumu Lauku atbalsta programmas ietvaros projekta 
“Dienas centra “Švarcenieki” telpu vienkāršota renovā-
cija” īstenošanai un laikā no 8. augusta līdz 30. septem-
brim dienas centrā tiks veikta renovācija, tādēļ dienas 
centrs būs slēgts.

Par ārpus dienas centra pasākumiem (velo izbraucie-
niem, laivu izbraucieniem, florbola treniņiem un citiem) 
interesēties, zvanot Gatim Vācietim pa tālr. 29594004.

Noslēgusies Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kuras finālsa-
censības no 1. līdz 3. jūlijam norisinājās Jūrmalā. Olimpiāde 
notiek reizi divos gados, un tajā labākie jaunie sportisti sa-
cenšas pašvaldību komandu sastāvos olimpiskajos sporta 
veidos, izcīnot ceļazīmi uz Eiropas Jaunatnes olimpiādi.

Mārupes novada sportisti godam pārstāvēja savu no-
vadu un pārveda mājās 5 medaļas – 1 zelta, 2 sudraba un 
2 bronzas medaļas. 

Zelta medaļu izcīnīja mūsu tenisa zvaigzne Mikus 
Pauls Losbergs, iegūstot 1.  vietu tenisā dubultspēlē un 
2. vietu – vienspēlē. Labus rezultātus peldēšanā uzrādīja 
Martins Daņisevičs, izcīnot 2., 4. un 5. vietu, un Anastasija 
Kostenko, startējot smaiļošanā un kanoe airēšanā un ie-
ņemot 3. vietu. Ar bronzas medaļu var lepoties arī mūsu 
teikvondo sportists Kristaps Krūmiņš. Apsveicam!

Pirmo reizi sacensību programmā tika iekļauti 3 jauni 
sporta veidi – golfs, pieskārienregbijs un jātnieku sports. 
Golfā veiksmīgi startēja divi puiši no mūsu komandas: 
Roberts Rožickis ieguva 4. vietu un Hugo Uškāns ieguva 
6. vietu. Jātnieku sportā Mārupi pārstāvēja trīs sportistes: 
Laura Penele (5. vieta), Krista Kristiāna Alksne (11. vieta) 
un Karlīne Elena Ciemiņa (13. vieta). Elīnai Zaikai māks-
las vingrošanā iegūta 6. vieta. 

Par mūsu sportistu sniegumu olimpiskajās spēlēs gan-

darīta Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševiča: 
“Man ir liels prieks par mūsu jauniešu rezultātiem – visi, kas 
piedalījās, parādīja ļoti labus rezultātus! Gandrīz visi spor-
tisti ir iekļuvuši olimpiskajā sešiniekā!” Vislielākais prieks 
esot bijis par basketbola komandas “Mārupe” sniegumu un 
iegūto 5. vietu. “Komandai ir ļoti labs, talantīgs treneris Jānis 
Hāzners, taču līdz šim bija grūtības nokomplektēt sastāvu, 
kas varētu piedalīties sacensībās, jo trūka talantu attiecīgajās 
vecuma grupās. Puiši bija spēlējuši tikai draudzības spēlēs. 
Tad nomainījās komandas sastāvs, un varējām jau cīnīties 
par iespēju piedalīties olimpiādē. Ja mēs spējam sacensties 
ar spēcīgām komandām no tādām lielajām pilsētām kā Rīga, 
Liepāja, Daugavpils, Ventspils, Jelgava un būt piektie – tas 
ir milzīgs trenera nopelns! Pārsteigums bija jau komandas 
iekļūšana finālā. Taču, pateicoties trenera spējai mobilizēt 
komandu un puišu apņēmībai uzvarēt, beigās esam piektie! 
Uzreiz aiz Rīgas komandas!” Bartuševičas kundze aizrautīgi 
stāsta par mūsējo jauniešu sniegumu.

Iespējams, Mārupes novads būtu ticis arī pie medaļām 
teikvando, ja nebūtu dažādas nepilnības organizatoris-
ko jautājumu risināšanā no teikvando federācijas puses. 
Cerams, ka pēc diviem gadiem startēsim vēl kuplākā skai-
tā un arī godalgotās vietas neizpaliks.

Uva Bērziņa

2011. gada 30. un 31. jūlijā Igaunijas pilsētā 
Kilingi Nimme notika Starptautiskais novusa turnīrs  
“II Summer Cup”, kurā piedalījās četri Mārupes novada 
jaunie novusa spēlētāji.

Lai paaugstinātu jauniešu novusa spēles prasmes un 
pieredzi, turnīrā vienkopus ar jauniešiem piedalījās arī 
dažādu valstu novusa lielmeistari. Tāpēc jo vairāk varam 
būt lepni par jaunmārupietes Karīnas Ķemeres panāku-
miem – sacensībās gūta 1. vieta savā vecuma grupā jau-
nietēm, visā turnīrā nezaudējot nevienu spēli.

Karīna Ķemere mācās Mārupes vidusskolas 10. klasē un 
savas prasmes novusa spēlē apguvusi Mārupes novada bērnu 
un jauniešu dienas centrā “Švarcenieki”, īsā laikā uztrenējot ie-
maņas tādā līmenī, lai piedalītos dažāda mēroga sacensībās. 
Pagājušogad Karīna veiksmīgi startēja Latvijas čempionātā 
novusā jauniešiem, izcīnot 2. vietu, un piedalījās arī savās pir-
majās starptautiskajās sacensībās – 1. Eiropas Junioru čempio-
nātā novusā, iegūstot Eiropas čempiones titulu kadetiem.

Ja arī tu vēlies apgūt novusa spēles pamatus vai piln-

veidot esošās prasmes, esi aicināts uz Jaunmārupes dienas 
centru “Švarcenieki” vai dienas centru “Tīraine”. 

Gatis Vācietis,
dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

•	 10.  septembrī autoorienēšanās sacensības 
“Iepazīsti novadu!”. Interesentus lūdzam iepazīties ar 
nolikumu www.marupe.lv sadaļā “Sports”. Sīkāka in-
formācija un pieteikšanās pa tālr. 29184872, 29183801 
vai uz e-pasta adresi andris.bumanis@gmail.com līdz 
8. 09. 2011.

•	 11.  septembrī plkst. 11.00 Jaunmārupē, 
zemnieku saimniecībā “Jaunmārtiņi” notiks MTB un  
V. Libera kausa izcīņa. Pieteikšanās līdz 7. septembrim, 
sūtot pieteikumus uz e-pasta adresi sports@marupe.lv.  
Tuvāku informāciju skatīt www.marupe.lv sadaļā 
“Sports”.

•	 24., 25. septembrī Jaunmārupē notiks Jauniešu 
futbola turnīrs “Mārupes kauss” (1999. g. dz.), pieteik-
šanās pie trenera Agra Kokoreviča, pa tālr. 26348391.

•	 30.  septembrī Jaunmārupes, Mārupes, 
Tīraines un Skultes skolu stadionos notiks “Olimpiskā 
diena 2011”.

•	Teikvondo – nodarbības sākas 6. septembrī
Treneris Vitālijs Lepins-Žagars
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā, Jaun-

mārupes sākumskolā, Tīrainē Mārupes Sporta centrā. 
Tikšanās ar treneri 6.  septembrī Jaunmārupes sākum-
skolā 15.00, Mārupes vidusskolā 16.00.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 26130831.
•	Basketbols (zēniem) – nodarbības sākas 12. septem-

brī
Treneris Jānis Hāzners 
Nodarbības notiek Jaunmārupes sākumskolā, tikša-

nās ar treneri 12. septembrī 15.00.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 29262021.

•	Volejbols (meitenēm) – nodarbības sākas 5. septem-
brī 

Treneris Andris Vitauts Kļaviņš 
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 29134367.
•	Futbols – nodarbības sākas 6. septembrī

Treneris Agris Kokorevičs
Nodarbības notiek Jaunmārupes sākumskolā, 

Tīrainē Mārupes Sporta centrā.
Iepriekš pieteikties pa tālr. 26348391.

•	Futbols – nodarbības sākas 12. septembrī
Treneris Jānis Vilkaušs 
Nodarbības notiek Mārupes vidusskolā un Mārupes 

pamatskolā. Tikšanās ar treneri 12. septembrī Mārupes 
vidusskolā 17.00.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 26398087.
•	Vispārējā fiziskā sagatavotība – nodarbības sākas 

19. septembrī
Trenere Jeļena Martjanova
Nodarbības notiek Skultes sākumskolā, tikšanās ar 

treneri Sultes sākumskolā 19. septembrī 18.00.

dienas centrs “Švarcenieki” 
slēgts uz renovācijusporta centra treneri aicina jaunus dalībniekus!

Karīnai Ķemerei 1. vieta starptautiskajā  
novusa turnīrā igaunijā

Komanda – Karīna Ķemere, Ēriks Kursišs, Gatis Vācietis, 
Igors Rjabkovs

sporta pasākumi 
septembrī

Mārupiešiem 5 medaļas Jaunatnes olimpiādē

Mikus Pauls Losbergs, teniss – 1. vieta dubultspēlē,  
2. vieta – vienspēlē
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novadā
Jūnijā, jūlijā un augustā

Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības

JŪNIJĀ: 
10. 06. Ingus Kasparāns un Karina Zālīte 

11. 06. Ričards Zaļmežs-Grīnvalds un Diāna 
Silmice

Andris Meikšans un Linda Volčkova 
Jānis Zariņš un Kristīns Švīpe 

16. 06. Pāvels Kuļbačnijs un Olga Čača
17. 06. Āris Lancmanis un Dagmāra Līce

Aleksandrs Samuilovs  un Anna Baholdina
Oļegs Stecunovs  un Alina Minakova
28. 06. Jānis Oškājs un  Gita Krišjāne.

JŪLIJĀ: 
1. 07. Mareks Lavrinovičs un Elvīra Špigele

8. 07. Artūrs Krusts un Iveta Utkina
Viesturs Spārns un Inese Ķeire 

Nauris Vaļulis un Eva Zālīte
16. 07. Ainis Banga un Irita Tumuļkāne 

29. 07. Andis Ābols un Marina Vaitovska

AUGUSTĀ:
5. 08. Ričards Egle un Laura Bormeistere

6. 08. Staņislavs Siņakovičs un Kristīna Starkova
Arvis Šmits un Tatjana Jaroša

Eduards Jaņšins un Irina Plotina
10. 08. Eduards Kuzņecovs un 

Jeļena Dementjeva 
19.08. Ivars Unda un Ilze Kampe

Dāvids Jēkabsons un Inese Kumpiņa
26.08. Aivars Pļavenieks un Santa Blumberga

sveicam!

Jūnijā, jūlijā un augustā 
Mārupes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētie jaundzimušie

Jūnijā
Gabriela Faltiņa (dzimusi 31. 05. 2011.),  
Marta Matisone (dzimusi 30. 05. 2011.),  
Gustavs Ceplis (dzimis 25. 05. 2011.),  
Eldars Račko (dzimis 24. 05. 2011.),  
Anna Mediņa (dzimusi 24. 05. 2011.),  
Anna Liepa (dzimusi 16. 05. 2011.), 
Valts Babris (dzimis 20. 05. 2011.),  
Elizabete Liene Vilcāne (dzimusi 7. 06. 2011.), 
Mariuss Pavārs (dzimis 3. 06. 2011.),  
Estere Ašmane (dzimusi 12. 06. 2011.),  
Miķelis Dzērve (dzimis 11. 06. 2011.),  
Gustavs Švēdenbergs (dzimis 10. 06. 2011.), 
Džesika Ermuiža (dzimusi 13. 06. 2011.),  
Elvīra Žaka (dzimusi 24. 05. 2011.),  
Luīze Anna Bandere (dzimusi 15. 06. 2011.), 
Markuss Trenmors (dzimis 13. 06. 2011.),  
Paula Ņikiforova (dzimusi 18. 06. 2011.),  
Marlēna Bileskalne (dzimusi 22. 06. 2011.)
Jūlijā
Patrīcija Kaļķe (dzimusi 28. 06. 2011.),  
Elza Pelše (dzimusi 27. 06. 2011.),  
Edgars Moisejs (dzimis 27. 06. 2011.),  
Gļebs Fursovs (dzimis 5. 07. 2011.),  
Agate Rozenberga (dzimusi 8. 07. 2011.),  
Teodors Ošis (dzimis 12. 07. 2011.),  
Elizabete Gudre (dzimusi 13. 07. 2011.),  
Una Urtāne (dzimusi 15. 07. 2011.),  
Ksenija Babiņeca (dzimusi 19. 07. 2011.),  
Ernests Birzgalis (dzimis 27. 06. 2011.),  
Daniels Čerpinskis (dzimis 9. 07. 2011.),  
Madara Ķiģele (dzimusi 12. 07. 2011.),  
Margarita Geletko (dzimusi 18. 07. 2011.),  
Paula Krūmiņa (dzimusi 7. 07. 2011.),  
Eduards Līnis (dzimis 7. 07. 2011.),  
Elza Saulīte (dzimusi 8. 07. 2011.)
Augustā
Dominiks Briss (dzimis 24. 07. 2011.),  
Bruno Briedis (dzimis 9. 07. 2011.),  
Markuss Ķilpe (dzimis 25. 07. 2011.),  
Viktorija Millere (dzimusi 12. 07. 2011.),  
Bruno Baltgalvis (dzimis 28. 07. 2011.),  
Marianna Bojarinova (dzimusi 28. 07. 2011.),  
Ūla Spārīte-Jansone (dzimusi 28. 07. 2011.), 
Luīze Marija Eltermane (dzimusi 25. 07. 2011.), 
Katrīna Bērziņa (dzimusi 11. 08. 2011.),  
Darina Dujune (dzimusi 10. 08. 2011.),  
Toms Jankovskis (dzimis 11. 08. 2011.),  
Ādams Elgharibs (dzimis 8. 08. 2011.),  
Artūrs Dzenītis (dzimis 9. 08. 2011.), 
Laura Ansone (dzimusi 19. 08. 2011.),  
Eduards Tauriņš (dzimis 12. 08. 2011.),  
Ernests Vecelis (dzimis 20. 08. 2011.),  
Jasmīna Siliņa (dzimusi 10. 08. 2011.),  
Mikus Lancmanis (dzimis 17. 08. 2011.),  
Elizabete Urbāne (dzimusi 9. 07. 2011.),  
Roberts Klāvs Kuba (dzimis 16. 08. 2011.),  
Adelīna Anna Freimane (dzimusi 27. 08. 2011.)
sveicam jaunos mārupiešus un viņu 

vecākus!

Laikraksts “Mārupes vēstis”. 
Reģ. nr. 000702131. 

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža – 6200 eksemplāru. Bezmaksas. 

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. 
izdevumu sagatavoja Uva Bērziņa  

un Jolanta Grosberga-Gernere. 
Makets: Kristīne Šterna

tālrunis 67149868, fakss 67149858, 
e-pasta adrese marupesvestis@marupe.lv

JŪNIJā, JŪLIJā UN 
aUGUsTā MŪžīBā 

aIZGāJUŠI
JŪNIJĀ: Milda Kudule (1932), Viktors Gorovojs 

(1941), Sergejs Čerkasovs (1918),  
Leonarda Zdanoviča (1934), Ilga Opmane (1936), 

Ieva Jākobsone (1973), Baiba Kliedere (1943)
JŪLIJĀ: Zenta Neimane (1924), Aivars Juriks 

(1936), Māris Šneiders (1946), 
AUGUSTĀ: Boris Lukašs (1939), Gertrude  

Lepeško (1929), Vjačeslavs Solomaho (1938), 
Ziedonis Pavlovskis (1942), Maija Jekševica (1951), 
Milda Grīnvalde (1924), Viktors Piroženoks (1959), 

Adolfs Brikovskis(1925), Jānis Trinkuns (1921), 
Sergejs Šišļakovs (1932)

sports

LīDZJŪTīBa
Mēs klusējot paliekam...
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vēji šalko un mierina,
Ir, bija un vienmēr būs.

Mūžībā aizgājis 1991. gada barikāžu 
dalībnieku Mārupes biedrības biedrs  

Aivars Juriks. Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ģimenei un piederīgajiem.

1991. gada barikāžu dalībnieku  
Mārupes biedrības valde

Š.  g. 22.–28.  jūnijā Vācijas pilsētā Hamburgā noti-
ka 2011.  gada Eiropas čempionāts strādājošām ko-
mandām, kur Latviju volejbolā vīriešiem pārstāvēja arī 
Mārupes novada volejbola komanda “Lidosta Rīga”. Starp 
15  komandām sparīgā cīņā tika iegūta augstā 3.  vie-
ta. Pirmajā posmā tika gūtas pārliecinošas uzvaras pār 
Francijas, Beļģijas, Vācijas, Dānijas komandām. Pusfinālā 
sīvā cīņā zaudējām Horvātijas komandai. Spēlē par 
3.  vietu tika panākta pārliecinoša uzvara pār Vācijas 
komandu un iegūta bronza medaļa.

Paldies visiem spēlētājiem un atbalstītājiem!
Josifs Galuza, 

komandas treneris

26. jūlijā bērnu un jauniešu dienas centrā “Švarcenieki” 
norisinājās atklātais novusa turnīrs bērniem un jauniešiem 
“Summer Cup 2011”. Šogad turnīrs pulcēja rekorda lielu 
dalībnieku skaitu! Turnīrā piedalījās 31 dalībnieks vecumā 
no 8 līdz 18 gadiem, kā arī turnīra spēles pirmo reizi no-
tika, izspēlējot tās ārpus dienas centra telpām zem klajas 
debess. Lai gan Latvijā šajā dienā daudz kur bija lietus un 
negaiss, Jaunmārupei tas bija gājis garām un ļāva astoņas 
stundas garajam turnīram norisināties ļoti veiksmīgi.

Startējot visiem dalībniekiem vienā grupā spraigā cīņā,
1. vietu ieguva Karīna Ķemere (Jaunmārupe),
2. vietu – Ēriks Kursišs (Jaunmārupe),
3. vietu – Konstantīns Mihejevs (Tīraine).
Turnīra labākie dalībnieki devās uz Starptautisko no-

vusa turnīru “II Summer Cup” Igaunijā, kur mūsu novu-
siste Karīna Ķemere izcīnīja 1. vietu! Apsveicam!

Gatis Vācietis,  
bērnu un jauniešu dienas centra  

“Švarcenieki” vadītājs 

aizvadīts atklātais novusa 
turnīrs “summer Cup 2011”

Mārupes volejbolistiem 
Hamburgā 3. vieta!

4. septembrī Siguldā notika 21. Latvijas riteņbraucē-
ju Vienības brauciens, kurā piedalījās spēcīgākie Latvijas 
riteņbraucēji. Sporta klasē, 102 km garajā distancē,  
2. vietā aiz olimpieša Gata Smukuļa ierindojās mārupietis 
Rihards  Bartuševičs. Mūsu sportists izcīnījis arī trīs pirmās 
vietas starptautiskajās sacensībās 38 FIS RSC, kas norisinā-
jās Austrijā no 14. līdz 21. augustam. Pārliecinoša uzvara 
gūta pārbraucienā, grupas braucienā un kalnu braucienā. 
Apsveicam ar panākumiem!

panākumi riteņbraukšanā


