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Mārupes novada 85 gadu jubilejas svinības notika nedēļā 
starp diviem nozīmīgiem mūsu valsts svētkiem – 11. novem-
bri – Lāčplēša dienu un 18. novembri – Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienu. Septiņas dienas notika kāds tematisks 
sarīkojums – 11. novembrī ar Mārupes vidusskolas zēnu kora 
dziesmām pie novada Domes ēkas piemiņas brīdī tika iedegtas 
svecītes, kas ar savām liesmiņām veidoja Latvijas kontūru, tam 
sekoja svecīšu iedegšana un lāpu skrējiens uz Lāčplēša ordeņa 
kavalieru Dāvida Kretulnieka un Arvīda Vuškalna atdusas vie-
tām, pa ceļam apstājoties un noliekot svecītes pie Barikāžu laika 
upura Roberta Mūrnieka kapa.

12. novembris ar vadmotīvu “Mārupe laiku lokos” bija vel-
tīts Mārupes vēsturei un šodienai, tika demonstrēta videofilma 
par Mārupes attīstību gadsimtu mijā. Klātesošie dalījās atmiņu 
stāstījumos par to, kā veidojās Mārupe, kā tika sarakstītas grā-
matas par Mārupi.

13. novembra vakarā uz koncertu kultūras namā aicināja 
novada pašdarbnieki – vidējās paaudzes deju kolektīvs “Māru-
pieši”, jauktais koris “Mārupe”, senioru koris, kas nu pazīstams 
arī kā Mārupes vecmāmiņu koris, sieviešu vokālais ansamblis 
“Dzelde”, jauniešu koris “Resono” un bērnu popgrupa “Mazā 
sirds”. Pēc koncerta notika balle, kur dejas un saviesīgas sarunas 
turpinājās vēl ilgi pēc pusnakts.

Savukārt 14. novembra rītā visi, kas draugos ar sportu, varēja 
piedalīties dažādas sporta pasākumos novada sporta centros – 
Skultes skolā, Jaunmārupes sākumskolas sporta kompleksā, 
Mārupes vidusskolā un Sporta kompleksā Tīrainē. Mārupes 
vidusskolā bija Ģimeņu sporta diena, kur bija gana daudz spor-
tot gribētāju – 36 ģimenes 3 vecuma grupās mērojās spēkiem 
6 sacensību elementos, savukārt Jaunmārupē valdīja basketbols.

Nākamajās dienās notika sarīkojumi novada izglītības iestā-
dēs, kad jaunā mārupiešu paaudze ar koncertiem un izstādēm 
priecēja ne tikai savus vecākus, bet arī visus novada ļaudis. 
(Par svētku norisēm izglītības iestādēs lasiet “Mārupes Vēstu” 
7. un 8. lappusē.)

17. novembrī sarīkojums, kas bija jubilejas svinību kulmi-
nācijas brīdis, sākās ar Mārupes novada Domes priekšsēdētāja 
uzrunu un Mārupes novada karoga iesvētīšanu. Mārupes ka-
rogam ir divas krāsa un horizontāls dalījums pa vidu. Augšējā 
lauka daļa zaļa, apakšējā – balta. Centrā – Mārupes novada 
ģerbonis. Augšējā – zaļā karoga daļa – simbolizē Mārupes no-
vada mežus, pļavas, dabas un cilvēku līdzsvaru. Apakšējā – baltā 
karoga daļa – simbolizē Mārupes novada tīro, nepiesārņoto zemi, 
cilvēku emocionālo pacēlumu un dvēseļu pozitīvismu. Novada 
karoga metu izstrādāja māksliniece Jolanta Grosberga-Gernere.

Pēc karoga iesvētīšanas un Mārupes dziesmas izskanēšanas 
par ieguldīto darbu un nopelniem pašvaldības attīstībā tika 
pasniegti ministriju atzinības raksti. Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrijas atzinības rakstu saņēma Domes 
priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe, Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas atzinības rakstu saņēma Jaunmārupes sākumskolas 
direktore Iveta Timule, Sporta centra vadītāja Silvija Bartušēviča 
un Mārupes vidusskolas direktors Jānis Lagzdkalns. Savukārt 
Kultūras ministrijas atzinības rakstu saņēma Mārupes kultū-
ras nama direktore Ira Dūduma, Kultūras nama senioru kora 
diriģente Ilga Bērziņa un Mārupes mūzikas un mākslas skolas 
pedagogu kolektīvs. 

Savukārt Mārupes novada atzinības rakstu un Ls 200 par 
ieguldījumu novada attīstībā un izaugsmē šogad saņēma bijušais 
kolhoza “Mārupe” priekšsēdētājs Jānis Zvaigzne un Jaunmārupes 

Mārupei – 85

sākumskolas direktores vietniece Anita Līdaka.
Mārupes novada Domes Pateicības par ieguldījumu Mārupes 

novada attīstībā saņēma SIA “Rīgas būvdarbi” (Mārupes vidus-
skolas būvētāji), Pilnsabiedrība “ACANA” (privātais partneris 
Publiskās un privātās partnerības projekta – PII “Zeltrīti” – ie-
tvaros), SIA “Abrasiv” (Gaujas ielas rekonstrukcija), SIA “Aniva” 
un SIA “Fazer Amika” (abi ēdināšanas uzņēmumi strādā novada 
izglītības iestādēs), SIA “Mārupes ceļinieks” (pašvaldības ceļu 
uzturētājs), SIA “Sabiedrība Mārupe” (par ilgstošu sadarbību 
ar pašvaldību). Pateicības tika pasniegtas arī Jurim Jēkabsonam, 
Jurim Ivanovam, Sandrai Opitei, Sarmītei Eņģelei, Brūveru 
ģimenei un Dūdumu ģimenei. Lai arī šogad nenotiek tradicio-
nālais pasākums “Mārupes sporta laureāts”, 17. novembra vakarā 
tika sumināti arī visi tie sportisti, kuri 2010. gadā ir ieguvuši 
godalgotas vietas gan starptautiskajās, gan Latvijas čempionātos. 
Pateicības saņēma Kristaps Zvejnieks, Jānis Bethers, Dmitrijs 
Serjogins, Mikus Pauls Losbergs, Anete Briņķe, Kārlis Orleāns, 
Māris Gūtmanis, Ivars Vasaraudzis, Rihards Bartuševičš, Ilga 
Gļauda un Karīna Ķemere.

Pēc svinīgās sarīkojuma daļas bija Liepājas Zvanu ansambļa 
koncerts un kopīga mielošanās ar jubilejas kliņģeri un torti.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Mārupe!
Linda Kliģe, Ģirts Pūle

Mārupes novada Domes atzinības rakstu saņem Anita Līdaka

Mārupes novada Domes atzinības rakstu saņem Jānis Zvaigzne

Mārupes novada Dome Policijas dienā sveic un izsaka 
pateicību mūsu policistiem Jurim Jēkabsonam, Sandrai 
Liepiņai, Rolandam Brikmanim, Ģirtam Gabranovam, Edu-
ardam Kozlovskim, Ventai Ulmanei, Edgaram Nolbergam, 
Vladislavam Malančukam un Kasparam Rammam.

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

FO
TO

: J
O

la
n

Ta
 G

rO
sb

er
G

a
 G

er
n

er
e

Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs iesvēta Mārupes novada karogu. Pie karoga (no kreisās) Rihards Bartuševičs 
un Māris Gūtmanis.
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pašvaldībā

Paziņojums par būvniecības ieceres  
par tehnikas novietnes (angāra)  

būvniecību Mārupes novada “Binderi” 
publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Mārupes novada Domes 
29.  09.  2010. sēdē pieņemto lēmumu Nr.  33 (sēdes 
protokols Nr. 15) tiek nodots publiskajai apsprieša-
nai būvniecības iecere par tehnikas novietnes (angāra) 
būvniecību Mārupes novada “Binderi”, zemes kadastra 
nr. 8076-012-0240.

Būvniecības ierosinātājs Ervīns Česnauskas, tālrunis 
29485766, projektētāja Lolita Zerviņa, SIA “2A projekts, 
tālrunis 29542826. 

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apska-
tāmi Mārupes novada Domes ēkas vestibilā Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novads laikā no 7. 12. 2010. 
līdz 10. 01. 2011. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas 
iesniedzamas minētā laika posmā Mārupes novada 
būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads 
tālrunis 67149863. 

Publiskās apspriešanas prezentācija notiks 
20. 12. 2010. plkst. 18.00 Mārupes novada Domē, Dau-
gavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novads. 

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas 
Mārupes novada būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai 
Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupē, 
Mārupes novadā.

Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas atbildīgais 
sekretārs – Mārupes novada būvvaldes vadītāja Aida 
Lismane, tālrunis 67149879.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi, 
kuri iesniedzami līdz 10. 01. 2011.

Anketas var aizpildīt vietnē www.marupe.lv sadaļā 
“Būvvalde” un Mārupes novada būvvaldē Daugavas 
ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Informatīvais tālrunis informācijai par sēdes laiku, 
kurā tiks pieņemts lēmums par publiskās apspriešanas 
rezultātiem, – 67149879. 

Paziņojums par būvniecības ieceres 
nodošanu publiskai apspriešanai

Mārupes novada Dome nodod publiskai apsprie-
šanai sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri Mazcenu 
alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Būvniecības ierosinātājs: Mārupes novada Dome 
(reģ. nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Mārupes no-
vads, Rīgas rajons)

Atbildīgās amatpersonas: Mārupes novada būvvaldes 
vadītāja Aida Lismane, tālr. 67149879; Mārupes novada 
Domes izpilddirektors Ivars Punculis, tālr. 67149877

Projektētājs: a/s “LX grupa” 
(reģ. nr. 40003015243, Krasta iela 44, Rīga)

Atbildīgā persona: Inese Bikše, tālr. 67812168

Sabiedriskas iestādes būvniecības ieceres prezentā-
cijas sēde notiks Mārupes novada Mūzikas un mākslas 
skolā Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39, 14. 12. 2010. 
plkst. 17.30.

Ar būves metu iespējams iepazīties Mārupes novada 
Domē Daugavas ielā 29, 1. stāva vestibilā, Mūzikas un 
mākslas skolā Mazcenu alejā 39 un interneta vietnē 
www.marupe.lv līdz 10. 01. 2011. 

Rakstiskas atsauksmes par būvniecības ieceri var 
iesniegt Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, 
Mārupes nov., LV 2167, līdz 10. 01. 2011. 

Aizpildītu aptaujas lapu ar savu pausto viedokli par 
Sabiedriskas iestādes būvniecības ieceri Jaunmārupē 
Mazcenu alejā 33/3 varat nosūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi aida.lismane@marupe.lv vai aizpildīt personīgi 
Mārupes novada būvvaldē Daugavas ielā 29, Mārupes 
novadā līdz 10. 01. 2011.

Par Mārupes novada Domes sēdes vietu un laiku, 
kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres pub-
liskās apspriešanas rezultātiem, interesēties pa tālruni 
67149895 vai 67149879, kā arī sekojiet līdzi informācijai 
vietnē www.marupe.lv.

Izdarīt Mārupes novada Domes 2010. gada 28. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.3. punktu šādā redakcijā:
“4.3. maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 90 % 

apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par to 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam saskaņā ar Mārupes novada Sociālā die-
nesta izsniegtu izziņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā 
dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.”

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.4. punktu šādā redakcijā:
“4.4. Trūcīgām personām (ģimenēm) – 90 % apmērā 

no nekustamā īpašuma nodokļa summas par to periodu, 
kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam 
saskaņā ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu, 
neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 
novada administratīvajā teritorijā.”

3. Izslēgt saistošo noteikumu 5.3. punktu
4. Izslēgt saistošo noteikumu 5.4. punktu
5. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā: 
“7. Ja iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojuma piešķiršanu ir iesniegts Mārupes novada paš-
valdībā pēc 6. punktā atrunātā termiņa, atvieglojums tiek 
piešķirts sākot ar nākamo dienu pēc iesnieguma saņemšanas, 
izņemot šo saistošo noteikumu 71. punktu un 72. punktu.”

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 72. punktu šādā 
redakcijā

“72. Atvieglojums saskaņā ar 4.3. punktu un 4.4. punktu 
var tikt piešķirts arī pēc pašvaldības iniciatīvas, nesaņemot 
šo saistošo noteikumu 6. punktā minēto nodokļa maksātāja 
iesniegumu. Šajā gadījumā atvieglojums tiek piešķirts nā-
kamajā Domes sēdē pēc attiecīgā Sociālā dienesta lēmuma 
pieņemšanas par visu nodokļa maksātāja nekustamo īpa-
šumu, kurā ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, uz 
periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
vai trūcīgas personas statusam.”

7. Izteikt saistošo noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Piešķirtais atvieglojums ir spēkā tikai attiecīgajā 

taksācijas gadā, izņemot gadījumus, ja atvieglojums tiek 
piešķirts saskaņā ar saistošo noteikumu 4.3.  punktu un 
4.4. punktu.” 

novada Domes priekšsēdētāja vietniece  
Līga Kadiģe

Skaidrojums
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir izlīdzināt regu-

lējumu atvieglojumu piešķiršanas jomā trūcīgām un maz-
nodrošinātām personām gan pēc likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, gan pēc saistošajiem noteikumiem, 
nodrošinot, ka par tiem nekustamā īpašuma nodokļa objek-
tiem, par kuriem atvieglojums nav piešķirams pēc likuma, 
būtu piemērojams atvieglojums pēc saistošajiem noteiku-
miem pēc tiem pašiem principiem, kādi ir noteikti likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”.

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes  
2010. gada 24. novembra sēdes Nr. 19, lēmumu Nr. 14

saistošie noteiKuMi nr. 32/2010

grozījumi Mārupes novada 
domes 2010. gada 28. aprīļa 

saistošajos noteikumos 
nr. 10/2010 

“par nekustamā īpašuma  
nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtību Mārupes 
novadā”

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

un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešo daļu.

Veļu laika pārdomas ir jau mūsu sirdīs briedinājušas augsni 
pumpuru raisīšanai, sniega baltumā veras mūsu sirdis, jo dzimst 
Ziemassvētku brīnums došanas priekā un labestībā.

Mēs, Sociālā dienesta darbinieki, zinām, ka mūsu Mārupes 
novadā ir ģimenes, kurām šis brīnums var paiet secen, ja mēs 
nepalīdzēsim tam notikt. Kopā palīdzēsim ienākt priekam arī šajās 
ģimenēs. Ģimenēm nepieciešams apģērbs un saimniecības lietas. 
Bērni sevišķi priecāsies par zīmuļiem, plastilīnu, zīmēšanas papīru, 
rotaļlietām un kādu našķi.

Jūsu sarūpētās dāvaniņas nogādāsim tiem novada iedzīvotājiem, 
kuriem tas visvairāk nepieciešams. 

Ziemassvētku vecīša palīgi gaidīs jūs Mārupes Sociālajā dienes-
tā, dienas centros “Tīraine” un “Švarcenieki” un Skultes sākumskolā, 
iepriekš sazinoties pa tālruni 67149869.

inforMē sociālais dienests

Ir uzsākts jauns sociālais pakalpojums – “Atbal-
sta grupas ilgstošajiem bezdarbniekiem”. Veiksmīgi 
uzsākts darbs Skultē, līdz ar to aicinām pieteikties 
citus Mārupes iedzīvotājus. Pakalpojums tiks no-
drošināts dienas centru “Tīraine un “Švarcenieki” 
telpās.

Atbalsta grupas vada Mārupes novada Sociālā 
dienesta mg. psych. psihoterapeite Inese Putniece. 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 
67149869. Interesenti personīgi var vērsties So-
ciālajā dienestā.

 Mārupes novada Dome ir apbalvota ar latvijas 
Darba devēju konfederācijas un Valsts kancelejas rīko-
tās efektīvas pārvaldības gada balvas atzinības rakstu.

 Mārupes, Ķekavas un Tukuma novada Domes 
vadītāji noslēdza līgumu par sadarbību infrastruktūras 
attīstībā, vides aizsardzībā, publisko pakalpojumu 
nodrošināšanā un finanšu piesaistē.

 nākamā Mārupes novada Domes sēde notiks 
21. decembrī plkst. 15.00 Mārupes novada Domē, 
Daugavas ielā 29.

novada doMē
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Tuvojās Ziemassvētki un dāvanu laiks.
Šajā laikā katrs bērns gaida kādu pārsteigumu uz Zie-

massvētkiem, bet diemžēl mūsu vidū ir ģimenes, kuras 
dažādu iemeslu dēļ nonākušas neapskaužamā situācijā. 
un ir bērni, kas var palikt bez ļoti gaidītās dāvaniņas, jo 
vecāki, iespējams, dāvanu sarūpēt nevar. 

Šis ir aicinājums paveikt labo darbu uz Ziemassvēt-
kiem, jo bērni jau nojauš rūķu aktīvo rosīšanos visapkārt 
un gaida, iespējams, tieši mūsu kopīgi sarūpēto dāvaniņu.

Mēs esam neformāla iedzīvotāju grupa, kas vāc infor-
māciju no vietējiem iedzīvotājiem Skultē, Tīrainē, Mārupē 
un Jaunmārupē, lai noskaidrotu tos bērnus, kuriem prasītos 
kāds patīkams pārsteigums Ziemassvētkos un kuri tiktu 
paturēti rūķu redzeslokā arī turpmāk.

Mēs, Mārupes novada uzņēmēji un iedzīvotāji, kuriem 
šajos laikos tāpat pietiek rūpju gan par sava uzņēmuma 
pastāvēšanu, gan ģimenes nodrošināšanu, varam dot savu 
ieguldījumu, lai Mārupē Ziemassvētku izjūtu izbaudītu pēc 
iespējas vairāk bērnu, arī tie, kuru mājoklim Ziemassvētku 
rūķis citkārt paiet garām. Idejas mērķis ir sadarbībā ar Mā-
rupes novada Sociāla dienesta un tā paspārnē esošo dienas 
centru darbiniekiem un aktīviem mārupiešiem sagatavot un 
nogādāt līdz adresātam vismaz 150 dāvanu paciņu (saldu-
mus, zīmēšanas piederumus, grāmatas, spēles, rotaļlietas). 

Mazajiem dāvanu saņēmējiem tas būs pārsteigums, jo 
pat vecāki nezinās, ka viņu bērniem tiek gatavota dāvana, 
toties apzināsies, ka viņi nav vieni šajos grūtajos laikos un 
ir rūķi, kuri vēlas šo ģimeni atbalstīt.

Paciņu saturs un vērtība ir atkarīga no savākto līdzekļu 
apjoma, tāpēc salīdzinoši īsā laikā tiek apzināti mūsu nova-
da uzņēmēji, kas var individuāli vai darba vietas kolektīva 
vārdā iesaistīties un ziedot līdzekļus dāvanu sarūpēšanai.

Ja arī jūs vēlaties ziedot, palīdzēt ar dāvanu saturu vai 
citādi iesaistīties Ziemassvētku dāvanu gatavošanā, lūgums 
sazināties ar Sanitu Āķi uzņēmumā “Mārupes logi” pa 
mobilo tālruni 26567754 līdz šī gada 15. decembrim, kas 
ir pēdējais termiņš, lai paspētu sagādāt paciņu saturu.

Nākamajā “Mārupes Vēstu” numurā atskaitīsimies par 
izlietoto līdzekļu apjomu un apkoposim šī pasākuma at-
balstītājus.

Sanita Āķe

Kļūsim par rūķiem 
Mārupes bērniem!

Vēlamies informēt, ka 2010. gada 18. novembrī stā-
jies spēkā jaunais Atkritumu apsaimniekošanas likums 
(turpmāk – Likums), kas nosaka jaunu atkritumu ap-
saimniekošanas kārtību, tostarp uzliek pašvaldībai par 
pienākumu pārņemt atkritumu apsaimniekošanas or-
ganizēšanu un turpmāk centralizēti nodrošināt vienotu 
atkritumu savākšanu, šķirošanu un noglabāšanu savā 
novadā.

Ievērojot minēto, Mārupes novada Dome ir uz-
sākusi darbu pie jauna atkritumu apsaimniekošanas 
modeļa ieviešanas, kas ietver gan jaunu saistošo no-
teikumu izstrādi, gan jauna atkritumu apsaimniekotāja  
izvēli. 

Informēju, ka saskaņā ar jaunajā Likumā nostiprinā-
tajām tiesību normām katram iedzīvotājam un katram 
uzņēmumam jāpiedalās pašvaldības organizētajā sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos 
aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības 
izdotos saistošos noteikumus), un jānoslēdz līgums 
par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar 
atkritumu apsaimniekotāju, kuru ir izvēlējusies un 
ar kuru ir noslēgusi attiecīgu līgumu attiecīgā novada 
pašvaldība. Līgumi ar pašvaldības izvēlēto atkritumu 
apsaimniekotāju ir noslēdzami ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā no līguma starp pašvaldību un atkritumu apsaim-
niekotāju noslēgšanas dienas, savukārt līgumi, kurus 
noslēdzis sadzīves atkritumu radītājs vai valdītājs un 
sadzīves atkritumu apsaimniekotājs, kas nav noslēdzis 
līgumu ar pašvaldību, zaudē spēku triju mēnešu laikā 
no dienas, kad pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar sadzī-
ves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 
savā administratīvajā teritorijā.

Pie šādiem apstākļiem un ņemot vērā, ka tuvāka-
jā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2011.  gada 1.  martam, 
Mārupes novada pašvaldība atbilstoši likuma prasībām 
izvēlēsies atkritumu apsaimniekotāju un noslēgs līgumu, 
uzaicinu visus Mārupes novada iedzīvotājus un uzņēmē-
jus 2011. gadā atturēties no jebkādu ilgtermiņa saistību 
uzņemšanas ar jebkuru atkritumu apsaimniekotāju, kā 
arī neveikt priekšapmaksu par vēl nesaņemtajiem pa-
kalpojumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. 

Informācija par Līguma noslēgšanu ar pašvaldības 
izraudzīto atkritumu apsaimniekotāju tiks publiski pazi-
ņota pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.marupe.
lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mā-
rupes Vēstis” un Latvijas oficiālajā laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”. 

Līdz ar to uzaicinu ikvienu sekot līdzi Domes pub-
licētajiem jaunumiem publiskajā vidē, savukārt, ja Jums 
rodas jautājumi vai neskaidrības, Jums labprāt atbildēs 
Domes darbinieki:
  līguma slēgšanas un pretendentu izraudzīšanas 

jautājumos: Mārupes novada Domes izpilddirektors 
Ivars Punculis pa tālruni 67149877;
 juridiskajos jautājumos: Mārupes novada Domes 

juriste Gaļina Nicberga pa tālruni 67149874, 
 atkritumu apsaimniekošanas jautājumos: Mārupes 

novada Domes Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte 
Lapiņa pa tālruni 671498746. 

Tāpat papildu informāciju var sniegt a/s “Mārupes 
komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Juris Iva-
novs pa tālruni 67915279. 

M. Bojārs, 
Mārupes novada Domes priekšsēdētājs

Par atkritumu 
apsaimniekošanu

 12. decembrī pulksten 13.00 Mārupes kultūras 
namā trešo Adventes svecīti Ziemassvētku sarīko-
jumā aizdegs novada pensionāri. 

 17. decembrī pulksten 19.00 Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā Ziemassvētku koncerts. Piedalās Mā-
ris Kuģis (oboja, “Sinfonietta Rīga”), Arvīds Zvagulis 
(vijole, Latvijas Nacionālais Simfoniskais orķestris), 
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas flautu kvartets 
un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas orķestris.

 19. decembrī pulksten 14.00 – Mārupes kultūras 
namā Muzikālās Adventes noslēguma koncerts kopā 
ar mācītāju Kasparu Simanoviču.

 20. decembrī pulksten 18.30 – Mārupes kultūras 
namā bērnu deju kolektīva “Pērlītes” Ziemassvētku 
koncertsarīkojums “Kā baltais zaķis ķekatās gāja”.

 22. decembrī pulksten 18.00 Mārupes kultūras 
namā pirmsskolas izglītības iestādes “Mazulītis Rū” 
Ziemassvētku koncerts.

 29. decembrī pulksten 19.00 Mārupes Mūzikas un 
mākslas skolā “Muzikālās trešdienas” cikla “Jaun-
gada koncerts”.

 8. janvārī pulksten 18.00 Mārupes kultūras namā 
koncerts “Ziemassvētku zvaigzne” – Ingus Pētersons 
un instrumentālās grupas Madara Kalniņa vadībā. 
Biļešu rezervācija pa tālr. 29211645, rakstot uz e-
pasta adresi kultūras.nams@marupe.lv vai “Biļešu 
paradīzes” kasēs.

 Atpūtas vieta “Mārtiņa ezers” aicina uz Egļu dārzu 
un Ziemassvētku eglītes nolūkošanu. 

zieMassvētKu un Jaunā gada 
sarīKoJuMi
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Katru gadu, svinot Latvijas dzimšanas dienu, tās ceļi kļūst 
garāki un garāki. Šogad Jaunmārupes sākumskolas audzēkņi 
kopā ar Mārupes novada Domes darbiniekiem, deputātiem, 
vecākiem un skolas darbiniekiem 13. novembrī kopīgi iz-
staigāja Latvijas vēstures ceļus un atzīmēja Mārupes novada 
85 gadu jubileju. 4.–5. klašu skolēni bija sagatavojuši vēsturiski 
izzinošu un tajā pašā laikā muzikāli bagātu svētku koncertu.

Katram Latvijas vēstures posmam tika veltīta atbilstoša 
dziesma, parādīti slaidi, kas kolorīti pastiprināja un attēloja 
tā laika notikumus, kas norisinājās Latvijā. Galvenie ceļveži 
bija skolēni Matīss Zēģele un Mikus Zupiņš, kuri aicināja 
apstāties, ieklausīties, aizdomāties un izjust to skaistumu, to 
domu spēku, kurš palīdz mums visiem atzīt, ka mēs dzīvojam 
zemē, kur “brīvība smaržo un nākotne sauc, mēs dzīvojam 
zemē, ko par Latviju sauc”.

16. novembrī pirmsskolas vecākās un sagatavošanas gru-
piņu audzēkņi par godu Latvijas dzimšanas dienai rādīja sa-
gatavotos priekšnesumus pašiem mazākajiem bērniem. Arī 
viņiem tika radīts svētku noskaņojums un prieks.

Skolēni un apmeklētāji varēja vērot skolas vestibilā izveido-
to foto izstādi “Mārupe un mārupieši laikmeta griežos”. Katrā 
klasē tika izveidotas izstādes par godu Latvijai. Radošie darbi 
“Latvijas vizītkarte” sniedza informāciju par Latvijas dabu, 
rūpniecību, kultūru. Mārupes Domes māksliniece Jolanta 
Grosberga-Gernere izvērtēja 3.–5. klašu skolēnu darbus un 
piešķīra Domes diplomu 4.a klases kolektīvam par veiksmīgāko 
un radošāko darbu.

Domes diplomus saņēma arī tās ģimenes, kuras radoši, 
ar izdomu bija izveidojušas savas ģimenes ģerboni. Tie bija 
Namnieku ģimene (1. kl.), Aseriņu ģimene (1. kl.), Otroščenko 
ģimene (1. kl.).

Mārupes novada jubilejas pasākumos 15. novembrī Mā-
rupes mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas pedagogi 
un audzēkņi bija aicinājuši novada iedzīvotājus iepazīties ar 
mākslas aktivitātēm skolā, apskatīt audzēkņu darbu izstādi 
un piedalīties radošajās darbnīcās. Visu radošo darbnīcu 
vienojošā tēma bija veltījums Mārupes novadam – “Mā-
rupe – manas mājas”. Ar lielu prieku un aizrautību bērni 
veidoja arī kopīgu mākslas darbu – gleznu, kurā attēloja 
novada ievērojamākās vietas un notikumus. Citā radošajā 
darbnīcā tapa oriģināli ziedi no papīra un citiem materiāliem 
kā simbolisks sveiciens jubilāram. Dekoratīvi foto rāmīši, 
neparastas rotaslietas, gleznojumi uz stikla un kartona tika 
radīti pieredzējušu pedagogu vadībā. Labāko darbu autori 
saņēma balvas un piemiņas veltes.

Kā jau ierasts Mārupes novada jaunākajā izglītības 
iestādē “Zeltrīti” šogad viss notiek pirmoreiz – ar lielu 
aizrautību novembrī svinējām arī Latvijas un Mārupes 
novada dzimšanas dienas. 

Tā kā mazam bērnam savas valsts un novada izzināša-
na noteikti sākas no savas mājas, ielas, tuvākās apkārtnes, 
ļoti piemērots ievads visiem svētku pasākumiem bija 
jau oktobra beigās notikušais Didža Rijnieka koncerts 
“Manas mājas”. Šī tēma tika turpināta vecākajās grupās, 
gatavojot savu māju maketus, iekārtojot Latvijas stūrīšus 
grupās un gatavojoties svētku pasākumiem.

Visas novembra nedēļas rotaļnodarbības un mācības 
bija veltītas latviešu tradīcijām (Mārtiņdienu nosvinējām 
Ozolnieku novada z/s “Līcīši”), valsts un novada vēs-
turei – bērni zīmējumos fantazēja, kāda būs Mārupe, 
kad viņi būs lieli, katra grupa gatavoja plakātu izstā-
dei “Latvija Mārupē, Mārupe Latvijā” un ar interesantu 
kopdarbu piedalījāmies izstādē Mārupes novada Domē. 
Vecāki un darbinieki palīdzēja iekārtot vēstures stūrīti, 
kurā varēja aplūkot senus sadzīves priekšmetus, grāmatas, 
rotaslietas, kartes un apģērbus – dažiem eksponātiem ir 
vairāk nekā 100 gadu. 

Par dzimšanas dienas svinību galveno notikumu 
uzskatāms svētku koncerts “Sprīdīša ceļojums pa Latvi-

ju” 17. novembrī, kurā mazais latviešu pasaku varonis 
(sporta skolotāja Evita Vītoliņa) satika Meža māti, Vēja 
māti, apskatīja Latvijas novadus, galvaspilsētu Rīgu un 
atgriezās Mārupē. Katra grupa mūzikas skolotāju (Diāna 
Kravale un Inga Tepere) vadībā uzstājās ar atbilstošu 
priekšnesumu – par jūru, dzīvniekiem, Rīgas torņiem 
un daudz ko citu. 

Paldies vecākiem par atsaucību izstādēm un izdomas 
bagātajiem tērpiem! 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” bērni no-
vada jubilejai sāka gatavoties jau mācību gada sākumā, 
kad rudens svētku – Miķeļdienas koncerta – noslēgumā 
Mārupes novadam tika veltīta dziesma, labi vārdi un 
jubilejas svecīšu salūts. 

Oktobrī mūsu iestādē viesojās komponists Didzis 
Rijnieks ar koncertu bērniem “Es, mana apkārtne – Lat-
vija”, kurā skanēja dziesmas par dzimto pusi, tās dabas 
skaistumu, tika veltīta dziesma arī Mārupei.

Novembrī gatavojāmies izstādei, kurā bērni savus 
darbus veltīja Mārupes novadam. Izstādē varēja aplūkot, 
kā bērni redz Mārupīti, iestādes tuvumā esošos kokus 
un plato šoseju, kas ved uz “Lienīti” un savu Mārupes 
novadā esošo māju, kas rotājusies ar svētku karodzi-
ņu. Vecākie iestādes bērni bija cītīgi strādājuši kopā ar 
vecākiem un skolotāju, lai dažādās tehnikās izveidotu 
Mārupes novada ģērboni un kartes. Vienā no kartēm bija 
iezīmēts katra bērna ceļš uz mūsu iestādi, citā atzīmētas 
visas Mārupes novadā esošās mācību iestādes. Īpaša karte 
tika izveidota par pašiem mūsu iestādes bērniem. Aplū-
kojot karti, varēja redzēt, ka 90 % no iestādes bērniem 
dzīvo tieši Mārupes ciematā un tikai 10 % Jaunmārupē, 
Tīrainē un arī Rīgā.

Svētku kulminācijas rīts  – 17.  novembris – mūsu 
iestādes bērniem un darbiniekiem sākās patīkamā svētku 
noskaņā. Svētku koncertu sniedza paši vecākie iestādes 

bērni. Pārējo grupu bērni bija koncerta skatītāji. 
Svētkos tika daudzināts Mārupes novads kā īpaša 

vieta Latvijā. Bērni skandēja dzejoļus par Mārupes un 
Latvijas dabu, par piederību savai dzimtajai vietai, par 
sev mīļajiem cilvēkiem un par atbildību būt noderīgiem 
savai dzimtajai vietai.

Svinīga izvērtās deja ar sarkanbaltsarkanājām svētku 
lentēm. Emocionāls bija brīdis, kad atskanēja Mārupes 
himna un skolotājas Ievas vārdi: “Mums visiem jābūt 
mūsu zemes sargiem – Mārupes sargiem. Šī zeme, mūsu 
dzimtā vieta, visiem jāmīl, patiesi jāmīl, tad viņa pa-
stāvēs!” Koncerts izskanēja ar kopīgi dziedāto Latvijas 
valsts himnu.

Pēc koncerta bērni un pieaugušie pulcējās pie iestādes 
ēkas, kur svinīgi tika uzvilkts Mārupes novada karogs.

Latvija sākas no mūsu mājām

Īpaša karte

Latvija laikmeta 
griežos Jaunmārupes 
sākumskolā

Radoši sveicieni Mārupei jubilejā

Sporta diena Mārupes vidusskolā



9Rīgas Apriņķa Avīze
Otrdiena, 7. decembris, 2010

Mārupes novada 85 gadu jubilejas nedēļu skultieši izdzīvoja 
vienoti ar pārējiem novada ļaudīm, vienlaikus cenšoties pie-
šķirt svētku pasākumiem savas nianses, apzinoties, ka Skultes 
sākumskolas atrašanās vieta ir īpaša, simboliska – kā starta 
laukums visiem talantiem, visiem ceļiem uz plašo pasauli.

Pēdējos gados Skultes sākumskola arvien pārliecinošāk 
sāk ieņemt sava ciemata sabiedriskās un kultūras dzīves cen-
tra vietu, un nenoliedzams ir arī tas, ka gan skolotāji, gan 
audzinātāji arvien vairāk sāk apzināties savu audzinošo un 
kultūrizglītojošo aicinājumu tieši šajā vietā un laikā.

Kā jaunākā, tā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu gru-
piņas un sākumskolas klašu gatavotās divu un trīsdimensiju 
instalācijas Mārupes novada radošo darbu izstādei “Nāk ru-
dens apgleznot Latviju...” bija gana interesantas, lai bez īpašas 
šķirošanas tiktu izvietotas Mārupes novada Domē skatāmajā 
ekspozīcijā.

Pašā Skultes sākumskolā krietni bija pastrādājis šogad izvei-
dotais novadpētniecības pulciņš “Jaunais novadpētnieks”, kurš 
īpašā plakātā atspoguļoja pat Mārupē ne pārāk plaši zināmus 
faktus par svarīgām Latvijas atbrīvošanas kara cīņām 1919. gada 
10. novembrī tieši Skultes un Jaunmārupes apkaimē, kam arī 
bija liela nozīme Bermonta karaspēka padzīšanā no Rīgas.

Taču vislielāko gandarījumu un prieku guva tie daudzie 
Skultes iedzīvotāji un viesi, Mārupes novada Domes vadību 
pilnā sastāvā ieskaitot, kas apmeklēja svētku koncertu “Es 

priecājos” 16. novembrī sākumskolas aktu zālē. Liels paldies 
šī koncerta mākslinieciskajai virsvadītājai skolas mūzikas sko-
lotājai Dacei Niedai par ieguldīto darbu un pacietību, iemācot 
gan latviešu, gan citu tautību bērniem patriotiskas un jautras 
dziesmas.

Par šajā krāšņajā un skanīgajā pasākumā ieguldītajām 
pūlēm skolas vadība izteica pateicību visiem skolas bērniem 
un pieaugušajiem nākamajā rītā notikušajā svinīgajā līnijā, 
kuras laikā no visas sirds tika kopīgi dziedāta Latvijas himna, 
bet vēlāk vēlreiz izpildīti iepriekšējā vakara koncerta spilgtākie 
priekšnesumi.

Jau daudzus gadus laiku no Lāčplēša dienas līdz Lat-
vijas dzimšanas dienai dēvējam par Tēvzemes nedēļu. 
Tiesa, šogad Latvijas 92. gadadienai veltītie pasākumi 
iesākās vēl agrāk. Jau 22. oktobrī 1.–4. klašu labākie un 
drošākie dzejoļu runātāji pulcējās skatuves runas konkursā 
“Mana Latvija”. Savukārt 9. novembrī kopskaitā 81 skolēns 
atbildēja uz konkursa “Erudīts” 1. kārtas jautājumiem. Arī 
tēma – “Mana Latvija”. 

11. novembra rīts iesākās ar lāpu aleju pie skolas un 
lielo valsts karogu vestibilā. 

Sākumskolas skolēni dienas vidū jaunā korpusa 2. stā-
va vestibilā pulcējās Lāčplēša dienai veltītā svinīgā līnijā. 
Visiem skolēniem un skolotājām pie krūtīm bija pie-
spraustas sarkanbaltsarkanas lentītes, tika dziedāta himna, 
skatuves runas konkursa uzvarētāji runāja savus dzejoļus.

Jaunā korpusa 1. stāva vestibilā 17. zemessardzes ba-
taljona kaujinieki demonstrēja savu ekipējumu. Tuvplā-
nā varēja aplūkot un rokās paturēt ieročus, uzlikt galvā 
bruņucepuri, ļaut savu seju nokrāsot aizsargkrāsās, lai 
atlikušajās mācību stundās būtu mazāk pamanāmi. Bet 
laukumā pie skolas bija aplūkojams īsts lielgabals.

Stundām beidzoties, 5.–12. klašu komandas tika gai-
dītas pie skolas, lai piedalītos Lāčplēša dienai veltītās 
sacensībās šaušanā, skriešanā, granātas mešanā mērķī un 
purva pārvarēšanā. Pavisam piedalījās 24 komandas. 

17. novembris parasti ir viena no tām nedaudzajām 
reizēm, kad visa skola vienlaikus pulcējas kopā. Protams, 
skolas telpās tas nav iespējams, tādēļ Latvijas gadadie-
nai veltītie pasākumi visbiežāk notikuši stadionā, bet 
šogad nolēmām iesvētīs jauno iekšpagalmu. Jau labu 
laiku iepriekš mūzikas skolotājas Inga Cirse un Ilze 
Vilde aptaujāja skolēnus, lai sastādītu visiemīļotāko 
Latvijai veltīto dziesmu sarakstu. Kad bija nodziedāta 
valsts himna, direktors Jānis Lagzdkalns kopā ar trīs 
pirmklasniekiem un diviem skolēniem no 12. klases 
devās pacelts mastā jauno Mārupes novada karogu, un 
vienlaikus sākās arī Mārupes vidusskolas dziedāšanas 
svētki “Mana dziesma Latvijai”. Pārmaiņus uz diriģenta 
paaugstinājuma stājās mūzikas skolotājas Inga un Ilze. 
Speciāli šim pasākumam tika gatavotas dziesmu grāma-
tiņas, kaut arī lielākā daļa dziesmu bija labi zināmas, jo 
mūzikas stundās bija jau vairākkārt izdziedātas. 

Pēc sadziedāšanās svētkiem aizsākās vēl viena skolas 
tradīcija – skolas izcilnieku fotografēšanās pie lielā valsts 
karoga. Pirmajā reizē par atskaites punktu tika ņemts 
laika posms no 2009. gada 1. septembra līdz 2010. gada 
1.  septembrim. Jaunajā fotogalerijā būs redzami mūsu 
izcilākie sportisti, mūziķi un skolēni, kuriem vērtējumi 
visos mācību priekšmetos iepriekšējā mācību gadā bijuši 
tikai no 8  līdz 10 ballēm.

Svētki Mārupes 
pamatskolā

Katru gadu Mārupes pamatskolas skolotāji cenšas Valsts 
svētku dienās izbraukt ar bērniem ārpus skolas un palū-
koties, kas notiek vienā vai otrā Rīgas muzejā. Šogad cen-
tāmies apzināt Mārupē pastāvošo institūciju darbu. Katra 
klase divas nedēļas apmeklēja sev tīkamu apskates objektu. 
Aplūkojām Tīraines zirgu staļļus, bērnu un jauniešu dienas 
centru “Tīraine”, Rīgas lidostu, aviācijas muzeju un DHL, 
Mārupes dabas resursus – mežu un kūdras purvu, tēlnieka 
Igora Dobičina darbnīcu, Carus elektronika, šūšanas fabri-
ku “BARS”, Mārupes novada Domi, Mārupes vidusskolu. 
Izbraukājuši Mārupi krustu šķērsu, pulcējāmies vienkopus 
un dalījāmies gūtajos iespaidos. Manuprāt, tā bija lieliska 
iespēja izzināt, kas notiek un kā darbojas Mārupes novadā. 
Vēl patīkamākus un gaišākus šos pasākumus padarīja vecāku 
līdzdalība. Skolēnu vecāki palīdzēja organizēt gan ekskursijas, 
gan piedalījās ekskursiju prezentācijā. Liels paldies visiem 
tiem Mārupes pamatskolas skolnieku vecākiem, kuri atrada 
laiku savos ikdienas darbos un bija kopā ar mums. 

Pavisam neierasta un neparasta Mārupes skolas skol-
niekiem kļuva viena no pirmssvētku dienām. Skolēni šajā 
dienā mācījās bez mācību grāmatām. Klases pārtapa par 
radošajām darbnīcām. Radošajās darbnīcās ar dažādu me-
tožu palīdzību caur attiecīgi mācāmo priekšmetu skolnieki 
plašāk un dziļāk izzināja Mārupes novada vēsturi. 

Kā izskaņa visai svētku programmai – koncerts par godu 
Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai. Soli pa 
solītim nepilnas stundas garumā atskatījāmies Latvijas valsts 
tapšanā un izaugsmē.

Bet 17. novembrī Mārupes pamatskolas bērnudārza zālē 
pulcējās visjaunākie – pirmsskolas vecuma bērni. Svētku 
koncerta ieskaņā mazie kopā ar savām skolotājām nodzie-
dāja Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju”, nākamie skolnieki 
deklamēja dzejolīšus par Latviju. Bērni aplūkoja Latvijas kar-
ti, kas tika projicēta uz lielā ekrāna, un noskaidroja, ka zaļā 
krāsa kartē – tie ir Latvijas meži, bet zilās lāsītes – Latvijas 
upes, ezeri un jūra. Dziedot dziesmas par skaisto Latvijas 
dabu, mazie uz ekrāna varēja vērot attēlos redzamos Latvijas 
mežus, bērzu birztalas un ozolus, plašās druvas, pļavas un 
tīrumus. Mazie pirmsskolnieki uzzināja, ka lielie un mazie 
raibumiņi Latvijas kartē ir Latvijas pilsētas, bet vislielākais 
raibumiņš ir Latvijas galvaspilsēta Rīga. Pieminot Rīgu, 
bērni noskatījās multiplikācijas filmu “ Neparastie rīdzinieki”.

Silts, patīkams un neaizmirstams mirklis visu mūsu 
atmiņā paliks Mārupes novada Domes dāvātā karoga svi-
nīgā godināšana. Mārupes pamatskolas iekšpagalmā, skanot 
Mārupes novada neoficiālajai himnai, plašajās, dūmakā 
tītajās debesīs kā lepnums par savu novadu, kā mūsu sapņi 
aiztrauca daudzkrāsaini baloni.

Tēvzemes nedēļa Mārupes vidusskolā

Svētkos vienoti ar novadu

Atvērumu sagatavoja Zinaida spāde, Marija Karkovska, 
Iveta Jirgensone, Zanda Melkina, sarmīte egle, Valdis Čeičs, 

ruta straume, sarmīte ruģēna, Ilze Dūzele.Lāpu skrējiens Lāčplēša dienā
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izglītība

Jaunmārupes sākumskola no 2010.  līdz 2012. gadam 
ir iesaistījusies COMENIUS Mūžizglītības programmas 
projektā par tēmu “English, Environment, Europe”. 

Šajā projektā mūsu skolas partneri ir vispārējās izglī-
tības iestādes no Lietuvas, Polijas, Ungārijas, Rumānijas, 
Turcijas un Spānijas (kopā 7 dalībvalstis). Projekta ko-
ordinātorvalsts ir Lietuva.

Jaunmārupes sākumskolas skolēni pētīs multikultu-
rālās saziņas iespējas, iepazīsies ar citu valstu tradīcijām 
un kultūras mantojumiem, apzinoties sevi kā Eiropas 
daļu, kā arī palielinot mācību motivāciju un uzlabojot 
komunikācijas prasmes. 

Programmas pamatmērķis ir aicināt skolēnus atklāt 
Eiropu caur pasakām, dziesmām, mutvārdu folkloru utt. 
Apmācībā tiks izmantoti metodiskie materiāli, kurus saga-
tavos programmā iesaistītie skolotāji. Varēs arī vērot video 
ierakstus un teātra iestudējumus. Programmas rezultātā 
tiks izveidota Interneta mājas lapa un izdots metodiskā 
materiāla apkopojums. Tā saturu veidos katras valsts 
izvēlētās pasakas nacionālajā valodā, to tulkojums angļu 
valodā un metodiskās norādes par apmācību. 

No 2010. gada 15.  līdz 19. oktobrim noritēja projekta 
3E pirmā tikšanās Lietuvā. Pieredzes apmaiņas braucienā 
mēs iepazināmies ar Lietuvas izglītības sistēmu, tikāmies 
ar Prienai rajona vadību, viesojāmies Stakliškes vidusskolā. 

Konferencē visas dalībvalstis prezentēja savu valsti 
un skolu. Tika organizēta skolēnu projekta logo izstāde, 

kuras laikā tika apstiprināts projekta logo.
Iepazināmies ar lietuviešu tautas pasaku “Vērša māja”, 

vērojām skolēnu iestudējumu angļu valodā un saņēmām 
didaktisko materiālu. Šobrīd top šīs pasakas iestudējumi 
katram savā iestādē.

No 2010. gada 3.  līdz 8. decembrim dalībnieki tiksies 
Budapeštā (Ungārija). Tikšanās laikā tiks izstrādāti me-
todiskie materiāli par ungāru tautas pasakas mācīšanu.

Darbs projektā turpinās.
Iveta Timule, 

Jaunmārupes sākumskolas direktore 

Eiropas Savienības Lauku atbalsta programmas Leader 
ietvaros Lauka atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un at-
balstījis Mārupes novada Domes bērnu un jauniešu dienas 
centru “Švarcenieki” un “Tīraine” iesniegtos projektus, 
kuru īstenošana dod iespēju paplašināt un uzlabot novada 
iedzīvotāju aktivitāšu iespējas gan fiziskas atpūtas, gan 
intelektuālas pilnveidošanās jomās. Projekti tiek īstenoti.

Projekta ietvaros tiks iegādāti velosipēdi, kas tiks iz-
mantoti dienas centru klientu vajadzībām, attīstot jau 
esošo labo pieredzi organizēt velobraucienus vairāku dienu 
garumā sezonas laikā, kā arī īsākus izbraucienus ikdienā. 
Šāda veida dienas centru materiālās bāzes paplašinājums 
sniegs iespējas velobraucienos piedalīties klientiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem līdz šim 
tādas iespējas nebija, jo izbraucienos bērni un jaunieši 
devās ar personīgajiem velosipēdiem. Savukārt sociāli 
neaktīvu jauniešu iesaistīšana šādos pasākumos veicinās 
savstarpējās komunikācijas uzlabošanos. Vēl projekts pa-
redz pie dienas centriem izvietot jaunas velonovietnes. Ar 
projekta starpniecību tiks veikta arī fiziski aktīvas atpūtas 
popularizēšana, kas ir efektīva metode bērnu un jauniešu 
pasivitātes un mazkustīga brīvā laika pavadīšanas novēr-
šanai. Tāpat projekts paredz iegādāties multimediju pro-
jektoru, pārnēsājamu ekrānu ar statīvu, portatīvu datoru, 
tāfeli un statīvu ar nolūku organizēt dažādas apmācības 
un seminārus, paplašināt atpūtas un izklaides iespējas 
(kopīga kino skatīšanās, koncertu ierakstu klausīšanās 
u.  c.), uzrunājot gan jauniešu auditoriju, gan pensijas 
vecuma personas, kas jau sadarbojas ar dienas centriem, 
apgūstot iemaņas un prasmes, kas saistītas ar informācijas 
tehnoloģijām. Kvalitatīvs tehniski materiālais nodrošinā-
jums sniedz arī iespēju piesaistīt brīvprātīgos ar plašāku 
interešu loku, lai aizvien uzlabotu līdzšinējo dienas centru 
aktivitāšu apjomu un kvalitāti. 

25 % apmērā no attiecināmajām izmaksām projekta 
līdzfinansējumu sniedza Mārupes novada Dome. 

Esam pateicīgi katram par ieguldīto darbu un sniegto 
atbalstu – gan biedrībai “Pierīgas partnerība” kas tika 
izveidota, lai varētu īstenot pieeju šai lauku atbalsta prog-
rammai, gan visiem citiem, kas iegulda un ieguldīs savu 
enerģiju šī projekta īstenošanā.

Gatis Vācietis,  
dienas centra “Švarcenieki” vadītājs

Mārupes pamatskolas paši mazākie – pirmsskolnieki – 
šogad Mārtiņus ieskandināja kopā ar saviem vecākiem. 
Mārtiņdienas vakarā pamatīgi lija lietus, tādēļ mazie zaķīši, 
lācīši, vilciņi, putniņi un vāverītes (bērni maskās) bērnu-
dārza zālē paslēpās zem sēnītes. Lai meža zvēriem būtu 
jautrāk pārlaist lietu, viņi dziedāja dziesmas, spēlēja skaņu 
rīkus un dejoja. Kad lietus pārstāja līt, visi Mārtiņbērni 
devās uz Mārtiņdienas gadatirgu iepirkties un nogaršot 
pašu gatavotos gardumus.

Ilze Dūzele, 
Mārupes pamatskolas 

pirmsskolas mūzikas skolotāja

“Pieslēdzies, Latvija!” – tā saucas “Lattelecom” sociālais 
projekts. Vispirms dažos vārdos par pašu projektu, un 
tad – kāda saistība ar to Mārupes vidusskolai.

Latvijā ir vēl daudz cilvēku, kuri nestrādā ar datoru vai 
nelieto internetu. Šiem Latvijas iedzīvotājiem ir liegta iespēja 
saņemt pilnvērtīgu informāciju, liegts pilnvērtīgi izmantot 
visas iespējas darba tirgū utt. Projekta galvenā jēga – apmācīt 
cilvēkus darbā ar datoru. Šo misiju var uzņemties ikviens – 
apmācīt kādu līdzcilvēku. Par paveikto darbu jāuzraksta 
stāsts un jāiesūta projekta organizētājiem. Loterijas veidā 
tiek noteikti uzvarētāji, kuri, protams, saņem balvas.

Tālāk stāsts būs par Mārupes vidusskolu. 26. novembrī 
skolā ieradās “Lattelecom” pārstāvji, lai pasniegtu balvu 
8.c klases skolniekam Artūram Šulbergam, jo viņš apmā-
cījis darbā ar datoru savu vecmāmiņu, kā arī izdarījis visu 
pārējo, ko prasa projekta noteikumi. Loterijā viena no 
laimīgajām lozēm kritusi Artūram, un viņam pārsteigtās 
klases priekšā tika pasniegts iPad 1 GH2 A4. Jāatzīst, ka 
pats Artūrs nebija mazāk pārsteigts.

Kā redziet – loterijās mēdz būt arī pilnās lozes! Ma-
lacis, Artūr! Lai tev veicas arī turpmāk!

R. Straume

“pieslēdzies, latvija!” Mārupes vidusskolā
LAD atbalsta sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanu 
Mārupes novada 
iedzīvotājiem

Kaut varētu Mārtiņdienu 
aiz ausīm noturēt

Jaunmārupes sākumskolas 
dalība COMENIUS projektā

Skultes sākumskola ir kultūras un izglītības centrs Skul-
tes ciematā. Skolā vienmēr laipni tiek gaidīti ne tikai pašu 
skolēni un ciemata iedzīvotāji, bet arī visa Mārupes novada 
iedzīvotāji. Mācību gada laikā visiem Skultes iedzīvotājiem ir 
iespēja darboties datorpulciņā, sporta nodarbībās un vizuālās 
mākslas pulciņā (bērniem). Šos pulciņus finansē no Mārupes 
novada pašvaldības budžeta, jo šodien ir svarīgi atbalstīt katru 
novada ģimeni un to intereses un spējas. 

Rūpējoties par to, lai Ziemas brīvlaikā bērni būtu pie-
skatīti, Skultes sākumskolas skolotāji lūdza Mārupes novada 
Domei atbalstu bērnu brīvā laika organizēšanai. Tā ietvaros 
notiks fotoizstāde (sk. nolikumā), brauciens uz Rīgu, kur 
skatīsimies izrādi “Rūķu ziemassvētku sapņi” (18. 12. 2010.), 
brauciens uz cirka izrādi (29. 12. 2010.) un aktīvas radošas 
nodarbības (27. 12. 2010. un 4. 01. 2011.). 

Skultes iedzīvotāji var pieteikt bērnus šiem pasākumiem 
pie Skultes sākumskolas direktores vietnieces Ludmilas Čau-
penokas.

Mūzikas skolotāja Dace Niedra
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sports

Kopvērtējums. 
2010. gada  
5. decembris
Vieta Komanda (S) (U) (N) (Z) (+/-) (P)
1. bK „ba Turība-3” 9 9 0 0 +210 27
2. sport 2000 9 7 0 2 +163 23
3. Vilkači 9 6 0 3 +63 21
4. a7 / Kaija 8 6 0 2 +35 20
5. Jaunmārupe 9 5 0 4 +40 19
6. MIG 8 5 0 3 +97 18
7. Melnais jātnieks 9 4 0 5 -16 17
8. aizsargi 9 4 0 5 -86 17
9. Kurbads 8 3 0 5 -89 14
10. Mārupes vidusskola 9 2 0 7 -73 13
11. Pro Mailīte 8 1 0 7 -150 10
12. F-Team 9 0 0 9 -194 9
Piezīmes: (S) – spēles, (U) – uzvaras, (N) – neizšķirti, (Z) – zaudējumi, 
(+/-) – gūto/zaudēto punktu starpība, (P) – punkti.
Plašāka informācija par spēlēm, rezultātiem, un citām aktualitātēm 
interneta vietnē www.mnbl.lv.

Drīzumā Mārupes iedzīvotājiem 
būs pašiem savs aktīvās atpūts parks. 
Idejas autori jau ieguvuši finansēju-
mu projekta īstenošanai un uzsākuši 
darbus, lai nākamvasar pagasta bēr-
niem un vecākiem būtu labiekārtota 
vieta, kur aktīvi pavadīt laiku.

Šovasar redzējām, ka aktīvais dzī-
vesveids Mārupē kļuvis vēl populā-
rāks. Aizvien vairāk ģimeņu brīvajā 
laikā var sastapt uz velosipēdiem 
vai skrituļslidām, bērni aizraujas ar 
skeitošanu, bet, tiklīdz uzsalst ledus, – 
steidz spēlēt hokeju. Vērojot šo ten-
denci, ar pozitīvu un tālredzīgu inicia-
tīvu pagasta Domē vērsās entuziastu 
grupa – Mārupes un pierīgas iedzīvo-
tāji, kas šī gada 22. aprīlī apvienoju-
šies biedrībā “Mārupes BMX klubs”. 
Visi tās dalībnieki ir esošie vai bijušie 
BMX riteņbraukšanas sportisti, kā arī 
aktīvās atpūtas cienītāji. Domiebiedru 
mērķis ir attīstīt veselīgu dzīvesvei-
du. Šobrīd skrituļošana, izbraucieni 
ar velosipēdiem un skeitošana notiek 
uz koplietošanas ceļiem, kas nav dro-
šākā vieta. Projekta iniciatoru vēlme 
ir radīt vidi, kur būtu iespēja gan 
nodrošināt nepieciešamo infrastruk-
tūru visiem Mārupes iedzīvotājiem, 
kas vēlas sportiski un droši pavadīt 
savu brīvo laiku, gan profesionāli at-
tīstīt olimpisko riteņbraukšanas sporta 
veidu BMX. Šodienas BMX audzēkņi 
nākotnē nesīs Mārupes vārdu pasaulē. 

Aktīvās atpūtas parks izvietosies 2,72 hektāru lielā teri-
torija (adrese Tīraines dārzi 6). Mārupes novada Domes un 
“Mārupes BMX kluba” izstrādātais idejas realizācijas modelis 
primāri paredz izveidot BMX trasi ar starta barjeru, skritu-
ļošanas, slidotavas laukumu un novietot sanitāro konteineru 
jeb tualeti. Kopējās projekta izmaksas ir 41 485 lati. Piesa-
koties LAD Lielrīgas reģionālas pārvaldes izsludinātajam 
konkursam Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, atklāta projektu iesnieguma konkursa 
pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”, iegūts 90 % līdzfinansējums, kas ir 37 376,46 lati. 
Šobrīd ir uzsākti zemes darbi, un līdz 2011. gadam ir ie-
plānots izveidot pamatu skrituļošanas un slidotavas lauku-
mam. “Ja laika apstākļi ļaus, varbūt paspēsim uzbērt BMX 
trasei formu, ļaujot pa ziemu tai nosēsties. Pavasarī darbus 
turpināsim, laukumam uzklāsim asfaltu, trasē noblietē-
sim dolomīta atsiju, uzstādīsim starta barjeru, novietosim 
WC un treniņi varēs sākties. Bet pēc gada noasfaltēsim 
virāžas un varēsim pieteikties Latvijas kausa posmam,” ar 
darbu plānu un mērķiem dalās biedrības “Mārupes BMX 
klubs” valdes loceklis Guntis Ruskis. Viņš sola, ka tiks darīts 
viss iespējamais, lai ES līdzfinansējuma līdzekļu apgūšana 
turpinātos, pilnveidojot parka infrastruktūru un kāpinot 
funkcionalitāti (izbūvējot skeitborda laukumu, hokeja 
bortus, skrejceliņu, skatītāju tribīnes, ierīkojot inventāra 
nomu un autostāvvietu). “Mārupes BMX klubs” aicina vi-
sus Mārupes iedzīvotājus, kam ir vēlme iesaistīties novada 
infrastruktūras attīstībai lojāla projekta realizācijā ar savām 
idejām, padomu vai darbu, pieteikties (tālr. 29215518, e-
-pasta adrese guntis@BMXmarupe.lv). “Lūdzam palīdzību 
arī visiem iespējamiem atbalstītājiem. Parks būs pieejams 

visiem, aktīvākajiem atbalstītājiem tiks nodrošināta iespēja 
izvietot savu reklāmu trasē un kluba vietnē. Tajā būs arī 
video, kurā tiešsaistē varēs vērot notiekošo parkā,” stāsta 
G. Ruskis. Viņš arī informē, ka, sākot ar 2011. gadu, Mā-
rupes BMX klubs plāno piedalīties BMX sacensībās Latvi-
jā, Eiropā un pasaulē ar krekliem, kas veidoti, izmantojot 
novada krāsas un simboliku. Paredzēts izveidot logo, kura 
izstrādē aicināts iesaistīties ikviens, kas dzīvo, strādā vai kā 
citādi ir saistīts ar Mārupes novadu (konkursa nolikums 
atrodams www.BMXmarupe.lv).

nākamie BMX olimpieši – mārupieši!

sporta īsziņas

 27. decembrī Mārupes sporta centā Tīrainē 
notiks “Mārupes Ziemassvētku kausa 2010” 
izcīņa futbolā 2005./2006. gadā dzimušiem 
futbolistiem.

 no 28. līdz 30. decembrim Mārupes sporta 
centrā Tīrainē notiks “Mārupes Jaunga-
da kauss 2010” volejbolā 1995./1996. un 
1997./1998. dzimušām sportistēm no Igauni-
jas, lietuvas un latvijas.

 Mārupes novada Dome 24. novembra sēdē 
ir piešķīrusi 5 novada sportistiem finansiālo 
atbalstu inventāra iegādei, dalībai treniņno-
metnēs un sacensībās kopsummā ls 1600. 

Fakti
 Latvijā 2010. gadā tika licencēti 170 BMX braucēju 
(90. gadu sākumā to bija apm. 500). Daudzi pārstājuši 
nodarboties ar šo sporta veidu, jo līdz šim Rīgā un tās 
apkārtnē trūcis atbilstošu trašu.

 2010. gadā septiņi Latvijas BMX braucēji iekļuva Eiro-
pas ranga labāko trīsdesmitniekā un Latvija ierindojas 
1. vietā valstu komandu sacensībā. Pasaules ranga 30 
labāko sarakstā ir pieci Latvijas BMX braucēji.

 BMX ir atzīts par fiziski, tehniski, taktiski un psiholo-
ģiski attīstošu, ekoloģisku sporta veidu. Nodarbojoties 
pat profesionālā līmenī, nav novērojamas traumējošas 
pārslodzes organismam. 

 Aktīvās atpūtas parks Mārupē

Piecgadnieks Jānis Ruskis sacensībās Saldū

Māris Gūtmanis. Eiropas čempionātā 11. posmā Norvēģi-
jā – 3. vieta, Baltijas kausa 1. posmā – 1. vieta.



Novembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

noslēgtās laulības

23. 11. 2010. 
Liāna Kalniņa un Agnis Kurpnieks

Nataļja Židkova un Edgars Aleksandrovs

Novembrī Mārupes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrētie jaundzimušie 

Marija Mežaraupa (dzimusi 26. 10. 2010.), 
Oskars Vešters (dzimis 24. 10. 2010.), 
Valfrīds Daniels Seržants (dzimis 21. 10. 2010.), 
Henriete Emma Reinberga (dzimusi 29. 10. 2010.), 
Elizabete Romāne (dzimusi 28. 10. 2010.),
Dmitrijs Žemčugovs (dzimis 26. 10. 2010.), 
Kristofers Kuzmins (dzimis 6. 11. 2010.), 
Līva Štegmane (dzimusi 10. 11. 2010.), 
Daniels Ranka (dzimis 10. 11. 2010.), 
Everita Vildžūna (dzimusi 7. 11. 2010.), 
Ralfs Kalnmeiers (dzimis 29. 10. 2010.), 
Marks Vuškāns (dzimis 8. 11. 2010.), 
Estere Strode (dzimusi 16. 11. 2010.), 
Mārts Kristofers Zakevics (dzimis 7. 11. 2010.).

sveicam 
jaunos mārupiešus un viņu vecākus!

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

Iznāk vienu reizi mēnesī. 
Tirāža – 6000 eksemplāru. Bezmaksas. 

adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, LV 2167. 
izdevumu sagatavoja Ģirts Pūle  
un Jolanta Grosberga-Gernere. 

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

NoVeMBRĪ
MūžĪBā AIzGāJušI

Adele Trinkuna (1922), 
Rolands Zunde (1954), 

Helēna Prohorova (1941), 
Anastasija Aleksandrova (1931), 

Tatjana Pavlova (1936), 
Ints Blūms (1967).

 19. decembrī plkst. 18.00 Mārupes kultūras 
namā – LNT šova “Dziedošās ģimenes” koncerts. biļešu 
rezervācija pa tālr. 29211645, rakstot uz e-pasta adresi 
kultūras.nams@marupe.lv vai “biļešu paradīzes” kasēs.
  14.  janvārī Mārupes kultūras namā Valdis 

Škutāns un Madara liepniece aicina uz iepazīšanās 
nodarbību sporta un sarīkojumu dejās. no pulksten 
18.00 līdz 19.00 bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem, 
bet no pulksten 19.00 līdz 20.00 – pieaugušajiem. 
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pašvaldībā

No sveču liesmām,
No egļu zaru smaržas
Ņem gaismu rītdienai
Un spēku visam gadam!

Vēlam visiem priecīgus Ziemassvētkus, Laimīgu Jauno gadu! 
Labu veselību, veiksmi un pārticību ikkatrā mājā! Lai sapņi pie-
pildās un sniega takās nemaldās!

Mārupes novada politiski  
represēto nodaļas valde

Lai balts zied Ziemassvētku laiks un laimes zvaigzne Jau-
nam gadam!

Gaišus Ziemassvētkus, ticību, cerību, dziedāt un dejot prieku 
visiem Mārupes iedzīvotājiem novēl Mārupes novada Kultūras 
nams un direktore Ira Dūduma. 

Kad laika vārtos atkal Jaunais gads,
Cilvēks cilvēkam vēl laimi.
Bet laime – tā ir ieceru drosme,
Raženi paveikti darbi, 
Sejā gaišums un prieks,
Rokās čaklums un darba spars,
Sirdī mīlestība.
(K. Apšukrūma)

Sirsnīgi sveicam Ziemassvētkos un Jaunajā gadā visus 
Mārupes novada iedzīvotājus!

Lai svētku prieks un veselība visām ģimenēm!

1991. gada barikāžu dalībnieku  
Mārupes biedrības priekšsēdētājs Triju Zvaigžņu ordeņa 

kavalieris Jānis Ozols un biedrības valde

Atver plaukstas,
Ļauj, lai baltas, tīras pārslas tajās krīt.
Paņem visam gadam, visam mūžam

Baltu, baltu, tīru sniegu līdz.
(M. Spūle)

Visbaltākie sveicieni Mārupes novada Kultūras nama 
senioru kora diriģentei ILGAI BĒRZIŅAI skaistajā 
75 gadu dzīves jubilejā! 

Kultūras nama lielā saime

Sirsnīgi sveicam 1991. gada barikāžu dalībnieku 
Mārupes biedrības priekšsēdētāju Jāni Ozolu, 

Triju Zvaigžņu ordeni saņemot!
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes 

biedrības biedri un valde

2011. gada 15.  janvārī 
pulksten 16.00 

Mārupes kultūras namā notiks 

svinīgs sarīkojums, veltīts 
1991. gada barikāžu 

divdesmit gadu atcerei.
Ieeja ar ielūgumiem. 

Līdzi jāņem groziņš un labs noskaņojums.
1991. gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības valde

Laimīgās mākslas muzejs – 
nāc un izbaudi! Kultūras notiKuMu afiša

Māksla ir visu laikmetu lieciniece, kas bieži vien uztver tās smalkās 
un varbūt šķietami netveramās vibrācijas, kas nākotnē kļūst par pagājušā 
laika visprecīzāko vēstnesi. Šo laikmetu liecību nodevēja lomu uzņemas 
muzeji. Arī tas, cik pilnīgas tiek veidotas sabiedrībai pieejamās kolekcijas, 
lielā mērā ir muzeju uzdevums. Tomēr, kā labi zināms, ceļš no labas 
gribas izpausmēm un mērķtiecīgas iniciatīvas līdz praktiskam rezultātam 
mūsdienās ejams visai tāls, jo visa, tostarp arī kultūras norišu pamatā 
ir pietiekama finansējuma nodrošinājuma prasība.

Pavisam nemanāmi Rīgas pierobežā, Mārupes novadā, tapusi jauna, 
mākslas procesiem paredzēta ēka “Laimīgās mākslas muzejs”. Celtnes 
realizācijas iespējamību lielā mērā noteikusi Viduleju ģimenes iniciatīva. 
Jaunuzceltajai izstāžu zālei izvēlētais nosaukums “Pinakotēka”. Tas ir 
savdabīgs tilts, kas savieno vēsturisko ar laikmetīgo, tradicionālo un 
novatorisko. Pinakotēka Senajā Grieķijā un Romā bija telpa, kur gla-
bāja tēlotājmākslas darbus. Tāpat jēdziens nes gleznu galerijas nozīmi. 
SIA “Pinakotēka” vēsturiskā jēga tiek paplašināta mūsdienu mākslas 
konteksta noteiktās robežās.

Jaunā trīsstāvu izstāžu zāle ar plašām zālēm un terasi var apmie-
rināt gandrīz jebkuru māksliniecisku ieceri. “Pinakotēkai” kā ēkai par 
piemērotāko stilu izvēlēts minimālisms. Minimālisma stilistiska prasa 
askētiskas līnijas, monohromu krāsu gammu, taču kvalitatīvus materiālus. 
Izstāžu zāles veidotas ar mērķi netraucēt mākslas darbu uztverei, telpās 
nav atklāti radiatori, elektrosadales kārbas, novērsti grīdas klājumu ritmi.

“Pinakotēka” savu darbību uzsāka 2009. gada 30. oktobrī ar ikgadējās 
rudens izstādes “Laimīgās mākslas muzejs” atklāšanu. Zīmīgi, ka šīs 
izstādes nosaukums “Laimīgās mākslas muzejs” zināmā mērā pieteica 
pretenziju uz muzeja statusu, daudzu cilvēku apziņā izstādes nosaukums 
tika pārnests uz “Pinakotēkas” telpām. Izstāžu zālēs iespējams izvietot 
pastāvīgo ekspozīciju, kā arī, reaģējot uz mūsdienu mākslas aktualitātēm 
un fenomeniem, paralēli veidot izstādes. Telpās var rīkot konferences, 
dažādu mākslas darbu izstādes, mediju mākslas, kino deju un teātra 
pasākumus. Tomēr šīs idejas saskaras ar zināmu pretestību finansēšanas 
iespēju dēļ, jo muzejs pēc savas būtības Latvijā uzskatāms par bezpeļ-
ņas organizāciju. Pēc privātas iniciatīvas izveidotam muzejam ir visai 
sarežģīti nodrošināt muzeja krājuma izveidi, plašu telpu uzturēšanu 
ilgstošā periodā, kā arī saskarties ar līdzīga rakstura problēmām. Tāpēc 
“Laimīgās mākslas muzejā” cilvēki ir laipni gaidīti, lai ne tikai paskatītos 
gleznas vai statujas, iznomātu telpas, bet arī lai dalītos ar savām idejām, 
priekšlikumiem un projektiem. Kā arī D. Vidulejs uzklausīs ikvienu 
ideju, kā muzejs varētu finansiāli pastāvēt.

Muzejā var aplūkot slavenā gruzīnu mākslinieka Bartašvillī 15 glez-
nas. Kā arī 1000 gadus vecas klavieres un citus mūzikas instrumentus. 
Muzejs ir pārliecināts, ka tieši pie viņiem atrodas pašas vecākās klavieres 
Latvijā. Latvijas skandalozāko darbu izstrādātāji ir mākslinieki Otto 
Zitmanis un Gustavs Fīlipsons, kuri jau pierādījuši sevi arī kaimiņvalstīs. 

“Pinakotekā” katru gadu norisinās rudens izstādes, kurās var satikt 
Latvijas labākos māksliniekus un aplūkot to darbus. 

Šobrīd SIA “Pinakotēkas” turpmākās darbības ieceres saistās ar 
vērienīgiem lokāliem un starptautiskiem pasākumiem, taču nākotnes 
perspektīvā tā nezaudē potenci kļūt par nozīmīgu lokālo un starptautisko 
laikmetīgo mākslas procesu atainotāju, bet arī par mākslas muzeju ar 
krājumu un pastāvīgo ekspozīciju. 

Linda Kniģe

Darba laiks: katru dienu plkst. 12.00–20.00
Adrese: Ziedleju 1, Mārupe (pie Ulmaņa gatves),
Tālr. 29595885, 29177748 vai 67319347
www.pinakoteka.lv
info@pinakoteka.lv, happyartmuseum@gmail.com

Sabiedriskais transports: ar 22. autobusu pietura “Zolitudes iela” 
(pie “Statoil” degvielas uzpildes stacijas).


